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 مقدمة الفصل الثامن
 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
 الرئيسيةالقضايا 

التي  -يعتمد التكيف مع تغير المناخ بشكل أساسي على ما يتم القيام به في المراكز الحضرية 
تركز معظم أصولها وأنشطتها االقتصادية )األمم المتحدة فيها يتضم اآلن أكثر من نصف سكان العالم و

وكذلك األفراد استجابات من جميع مستويات الحكومة هذا يتطلب (. 2008؛ البنك الدولي ،  2012، 
. تظهر اآلثار الخطيرة للطقس المتطرف على العديد  والمجتمعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني

بعض المخاطر ونقاط الضعف التي يجب معالجتها )االتحاد مؤشرة من المراكز الحضرية كل عام 
(. عادة ما 2009؛ األمم المتحدة ،  2010الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، 

. كما أن للسياسات الحضرية  وغيرها ،ف تغير المناخ إلى هذه المخاطر ونقاط الضعف األخرى ايض
كبيرة على التخفيف ، ال سيما بالنسبة للمستويات المستقبلية النبعاثات غازات االحتباس الحراري  اآثار

 ت والشركات والسكان لتكييف. يركز هذا الفصل على إمكانيات الحكوما ولتقديم المنافع المشتركة
 . المراكز الحضرية مع اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ

يمكن أن يتجاوز مستوى التمويل الالزم للتكيف الحضري السليم قدرات الحكومات المحلية 
 (. يجب أن يأتي الكثيرParry et al. 2009؛  Brugmann2012والوطنية والوكاالت الدولية )

من االستثمار من األفراد واألسر والمجتمعات والشركات من خالل قراراتهم للتعامل مع التكيف 
 Fankhauser and 2013؛،  Agrawala and Fankhauser 2008نظريوالمرونة )

Soare) ولكن ما إذا كانت  . قد يشير هذا إلى دور ضئيل للحكومات ، وخاصة الحكومات المحلية .
والشركات المساهمة في التكيف تعتمد إلى   رة الحجم من قبل األسر والمجتمعاتهذه القرارات صغي

باإلضافة إلى مساهمتها في  -حد كبير على ما تفعله الحكومات المحلية وتشجعها وتدعمها وتمنعها 
. جزء مهم من هذا هو توفير الحكومات المحلية لألطر  توفير البنية التحتية والخدمات المطلوبة

ية المناسبة وتطبيق معايير البناء ، لضمان أن الخيارات التي يتخذها األفراد واألسر والشركات التنظيم
راضي األ عماالت. على سبيل المثال ، يلعب تخطيط استوعدمه  تدعم التكيف وتمنع سوء التكيف

تتجنب المواقع الخطرة  التي وإدارتها أدواًرا مهمة في ضمان مساحة كافية من األراضي لإلسكان
 (.2011a UN-Habitatدمات واألنظمة البيئية الرئيسية )وتحمي الخ

عند مراجعة احتياجات وخيارات التكيف للمناطق الحضرية ، تشير الوثائق التي تمت 
 . األول هو مدى اعتماد القدرة التكيفية ألي مدينة على مراجعتها لهذا الفصل إلى استنتاجين رئيسيين

؛  األراضيماالت عوالخدمات ؛ قدرات االستثمار وإدارة است: جودة توفير وتغطية البنية التحتية 
دينة . توفر هذه القدرة أساًسا لمرونة الم ودرجة تلبية المباني والبنية التحتية لمعايير الصحة والسالمة

. يوجد القليل من هذا األساس في معظم المراكز الحضرية في البلدان  التي يمكن بناء التكيف عليها
. االستنتاج الثاني هو أهمية أن تعمل  خفض والعديد من الدول ذات الدخل المتوسطذات الدخل المن

حكومات المدن والبلديات اآلن على دمج التكيف مع تغير المناخ في خططها وسياساتها اإلنمائية 
. وهذا ال يشمل فقط بناء أساس المرونة هذا )وأسسه المؤسسية  واستثماراتها في البنية التحتية

مة والمالية( ولكن أيًضا تعبئة موارد جديدة وتعديل لوائح البناء واستخدام األراضي والتطوير والحوك
 . . هذا ال يقلل من األدوار الرئيسية للجهات الفاعلة األخرى المستمر للقدرة المحلية على االستجابة
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تعاون الذي يساهم ويولكن يقع على عاتق حكومة المدينة والبلدية توفير السقاالت واإلطار التنظيمي 
. وبالتالي ، يعتمد التكيف في المناطق الحضرية على كفاءة وقدرة  أصحاب المصلحة اآلخرون افيه

الحكومات المحلية وعملية تكرارية متجذرة محليًا للتعلم حول المخاطر والفرص المتغيرة ، وتحديد 
بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخيارات وتقييمها ، واتخاذ القرارات ، ومراجعة االستراتيجيات 

 . الفاعلة
 الثامن نطاق الفصل

يركز هذا الفصل على ما نعرفه عن التأثير المحتمل لتغير المناخ على المراكز الحضرية 
وسكانها ومؤسساتها  ، وما هي التدابير التي يتم اتخاذها للتكيف مع هذه التغييرات )وحماية الفئات 

 . يسلط كل من هذا يمكن أن تدعم التكيفالتي التغييرات  الضعيفة( وما هي المؤسسات والحوكمة
 . الضوء على الروابط المتعددة بين المناطق الريفية والحضرية التي لها صلة بالتكيف 9والفصل 

، ال سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية ، على الرغم من أن هذا  10يتداخل هذا الفصل أيًضا مع الفصل 
تية الحضرية وخاصة البنية التحتية التي تقع ضمن مسؤوليات أو الفصل يركز على البنية التح

 . المحلية اختصاص الحكومات الحضرية
حدة نظر األمم المتييستمد هذا الفصل إحصاءاته الحضرية من شعبة السكان في األمم المتحدة )

(. تختلف المراكز الحضرية من تلك التي يبلغ عدد سكانها بضعة آالف )أو في بعض الدول 2012، 
. ال يوجد اتفاق دولي  مليون نسمة 20بضع مئات( إلى المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 

(. 2012نظر األمم المتحدة ، يفي كيفية تعريف المناطق الحضرية ) -واختالف وطني كبير  -
االختالفات الرئيسية هي في كيفية تصنيف المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها بضع مئات إلى 

نسمة ؛ اعتماًدا على البلد ، قد يتم تصنيف بعضها أو معظمها أو جميعها على أنها حضرية  20000
نطقة . في بعض األماكن ، تشمل م . هناك أيًضا اختالفات في كيفية تعيين الحدود الحضرية أو ريفية

مل نية وتشالبناء الحضري أو النواة الحضرية المركزية ؛ وفي حاالت أخرى ، تتجاوز المساحة المب
 . مساحات كبيرة مخصصة للزراعة

والمسألة هنا هي ما إذا كان توفير التكيف يشمل سكان "الريف" الذين يعيشون حول المراكز 
. باإلضافة إلى ذلك ، من الشائع أن يعيش جزء من  الحضرية وداخل الواليات القضائية الحضرية

د وقد يشمل ذلك العدي -مركز الحضري ويتنقل القوة العاملة في المراكز الحضرية الكبيرة خارج ال
يه لما يشكل متفق عل ا. ال يوجد أيًضا تعريف ممن يعيشون في مستوطنات تم تصنيفها على أنها ريفية

على الرغم من أن مصطلح مدينة يشير إلى مركز حضري له بعض األهمية االقتصادية أو  -مدينة 
 . معظم المراكز الحضرية الصغيرةالسياسية أو الثقافية ولن يتم تطبيقه على 

 عالم آخذ في التحضر -السياق 
، وألول مرة ، كان أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مراكز حضرية  2008في عام 

سكان الحضر في العالم ومعظم (. ثالثة أرباع 2012وتستمر النسبة في االزدياد )األمم المتحدة ، 
. تشير توقعات األمم المتحدة إلى  ات الدخل المنخفض والمتوسطالكبرى تقع اآلن في الدول ذ مدنه

في المراكز الحضرية في سيكون   2050أن جميع الزيادة تقريبًا في عدد سكان العالم حتى عام 
. يتم إنشاء معظم الناتج المحلي اإلجمالي لمعظم الدول  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حاليًا

حضرية وتركزت معظم االستثمارات الجديدة هناك )ساترثويت وآخرون ، والعالم في المراكز ال
(. من الواضح أنه فقط فيما يتعلق بالسكان واألنشطة االقتصادية 2008؛ البنك الدولي ،  2010

واألصول ومخاطر المناخ تتركز بشكل متزايد ، فإن تكييف المناطق الحضرية مع تغير المناخ يتطلب 
 . اهتماًما جاًدا

. جميع الدول الغنية حضرية في الغالب ، وعادة  يعتمد معظم التحضر على منطق اقتصادي
ما يرتبط التحضر السريع في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بالنمو االقتصادي السريع )ساترثويت 
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 اتها )المرجعي(. تقع معظم أكبر مدن العالم في أكبر اقتصاد2008؛ البنك الدولي ،  2010وآخرون ، 
نفسه(. إذا ارتبط التوسع الحضري السريع والنمو السكاني السريع للمدينة بالنجاح االقتصادي ، فإنه 

ي . ف نادًرا ما يكون هذا هو الحال. ولكن  يشير إلى أنه يجب توفير المزيد من الموارد لدعم التكيف
الدخل بما في ذلك العديد من المدن الناجحة ،  معظم المراكز الحضرية في الدول منخفضة ومتوسطة

لبنية في توفير ا اكبير الم تتمكن الحكومات المحلية من إدارة توسعها االقتصادي والمادي وهناك عجز
. يعيش حوالي واحد من كل سبعة أشخاص  التحتية والخدمات ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ

ودة ومكتظة في المناطق الحضرية مع توفير غير كاٍف )أو ال في العالم في أماكن إقامة رديئة الج
شيء( للبنية التحتية والخدمات األساسية ، ومعظمها في المستوطنات العشوائية )ميتلين وساترثويت 

أ(. يتركز الكثير من المخاطر الصحية والتعرض لتغير  2003؛ موئل األمم المتحدة ،  2013، 
(. لذا فإن هذا الفصل ال يهتم فقط بالعجز 2013يتلين وساترثويت ، المناخ في هذه المستوطنات )م

 . في التكيف ولكن أيًضا مع عجز التنمية المرتبط بهذه المخاطر والضعف
كانت العديد من جوانب التغيير الحضري في العقود األخيرة سريعة للغاية لدرجة أنها طغت 

نسمة في  750.000يزيد عدد سكانها عن  مدينة 611. من بين  على قدرة الحكومة على إدارتها
،  120؛ في  1960مدينة بأكثر من عشرين ضعفًا منذ عام  47، تضاعف عدد سكان  2010عام 

كان النمو أكثر من عشرة أضعاف )اإلحصاءات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من بيانات األمم 
لعالم وأكبر مدنها خارج الدول ذات الدخل (. يمثل التركيز المتزايد لسكان المدن في ا2012المتحدة ، 

. على مدار القرنين التاسع عشر والعشرين ، كان معظم سكان الحضر في العالم  المرتفع تغييًرا مهًما
. اآلن ، تضم المناطق الحضرية في الدول ذات الدخل  ومعظم مدنه الكبرى في أكثر دولها ازدهاًرا

إجمالي سكان العالم ، وما يقرب من ثالثة أرباع سكانها ما يقرب من خمسي المنخفض والمتوسط 
"مدينة ضخمة" )يزيد عدد سكانها  23، من بين  2011. في عام  الحضريين ، ومعظم مدنها الكبيرة

فقط في الدول ذات الدخل المرتفع )اثنتان في اليابان واثنتان في  5ماليين نسمة( ، كانت  10عن 
رنسا(. ومن بين الثمانية عشر المتبقين أربعة في الصين وثالثة في الواليات المتحدة وواحدة في ف

. ولكن أكثر من ثالثة أخماس سكان الحضر في العالم يعيشون في مراكز  الهند واثنان في البرازيل
 حضرية يقل عدد سكانها عن مليون نسمة ، وهنا يحدث قدر كبير من النمو في عدد سكان الحضر.

ات السكانية تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وديموغرافية تكمن وراء هذه اإلحصاء
كبيرة ومعقدة ، بما في ذلك التكاثر في حجم االقتصاد العالمي والتحول في األنشطة االقتصادية وهياكل 
التوظيف من الزراعة إلى الصناعة والخدمات )وداخل الخدمات إلى إنتاج المعلومات و الصرف( 

كان أحد أهم التغييرات هو النمو في حجم وأهمية المدن التي نما اقتصادها  (.2007)ساترثويت ، 
، آخر عدد المدن الكبيرة التي أصبحت اآلن مراكز   .(Sassen2012) وتغير نتيجة للعولمة

  .لمناطق حضرية كبيرة ممتدة
قدرة لالتحديات التي يواجهها هذا الفصل في نقل االختالفات الكبيرة جًدا في ا ىتمثل أحدت

. هناك عشرات اآلالف من المراكز الحضرية في جميع أنحاء  على التكيف بين المراكز الحضرية
العالم مع اختالفات كبيرة جًدا وقابلة للقياس في السكان والمساحة والناتج االقتصادي والتنمية البشرية 

.  زات االحتباس الحراريالبصمة البيئية وانبعاثات غا  ونوعية وتغطية البنية التحتية والخدمات ،
كز ر إلى كيفية وقوع كل مرا. ويش االختالفات في القدرة على التكيف أقل سهولة في القياس الكمي

 :  حضري ضمن نطاق في أربعة عوامل رئيسية على األقل تؤثر على التكيف
 قدرة الحكومة المحلية ؛  -
 ن المخاطر ؛ نسبة السكان المخدومين بالبنية التحتية والخدمات التي تحد م -
 نسبة الذين يعيشون في مساكن مبنية وفقًا لمعايير الصحة والسالمة المناسبة ؛  -
 .  ومستويات المخاطر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ -
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( ، ديربان 2012نيويورك )سوليكي ،  -يعتمد هذا الفصل على دراسات الحالة التفصيلية لتوضيح هذا التنوع 
 ( . 2013( ودار السالم )كيونسي ، 2013س وأودونوغو ، )روبرت

. كما ذكر أعاله ، يختلف عدد السكان من  مكن قياس ومقارنة العديد من سمات المراكز الحضريةي
.  . تختلف المناطق من أقل من واحد إلى آالف الكيلومترات المربعة مليونًا 20بضع مئات إلى أكثر من 

عاًما ، وتختلف معدالت  40عاًما إلى أقل من  80المتوقع عند الوالدة من أكثر من العمر يتراوح متوسط 
دخل (. يتفاوت متوسط 2013أو أكثر )ميتلين وساترثويت ،  20وفيات األطفال دون سن الخامسة بعامل 

 .، (UCLG2010) ؛ وكذلك التمويل المتاح للحكومات المحلية لكل شخص 300الفرد بمعامل ال يقل عن 
 ؛100تختلف انبعاثات غازات االحتباس الحراري للفرد )طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( بأكثر من 

Hoornweg et al. 2011)  ، (Dodman2009  .  
ناخ اتها على الموارد الحساسة للميهناك اختالفات كبيرة بين المراكز الحضرية في مدى اعتماد اقتصاد

والمياه والسياحة( ، كما توجد اختالفات كبيرة في نطاق وطبيعة تأثيرات )بما في ذلك الزراعة التجارية 
. هناك مؤشرات حضرية ذات صلة بتقييم القدرة على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ  الطقس المتطرف

،  يالتي اكتسبتها المناطق الحضرية )بما في ذلك نسبة السكان الذين تم توصيل المياه إلى منازلهم ، والمجار
والمصارف ، والرعاية الصحية ، وخدمات الطوارئ( إن العثور على مؤشرات للمخاطر المتعلقة بتغير المناخ 

 . ولجودة وقدرة الحكومة يمثل تحديًا أكبر
تظهر التحليالت األخيرة لتأثيرات الكوارث أن نسبة عالية من سكان العالم األكثر تضرًرا من الظواهر 

في المراكز الحضرية )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، الجوية المتطرفة تتركز 
تفتقر نسبة عالية من هذه المراكز الحضرية حيث (. 2011؛ األمم المتحدة ،  2009؛ األمم المتحدة ،  2010

ية لبنية التحتإلى كل من الحكومات المحلية التي لديها القدرة على الحد من مخاطر الكوارث ، والكثير من ا
. قد تتطلب أسرهم ذات الدخل المنخفض مساعدة خاصة بسبب زيادة التعرض للمخاطر ، وانخفاض  الالزمة

القدرة على التكيف ، ومحدودية الوصول إلى البنية التحتية أو التأمين ، وإمكانيات أقل لالنتقال إلى أماكن 
 . إقامة أكثر أمانًا ، مقارنة بالسكان األكثر ثراءً 

كان على جميع المراكز الحضرية الناجحة أن تتكيف مع الظروف البيئية والموارد المتاحة ، على 
الرغم من أنه تم التغلب على قيود الموارد المحلية في كثير من األحيان من خالل االعتماد على الموارد 

هذا يشمل ( ؛ وRees ،1992؛ McGranahan ،2007واستخدام المصارف من "مناطق أخرى بعيدة" )
كثيرة والتي ينطوي تصنيعها على انبعاثات كبيرة من غازات االحتباس  ااستيراد السلع التي تتطلب موارد

. كما تسبب نمو سكان الحضر خالل القرن الماضي في حدوث تحول كبير للغاية من صنع اإلنسان  الحراري
نسبة صغيرة من سطح األرض في العالم . ال تغطي المراكز الحضرية سوى  في المناطق األحيائية األرضية

فقط من إجمالي مساحة األرض ؛ فقط في أوروبا الغربية تغطي  % 0.51( 2009 وفقًا لشنايدر وآخرون -
. يشمل األثر البيئي الصافي للمراكز  . ومع ذلك ، فإن آثارها المادية والبيئية أكبر بكثير % 1أكثر من 

من مساحة  % 50إلى أقل من  % 70وشبه الطبيعية من حوالي  الحضرية انخفاض حصة المناطق البرية
ليس  كذل . لقد أدى األرض ، إلى حد كبير الستيعاب المحاصيل واألراضي الرعوية لدعم االستهالك البشري

للخدمات  افقط إلى انخفاض في التنوع البيولوجي ولكن إلى تجزئة الكثير من المناطق الطبيعية المتبقية وتهديد
،  .Seto et al. تشير التوقعات المستقبلية ) لتي تدعم المناطق الريفية والحضرية على حد سواءالبيئية ا
مليون  1.2( إلى أنه في حالة استمرار االتجاهات الحالية ، سيزداد الغطاء األرضي الحضري بمقدار 2012

ضرية العالمية بين ، أي ما يقرب من ثالثة أضعاف مساحة األراضي الح 2030كيلومتر مربع بحلول عام 
. وهذا يعني "خسارة كبيرة في الموائل في النقاط الساخنة الرئيسية للتنوع البيولوجي 2030 و  2000عامي 

"، تدمير البنية التحتية الخضراء التي تعتبر أساسية في مساعدة المناطق على التكيف مع آثار تغير المناخ 
 لسكان واألصول لمستويات أعلى من المخاطر.( وكذلك زيادة تعرض ا16083)المرجع نفسه ، ص 
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تركيز  -لتكيف الحضري بالسمات المركزية للحياة في المدينة افرص ترتبط العديد من التحديات و
 Romero-Lankao andالناس والمباني واألنشطة االقتصادية والمؤسسات االجتماعية والثقافية )

Dodman ،2011ت التكتل فيما يتعلق بمزايا الشركات التي تقع في مدينة اي(. عادة ما تتم مناقشة اقتصاد
حتملة في ات تكتلية مي. لكن تركيزات األشخاص والمؤسسات في المناطق الحضرية توفر أيًضا اقتصاد معينة

 بةالصلجمع النفايات انخفاض تكاليف الوحدة لمياه األنابيب والمجاري والمصارف ومجموعة من الخدمات )
والرعاية الصحية ، وخدمات الطوارئ ، والشرطة( وبقدرة أكبر لألفراد والمجتمعات ، والمدارس ، 

(. وفي الوقت نفسه ، فإن المزايا Hardoy et al.  ،2001والمؤسسات على االستجابة بشكل جماعي )
ل ، على سبيل المثا -التي تأتي مع هذه التركيزات من األشخاص واألنشطة مصحوبة أيًضا بتحديات خاصة 

. تركز المدن الكبيرة على الطلب والحاجة  إدارة العواصف والجريان السطحي وتدابير تقليل الجزر الحرارية
إلى الخدمات البيئية والموارد الطبيعية )المياه والغذاء والكتلة الحيوية( والطاقة والكهرباء ، وتعتمد العديد من 

ة ، ي يمكن أن تتعطل بسبب تغير المناخ )األمم المتحدمؤسسات المدن على البنية التحتية وسالسل التوريد الت
2013.) 

وبالتالي ، فإن التركيز المتزايد لسكان العالم في المراكز الحضرية يعني فرًصا أكبر للتكيف ولكن 
. تفتقر العديد من الحكومات الحضرية إلى القدرة على  أكثر تركيًزا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها امخاطر

والنتيجة هي أوجه قصور   . بذلك ، ال سيما تلك الموجودة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط القيام
. قد تواجه المراكز الحضرية في الدول ذات الدخل المرتفع ، على الرغم  كبيرة في البنية التحتية والخدمات

يف بنية التحتية والحاجة إلى تكيعلى سبيل المثال ، تقادم ال -من أن خدماتها أفضل بكثير ، تحديات خاصة 
أنظمة الطاقة ، وبناء المخزون ، والبنية التحتية والخدمات لمجموعة المخاطر المتغيرة التي سيحدثها تغير 

( لمناقشة هذا األمر في نيويورك(. أظهرت العديد 2012( وسوليكي )2010المناخ )انظر زيمرمان وفارس )
المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني على المستويين المحلي وفوق  من الدراسات أن العمل مع مجموعة من

المحلي يزيد من فعالية جهود التكيف الحضري ؛ تم العثور على أطر الدعم والتمكين من المستويات الحكومية 
 .العليا مفيدة أيًضا 
 الضعف والمرونة

مجموعات من سكان المناطق الحضرية لكل من اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ ، هناك 
)المرض ، واإلصابة ، والوفيات ، واألضرار التي لحقت بالمنازل م من غيرهأعلى  االذين يواجهون مخاطر

 and Satterthwaite؛  Hardoy and Pandiella  ،2009واألصول أو فقدانها ، وتعطيل الدخل( )
طفال وكبار السن أكثر حساسية لمخاطر معينة (. قد يكون العمر عامالً )على سبيل المثال ، يكون األ2013، 

مثل اإلجهاد الحراري( أو الحالة الصحية )قد يكون األشخاص المصابون بأمراض أو إصابات أو إعاقات 
لى ع -معينة أكثر حساسية لهذه اآلثار(. أو ربما كانوا يعيشون في مباٍن أو في مواقع تواجه مخاطر أكبر 

 مأو أنهم يفتقرون إلى قدرات التأقل -بجوار األنهار مع زيادة مخاطر الفيضانات  سبيل المثال على السواحل أو
. قد تواجه النساء مخاطر أكبر في عملهن وقيوًدا على التكيف إذا واجهن تمييًزا في مع التغيرات المناخية 

غالبًا ما تسمى هذه المجموعات الضعيفة . الوصول إلى أسواق العمل والموارد والتمويل والخدمات والتأثير 
ى الرغم من أنها ، لتوضيح ما هو واضح ، فهي معرضة فقط لتأثيرات تغير المناخ المباشرة إلى الحد عل -

. بإزالة تعرض األشخاص للمخاطر )على سبيل المثال ، توفير المصارف التي  خطًرا فعليًاالذي يشكل فيه 
صحية خطيرة عندما تتلوث  افال مخاطر. قد يواجه األط تمنع الفيضانات( ويكون التأثير محدوًدا أو معدوًما

إمدادات المياه بالفيضانات ، ولكن العالج السريع والفعال لإلسهال وإعادة توفير مياه الشرب بسرعة يقلالن 
(. يمكن للتكيف من قبل األفراد أو األسر أو المجتمعات أو المؤسسات 2008بشكل كبير من اآلثار )بارتليت ، 

 من المخاطر. واالحكومية أن يقلل الخاصة أو مقدمي الخدمات
واضحة للسكان هناك ، ولكن يمكن أن يكون له  اقد يكون للتكيف في منطقة أو مستوطنة معينة فوائد

. قد يؤدي تحويل مسار النهر أو بناء جسر  غير مباشرة على رفاهية السكان في مناطق أخرى اأيًضا آثار
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في مكان واحد ، ولكن قد يتسبب في حدوث فيضانات في  لحماية التنمية الجديدة إلى منع حدوث الفيضانات
 Revi ،2005 for ؛Alam and Rabbani ،2007 for Dhaka نظري) مكان آخر أو يزيدها

Mumbai . ) 
ي ذلك قابلية تأثر بما ف -تستند تقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ إلى التقييمات في سياقات أخرى 

 Chambers ،1989 andنظر ، على سبيل المثال ، يط والصدمات )الفئات منخفضة الدخل للضغو
Pryer ،2003( والكوارث )يستخدم المصطلح بشكل عام فيما 2006؛ مانيينا ،  1994نظر كانون ، ي .)

. وهذا  لخطرليتعلق بعدم القدرة على التعامل مع التغييرات الخارجية بما في ذلك تجنب الضرر عند التعرض 
لناس على تجنب الخطر )التعرض( ، وتوقعه واتخاذ التدابير لتجنبه أو الحد من تأثيره ، يشمل عدم قدرة ا

(. يمكن تحديد الفئات الضعيفة على Hardoy and Pandiella  ،2009والتعامل معه والتعافي منه )
اكز المر. إن تعريف الصمود المستخدم في هذا التقرير عند تطبيقه على  أساس أي من هذه العوامل األربعة

الحضرية يعني قدرة المراكز الحضرية )وسكانها ومؤسساتها وحكوماتها( واألنظمة التي تعتمد عليها في توقع 
 . أو تقليل أو استيعاب أو التعافي من آثار حدث خطير في الوقت المناسب وبطريقة فعالة 
اه ذية والسياحة والميينطبق مصطلح قابلية التأثر أيًضا على القطاعات ، بما في ذلك تجهيز األغ

والطاقة والبنية التحتية للتنقل وروابطها المتقاطعة ، على سبيل المثال ، اعتماد السلع القابلة للتلف على النقل 
. الكثير من السياحة حساسة لتغير المناخ ، والذي يمكن أن يلحق الضرر باألصول السياحية الرئيسية  الفعال

يتم  . أو يجعل مواقع معينة أقل جاذبية للسياح بسبب الطقس األكثر قسوة مثل الشعاب المرجانية والشواطئ
تطبيق المصطلح أيًضا على النظم الطبيعية / النظم البيئية )مثل أشجار المانغروف واألراضي الرطبة الساحلية 

يعية من ماية الطبومظلة األشجار الحضرية(. إذا زادت القدرة التكيفية لهذه األنظمة ، فيمكنها أيًضا توفير الح
 .تأثيرات تغير المناخ في المناطق الحضرية 

 الفروق في المخاطر والضعف داخل وبين المراكز الحضرية
في المراكز الحضرية حيث تلبي جميع المباني تقريبًا معايير الصحة والسالمة ، حيث يمنع تخطيط 

 توفير شامل للبنية التحتية والخدمات استخدام األراضي التطورات في المواقع المعرضة للخطر وحيث يوجد
لة المخاطر ذات الص - األساسية ، فإن فروق التعرض بين المجموعات ذات الدخل المرتفع والمنخفض للمناخ

. إن وجود أصول منخفضة الدخل وقليلة في مثل هذه المراكز الحضرية ال يعني بالضرورة  منخفضة للغاية
(. ولكن عادة ، كلما زاد العجز في Mitlin and Satterthwaite  ،2013زيادة التعرض لتغير المناخ )

 البنية التحتية وتقديم الخدمات ، زادت الفروق في التعرض لمعظم تأثيرات تغير المناخ بين مجموعات الدخل
شكل معرضة للخطر ب. غالبًا ما تكون الفئات ذات الدخل المنخفض في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

متناسب بسبب رداءة اإلسكان وانعدام األمن ، والبنية التحتية غير المالئمة ونقص توفير الرعاية الصحية  غير
وخدمات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث )المرجع نفسه ، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

(. تتركز معظم 2009لمتحدة ، أ ؛ األمم ا 2011؛ موئل األمم المتحدة ،  2012؛  2010والهالل األحمر ، 
من  % 95بما في ذلك أكثر من  -الوفيات الناجمة عن الكوارث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  2008و  1970الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بين عامي 
 EM-DATلناجمة عن العواصف والفيضانات المسجلة في من الوفيات ا % 95(. أكثر من 2012المناخ ، 

 . كانت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 2013إلى سبتمبر  2000من 
أظهر تحليل الوفيات السنوية من األعاصير المدارية أن هذه الوفيات تتركز بشكل كبير في الدول 

انت والمرتفع )وكالدول ذات الدخل المتوسط منخفضة الدخل على الرغم من وجود تعرض كبير في العديد من 
( . ال تفصل هذه التحليالت بين سكان 2009هذه الدول تعاني من خسائر اقتصادية أكبر( )األمم المتحدة ، 

ولكن هناك مجموعة متزايدة من األدلة على أن معظم الوفيات الحضرية الناجمة عن  -الريف والحضر 
رجع األدنى )المفي البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط  الظواهر المناخية المتطرفة تقع

(. تظهر تحليالت المخاطر في 2010نفسه ، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، 
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قس معينة من مثل هذا الط االعديد من المدن عادةً أن المدن األكثر تعرًضا لخطر الطقس المتطرف أو أنواع
؛ Hallegatte et al. ،2013نظر ي)مثل الفيضانات( تكون في المقام األول في البلدان ذات الدخل المرتفع )

Munich Re ،2004 .)هذا ألن هذه التحليالت تستند إلى تقديرات التكاليف االقتصادية أو الخسائر و
نظر يسيتغير الترتيب بشكل جذري ). إذا كانت تستند بدالً من ذلك إلى الوفيات واإلصابات ، ف االقتصادية

(. من المعروف أيًضا أن اإلحصائيات الرسمية عن الوفيات الناجمة عن Balica et al.  ،2012أيًضا 
الكوارث ال تذكر إلى حد كبير إجمالي الوفيات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الوفيات ال يتم تسجيلها 

لتي يجب أن يفي بها حدث الكارثة )يجب استيفاء أحد المعايير التالية : ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المعايير ا
شخص أو أكثر ؛ إعالن حالة الطوارئ ؛  100اإلبالغ عن مقتل عشرة أشخاص أو أكثر ؛ اإلبالغ عن تأثر 

 (.2009أو طلب المساعدة الدولية( )األمم المتحدة ، 
ن ذات الدخل المرتفع مع تأثيرات كبيرة للغاية ، هناك أمثلة مثيرة لظواهر الطقس المتطرفة في البلدا

( واالتحاد الدولي لجمعيات 2009. لكن التحليالت في األمم المتحدة ) بما في ذلك ارتفاع معدل الوفيات
( ، وتقارير الوفيات الناجمة عن الطقس المتطرف في العديد من 2010الصليب األحمر والهالل األحمر )

ى أن معظم وفيات الكوارث المناخية المتطرفة في المراكز الحضرية تكون منخفضة دراسات الحالة ، تشير إل
. كما الحظت  األدنى ، وتتركز هذه المخاطر في المستوطنات غير الرسميةوالدول ذات الدخل المتوسط 

يكونون أكثر ( ، فإن شاغلي هذه المستوطنات عادة ما 2012الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )
عرضة لألحداث المناخية مع وجود بنية تحتية محدودة أو معدومة للحد من المخاطر ، ومساكن منخفضة 

 . الجودة وقدرة محدودة على التكيف
عندما يكون توفير السكن المالئم والبنية التحتية والخدمات أكثر نقًصا ، فإن قدرة األفراد واألسر 

الخسائر المباشرة وغير المباشرة وتأثيرات الكوارث )التي تشكل األحداث  والمنظمات المجتمعية على توقع
. تعد فعالية أنظمة اإلنذار  المتعلقة بالمناخ مجموعة فرعية منها والتعامل معها والتعافي منها ( تزداد أهمية

ة ولديهم يالمبكر وسرعة االستجابة وفعالية االستجابة بعد الكوارث مهمة بشكل خاص ألولئك األكثر حساس
. تعتمد فعالية مثل هذه االستجابات على فهم نقاط الضعف واالحتياجات واألولويات  قدرة أقل على التكيف

المحددة لمختلف فئات الدخل والفئات العمرية والفئات التي تواجه التمييز ، بما في ذلك التمييز الذي تواجهه 
 أ( . 2011موئل األمم المتحدة ، النساء والمجموعات االجتماعية أو العرقية الخاصة )

 فهم مرونة المراكز الحضرية فيما يتعلق بتغير المناخ
فيما يتعلق بالكوارث ، عادةً ما يُنظر إلى القدرة على الصمود على أنها عكس الضعف ، ولكن غالبًا 

كثير من األحيان  نة فيما تتم مناقشة قابلية التأثر فيما يتعلق بمجموعات سكانية معينة بينما تتم مناقشة المرو
تخدام البنية التحتية أو إدارة اسعلى فيما يتعلق بالقدرة النظامية على حمايتهم والحد من تأثير مخاطر معينة 

. في السنوات األخيرة ، ظهرت مؤلفات تناقش المرونة في مواجهة تغير  األراضي الحساسة لمخاطر المناخ
،  .da Silva et al؛  Brown et al.  ،2012نظر يك )المناخ في المراكز الحضرية وما يساهم في ذل

 2011؛ بيلنج ،  Muller ، )2007؛  Moench et al.  ،2011؛  Leichenko  ،2011؛  2012
حث . يب تأثيرات تغير المناخ المحددة والعمل وفقًا لهال اأ(. إن معالجة مرونة المدن هي أكثر من مجرد تحديد

مة المؤسسية المعقدة والمترابطة في كل مدينة بما في ذلك الترابط بين قطاعات في أداء البنية التحتية واألنظ
ومستويات ومخاطر متعددة في بيئة ديناميكية فيزيائية واقتصادية ومؤسسية واجتماعية وسياسية )جاسبر 

 للمدن ، يتم تسليط الضوء حسبان(. عند أخذ المرونة في ال2008؛ كيرشين وآخرون ،  2011وآخرون ، 
على سبيل المثال المرونة والتكرار واالستجابة والقدرة على التعلم والفشل  -على بعض الخصائص النظامية 

 Tyler؛  Moench et al.  ،2011؛  da Silva et al.  ،2012؛  Brown et al.  ،2012اآلمن )
et al.  ،2010وكذلك مراعاة التبعيات المتعددة بين القطاعات المختلفة ، ) . 

ما يتم النظر في مدينة معينة ، غالبًا ما يرتبط مستوى المرونة وأشكالها بعوامل وخدمات عند
على سبيل المثال ، لكل منطقة في المدينة ، هل ستتعامل العاصفة والمصارف  -ومؤسسات محلية محددة 
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المعرضين لخطر  ؟ خالل األيام الحارة ، هل ستصل التدابير لمساعدة تيةالسطحية مع األمطار الغزيرة اال
اإلجهاد الحراري إلى جميع الفئات المعرضة للخطر؟ هنا ، المرونة ليست فقط القدرة على التعافي من التأثير 
ولكن القدرة على تجنب أو تقليل الحاجة إلى التعافي والقدرة على تحمل التغييرات غير المتوقعة أو غير 

 (.2011المتوقعة )األمم المتحدة ، 
المرونة هو عمل المؤسسات لجعل هذا ممكنًا وقاعدة المعرفة الضرورية )دا سيلفا  جانب مهم من

وء الضوتسليط ( ، كما تسلط األدبيات الناشئة عن مرونة المدن في مواجهة تغير المناخ 2012وآخرون ، 
. قد يتطلب أيًضا إجراءات  على الحاجة إلى التركيز على توافر الموارد و تغرق خارج الحدود الحضرية

سقة من قبل المؤسسات في واليات قضائية أخرى أو مستويات أعلى من الحكومة )على سبيل المثال ، إدارة من
،  Brown et al. (2012)نظر يمستجمعات المياه في منبع المدينة لتقليل مخاطر الفيضانات ؛ 

Ramachandraiah (2011هناك أيًضا بداية بطيئة اآلثار التي تطرح تحديات خاصة وال .)ون تي قد تك
على سبيل المثال ، تأثير الجفاف على الزراعة ، والذي  -أيًضا خارج نطاق اختصاص الحكومات الحضرية 

 . يمكن أن يرفع أسعار المواد الغذائية ويقلل الدخل الريفي والطلب على الخدمات الحضرية
ابقًا العوامل المذكورة ستتأثر قدرة سكان الحضر على الصمود في وجه األحوال الجوية القاسية بشدة ب

كما  . جودة المباني ، وفعالية تخطيط استخدام األراضي ، وجودة وتغطية البنية التحتية والخدمات الرئيسية -
تأثر بفعالية نظم اإلنذار المبكر وتدابير االستجابة العامة )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر ت اأنه

أ( ونسبة األسر التي لديها مدخرات وتأمين وقادرة  2011مم المتحدة ، ؛ موئل األ 2010والهالل األحمر ، 
. شبكات األمان لذوي الدخل غير الكافي مهمة أيًضا ، إلى جانب  على تحمل تكاليف منازل آمنة وصحية

. للحكومات الحضرية أهمية في معظم هذا ، على الرغم من  القدرة اإلدارية لضمان وصولها إلى المحتاجين
قدرتها على تقديم الخدمات تعتمد عادة على سلطات زيادة اإليرادات والدعم التشريعي والمالي من أن 

. وهذه بدورها مدفوعة جزئياً بالضغط السياسي من سكان الحضر واالبتكار من  المستويات الحكومية العليا
بعًضا من هذه ، ولكن يتم  . قد تقدم الشركات الخاصة أو المؤسسات غير الهادفة للربح قبل حكومات المدن

توفير إطار عمل التزويد ومراقبة الجودة من قبل الحكومة المحلية أو المكاتب المحلية أو الحكومة الوطنية أو 
 . اإلقليمية

أكثر مقاومة أصبحت المدن في الدول ذات الدخل المرتفع والعديد من الدول ذات الدخل المتوسط 
ة األخرى للكوارث( من خالل مجموعة من التدابير التي تستجيب للمخاطر للطقس القاسي )والعوامل المحفز

والعمليات السياسية التي تتطلب مثل هذه االستجابات )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
أ(. لم يكن التوفير الشامل للمياه  2011؛ موئل األمم المتحدة ،  2013؛ ساترثويت ،  2010األحمر ، 

نقولة باألنابيب والمجاري والمصارف والرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والمعايير الموضوعة والمطبقة الم
سنة الماضية  150-100على جودة اإلسكان والبنية التحتية استجابة لتغير المناخ ولكن ما تم بناؤه على مدى 

مبنية ه بالمرونة المتراكمة في البيئة ال. وقد أدى ذلك إلى ما يمكن تسميت استجابة لالحتياجات و مطالب السكان
نظر على سبيل المثال يقدرة الحكومات المحلية على العمل على الحد من المخاطر ) اءللطقس القاسي وبن

Hardoy and Ruete (2013 باإلضافة إلى ذلك ، فقد ساعد في بناء .)في روزاريو ، األرجنتين )
 (. 2013كن أن تدعم التكيف مع تغير المناخ )ساترثويت ، المؤسسات والتمويل وأنظمة الحوكمة التي يم

على  -يمكن تعديل معايير البناء والبنية التحتية حسب الحاجة )إذا كانت هناك بنية تحتية يمكن تعديلها 
حالية  المستويات المن سبيل المثال عن طريق زيادة القدرة على أنظمة تصريف المياه السطحية والعواصف(. 

ل تقديم الخدمة لمراعاة المخاطر الجديدة أو مستويات المخاطر ، كما هو الحال في تخطيط المدن يمكن تعدي
األراضي )على سبيل المثال ، عن طريق إبقاء توسع المدينة بعيًدا عن المناطق التي تواجه  عمالتوإدارة است

من التعديالت )على سبيل مستويات مخاطر أعلى(. يمكن الستثمارات القطاع الخاص أن تدعم هذه األنواع 
 2010المثال ، تغيير أقساط التأمين والتغطية( )االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، 



9 
 

(. يوفر كل ذلك األساس الذي يمكن بناء القدرة 2013أ ؛ األمم المتحدة ،  2011؛ موئل األمم المتحدة ، 
 . ير المباشرة المرتبطة بتغير المناخمقاومة اآلثار المباشرة وغو للتكيفعليه 

يعتمد ما إذا كان هذا سيحدث على استعداد الحكومات الحضرية لتولي ذلك ، ومتطلبات السكان 
المحليين وقدرتهم على التنظيم والضغط من أجل التغيير ، والقدرة على التعلم والتعاون داخل المؤسسات 

التفاقيات العالمية التي تبطئ وتوقف زيادة مخاطر انبعاثات غازات . من الواضح أنه يعتمد أيًضا على ا المحلية
. قد ال تزال العديد من المدن ذات المرونة المتراكمة غير  الدفيئة وغيرها من العوامل المؤدية إلى تغير المناخ

نية بتغير المعمجهزة لالستجابة لألخطار المتغيرة والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ )الهيئة الحكومية الدولية 
(. المسألة هنا هي ما إذا كانت المؤسسات والضغوط السياسية التي بنت المرونة المتراكمة 2012المناخ ، 

واالستجابة بشكل ديناميكي وفعال للمخاطر المتغيرة  -قادرة على التحول إلى بناء المرونة كعملية موجهة 
 يرة التي يدعم هذا(.والمتعلقة بالمناخ )وقواعد المعرفة المتطورة والمتغ

بالنسبة للمراكز الحضرية التي لديها القليل من المرونة المتراكمة ، فإن المرونة كعملية مهمة أيًضا 
، سواء للمساعدة في تقليل أوجه القصور )الكبيرة جًدا في كثير من األحيان( بمرور الوقت في معظم أو كل 

التي توفر المرونة في الدول ذات الدخل المرتفع ، و لبناء القدرة البنية التحتية والخدمات واألطر التنظيمية 
. بالنسبة لحوالي ثلث سكان الحضر في العالم ، يجب القيام بذلك في سياق  على التكيف مع آثار تغير المناخ

محدودية الدخل واألصول وظروف المعيشة السيئة وقلة القدرة الحالية على التكيف مع الضغوط أو الصدمات 
(. مجرد زيادة في أسعار 2009؛ األمم المتحدة ،  2012)الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، 

المواد الغذائية األساسية ، أو انخفاض الدخل أو تكلفة جديدة ، مثل األدوية لفرد مريض من األسرة ، يمكن 
 Mitlin and Satterthwaite) عملأن تعني بسرعة عدم كفاية الغذاء والجوع وانخفاض القدرة على ال

2013). ، 
. ويسلط الضوء على  وهذا يعني الحاجة إلى منظور محدد حول كيفية دعم التكيف مع تغير المناخ

ة . إن قدر العالقة الحميمة بين المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ ونوعية الحكم ، وخاصة الحكم المحلي
أولئك الذين يفتقرون إلى المرونة والعمل معهم ودعمهم وخدمتهم أمر الحكومة واستعدادها لالستماع إلى 

(. يتضح هذا من خالل العديد من الشراكات 2012أساسي )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، 
ناء بالناجحة بين الحكومة المحلية والمنظمات الشعبية التي شكلها سكان المستوطنات العشوائية الذين قاموا ب

 . أو تحسين المنازل واألحياء
في  . وبالتالي ، يمكن اعتبار المرونة فيما يتعلق باألفراد / األسر والمجتمعات والمراكز الحضرية

المناخ  اإلجراءات التي تتجنب أو تقلل من تأثير تغير -كل منها ، يتضمن القدرة على القيام بالتكيف االستباقي 
لعيش في مكان آمن ، والحصول على منزل آمن ، مع وجود بنية تحتية للحد ، على سبيل المثال من خالل ا

. كما يتضمن أيًضا التكيف التفاعلي للتعامل مع تأثير حدث ما ، من أجل "االرتداد" للوضع  من المخاطر
(. بالنسبة للمراكز الحضرية ، يشمل "االرتداد" قدرة الحكومة Shaw and Theobald  ،2011السابق )

غير . من الناحية المثالية ، من أجل التكيف مع ت ستعادة الخدمات الرئيسية بسرعة وإصالح البنية التحتيةعلى ا
المناخ ، يجب أن تسمح استجابات سكان المناطق الحضرية والشركات والحكومات "باالرتداد إلى األمام" إلى 

ادة البناء بشكل أفضل" )ليونز ، . نوقش هذا في الحد من مخاطر الكوارث ويسمى "إع حالة أكثر مرونة
(. هذا جزء من التحول من المرونة إلى التكيف التحويلي حيث قامت المراكز الحضرية بدمج سياسات 2009

واستثمارات التنمية والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع فهم الحاجة إلى التخفيف والبصمات البيئية 
 Shaw and؛  Pelling and Dill  ،2010؛  Manyena et  ،2011نظر أيًضا يالمستدامة )

Theobald  ،2011.) 
 والقضايا الجديدة التي أثارها هذا الفصل  (AR4)استنتاجات من التقييم الرابع

( Wilbanks et al. ،2007حول الصناعات والمستوطنات والمجتمع البشري ) AR4يشير فصل 
إلى أن التباين في الظروف البيئية كان دائًما أمًرا مفروًغا منه ، ولكن عندما يكون التغيير أكثر تطرفًا 
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وقدرات التكيف محدودة ،  اهذا غير متوقعكان واستمرارية وسرعة مما حدث في الماضي ، خاصة إذا 
لمناخ مفاجئة ، فإن تأثيرات تغير اأشار الفصل أيًضا إلى أنه باستثناء األحداث المتطرفة ال .ستزداد المخاطر 

. تكمن أهميتها في تفاعلها مع الضغوطات األخرى ، والتي قد  ليست قضايا سائدة حاليًا للمراكز الحضرية
تشمل النمو السكاني السريع ، وعدم االستقرار السياسي ، والفقر وعدم المساواة ، والحكومات المحلية غير 

لتي تم تحديدها . التحديات الرئيسية ا ائية ، والشيخوخة أو عدم كفاية البنية التحتيةالفعالة ، وتجزئة الوالية القض
لتحويل االنتباه إلى التكيف تشمل صعوبات تقدير وتوقع حجم مخاطر المناخ في  أماكن وقطاعات معينة بدقة 

 .ا تزال تمثل تحديات اليوم(موقاعدة معرفية ضعيفة حول تكاليف التكيف )القضايا التي 
كيف أدت التفاعالت بين التحضر وتغير المناخ إلى تركيزات  وا( وصف2007ويلبانكس وآخرون )

غير المناخ التفاعالت بين ت وصفوا. كما  سكان الحضر في الدول منخفضة الدخل ذات القدرة التكيفية الضعيفة
ة لمناطق والقطاعات المتأثرواالقتصاد المعولم بسالسل التوريد الطويلة ، مما يؤدي إلى انتشار اآلثار من ا

. ستكون العديد من التأثيرات غير متوقعة  بشكل مباشر إلى مناطق وقطاعات أخرى من خالل روابط معقدة
عف العالمية . تشمل نقاط الض وسيتم تقدير التأثيرات اإلجمالية بشكل سيئ عند مراعاة التأثيرات المباشرة فقط

 تغير المناخ ومعظم نقاط يؤثر. يصف هذا الفصل أيًضا كيف  الهجرةالرئيسية التجارة األقاليمية وأنماط 
الضعف بالسياقات المحلية ، بما في ذلك الموقع الجغرافي ، والحساسية المناخية للمؤسسات الموجودة هناك 

اطر لمخ. ترتبط ا ، ومسارات التنمية والفئات السكانية غير القادرة على تجنب المواقع والمنازل الخطرة
الرئيسية غالبًا بظواهر المناخ التي تتجاوز عتبات التكيف )مثل الطقس المتطرف أو التغيرات المفاجئة( 
والموارد المحدودة أو القدرات المؤسسية للحد من المخاطر والتكيف )على سبيل المثال ، مع زيادة الطلب 

 ظمة االستجابة للطوارئ(.على إمدادات المياه والطاقة وغالبًا على الرعاية الصحية وأن
. باإلضافة إلى ذلك ، قد ال يفيد تكييف األنظمة جميع  قد ال ينتج التكيف الفردي التكيف المنهجي

خالل  . سيخدم التكيف بشكل جيد من األفراد أو األسر ، بسبب قابلية التأثر المختلفة لمجموعات وأماكن معينة
يأتي االبتكار  . اوز التجربة التاريخية والوصول الحالي إلى التمويلزيادة الوعي بالتهديدات والبدائل التي تتج

التكنولوجي للتكيف مع المناخ إلى حد كبير من الصناعة والخدمات التي تحركها إشارات السوق ، والتي قد 
طة . العديد من التعديالت اإلضافية على األنش ال تتوافق بشكل جيد مع احتياجات التكيف والشكوك المتبقية

  . التجارية الحالية
حي بما في ذلك معظم أنظمة النقل والصرف الص -بالنسبة ألنواع البنية التحتية األكثر تعرًضا للخطر 

ونقل الكهرباء والعديد من أعمال استخراج ومعالجة إمدادات المياه ، يمكن زيادة هوامش االحتياطي وتطوير 
 البنية التحتية ومخزون المباني على التغييرات في المؤسسات وإطار. غالبًا ما يعتمد تكييف  السعة االحتياطية

ات العديدة تغيرمأصبح تغير المناخ أحد ال ، . في أنظمة التخطيط وقوانين البناء الحوكمة ، على سبيل المثال
ن . على سبيل المثال ، سيكو المحليين وصانعي القراروالتي يجب فهمها والتخطيط لها من قبل المديرين 

 . في اختيار الموقع للصناعة اتوجيه التخطيط وإدارة المخاطر من قبل شركات التأمين أدوارل
منذ تقرير التقييم الرابع ، تراكمت مؤلفات أكبر وأكثر تنوًعا حول مخاطر تغير المناخ الحالية 

لقدرة بناء اكما توسعت األدبيات حول "التكيف" الحضري و .والمحتملة لسكان المناطق الحضرية والمراكز 
على الصمود في نطاقات المدينة واإلقليمية ، بما في ذلك العمل على المراكز الحضرية في الدول منخفضة 

. هناك المزيد من المشاركة  نشر عدد أكبر بكثير من حكومات المدن وثائق حول التكيف .ومتوسطة الدخل 
 المدنيينالمعماريين والمهندسين  في التكيف الحضري من قبل بعض المهن ، بما في ذلك المهندسين

؛ الهندسة المستقبل ،  2012نظر دا سيلفا ، يوالمخططين الحضريين وأخصائيي الحد من مخاطر الكوارث )
(. هناك أيًضا 2009أ ؛ األمم المتحدة ،  2011؛ موئل األمم المتحدة ،  2008؛ المهندسين كندا ،  2011

 Bicknellنظر يلمدن مع تركيز قوي على التكيف )تقييمات وكتب تركز بشكل خاص على تغير المناخ وا
et al.  ،2009  ؛Bulkeley  ،2013  ؛Cartwright et al.  ،2012  ؛Rosenzweig et al.  ،
 (.Willems et al.  ،2012؛  UN-Habitat  ،2011a؛  2011
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ما  ن. لكنه سمح أيًضا بمزيد من الوضوح بشأ هذا يجعل الملخص المختصر والشامل أكثر صعوبة
 :. على وجه التحديد ، يوجد اآلن يساهم في المرونة في المراكز واألنظمة الحضرية

فهم أكثر تفصيالً لعمليات المناخ الحضري الرئيسية ، بما في ذلك العوامل المحركة لتغير المناخ  -
 ة ؛ن، ونماذج تقييم تحليلية محّسنة ومتكاملة متدنية الحجم على المستوى اإلقليمي ومستوى المدي

فهم أكثر تفصيالً إلدارة التكيف في المراكز الحضرية واستجابات التكيف التي يجري النظر فيها  -
. وهذا يشمل مؤلفات رمادية كبيرة ومهمة تم إنتاجها من قبل أو لصالح حكومات  أو اتخاذها

دخل ال المدن وبعض الوكاالت الدولية وفي العديد من الدول ذات الدخل المرتفع وبعض الدول ذات
 ، ودعم ذلك من مستويات أعلى من الحكومة ؛المتوسط 

 فهم أكثر دقة للطرق العديدة التي يؤدي بها الفقر والتمييز إلى تفاقم قابلية التأثر بتأثيرات المناخ  -
بيل المثال نظر على سيدراسات أكثر تفصيالً حول استجابات معينة لبيئة مبنية لتعزيز التكيف ) -

 ات حول األسطح الخضراء والبيضاء( ؛النمو في األدبي
 المزيد من دراسات الحالة حول التكيف المجتمعي ومساهماته المحتملة والقيود. -
مزيد من النظر في دور خدمات النظام البيئي والبنية التحتية الخضراء )األرض( واألزرق  -

 )المياه( في التكيف ؛
 .والشركات مزيد من االهتمام بتمويل وتمكين ودعم التكيف لألسر -
 .المزيد عن التعلم من االبتكار في الحد من مخاطر الكوارث -
تقدير أكبر للعالقات التبعية بين مختلف شبكات البنية التحتية وأهمية البنية التحتية "الصلبة"  -

 والمؤسسات التي تخطط لها وتديرها ؛
الوطنية والعالمية  المزيد من األمثلة عن حكومات المدن وشبكاتها التي تساهم في المناقشات -

يل نظر على سبيللتكيف مع تغير المناخ )والتخفيف( ، بما في ذلك وضع التزامات طوعية )
 المثال ميثاق التكيف في ديربان للحكومات المحلية( والمشاركة مع مؤتمر األطراف.

 
ي عتها فتظهر مجموعة من أوجه عدم اليقين الرئيسية وأولويات البحث من األدبيات التي تمت مراج

 : هذا الفصل
 حدود فهم آثار تغير المناخ والتنبؤ بها على نطاق جغرافي وقطاعي دقيق -
عدم كفاية المعرفة حول نقاط ضعف المواطنين والشركات والمراكز الحضرية في مواجهة  -

 اآلثار المباشرة لتغير المناخ ، واآلثار من الدرجة الثانية والثالثة والترابط بين األنظمة ؛
كفاية المعرفة حول قابلية تعرض البيئة المبنية والمباني ومكونات البناء ومواد البناء وصناعة عدم  -

البناء للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ واالستجابات األكثر فاعلية للبناء الجديد 
 والتعديل التحديثي ؛

مته( وتكاليفها ، وحدود ما يمكن عدم كفاية المعرفة بإمكانيات التكيف لكل مركز حضري )وحكو -
 أن يحققه التكيف )مسترشدة بأدبيات جديدة عن الخسائر واألضرار( ؛

لتكيف االقتصادية الالزمة ل -قيود خطيرة على البيانات الجيوفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية  -
تمع والمج على جميع المستويات الجغرافية ، بما في ذلك البيانات عن الروابط بين الطبيعة

 ( واألخطار 2008نظر المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ، يوالسياقات المحلية )النطاق الدقيق( )
عدم اليقين بشأن االتجاهات في المجتمع واالقتصاد والتغير التكنولوجي مع أو بدون تغير المناخ  -

 .بما في ذلك األسس االجتماعية والسياسية للتكيف الفعال
 .المختلفة واستجابات التكيف للكوارث السريعة والبطيئة الظهور فهم التأثيرات -
 :تطوير مقاييس لقياس ومراقبة النجاح في التكيف في كل مركز حضري -

o الوفيات واإلصابات البشرية من سوء األحوال الجوية 
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o  عدد النازحين بصفة دائمة أو مؤقتة وغيرهم من المتضررين بشكل مباشر وغير
 مباشر

o  على الممتلكات ، مقاسة من حيث عدد المباني المتضررة أو المدمرةالتأثيرات 
o التأثيرات على البنية التحتية والخدمات وشريان الحياة 
o التأثيرات على خدمات النظام البيئي 
o التأثيرات على المحاصيل والنظم الزراعية وعلى نواقل األمراض 
o التأثيرات على الرفاه النفسي والشعور باألمان 
o الية أو اقتصادية )بما في ذلك خسارة التأمين(خسارة م 
التأثيرات على قدرات التكيف الفردية واألسرية والمجتمعية والحاجة إلى المساعدة   

 الخارجية.
 
 
 


