مذكرة مفاهيمية

 13يوليو 2021

تكيف املدن من أجل
املرونة املناخية
يهدف اليوم العاملي للمدن إىل تعزيز اهتامم املجتمع الدويل بالتوسع الحرضي العاملي املستدام ،ودفع التعاون بني البلدان واملدن لتلبية الفرص
ومعالجة تحديات التحرض ،واملساهمة يف التنمية الحرضية املستدامة يف جميع أنحاء العامل.
يف إطار املوضوع العام لليوم العاملي للمدن :مدينة أفضل ،حياة أفضل ،سيكون املوضوع الفرعي لهذا العام هو “تكيف املدن من أجل املرونة
املناخية” .األهداف الرئيسية لليوم العاملي للمدن  2021هي:
زيادة الوعي بشأن التكيف مع تغري املناخ واملرونة الحرضية،
إلهام العمل املناخي الفعال عىل املستوى املحيل من خالل تبادل املعرفة حول حلول مرونة النظم الحرضية الفعالة ،و
املساهمة يف تنفيذ الخطة الحرضية الجديدة وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث واتفاقية باريس لتغري املناخ لتحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
يتعلق ذلك بالهدف  11من أهداف التنمية املستدامة ،الغاية  11ب والتي تشمل“ :بحلول عام  ،2020زيادة عدد املدن واملستوطنات البرشية التي
تتبنى وتنفذ سياسات وخطط متكاملة من أجل  ...التكيف مع تغري املناخ والقدرة عىل الصمود أمام الكوارث”.
مكمل لـ“ :تعزيز العمل املناخي الدويل والوطني ودون الوطني واملحيل ،مبا يف ذلك التكيف
تتضمن الخطة الحرضية الجديدة (الفقرة  )79التزا ًما ً
مع تغري املناخ  ...و  ...دعم بناء املرونة”.
سيمثل اليوم العاملي للمدن تتوي ًجا لالحتفال بشهر أكتوبر الحرضي ،والذي يعزز هذا العام العمل املناخي الطموح يف املدن .تشمل الفعاليات
األخرى املتعلقة باملناخ اليوم العاملي للموئل  يف  4أكتوبر  - 2021تحت شعار “ترسيع العمل الحرضي من أجل عامل خا ٍل من الكربون” ومؤمتر �In
( novate4Citiesاالبتكار من أجل املدن) من  11إىل  15أكتوبر  2021الذي يستضيفه موئل األمم املتحدة وامليثاق العاملي لرؤساء البلديات املناخ
والطاقة (.)GCoM
يأيت اليوم العاملي للمدن مبارشة قبل املؤمتر السادس والعرشين لألطراف( ( )COP-26يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ (�UNFC
 ، )CCيف الفرتة من  1إىل  12نوفمرب  2021يف غالسكو ،اسكتلندا .يوفر اليوم العاملي للمدن وشهر أكتوبر الحرضي بشكل عام فرصة لتوحيد الرسائل
والنجاحات واالهتاممات من املجتمع الحرضي للميض قد ًما إىل COP-26
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تأثريات املناخ عىل املدن:
التحديات الرئيسية
تعاين املدن يف جميع أنحاء العامل بشكل متزايد من آثار التحديات واملخاطر املرتبطة باملناخ وغريها مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى
سطح البحر وموجات الحر واالنهيارات األرضية والعواصف .من املتوقع أن تتأثر ما ال يقل عن  130مدينة مينائية يزيد عدد سكان كل منها عن
مليون نسمة بالفيضانات الساحلية .يف عامل يزداد احرتا ًرا ،يجب معالجة اآلثار املبارشة وغري املبارشة لتكرار حاالت الجفاف وموجات الحر .باعتبارها
موط ًنا ألكرث من نصف سكان العامل ،املدن والبلدات هي األماكن التي يرتكز فيها الناس واألصول واألنشطة االقتصادية وحيث يتعرضون للخطر .قد
تكلف اآلثار املتعلقة بتغري املناخ ،باإلضافة إىل األخطار األخرى ،املدن يف جميع أنحاء العامل  314مليار دوالر أمرييك سنويًا بحلول عام  2030إذا
فشلنا يف بناء مرونة حرضية للمخاطر والصدمات والضغوط املحتملة اآلن.
يتعرث متويل التكيف كنسبة من إجاميل التمويل املتعلق باملناخ .يشري أحد تقديرات األمم املتحدة إىل أن حوايل  20يف املائة فقط من متويل املناخ
يساعد البلدان عىل التكيف مع تغري املناخ .وتقدر مبادرة سياسة املناخ أنه من بني  357مليار دوالر أمرييك يف املتوسط يف السنة لتمويل املناخ
الذي يتدفق إىل البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  ،OECDتم توجيه  27مليار دوالر أمرييك أو سبعة يف املائة
فقط للتكيف (الصندوق األخرض للمناخ  .)2021كام أن االستثامر يف تدابري مرونة النظم الحرضية يعاين من نقص التمثيل (الهيئة الحكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ  .)2014تشمل التحديات اإلضافية يف متويل املرونة الحرضية توسيع نطاق الحلول الناجحة واالستفادة بشكل أفضل من موارد
القطاع الخاص.
إن املليار شخص من سكان العامل الذين يعيشون يف مستوطنات حرضية غري رسمية معرضون للخطر بشكل خاص .فهم محرومون ،بدرجات
متفاوتة ،من السكن الالئق والحصول عىل الخدمات األساسية مثل الرصف الصحي املناسب ،واملياه العذبة والصالحة للرشب ،وأنظمة ترصيف مياه
األمطار ،وإمدادات كهربائية موثوقة وفعالة ،والتنقل بأسعار معقولة .وهم عرضة بشكل خاص للعديد من املخاطر ،مبا يف ذلك تغري املناخ ،حيث
أن املستوطنات العشوائية تقع يف أماكن مكشوفة وغري مستقرة.
تعد البيانات واملعلومات املوثوقة التي تم التحقق من صحتها أم ًرا بالغ األهمية لعدة مراحل من عمليات إدارة مخاطر الكوارث .من الوقاية إىل
االستجابة والتعايف وإعادة اإلعامر ،من املهم للغاية اتخاذ القرارات بنا ًء عىل األدلة واالحتياجات امللموسة .يجب أن يدعم هذا أيضً ا زيادة وعي
املجتمعات .البيانات الحرضية لها أهمية خاصة بالنظر إىل االتجاه الرسيع للتحرض يف العامل وما يرتتب عىل ذلك من ضعف املدن.
كشفت جائحة كوفيد19عن قيود وتحديات بيئاتنا الحرضية .يبدو أن عدم املساواة ونقاط الضعف واملخاطر كانت جزء ال يتجزأ من كيفية تصور
أنظمتنا الحرضية وهيكلتها وإدارتها يف املايض ،مام يعرض الناس والكوكب لخطر كبري .مع بدء العامل يف الخروج من االضطراب الناجم عن الجائحة،
فهذه هي الفرصة للمدن للبحث عن حلول تآزرية متكن من التعايف االجتامعي واالقتصادي والتنمية الحرضية املستدامة الطموحة التي تضع الناس
والكوكب يف املقام األول.

تكيف املدن مع تغري املناخ:
الحلول والقضايا املتبقية
بينام تواجه تحديات جسيمة ،تعد املدن أيضً ا أماكن للفرص واالبتكار يف تطوير حلول مستدامة لالرتقاء إىل األمام بعد حدوث اضطراب .ميكن
أن يؤدي بناء القدرة عىل التكيف واالستفادة من رأس املال االجتامعي يف املدن إىل الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز املرونة الحرضية يف مواجهة
التحديات املستقبلية التي ال ميكن التنبؤ بها يف كثري من األحيان ،ونقاط الضعف التي ميكن التنبؤ بها .يساعد تكييف املدن من أجل املرونة
املناخية املدن والسكان عىل االستعداد للمخاطر التي تشكلها الصدمات والضغوط التي ميكن التنبؤ بها والتي ال ميكن التنبؤ بها والتخفيف من
حدتها واالستجابة لها .لذلك ،يُعد التكيف مع املناخ أحد األولويات الرئيسية للمرونة الحرضية املستقبلية ولصحة ورفاه الناس والبيئة .تشمل
االسرتاتيجيات ما ييل:
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بناء املرونة بشكل شامل .تقر أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة وهدفها املخصص للمدن “لجعل املدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة”
(الهدف  )11بالحاجة إىل معالجة التحديات الحرضية املعقدة بطريقة متكاملة وشاملة .وهذا يشمل معالجة مجموعة من القضايا مبا يف ذلك أزمة
املناخ ،والفقر الحرضي ،واملستوطنات غري الرسمية ،وتوفري البنية التحتية الحرضية املرنة ،وضامن الوصول إىل الخدمات األساسية للجميع ،وإدارة
النظم البيئية والنظم الحرضية ،وجعل سبل العيش مستدامة ومرنة .كام يتضمن بناء املرونة الحرضية ملجموعة من الصدمات املحتملة والضغوط
القامئة .يعد النهج متعدد املخاطر ومتعدد القطاعات ومتعدد األطراف الذي يأخذ يف االعتبار تعقيدات النظم الحرضية أم ًرا أساس ًيا لبناء القدرة عىل
الصمود يف أي مدينة.
رصا للفقراء .يف بناء املدن املقاومة للمناخ ،يعد دعم الفئات األكرث ضعفًا ،يف تخطيط وبناء وإدارة البيئة الحرضية ،فضالً عن تنمية
تبني نه ًجا منا ً
مامرسات التخطيط والحوكمة الشاملة أم ًرا رضوريًا للتأكد من عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب .غال ًبا ما يتأثر األشخاص ذوو الدخل
املنخفض ،ال سيام النساء والفتيات والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات الضعيفة ،بشكل غري متناسب بتأثري األحداث
املتطرفة ،مبا يف ذلك األحداث املتعلقة باملناخ ،عىل مدى مجموعة من النظم الحرضية ،مبا يف ذلك إمدادات املياه و إدارة وتوزيع الغذاء واملراكز
الصحية والدعم .يعد دعم املستوطنات غري الرسمية فرصة لتعميم التحرض املرن ،بد ًءا من الحد من قابلية التأثر وبناء القدرة عىل التكيف لدى
املجتمعات األكرث تعرضً ا للخطر.
االستثامر يف البنية التحتية املقاومة للمناخ ،واألكرث استدامة ،وحامية الوصول إىل الخدمات الحرضية األساسية .نظ ًرا ألن العامل يتحرض
بوترية رسيعة ومن املتوقع أن تزداد وترية الكوارث املتعلقة باملناخ وحدتها يف العقود القادمة ،فإن االستثامر يف البنية التحتية وتطويرها اليوم
سيحددان قدرة املدن والناس عىل مواجهة التحديات املستقبلية .يعد ضامن الوصول إىل الخدمات الحرضية يف أوقات األزمات واالضطرابات رشطًا
أساسيًا لتقليل ضعف جميع السكان .هذا ال يعني فقط االستثامر يف البنية التحتية املرنة ،ولكن أيضً ا إعادة التفكري يف إدارتها وكيفية تفاعل البنى
التحتية والخدمات لتجنب اآلثار املتتالية واالضطراب املطول عند وقوع الكوارث.
استكشاف الحلول القامئة عىل الطبيعة والنهج القامئة عىل النظام اإليكولوجي للتكيف .ينطوي إضفاء الطابع املحيل عىل التكيف مع املناخ
من أجل املرونة عىل تكييف التدابري العامة مع ظروف وتحديات وفرص محددة وتوسيع نطاق الحلول املبتكرة “املحلية” .أدى االستغالل طويل
األمد للموارد الطبيعية إىل تدهور آليات دفاع الطبيعة تجاه األخطار الطبيعية .تجمع الحلول القامئة عىل النظام اإليكولوجي والحلول القامئة عىل
الطبيعة جهود التخفيف والتكيف يف املدن وميكن أن تولد فوائد اقتصادية واجتامعية وبيئية إضافية كبرية إىل جانب كونها فعالة يف التعامل مع
االضطرابات املناخية والطقس املستقبلية التي ال ميكن التنبؤ بها.
تعميم اسرتاتيجيات التكيف مع املناخ يف جدول أعامل التنمية األوسع ،مبا يف ذلك االستجابة لكوفيد .19إن تعميم القدرة عىل الصمود
مع تغري املناخ والتكيف معه سيعزز االقتصادات املحلية ويحد من تكلفة وتعطيل الكوارث املرتبطة باملناخ يف املستقبل .يقدم التعايف فرصة لتحويل
االقتصادات الحرضية املعارصة لتصبح أكرث استدامة وعادلة اجتامع ًيا ومرونة من خالل توسيع نطاق الحلول املبتكرة والخرضاء والشاملة .يجب أن
تتضمن كل استجابة لألزمات ،مبا يف ذلك جائحة كوفيد ،19استعادة القدرة عىل الصمود يف املستقبل .يجب عىل كل مورد يُستثمر اآلن أن يبني
أسس التحرض املستدام.
التعاون بني املدن للحد من املخاطر وبناء القدرة عىل الصمود .تتميز املناطق الحرضية باحتياجات وفرص متباينة ولكن ال يزال بإمكانها التعلم
من بعضها البعض ،وتبادل املعرفة والدروس املستفادة وإدارة مخاطر الكوارث ومامرسات بناء مرونة املدينة .ميكن أن تؤدي آليات التعاون والتعاون
بني مدينة وأخرى إىل استجابات أكرث تكامالً وفعالية ألزمات املناخ وغريها ،كام تعمل أيضً ا كمحفز لتطوير أو تحسني الحلول املحلية واملساهمة يف
زيادة تبادل القدرات واملعرفة من مدينة إىل مدينة.
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الرسائل الرئيسية
تولد اإلجراءات الحرضية جيدة التصميم من أجل املرونة املناخية والحرضية فوائد اقتصادية واجتامعية وبيئية إضافية كبرية تضمن حياة
أفضل للجميع يف عامل متحرض ومتغري .يوفر التعايف من كوفيد 19فرصة فريدة لتعميم املرونة الحرضية والعمل املناخي يف املدن.
نحن بحاجة إىل اتباع نهج شامل متعدد املخاطر لبناء املرونة يف مدننا .إن الحد من قابلية التأثر والتعرض للمخاطر املتعلقة باملناخ عملية
مستمرة ومتكررة تتطلب مشاركة جميع أصحاب املصلحة .تلعب الحكومات الوطنية واملحلية دو ًرا رئيسيًا يف وضع خطط طموحة وذات
مصداقية ووضع املبادئ التوجيهية للتغيري التحوييل .فقط إذا اخرتنا مواجهة تحديات املناخ م ًعا ،ميكننا أن نضمن أن جميع مجتمعاتنا -
وخاصة األكرث ضعفاً  -لن تنجو فحسب من الصدمات املناخية والضغوط  ،بل ستزدهر.

ملزيد من املعلومات ،قم بزيارة
أو قم بإرسال بريد الكرتوين إىلunhabitat-WCD@un.org :

https://urbanoctober.unhabitat.org/wcd
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