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ورقة مسائل حول املدن وإدارة مخاطر تغري املناخ والكوارث

الحرضية  والتنمية  اإلسكان  حول  املتحدة  األمم  ملؤمتر  والكوارث  املناخ  تغري  مخاطر  وإدارة  املدن  حول   17 رقم  الحالية  املسائل  ورقة 
املستدامة )برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية الثالث( هي جزء من مجال الرتكيز 5 البيئة واملحيط الحرضيني. وتركز ورقة املسائل 
عىل البعد املتعلق بتغري املناخ ومخاطر الكوارث يف السياقات الحرضية، وهي تكمل املناقشة األوسع نطاقا حول قدرة املناطق الحرضية 
عىل مجابهة الكوارث )15#( وكفاءة استخدام املوارد )16#(. ويتمثل غرض الورقة الحالية يف رشح كيفية تأثري تحسني الفهم والتقدم يف 
وتهدف الورقة إىل إثبات كيفية قيام مبادئ جدول األعامل  اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ وإدارة مخاطر الكوارث عىل أمناط التحرض. 
الحرضي الجديد: وهي التكتل والرتابط والشمول والتكامل، بتحسني إدارة مخاطر الكوارث، واإلسهام يف التخفيف من تغري املناخ والتكيف 

معه، فضال عن تهيئة الفرص للتنمية املستدامة. 

الكلامت الدالة
التكيف مع تغري املناخ، التخفيف من تغري املناخ، الضعف، مخاطر الكوارث واملناخ، انبعاث الغازات الدفيئة )GHG(، ملوثات املناخ قصرية 
الحرضيان  واالستثامر  التنمية   ،)ICTs( واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  الكوارث،  مخاطر  إدارة  الكربون،  منخفضة  التنمية   ،)SLCPs( األجل 

القامئان عىل املعرفة باملخاطر.

املفاهيم الرئيسة
التكيف هو عملية التأقلم مع املناخ الفعيل أو املتوقع وآثاره. ويف النظم البرشية، يسعى التكيف إىل تخفيف الرضر أو استغالل الفرص 
املفيدة. أما يف النظم البيئية، فقد يسهل التدخل البرشي التأقلم مع املناخ املتوقع وآثاره. )تقرير التقييم الخامس »AR5” للفريق الحكومي 

)”IPCC“ الدويل املعني بتغري املناخ

تغري املناخ يشري إىل التغري يف حالة املناخ التي ميكن تحديدها ]...[ من خالل التغيريات التي تطرأ عىل متوسط و/أو تباين خصائصها، 
والتي تستمر لفرتة طويلة، عادة ما تكون عقودا أو فرتات أطول. وقد يعود السبب يف تغري املناخ إىل عمليات طبيعية داخلية أو تأثريات 
خارجية، ]...[. املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCCC( تعرف تغري املناخ عىل النحو التايل: “تغري يف 
املناخ يعزى بصورة مبارشة أو غري مبارشة إىل النشاط البرشي الذي يفيض إىل تغري يف تكوين الغالف الجوي العاملي والذي باإلضافة إىل 
التقلب الطبيعي للمناخ يالحظ عىل مدى فرتات زمنية”. وبالتايل فإن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ متيز بني تغري املناخ 
الذي يعزى إىل األنشطة البرشية التي تغري يف تكوين الغالف الجوي، والتقلب املناخي الذي ينسب إىل أسباب طبيعية. )تقرير التقييم 

الخامس للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ(

لتنفيذ  تشغيلية  وقدرات  ومهارات  ومنظامت،  إدارية،  توجيهات  الستخدام  منهجية  “عملية  إىل  تشري   )DRM( الكوارث  مخاطر  إدارة 
اإلسرتاتيجيات والسياسات وتحسني قدرات التصدي من أجل التقليل من اآلثار السلبية للمخاطر واحتامل وقوع الكوارث.” )إسرتاتيجية األمم 
املتحدة للحد من الكوارث(. ويشري أحد العنارص املحددة إلدارة مخاطر الكوارث، وهو إدارة مخاطر املناخ )CRM(، إىل آلية “ملساعدة 
البلدان النامية، والسيام تلك الضعيفة بصورة خاصة ]أو الجهات الفاعلة يف تلك البلدان[، يف التكيف مع تغري املناخ عن طريق الحد من 
املخاطر املتصلة باملناخ ونقل تلك املخاطر عند الرضورة من خالل آليات مالية، ]...[.” )تعريف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

املناخ( 

الحد من مخاطر الكوارث )DRR( يشري إىل “مفهوم الحد من مخاطر الكوارث ومامرساته من خالل جهود منهجية لتحليل العوامل املسببة 
لألرايض  الحكيمة  واإلدارة  واملمتلكات،  الناس  والتقليل من ضعف  للمخاطر،  التعرض  من خالل خفض  ذلك  وإدارتها، مبا يف  للكوارث 

والبيئة، وتحسني التأهب لألحداث الضارة.” )إسرتاتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث(

التخفيف )من تغري املناخ( هو تدخل برشي للحد من مصادر الغازات الدفيئة أو تعزيز مصارفها. التخفيف )من مخاطر الكوارث والكوارث( 
هو تقليل اآلثار السلبية املحتملة للمخاطر املادية )مبا يف ذلك تلك التي من صنع البرش( من خالل اإلجراءات التي تقلل املخاطر والعرضة 

للمخاطر والضعف. )تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ(
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الحقائق واألرقام الرئيسة
العامل يصبح أكرث تحرضا - إذ يقدر علامء السكان أن 54 يف املائة من سكان العامل اآلن يعيشون يف املناطق الحرضية. وبحلول 2050، من 
املتوقع أن يرتفع عدد سكان العامل إىل 66% )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة » UNDESA” 2014(. وكنتيجة لذلك 
التوسع الحرضي، من املتوقع أن تتضاعف مساحة األرايض الحرضية ثالث مرات بني 2000 و2030 )من 400,000 كم2 إىل 1.2 مليون كم2(، 

وهو ما يشكل تحديا هائال وفرصة من منظور التخفيف من تغري املناخ، والتكيف وإدارة مخاطر الكوارث.

تنبعث كميات كبرية ومتزايدة من الغازات الدفيئة )GHGs( - إذ متثل 37 – 49 من إجاميل املستويات العاملية النبعاث الغازات الدفيئة 
)الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 2014(. وتشري توقعات وكالة الطاقة الدولية إىل أن انبعاث الغازات الدفيئة املرتبط بالطاقة من 
املناطق الحرضية سريتفع من نحو %67 اليوم إىل %74 بحلول العام 2030 )وكالة الطاقة الدولية 2008(. وتسهم مجموعة أخرى من أنواع 
االنبعاث، هي ملوثات املناخ قصرية األجل )SLCPs(، باالحتباس الحراري، ولكنها أيضا تؤثر عىل الصحة العامة والغذاء واملاء )تحالف املناخ 
والهواء النظيف للحد من ملوثات املناخ قصرية األجل CCAC«« 2015(. وتشري تقارير منظمة الصحة العاملية إىل أنه يف العام 2012 تويف 

حوايل 7 ماليني شخص بسبب التعرض لتلوث الهواء )منظمة الصحة العاملية 2014(.  

املناطق الحرضية عرضة آلثار تغري املناخ ومخاطر الكوارث. ويف العقود املقبلة، من املتوقع أن ترتفع الحوادث الشديدة الناجمة عن تغري 
البلدان  املدن يف  أنه، يف   )2013( الدويل  البنك  ويتوقع  املناخ 2014(.  بتغري  املعني  الدويل  الحكومي  )الفريق  أضعافا مضاعفة  املناخ 

النامية، سيزيد عدد السكان املعرضني ملخاطر األعاصري والزالزل بأكرث من الضعفني من 2000 إىل 2050. وتزداد وترية الكوارث ذات اآلثار 
التقييم  ]تقرير  أمرييك،  دوالر  مليار   45.7 الخسائر  )بلغت  تايالند  فيضان  السابقة  األمثلة  وتشمل  الحرضية.  املناطق  الهائلة وحجمها عىل 
العاملي 2013[( وإعصار ساندي يف نيويورك )خسائر اقتصادية بلغت 65 مليار دوالر أمرييك(، وتعطيل العمليات التجارية الوطنية والعاملية. 
وعموما، فقد ازدادت تكاليف الكوارث بوصفها نسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل بأكرث من ثالثة أضعاف يف السنوات الـ 40 املاضية، 
وقد خفضت الكوارث الكربى الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للفرد بنحو 0.6 يف املائة يف املتوسط، وارتفعت إىل حوايل 1 يف املائة يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض، وفقا لصندوق النقد الدويل. 

بدأت املدن باتخاذ اإلجراءات – غري أنه مثة الكثري مام يتعني القيام به: واليوم، سجلت 402 مدينة علنا 1036 من التزامات تغري املناخ يف 
مبادرة منطقة الجهات الفاعلة غري الحكومية للعمل من أجل املناخ )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 2015( وأبلغت 63 مدينة 
يف شبكة مجموعة املدن األربعني القيادية يف مجال حامية املناخ )C40( عام مجموعه 8,068 من إجراءات املناخ )مجموعة املدن األربعني 
القيادية يف مجال حامية املناخ 2014(. ولكن، كشفت دراسة يف العام 2012 عىل 894 من املدن اآلسيوية الكربى بأن فقط 29 )%3( قد 
اعتمدت خططا لتغري املناخ )مبادرة تنمية املدن آلسيا CDIA«« 2012(. باإلضافة إىل ذلك، فقد انضمت 2,500 مدينة إىل »حملة جعل 
املدن قادرة عىل مجابهة الكوارث«، التي تعالج قضايا الحكم املحيل واملخاطر الحرضية. ولكن، مل تبلغ إال 300 من تلك املدن عن إحراز 

تقدم بشأن الحد من مخاطر الكوارث.

ملخص املسألة
ألن املدن هي محركات التنمية االجتامعية واالقتصادية، فمن املحتم أن تصبح تركيزات ملخاطر الكوارث وانبعاث الغازات الدفيئة، وبالتايل 
)الفريق  الدويل املعني بتغري املناخ  الحكومي  الفريق  تحفيز تغري املناخ وآثاره. ولكن بعض املدن والناس أكرث عرضة من غريهم. بوساطة 
الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ، 2014(: »ترتكز الكثري من املخاطر الصحية والتعرض لتغري املناخ يف املستوطنات ]غري النظامية[. 
وتحتوي الكثري من املدن عىل مواقع خطرة، مثل املنحدرات الشديدة، واألرايض املنخفضة املجاورة لضفاف األنهار غري املحمية، وشواطئ 
الطقس  لحوادث  التعرض  مجرد  من  أبعد  املناخ  تغري  آثار  مواجهة  يف  الضعف  ويذهب  البناء«.  لقوانني  متتثل  ال  مبان  وفيها  املحيطات، 
الشديدة. والكثري من املدن يف البلدان النامية »تجد نفسها يف ›عاصفة‹ النمو السكاين، التي تزيد من احتياجات التكيف والعجوزات اإلمنائية 
الكبرية التي أدى إليها نقص املوارد البرشية واملالية، وزيادة مستويات عدم االنتظام، وسوء اإلدارة، والتدهور البيئي، وخسارة التنوع الحيوي، 

والفقر، وتزايد عدم املساواة« )الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 2014(. 

تعيق الكوارث، التي يفاقمها تغري املناخ، التقدم نحو التنمية املستدامة، وأحيانا تعكس سنوات من التقدم يف حدث واحد. وتشري الدالئل إىل 
أن تعرض األشخاص واألصول يف جميع البلدان قد ازداد بوترية أرسع من انخفاض الضعف، بآثار اقتصادية واجتامعية وصحية وثقافية كبرية، 

والسيام يف املستوى املحيل واملجتمعي )تقرير التقييم العاملي 2015(. 
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املعرفة
ويستمر  بها.  التنبؤ  ما  إىل حد  املمكن  من غري  يزال  ما  وقبل كل يشء،  ومثرية،  مرتفعة،  املناخ  بتغري  املتصلة  الكوارث  آثار  تكون  ما  غالبا 
تركيز التوقعات والتثبت منها وتقليص نطاقها من خالل املحاكاة، واستخدام البيانات التاريخية وكذلك الجديدة )اإلنتاج املشرتك للمعرفة( 
البيانات وتحليلها عىل مختلف املستويات،  تلك  يتطلب جمع  وذلك  الحرضية، بوصفه مهمة مستمرة.  التنمية  قرارات  لالستفادة منها يف 

وكذلك تبادل تلك املعلومات بني مختلف صناع القرار وأصحاب املصلحة يف جميع املستويات الحكومية والقطاعات.

يف حني أنه تم إحراز تقدم كبري – من خالل تقييامت املخاطر والدراسات وقوائم االنبعاث – يف رفع مستوى الوعي واملعرفة بضعف سكان 
الحرض ومساهامتهم يف تغري املناخ ومخاطر الكوارث، ما تزال مثة فجوة يف ترجمة تلك املعرفة بوضعها موضع التطبيق، والسيام االستفادة 
ومثة حاجة لتحسني الوصول إىل البيانات  منها يف تخطيط السياسات واملامرسات الخاصة بالتنمية الحرضية املحلية واإلقليمية والوطنية. 
البنية  تطبيق  يحسن  أن  املمكن  ومن  املباغتة.  الكوارث  أو  التدريجي  املناخ  لتغري  التكيف  أجل  أمن  الخدمات سواء  ومنتجات  واملعلومات 
املناطق  يف  التحتية  والبنية  العمرانية،  والبيئة  والنظم،  الخدمات  قدرة  ويعزز  الحرضية  اإلدارة   )ICT( واالتصاالت  املعلومات  لتقانة  التحتية 

الحرضية عىل التكيف.

يتعني عىل املرء النظر أبعد من بيانات املناخ/املخاطر من أجل الزيادة يف اتخاذ أفضل القرارات، عىل سبيل املثال تكاليف مختلف الحلول 
وفوائدها، مبا يف ذلك ما يسمى »الفوائد املشرتكة« لإلجراءات البديلة )عىل سبيل املثال، تحسني الصحة من تحسني جودة الهواء(، وكذلك 
التكاليف والفوائد الخاصة بالتحوالت نحو مصادر الطاقة املتجددة وأساليب الحياة األقل كثافة يف استخدام الطاقة. وينبغي أن تشكل البيانات 
حول عدم املساواة يف املناطق الحرضية األساس لصنع القرار، للمساعدة يف الحد من عدم املساواة يف السياق األوسع لتقييم املخاطر/
التعرض للمخاطر، والتأهب، واإلنذار املبكر يف وجه املخاطر املتعددة. ال يتشكل الضعف يف مواجهة املخاطر يف املناطق الحرضية بسبب 
)عىل سبيل  أيضا بسبب عوامل أخرى مبا يف ذلك املتغريات االجتامعية واالقتصادية  لها والضعف يف مواجهتها فحسب، وإمنا  العرضة 
املثال، أمن الحيازة، والوصول إىل شبكات األمان االجتامعي، والفقر، وتوفر فرص الحصول عىل سبل العيش، وغريها من أوجه عدم املساواة 

الحرضية(، وتوفر خدمات النظم البيئية وما إىل ذلك. وما تزال مثة حاجة الستكشاف أوجه الرتابط تلك وفهمها بصورة كاملة.

يف حني أن التوسع الحرضي يخلق الفرص، إال أنه أيضا يفاقم املخاطر، وتشكل الرسعة التي يحدث فيها تحديا لقدرتنا عىل التخطيط والتكيف. 
فمن املمكن لعدم كفاية التخطيط وعدم فعالية الحكم أن ترتب تكاليف اقتصادية واجتامعية وبيئية كبرية تهدد استدامة التنمية الحرضية. ويشري 
الشكل التوضيحي رقم 1 إىل ذلك بوصفه األكرث وضوحا يف البلدان التي تتسم بتدين املستوى العام للتحرض إىل جانب ارتفاع النمو الحرضي 

)الزاوية العلوية اليرسى(، حيث ما تزال املؤسسات والسياسات واملوارد والقدرات تتكيف مع الواقع الحرضي الجديد.
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الشكل التوضيحي رقم 1: ضعف املناطق الحرضية يف مختلف البلدان

املصدر: تقرير املخاطر العاملية 2014

   
  

املشاركة
)القطاعني الخاص والعام، والنساء، وكبار السن،  االنخراط واملشاركة الواسعني من جانب جميع أصحاب املصلحة يف املناطق الحرضية 
املبادرات  خالل  من  وشفاف.  ومسؤول  فعال  نحو  عىل  والتنفيذ/العمل  القرار  لصنع  رضوريان  وغريهم(  املدين،  واملجتمع  واملهمشني، 
العاملية متعددة الرشكاء، مثل اتفاقية رؤساء البلديات، وحملة جعل املدن قادرة عىل مجابهة الكوارث إلسرتاتيجية األمم املتحدة للحد من 
الكوارث )UNISDR(، ومبادرة االتحاد الدويل لالتصاالت بشأن املدن الذكية املستدامة، ومجموعة املدن األربعني القيادية يف مجال حامية 
املناخ )C40(، ورشاكة برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية للمدن األكرث خرضة، وغريها، وتنمية طموحات 

الحكومات املحلية، واملشاركة يف مجال املنارصة وتوفري القيادة يف العمل من أجل املناخ والحد من مخاطر الكوارث. 

وحاضنات  الجديدة  للتقانة  مختربات  مبثابة  تقليديا  املدن  عملت  فقد  والخاص.  األكادميي  القطاعني  مع  املشاركة  يف  آخر  مجال  يتمثل 
للمناخ وقادرة عىل مجابهة  بناء جديدة صديقة  تقنيات  تطوير  فيها  يتم  أن  التي ميكن  االبتكارية املساحة  البيئة  تلك  واليوم تشكل  لالبتكار. 

الكوارث وتقليدها وتوسيع نطاقها.

كام ميكن للمدن واملناطق الحرضية أن تكون عرضة آلثار املخاطر املتصلة بتغري املناخ التي تحدث خارج حدودها اإلدارية، يف املنطقة ويف 
مختلف أنحاء العامل. ولذلك، مثة حاجة إىل نهج قائم عىل النظم البيئية أو نهج إلدارة أحواض األنهار للحد من املخاطر يف املناطق الحرضية 

من شأنه أن يفرس العوامل املؤدية إىل املخاطر يف املنبع واملصب. 
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السياسة 
إطار  اعتامد  من  يتضح  كام  حرضي،  سياق  يف  املناخية  واملخاطر  الكوارث  من  للحد  االلتزامات  بتنشيط  مؤخرا  الوطنية  الحكومات  قامت 
سينداي للحد من مخاطر الكوارث ]أنظر ورقة املسائل رقم 15[، الذي يعطي دورا واضحا للحكومات املحلية يف تخفيف التهديدات الحالية 
األطراف  للتحضري ملؤمتر  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  االتفاقية  إطار  مناقشات مامثلة يف  وتجري  معها.  والتكيف  مدنها  تواجه  التي  والطارئة 

الحادي والعرشين املحوري واتفاق عاملي جديد بشأن تغري املناخ.

الحكومات الوطنية هي الجهات الفاعلة الرئيسة يف االستجابة العاملية لتغري املناخ. ويف الوقت نفسه، تشري الخربة إىل أن اإلجراءات الخاص 
بتغري املناخ يف املناطق الحرضية هي األكرث نجاحا عندما تكون جميع املستويات قد تبادلت األهداف واآلليات لتحقيق التكامل العمودي 
العاملية  السياسية  لألطر  وينبغي  املناخ.  تغري  مواجهة  وإجراءات  البيئية،  املستدامة، وحامية  والتنمية  الكوارث،  للتصدي ملخاطر  واألفقي 
والوطنية واملحلية أن متّكن العمل عىل مستوى املدن ودعمه. ومن املمكن لتلك األطر أن تتبع نهجا ثاليث األبعاد يدخل املكونات القانونية 
واملالية والتخطيطية. وينبغي ألطر السياسة أال تجعل العمل املحيل يف مواجهة تغري املناخ والية غري ممولة. وبدال من ذلك، ينبغي أن يكون 

التمويل الدويل والوطني الخاص باملناخ يف متناول املدن لترسيع إجراءات املدن بشأن املناخ. 

تحتاج األطر املؤسسية والسياسية والترشيعية والتنظيمية الحرضية إىل استعراضها للتصدي للتحديات التي يفرضها التحرض الرسيع والنمو 
السكاين وتغري املناخ ومخاطر الكوارث. ومن الرضوري ضامن إرشاك جميع الجهات املعنية لحشد التأييد الواسع للقدرة عىل مجابهة املخاطر 
القائم عىل  الحرضية  التنمية  الحرضية املستدامة. وضامن منوذج  للتنمية  السياق األوسع  أن يحدث ذلك ضمن  وينبغي  وإجراءات املناخ. 
واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  املتمثل يف  الهدف  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمر  الكوارث هو  املناخية ومخاطر  اآلثار  وإدارة  باملخاطر،  املعرفة 
القادرة عىل مجابهة الكوارث. ويجب أن تبقى صحة السكان رفاهتهم املبدأ اإلرشادي يف خطط الحد من مخاطر الكوارث وبرامجها. وينبغي أن 
يتواصل الرصد والتقييم لالتساق والتكامل لالستجابات للكوارث، وإدارة مخاطر الكوارث، وخطط تغري املناخ، واآلليات املؤسسية يف سياق 

التنمية املستدامة. 

العمليات
يف املدن، يتالقى ويتكامل كل من التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه وإدارة مخاطر الكوارث ضمن إجراءات التخطيط والتنمية الحرضية 
األخرى. ويف سياق الرتابط العاملي املتزايد، مثة حاجة إىل التعاون الدويل املنسق، والبيئة التمكينية ووسائل التنفيذ لتحفيز تطوير املعارف 
والقدرات والدوافع واملساهمة فيها للحد من مخاطر الكوارث عىل جميع املستويات، والسيام بالنسبة للبلدان النامية. وتتأثر نقاط الضعف 
يف املناطق الحرضية مبدى فهم املطورين واملخططني للمخاطر وعكسها يف اتخاذ القرارات الخاصة بهم. ويستلزم اتخاذ القرارات القامئة عىل 
اإلطالع عىل املخاطر، والتأهب لالستجابة والتخطيط للتعايف، واالستعداد التشغييل يف الحكومة، وقطاع األعامل واملجتمعات املحلية تقييم 
املخاطر عىل مختلف الفرتات الزمنية، فضال عن نرش تلك املعلومات وإدراجها يف أنظمة التنمية، ويساعد املدن الرائدة يف العامل عىل الحد 

من مخاطر الكوارث، مبا يف ذلك تلك التي تتصل باملناخ. 

يتعني عىل الحكومات املحلية التخطيط للتنمية الحرضية منخفضة انبعاث الكربون والقادرة عىل مجابهة الكوارث بهدف تفادي آثار عدم القدرة 
االنبعاث واملخاطر  الحسبان سياقات  تأخذ يف  أن  التخطيط تلك إىل  وتحتاج عمليات  النامذج الحرضية غري املستدامة.  التخيل عن  عىل 
الخاصة باملدن، واألخذ يف الحسبان التحديات العاجلة لضامن تنمية مبنية عىل املعرفة بتغريات املناخ واملخاطر للتضاعف املتوقع للغطاء 
األريض الحرضي ثالث مرات. ويعد النشاط الحكومي املحيل يف ذلك املجال شهادة عىل قيادة املدن عىل نحو متزايد يف مجال العمل 
الرئيسة مثل  القطاعات  للتخطيط والتنمية الحرضيني دعم خفض مستويات االنبعاث من  ينبغي  إذ  الكوارث.  املناخي والقدرة عىل مجابهة 
النقل، واملباين وإدارة النفايات، ويف الوقت نفسه بناء قدرة النظم الحرضية والبيئة العمرانية عىل مجابهة الكوارث لتحمل اآلثار السلبية للمناخ 

ومخاطر الكوارث. 

الدوافع الرئيسة للعمل
والتصميم  التخطيط   )1( حرضي:  سياق  يف  املناخ  تغري  وحلول  الكوارث  مخاطر  بإدارة  النهوض  أجل  من  للعمل  رئيسة  دوافع  خمسة  مثة 

الحرضيان؛ و)2( اإلدارة؛ و)3( االقتصاد الحرضي؛ و)4( املشاركة وعمليات االندماج؛ و)5( تقانة املعلومات واالتصاالت.
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التخطيط والتصميم الحرضيان  .1
الرتكيز عىل املدن املدمجة واملرتابطة واملتكاملة  يعزز  إذ  للتوسع الحرضي املستدام.  رئيسان  الحرضيان عامالن  التخطيط والتصميم  يعد 
والشاملة كفاءة الخدمات والنظم والبيئة العمرانية واستخدام املوارد ]أنظر ورقة املسائل رقم 8 ملناقشة مستفيضة[. فمن املمكن لذلك النوع 
من منوذج التنمية الحرضية إحداث التغيري التحوييل، ومتكني مسارات التنمية الحرضية منخفضة انبعاث الكربون وتتسم بالكفاءة يف استخدام 
الطاقة وقامئة عىل املعرفة باملخاطر وقادرة عىل مجابهة الكوارث. وتتم اإلشارة إىل التكتل عىل وجه الخصوص بوصفه املحرك الرئيس للتنمية 
بنسبة  العامة  الخدمات  توفري  تكاليف  وتخفيض  النصف،  لكل وحدة سكنية مبقدار  األرايض املستخدمة  فبإمكانه خفض  للمناخ:  الصديقة 
10–%30، وخفض السفر بالسيارات والتكاليف املرتبطة به بنسبة 20–%50، وتخفيض االزدحام، والحوادث وتلوث الهواء. عالوة عىل ذلك، 
يحقق التكتل التعود عىل الكفاءة يف استخدام الطاقة، وميكن مناذج أكرث كفاءة إلدارة النفايات والشبكات الحرارية )اقتصاد املناخ الجديد 

.)2014

الشكل التوضيحي رقم 2: معدل الكثافات الحرضية يف املدن الكبرية ومعدل انبعاث ثاين أكسيد الكربون لكل فرد

املصدر: انجل 2012 ]يف مدن االقتصاد املناخي الجديد – الورقة 03[

يبني الشكل التوضيحي رقم 2 العالقة األسية املعكوسة بني الكثافة الحرضية ومستويات انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون لكل فرد، مام يؤكد 
الحجة القائلة بأن الشكل الحرضي املدمج هو يف األرجح العامل األكرث حسام للتخفيف من آثار تغري املناخ الحرضي والحد من انبعاث غاز 
 IGAC«« املرشوع الدويل لدراسة كيمياء الغالف الجوي للكرة األرضية/»WMO« ثاين أكسيد الكربون )املنظمة العاملية لألرصاد الجوية
2012(، ويحقق مجموعة متنوعة من الفوائد املشرتكة اإليجابية للتكيف والقدرة عىل مجابهة الكوارث والتنمية االقتصادية ]أنظر ورقة املسائل 
رقم 12 حول التنمية االقتصادية املحلية[. والخيارات األخرى املتاحة بسهولة للتخفيف من آثار تغري املناخ هي الحلول التي تستهدف كفاءة 
استخدام الطاقة يف املباين )العزل(، والخدمات )النفايات واملياه واإلنارة(، وتوليد الكهرباء، بحيث غالبا ما يكون ذلك األخري خارج حدود 
املدن وسيطرتها. عالوة عىل ذلك، من املمكن أن تساعد الكثافة الحرضية عىل الحد من مستويات االنبعاث الناتج عن وسائل النقل، من خالل 

رحالت السفر األقرص إىل العمل ووسائل أكرث فعالية للنقل العام )دودمان 2009(. 
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تساعد النظم البيئية الحرضية عىل التخفيف من آثار تغري املناخ، عىل سبيل املثال تخزن الغابات كميات كبرية من الكربون )ترمرب وآخرون 
2009(؛ وتخفض من املخاطر املرتبطة بتغري املناخ والكوارث، عىل سبيل املثال، حامية املنحدرات الخرضاء من االنهيار )ايسرتيال وساليزما 
2013(؛ وتتكيف مع تغري املناخ، عىل سبيل املثال، من املمكن أن يتم تصميم البنية التحتية الخرضاء مثل الحدائق العامة يف املدن للحد من 
اإلجهاد الحراري يف املناطق الحرضية )براون وآخرون 2015(، ويتم استكشاف مفهوم التكيف القائم عىل النظم البيئية مبزيد من التفصيل يف 

ورقة املسائل رقم 16.

اإلدارة الحرضية  .2
تؤدي اإلدارة الحرضية دورا حاسام يف تعزيز القدرة عىل مجابهة الكوارث، والحد من آثار تغري املناخ، وكفاءة استخدام املوارد، وبالتايل ضامن 
االستدامة. وبإمكان مأسسة إطار ترشيعي وسيايس وتنظيمي املساعدة عىل دمج تغري املناخ وإدارة مخاطر الكوارث يف جميع املستويات 
والقطاعات الخاصة بصنع القرار يف الحكومة )كامل الحكومة(. ومن املمكن أن تعزز اإلدارة املساءلة والشفافية واملشاركة )لكامل املجتمع( 
واتخاذ القرارات املدروسة التي تطبق يف الواقع الحد من مخاطر الكوارث واإلجراءات املناخية بوصفها عملية مستمرة. فمن شأن ذلك تسهيل 
التفاعل الفعال بني الحكومة واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين، وضامن مشاركة مختلف 

جامعات املصالح يف عملية صنع القرار.

توفر نظم الحكم وآلياتها فرصا أكرب لنهج إمنايئ متكامل. إذ تتكون املدن من نظم معقدة ومرتابطة من املمكن االستفادة منها لدعم التخفيف 
من آثار التغري املناخي، والتكيف، وإدارة املخاطر والتنمية املستدامة عن طريق السلطات املحلية الفعالة التي يدعمها الحكم التعاوين متعدد 
املستويات. ومن املمكن لذلك متكني التآزر مع االستثامر يف البنية التحتية والصيانة، وإدارة استخدام األرايض، وخلق فرص كسب الرزق، 

وحامية خدمات النظم البيئية بحيث يكون بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث الهدف األسمى.

االقتصاد والتمويل واالستثامر يف املناطق الحرضية  .3
تتطلب التنمية الحرضية املوجهة نحو خفض انبعاث الكربون والقدرة عىل مجابهة الكوارث االستثامر العام والخاص، إذ مثة حاجة ألكرث من 

1 تريليون دوالر أمرييك سنويا لتمويل الفجوة يف البنية التحتية املناخية يف البلدان املنخفضة ومتوسطة الدخل، وفقا للمنتدى االقتصادي 
العاملي. ويقدر البنك الدويل أن نحو نصف تكلفة البنية التحتية »املقاومة لتغري املناخ« سيكون الستثامرات البنية التحتية الخاصة باملناطق 
الهوة  تلك  ردم  دعم  الكربون  انبعاث  عىل  القامئة  الحوافز  ذلك  يف  مبا  املناخ  بتغري  الخاص  والتمويل  العامة،  األموال  وبإمكان  الحرضية. 
االستثامرية. وسوف تحتاج الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية إىل التمويل )األويل( بصورة كبرية بهدف اعتامد إسرتاتيجية شاملة وكلية 
تم استهدافه بصورة  إن  فبإمكان ذلك االستثامر،  والكفاءة يف استخدام املوارد.  والخدمات  الحرضية  والنظم  القدرات  وتنمية  اإلدارة  تشمل 
»الخرضاء«، وبناء القدرة عىل مجابهة الكوارث واالستدامة من  التنمية االجتامعية واالقتصادية  جيدة، ضامن تنمية املدن بوصفها محركات 
آثار تغري املناخ وتفادي التكاليف الكبرية يف املستقبل. عالوة عىل ذلك، تسهم تركيزات السكان، واألنشطة االقتصادية، والبنى التحتية يف 
منو الدخل والحد من الفقر وتهيئة الناس ليكونوا يف وضع أفضل )قادرين( عىل التصدي للكوارث. ففي املدن، مثة فائدة مرتابطة من الناحية 
االقتصادية والقدرة عىل مجابهة الكوارث/تغري املناخ من البنى التحتية )أي نظم املجاري والرصف الصحي والكهرباء والنقل والخدمات التي 

تسهم يف التكيف(. 

االندماج واملشاركة  .4
االستدامة  أساسيا من عنارص منوذج  نهج شمويل وتشاريك سيكون عنرصا  اعتامد  فإن  بالحياة كمواطنيها،  تنبض  املدينة  أن  وإدراكا من 

الحرضية. مشاركة كافة الفئات واملجتمعات املحلية وشمولها يف التخطيط والتنفيذ لتغري املناخ، وإدارة مخاطر الكوارث واإلجراءات األوسع 

نطاقا للتنمية املستدامة؛ ورفع جودتها، وصالحيتها، وتأثريها، وبقائها )ايت 2013(. ومتكن التحالفات الواسعة من تبادل البيانات واملعلومات 
واملعارف والحلول لتنمية طموحات اإلجراءات املناخية املحلية ودمج تغري املناخ يف إطار أوسع للتنمية الحرضية املستدامة. 

إدارة املعلومات والبيانات واملعارف  .5
ستكون البيانات واملعلومات محورية لتصميم بيئات حرضية صحية وذات كفاءة يف استخدام املوارد وبنائها وتشغيلها وصيانتها. وسيتطلب 
ذلك مجموعة واسعة من املالحظات طويلة األجل واملستمرة واالستخدام املتقدم لتقنيات املعلومات واالتصاالت )ICT( وتبادل البيانات 
بإمكانية  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  تتميز  إذ  املدن.  علم  قسم  يف  ذكرها  جاء  التي  للتطورات  السامح  بهدف  سلسة  بطريقة  الشفاف 
أن تؤدي دورا رائدا يف التكيف مع تغري املناخ يف املدن وتدعم: )1( تطوير إدارة فعالة ملخاطر املناخ والكوارث ونظم اإلنذار املبكر؛ و)2( 
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التخطيط الحرضي، من خالل توفري بيانات ومعلومات عالية الجودة للمساعدة يف بناء مدن قادرة عىل مجابهة الكوارث؛ و)3( تسهيل التواصل 
وتبادل املعلومات بني الجهات املعنية التخاذ قرارات مدروسة )االتحاد الدويل لالتصاالت 2015(. تستخدم املدن الذكية املستدامة ]أنظر 
ورقة املسائل رقم 21 حول املدن الذكية[ البنية التحتية لتقانة املعلومات واالتصاالت للحد من مستويات انبعاث الغازات الدفيئة وبناء القدرة 
عىل مجابهة الكوارث، والسيام يف سياق النظم املرتابطة واملتداخلة عىل نحو متزايد. ويف الوقت نفسه، من املمكن االستفادة من االبتكارات 

القامئة عىل تقانة املعلومات واالتصاالت لتحسني التأهب للكوارث والحد من الضعف يف مواجهة الكوارث. 

ختاما، ميكن لنهج التنمية الحرضية املتجذر يف اآلليات الفعالة لإلدارة الحرضية اعتامد منظور شمويل ومتعدد األبعاد لتحديد االحتياجات 
واألولويات الرئيسة. ويتطلب بناء القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية وضامن التنمية املستدامة تفاعال أوثق بني تكامل اإلدارة 
الحرضية، والتخطيط اإلمنايئ الحساس للمناخ واملخاطر، وتناسق األنظمة، والخدمات واملوارد إىل جانب نهج شامل للحكومة واملجتمع يشدد 
عىل الروابط بني التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها، وكذلك الفوائد املشرتكة واملتعددة للتنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية 

لإلجراءات املناخية يف املناطق الحرضية.

الربامج واملشاريع
/climatechange/org.un.www//:http – استجابة األمم املتحدة الواحدة لتغري املناخ  ●

http://www.un.org/climatechange/ - قمة املناخ لألمني العام لألمم املتحدة، مع العديد من مبادرات املدن متعددة الرشكاء  ●
summit/action-areas/#cities

/http://www.citiesandclimatechange.org - مركز املعارف حول املدن وتغري املناخ  ●
)UNISDR( – املنتدى العاملي للحد من مخاطر الكوارث إلسرتاتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث  ● 

http://www.unisdr.org/we/coordinate/global-platform
 - CCAC تحالف املناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات املناخ قصرية األجل  ● 

/http://ccacoalition.org
مرشوع بحوث األرصاد الجوية يف بيئات املناطق الحرضية التابع لربنامج رصد الغالف الجوي العاملي )GURME( للمنظمة العاملية   ●

لألرصاد الجوية )WMO(: مرشوع بحوث األرصاد الجوية يف بيئات املناطق الحرضية )GURME( التابع لربنامج رصد الغالف الجوي 
org/wmogurme.mce2 - للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية )GAW( العاملي

CCCI( -  www.unhabitat.org/ccci( مبادرة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية للمدن وتغري املناخ  ●
االتحاد الدويل لالتصاالت – املنتدى املعني باملدن الذكية املستدامة؛ وفريق الرتكيز املعني باملدن الذكية املستدامة؛ وأسبوع   ●

http://www.itu.int/en/ITU-T/ - املعايري املراعية للبيئة؛ وندوة حول تقانة املعلومات واالتصاالت والبيئة وتغري املناخ
climatechange/Pages/default.aspx

)UNDP( برنامج متكني املدن العربية من مجابهة الكوارث لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  ●
مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتعزيز القدرات واملعارف والتقانة لبناء القدرة عىل مجابهة الكوارث يف وتغري املناخ يف املناطق   ●

الحرضية يف أرمينيا ومقدونيا ومولدوفا
org.uncclearn.UN CC:Learn( www( رشاكة األمم املتحدة لتغري املناخ  ●

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق 
الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 29 أيار/ 

مايو 2015. 

 ممألا جمانربو )UNDP( يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب بناج نم كراشتلاب ةيلاحلا لئاسملا ةقرو ةدايق تمت
 ةمظنملاو ،)UNITAR( ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم نم تامهاسمب ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا
 عيراشملا تامدخل ةدحتملا ممألا بتكمو ،)WHO( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو ،)WMO( ةيوجلا داصرألل ةيملاعلا
)UNOPS(، ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربو )UNEP(، يجولويبلا عونتلا ةيقافتاو )CBD(، ممألا قودنصو 

.)ITU( تالاصتالل يلودلا داحتالاو ،)UNFPA( ناكسلل ةدحتملا


