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 التحضر ومخاطر تغير المناخ 
 المبحث الثاني من الفصل الثامن

 ترجمة بتصرف
 مضر خليل عمر .د.أ

 

 المقدمة
 

 وظروف المناخ وتأثيرهمخاطر نماط ا من حيثالروابط بين التحضر وتغير المناخ  مبحثيقيم هذا ال
. وينصب التركيز على العواقب البيئية المحلية واإلقليمية والعالمية للتوسع الحضري والعمليات  وقابليته للتأثر

ليد والمساكن عالية الخطورة ، وتو، األشخاص التي قد تؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر ، وتقييد سبل عيش 
زيع للمخاطر وما يرتبط به من تو . يعد فهم التحضر للمجتمع نقاط الضعف في البنية التحتية والخدمات الحيوية

ري كما أنه ضرو . أمًرا بالغ األهمية لالستجابة الفعالة لتهديدات تغير المناخ وتأثيراته )الوهن( والضعف
 بقدرة المدن على اخاص ا. هناك اهتمام المرونة الحضريةفي زيادة واللتعزيز الموائل الحضرية المستدامة 

  تها . واستدام تهامروناالستجابة لألزمات البيئية ، و
ؤدي تإذ .  التأثيرات المباشرة لتغير المناخ على سكان الحضر والنظم الحضرية مبحثيقي ِّم هذا ال

 مجتمعيةال هشاشةاآلثار المباشرة ، جنبًا إلى جنب مع التحوالت في التحضر ، إلى تغيير صورة المخاطر وال
لتكون ؤدي إلى مزيد من المرونة والممارسات المستدامة مسارات االنتقال التي ت ا. كالهما يمكن أن يغير

. يعد فهم الروابط بين تغير المناخ والتحضر والعمل على  كيفية إدارة هذه الممارسات داخل المجتمعل اأساس
ات مجموعة من التأثيرتقصى أساسها أمًرا بالغ األهمية ألن التغييرات في أحدهما يمكن أن تؤثر على اآلخر. ن

على النظم المادية والبيئية ، واألنظمة االجتماعية واالقتصادية ، واألنظمة البشرية والطبيعية  ،رة المباش
يتم أيًضا مالحظة التأثيرات المتتالية )حيث يتم ربط األنظمة بإحكام( و. حيثما كان ذلك مناسبًا للفهم ،  المقترنة

  . والتأثيرات الثانوية )غير المباشرة(
 

 الظروف والعمليات داخل المدن -التحضر 
 الحجم واالرتباطات بتغير المناخ

 مهمة لفهم التفاعالت المتغيرة والمعقدةواالستدامة الصفات المكانية والزمنية للتوسع الحضري  دتع
. بالنظر إلى مستويات التحضر الكبيرة والمتصاعدة عادة  ، تتعرض نسبة  بين تغير المناخ والنمو الحضري

المراكز الحضرية في ف .  من سكان العالم للتأثيرات المباشرة لتغير المناخ في المناطق الحضريةمتزايدة 
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة هي األماكن التي يتوقع فيها معظم النمو 

 قادرة على تعزيز إجراءات التخفيف السكاني  ولكن المراكز األصغر "غالبًا ما تكون ضعيفة مؤسسياً وغير
 . والتكيف الفعالة"

يغير التحضر البيئات المحلية عبر سلسلة من الظواهر الفيزيائية التي يمكن أن تؤدي إلى ضغوط 
جزر الحرارة الحضرية )درجات حرارة أعلى ، ال سيما في الليل ، مقارنة بالمواقع : . وتشمل هذه  بيئية محلية

فهم التفاعل  . من األهمية بمكان والفيضانات المحلية التي يمكن أن تتفاقم بسبب تغير المناخ الريفية النائية(
الماضي ،  . على سبيل المثال ، في بين عملية التحضر والتغير البيئي المحلي الحالي وتغير المناخ المتسارع

الحضرية مرتبطة بكثافة  ُوجد أن االتجاهات طويلة األجل في درجة حرارة الهواء السطحي في المراكز
لى سبيل . ع المحلية اإلقليميةالظروف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على ديناميكيات المناخ المحلي و . التحضر

المثال ، يمكن أن يؤدي التحضر )المقياس الصغير إلى النطاق المتوسط( إلى تعزيز و / أو زيادة نطاق جزيرة 
 katabatic غيير العمليات الصغيرة ، مثل تأثير نسيم البحر البري ، ورياحمع ت (UHI) الحرارة الحضرية المحلية
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على سبيل المثال ، التغييرات في وضع ) الجوية ذات النطاق السينوبتيكي ات، وما إلى ذلك ، وتعديل األرصاد
ضري" يؤدي حالتأثير ال"أن تشير تمارين نمذجة المناخ إلى (  UHI  أنظمة الضغط العالي فيما يتعلق بأحداث

 تامؤثرة في إنشاء أنظمة مختلفة لدرجتكون خصائص مواد البناء ف.  محليًا إلى ارتفاع درجات الحرارة
 ،حرارة المناخ في المناطق الحضرية ، والتي يمكن أن تغير الطلب على الطاقة ألنظمة التحكم في المناخ 

الكثيفة للعديد من المدن الكبيرة لها تأثير واضح على انبعاثات الحرارة البشرية المنشأ  عمرانيةال المبانيف
يمكن  . وخشونة السطح ، المرتبطة بمستوى الثروة واستهالك الطاقة والظروف المناخية الجزئية واإلقليمية

صل إلى تحليل العالمي إلى ما ي: يشير ال أن تكون التدفقات الحرارية البشرية المنشأ للمدن الكبيرة عالية جًدا
تؤثر التغيرات .  واط لكل متر مربع في طوكيو 1500بقيم تصل محليًا إلى و ،  واط في المتر المربع 50-500

 القوية في درجات الحرارة الموسمية واليومية والجوية أيًضا على مستوى التغيرات المرتبطة بالتحضر
  . في مدن معينة تهاأهميو

ماليين نسمة  10للمدى المكاني الكبير والكمية الكبيرة من البيئة المبنية للمدن العمالقة ) يمكن أن يكون
 الطقس والمناخظروف أو أكثر( تأثيرات كبيرة على توازن الطاقة المحلي واإلقليمي وما يرتبط بهما من 

ة على أن المدن يمكن أن أدلة متزايد Grimmond (2011) وجد.  والصفات البيئية ذات الصلة مثل جودة الهواء
تؤثر على الطقس )على سبيل المثال ، هطول األمطار ، والبرق( من خالل استخدام األراضي الحضرية 

يمكن أن تؤثر المراكز الحضرية الضخمة مكانيًا أيًضا على  المعقدة ، والطقس ، والتغذية المرتدة اتجاه المناخ
مدن تأثير ال جسيدتم ت  . ة والتأثير سلبًا على جودة الهواءمواقع اتجاه الريح عن طريق رفع درجة الحرار

قد تؤثر التفاعالت بين المدن الكبرى والساحلية على ، الضخمة على تدفقات الهواء في نيويورك وطوكيو
الدورة الهيدرولوجية وعمليات إزالة الملوثات من خالل تطوير الضباب والغيوم واألمطار في المدن والمناطق 

تحدد جهود النمذجة األخرى كثافة البناء والتصميم وحجم التنمية الحضرية كمحددات  . الساحلية المجاورة
  .  محلية مهمة لتأثير التحضر على تغيرات درجات الحرارة المحلية

  األبعاد المكانية والزمانية
 المرتبطة بالمناخأنماط االستيطان المكاني هي عامل حاسم في التفاعالت بين التحضر والمخاطر 

. أحد الجوانب هو الكثافة ، التي تتراوح من المركزة إلى المشتتة ، مع تناقص معظم  وسرعة التأثر
في المدن ذات المستوطنات  المستوطنات الحضرية المخطط لها في الكثافة السكانية مع المسافة من القلب

في كلتا الحالتين ، يتم اختبار النمو الحضري .  يمكن عكس هذا النمطوالكبيرة الهامشية وغير المخططة ، 
من خالل التوسع األفقي واالمتداد ، مما يعزز شبكات واسعة من البنية التحتية الحيوية ، والتي غالبًا ما تكون 

كما اتسم النمو السكاني الحضري السريع في العقد الماضي بشكل متزايد بالنمو في .   عرضة لتغير المناخ
افة توفر المعيشة ذات الكثحيث .  ية )المعيشة والعمل في المباني الشاهقة( ، خاصة في آسياالكثافة الرأس

 . تحديات للتخطيط واإلدارة الحضرية  في الوقت نفسه تمثلالعالية فرًصا للحفاظ على الموارد ولكنها 
ادة مستوى زي . اداخلهيرتبط التحضر بتغير أبعاد الهجرة وتدفق المواد إلى المدن وخارجها وكذلك 

اول . يجب أن تح هذه الظروف يخلق نوعية ديناميكية من المخاطر في المدنل)أو في بعض الحاالت انخفاض( 
المدن المتغيرة بسرعة إدارة هذا النمو من خالل تطوير اإلسكان والبنية التحتية مع فهم التأثير النسبي لتغير 

يقيا جنوب الصحراء الكبرى ، يؤدي الجمع بين معدالت . على سبيل المثال في أفر المناخ في الوقت نفسه
إن  . النمو السكاني المرتفعة نسبيًا ومستويات التحضر المتزايدة إلى زيادة التعرض لتأثيرات تغير المناخ

الخلط بين التغير البيئي المحلي الناتج عن التحضر وتحوالت تغير المناخ يجعل تحديد استراتيجيات التكيف 
 .  أكثر صعوبة هانفيذوتالفعالة 

نقص المياه ، على سبيل المثال ، هو بالفعل مصدر قلق مزمن للعديد من المدن في البلدان المنخفضة 
. تتضافر التخفيضات أو حاالت  الطلبزيادة والمتوسطة الدخل ، وعادة ما يتفاقم مع استمرار نمو السكان و

م االستقرار الحالي لتهيئة الظروف ألزمات إدارة وحوكمة عدم اليقين المتعلقة بتغير المناخ في العرض مع عد
 . أكبر
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 التحضر واالستدامة البيئية
ر . يمكن أن يؤدي تغي إن االرتباط بين التحضر وتغير المناخ له آثار مهمة على االستدامة البيئية
دية والسياسية واالقتصاالمناخ إلى تسريع الضغوط البيئية في المدن ، فضالً عن التفاعل مع الضغوط البيئية 

يعد هذا أمًرا مهًما بشكل خاص في عالم قد تؤدي فيه تجاوزات حدود الكواكب الرئيسية ،  الحضرية الحالية
ى مستقبل إل،  مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي إلى إخراج البشرية من مساحة "التشغيل اآلمن" في العالم

حلل االضطرابات الناجمة عن التحضر ت Trusilova et al. (2008) اسطة. دراسة بو غير آمن وال يمكن التنبؤ به
 لدورة الكربون في أوروبا من خالل تغير استخدام األراضي ، وتعديل المناخ المحلي ، وتلوث الغالف الجوي
 ت. تُظهر الدراسة أن التأثيرات الحضرية تنتشر إلى ما وراء حدود المدينة وتؤدي إلى ردود فعل / استجابا

يغير التحضر من غطاء استخدام األراضي ، ويقلل بشكل عام من كمية األراضي   .  معقدة في المحيط الحيوي
يد من احتمال ويزالحيوية السليمة بيئيًا ويسبب تجزئة األراضي المتبقية ، مما يقلل من قيمة الموائل لألنواع 

 . حدوث مزيد من التدهور البيئي
يتشكل  . واالستدامة البيئية وتغير المناخ موضحة جيًدا في مثال نيو أورلينزالعالقة بين التحضر 

فاع ، وارتلالرض الضعف الجيوفيزيائي لهذه المدينة من خالل موقعها المنخفض ، واالنخفاض المتسارع 
 توهي مجموعة من الظواهر الطبيعية التي تفاقم -مستويات سطح البحر ، وزيادة كثافة وتواتر األعاصير 

بسبب "قرارات االستيطان ، وتطوير القناة ، وفقدان الحواجز الرطبة ، واستخراج النفط والغاز الطبيعي 
، بالنسبة للمدن في المناطق القاحلة ، التي تعاني  وتصميم وإنشاء وفشل الهياكل الواقية وتخزين األمطار

توفر  د ، قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليلبالفعل من نقص المياه في كثير من األحيان في سياق الطلب المتزاي
  . المياه بشكل أكبر بسبب التغيرات في هطول األمطار و / أو التبخر

  بالسياق االختالفات اإلقليمية والمخاطر الخاصة
كشفت دراسات الحالة والمراجعات اإلقليمية التي تقي ِّم مواطن الضعف الحضرية إزاء تغير المناخ 

أبرزت األبحاث   . جتمعية متنوعة واختالفات كبيرة في مستويات القدرة على التكيفعن تحديات مادية وم
االفتقار إلى القدرات والوعي بتغير المناخ ، وغالبًا ما تكون هناك مستويات عالية للغاية  حول المدن األفريقية

. نظرت المراجعات  بين السكان الفقراء في المناطق الحضرية الذين يتزايد عددهم بسرعة في القارة وهنمن ال
يتسم التوزيع العالمي للمخاطر الحضرية  حيث ،   وأوروبا وأمريكا الشمالية  األخرى في مدن أمريكا الالتينية

 . سيتركز التعرض المطلق لألحداث غير المتكافئ بين المناطق وداخلها اوديناميكيته اتباختالف السياق
المتطرفة على مدى العقود القليلة القادمة في المدن الكبيرة والبلدان التي يسكنها سكان حضريون في المناطق 

كما أن المستوطنات الواقعة في السهول    . اآلسيويةالساحلية المنخفضة ، كما هو الحال في العديد من الدول 
 . لفيضانات أثناء هطول األمطار الشديد أو المستمر / ظروف العواصف الشديدةالفيضية لألنهار معرضة ل

تشتمل العديد من المدن على مواقع خطرة ، مثل المنحدرات الشديدة ، واألراضي المنخفضة المجاورة 
المخاطر ترتبط  . لضفاف األنهار غير المحمية وشواطئ المحيطات ، ولها هياكل ال تتوافق مع قوانين البناء
نساء واألطفال الف.  الخاصة بالسياق ونقاط الضعف المرتبطة بها أيًضا بالوضع االجتماعي واالقتصادي للسكان

واألشخاص الذين يعانون من مخاطر صحية وكبار السن في المستوطنات غير الرسمية هم األكثر عرضة 
ل المنخفضة الدخوذوي التحتية والنقل ، و. يمكن لضعف الوصول إلى البنية  بشكل عام لتأثيرات تغير المناخ

 . لتعريضهم لمخاطر عالية من الكوارثالظروف ، واألصول المحدودة ، والمواقع الخطرة تتضافر 
 

 آثار تغير المناخ وتقلباته
 التأثيرات األولية )المباشرة( والثانوية )غير المباشرة(

الظواهر الجوية المتطرفة مثل هطول األمطار سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر شدة و / أو مدِّة 
الغزيرة والنوبات الدافئة والظواهر الحرارية والجفاف و العواصف الشديدة وما يرتبط بها من ارتفاع في 

 .) مستوى سطح البحر
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 :  تغير درجة الحرارة الحضرية

لتغيرات في فيما يتعلق باتوضح الخرائط األماكن التي تتركز فيها أكبر التجمعات الحضرية في العالم 
تم ترميز النقطة لكل تجمع حضري وفقًا لمعدل النمو السكاني بين ،  درجات الحرارة المرصودة والمتوقعة

. وتلك التي لديها أسرع معدالت نمو سكاني لهذه العقود األربعة تتجمع بقوة في آسيا  2010و  1970عامي 
ية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )مع وجود الكثير منها على )خاصة في الصين والهند( وفي أمريكا الالتين

درجة مئوية في مناطق في شمال  1الساحل(. تسلط الخريطة الضوء على ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 
ووسط آسيا وغرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأجزاء من أمريكا الشمالية ، مما يشير إلى احتمال تعرض المدن 

 . مخاطر المناخالكبيرة ل
داخل  2025لتجمعات الحضرية وفقًا للتعداد السكاني المتوقع لعام لقع أكبر امول في خريطة اخرى

العالم التي توضح التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة لمنتصف القرن الحادي والعشرين ، باستخدام  بلدان
. لم يتم تكوين التعداد السكاني المتوقع  قوي هذا سيناريو مع تخفيف .2.6 (RCP) ، مسار التركيز التمثيلي

. يتأثر سكان المستقبل في كل  ألنه ال يوجد أساس موثوق للقيام بذلك 2050للتجمعات الحضرية حتى عام 
تجمع حضري كثيًرا بأدائه االقتصادي وبالتغيرات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية والسياسية التي ال 

ستظل تجمعات حضرية  2025افتراض أن جميع التجمعات الحضرية الكبيرة تقريبًا في عام . ب يمكن التنبؤ بها
أن عدًدا من التجمعات الحضرية الكبيرة في جميع القارات تقريبًا ، ستتعرض الرتفاع  و،  2050كبيرة في عام 

ن ، باستخدام درجة )أكثر من المستويات الصناعية( بحلول منتصف القر 1.5في درجة الحرارة يزيد عن 
 .  .RCP 2.6 (IPCC2013) سيناريو

 
خريطة مشابهة توضح التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة لمنتصف القرن الحادي والعشرين  في

غازات الدفيئة الحالية غير ال. هذا السيناريو ، بناًء على اتجاهات انبعاثات RCP 8.5ولكن باستخدام سيناريو 
المتغيرة بحلول منتصف القرن ، يوضح أن الجزء األكبر من  سكان العالم الذين يعيشون في أكبر التجمعات 

الرتفاع درجة الحرارة على األقل بدرجتين عن  ونسيتعرض( 2025الحضرية )استناًدا إلى سكانهم في عام 
. بحلول أواخر القرن ، في ظل  الجزر الحرارية الحضرية مستويات ما قبل الصناعة ، باستثناء تأثيرات

 2025، سيتعرض عدد من التجمعات الحضرية التي كانت من بين أكبر التجمعات في عام  RCP 2.6 سيناريو
درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة )باستثناء تأثيرات الجزر  2.5الرتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 

ارتفاع درجة الحرارة في أن متوسط  هذا. و يعني  خاصة في خطوط العرض العليا الحرارية الحضرية( ،
بحلول أواخر القرن )مع اتجاهات  RCP 8.5 . يوضح سيناريو درجات مئوية 4بعض المدن قد يزيد عن 

جمعات تانبعاثات غازات الدفيئة الحالية غير المتغيرة( أن الجزء األكبر من سكان العالم الذين يعيشون في ال
. تعاني بعض المدن الواقعة  درجة على األقل 2.5رتفاع درجة الحرارة الالحضرية الكبيرة سوف يتعرضون 

 درجات عند دمجها مع تأثيرات 5درجة ، أو أكثر من  3.5قدره في خطوط العرض العليا من ارتفاع متوسط 
UHI.  ستساهم الزيادات في درجات  يمكن أن تكون درجات الحرارة الموسمية القصوى أعلى من ذلك .

ي ف ، و درجات في القطب الشمالي وارتفاع درجة الحرارة في القارة القطبية الجنوبية 8 - 6 الحرارة من
  . ارتفاع مستوى سطح البحر مما قد يؤثر على المدن الساحلية في جميع أنحاء العالم

تأثيرات الجزر الحرارية الحضرية ، مما ستؤدي زيادة تواتر األيام الحارة ونوبات الدفء إلى تفاقم 
يتسبب في مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة  وربما زيادة تلوث الهواء  ، باإلضافة إلى زيادة الطلب على 

. وعلى العكس من ذلك ، فإن االنخفاض الواسع النطاق في فترات الطقس  الموسم الدافئفي لتبريد لالطاقة 
 . واحتمال انخفاض معدل الوفيات من موجات البرد، متطلبات التدفئة  شديد البرودة سيعني انخفاًضا في

. تظهر الدراسات الحديثة  في المدن (UHI) سيؤدي تغير المناخ إلى تعديل جزر الحرارة الحضرية
في العديد من مناطق العالم وزيادة في بعضها  UHI إشارات مختلطة ، مع انخفاض في مع النماذج المادية
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درجات  4. زاد عدد ليالي لندن السنوية التي تكون فيها الجزر الحرارية أقوى من  اكاة تغير المناخاستجابة لمح
 كثافة الجزرأيام في كل عقد منذ أواخر الخمسينيات ؛ وفي الوقت نفسه ، ارتفع متوسط  4مئوية بمعدل 

 2050. تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام  درجة مئوية لكل عقد خالل نفس الفترة 0.1الحرارية الليلية بنحو 
درجة مئوية أخرى ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  0.5الليلي في لندن في أغسطس بمقدار  UHI ، يمكن أن يرتفع

ومع ذلك ، بالنظر تحديًدا إلى لندن ومانشستر ، وجد  .شديدة  UHI في عدد الليالي التي تشهد نوبات % 40
 . تم إجراء التوقعات المستقبلية لـ 2050المتوقع بحلول عام  UHI في  وية أو أقلدرجة مئ 0.1زيادة قدرها 

UHI   في ظل ظروف االحتباس الحراري في طوكيو حيث تم تحديد زيادة محتملة في كثافة الجزر الحرارية
درجة مئوية بحلول  1.5درجة مئوية إلى  1.0من  UHI نموذج زيادة في  ، درجة مئوية 0.5الحضرية بمقدار 

 2 األكبر ، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الهواء في أغسطس بنحو UHI باإلضافة إلى كثافة  .2070 عام 
 SRES A1b في إطار سيناريو (GCM) نماذج مناخية عالمية 5وفقًا لمتوسط  2070درجة مئوية بحلول عام 

 .  درجة مئوية 2م يبلغ حوالي : نطاق عدم اليقين في نماذج الدوران العا مالحظة
من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ في مدينة نيويورك إلى زيادة موجات الحرارة الممتدة ، مما يؤدي 

. ترتبط زيادة درجات الحرارة الدنيا ليال بزيادة الطلب على التبريد والضغوط  الحالية UHIإلى تفاقم ظروف 
. بالنسبة للمدن في الهند ، تم تحديد تأثيرات المناخ المستقبلي على الروابط بين التحضر  المرتبطة بالصحة

بشكل عام ، من المتوقع أن يزداد االتجاه الحالي لألحداث المتطرفة المتكررة بشكل متزايد مع  UHIوتطوير 
درجات الحرارة الدنيا السنوية لمحطتين في دلهي )سافدارجونغ . تُظهر المقارنة بين متوسط  تغير المناخ

 . وباالم( منذ السبعينيات اتجاهات درجات الحرارة الليلية المتزامنة مع وتيرة توسع المدينة 
 الوسائل والخطورة الجفاف وندرة المياه:

اطق الحضرية ، بما في ذلك زيادة نقص المياه ، يمكن أن يكون للجفاف العديد من اآلثار في المن
تكون الطاقة الكهرومائية مصدًرا( ، واألمراض المرتبطة بالمياه )على الرغم من  ماونقص الكهرباء )حيث

. قد تساهم جميعها في  استخدام المياه الملوثة( ، وأسعار الغذاء وانعدام األمن الغذائي من انخفاض اإلمدادات
مليون شخص  150تصادية السلبية وزيادة الهجرة من الريف إلى الحضر. يعيش ما يقدر بنحو التأثيرات االق

لتر للفرد يوميًا من التدفق المستدام  100حاليًا في مدن تعاني من نقص دائم في المياه ، يُعرف بأنه أقل من 
مناخ ، يوهات تغير ال. تشير المتوسطات عبر جميع سينار للمياه السطحية والجوفية ضمن نطاقهم الحضري

  2050مع مالحظة دور النمو الديموغرافي ، إلى زيادة كبيرة في هذا العدد ، ربما يصل إلى مليار بحلول عام 
 الفيضانات الساحلية وارتفاع مستوى البحر واندفاع العواصف

ًرا ظيمثل ارتفاع مستوى سطح البحر أحد التحوالت الرئيسية في مخاطر تغير المناخ الحضري ، ن
تتراوح  . للتركيز المتزايد لسكان المناطق الحضرية في المواقع الساحلية وداخل المناطق المنخفضة االرتفاع

 26ين ارتفاع مستوى سطح البحر بالتقديرات الجديدة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لمتوسط 
)الهيئة الحكومية الدولية المعنية  AR4عة في سم المتوق 59-18؛ هذا أعلى من  2100سم بحلول عام  98و 

(. يمكن أن يكون الرتفاع مستويات سطح البحر ، وتآكل السواحل وضفاف األنهار 2013بتغير المناخ ، 
المصاحبة له ، أو الفيضانات المقترنة بالعواصف تأثيرات واسعة النطاق على السكان ، والممتلكات والنباتات 

ل يتضح هذا جيًدا من خال. لوجية ، وتشكل تهديدات للتجارة واألعمال وسبل العيش الساحلية والنظم اإليكو
 . عادة ما تكون بما في ذلك إعصار ساندي في منطقة نيويوركاألخيرة واسعة النطاق الالعديد من الكوارث 

ضانات الفيمناطق األراضي المنخفضة في المدن الساحلية مثل الغوس ومومباسا ومومباي أكثر عرضة لخطر 
. تتعرض الهياكل الموجودة في التربة المحشورة في األراضي  أقل للصرف ا، ال سيما عندما يكون هناك توفير

 .المنخفضة في الغوس ومومباي لمخاطر الفيضانات أكثر من الهياكل المماثلة المبنية على مواد متماسكة 
 ها مواقع معرضة لخطر العواصف النهرية والساحلية العديد من الهياكل القريبة من المدن الساحلية مثل دكا ب

المدن التي بها مرافق موانئ واسعة النطاق وصناعات البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة 
رن تقدير التغير في الفيضانات بحلول سبعينيات الق .بالطاقة معرضة بشكل خاص لمخاطر زيادة الفيضانات 
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يرة للفيضانات الساحلية مع سيناريوهات النمو االجتماعي واالقتصادي الماضي في تعرض مدن الموانئ الكب
. وجدوا أنه مع ارتفاع مستوى سطح البحر  ، وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة العواصف ، والهبوط

متر ، يمكن أن يتضاعف عدد السكان المعرضين للخطر أكثر من ثالثة أضعاف بينما من المتوقع  0.5بمقدار 
" مدينة لكل من السكان وتعرض 20. تم تحديد "أفضل  التعرض لألصول بأكثر من عشرة أضعافأن يزيد 

منتشرة عبر الدول ذات الدخل المنخفض  2070األصول للفيضانات الساحلية في كل من التصنيفين الحالي و 
غهاي ، انغتشو ، وشن: مومباي ، وقو . وهي تشمل والمرتفع ، ولكنها تتركز في مدن دلتا اآلسيويةوالمتوسط 

كوبي ، واإلسكندرية ، وطوكيو ، وتيانجين -وميامي ، ومدينة هوشي منه ، وكولكاتا ، ونيويورك ، وأوساكا
. باستخدام التعرض لألصول كمقياس ، تحتل المدن في الدول ذات الدخل  ، وبانكوك ، ودكا ، وهاي فونج
طوكيو ونيو أورليانز وكذلك قوانغتشو وشنغهاي : ميامي ونيويورك و المرتفع وفي الصين مكانة بارزة

. يمكن أن تحدد الدراسات التفصيلية الخاصة بالموقع المستوى المحلي الرتفاع مستوى سطح البحر  وتيانجين
والعوامل المحلية األخرى مثل تطوير الموانئ ، والتجريف والتعرية ، وسحب المياه الجوفية وهبوطها وعوامل 

 . أخرى
 الداخلية واألخطار الهيدرولوجية والجيولوجية المائية على النطاق الحضريالفيضانات 

ستؤثر  . سيختلف التعرض لألخطار المتعلقة بالمناخ باختالف الخصائص الجيومورفولوجية للمدن
األمطار الغزيرة و العواصف على المناطق الحضرية من خالل الفيضانات التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى 

متلكات والبنية التحتية العامة ، وتلوث مصادر المياه ، وتسجيل المياه ، وفقدان األعمال وخيارات تدمير الم
كسب العيش ، وزيادة األمراض المنقولة بالمياه واألمراض المرتبطة بالمياه ، كما ورد في مجموعة واسعة 

خ ، كما لمناضانات بسبب تغير ا. نظرت دراسات الحالة للمدن الداخلية في ارتفاع مخاطر الفي من الدراسات
 كانت هناك محاوالت بحثية كبيرة لتحسين نمذجة تواتر .واضطرابات السفر في بورتالند هو الحال في كمباال 

 .ظواهر هطول األمطار الشديدة والفيضانات الناتجة عنها 
اسطة الحضري بواستعراض التأثيرات العالمية لتغير المناخ على تساقط األمطار الشديد والصرف 

 ٪10 الزيادات النموذجية في كثافة هطول األمطار على نطاقات الهيدرولوجيا الحضرية الصغيرة تتراوح من
. قد تكون هذه التغييرات في 2100( حتى 1990-1961من فترات التحكم في الماضي القريب )عادةً  ٪60إلى 

ة على أنظمة الصرف في المناطق الحضرية أحداث هطول األمطار قصيرة األمد شديدة لها تأثيرات كبير
. تشير النتائج حتى اآلن إلى المزيد من المشاكل المتعلقة بشحن أنابيب الصرف الصحي  والفيضانات الغزيرة

(. قد تؤدي التغيرات الشديدة في CSO، وفيضان المجاري وتكرار انسكاب مياه الصرف الصحي المشتركة )
اعتماًدا  ٪400-0في النطاق  CSOلى تغيرات في تواتر الفيضانات وأحجام إ ٪60-10هطول األمطار في نطاق 

. وذلك ألن الفيضانات ، عند تجاوز الجريان السطحي أو عتبات تدفق المجاري ، يمكن  على خصائص النظام
 .تغيرات( بطريقة غير خطية للغاية أن تتفاعل مع هطول األمطار )ال

 وبئة الناشئة ف  المدنقضايا صحة اإلنسان واألمراض وعلم األ
حظ أن تغير المناخ قد يؤثر على المحددات االجتماعية والبيئية للصحة في المستقبل ، بما في ذلك لو

هناك أدلة جيدة على أن درجات الحرارة ف.  الهواء النظيف ومياه الشرب اآلمنة والغذاء الكافي والمأوى اآلمن
. من المتوقع زيادة االحترار  ، وخاصة معدالت الوفيات القصوى )الحرارة والبرودة( تؤثر على الصحة

والضغط الفسيولوجي على مستوى راحة اإلنسان في مجموعة متنوعة من المدن في المناطق شبه االستوائية 
لمزيد من المناقشة حول المدن وتأثيرات االحترار المتزايد في مناطق معينة ، راجع .  وشبه القاحلة والمعتدلة

 .(30-21قليمية )الفصول الفصول اإل
أوضحت الدراسات الحديثة تأثير اإلجهاد الحراري على سكان المناطق الحضرية في البلدان 

ام من المعروف أن األي . لألطفال في المستوطنات غير الرسمية في نيروبي ،المنخفضة والمتوسطة الدخل 
ظهر . ت الحارة لها تأثيرات كبيرة على الصحة يمكن أن تتفاقم بسبب ظروف الجفاف والرطوبة العالية
ي المناطق ف الدراسات في البلدان ذات الدخل المرتفع أن كبار السن أكثر عرضة للوفيات المرتبطة بالحرارة



7 
 

 . أن درجات الحرارة القصوى لها تأثير على الوفياتالحضرية حيث ترتفع معدالت وفيات األطفال ، ثبت 
يكون األشخاص في بعض المهن أكثر عرضة للخطر ، حيث يتعرضون لدرجات حرارة أعلى لفترات طويلة  
وتكون األسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة للخطر عندما تعطل موجات الحرارة أو تحد من فرص 

 .كسب الدخل 
     ، وتلوث الهواء ، والسياسة الصحية من جودة الهواء في المناطق الحضريةعلى  التغير المناخ آثار

WGI AR5.   التأثيرات على جودة الهواء في المناطق الحضرية في مناطق حضرية معينة غير مؤكدة إلى حد
فعل ل. تتأثر جودة الهواء الحضري في معظم المدن با كبير وقد تشمل الزيادات والنقصان في بعض الملوثات

يات . تُظهر األدب بسبب تلوث الهواء المحلي من النقل والصناعة ، وغالبًا ما تكون المصادر تجارية وسكنية
الناشئة أدلة قوية على أن تغير المناخ سيزيد عموًما من مستوى األوزون في الواليات المتحدة وأوروبا ، لكن 

غير  (PM) التأثيرات على الجسيمات.  خفاضهانمط هذا التغيير غير واضح ، مع زيادة بعض المناطق وان
  واضحة أيًضا ، وكذلك التأثيرات على األوزون والجسيمات خارج الواليات المتحدة وأوروبا

قد يتأثر معدل حدوث تفاقم الربو بالزيادات المرتبطة بتغير المناخ في التعرض لألوزون على مستوى 
واألوزون أعلى بكثير  PM10ال سيما في المدن ذات مستويات األرض ؛ قد تتأثر الملوثات األخرى أيًضا ، 

. قد يغير تغير المناخ توزيع حبوب اللقاح وكميتها وجودتها في المناطق  من إرشادات منظمة الصحة العالمية
. تالحظ منظمة الصحة العالمية / المنظمة العالمية  الحضرية ، فضالً عن توقيت مواسم حبوب اللقاح ومدتها

( أن أمراض اإلسهال وسوء التغذية والمالريا وحمى الضنك حساسة للمناخ ويمكن 2012اد الجوية )لألرص
 . أن تتأثر سلبًا بتغير المناخ في غياب التكيف المناسب

 القطاعات الحضرية: التعرض والحساسية
التأثيرات المباشرة المرصودة والمتوقعة لتغير المناخ على سكان المدينة والمباني  مبحثيقي ِّم هذا ال

القطاعات الرئيسية المتضررة والسكان والعالقات  لحسبانوالبنية التحتية واألنظمة للمخاطر. ويأخذ في ا
لخطرة ، ر األحداث ا. تشمل اآلثار المباشرة جميع التكاليف والخسائر المنسوبة إلى تأثي المتبادلة المحتملة

سعار ات الحضرية من خالل تقلبات األيولكنها تستبعد التأثيرات النظامية ، على سبيل المثال على االقتصاد
يتم النظر في كل من النطاق الزماني والمكاني .  بعد وقوع كارثة أو تأثير خسائر الكوارث على سالسل اإلنتاج

ك ، . باإلضافة إلى ذل مواقع الحضرية في العقود القليلة القادمةللتحوالت في مخاطر المناخ عبر المدن وال
نقوم بتحليل التغير في حجم وطبيعة المخاطر في المدن ، حيث تتغير الظواهر المناخية المتطرفة والوسائل 

 .واالتجاهات طويلة األجل )مثل ارتفاع مستوى سطح البحر(
اسعة من وظائف المدينة والبنية التحتية والخدمات سيكون لتغير المناخ تأثيرات عميقة على مجموعة و

. يمكن أن تحدث هذه اآلثار في الموقع  وسوف يتفاعل مع العديد من الضغوط الحالية وقد يؤدي إلى تفاقمها
أن  . يمكن ومن خالل االتصاالت بعيدة المدى مع المدن األخرى والمواقع الريفية إلنتاج الموارد واستخراجها

بين تغير المناخ والضغوط البيئية الحالية إلى مجموعة من أوجه التآزر والتحديات وفرص  يؤدي التفاعل
 . التكيف مع الروابط المتداخلة المعقدة وغالبًا ما تكون عالية

في مدينة  2007على سبيل المثال ، كان لفيضانات عام  ،العمليات غير المؤكدة أو غير الخطية 
فيالهيرموسا ، والتي غطت ثلثي والية تاباسكو في المكسيك ، عواقب وخيمة على القاعدة االقتصادية للمدينة 

من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للوالية  . تسبب الفيضان الذي ضرب  % 30، مع أضرار وخسائر تعادل 
للعديد من الشركات والعديد من  افي خسائر كبيرة في األرواح وأضرار 2011يا في عام نهر تشاو فرا

تسبب أيًضا في  وتريليون ين( ،  3.5المناطق الصناعية في بانكوك )تقدر الخسائر واألضرار المحلية بنحو 
اعية طق زر. تعتبر المراكز الحضرية التي تخدم منا تعطيل سالسل التوريد الصناعية على نطاق عالمي

مزدهرة حساسة بشكل خاص لتغير المناخ إذا كانت إمدادات المياه أو محاصيل معينة معرضة للخطر. في 
ي تعمل . قد تعاني المراكز الحضرية الت نيفاشا ، كينيا ، يهدد الجفاف البستنة عالية القيمة الموجهة للتصدير

 . الحرارة ويؤدي إلى خسارة في اإليرادات كوجهات سياحية رئيسية عندما يصبح الطقس عاصفًا أو شديد



8 
 

ا إلى جنب ، جنبً   توقعت التقييمات األخيرة ارتفاع عدد السكان وتعرض األصول في المدن الساحلية الكبيرة 
، قد تزيد األصول المكشوفة في مدن مثل نينغبو )الصين(  2070. بحلول عام  مع دراسات الحالة في كوبنهاغن

 . ضعفًا 60لكاتا )الهند( بأكثر من ودكا )بنغالديش( وكو
اخية ، وال . سيكون للضغوط المن ستتأثر البنية التحتية بالمثل بالمخاطر المناخية الشاملة والمتتالية

ح . تتض سيما األحداث المتطرفة ، تأثيرات عبر النظم الحضرية المترابطة ، داخل وعبر قطاعات متعددة
ات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل واالتصاالت ، بسبب الطابع اآلثار المتتالية بشكل خاص في قطاع

لواليات . نظرت جهود التقييم الوطني للمناخ في ا المترابط في كثير من األحيان ألنظمة البنية التحتية الحضرية
واألرض والطاقة  المياهالمتحدة في تأثيرات تغير المناخ على البنية التحتية ، مع األخذ في االعتبار العالقة بين 

. يمكن أن يكون لهذه التسلسالت النظامية تأثيرات اقتصادية مباشرة  ، وكذلك على عدد كبير من الصناعات
وغير مباشرة ، والتي يمكن أن تمتد من البيئة المبنية إلى الصحة العامة الحضرية  . من العناصر الحاسمة 

عام أو أكثر. في المدن  100التشغيلي الطويل ، في بعض الحاالت  تأثير استثمارات البنية التحتية ذات العمر
، هناك حاجة إلى استثمارات إضافية كبيرة للغاية لمعالجة العجز في البنية ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

التحتية والخدمات ؛ بدون هذا االستثمار ، يكون من الصعب إجراء مقايضة قصيرة إلى طويلة األجل لتحسين 
. هذه فرصة لتخطيط البنية التحتية "الذكية مناخياً" التي تدرس كيفية الجمع بين التنمية المناصرة  لمرونةا

. هذه مهمة أكثر صعوبة لمدن مثل نيويورك ذات البنية  للفقراء والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته
لى تحمل الضغوط المتوقعة من المناخ المتغير". التحتية المتقادمة الكثيفة والمواد التي "قد ال تكون قادرة ع

لدى هذه المدن أيًضا فرصة ، عند استبدال البنية التحتية القديمة ، إلدماج االعتبارات المناخية في عمليات 
 . صنع القرار الخاصة بالبنية التحتية الجديدة

 إمدادات المياه و الصرف الصح  
اهية األسرة وصحتها ، فضالً عن التأثير على األنشطة تؤثر أنظمة المياه والصرف الصحي على رف

 سيؤثر تغير المناخ على.  االقتصادية الحضرية والطلب على الطاقة وتوازن المياه بين الريف والحضر
من بين اآلثار المتوقعة تغيير أنماط هطول األمطار  العرض والطلب على المياه في المناطق السكنية وإدارتها

ي في المدن ، وارتفاع مستوى سطح البحر ودخول المياه المالحة الناتجة ، والقيود المفروضة والجريان السطح
على توافر المياه وجودتها ، وزيادة عدم اليقين في التخطيط طويل األجل واالستثمار في أنظمة المياه والصرف 

دادات المياه وإدارة مياه يجب أن تواجه اإلدارات والمرافق الحكومية المحلية المسؤولة عن إم . الصحي
الصرف هذه األنماط المناخية الجديدة وأوجه عدم اليقين الرئيسية في توافرها وتعلم كيفية االستجابة لمجموعات 

 . القيود الديناميكية والمتطورة
سيزيد تغير المناخ من مخاطر وهشاشة سكان المناطق الحضرية تجاه انخفاض جودة المياه الجوفية 

. أدت المستويات المرتفعة من استخراج المياه  زان الجوفي ، واالنحدار وزيادة تسرب الملوحةونوعية الخ
الجوفية إلى مشاكل هبوط خطيرة في مدن مثل بانكوك ومكسيكو سيتي ، مما أدى إلى إتالف المباني واألنابيب 

ي المدن الساحلية عندما يمكن أن تتفاقم هذه المشكلة ف .المتصدعة ويمكن أن يزيد من مخاطر الفيضانات 
 . يؤدي تسرب المياه المالحة إلى تقليل جودة المياه الجوفية وتآكل الهياكل

في العديد من المدن سريعة النمو ، سيتفاعل تأثير تغير المناخ على إمدادات المياه مع تزايد عدد 
د المائي واآلثار السلبية على السكان ، وتزايد الطلب والضغوط االقتصادية ، مما قد يؤدي إلى زيادة اإلجها

. تواجه دول منطقة البحر الكاريبي ، على  قاعدة الموارد الطبيعية ، مع تأثيرات على نوعية المياه وكميتها
سبيل المثال ، مع تزايد عدد سكانها من الطبقة المتوسطة الحضرية ، طلبات متزايدة بشكل حاد على المياه ، 

. من شأن التخفيضات  جريان السطحي ، ومياه األمطار ، والنفايات الصلبةوالتحديات المرتبطة بإدارة ال
  . المتوقعة في كميات هطول األمطار في أوقات محددة في مواقع معينة أن تؤدي إلى تفاقم ضغوط المياه

في شنغهاي ، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى انخفاض توافر المياه باإلضافة إلى الفيضانات 
مليون نسمة في  17. من المتوقع أن يستمر عدد سكان المدينة البالغ  المياه الجوفية وهبوط السواحل وتملح



9 
 

اهم . وقد س التوسع ، غالبًا داخل المناطق التي "من المحتمل أن تكون معرضة بشكل متزايد للفيضانات"
مما زاد من إجهاد المياه ومخاطر استنفاد المياه الجوفية في هبوط األرض في هذه المناطق المعرضة بالفعل ، 

في العديد من مدن األنديز الكبيرة ، بما في ذلك ليما ، والباز ، وكيتو ، لوحظ انخفاض أحجام  .االنجراف 
 . المياه الذائبة الجليدية ، مع توقع مزيد من االنخفاضات

ى اه ، مما يؤدي إلتقدر العديد من الدراسات كيف سيغير تغير المناخ العالقات بين مستخدمي المي
تفاقم التوترات والصراعات بين مختلف المستخدمين النهائيين )سكني ، تجاري ، صناعي ، زراعي ، والبنية 

ار يعد تأثير الفيضانات على جودة مياه اآلبحيث في المدن األفريقية الصغيرة والمتوسطة الحجم ،  التحتية
واألمطار الغزيرة على الزراعة ومصادر الغذاء الحضرية  ، كما أثرت الفيضانات والجفاف مصدر قلق متزايد

ولكن ليس من المتوقع أن تتعرض  .، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم ندرة الغذاء والمياه في المناطق الحضرية 
أن انخفاض  (MWRD) . وجدت منطقة استصالح المياه متروبوليتان بشيكاغو جميع أنظمة المياه لتأثيرات سلبية

ار بسبب تغير المناخ من شأنه أن يقلل من تكاليف الضخ والعمليات العامة ، حيث ستحتوي هطول األمط
 . المجاري على كميات أقل من مياه األمطار في المواسم الجافة

ستتعرض أنظمة مياه الصرف الصحي لألعباء بشكل متزايد خالل أحداث هطول األمطار الشديدة 
لقدرة المحدودة ألنظمة الصرف في المدن القديمة ، أو عدم توفير الصرف إذا لم يتم االهتمام بالصيانة ، أو ا

س في مدينة السيبا ، هندورا. الصحي في معظم المستوطنات غير المخططة وفي العديد من المراكز الحضرية 
، خلص أصحاب المصلحة إلى أن الصرف الحضري وتحسين إدارة مستجمعات المياه في ريو كانغرجال 

ولويات القصوى للحماية من تأثيرات تغير المناخ المتوقعة ؛ تفتقر المدينة إلى نظام تصريف مياه كانا من األ
 .األمطار ولكنها تتعرض لفيضانات منتظمة 

غالبًا ما تتفاقم الفيضانات بسبب التنمية غير الخاضعة للرقابة للمدينة والتي تتراكم فوق قنوات الصرف 
سبب الفشل في الحفاظ على قنوات الصرف )غالبًا ما تسدها النفايات الصلبة الطبيعية والسهول الفيضية أو ب

حيث يكون جمع النفايات غير كاٍف(. تتجلى هذه المشاكل بشكل أكثر وضوًحا في المدن التي ال توجد فيها 
 ةمصارف أو مجاري للمساعدة في التغلب على هطول األمطار الغزيرة وال توجد خدمة لجمع النفايات الصلب
. ()في العديد من المدن في الدول منخفضة الدخل ، أقل من نصف السكان لديهم جمع منتظم للنفايات الصلبة 

. تحليل لثالث مدن في والية واشنطن ،  العديد من المدن في الدول ذات الدخل المرتفع تواجه أيًضا تحديات
لحاضر ا"القلق بشأن معايير التصميم  لتقييم تدفقات المجاري المستقبلية وذروة التصريف ، خلص إلى أن

مضمونة " تم تحديد تغير المناخ باعتباره المحرك الرئيسي الذي يؤثر على أنظمة الصرف الصحي لصرف( ل)
. وفقًا للنموذج المستخدم ، فإن حجم مياه الصرف الصحي المنبعثة إلى البيئة من  في بريطانيا في المستقبل

 . % 40قبل كان من المتوقع أن تزداد انسكابات مياه الصرف الصحي والفيضانات مجتمعة بنسبة 
 امدادات الطاقة

ون ألي ك. يمكن أن ي تؤثر الطاقة بشكل كبير على التنمية االقتصادية ، والصحة ، ونوعية الحياة
اضطراب متعلق بتغير المناخ أو عدم موثوقية إمدادات الطاقة أو الوقود عواقب بعيدة المدى ، حيث تؤثر 
على األعمال التجارية والبنية التحتية والخدمات )بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والطوارئ( والسكان 

 .م على السكك الحديدية وإدارة المرور على الطرق، فضالً عن معالجة المياه وإمداداتها ، والنقل العام القائ
استمر انقطاع  . تشير التجارب السابقة مع انقطاع التيار الكهربائي إلى بعض التأثيرات غير المباشرة

ساعة وتوقف النقل الجماعي والمركبات السطحية  28لمدة  2003التيار الكهربائي في مدينة نيويورك عام 
. مراجعة لتأثيرات تغير المناخ على قطاع الكهرباء تظهر تخفيضات  إمدادات المياهوشارات الإبسبب انقطاع 

في كفاءة تبريد المياه لمنشآت توليد الكهرباء الكبيرة ، والتغيرات في إمكانات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح 
تستخدم األسر ذات الدخل المنخفض .  أوروبا ، وتغير الطلب على التدفئة أو التبريد في الواليات المتحدة و

في شيتاغونغ الشموع أو مصابيح الكيروسين أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ؛ وجد أن هذا يزعج 
 . دراسات األطفال ، ويزيد من النفقات ، ويسخن المنازل
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 علق بالطاقة الالزمةالمناخ أنماط استهالك الطاقة في المناطق الحضرية ، ال سيما فيما يتسيغير 
سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة الطلب على تكييف الهواء وبالتالي زيادة الطلب على الكهرباء   .للتبريد أو التدفئة 

. في المناطق المعتدلة والشمالية ، قد تؤدي زيادة درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى انخفاض الطلب على 
. في معظم الحاالت داخل المدن الفردية ، ستتجاوز الزيادات المحتملة في الطلب على الكهرباء في  لطاقةا

أثيرات ال يُعرف الكثير عن ت .في خفض الطلب على الطاقة في فصل الشتاء فصل الصيف من تغير المناخ 
 سكان الحضر يفتقرون إلىالا يزال ميث األدنى ، حجانب الطلب في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

درجات الحرارة أو ارتفاع وتيرة موجات . يُتوقع من معظم هذه الدول ، كما لوحظ ، زيادة متوسط  الكهرباء
 . الحرارة

 ات العديد من المدن إذا أدت ندرة المياه وتقلبها إلى انقطاع إمدادات الطاقة الكهرومائيةيستتأثر اقتصاد
ال ، سيكون للتخفيضات في توليد الطاقة الكهرومائية تأثيرات على اقتصاديات العديد من . على سبيل المث

 غالبًا ما تعتمد المدن في إفريقيا جنوب الصحراء . المراكز الحضرية في البرازيل وكذلك في البلدان المجاورة
ي دادات إلى "فشل حضرالكبرى على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء ، ويمكن أن يؤدي الفشل في اإلم

قش نقص المياه في غانا بعد فترات هطول األمطار المنخفضة ، وإمكانية التنافس بين ون. أكثر عمومية" 
فاض . أثار انخ الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه ، بما في ذلك إلى المراكز الحضرية في اتجاه مجرى النهر

س أنجلوس مصدًرا رئيسيًا للطاقة ، وأن الس فيجاس ستواجه مستويات المياه في سد هوفر احتمال أن تفقد لو
 .  انخفاًضا حاًدا في توافر مياه الشرب

يمكن أن تؤدي موجات حرارة الصيف ، مع ارتفاع الطلب على تكييف الهواء ، إلى انقطاع الكهرباء 
. تعاني المدن في المناطق المعتدلة من أستراليا بالفعل من انقطاع التيار  لتيار الكهربائيلمؤقت أو انقطاع 

الكهربائي المنتظم في أيام الصيف الحارة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استخدام مكيفات الهواء السكنية. 
تأثيًرا "أشارت األبحاث في بوسطن إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة في فصول الصيف األكثر حرارة يعني 

قد تؤدي  . غير متناسب على )كبار السن( والفقراء ، وزيادة نفقات الطاقة ؛ فقدان اإلنتاجية ونوعية الحياة "
 ىزيادة في وتيرة أو شدة العواصف إلى تعطيل أنظمة توزيع الكهرباء بسبب انهيار خطوط الطاقة والبن ةأي

  .التحتية األخرى 
 نقل واالتصاالتال

ستؤثر األحداث المتطرفة المتعلقة بتغير المناخ على النقل الحضري والبنية التحتية لالتصاالت ، بما 
في ذلك مجموعة متنوعة من رأس المال ، مثل الجسور واألنفاق والطرق والسكك الحديدية وخطوط األنابيب 

في منطقة ساحل الخليج بالواليات   السلكية والالسلكيةومرافق الموانئ وأجهزة استشعار البيانات والشبكات 
من الموانئ عند أو  % 72من خطوط السكك الحديدية ، و  % 9من الطرق الرئيسية ، و  % 27المتحدة ، 
قدًما( ، فإن أكثر من نصف  23أمتار ) 7. مع ارتفاع عاصفة تبلغ  قدم( في االرتفاع 4سم ) 122أقل من 

مطاًرا ، وجميع  29ية في المنطقة ، وما يقرب من نصف أميال السكك الحديدية ، و الطرق السريعة الرئيس
تقييم االضطرابات المحتملة لشبكات النقل داخل المدن واألنظمة  نا .الموانئ تقريبًا معرضة للفيضانات

فة متطر. يمكن أن يؤدي فقدان الوصول إلى االتصاالت أثناء الظواهر الجوية ال الحضرية أمر بالغ األهمية
إلى إعاقة جهود االستجابة للكوارث والتعافي منها بسبب دورها الحاسم في توفير الدعم اللوجستي لمثل هذا 

 .النشاط 
الموانئ مركزية للتجارة الدولية ويطرح تغير المناخ تحديات كبيرة تتعلق بالمواقع المكشوفة في  دتع

االعتماد التحتية الرئيسية و ىعمر االفتراضي الطويل للبنالمناطق الساحلية والمناطق المنخفضة والدلتا ؛ ال
. أدى إعصار ساندي إلى شل  معرضة للخطر أيًضاالمتبادل مع التجارة والشحن وخدمات النقل الداخلي 

 .منطقة نيويورك ، مما أدى إلى إغالق أحد أكبر موانئ الحاويات في الواليات المتحدة لمدة أسبوع 
 في مستوطناتمن سكان الحضر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعيش قطاعات كبيرة 

 تسمح بوصول مركبات الطوارئ واإلخالء السريعوال ،بدون طرق ومسارات مناسبة لجميع األحوال الجوية 



11 
 

. على سبيل المثال ، في شيتاغونغ ، بنغالديش ، تحد الطرق الضيقة للغاية من الوصول في حاالت الطوارئ 
في المستوطنات العشوائية في   األحياء العشوائية ، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر الصحة والحرائقإلى معظم 

الطرق في المرتبة الثانية بعد الصرف من حيث المرافق المطلوبة.  2006الغوس ، صنف مسح السكان لعام 
عام ب وسائل النقل القد تتعرقل عمليات اإلجالء في المناطق منخفضة الدخل بسبب المواقع الخطرة ، وغيا

في سانتا في ، األرجنتين ، حال االفتقار  2006و  2003. في أعقاب فيضانات عامي  والحوكمة غير المالئمة
إلى المعلومات وآليات اإلجالء الرسمية دون االستجابة في الوقت المناسب ؛ كما اختار بعض السكان البقاء 

 . في منازلهم لحماية ممتلكاتهم من اللصوص
 هابعدو األحداث المناخية الشديدةمكن أيًضا أن يتأثر سكان الحضر ذوي الدخل المنخفض بشدة أثناء ي

التي تلحق الضرر بوصالت النقل العام الهامة ، وتمنع الوصول إلى العمل ، وتزيد من التعرض للمخاطر 
 لوسائل النقل لألسر . وجدت المقابالت التي أجريت في جورجتاون ، غيانا ، أن الوصول المحدود الصحية

العمل أو المدرسة ، مقارنة باألسر وقت ذات الدخل المنخفض أثناء الفيضانات جعلها أكثر عرضة لتضييع 
. نادًرا ما تمتلك األسر الفقيرة سيارات ، كما أن الخوض حافي القدمين في مياه الفيضانات  األكثر ثراءً 

. وجدت بعض الدراسات أن النساء في المناطق الحضرية يمشين  يعرضهم لمسببات األمراض المنقولة بالمياه
أو يستخدمن وسائل النقل العام أكثر من الرجال  ؛ ومن ثم ، فإن األثر الجنساني الضطرابات النقل قد يستحق 

 . مزيًدا من االهتمام
مام أقل بقابلية تتركز األدبيات المتعلقة بالنقل الحضري وتغير المناخ بشكل أكبر على التخفيف ، مع اه

غالبًا ما تقتصر الدراسات الحالية حول التأثيرات على جانب الطلب قصير األجل  .التأثر والتأثيرات والتكيف
. إن األداء  ومع ذلك ، فإن تغير المناخ يخلق العديد من التحديات ألنظمة النقل  .، ال سيما في نقل الركاب

لتقلبات في هطول األمطار ، ودرجة الحرارة ، والرياح ، والرؤية اليومي لمعظم أنظمة النقل حساس بالفعل ل
النقل  . ، وبالنسبة للمدن الساحلية ، ارتفاع مستوى سطح البحر مع المخاطر المرتبطة بالفيضانات واألضرار

 يشديد التأثر بتقلبات المناخ وتغيره ، وقد زادت األهمية االقتصادية ألنظمة النقل مع ظهور طرق التسليم ف
 .الوقت المناسب ، مما زاد من مخاطر الخسائر بسبب الطقس القاسي 

باإلضافة إلى تكييف النقل البري ، يجب أن تضمن المدن أن الجسور ، وقطع السكك الحديدية ، 
يلة . تناولت دراسات قل التحتية الصلبة األخرى قادرة على مقاومة تغير المناخ على مدى عمر خدمتها ىوالبن

المناخ على السكك الحديدية ، ولكن من المعروف أن إخفاقات نظام السكك الحديدية مرتبطة بارتفاع  آثار تغير
درجات الحرارة والجليد والعواصف  للتأخيرات المستقبلية المتعلقة بالحرارة في السكك الحديدية في المملكة 

راسات . تناولت د يدية في المملكة المتحدةمناقشة واسعة آلثار تغير المناخ على شبكة السكك الحدالمتحدة ؛ 
قليلة جًدا مدى ضعف النقل الجوي والبحري والبنية التحتية ، ولكن تغير المناخ قد يعني المزيد من التأخير 

 . واالضطرابات المرتبطة بالطقس
يمكن أن يفيد فقدان الجليد البحري بعض المدن من خالل زيادة فرص تطوير شبكات الطرق أو 

. ومع ذلك ، قد يكون من المكلف تكييف شبكات النقل البري والجوي والمائي مع المخاطر البيئية  نئالموا
بالنسبة للصناعات والمجتمعات في شمال كندا ، يؤدي انخفاض  .المعروفة المرتبطة بإعادة التطوير هذه 

مستويات المياه العذبة والجليد إلى زيادة مواسم الشحن ويمكن أيًضا أن يعزز الموانئ البحرية الجديدة في 
. لكن ذوبان الجليد السرمدي يمكن أن يؤدي أيًضا إلى عدم االستقرار وإلحاق أضرار جسيمة  البيئات البحرية

لطرق والبنية التحتية والمباني في المدن والبلدات الشمالية وحولها ، وستتطلب البلدات الداخلية استثمارات با
 .كبيرة الستبدال الطرق الجليدية الشتوية بالطرق البرية 

يمكن تقييم التأثيرات المباشرة للطقس المتطرف على النقل بسهولة أكبر من تقييم التأثيرات غير 
. غالبًا ما درست اآلثار المباشرة للفيضانات على البنية  اآلثار العرضية المحتملة بين األنظمةالمباشرة أو 

سببت ت التحتية للنقل ، لكن التكاليف غير المباشرة للتأخير والتحوالت وإلغاء الرحلة قد تكون كبيرة أيًضا
، ولكنها تسببت أيًضا في في حدوث إصابات ووفيات وأضرار في الممتلكات  2005فيضانات مومباي عام 
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آثار خطيرة غير مباشرة حيث تم إغالق معظم خدمات المدينة لمدة خمسة أيام دون اتصال عبر السكك 
غالبًا ما تكون شبكات النقل والبنية التحتية الحضرية األخرى مترابطة وتقع على  الحديدية أو الطرق أو الجو

تعد أنظمة النقل  . ة فقط قد نظرت في التأثيرات المشتركةمقربة من بعضها البعض ، إال أن تقييمات قليل
حيث يتعين إجالء السكان قبل اقتراب العاصفة أو عندما تكون هناك  ،ضرورية لالستجابة الفعالة للكوارث 

 . حاجة ماسة لتوفير الغذاء والمياه وخدمات الطوارئ للسكان المتضررين
ب سقوط على سبيل المثال لتجن -لرئيسية في أنظمة االتصاالت في المدن قد يتعين تعزيز العناصر ا

تواجه  الصواري بسبب الرياح القوية ومرافق الدعم الكهربائي التي تحتاج إلى النقل أو الحماية من الفيضانات
رافق م . يمكن أن تغمر شبكة االتصاالت المتفرقة في مدينة نيويورك العديد من المخاطر المتعلقة بالمناخ

الدعم الكهربائي ؛ يمكن أن تنهار أبراج الهواتف المحمولة في الرياح القوية أو تتآكل مع ارتفاع مستوى سطح 
  .البحرفي أالسكا ، تستقر أبراج االتصاالت السلكية والالسلكية بسبب ارتفاع درجة حرارة التربة الصقيعية 

. أثناء هطول األمطار الغزيرة في عام  قدرات األنظمة قد تولد حاالت الطوارئ طلبًا على االتصاالت يتجاوز
، توقفت شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية في مومباي عن العمل بسبب مزيج من التحميل الزائد  2005

 . ، وإغالق نظام الطاقة ونقص إمدادات الديزل للمولدات
 البيئة المبنية ومواقع االستجمام والتراث

الي لشاغليه بيئة معيشية مريحة وصحية وآمنة ويحميهم من اإلصابات والخسائر يوفر السكن بشكل مث
. بالنسبة للعديد من األسر ذات الدخل المنخفض ، تعتمد سبل كسب العيش أيًضا على  واألضرار والنزوح

اصة خ . للسكن الالئق أهمية المؤسسات المنزلية ، واإلسكان هو المفتاح لحماية أصولهم ومنع تعطيل دخولهم
بالنسبة للفئات الضعيفة ، بما في ذلك الرضع واألطفال الصغار ، أو السكان األكبر سنًا أو المعاقين أو الذين 

 . يعانون من حاالت صحية مزمنة
غالبًا ما يكون اإلسكان الحضري هو الجزء الرئيسي من البنية التحتية المتضررة من الكوارث ، وفقًا 

تتسبب األحداث المتطرفة مثل األعاصير والفيضانات في خسائر فادحة ، ال سيما (. 2011لجاكوبس وويليامز )
 % 30 1998. دمرت فيضانات دكا عام  على المباني المبنية بمواد بناء غير رسمية وخارج معايير السالمة

أن   .اً قر. أكثر من ثلثي هؤالء كانت مملوكة من قبل الطبقات المتوسطة الدنيا واألكثر ف من وحدات المدينة
 الزيادة المتواضعة نسبيًا في سرعة الرياح أثناء العواصف تسببت في أضرار واسعة النطاق في وسط إبادان

أعلى للرياح القصوى وعواصف رياح متوسط  2008إلى  1998. بالنسبة للعقد السابق ، أظهرت الفترة من 
جزئياً بسبب التركيز العالي للسكان في المباني  عقدة ، وكانت اآلثار شديدة 48أكثر تواتراً مع ذروة أعلى من 

المناخ ، ودرجات الحرارة األكثر دفئًا ، وتغيرات هطول األمطار ، وزيادة  ات. ستؤدي زيادة تقلب المتضررة
واقع كما ستتأثر الم . الرطوبة إلى تسريع تدهور الهياكل الحجرية والمعدنية وتجويتها في العديد من المدن

. في مدينة نيويورك ، يتم تعريف هذه على أنها بنية تحتية حيوية وغالبًا ما  الحدائق والمالعبالترفيهية مثل 
درس القليل من األبحاث التأثيرات على  ، تقع في مناطق منخفضة االرتفاع معرضة لفيضانات العواصف

  .السياحة الحضرية على وجه الخصوص 
وقد  . على البيئة المبنية أيًضا على التراث المبني تنطبق المخاطر المتزايدة التي يجلبها تغير المناخ

أدى ذلك إلى إعالن البندقية بشأن بناء القدرة على الصمود على المستوى المحلي نحو التراث الثقافي المحمي 
واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ ، والذي يجمع بين اليونسكو وموئل األمم المتحدة والمفوضية األوروبية 

. ومن األمثلة على ذلك مدينة سانت لويس في السنغال ، وهي مدينة ساحلية وموقع  ء بلديات المدنورؤسا
تراث عالمي على مصب نهر السنغال ، والتي تتعرض لفيضانات متكررة ومناطق كبيرة معرضة لخطر 

مواقع عائالت من ال. هناك مبادرات للحد من مخاطر الفيضانات وإعادة توطين ال الفيضانات النهرية والساحلية
 .األكثر عرضة للخطر ، لكن السلطة المحلية لديها قدرة استثمارية محدودة للغاية 
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 البنية التحتية الخضراء وخدمات النظام البيئ 
سيؤدي تغير المناخ إلى تغيير وظائف النظام اإليكولوجي المتأثرة بالتغيرات في أنظمة درجات 

، والرطوبة ، ومستويات رطوبة التربة ، ومعدالت نمو الغطاء النباتي الحرارة وهطول األمطار ، والتبخر 
ما أنه . ك )ومستويات مسببات الحساسية( ، وجداول المياه ومستويات طبقات المياه الجوفية ، ونوعية الهواء

راء" إلى الخض . تشير "البنية التحتية سيركز على قيمة خدمات النظم البيئية والبنية التحتية الخضراء للتكيف
الطبيعية الخضراء الحالية )بما في ذلك المتنزهات  ظاهرالتدخالت الرامية إلى الحفاظ على وظائف الم

والغابات واألراضي الرطبة أو األحزمة الخضراء( ، وتحويل البيئة المبنية من خالل تقنيات المعالجة النباتية 
أن تؤثر هذه على فعالية األسطح السابقة المستخدمة  . يمكن الطبيعية المنتجة ظاهروإدارة المياه وإدخال الم

في إدارة مياه األمطار ، واألسطح الخضراء / البيضاء / الزرقاء ، والمستنقعات الساحلية المستخدمة للحماية 
. ستشهد مومباسا مزيًدا من األمطار  من الفيضانات ، والزراعة الحضرية ، وإنتاج الكتلة الحيوية بشكل عام

ة نتيجة لتغير المناخ ، مما يجعل توسيع البنية التحتية الخضراء أكثر صعوبة. ستكون األشجار في المتغير
المدن البريطانية عرضة بشكل متزايد لإلجهاد الحراري وهجمات اآلفات ، بما في ذلك مسببات األمراض 

األراضي الرطبة  . سوف تغمر الجديدة واآلفات التي يمكن أن تعيش في ظل ظروف أكثر دفئًا أو رطوبة
. في مدينة نيويورك ، ستُفقد األراضي الرطبة الساحلية المتبقية  الساحلية الحضرية بمستوى سطح البحر

  .   بالجملة والتنمية الساحلية المكثفة ستمنع حركتها الطبيعية إلى الداخلبسبب ارتفاع مستوى سطح البحر 
 الخدمات الصحية واالجتماعية

ستكون تأثيرات تغير المناخ واضحة أيًضا عبر الخدمات العامة الحضرية بما في ذلك توفير الرعاية 
. تفتقر معظم المراكز الحضرية في الدول ذات  الصحية واالجتماعية والتعليم والشرطة وخدمات الطوارئ
ما جتماعية والعامة الكافية  بينإلى توفير الخدمات االالدخل المنخفض والعديد من الدول ذات الدخل المتوسط 

من  . على الرغم خطط اإلدارةبدأت المدن ذات الدخل المرتفع فقط في النظر في تغير المناخ في صحتها أو 
وجود عدد قليل من الدراسات حول تكييف التعليم أو الشرطة أو الخدمات الرئيسية األخرى ، إال أن أدبيات 

ية . توفر تدابير الصحة العامة الحال ت استراتيجيات التكيف متعددة القطاعاتالصحة العامة المتزايدة ناقش
لضوء . تم تسليط ا للمدن أساًسا للتكيف مع تغير المناخ ، مثل أنظمة التحذير من الحرارة أو مراقبة األمراض

فال  والمحرومون طبما في ذلك األ -على التأثيرات المناخية السلبية على بعض أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع 
 . بشدة 

 التحول الحضري إلى المرونة واالستدامة
أصبحت مسألة كيفية تعزيز المرونة المتزايدة واالستدامة المعززة في المناطق الحضرية موضوع 

. من المسلم به جيًدا أن مخاطر تغير المناخ تؤثر على هذه العملية من  السياسات في بحث مركزي واعتبار
حاالت عدم اليقين وتغيير األنماط طويلة األمد للمخاطر البيئية في المدن ، والتي يستمر العديد خالل زيادة 

منها في مواجهة ضغوط كبيرة أخرى مثل النمو السكاني السريع ، وزيادة التلوث ، والطلب على الموارد 
دية ويغير القرار البل كيف يؤثر تغير المناخ بشكل متزايد على أطر صنع مبحثيناقش هذا ال . وتركز الفقر

المفاهيم المحلية للمدن كأدوات للنمو االقتصادي ، وللتغيير السياسي ، ولتلبية سبل العيش واالحتياجات 
 . واسعة النطاق المتمثلة في المرونة واالستدامةالاألساسية ، فضالً عن األهداف 

ن ضري لتوضيح الروابط بيفي السنوات األخيرة ، تم تقديم نماذج مختلفة من التحول البيئي الح
ة على سبيل المثال ، التحوالت من "مدين -السكنية المخاطر الصحية واآلثار البيئية مع تطور المدن واألحياء 

يل تركز على التخطيط طو صحية" تركز على الصحة العامة وتقديم الخدمات األساسية إلى " مدينة مستدامة "
. يتضمن األخير النظر في استخدام المدينة للمصارف العالمية  البيئي األجل ، وكفاءة الموارد وخدمات النظام

. ضمن هذه النماذج ، تم تحديد المتغيرات الرئيسية التي تجعل  والمحلية للنفايات التي تقع خارج حدودها
ة في يالتحتية الواسعة ، الكثافة السكانية العال ىالمدن عرضة لتغير المناخ )على سبيل المثال ، شبكات البن

 المواقع المعرضة أو غيرها من المواقع الحساسة(.
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هناك فرصة لتعزيز التحول المجتمعي الذي يعزز المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة تغير 
ي فيمكن أن يحدث االنتقال في هذا السياق على نطاق واسع ، ولكن يمكن أن يحدث أيًضا   . المناخ المتسارع

على الرغم   .كثير من األحيان مع تغييرات تدريجية ، مما قد يؤدي إلى حدوث تحوالت في مستوى النظام 
ل . وقد لوحظت مث ، إال أن هذا أقل شيوًعامن أن مثل هذه التحوالت يمكن أن تحدث أيًضا نتيجة لفشل النظام 

زل . غالبًا ما يتابعون أحداث الزال الكوارث الحضريةهذه التغييرات التحويلية في مجموعة متنوعة من سياقات 
الحضرية )على سبيل المثال ، في نيكاراغوا وغواتيماال وتركيا( ولكنها مرتبطة أيًضا بالفيضانات في 

يمكن للكوارث أن تمكِّن من تغيير مستوى النظام في لحظات من التاريخ يكون فيها للمناهج المتنافسة  بنغالديش
سياسي ، وهي قاعدة تنظيمية توضح التحليل المتنافس ألسباب الكارثة واالستجابة المضادة للتنمية صوت 

 .المنهجية الضعيفة 
قد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الضغوطات االجتماعية واالقتصادية القائمة في المدن مع إمكانية التأثير 

 عية ، أو توليد تأثيرات سلبية أخرى علىعلى سبل العيش الحضرية ، أو إحداث اضطرابات سياسية أو اجتما
خ في . يمكن أن يسهم تغير المنا نظر الفصول اإلقليمية لهذا التقرير لمزيد من التفاصيلي -األمن البشري  

النزاعات العنيفة ويحفز الهجرة من المواقع المعرضة بشدة للمخاطر في المدن أو المناطق التي تتعرض 
. قد تمثل الهجرة استراتيجية  قدر كبير من عدم اليقين بشأن اإلسقاطات  ناك. لكن ه لضغوط بيئية متزايدة

. على الرغم من أن تغير المناخ يمكن أن  أسرية مهمة للتكيف من خالل تنويع مصادر الدخل وسبل العيش
محددات ويعطل بشكل كبير سبل العيش ، فإن النتائج ستعتمد على هياكل اجتماعية معينة ، ومؤسسات الدولة ، 

باختصار ، "الموارد المتضائلة في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي غير مؤكد  أخرى أوسع لألمن البشري
 قادرة على توليد الصراع وعدم االستقرار ، واآلليات السببية غالبًا ما تكون غير مباشرة" بين المناخ والصراع 

ة . على سبيل المثال ، يمكن لخصخص لى العدالةع احلول اإلدارة المختلفة لتغير المناخ لها أيًضا آثار
ى . وعل شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية أن تفيد مجموعات محددة على غيرها

العكس من ذلك ، يمكن أن تكون الحلول المجتمعية التي تبني أيًضا رأس المال االجتماعي مكونًا في توليد 
، حتى هذه الحلول قد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة على مستوى المدينة ، حيث  . ومع ذلك المرونة الحضرية

تكون المناطق المحلية التي تتمتع بمستويات قوية من رأس المال االجتماعي قادرة على االفادة بشكل أكبر من 
 .العمل الذي يقوده المجتمع أو حشد الدعم من الشركاء الدوليين والوطنيين 

لعالي أن يقلل من مستويات المخاطر هذه ، على الرغم من أنه بالنسبة لمعظم المخاطر يمكن للتكيف ا
. على المدى الطويل في ظل زيادة درجة الحرارة بمقدار  الرئيسية ليس بقدر التكيف العالي في المدى القريب

ع عالية جًدا" ومدرجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، تكون جميع المخاطر الرئيسية تقريبًا " 4
 . العديد منها تظل مرتفعة جًدا مع التكيف العالي

ى . يتم تحديد المخاطر الرئيسية بناًء عل : المخاطر المناخية الحالية واإلرشادية المستقبليةالمناطق الحضرية
صنيف كل يتم ت.  تقييم المؤلفات وأحكام الخبراء  ، مع تقييم األدلة واالتفاق المقدم في أقسام الفصل الداعمة

. بالنسبة للعصر القريب المدى للتغير المناخي الملتزم  خطر رئيسي على أنه منخفض جًدا إلى مرتفع جًدا
درجة الحرارة العالمية بشكل كبير عبر ( ، ال تتباعد المستويات المتوقعة لزيادة متوسط 2030-2040)

، يتم تقديم مستويات  (2100-2080)يارات المناخ . بالنسبة للعصر األطول أجالً لخ سيناريوهات االنبعاثات
درجات مئوية فوق مستويات ما  4درجة مئوية و  2درجات الحرارة العالمية بمقدار المخاطر لزيادة متوسط 

. لكل إطار زمني ، يتم تقدير مستويات المخاطر الستمرار التكيف الحالي ولحالة افتراضية  قبل الصناعة
 . شديدة التكيف

 


