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تمهيد

تبحث هذه الدراسة الكيفية في إمكانية أن يوجه التحليل عملية صنع القرار ودعمها في المناطق الحضرية 
الموارد عند االستجابة  المعقدة، وتركز تحديًدا على الخيارات الصعبة من بين االستراتيجيات ومخصصات 
زت االحتياجات التحليلية للمشروعات التي  لتغيّر المناخ وسعيًا إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. وقد حفَّ
تُجريها مؤسسة RAND في ثالث مناطق حضرية في الواليات المتحدة هذا العمل، وذلك بدعم من مؤسسة 
جون دي وكاثرين تي ماك آرثر  )John D. and Catherine T. MacArthur Foundation(. ويُستعان بهذه الدراسات 
المقترحة في هذه  المؤشرات  العملي لألساليب وهيكلة  التطبيق  الميدانية الختبار مدى نجاعة وإمكانية 
الدراسة. وفور االنتهاء من الدراسات الميدانية، سننشر نتائجنا كوثيقة منفصلة. ويدور هدفنا حول األساليب 
أوائل  على  النطاق  واسع  بشكل  لتطبيقها  ونجاعتها،  تطبيقها  إمكانية  ثبوت  حالة  في  الدراسة،  ونتائج 

الممارسين والمخططين المهتمين بتشكيل االستجابات الحضرية الفاعلة بشأن تغيّر المناخ وتنفيذها.
توصل المؤلفون إلى هذا الموضوع من خالل خبرة مؤسسة RAND في مؤشرات التكيّف باإلضافة إلى 
عمليات صنع القرار وتخطيط التكيّف في حوض نهر كولورادو ولويزيانا وكاليفورنيا. وتشمل المنشورات محل 

االهتمام ما يلي:

– David G. Groves, Jordan R. Fischbach, Nidhi Kalra, Edmundo Molina-Perez, David Yates, David 

Purkey, Amanda Fencl, Vishal K. Mehta, Ben Wright, and Grantley Pyke, Developing Robust 

Strategies for Climate Change and Other Risks: A Water Utility Framework, Santa Monica, Calif.: 
RAND Corporation, RR-977-WRF, 2014 ) http://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR977.html)

– David G. Groves, Jordan R. Fischbach, Debra Knopman, David R. Johnson, and Kate Giglio,
Strengthening Coastal Planning: How Coastal Regions Could Benefit from Louisiana’s Planning and

Analysis Framework, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-437-RC, 2014 ) http://
www.rand.org/pubs/research_reports/RR437.html)

– David G. Groves, Jordan R. Fischbach, Evan Bloom, Debra Knopman, and Ryan Keefe, Adapting

to a Changing Colorado River: Making Future Water Deliveries More Reliable Through Robust

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR977.html
http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR977.html
http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR437.html
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Management Strategies, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-242-BOR, 2013 )http://

www.rand.org/pubs/research_reports/RR242.html)

– Alonzo L. Plough, Jonathan E. Fielding, Anita Chandra, Malcolm Williams, David Eisenman, 
Kenneth B. Wells, Grace Y. Law, Stella Fogleman, and Aizita Magaña, “Building Community 
Disaster Resilience: Perspectives from a Large Urban County Department of Public Health,” 
American Journal of Public Health, Vol. 103, No. 7, July 2013, pp. 1190–1197 )http://ajph.
aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2013.301268(.

RAND السياسة البيئية وتأقلم البنية التحتية من مؤسسة

 ،RAND تم إجراء البحث الموضح هنا من خالل برنامج السياسة البيئية وتأقلم البنية التحتية من مؤسسة
وهو برنامج يُجري عمليات تحليل على مسألة التحّضر وعلى مخاوف أخرى. ويشمل ذلك إجراء بحث على تطوير 
البنية التحتية؛ وتمويل البنية التحتية، وسياسة الطاقة؛ والتخطيط الحضري ودور الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص؛ وسياسة النقل؛ واالستجابة للمناخ؛ والتخفيف؛ والتكيّف؛ واالستدامة البيئية؛ وإدارة الموارد 
المائية والحماية الساحلية. ويدعم كل من القطاع الخاص والمؤسسات والوكاالت الحكومية األبحاث التي 

يجريها البرنامج.
 RAND يُعد هذا البرنامج جزًءا من قسم العدل والبنية التحتية والبيئة، وهو قسم من أقسام مؤسسة
مخصص لتحسين صنع السياسة والقرار عبر مجموعة كبيرة من مجاالت السياسات، بما في ذلك القانون 
المدني والجنائي، واألمن الوطني وحماية البنية التحتية، وسياسة الطاقة والنقل، وسياسة الموارد الطبيعية 

والبيئية.
Debra_Knopman@( تُرسل األسئلة أو التعليقات بشأن هذه الدراسة إلى قادة المشروع، ديبرا نوبمان
البيئية  السياسة  عن  المعلومات  من  لمزيد   .)Robert_Lempert@rand.org( ليمبرت  جاي  وروبرت   )rand.org

وتأقلم البنية التحتية من مؤسسة RAND، راجع http://www.rand.org/jie/irep أو التواصل مع المدير على 
.irep@rand.org
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الملخص

بالمائة   80 أكثر من  إن  ل. حيث  الُمسجَّ التاريخ  المناخ على قدم وساق بمعدل غير مسبوق في  يحدث تغيّر 
الدولة لتغيّر المناخ.  الواليات المتحدة يقيمون في مناطق حضرية ومدن تقع في بؤرة استجابة  من سكان 
ولكن تظل أفضل االستراتيجيات التي يتعين على المناطق الحضرية األمريكية أن تتبعها مفهومة على نحو 
ضعيف ونفس الحال بالنسبة إلى اختيار مؤشرات مراقبة هذه االستراتيجيات وتقييمها. إن وضع المؤشرات 
من أجل إجراء حضري ناجح أثبت أنه أمر يمثل تحديًا خاًصا ألن تغيّر المناخ يتداخل مع مجموعة كبيرة من 
أنشطة المدينة؛ وألن إجراءات الوقت الحالي قد يكون لها تبعات مهمة على المدى البعيد؛ وألن هناك نطاق 
شك ملحوظ يُلقي بغيومه كي يحجب فهمنا لكل من حجم تأثيرات العديد من االستجابات وفاعليتها على 
حٍد سواء، وأخيرًا، ألن االستراتيجيات الناجحة تشمل على األرجح "أهداًفا سهلة المنال" وتغييرًا تحوليًا جوهريًا. 
القرار  التي تدعم صناعة  التشاركية  التداولية  العمليات  الظاهر من  الجانب  الدراسة على  تركز هذه 
بشأن االستراتيجيات وتخصيص الموارد لتقليل آثار تغيّر المناخ، باإلضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 

لتحجيم خطرها. فعلى سبيل المثال تواجه االختصاصات في المناطق الحضرية أنواع القرارات التالية.

ما أنواع المبادرات والتغييرات التشغيلية التي توفر استجابات تتسم بالفاعلية من حيث التكلفة لمناخ – 
متغير؟

المرتبطة –  لالستجابات  ميزانياتها  في  أن تخصصها  الحضرية  المناطق  على  ينبغي  التي  النسبة  ما 
بالمناخ، سواء التكيّف أو التخفيف، وذلك فيما يتعلق نسبيًا باحتياجات عامة ُملحة أخرى؟

بالنظر إلى إجمالي الميزانية للجهود المرتبطة بالمناخ، كيف يتم تخصيصها بين المبادرات المحددة؟– 
كيف ينبغي أن تتشارك األطراف المختلفة في تحمل تكاليف جهود التكيّف والتخفيف؟– 
كيف ينبغي تعديل مبادرات التكيّف والتخفيف، على سبيل المثال، زيادة أو تسريع أو إنهاء، في الوقت – 

الذي يشهد تقدًما في تنفيذها؟

بالمصداقية  تحظى  التي  المؤشرات  من  حزمة  نجاحها،  أجل  من  التداولية،  العمليات  هذه  تتطلب 
والظروف  الخدمات،  على  والطلب  القرار،  صناعة  سياق  مناسب  بشكل  تمثل  والتي  العامة،  لدى  والقبول 
االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى المسائل الخاصة بالبيئة الطبيعية والبيولوجية الخارجية. ونقترح في 
هذه الدراسة إطار عمل لصناعة القرار والمؤشرات المرتبطة باالستجابات الحضرية لتغيّر المناخ استنادًا إلى 
مبادئ حوكمة المخاطر؛ وهو ما يمثل امتدادًا للممارسات الموضوعة لتقييم المخاطر وإدارتها التي تشمل 
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العمل  وإطار  المؤشرات  وتؤكد  واالقتصادي.  االجتماعي  المؤسسية وسياقها  والترتيبات  الحوكمة  اعتبارات 
األخرى  واإلجراءات  والتمويل  واألعراف  السياسات  تنفيذ  أجل  من  والعمليات  للقدرات  الواضح  التحديد  على 
اتخاذ  طريقة  لتشخيص  مناسبان  العمل  وإطار  المؤشرات  أن  ونفترض  وتحويلها.  وتبنيها  التغيير  إلحداث 
المناطق الحضرية، التي تضم عادة اختصاصات متداخلة ومتعددة، لقرارات السياسة واالستثمار المتعلقة 
بالتبعات الكبيرة. وتقع هذه القرارات عادة في سياق الموضوعات االجتماعية المتعارضة وانعدام يقين كبير 

بشأن المستقبل. 

إطار عمل صناعة القرار

المطاف، سوف  نهاية  وفي  التحولي بصفة خاصة.  الجماعي  العمل  أمام  تحديًا صعبًا  المناخ  تغيّر  ل  يُشكِّ
يتضمن كل من تحجيم التأثيرات الحتمية لتغيّر المناخ والتكيف لها مستوى ما من التحول. ويتطلب التحول 
بشكل عام تغييرات كبيرة عبر جهات فاعلة كثيرة مختلفة في نطاق نظام معقد يصعب التنبؤ بثقة بسلوكه 
المستقبلي. قد يتعين خضوع أي منطقة حضرية لمثل هذا التحول إذا كانت تقوم بتخفيض انبعاثاتها من 

غازات الدفيئة إلى الصفر أو بتغيير أنماط استخدام أراضيها بشكل كبير من أجل السيطرة على الفيضان. 
نفترض أن حوكمة المخاطر، التي تُعد شكالً أكثر عمومية من إدارة المخاطر، هي عبارة عن إطار عمل 
مناسب للقرار يمكن من خالله مواجهة هذه التحديات بسبب قدرته على ضم جهات فاعلة متعددة ومنظور 
تحليلي مركزي قائم على القرار وكذلك إدراكه بأن استجابات تغيّر المناخ في طبيعتها هي أكثر من كونها 
استجابات فنية. ومن أجل تنفيذ حوكمة المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي تواجه إدارة مخاطر المناخ 
في المناطق الحضرية، أضفنا ثالثة تحسينات مهمة إلى إطار العمل وهي: دعم القرار في ظل ظروف نطاق 
الشك العميق، والتعلم وإدارة المخاطر المتكررة، وفكرة "فئات التحول" لتحديد الدرجات المتنوعة من التحول 

في الحوكمة التي قد تصبح ضرورية لتقليص المخاطر إلى مستويات مقبولة. 
المناطق الحضرية على  أن تؤثر على قدرة  التي يمكن  S.1 بين ثالث فئات من العمليات  يميز الشكل 
في  كالمعتاد"  العمل  "سير  فكرة  على  المرتكزة  التشغيل  عمليات  من  بداية  المناخ،  مخاطر  إدارة  مواصلة 
أو  السياسات  أو  القوانين  خالل  من  الحوكمة  لترتيبات  تحديًا  األكثر  بالتحول  ونهاية   )1 )الفئة  األقل  الفئة 
تتخذها  أن  يمكن  التي  اإلجراءات   1 الفئة  وتمثل   .)3 )الفئة  األعلى  الفئة  يأتي في  ما  وهو  الجديدة  البرامج 
بدون  ذلك  يكون  أن  بينها، على  فيما  والتعاون  الحالية،  والمجموعات  المدينة،  الحالية في حكومة  األقسام 
إدخال تعديالت على القوانين أو أي تغيير كبير في السياسة أو مخصصات الميزانية. وتمثل الفئة 2 اإلجراءات 
التي تتضمن التغييرات الصغيرة نسبيًا في القانون أو الهيكل المؤسسي على المستوى المحلي أو مستوى 
الوالية أو على المستوى القومي. وتتضمن الفئة 3 تغييرات ملحوظة أكبر في القوانين واللوائح التنظيمية 
والتمويل واألعراف على مستوى الوالية والمستوى الوطني اللذين تعمل المدن فيهما، والبيئة االقتصادية، 
والسياق االجتماعي والسياسي األعم ويشمل ذلك على سبيل المثال الثقة في الحكومة والسلطة العلمية 

ودرجة المشاركة المدنية. 
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1 هي األفضل من  تعد استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ التي تستند إلى اإلجراءات الواردة في الفئة 
منظور تحليلي تشغيلي عن تلك الواردة في الفئات األعلى ألن الجهات الفاعلة المحلية المحددة غالبًا ما 
نة بالفعل التخاذ اإلجراء، وهذه اإلجراءات غالبًا ما تكون أسهل للتنفيذ. ولكن اإلجراءات الواردة في  تكون ُممكَّ
الفئة 1 تميل إلى أن تكون أكثر تقيًدا في النطاق والتأثير من تلك الواردة في الفئتين األعلى. وتطرح عمليات 
في  الواردة  التغييرات  وتتضمن  التحول.  بمفهوم  المرتبطة  التحديات  من  العديد  الفئات  هذه  في  التغيير 
قة عن طريق الكثير من الجهات الفاعلة ومن ثمَّ تكون أصعب في التنظيم.  الفئتين 2 و3 عموًما جهودًا ُمنسَّ
ويمكن أن تساعد أساليب دعم القرارات وأدواته صّناع القرار في فهم استراتيجيات التحول ووضعها وتنفيذها. 

المؤشرات في عملية دعم القرار

الحضرية كما هو موضح في  المناطق  المناخ في  المؤشرات إلدارة مخاطر  أنواع عامة من  عرضنا خمسة 
الجدول S.1، وذلك من أجل توضيح طريقة دمج المؤشرات في عملية حوكمة المخاطر العامة ودعم القرار. 
تنقسم هذه المؤشرات إلى فئتين عامتين، وهي المؤشرات المرتبطة بحالة المنطقة الحضرية والمؤشرات 

S.1 الشكل
فئات التحول

مسارات التنفيذ

التغييرات الكبرى أو التحوالت 
النموذجية في األعراف، والقوانين، 

وموارد التمويل، والحوكمة

التغييرات داخل المنظمات، 
والسياسات، وموارد التمويل، 

والممارسات القائمة

التغييرات الطفيفة 
في األعراف، والسياسات، 

والتمويل، والممارسات

أعراف، وقوانين، 
وتمويالت، وحوكمة 

جديدة

السياسات، واللوائح، 
وموارد التمويل 

المنقحة

القدرات المرتكزة 
على فكرة إبقاء 

األمور على حالها، 
والموارد، واإلدارة

عملية 
حوكمة 
المخاطر 
المتكررة

المخرجات، 
والنتائج، والتقدير 

(إعادة التقدير)

الفئة 3

الفئة 2

الفئة 1

املصدر: يستند هذا الشكل على إطار عمل "حلقة التعلم" (كولب وآخرون، 1975، وأرجيريس وسشون، 1978، وهارجروف، 2002، وكني 
وآخرون، 2005، وبيشل، 2007، وبيلينج وآخرون، 2008) ويُستعان به غالبًا في الدراسات السابقة للتكيّف مع تغيّر املناخ والتأقلم من أجل 

RAND RR1144-S.1 تصور عمليات التعلم والتغيّر.
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اختيار  عملية  دائًما  تستند  أن  ويجب  الخطة.  هذه  منها  نتجت  التي  والعملية  الخطة  بجودة  المرتبطة 
المؤشرات المحددة في سياق االستجابات الحضرية لتغيّر المناخ إلى القيم واألهداف والتطلعات الخاصة 
بالمنطقة ذاتها. ولهذا السبب نركز على فئات المؤشرات التي يتم اختيار مقاييس أكثر تحديًدا منبثقة منها. 
المناطق  بحالة  المرتبطة  المؤشرات  فئات   ،S.1 الشكل  وهو نسخة منقحة من   ،S.2 الشكل  يوضح 
الحضرية بمربعات خضراء وتلك المؤشرات المرتبطة بجودة الخطة وعملية التخطيط بمربعات زرقاء. ويمكن 
معالجة تأثير اإلجراءات الحالية على التغييرات في الفئات وتبعات هذه التغييرات عبر أنواع النماذج المختلفة. 

مؤشرات الرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية
تشير الرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية إلى الظروف والمخاطر التي يتعرض لها األشخاص في المنطقة 
الحضرية حاليًا وفي المستقبل. ويمكن بشكل مباشر قياس الظروف الحالية، مثل الدخل والصحة وإمكانية 
الترفيه والتنوع البيولوجي، وبعض المخاطر الحالية مثل الفيضان الناتج عن المد والجزر. ويمكن استخالص 
في  آثارًا مهمة  ذلك  رغم  الحضرية  المناخ  فإن لسياسات  عام  وبشكل  القياسات.  المؤشرات من مثل هذه 
المستقبل القريب والبعيد. وال يمكن تقدير مثل هذه الظروف والمخاطر المستقبلية إال باستخدام أحد أنواع 
األساسية  األنظمة  تعقيدات  بسبب  المتأصلة  بطبيعتها  الخطأ  تحتمل  النماذج  وهذه  الرياضية.  النماذج 
وصعوبة ترجمة هذه التعقيدات إلى عبارات رياضية. وبرغم ذلك، فإنها تتميز بفرض نهج شفاف وهيكلي على 
هذه  مخرجات  من  المؤشرات  استخالص  ويمكن  المتوفرة.  العلوم  أفضل  باستخدام  وذلك  التقييم،  عملية 

النماذج.

S.1 الجدول
فئات المؤشرات المقترحة

السمات األساسيةفئات المؤشرات

حالة المنطقة الحضرية )بناًء على النماذج السببية(

القياسات الموضوعية والذاتية للظروف الحقيقية والمعروفة بين المقيمين  •الرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية
والمجتمع بوجه عام

القدرة على اإلدارة •القدرة على تنفيذ الخطة 
المهارات الفنية •

اإلرادة السياسية •القدرة على التكيّف والتحول
الدعم والقبول العام •
آليات الحوكمة القابلة للتكيّف •
الموارد المالية المستدامة •

جودة التخطيط

الشمولية •جودة عملية التخطيط
الشرعية •
التأصيل التحليلي •

الهيكلة الجيدة •جودة الخطة الناتجة
مصممة للتقييم والتعلم •
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القدرة على تنفيذ المؤشرات
تشير القدرة على تنفيذ الخطة إلى الموارد الحالية والسياق المتوفر للمخططين. تشير مؤشرات القدرة على 
التنفيذ مؤقتًا إلى القدرة الحالية على تنفيذ الخطة والتوصل للنتائج التي قد تالَحظ على المدى القريب. 
ويعد ذلك عامالً حاسًما مهًما للسياسة الناجحة، ويشمل أمورًا مثل توافر التمويل والموارد المالية؛ والقدرات 

S.2 الشكل
عملية إدارة المخاطر المتكررة المعززة مع المؤشرات

RAND RR1144-S.2

 
 

 
 
 

 
 
 

الفئة 3

الفئة 2

الفئة 1
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التغييرات الكبرى أو التحوالت 
النموذجية في األعراف، والقوانين، 

وموارد التمويل، والحوكمة

التغييرات داخل المنظمات، 
والسياسات،وموارد التمويل، 

والممارسات القائمة

التغييرات الطفيفة 
في األعراف، والسياسات، 

والتمويل، والممارسات

مؤشرات 
القدرة 

على التكيّف

مؤشرات 
القدرة 

على التحول

أعراف، وقوانين، 
وتمويالت، وحوكمة 

جديدة

السياسات، واللوائح، 
وموارد التمويل 

المنقحة

القدرات المرتكزة 
على فكرة إبقاء 

األمور على حالها، 
والموارد، واإلدارة

مؤشرات القدرة 
على التنفيذ

مؤشرات جودة 
الخطة

مؤشرات جودة 
العملية

التقييم والتقدير: تحديد سمات المعرفة 
حول المخاطر من خالل إدارة المخاطر المتكررة

مؤشرات الرفاهية 
والمخاطر التي تهدد 

الرفاهية

المخرجات، 
والنتائج، والتقدير 

(إعادة التقدير)

1.  هيكلة القرار

2.  إنشاء الحالة

3.  اكتشاف 
السيناريو

4.  تحليل 
المفاضلة
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واستمرار  الخطة،  عناصر  على  والحفاظ  والتشييد،  المعقد،  التصميم  إلدارة  المنطقة  في  واإلدارية  الفنية 
الدعم العام لتنفيذ الخطة. 

مؤشرات القدرة على التكّيف والتحول
إمكاناتها  على  التأثير  على  الحضرية  المنطقة  قدرة  إلى  والتحول  التكيّف  على  القدرة  مصطلح  يشير 
وظروفها المستقبلية. ونستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى كل من القدرة على معالجة آثار تغيّر المناخ 
التي تظهر تدريجيًا، والقدرة على التعديل الناجح للسياسات التي تقلل انبعاثات غازات الدفيئة عند ظهور 
التحديات والفرص في المستقبل. تحد الكثير من السمات األساسية للنظام من قدرة المنطقة الحضرية 
على التكيّف، وتشمل هذه السمات أعراف النظام وقوانينه ورأس ماله البشري وثقافته. وتمثل القدرة على 
التحول القدرة على التحرر من هذه القيود وإتاحة الفرص عبر تحفيز التغييرات الكبيرة في مثل هذه السمات. 
وتمثل  الُمكيَّفة.  اإلدارة  القريب الستراتيجية  المدى  تنفيذ خطوات  القدرة على  التنفيذ  القدرة على  وتمثل 
القدرة على التكيّف القدرة على مراقبة التوجه وتعديله بحسب الحاجة في المستقبل. وتمثل القدرة على 
التحول القدرة على تغيير القيود المؤسسية والقانونية والقيود األخرى المفروضة على القدرة المستقبلية 
على التنفيذ والتكيّف. وتؤثر الكثير من العوامل على قدرات التكيّف والتحول، والتي يشكل بعض منها أهمية 

في تقييم القدرة على التنفيذ. 

مؤشرات جودة عملية التخطيط والخطة
الصلة.  ذي  الحضري  للنظام  وصحيًحا  كامالً  تمثيالً  توفر  والمنطق  المحاكاة  نماذج  توجد مجموعة من  ال 
تقديم  خاللها  من  يتم  التي  العملية  أن  توضح  القرار  لدعم  السابقة  الدراسات  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
)أو  تحسين  في  ذاتها  المعلومات  أهمية  من  القدر  نفس  على  األقل  على  تكون  أن  يمكن  المعلومات 
والمصداقية  بالوضوح  المعلومات  اتسام  مدى  يتوقف  المثال  سبيل  فعلى  القرار.  صناعة  تحسين(  عدم 
والشرعية على طريقة الحصول على المعلومات وتقديمها إلى أصحاب الشأن وصّناع القرار. ولذلك فمن 
األهمية بمكان إتمام مؤشرات الرفاهية الذاتية والموضوعية بالمؤشرات المرتبطة بجودة عملية التخطيط 

ونتائجها. 
يشير مصطلح جودة الخطة إلى سمات الخطة ذاتها. وتتسم مؤشرات جودة الخطة والعمليات التي 
تنتج عنها الخطة باألهمية ألنها ترتبط بالعوامل التي تخضع لتحكم المخططين بشكل أكبر من ارتباطها 
بالنتائج التي تؤدي إليها الخطة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من النتائج األكثر أهمية قد تستغرق سنوات 

في المستقبل، ويمكن مالحظتها فقط بعد إجراء تقييم للخطة بوقت طويل.
وتشمل جودة العملية األحداث التي تؤول بنا إلى الوقت الحاضر في إحدى عمليات التخطيط. وتتألف 
مؤشرات العملية من قوائم تحقق للسمات المهمة للخطط وعمليات التخطيط، التي ستكون مخصصة 
بحسب الضرورة ألي تطبيق خاص، ال سيما للعمليات. وستؤدي عملية التخطيط التي تشمل مشاركة فاعلة 

مع مجموعة كاملة من أصحاب الشأن وصّناع القرار إلى تصنيف مرتفع لجودة العملية. 
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تطبيق مثال لنظام المؤشرات المقترح

نظرًا ألهمية السياق سنقوم بتطبيق نظام المؤشرات المقترح على حالة محددة افتراضية لمدينة ساحلية 
تشهد قرارات هامة فيما يتعلق بإمدادات المياة والصرف والبنية التحتية للصرف واستخدام األراضي. وتحفز 
المخططة  الحالية  الضرائب  بقاعدة  مشروطة  أيًضا  لكنها  القرارات،  هذه  اتخاذ  االقتصادي  النمو  أهداف 
للمنطقة، باإلضافة إلى العوامل الخارجية التي تشمل معدل ارتفاع مستوى البحر وخطر الدمار الناتج عن 

الفيضانات والعواصف الساحلية. 
أرض  واستخدام  نقل  خطط  منها  ولكل  متعددة،  ومقاطعات  مدنًا  الحضرية  المنطقة  مثال  يشمل 
خاصة بها. كما تتمتع العديد من الوكاالت الحكومية والفيدرالية بمصالح )محاصصة( كبيرة في المنطقة. 
وال توجد هيئة إقليمية واحدة تنسق جهود تخطيط وتشييد البنية التحتية العامة الكبيرة، باستثناء هيئة 
إدارة مياه إقليمية والتي أخذت على عاتقها مسؤولية جزء من بنية المياه التحتية في المنطقة. ويمكن أن 
تَُخّلف قرارات النقل واستخدام األرض وإدارة المياه في مقاطعة واحدة آثارًا غير مباشرة على شبكة الصرف 
فاعلية  تعتمد  وقد  أخرى.  مقاطعة  إلى  المالحة  المياه  وتسرب  الجوفية  المياه  ومستويات  والفيضانات 
التغييرات في سياسة استخدام األرض في مقاطعة واحدة على مدى التنسيق بين االختصاصات داخل كل 
المشروعات  وتنفيذ  النمو  استراتيجيات  أداء  كيفية  بفهم  القرار  وصّناع  الشأن  أصحاب  ويهتم  مقاطعة. 
المنفصلة في ظل مجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة التي تأخذ في االعتبار نطاقات الشك في 

ارتفاع منسوب البحر ونماذج هطول األمطار الشديدة والتغييرات في استخدام األرض.
تّمكن من  التي  البيانات  المثال ومصادر  تُستخدم لهذا  التي قد  المؤشرات  S.2 فئات  الجدول  يلخص 
استخدامها. وتظهر أنواع المؤشرات الجديدة في الدراسات السابقة إلدارة مخاطر المناخ بخط عريض. ويقدم 

التقرير أمثلة عن المؤشرات في سياق هذا المثال الخاص.

خطوات تجاه تطبيق إطار العمل

القرارات  لصنع  مناسب  منتدى  إيجاد  في  المخاطر  حوكمة  عمل  إطار  تطبيق  تجاه  األولى  الخطوة  تتمثل 
لصنع  جديد  حوكمة  هيكل  تشكيل  ويمثل  وجودها.  عدم  حال  في  المنتديات  هذه  أحد  إنشاء  أو  التداولية، 
هذه  تصبح  أن  المناخ  تغيّر  تحديات  تتطلب  وقد  الفيدرالي.  الحكم  سياق  في  صعوبة  اإلقليمية  القرارات 
التغييرات أكثر تكرارًا عند فشل ترتيبات الحوكمة القائمة في إظهار القدرة على تقليل المخاطر التي تتجاوز 

نطاق حدود االختصاصات بطرق مقبولة اقتصاديًا واجتماعيًا.
تتمثل الخطوة الثانية تجاه التنفيذ، والمرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالخطوة األولى، في إيجاد قادة أصحاب 
في  الديمقراطية  العمليات  تبني  عبر  ناجحة  نتيجة  تجاه  وشفافة  تداولية  عمليات  توجيه  يمكنهم  رؤية 
إلى  الموضوعي  بالتحليل  االرتقاء  القوية تحديد أسلوب  للقيادة  ويمكن  التحليل".  "التداول مع  سياق نهج 
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مكانته المالئمة في العملية التشاركية لصنع القرار والتخطيط، وليس كوسيلة لتبرير قرار ُمحدد مسبًقا، 
بل كوسيلة لفتح األفق أمام اعتبارات مجموعة محددة من البدائل والمفاضالت الواضحة والمفيدة للعامة 

وممثليهم.
المجتمع  الفنيين في  والخبراء  الفكر  رواد  المهمة في االستفادة من  الثالثة  الخطوة  تتمثل  وأخيرًا، 
المخاطر  عن  لإلبالغ  الفاعلة  العمليات  تبدأ  أن  ويجب  بدايتها.  من  التداولية  العملية  في  ريادية  أدوار  ألداء 

S.2 الجدول
فئات المؤشرات المنطبقة على المثال

نُُهج جمع البياناتأمثلة فئات المؤشرات

الرفاهية والمخاطر التي 
تهدد الرفاهية

النمو االقتصادي اإلقليمي •
خطر الفيضانات  •
جودة المياه  •
حماية النظام البيئي  •
االقتدار/القدرة المالية الوافية للمرافق  •

العامة 
تساوي الفوائد والتكاليف  •

المراقبة البيئية والبيانات االجتماعية  •
االقتصادية للظروف الحالية

توقعات المخاطر المستقبلية من  •
محاكات تقييم المخاطر

القدرة على التنفيذ )في 
الفئة 1(

توافر التمويل/الموارد المالية •
زات ومواءمتها مع الجهات الفاعلة  • الُمحفًّ

األساسية
اإلمكانات الفنية واإلدارية والمؤسساتية •
القيادة التنظيمية والثقافة •
المراقبة والتقييم •
الدعم العام •

زات وكفاية  • التقييم االقتصادي للُمحفَّ
الموارد المالية

الدراسات االستقصائية للدعم العام  •
والثقافة المؤسساتية

التقييمات الكيفية للعوامل األخرى •
توقعات المخاطر المستقبلية من  •

محاكات تقييم المخاطر

القدرة على التكيّف 
والتحول

زات • الُمحفَّ
الدعم العام •
القيادة •
تقييم نوع وخطورة تغييرات الفئتين  •

2 و3 الضرورية لتحقيق المصالح )مثل 
تقليل المخاطر، والنمو االقتصادي 

وتحسين جودة المياه( 
تعقيد التغييرات •

زات وكفاية  • التقييم االقتصادي للُمحفَّ
الموارد المالية

الدراسات االستقصائية للدعم العام  •
والثقافة المؤسساتية

التقييمات الكيفية للعوامل األخرى •
تحليل أوجه الضعف المشروطة  •

بالتغييرات في الفئتين 2 و3

اتساع آفاق المستقبل والخيارات •جودة الخطة
استخدام أفضل العلوم المتوفرة •
تحليل المفاضالت بين األهداف •
مواءمة التمويل/الموارد المالية مع تنفيذ  •

الخطة
المدى الذي وُضعت فيه الخطة من  •

أجل التعلم والتكّيف

قائمة مرجعية بسمات الخطة •
فحص مخزون الموارد •
خطة مقارنة تحليل الفجوة مقابل  •

تحليل المخاطر، ال سيما العناصر 
ل أوجه الضعف  الرئيسية التي تشكِّ

واالستجابات المحتملة

انفتاح العملية العامة وشفافيتها •جودة التخطيط
الموثوقية الفنية •
الشرعية السياسية •
أهمية التحديات والمشكالت التي تم  •

إدراكها في المنطقة
الفاعلية من حيث التكلفة •

الدراسات االستقصائية والمجموعات  •
البؤرية مع أصحاب الشأن وصّناع القرار

إحصاء الموارد المطلوبة للعملية، مقارنة  •
بالموارد التقديرية للنُُهج األخرى بمخرجات 

وكفاءة مماثلة
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القرار  صناعة  عمليتي  مصداقية  بدوره  العام  الدعم  أيدَّ  وقد  التخطيط.  عملية  من  المبكرة  المراحل  في 
العلماء  ويميل  والعملية.  العامة  بين  أخرى  تواصلية  قناة  المحلية  الفنية  القيادة  وتضيف  والتخطيط. 
والمهندسون من مؤسسات محلية وإقليمية إلى التحلي بفهم راسخ للظروف المحلية وتقدير أكبر لقيمة 
التفاعل المشترك لكل من العلم والقضايا االجتماعية في نطاق مجاالتهم وذلك بفضل كونهم جزًءا من 

المتأثرة. المجتمعات 

قياس فاعلية العمليات والنتائج

السياسات  تهدف  التي  المستوى  عالية  النتائج  الرفاهية  مؤشرات  تُمثِّل  للمؤشرات،  الُمقترح  نظامنا  في 
تستغرق  قد  المؤشرات  هذه  في  التغييرات  فإن  عملي،  بشكل  تحدثنا  وإذا  تحقيقها.  إلى  واالستراتيجيات 
ل كل من تخطيط مقاييس االستجابة وتنفيذها. إن تقديرات التبعات  سنوات أو أكثر لتحقيقها حتى يتشكَّ
المستقبلية لإلجراءات الحالية باستخدام مزيج من نماذج المحاكاة واألحكام الكيفية هي حتًما تقديرات غير 

مؤكدة وال يمكن عادة التقليل من نسبة الشك فيها.
سوف يتطلب جمع البيانات للحصول على المؤشرات في الفئات الخمس الرئيسية الُمدرجة في الجدول 
S.1 وجود ُمقيِّم يكون إلى حد كبير من خارج العملية التداولية ذاتها إلدارة الدراسات االستقصائية وتحليل 
النتائج وتوجيه جمع البيانات والمعلومات من المصادر األخرى. وعلى الُمقيِّم، من أجل أن يكون فاعالً في قياس 
التغيير والتقدم بمرور الوقت، أن يكون حاضرًا بشكل نموذجي بداية من إنشاء العملية ونهاية بتحديد سمات 

خط األساس للمشاركين في عملية التخطيط وتحديد احتياجات البيانات طوال الوقت.
ونحن نؤيد وجود نظام مؤشرات ُمدمج في عمليات صنع القرار والتخطيط على المدى البعيد كوسائل 
لدعم  أو  تقييم"  "كبطاقات  أساسي  بشكل  الموضوعة  المؤشرات  بعكس  والتركيز  االستمرارية  لضمان 
مشروع تطوير "قصير المدى وغير متكرر". وتعد مؤشرات التقدَّم دوافع أساسية للعمليات ذاتها، مما يمنح 
مديري الموارد والوكاالت الخاصة بهم حافزًا قويًا للحفاظ على األنظمة الضرورية لجمع المؤشرات ومعالجتها 

واستخدامها بشكل نشط مع صّناع القرار والعامة.

االنتقال من النظرية إلى التطبيق

المؤشرات  أنظمة  من  نسبيًا  القليل  ولكن  المدن؛  تستخدمها  كي  المؤشرات  أنظمة  من  الكثير  وُضعت 
هذه يتم الحفاظ عليه واستخدامه بشكل وقتي ومستمر بعد السنوات األولى القليلة لهذه األنظمة. كما 
إجراء  تقييم فاعليتها. وفي سياق  وتم  المتغيرة  الظروف  المؤشرات في ظل  أنظمة  أقل من  اختبار عدد  تم 
هذه المراجعة، توصلنا إلى أهمية الحاجة إلى مجموعة مؤشرات قابلة للتعميم يمكن أن تتبناها المناطق 
الحضرية حديثة العهد من حيث عملية التخطيط المدمجة طويلة األجل كي تحقق أغراضها الخاصة بها. 

ورغم ذلك، يتطلب الوصول إلى هذا الهدف مزيًدا من التطوير والتخطيط الميداني والتقييم. 
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منطقة  وإقليم  فلوريدا  شرق  وجنوب  بيتسبرغ  في  ميدانية  دراسات  ثالث   RAND مؤسسة  أطلقت 
المؤشرات.  وهيكلة  القرار  لصناعة  المقترح  النهج  كفاءة  الختبار  كاليفورنيا  شمال  في  الضخم  الخليج 
يّتبع عملية "تشاور مع تحليل". ويتم جمع المؤشرات من أجل دعم  والتعامل مع كل منطقة من المناطق 
تقييم عملية التخطيط وتعقب النتائج وتقييم القدرات بهدف التحول والتنفيذ. وسيكون نظام القياس هذا 

ن وجود تعلُّم تكراري في عمليات دعم القرار.  مفيًدا في تقييم الدراسات كما سيمكِّ
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شكر وعرفان

يود المؤلفون التوجه بالشكر إلى كرايج هاورد )Craig Howard(، مدير قسم التنمية االقتصادية والمجتمعية 
في مؤسسة ماك آرثر، نظير إرشاده ودعمه لهذا العمل واألعمال الجارية. كما نود أن نعرب عن امتناننا للزمالء 
RAND نيدهي كالرا )Nidhi Kalra(، وميليسا فينوكان )Melissa Finucane(، وجوردن فيشباك  في مؤسسة 
، وكريستين   )Amy McGranahan( وآمي مكجراناهان ،)Anita Chandra( وأنيتا تشاندرا ،)Jordan Fischbach)
فان أبل )Kristin van Abel(، والوري رينيه )Laurie Rennie( نظير مساعدتهم في هذه الدراسة، باإلضافة إلى 
  RAND الذين يحملون زمالة في كلية )Lauren Kendrick( والورن كندريك ،)Amanda Edelman( أماندا إديلمان
للدراسات العليا. وكالعادة فقد استفاد هذا المنشور من نقد مراجعينا واقتراحاتهم، بما فيهم الزمالء من 
من  السابق  والزميل   ،)Tom LaTourrette( التوريه  وتوم   )Frank Camm( كام  فرانك  مثل   RAND مؤسسة 
مؤسسة RAND كايث كرين )Keith Crane( ولويس بيدزورث )Louise Bedsworth(. كما نود أن نشكر المراجعين 

الخارجيين على تعليقاتهم البنَّاءة.





xxi

االختصارات

AAAالوعي، التحليل، اإلجراء

CRMإدارة مخاطر المناخ

Defra)قسم البيئة والغذاء والشؤون الريفية )المملكة المتحدة

DfID)قسم التنمية الدولية )المملكة المتحدة

GHGغازات الدفيئة

HVRIمعهد أبحاث المخاطر وأوجه الضعف

ICLEIالمجلس الدولي للمبادرات الحكومية المحلية

IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ

MCDAتحليل القرارات متعدد المعايير

MCPAاتفاقية حماية المناخ برعاية رؤساء البلديات

MPOمؤسسة التخطيط الحضري

NCاالتصاالت الوطنية

NGOالمنظمات غير الحكومية

NI188188 المؤشر الوطني رقم

RBMاإلدارة القائمة على النتائج

RDMصناعة القرار الرصينة

RPOمنظمة التخطيط اإلقليمي

SDCالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

TAMDتتبع التكيّف وقياس التنمية



xxii    االستجابات الحضرية لتغّير المناخ: إطار عمل لصناعة القرار ومؤشرات داعمة

UKالمملكة المتحدة

UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة

UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ

USCSPبرنامج الواليات المتحدة للدراسات الُقطرية



1

الفصل األول

المقدمة

تعمل المدن والمناطق المحيطة بها كمحركات للنمو االقتصادي على الصعيدين القومي واإلقليمي، بيد أنها 
ز البنية التحتية  تُزيد أيًضا من المخاطر المتعلقة بالمناخ ويرجع السبب في ذلك إلى كثافتها السكانية، وتركُّ
المهمة، وغير ذلك من األصول االقتصادية عالية القيمة. وفي المدن الساحلية، يفرض ارتفاع مستوى البحر 
وكثافة العواصف المتزايدة المحتملة مخاطر شديدة على المقيمين وعلى النقل والماء واإلسكان والطاقة 
والبنى التحتية األخرى. وفي المناطق القاحلة، تفرض الحرارة الشديدة والجفاف الواسع النطاق ضغًطا على 
اختيارات صعبة في  وتواجه مدن حزام الصدأ  األنهار.  البيئية للمقيمين على ضفاف  والنظم  المائية  الموارد 
ترميم البنية التحتية القديمة لمياه الصرف ومياه األمطار كي تستوفي متطلبات جودة المياه في ظل األنماط 
المتغيرة لهطول األمطار والتمويل العام الذي تُفرض عليه قيود كبيرة. تستجيب بعض المدن لتلك المخاطر مع 
بذل جهود للتأقلم مع مناخ متغير تحت شعار التأقلم المتزايد مع تهديدات مستوى البحر المرتفع أو العواصف 

الساحلية أو حاالت هطول األمطار الشديدة أو الفيضان أو الجفاف المستمر )مركز جورج تاون للمناخ، 2016(.
وفي الوقت الذي تحمل فيه المناطق الحضرية على عاتقها عواقب تغيّر المناخ، فإنها تتشارك أيًضا 
في تحمل المسؤولية تجاه التهديد المتزايد، حيث إن عدد سكانها يمثل 54 بالمائة من سكان العالم إال أنها 
 ;2014 المتحدة،  العالمية )األمم  الدفيئة  انبعاثات غازات  بالمائة من إجمالي   70 مسؤولة عن ما يقرب من 
سيتو )Seto( وآخرون، 2014(. تعهدت والية كاليفورنيا والعديد من المدن في أماكن أخرى من الواليات المتحدة 
بأهداف صارمة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة )والية كاليفورنيا، 2006، 2008، 2015( وذلك باالتساق مع تعهد 
إدارة أوباما )Obama( بتخفيض االنبعاثات األمريكية لما يقل عن مستويات عام 2005 بمقدار يتراوح ما بين 26 
و28 بالمائة وذلك بحلول عام 2025 )البيت األبيض، 2015(. ويمنح وعد اتفاقية باريس مزيًدا من الدعم لتلك 
الجهود المحلية والدولية العديدة )منطقة الجهات الفاعلة غير الحكومية بشأن تغيرات المناخ، 2016(. ومن 
بين العديد من التحديات، يبرز أحد األسئلة حول كيفية الوفاء بهذه االلتزامات المتعلقة بتخفيض االنبعاثات 
في حين تعاني تلك األماكن نفسها في  اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية واالستثمارات األخرى على 
القدرة على  أو تحسين  القديمة  التحتية  البنية  ترميم  الشروع فيها تحت مسمى  تم  األقرب، سواء  المدى 
التأقلم. فالفاصل حًقا بين التكيّف والتخفيف يبدو ضبابيًا حيث يتم التعرف على قرارات االستثمار تلك على 
أنها مقتضيات طويلة المدى لعمليات تخفيض االنبعاثات، وخصوًصا تلك المرتبطة بالنقل واستخدام األرض. 
وعلى سبيل المثال، تتعاطى كاليفورنيا، من خالل األوامر التنفيذية، مع سياسات التخفيف والتكيّف في إطار 

جهدها للتوافق مع أهداف المناخ لعامي 2030 و2050 )والية كاليفورنيا، 2015(.



2    االستجابات الحضرية لتغّير المناخ: إطار عمل لصناعة القرار ومؤشرات داعمة

تحديات صنع القرار استجابة لتغّير المناخ

أن  التي يجب  اإلجراءات  التفكير في  القرار على  تُجبر صناع  والمتوقعة ألي مناخ متغير  الفعلية  النتائج  إن 
يتخذوها وتوقيت هذه اإلجراءات، وفي كيفية تخصيص الموارد لدعم التنفيذ وكيفية مشاركة عبء التكاليف 
بين الواليات القضائية المتجاورة. فعلى سبيل المثال، يعاني صانعو القرار في المناطق الحضرية بالفعل من 

كيفية اإلجابة على أسئلة مثل:

ما أنواع المبادرات والتغييرات التشغيلية التي توفر استجابات تتسم بالفاعلية من حيث التكلفة لمناخ – 
متغير؟

المرتبطة –  لالستجابات  ميزانياتها  في  أن تخصصها  الحضرية  المناطق  على  ينبغي  التي  النسبة  ما 
بالمناخ، سواء التكيّف أو التخفيف، وذلك فيما يتعلق نسبيًا باحتياجات عامة ُملحة أخرى؟

المبادرات –  بين  تخصيصها  يتم  كيف  بالمناخ،  المرتبطة  للجهود  الميزانية  إجمالي  إلى  بالنظر 
المحددة؟

كيف ينبغي أن تتشارك األطراف المختلفة في تحمل تكاليف جهود التكيّف والتخفيف؟– 
كيف ينبغي تعديل مبادرات التكيّف والتخفيف، على سبيل المثال، زيادة أو تسريع أو إنهاء المبادرات، في – 

الوقت الذي يشهد تقدًما في تنفيذها؟

تؤثر العديد من التحديات الرئيسية على قدرة المناطق الحضرية على التخطيط والتصميم والتنفيذ 
والهياكل  للحوكمة  الراسخة  المستويات  بين  تطابق  عدم  هناك  أواًل،  المناخ.  لتغيّر  االستجابات  وتقييم 
فعلى  بالمناخ.  المرتبطة  التحديات  لمعالجة  تماًما  المالئمة  الجغرافية  والمقاييس  المتعددة  والقطاعات 
وهو  والمقاطعات،  المدن  حدود  فلوريدا  شرق  جنوب  في  البحر  مستوى  ارتفاع  مخاطر  تتجاوز  المثال،  سبيل 
ما نتج عنه قيام أربع مقاطعات بتشكيل "اتفاق مناخي" في صورة منتدى يتم فيه تنسيق استجابات هذه 
بين  مستمر  توتر  هناك  ثانيًا،   .)2015 فلوريدا،  شرق  جنوب  في  اإلقليمية  المناخ  تغيّر  )اتفاقية  المقاطعات 
الطبيعية  والضغوطات  التعافي سريًعا من الصدمات  بما في ذلك  المدى لمنطقة ما،  االحتياجات قصيرة 
والبنية  الحوكمة  لتحويل  المدى  االحتياج طويل  وبين  التأقلم(  أشكال  )أحد  اإلنسان،  فيها  يتسبب  التي  أو 
التحتية وخدمات حضرية أخرى مهمة لتخفيض االنبعاثات وأوجه الضعف أمام الصدمات والضغوطات. أدرك 
أحد أحدث األمثلة لهذا التوتر المسؤولون المحليون في نيويورك ونيو جيرسي ممن سعوا إلى االلتزام بإعادة 
التشييد الفوري للممرات المطلة على المحيط وبنى تحتية أخرى في أعقاب إعصار ساندي، بينما أطلقت 
وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية )HUD(، بدعم من مؤسسة روكفيلر، منافسة "إعادة البناء عن 
طريق التصميم" الطموحة لتوسيع الخيارات من أجل إعادة بناء مزيد من المجتمعات الساحلية المتأقلمة 
أول تحديين، فسيكون  التغلب على  تم  إذا  وأخيرًا، حتى   .)2016 التصميم"،  البناء عن طريق  "إعادة  )منافسة 
لتغيّر  المؤسسي الستجاباتهم  الطابع  بإضفاء  األخرى  والمنظمات  الحكومات  تبدأ  توتر كامن حيث  هناك 
المناخ على المدى القريب، في نفس الوقت الذي يُدركون فيه احتياجهم للتحلي بالمرونة والتكيّف لمعالجة 

التحديات التي لم يتم بعد معرفة مقياسها ونطاقها والحلول األكثر فاعلية لها. 
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تفقد تلك التحديات قوتها بعدة طرق. سيتم إنفاق مئات المليارات من دوالرات الموارد الخاصة والعامة 
والتأقلم  الحماية  استراتيجيتا  تتطلب  سوف  القادمة.  العقود  مر  على  والتخفيف  التكيّف  أنشطة  على 
وحدهما استثمارات مستمرة ومكلفة وطويلة المدى في ظل حالة ملحوظة من عدم التأكد بشأن المنافع 
بوضع خطة  لويزيانا  والية  تعهدت  المثال،  فاعليتها. على سبيل  تقدير  الصعب  المستقبلية، وسيكون من 
رئيسية تدوم لمدة 50 عاًما بتكلفة 50 مليار دوالر للحماية الساحلية والتجديد )هيئة حماية السواحل، وإعادة 
إعمارها، 2012؛ جروفز )Groves( وآخرون، 2014(. وبما أن المدن والسلطات القضائية المحيطة تأخذ بالحسبان 
إجراءات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وما تعاني منه من أوجه الضعف تجاه التأثيرات المستقبلية لتغيّر 
اتخاذ إجراء(، كما فعلت والية  المنافع المحتملة وتكاليف اإلجراء )وعدم  تلتزم بتحديد حجم  المناخ، فإنها 
لويزيانا. وسوف تكون في حاجة إلى فهم مقدار ما سيتم استثماره، ومتي يكون االستثمار، ومتى تتم إعادة 
كانت  إذا  بما  يتعلق  فيما  الناخبين  مواطنيها  مع  التواصل  إلى  تحتاج  وسوف  الماضية.  القرارات  في  النظر 
مع  بالمقايضة،  جديرة  أم  ومتسقة،  التكلفة  حيث  من  فاعلية  ذات  تكون  أن  مرجحة  المقترحة  اإلجراءات 

األهداف العامة الهامة، مثل النمو االقتصادي والمساواة والحماية البيئية. 
قد تكون هذه األمور بمثابة تحليالت من الصعب إجراؤها، حتى للوكاالت العامة رفيعة المستوى في 
المطالب  وتكون  البعض  الناخب غالبًا في تضارب مع بعضها  المواطن  الكبيرة، حين تكون مصالح  المدن 
تحليالت  أن  التحدي،  حدة  من  يزيد  ومما  المدى.  بعيدة  االحتياجات  على  أولوية  لها  المدى  قصيرة  ة  الُملحَّ
استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق ليست شيئًا عاديًا، وذلك بسبب الحداثة وحالة عدم اليقين بشأن 
تغيّر المناخ، والطائفة الواسعة من االستجابات المحتملة، والجداول الزمنية الطويلة التي عادة ما تفصل 

بين اإلجراءات واآلثار المترتبة عليها، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز الحدود القضائية. 
األكاديميين  بين  اآلراء  في  إجماع  إلى  التوصل  بعد  يتم  لم  االقتصادية،  التحليالت  إلى  وباإلضافة 
التخطيط  توجيه  في  والتأقلم  للتكيّف  عام  بشكل  المقبولة  المفاهيم  تفسير  كيفية  حول  والممارسين 
الفعلي، ومبادئ التصميم، ومعايير البناء. كما لم يظهر إجماع في اآلراء حول مؤشرات وجود نتائج تدل على 
نجاح التكيّف والتأقلم، على الرغم من وجود دراسات متزايدة في هذا الصدد، ترعاها بشكل رئيسي منظمات 
التنمية الدولية، سعت إلى تحديد مؤشرات الرصد والتقييم المناسبة في سياق المشاريع التنموية )ليغنافار 
2015(. وبذلك، يعوق صناع القرار عدم وجود مؤشرات كافية إلرشاد التخطيط، وتوجيه  (Leagnavar( وآخرون، 
التنفيذ، وتقييم مدى كفاية القدرات واألداء الفعلي، فيما يتعلق بالحوكمة والكفاءة التقنية والتمويل، في 

الحفاظ على التقدم. 
اإلقليمي،  الصعيد  على  القرار  صنع  عمليات  في  والتأقلم  التكيّف  مفاهيم  ترسيخ  الصعب  ومن 
وبالتالي توسيع نطاق طرق تقييد المعلومات المعتادة للحوكمة الحضرية. ويواجه صناع السياسات تحديات 
أحد  التأقلم  ويعتبرون  المتعددة،  القضائية  والسلطات  العامة  الخدمة  قطاعات  عبر  االحتياجات  تناول  في 
األهداف الهامة العديدة للسياسة العامة. ولالنتقال إلى هذا المستوى األعلى من التكامل، سيحتاج صناع 
السياسات إلى المساعدة في دمج أشكال تحليل أكثر تعقيًدا في عمليات صنع القرار العامة والمؤشرات 

لتشكيل تلك العمليات وتوجيهها. 
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مؤشرات لدعم صناعة القرارات المتعلقة بالمناخ

تدعم  التي  المؤشرات  تعريف  على  القائمة  الحالية  والدراسات  الممارسات  إلى  الدراسة  هذه  في  استندنا 
عمليات صنع القرار كاستجابة لتغيّر المناخ في المناطق الحضرية في الواليات المتحدة. إننا نقوم بتمييز 

نهجنا عن النٌُهج األخرى كما يلي:

نضع مؤشرات ضمن عملية مخصصة لدعم القرار ومحددة كما ينبغي. وكثيرًا ما يكون هذا التركيز . 1
على سياق صنع القرار مفقودًا من أعمال أخرى. وعلى غرار المنتجات اإلعالمية األخرى التي تهدف إلى 
اإلحاطة بالقرارات، يمكن أن تكون المؤشرات مفيدة للغاية كجزء من عمليات اتخاذ القرارات الصريحة 
التي توفر هيكالً وأساًسا منطقيًا الختيار المعايير. ونتيجة لذلك، فقد بحثنا عن مؤشرات تتطلع نحو 
أن  القرار. كما اكتشفنا  اتخاذ  الرجعي( لتنفيذ إطار عمل لدعم  التقييم  النقيض من  األمام )على 
أنظمة المؤشرات قد أُعدت ألغراض كثيرة )المدن، ووكاالت التنمية، والخطط القومية(، وتشمل كالً 
من مؤشرات المعالجة والمؤشرات القائمة على النتائج. وبعض هذه األنظمة من المؤشرات، وليس 
نة في أُطر العمل الخاصة بدعم القرار، بيد أن الغالبية ترى أن التكيّف هو عملية  جميعها، ُمتضمَّ
اختبار عدد قليل من  تم  وقد  التعقيبات.  وتبادل  التعلم  قائمة على  اعتباره مسألة  من  بدالً  خطية، 
أنظمة المؤشرات بدقة في هذا المجال. وباختصار، تعتبر هذه األنظمة القائمة بالكامل غير مالئمة 
وظيفيًا لدعم القرارات الحساسة المتعلقة بالمناخ في المناطق الحضرية، ولكن بعضها يحتوي 

على عناصر يمكن دمجها في إطار العمل. 
تباين . 2 المؤشرات على مدى مالءمتها بشكل مخصص لكل منطقة حضرية الستيعاب  إلى  ننظر 

وليس  القاعدة  هي  وهذه  واالقتصادية  االجتماعية  والظروف  الحوكمة  وترتيبات  والقرارات  األهداف 
التي  القائمة  المؤشرات  أنظمة  بعض  التمويل  وكاالت  وضعت  ذلك،  من  النقيض  على  االستثناء. 

تسعى إلى نظام مشترك لمقارنة فعالية اإلجراءات في مختلف المناطق. 
سواء. . 3 حد  على  النتائج  ومؤشرات  العمليات  مؤشرات  بين  يجمع  القرارات  لصنع  عمل  إطار  نقترح 

ويشتمل ذلك على قياس الظروف الحالية وتحديد حجم المخاطر المستقبلية، المشروطة باتخاذ 
قرارات على المدى القريب. بمحاكاة األحوال المستقبلية في النظام الحضري وتمثيل تلك األحوال مع 
ن صناع القرار وأصحاب الشأن من األخذ بعين االعتبار االستجابات  مؤشرات قائمة على النتائج تُمكِّ
لتغيّر المناخ التي تتطلع نحو المستقبل. وفي الوقت الذي يوجد فيه مزيج من النتائج المستقبلية 
حيث  من  الحضري  المناخ  إجراءات  تقييم  تحدي  مواجهة  على  ما  حد  إلى  قادر  والحالية  الُمحاكاة 
المقاييس الزمنية قريبة المدى وبعيدة المدى على حد سواء، نجد أن المؤشرات القائمة على النتائج 
هي بالضرورة غير مؤكدة وغير مكتملة. ولذلك، تُعد مؤشرات المعالجة أيًضا ضرورية لتتبع التغيرات 

التي من المحتمل أن تمّكن التقدم على مر الزمن. 
هذه . 4 اسم  يرتبط  ما  عادة  التي  المسائل  وبين  بالمناخ  المرتبطة  القرارات  بين  الفصل  وراء  نسعى 

القرارات باسمها مثل التخفيف والتكيّف والتأقلم. وبداًل من ذلك، نتعامل مع تلك األهداف على أنها 
مة لمجموعة كبيرة من القرارات المرتبطة بتنمية المجتمع وبيئة البناء. ُمتمِّ
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نركز على قدرة المناطق الحضرية لتحويل حوكمتها وعملياتها لتلبية التحدي المناخي. ومن الممكن . 5
تحقيق العديد من االستجابات للتغير المناخي في الكيانات االختصاصية الحالية وبتغييرات طفيفة 
وإضافية للممارسات الحالية. إال أن بعض السيناريوهات ستتطلب على األرجح استجابات تحويلية 
من األفراد والحكومة والقطاع الخاص التي تتجاوز تماًما ما وراء التخطيط الحالي وقدرات المناطق 
الحضرية المالية والتشغيلية. وعادةً ما تتطلب االستجابة لتغيّر المناخ أيًضا نهًجا أكثر تكامالً لكل 
المدينة  إدارات  ستتعرض  أمور  وهي  وعملياتها،  وتصميمها  الحضرية  التحتية  البنية  تخطيط  من 
تناولها.  في  إلى ضغوطات شديدة  المعلومات  تشارك  على  قيودًا  تفرض  والتي  القطاعات  متعددة 
ومن ثم، فإن كالً من إطار عمل صناعة القرار والمؤشرات المقترحة هنا يشمالن التركيز على قدرة 
المنطقة الحضرية على التحول والمحاسبة الواضحة لكيفية تأثير اإلجراءات التي يتم اتخاذها على 

المدى القريب على هذه التغييرات.

وبشكل عام، فإن النهج المقترح المرتكز على القرارات يهدف إلى تحسين الفهم المتبادل والمشاركة 
المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  على  المنظمات  من  وغيرها  العامة  الوكاالت  قدرة  وتعزيز  الشأن  أصحاب  مع 
والمستنيرة. وعالوة على ذلك، فإننا نقترح، بهذا النهج، وسيلة لترسيخ االستجابات لتغير المناخ في سياق 

قرار أكبر يشمل كالً من األهداف الرئيسية والتحوالت على المدى البعيد للمناطق الحضرية. 

أمثلة على القرارات المتعلقة بالمناخ التي يتم مواجهتها في المناطق الحضرية

ولترسيخ مناقشتنا للمؤشرات في المشكالت الواقعية التي تواجهها المناطق الحضرية، نقدم ثالثة أمثلة 
للحاالت التي يمكن أن تُستخدم فيها. ويهدف إطار العمل المقترح والمؤشرات المقترحة لصنع القرار في هذا 
التقرير إلى تناول أنواع االحتياجات التحليلية التي يثيرها كل مثال من هذه األمثلة المتعلقة بصنع القرارات 
ذات الصلة بالمناخ في المناطق الحضرية. ونعود إلى هذه األمثلة الحًقا في الدراسة عند توضيح التطبيق 

المرتقب لنظام المؤشرات المقترح.1 

الحالة 1: تكييف البنية التحتية القديمة وتحسينها
قديمة  تحتية  ببنية  خاصة  مشكالت  تواجه  حديثًا  المزدهرة  الصدأ  حزام  مدن  من  مدينة  هناك  أن  تخيل 
المشكالت  هذه  وأن  الصحي،  الصرف  في  طفح  ومشكالت  شديد  مطير  طقس  عن  ناجمة  وفيضانات 
واحدة  مدينة  في  مهلهل،  حوكمة  هيكل  بالمنطقة  ويوجد  المتغيرة.  العواصف  شدة  بسبب  استفحلت 
كبيرة يحيط بها ما يزيد عن مائة بلدية صغيرة. العديد من الواليات المختصة تفضل حلول البنية التحتية 
البنية  مشاريع  على  للمنطقة  التاريخي  التركيز  عن  ابتعادًا  يمثل  ما  وهو  للبيئة،  والصديقة  المبتكرة 
التحتية الكبيرة. ويقوم القادة اإلقليميون بوضع خطة شاملة وطويلة المدى. وفي ظل حاالت انعدام التثبت 
بشأن أداء النُُهج الجديدة والمناخ المتغير، كيف يضمن قادة المنطقة ألنفسهم ومجتمعهم أن خطتهم 

ستكون فعالة؟

1  يجري حاليا اختبار المؤشرات ميدانيًا، وسيتم اإلبالغ عنها في تقرير الحق.
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الحالة 2: مواجهة ارتفاع منسوب البحر
مياه  منسوب  في  ارتفاعات  تواجه  االرتفاع  ومنخفضة  عالية  سكانية  كثافة  ذات  ساحلية  منطقة  تخيل 
أمرًا  البيئة  وتجعل مسألة حماية  الرئيسية  التحتية  البنية  وتهدد  متكررة  فيضانات  إلى حدوث  تؤدي  البحر 
معقًدا وتُزيد من خطر اجتياح عاصفة كارثية من األعاصير الكبرى. وقد اتفقت مقاطعات المنطقة ومدنها 
بتنفيذ  اآلن  المناطق  وتقوم  البحر.  الرتفاع منسوب  استجابة مشتركة  أجل  من  إرشادية  وأدلة  أهداف  على 
السياسات وبدأت في دمج تلك األدلة اإلرشادية في مشاريع رئيسية للسيطرة على الفيضانات وموارد المياه 
المناخية في المستقبل وتوقيتها غير مؤكد. كيف تضمن كل  يزال معدل اآلثار  التحتية للنقل. وال  والبنى 
منطقة أن تكون اإلجراءات التي تتخذها اليوم تتسق مع أهدافها على المدى القريب والبعيد، باإلضافة إلى 
نظام هيدرولوجي وساحلي  تتشارك معها في  التي  المجاورة  المناطق  تتخذها  التي  اإلجراءات  اتساقها مع 

مشترك وخاضع إلدراة ما؟

الحالة 3: تحويل استخدام األرض والنقل للحد من االنبعاثات
تخيل منطقة حضرية مترامية األطراف ملتزمة بتخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، التي ينبعث 
كثير منها من قطاع النقل، وأنماط استخدام األرض، وبيئة البناء. وقد طلبت الدولة من سلطات التخطيط 
خفض  أهداف  مع  النقل  وأنظمة  األرض  استخدام  اتساق  تضمن  المدى  طويلة  خطط  وضع  الحضرية 
االنبعاثات. ومع ذلك، فإن معظم التمويل لهذه القرارات يتدفق عبر مدن المنطقة، التي تتشارك عموًما في 
الوظائف،  على  بعًضا  بعضها  مع  أيًضا  تتنافس  أنها  بيد  كثيرة،  أخرى  أهداف  وفي  بالمناخ  متعلقة  أهداف 
والتنمية االقتصادية، واالستثمارات. ويبقى العديد من مظاهر النقل واستخدام األرض، بما في ذلك التقنيات 
األساسية األولية، وتكاليف تخفيض االنبعاثات، ونماذج التمويل المستقبلية، غير مؤكدة بدرجة كبيرة، في 
المناطق  تمتد على مدى عقود. کیف تضمن  آثار  الحالية  التحتية  البنية  قرارات  تترتب على  أن  يمكن  حين 
المتعددة داخل هذه المنطقة أن تکون خططها متسقة مع التخفيضات الكبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، 

مع الحفاظ في نفس الوقت علی استقاللها المحلي وامتيازاتها؟

تعريف المصطلحات متكررة االستخدام

تكثر القضايا التعريفية عند الحديث عن مؤشرات إدارة المخاطر المناخية في المناطق الحضرية. وتنقسم 
ويشير  والتكيّف.  التخفيف  وهما  أال  كبيرتين  فئتين  إلى  عام  بشكل  المناخ  تغيّر  تتناول  التي  اإلجراءات 
الحد  المناخ عن طريق  لتغيّر  المحتملة  المدى  العواقب طويلة  المبذولة للحد من  الجهود  إلى  التخفيف 
ويشير  األرض.  استخدام  وتغيير  االنبعاثات  تخفيض  خالل  من  الجوي  الغالف  في  الدفيئة  غازات  تركيز  من 
في  والتحوالت  الممتد،  والجفاف  البحر،  مياه  منسوب  ارتفاع  مثل  تغيرات  مواكبة  عمليات  إلى  التكيّف 
ديناميكيات النظم البيئية الجارية بالفعل وتلك المتوقعة في إطار مجموعة من االفتراضات حول تركيزات 
غازات الدفيئة في الغالف الجوي. ويتبع العديد من البالد والمدن المستقلة كالً من استراتيجيات التخفيف 
والتكيّف، وفي الواقع، فإن التقسيم التاريخي بين هذين المسارين يثبت أنه أقل فائدة ألن بعض اإلجراءات 
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واالستراتيجيات، مثل تخطيط استخدام األرض الذي تم تحسينه، يمكن أن يقلل من المخاطر ويحد صافي 
انبعاثات غازات الدفيئة. 

المؤشرات والقياسات والمقاييس
لقد اخترنا التركيز على المؤشرات في هذه الدراسة. أحد التعریفات الشائعة للمؤشر هو "تمثیل قابل للقياس 
التعاون  منّظمة  وتُعرّف   .)2015 للمعايير،  الدولية  )المنظمة  الشروط"  أو  اإلدارة  أو  العملیات  وضع  أو  لحالة 
لقياس  وموثوقة  يوفر وسيلة بسيطة  نوعي  أو  أو متغير كمي  "عامل  أنه  المؤشر على  والتنمية  االقتصادّي 
التنمية  أداء جهة فاعلة في مجال  تقييم  للمساعدة في  أو  بالتدخل،  المرتبطة  التغييرات  اإلنجاز، لتعكس 

")منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية، 2002( وقد اقترح كثيرون آخرون تعريفات مماثلة. 
ولذلك فهي  أكثر دقة  المصطلحين قياس ومقياس لهما معاني كمية  ذلك، فإن  النقيض من  وعلى 
تعريفات فرعية لمصطلح مؤشر األعم. القياس هو "قيمة يتم تحديد كميتها مقابل معيار." يمكن أن يكون 
 ،2015  ،)Viggh( أو وحدات أخرى مماثلة )فيج  أو األفدنة،  أو األطنان من االنبعاثات،  الدوالرات،  المعيار حسب 
أو  المؤشرات  من  أكثر  أو  اثنين  على  قائم  كمي  مؤشر  أو  مركب  أو  محسوب  "قياس  هو  المقياس  ص 73(. 

المقاييس". )فيج، 2015، ص 73(. 
في هذا البحث، نهتم بتحديد وتصنيف كل من المؤشرات الكمية والكيفية، والتي قد يعلو بعضها 
وليس جميعها إلى مستوى القياسات أو المقاييس. فعلى سبيل المثال، قد تشمل المؤشرات بيانات كمية 
عن مستويات االنبعاثات، وجودة المياه، ومخاطر الفيضانات، والتمويل المتوفر للبرامج ذات الصلة. وقد تشمل 
المؤشرات أيضا أحكاًما كيفيًة تتعلق بالقدرات المؤسسية وبيانات الدراسة االستقصائية عن رضا المواطنين 
لتتبع  المؤشرات هي وسيلة  فإن   ،1.1 الجدول  المصطلحات في  نحدد هذه  أننا  وبما  التخطيط.  عن عملية 
أساليب  باستخدام  المدى  والطويلة  والمتوسطة  القصيرة  والنتائج  المخرجات  وتتبع  باستمرار،  المدخالت 

للتقييم والتقدير قابلة للتكرار وتتميز بالمصداقية.
ومن اليسير نسبيًا تحديد المؤشرات الالزمة لتوضيح النتائج طويلة المدى إلجراءات التخفيف، وإن لم 
يكن بالضرورة من السهل قياسها عمليًا، أي قياس تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي ومعدل تغيرها، 
واالنبعاثات العالمية والُقطرية المحددة حسب الكتلة أو حسب التغيرات في كثافة االنبعاثات. ويتم حفظ 
التزامات قومية تطوعية لتخفيض االنبعاثات وفًقا لما جاء في اتفاق باريس  هذه المؤشرات اآلن في شكل 
للمناخ )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ، 2015(. إن المؤشرات التي توضح النتائج طویلة 
إلى ذلك،  وباإلضافة  المذکورة أعاله.  والتأقلم يصعب حّلها بدرجة كبيرة لألسباب  التکیّف  المدى ألنشطة 
فإن مؤشرات المخرجات ونتائج العمليات التحويلية في الحوكمة والقانون والتنظيم تُعد كيفية بطبيعتها 
بل وأكثر صعوبة في الوصول إليها. ومع ذلك، من المرجح أن تكون هذه األنواع من المؤشرات الموجهة نحو 
العملية مشابهة لعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخفيف والتكيّف، مما يؤدي إلى تسهيل مهمتنا إلى 

حد ما. 

التّكيف والتأقلم والتحويل
ال  المثال  سبيل  على  ومنها،  التعقيدات،  من  مجموعة  تواجهه  المناخ  تغيّر  مع  للتكيّف  مؤشرات  وضع  إن 
الحصر أن تعريفات هذه المصطلحات ال تتوقف عند حد معين. وفي الواقع، هناك حاليًا تداخل كبير وتوتر بين 



8    االستجابات الحضرية لتغّير المناخ: إطار عمل لصناعة القرار ومؤشرات داعمة

مفهومي التكيّف مع تغيّر المناخ والتأقلم. تعريف التكيّف وفًقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر 
المناخ )IPCC، 2014c، الصفحة 118( هو

عملية المواءمة مع المناخ الفعلي أو المتوقع وآثاره. ويسعى التكيّف في األنظمة البشرية إلى تخفيف 
ل التدخل  الضرر أو تجنبه أو استغالل الفرص المفيدة السانحة. وفي بعض األنظمة الطبيعية، قد يُسهِّ

البشري من المواءمة مع المناخ المتوقع وآثاره. 

وعلى نفس المنوال، يُعرِّف المجلس الوطني للبحوث( )NRC، 2010، ص 1( التكيّف على أنه يشير إلى 

أو  الفعلية  المناخية  للمؤثرات  أو االقتصادية استجابًة  أو االجتماعية  اإليكولوجية  النظم  المواءمات في 
األضرار  لتخيف  والهياكل  والممارسات  العمليات  في  التغييرات  إلى  ويشير  تأثيراتها.  أو  وآثارها  المتوقعة 

المحتملة أو لالستفادة من الفرص المرتبطة بتغيّر المناخ.

تُعرِّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ التأقلم بأنه "قدرة نظام اجتماعي أو بيئي على 
استيعاب االضطرابات مع الحفاظ على نفس البنية األساسية وطرق العمل، والقدرة على التنظيم الذاتي، 
والقدرة على التكيّف مع اإلجهاد والتغيّر )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 2013(. ويرى كل 
من تايلر ومونش )Tyler and Moench( (2012، ص 312( أن التأقلم يمثل هدًفا أفضل من التكيّف في حد ذاته:

سياسات  من  يتألف  للمهمة  إطار  وضع  .هو   . المناخي.  التكيّف  أجل  من  للتخطيط  القياسي  النهج 
وممارسات وخطط رامية إلى التعديل من أجل تجنب اآلثار السلبية لتغيّر المناخ. ويعتمد هذا النهج، في 

الجدول 1.1
تعريف المصطلحات ذات الصلة بالمؤشرات

التعريفالمصطلح

تمثیل قابل للقياس للمدخالت والمخرجات ونتائج العملیات واإلدارة واالستراتیجیات وحالة الظروف الداخلیة المؤشرات
والخارجیة واتجاهاتها )المنظمة الدولية للمعايير، 2015(

الموارد المحددة بشكل عام )على سبيل المثال، المال، وقت الموظفين، السمعة( والتي يتم استخدامها أو المدخالت
استهالكها عندما تنفذ إحدى المنظمات إجراًء أو عملية. تؤثر المدخالت على المخرجات وربما تؤثر على النتائج 

)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2009(.

القيم التي يتم تحديد كميتها مقابل المعيار. يمكن أن يكون المعيار حسب الدوالرات، أو األطنان من االنبعاثات، القياسات
أو األفدنة، أو وحدات أخرى مماثلة )فيج، 2015، ص 73(.

تدابير محسوبة أو مركبة أو مؤشرات كمية قائمة على اثنين أو أكثر من المؤشرات أو المقاييس )فيج، 2015، المقاييس
ص 73(.

النواتج أو األحوال التي يمكن مالحظتها والتي يكون للمنظمة التي تمارس عملية ما سيطرة مباشرة عليها والتي المخرجات
ربما تؤثر على النتائج )منّظمة التعاون االقتصادّي والتنمية، 2002(

سمات العالم التي يهتم بها صانعو السياسات وصانعو القرار، مثل صحة سكان المنطقة وسالمتهم أو النتائج
الحفاظ على التنوع البيولوجي. ترتبط النتائج عموًما بالمخرجات، بيد أن االتصال قد ال يكون مباشرًا دائًما )تعريف 

المؤلفين(.

اآلليات التي يتم من خاللها تحويل المدخالت إلى مخرجات بطريقة تستوعبها المنظمة التي تمارس العملية عادة العمليات
ويمكنها تعريفها )المنظمة الدولية للمعايير، 2015(
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المنفصلة  التدابير  على  التركيز  من  فبدالً  الوقاية.  تحديد سبل  في  أساسي  التنبؤ كعامل  على  جوهره، 
للتكيّف مع المخاطر المناخية المستقبلية المحددة والمميزة، قد يكون من الفاعلية أكثر بالنسبة إلى 
المدن أن تنظر في المشكلة باعتبارها مشكلة بناء قدرة على التأقلم. وفي حالة التكيّف مع المناخ في 
المناطق الحضرية، فإن وجود نهج يقوم على التأقلم يشجع الممارسين على وضع كل من االبتكار والتغيير 

في الحسبان للمساعدة في التعافي من الضغوط والصدمات التي قد يمكن أو ال يمكن التنبؤ بها.

يعني  ما  كثيرًا  استخدامه  إن  تقول  نظر  وجهة  خالل  من  النتقادات  أيًضا  تعرض  قد  التأقلم  أن  غير 
أن  ذلك  من  بدالً   )2013( وآخرون.   )Bours( بورس  يقترح  سيستمر.  الحالي  االقتصادي  االجتماعي  النموذج  أن 
االستجابات قد تحتاج إلى أن تكون تحويلية وتشمل "القدرة على التكيّف مع التغيرات الجذرية المحتملة في 
السياق، وليس فقط الصمود أمام الصدمات" )بورس وآخرون، ص 60(. وتنطبق االستجابات التحويلية على كل 

من التخفيف والتكيّف. 
 1.2 الجدول  ويلخص  األكثر شيوًعا.  االستخدام  المصطلحات في  بتعريف  دراستنا، سنقوم  وألغراض 
تعريفات المصطلحات ذات الصلة المدرجة في الملحق III أال وهو مسرد مصطلحات تقرير التقييم الخامس 
للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 2013(.2 

.A ويمكن االطالع على مجموعة أكثر تكامالً من التعريفات في الملحق
ونجد أنه يوضح أن التكيّف أداة وصف عامة لعمليات التخطيط والتنفيذ لتحقيق أي عدد من األهداف، 
حيث يكون التأقلم هو األكثر أهمية وسهولة في توصيل تلك األهداف إلى الجمهور. وتعد القدرة على التكيّف 
في مجال إدارة المخاطر أحد عوامل التمكين ألنشطة التكيّف الناجحة التي تم التعهد بها للحد من أوجه 
الضعف وزيادة التأقلم. التحول هو المفهوم األكثر تطرًفا، حيث يفيد بوجود تحول نموذجي عالي التبعية في 

كل من السياسة والحوكمة. 

كيفية تنظيم هذه الدراسة

نوّضح في الفصل الثاني إطار عمل لعملية صنع القرار المتعلق بحوكمة المخاطر، ونقارنه مع النماذج األخرى 
لصنع القرار داخل األنظمة المعقدة. وفي إطار عمل حوكمة المخاطر، نقترح "فئات التحول"، وهي نهج ُمنظَّم 
للتفكير في كيفية تحويل المناطق الحضرية ألسلوبها في ممارسة العمل لتحقيق نتائج أفضل مما يمكن 
تحقيقه في ظل نموذج تشغيل يرتكز على فكرة "سير العمل كالمعتاد". وفي الفصل الثالث، يعرض إطار عمل 
صنع القرار المتعلق بحوكمة المخاطر سياق "خط األساس" لتقييم مدى قابلية تطبيق أنظمة المؤشرات 
القائمة على القرارات المتعلقة بالمناخ. ثم نوضح كيفية تطبيق إطار العمل والمؤشرات على حالة افتراضية 
إقليميًا.  اتساًقا  أكثر  بطريقة  الرئيسية  المناخية  التحديات  معالجة  تحاول  ساحلية  حضرية  منطقة  من 

ويلخص الفصل الرابع النتائج التي توصلنا إليها والخطوات التالية في تقييم فاعلية نهجنا المقترح.

2  لكل مصطلح من هذه المصطلحات معنى عام خارج سياق تغيّر المناخ. إال أننا بغض النظر عن ذلك فإننا نستخدم 

التعريف األضيق والخاص بالمناخ ألنه محل تركيز هذه الدراسة. 
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الجدول 1.2
تعريفات المصطلحات ذات الصلة بإدارة مخاطر المناخ

التعريفالمصطلح

"عملية التأقلم مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته. يسعى التكيّف في األنظمة البشرية إلى تخفيف التكيّف
ل التدخل البشري عملية التأقلم  الضرر أو االستفادة من الفرص المفيدة. وفي األنظمة الطبيعية، قد يُسهِّ
مع المناخ المتوقع وآثاره. ويشير التكيّف المتزايد إلى "إجراءات التكيّف التي يكون الهدف الرئيسي منها هو 

الحفاظ على جوهر نظام ما وسالمته أو عملية على نطاق معين" )بارك )Park( وآخرون، 2012( ويشير التكيّف 
التحويلي إلى "التكيّف الذي يغير السمات األساسية للنظام استجابًة للمناخ وآثاره".

قدرة األنظمة والمؤسسات والبشر والكائنات الحية األخرى على التكيّف مع األضرار المحتملة، واالستفادة القدرة على التّكيف
من الفرص، أو االستجابة للعواقب

"التدخل البشري لتخفيض المصادر أو تعزيز مصارف غازات الدفيئة". يمكن تحقيق التخفيف من اآلثار من تخفيف آثار )تغيّر المناخ(
خالل التغيير التكنولوجي واالستبدال الذي يقلل من مدخالت الموارد واالنبعاثات لكل وحدة من الناتج. 

قدرة النظام االجتماعي البيئي على التكيّف مع حدث أو اضطراب خطير أو االستجابة أو إعادة التنظيم التأقلم
بطرق تحافظ على وظيفته األساسية وهويته وهيكله، مع الحفاظ أيضا على القدرة على التكيّف والتعلم 

والتحول )مجلس القطب الشمالي، 2013 (

احتمالية التعرض للعواقب حين تكون هناك أشياء ذات قيمة على المحك وتكون النتيجة غير مؤكدة، مع الخطر
التسليم بتنوع القيم. وكثيرًا ما تُمثَّل المخاطر باعتبارها احتمالية وقوع أحداث أو اتجاهات خطرة متضاعفة 

في آثارها إذا حدثت هذه األحداث أو االتجاهات. وينتج الخطر من تفاعل أوجه الضعف، والتعرض للمخاطر، 
والخطر. في تقرير ]الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ[، يُستخدم مصطلح المخاطر في 

المقام األول لإلشارة إلى مخاطر آثار تغيّر المناخ. 

خطط أو إجراءات أو سياسات لتقليل احتماالت و/أو عواقب المخاطر أو لالستجابة للعواقبإدارة المخاطر

تغيير السمات األساسية لنظام ما، بما في ذلك أنظمة القيم واألنظمة التنظيمية والتشريعية أو التحويل
البيروقراطية، والمؤسسات المالية، واألنظمة التقنية أو البيولوجية

رة )أو  المنطقة الُمتحضِّ
المنطقة الحضرية(

وفًقا لمكتب اإلحصاء السكاني األمريكي، تشمل المناطق الحضرية مكانًا واحًدا أو أكثر )"المكان 
المركزي"( واألراضي المحيطة عالية الكثافة )"ضواحي المدينة"( التي تضم مجتمعة ما ال يقل عن 50,000 

شخص. وتتكون ضواحي المدينة عموًما من أرض مجاورة ذات كثافة ال تقل عن 1,000 شخص في كل ميل 
مربع )مكتب اإلحصاء السكاني األمريكي، 1995(.

الميل إلى التأثر عكسيًا أو القابلية لذلك. وتشمل أوجه الضعف مجموعة متنوعة من المفاهيم، بما في أوجه الضعف
ذلك الحساسية أو قابلية التعرض للضرر وعدم القدرة على الصمود والتكيّف. 

المصدر: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 2013، ما لم يتم ذكر خالف ذلك.
ملحوظة: تتوفر مجموعة المصطلحات الكاملة لدى رئيس قسم الجغرافيا، مكتب الواليات المتحدة لإلحصاء السكاني، واشنطن 

العاصمة، 20233.
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الفصل الثاني

إطار عمل حوكمة المخاطر لصناعة القرار

تواجه المناطق الحضرية التي تسعى إلى االستجابة لتغيّر المناخ مجموعة من التحديات حسبما يتضح 
من األمثلة الثالثة الواردة في الفصل األول. يجب أن يتضمن كل من، استجابتا التخفيف والتكيّف مجموعة 
توازن  تعثرا على  وأن  األجل،  وقريب  األجل  التغيّر طويل  تؤثرا على كل من  وأن  الفاعلة،  الجهات  واسعة من 
مناسب بين المزايا والنتائج الُمشاركة. وقد تم اقتراح مجموعة من أطر عمل صناعة القرار لتوجيه إجراءات 
االستجابة من أجل سياسات التكيّف مع تغيّر المناخ وتخفيفه. ونراجع هذه األطر في الملحق ب. وفي هذا 
الفصل نعرض شكالً عاًما لحوكمة المخاطر بصفته نهًجا مفيًدا بوضوح وواسع القياس نحو وضع نظام 
نجاح  وصف  إلى  المؤشرات  بعض  وتهدف  والغايات.  الوسائل  من  كل  مؤشرات  عن  نبحث  رصين.  مؤشرات 
الحضري  للمناخ  االستجابة  استراتيجيات  باختيار  المرتبطة  الخاصة  القرارات  ودعم  القرار  عمليات صناعة 
والتقدم الذي وصلت إليه. وتهدف المؤشرات األخرى إلى تسجيل نتائج االستراتيجيات ومخرجاتها ما إن يتم 

تنفيذها. 

تعزيز إدارة المخاطر

أشار تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ إلى أن تغيّر المناخ يعد 
تحديًا من ناحية إدارة المخاطر )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 2014b، جونز )Jones( وآخرون، 
2014(. وقد أكددت التقييمات الحالية األخرى هذه الرؤية )المركز القومي للبحوث، 2010، الهيئة الحكومية 

المخاطر  إدارة  أن  الدراسات  وتقترح هذه   .)2014 وآخرون،   )Moss( 2012، موس  المناخ،  بتغيّر  المعنية  الدولية 
واالستجابات  التقييم  من  ن  يمكِّ شامل  عمل  إطار  توفر  خاص  نحو  على  العامة  بالصبغة  تصطبغ  عندما 

للتحديات والفرص الناتجة عن تغيّر المناخ.
َّف الخطر بأنه نتاج احتمالية وقوع حدث أو ظاهرة تؤثر على الفرد أو المجتمع أو السكان أو المكان  يُعر
والنتائج المترتبة على وقوع هذا الحدث أو الظاهرة، وقد يكون لحدث نادر جًدا تصحبه عواقب كبيرة نفس 
الخطر الناتج عن حدث متكرر كثيرًا له عواقب متوسطة. وتحدد الدراسات السابقة ثالثة عوامل مساهمة 
والتعرض للخطر،  أو ضررًا؛  رئيسية في الخطر: الخطر، ويعني احتمالية وقوع حدث مادي قد يسبب إصابة 
ويعني وجود األشخاص واألشياء التي يهتمون بها في أماكن قد تتأثر عكسيًا؛ والضعف، ويعني الميل نحو 
األشخاص  يمثل  وقد  خطرًا،  فيضان  وقوع  احتمالية  تمثل  قد  المثال،  سبيل  فعلى  بالخطر.  عكسيًا  التأثر 
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والوسط المبني في مستوى الفيضان تعرًضا للخطر، وقد تمثل احتمالية وقوع خطر هيكلي وعدم القدرة 
على اإلخالء وجًها من أوجه الضعف. ويمكن أن يكون للخطر أو التعرض له أو الضعف احتماليات مرتبطة. 
المساهمة  العوامل  بين هذه  التمييز  ويُعد  ل خطرًا.  تشكِّ قد  عواقب  إلى  األمور مجتمعة  تؤدي  أن  ويمكن 
عوامل  بواسطة  بقوة  تسويتها  يتم  مادي  خطر  أي  من  الناشئة  البشرية  العواقب  ألن  مفيًدا  أمرًا  الثالثة 
للخطر  التعرض  حدة  تخفيف  أجل  من  لهم  المتوفرة  والقدرات  األشخاص  معيشة  مكان  مثل  اجتماعية، 
له  والتعرض  الخطر  لتقليل  اإلجراءات  بين  بكفاءة  الموارد  تخصيص  المخاطر  إدارة  وتتضمن  والضعف. 

والضعف، ومن ثم توفير مجموعة وافرة من الخيارات لتقليل الخطر. 
المبدأ  الملحق ب  الموضحة في  األخرى  األطر  العديدة. وتشمل  العمل  أطر  أحد  المخاطر  إدارة  تمثل 
لجهات  أفضل  المعتبرة،  العمل  أطر  من  المخاطر،  إدارة  وتبدو  التحكم.  ونظرية  والضعف  والتأقلم  الوقائي 
وعوامل  المناخ  تغيّر  ونوعية حياة مواطنيها في مواجهة  والفرص  الرفاهية  لتعزيز  التي تسعى  االختصاص 
الضغط المهمة األخرى. ويُركز إطار عمل إدارة المخاطر على نظرة ذات جهات فاعلة متعددة تركز على القرار، 
يتم من خالله  الممارسة  كبيرًا من  وتوفر مقدارًا  الحضرية.  للبيئة  للتطبيق  قابلية  أكثر  النظرة  وتبدو هذه 
العمل  أطر  أساسية من  رؤى  المخاطر  إدارة  تدمج  أن  يُمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والخبرة.  األساليب  استقاء 
األخرى حسبما هو موضح في الملحق B، مستندة في ذلك على أسسها من الخطر أو التعرض له والضعف. 
بيد أن تطبيق إدارة المخاطر غالبًا ما يكون له دالالت ضيقة مع وجود أمثلة وافرة من منظور تحليلي 
الخيارات  إلى  تنبه  مجتمعية  وديناميكيات  حوكمة  وعمليات  مؤسسات  من  مستخلصة  تكنوقراطي، 
المخاطر في  إدارة  توظيف  الضروري  أنه من  نعتقد  السبب،  ولهذا  وتؤثر عليها.  القرار  يتخذها صّناع  التي 
نطاق تأطير أوسع لحوكمة الخطر. يناقش أورتون رين )Ortwin Renn( في كتابه الصادر عام 2008 حوكمة 
 Risk Governance: Coping with Uncertainty in a( معقد  عالم  في  الشك  لنطاق  التصدي  المخاطر: 
Complex World(، ظهور المخاطر في سياق أوسع من الخيارات البشرية التي تهدف إلى إرضاء الطموحات 

البشرية  التصرفات  عن  ينتج  الغايات،  هذه  على  للحصول  السعي  وفي  البشرية.  واالحتياجات  والرغبات 
عواقب، مقصودة كانت أو غير مقصودة. ويطرح احتمال وقوع هذه العواقب الشك، وهذا الشك جوهري في 
أيًضا  الخطر يشمل  أن مفهوم  العواقب غالبًا ما تكون عكسية، غير  أن  الرغم من  الخطر. وعلى  مفهوم 

عواقب محتملة قد تكون مفيدة. 
تنشأ المخاطر من مزيج من التصرفات البشرية الفردية والجماعية. ومن ثم، تتضمن إدارة المخاطر 
خالل  من  العوامل  هذه  وتقييد  تمكين  يتم  حيث  معها،  والتفاعل  العوامل  من  أوسع  مجموعة  فهم 
الترتيبات المؤسسية والقدرة التنظيمية والمطالب التنافسية للموارد والثقافات السياسية واالجتماعية 
اإلنسانية،  القوة  لفهم  جوهريًا  الخطر  يُعد  مستخلًصا  كتابه  في  رين  ويخلُص  النهاية،  وفي  والتنظيمية. 
باحتمال  وبدون عمد،  بعمد  بالنتائج،  قراراتنا  تربط  استراتيجية  بطريقة  التصرف  على  قدرتنا  في  المتمثلة 

.)xiii وبدون احتمال )رين، 2008، ص
الحكومية  الهيئات  مثل  المجموعات  خاللها  من  تقوم  التي  العمليات  على  المخاطر  حوكمة  تركز 
والشركات ومؤسسات المواطنين والخبراء الفنيين باتخاذ قرارات إدارة المخاطر. وفي سياق آخر لالستجابات 
الحضرية لتغيّر المناخ، يُركز إطار العمل على ثالث أفكار ذات أهمية خاصة. تكمن الفكرة األولى في أن حوكمة 
المخاطر تحتفظ بالهدف األساسي لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل تحقيق النتائج المرغوبة في مواجهة 
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أحداث مستقبلية غير محددة، مع وضع عملية صناعة القرارات في سياق أوسع بكثير.1 وتكمن الفكرة الثانية 
في تركيز حوكمة المخاطر على البناء االجتماعي للخطر الذي ينشأ من كل من العواقب المادية لألحداث 
المحتملة والقرارات البشرية المتعلقة بمدى خطورة هذه األحداث ومشروعية األنشطة والكيانات التي قد 
تتمخض عنها هذه األحداث والقيمة االجتماعية لألنشطة التي قد تكون مطلوبة من أجل تحسين المخاطر 
الناتجة. وتكمن الفكرة الثالثة في تبني حوكمة المخاطر رؤية شاملة للسياق التي تدرك مجموعات األفراد 

من خاللها المخاطر وتحدد اإلجراءات وتتخذها استجابة لذلك. 
يشمل هذا السياق مجموعة من العوامل والقواعد واالتفاقيات والعمليات واآلليات المتعلقة بكيفية 
كما  وتنفيذها.  واختيارها  وتقييمها  االستجابات  تحديد  وكيفية  وإبالغها  وتحليلها  الخطر  معلومات  جمع 
التنسيق مثل األسواق  وآليات  والقانونية  التنظيمية  العمل  أطر  المؤسسية مثل  الترتيبات  السياق  يشمل 

والمعايير والثقافة السياسية )بين، عام 2008، ص 374(. 
من  مستمرة  تسلسلية  عملية  من   ،2.1 الشكل  في  واضح  هو  حسبما  المخاطر،  حوكمة  تتألف 
البدائل(،  وتحديد  المشكالت  )تحليل  والتقدير  مبدئيًا(،  المشكالت  نطاق  )تحديد  المسبق  التقييم 
 IRGC[،[ والتصوير/التقييم )تحليل البدائل(، واإلدارة )االختيار والتنفيذ( )المجلس الدولي لحوكمة المخاطر
تمثل  األمور  هذه  أن  من  الرغم  على  المراحل.  هذه  من  مرحلة  كل  الخطر  عن  اإلبالغ  عملية  ترافق   .)2006

العناصر القياسية ألي إطار عمل لصناعة القرار، يصف رين هذا التصوير البسيط لعناصر حوكمة المخاطر 
صناعة  هياكل  من  النقيض  على   ،)47 ص.   ،2008 عام  )رين،  والتسلسلي"  والتكراري  والتعاقبي  "بالصريح 
المستندة  للمعلومات  تداخل  يتضمن  النهج  أن  ذلك،  أهمية من  واألكثر  األكثر شهرة.  التخطيطية  القرار 
)اكتساب  "بالفهم"  البياني  الرسم  من  األيسر  الجانب  تحديد  طريق  عن  المجتمعيّة  والقيم  العلم  إلى 
المخاطر على  إدارة  القرارات بشأن كيفية  )اتخاذ  "بالقرار"  والجانب األيمن  المخاطر(  المعرفة وجمعها عن 

النحو األفضل(. 
القيمة  بالضرورة  وتحديدها، وهي عملية تتضمن  المشكلة  تأطير  يتم  المسبق،  التقييم  في مرحلة 
وبالمثل فإن مرحلتي  بالمخاطر واالستجابات.  المتعلقة  المتوفرة  المعلومات  المجتمعيّة فضالً عن أفضل 
غير  أو  محتملة  محددة  مخاطر  فيه  تكون  الذي  السياق  فهم  تستلزمان  والتصوير/التقييم—اللتان  التقدير 
محتملة في الحاضر والمفاضالت بين المخاطر واالستجابات المحتملة لتقليل المخاطر في المستقبل—
تحليل  إلى  اإلدارة  النهاية، تستند مرحلة  وفي  المجتمعية.  والقيم  الكمية  المعلومات  بين  تمزجان  وكذلك 
توازنًا  البدائل بطريقة تحدث  القرار من االختيار من بين  الواردة في الخطوة السابقة لتمكين صّناع  البدائل 

مقبوالً للخطر والعائد بين األهداف االجتماعية المتعددة. 

متعدد  القرارات  تحليل  سياق  في  عنه  التعبير  يتم  الذي  االقتصادية،  الناحية  من  للموارد  الكفء  التخصيص  يُعد    1

والتنمية  والعدالة،  البيئية،  الجودة  المثال  سبيل  )على  إليها  المجتمع  يسعى  قد  التي  الكثيرة  األهداف  أحد  المعايير، 
االقتصادية اإلقليمية(، والتي تكون المبتغى من خالل عملية مشروعة لالختيار االجتماعي من أجل تحقيق توازن مناسب 

بين هذه األهداف )سين )Sen(، عام 2009(.
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تشمل حوكمة المخاطر، عموًما، الطريقة التي تتخذ المجتمعات من خاللها القرارات الجماعية حول 
في  نحو خاص  على  بالموضوع  الصلة  وثيق  النهج  ويعد  غير محددة.  عواقب  لها  التي  واألنشطة  التقنيات 
المواقف التي ال تكون فيها أي سلطة قادرة على اتخاذ إجراءات ملزمة، ومن ثم تتطلب إدارة المخاطر التعاون 
لتغيّر  الحضرية  االستجابات  في  االنتشار  واسعة  المواقف  هذه  وتكون  الفاعلة.  الجهات  بين  والمساهمة 
هو  كبيرة حسبما  أهمية  السياق  يحتل   ، ذلك  على  وعالوة  الديموقراطية.  المجتمعات  في  وبخاصة  المناخ 
واضح في الشكل 2.2 من خالل دائرة من الجهات الفاعلة األكبر دائًما والمزايا الثقافية التي تؤثر في صناعة 

القرار.
يناقش الملحق B النُُهج المتممة لصناعة القرار أو في بعض الحاالت بدائل إطار عمل حوكمة المخاطر. 
ونحن نلقي الضوء على المفاهيم التي يتم مناقشتها دائًما في سياق االستجابات لتغيّر المناخ، مثل الخطر 
التي يقل االعتماد عليها عموًما  المباراة  التحكم ونظرية  المفاهيم األخرى مثل نظرية  والتأقلم فضالً عن 

ولكنها ليست أقل نفًعا في التفكير بشأن األنظمة الحضرية المعقدة.

الشكل 2.1
حوكمة المخاطر

اتخاذ القرار الفهم

التقييم المسبق

التواصل اإلدارةالتقدير

تحديد السمات 
والتقييم

 
RAND RR1144-2.1

تحديد فئات 
المعرفة بشأن 

المخاطر

المصدر: المجلس الدولي لحوكمة المخاطر، 2006
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تعزيز حوكمة المخاطر

تحليلية  أدوات  الحقيقي  الوقت  في  القرار  صناعة  سياقات  في  المخاطر  حوكمة  عمل  إطار  تنفيذ  يتطلب 
عملية وفطنة سياسية. وفي هذا القسم، سوف نلقي الضوء على ثالثة تحسينات مهمة لحوكمة المخاطر 
في سياق حضري، وهي: دعم القرار في ظل ظروف نطاق الشك العميق، وإدارة المخاطر المتكررة ومعرفتها، 

والحاجة المحتملة لالستراتيجيات التحويلية. 

دعم القرار الفاعل في ظل ظروف نطاق الشك العميق
سوف تتطلب حوكمة المخاطر الحضرية بكفاءة عموًما االستخدام المناسب للمعلومات الكمية. وقد يكون 
بدون  المخاطر،  تقليل  أجل  من  وفاعلية  بكفاءة  الموارد  وتخصيص  وتقييمها  المخاطر  تحديد  الصعب  من 
المعلومات الكمية. وقد أصبحت البيانات الالزمة لإلبالغ عن هذه الخيارات متوفرة بشكل كبير، فعلى سبيل 
المثال لقد تنامت المعلومات المتعلقة بالمناخ الحالي والمستقبلي، وتعرفت المدن على كيفية االستفادة 
من "البيانات الضخمة". وعلى الرغم من ذلك، لقد أوضحت الدراسة والممارسة بشكل كبير أن البيانات الفنية 

الشكل 2.2
حوكمة المخاطر في السياق

عملية حوكمة المخاطر األساسية
(التقييم المسبق؛ تقدير المخاطر؛ 

تقييمات المخاطر والمخاوف؛ 
كم  حد السماح في التقييم/حُ

المقبولية؛ إدارة المخاطر؛ التواصل)

القدرة التنظيمية
(األصول؛ المهارات؛ القدرات)

شبكة الجهات الفاعلة
(السياسيون؛ المنظِّمون؛ الصناعة/مجال 

األعمال؛ المنظمات غير الحكومية، 
وسائل اإلعالم، والجمهور بوجه عام)

الثقافة السياسية والتنظيمية
(أنماط تنظيمية مختلفة)

المناخ االجتماعي
(الثقة في المؤسسات التنظيمية؛

تصوَّرة للعلوم؛ والسلطة المُ
إشراك المجتمع المدني؛ ثقافة المخاطر)

المصدر: المجلس الدولي لحوكمة المخاطر، 2006
مالحظة: NGO = منظمة غير حكومية.

RAND RR1144-2.2
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 )2014 عام  وآخرون،  2008، جونز  عام  )رين،  قرار جيدة  لعملية صناعة  ليست كافية وحدها  الجيدة  والعلمية 
بها فعليًا على  القرارات  اتخاذ  يتم  التي  والطريقة  المعلومات  بين استخدام هذه  توتّرات كبيرة  وتوجد غالبًا 
وجه الخصوص، في السياقات ذات القرارات الثرية لحوكمة المخاطر الحضرية. وقد تختلف تقديرات الخبراء 
أنهم  إلى  الحاالت  بعض  في  السبب  ويرجع  العاميون،  األشخاص  يقدمها  التي  تلك  عن  للمخاطر  الكمية 
يقدمون معلومات جديدة وفي بعض الحاالت األخرى إلى أنهم يتجاهلون السمات المهمة للعامة. وقد تكون 
المعلومات الكمية غير متصلة وفورية وقابلة للفهم للخيارات التي يتم اتخاذها. وتوجد العديد من األمثلة 
على القرارات التي ربما تكون قد تحسنت وقد أكسبت هذه القرارات صّناعها وصوالً أفضل للمعلومات في 
وقت اتخاذ القرار. ففي أحد األمثلة المأساوية بوضوح، تم وضع جميع المولدات االحتياطية للطوارئ فعليًا 
في مدينة نيو أورلينز في الطوابق السفلية من المستشفيات في نيو أورلينز، على الرغم من معرفة الخبراء 
الفنيين )والكثير من الموطنين كبار السن( بضعف المدينة لعرام العواصف والفيضان الساحلي في وقت 

حدوث إعصار كاترينا في آب )أغسطس( من عام 2005. 
الكمية  للمعلومات  يمكن  في فهم كيف  2014( مفيًدا  عام  وآخرون،  )موس  القرار  دعم  يُعد مفهوم 
)وغيرها( أن تسهم بشكل أكثر فاعلية في حوكمة المخاطر. ويُعرِّف المجلس الوطني للبحوث )عام 2009( 
المناسب  واالستخدام  لإلنتاج  الظروف  تهيئة  إلى  تهدف  التي  العمليات  من  "مجموعة  بكونه  القرار  دعم 
للمعلومات المتعلقة بالقرارات". ويستقي علم دعم القرار الفهم من السلوك المؤسسي وعلم نفس األحكام 
وصناعة القرارات وتقييمات مقدار كبير من الممارسة في الكثير من مجاالت السياسات. وتشير مراجعة هذه 
الدراسات السابقة )المركز القومي للبحوث عام 2009( إلى المبادئ الرئيسية لدعم القرار بفاعلية وبخاصة 

المرتبط ببرامج المناخ الحضرية. وتشمل األمور التالية: 

أولوية العملية على المنتجات، بمعنى أن الطريقة التي يتم بها دمج المعلومات الكمية في عمليات . 1
صناعة القرارات غالبًا ما تحظى بنفس أهمية منتجات المعلومات في حد ذاتها

الحاجة إلى الربط بين منتجي المعلومات ومستخدميها. 2
االستقرار المؤسسي في توفير المعلومات. 3
الحاجة إلى التصميم من أجل التعلم. . 4

توجه هذه المبادئ على وجه الخصوص التفكير بشأن كيف يمكن للمؤشرات المتعددة تقديم معلومات 
مفيدة ألنواع مختلفة من صّناع القرارات، مما يمكنهم من صناعة قرارات أفضل. 

التحليلية  المنظورات  من  واسعة  مجموعة  تقديم  المخاطر  حوكمة  عملية  في  لألشخاص  يمكن 
المختلفة لتعريف المخاطر وتقييمها وإدارتها. وفي بعض الحاالت يمكن أن تُضيّق المعلومات الكمية هذه 
المنظورات التحليلية المختلفة. ولكن في كثير من المواقف، يمكن أن تقدم المعلومات الكمية القليل من 
أجل تضييق هذه المنظورات التحليلية ألن هذه المعلومات تكون غير محددة جًدا، وتركز بدرجة كبيرة على 
بوجه خاص مع  المعرفة  بدرجة كبيرة في مجتمعات منتجي  وتكون متأصلة  الموقف فقط،  بعض جوانب 
استبعاد اآلخرين، وتكون متشابكة بدرجة كبيرة مع القيم المتشعبة. باإلضافة إلى طرح األشخاص غالبًا في 
مناقشات إدارة المخاطر مجموعات متداخلة من القيم والتفضيالت السياسية والتوقعات بشأن المستقبل. 
سوف يميل األشخاص إلى تفضيل اإلجراءات السياسية المتسقة مع القيم، ومن ثم سيميلون إلى الثقة في 
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المعلومات الكمية التي تصف المخاطر التي يمكن أن يتم التعامل معها بإجراءات متسقة مع هذه القيم 
)كاهان )Kahan( وبرامان )Braman(، عام 2006(.

يوجد العديد من أساليب دعم القرار التي يمكن أن تنبه بشكل مفيد إلى إدارة مخاطر المناخ الحضرية. 
 )RDM( ومن األمور التي تحظى باهتمام خاص في هذا الجانب استخدام إطار عمل صناعة القرار الرصينة
وآخرون،   )Keeney( )كيني  العوامل  متعددة  القرارات  نظرية  وتوفر  السمات.  متعددة  القرارات  اتخاذ  إطار  في 
عام 1993(، التي يطلق عليها في بعض األحيان تحليل القرارات متعددة المعايير )MCDA(، إطار عمل عام 
للمقارنة بين عواقب خيارات السياسات البديلة عند محاولة تحقيق العديد من أهداف السياسات التي غالبًا 
ما تكون متناقضة. ويكون ذلك على عكس نُُهج مثل تحليل التكلفة مقابل المنافع الذي يجمع كل العواقب 
المحتملة في مؤشر واحد )غالبًا ما يكون مالي(. وتقر نظرية القرارات متعددة العوامل إلى أن األشخاص قد 
يولون أهمية لمختلف العواقب المحتملة بشأن أفعالهم، وقد يرى أشخاص مختلفون أنه من غير المفيد 
القائمة  القرار  أدوات دعم  وبناء على ما سبق سوف تحتفظ  واحدة.  العواقب في فكرة  بين كل هذه  الجمع 
على نظرية تحليل القرارات متعددة المعايير )MCDA( بالعديد من المؤشرات وتقدم للمستخدمين جداول 
أو منحنيات تفاضلية تتيح لهم تقييم خيارات السياسات القائمة على التفاضالت بين هذه المؤشرات. فعلى 
سبيل المثال، شمل دعم مؤسسة RAND لخطة والية لويزيانا الرئيسية الشاملة لتوفير ساحل مستدام 
أداة تخطيط متعددة العوامل التي أخذت في االعتبار تخفيف مخاطر العواصف الساحلية فيما يتعلق بالضرر 
ومؤشرات  األراضي  وفقدان  المخاطر  تخفيف  إجراءات  وتكلفة  األراضي  من  أفدنة  وفقدان  المتوقع  السنوي 

أخرى مهمة لعامة المواطنين )جروفز وآخرون، عام 2013(.
األهداف  من  العديد  إلى  باإلضافة  المستقبل،  بشأن  مختلفة  توقعات  الشأن  أصحاب  يطرح  سوف 
 )Morgan( )مورجان  والقرارات  للمخاطر  االحتمالي  التقليدي  التحليل  يحقق  أن  ويمكن  المختلفة.  والقيم 
وآخرون عام 1990، جونز وآخرون عام 2014، موس وآخرون عام 2014( في بعض األحيان نجاًحا ضئيالً في ظل هذه 
الظروف نظرًا ألنه يتطلب موافقة جميع األطراف على مجموعة واحدة من االفتراضات بشأن المستقبل قبل 
قبولهم كل من التأطير والنتائج التي يقدمها التحليل. وفي ظل ظروف الشك العميق الذي غالبًا ما يشوب 
إفادة )كالرا  اتباع العملية العكسية قد يكون في الحقيقة أسلوبًا أكثر  المناخ الحضرية، فإن  إدارة مخاطر 

وآخرون، عام 2014(. 
يقدم إطار عمل صناعة القرار الرصينة )RDM( )ليمبيرت وآخرون عام 2003، ليمبيرت وآخرون عام 2006، 
 )RDM( الرصينة  القرار  صناعة  عمل  إطار  ويبدأ  "عكسيًا".  نهًجا   )2012 عام  وآخرون   )Hallegatte( هاليجات 
بخطة أو خطط مقترحة ثم يستخدم التحليالت من أجل إخضاعها الختبار إجهاد على آالف أو ماليين المسارات 
التي  الظروف  يلخص  نمذجة  نهج   )RDM( الرصينة  القرار  صناعة  عمل  إطار  ويقر  المستقبل.  في  البديلة 
ستعمل فيها كل خطة جيًدا أو على نحو ضئيل. وتتشارك عملية صناعة القرار الرصينة )RDM(، الموضحة 
الفهم وصناعة  بين عمليات  والفوارق  التعقيبات  المخاطر عبر عمليات  المزايا مع حوكمة   2.3 الشكل  في 
القرار. وتبدأ العملية بعملية تفاعلية وتشاركية مع صّناع القرار وأصحاب الشأن لتحديد طبيعة القرار من 
المتوفرة.  النمذجة  وأدوات  المحتملة  والخيارات  واالستراتيجيات  الشك  ونطاقات  والمقاييس  األهداف  حيث: 
وما إن يتم هيكلة القرار للتحليل، تكون الخطوة الثانية تنفيذ نموذج للنظام محل االهتمام عدة مرات من 
أجل تخطيط الظروف المستقبلية عبر إطار كامل من عوامل الشك. ويوفر هذا األمر قاعدة البيانات للخطوة 
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الثالثة من تقييم الضعف، التي يتم فيها تحديد الظروف المستقبلية عندما يؤدي النظام )سواء أكان موجودًا 
حاليًا أو كان ممزوًجا بمجموعة ما من الخيارات الجديدة المحتملة( أداًء ضعيًفا. ويطلق على هذا األمر في 
بعض األحيان "اكتشاف السيناريو" ويؤدي إلى تحديد خيارات أو استراتيجيات جديدة ربما تكون قادرة على تقليل 
أوجه الضعف المحددة بالفعل. وتكون الخطوة الرابعة واألخيرة عند تقديم التحليل لتصورات المفاضالت عبر 
العديد من األهداف. ويكمن الهدف في تحديد االستراتيجيات الرصينة التي تؤتي ثمارها في تحقيق األهداف 

محل االهتمام عبر مجموعة واسعة من الظروف المستقبلية المحتملة. 
أحد  تمييز  بدون  العواقب  الستكشاف  التحليالت   )RDM( الرصينة  القرار  صناعة  عملية  تستخدم 
االفتراضات عن المستقبل على آخر بالضرورة. ويمكن أن تعزز عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( بشكل 
إجرائها على  التنبؤي عن طريق  التحليل  أجل  األمر من  بادئ  المصممة في  المحاكاة  نماذج  كبير من قيمة 
المقترحة  لالستراتيجيات  الضعف  أوجه  تحديد  أجل  من  المستقبل  في  المعقولة  المسارات  من  الكثير 
واالستجابات القوية المحتملة. كما يوفر النهج نتيجة في نموذج يعتمد على السيناريوهات يساعد صّناع 
القرارات في الموافقة على الخطط التي يتعين مواصلتها بدون طلب الموافقة المسبقة على االفتراضات. 
ويمكن أن يؤدي هذا األمر إلى تقليل االختالفات بين أصحاب الشأن فضالً عن تيسير العمليات بين الوكاالت 

)فيشباتش وآخرون، عام 2015(.
بناء على المناقشة التي تمت في تقرير فيشباتش وآخرون )عام 2015(، تتبع عملية صناعة القرار الرصينة 
(RDM( بوضوح عملية "التداول مع التحليل" لدعم القرار التي يقوم األطراف فيها بتدارس تأطير المشكالت 
أطراف  ويعيد  النظام،  نماذج  باستخدام  بالقرارات  ذات صلة  المحللون معلومات  وينتج  والخيارات،  واألهداف 
القرار أهدافهم وخياراتهم وتأطير المشكالت المتأثرة بهذه المعلومات الكمية )المركز القومي للبحوث، عام 

الشكل 2.3
الخطوات الواردة في عملية صناعة القرار الرصينة وعالقتها بالخطوات المبينة في حوكمة المخاطر
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2009(. وتهدف عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( عند استخدامها مع تحليل القرارات متعددة المعايير 

(MCDA( إلى تيسير التداول بين العديد من أصحاب الشأن عن طريق ترسيخ االستدالل الكمي المنهجي 
البديلة والمفاضالت فيما بينها في ضوء إطار عمل يقدر مشروعية مختلف  القرارات  بشأن عواقب خيارات 

االهتمامات والقيم والتوقعات بشأن المستقبل )ليمبيرت عام 2013، باركر )Parker( وآخرون عام 2014(. 
تم استخدام هذه العمليات من أجل تيسير خطة والية لويزيانا الرئيسية الشاملة لتوفير ساحل مستدام 
االستصالح  مكتب  أجراها  التي  كولورادو  نهر  لحوض  والطلب  العرض  ودراسة   ،)2013 عام  وآخرون،  )جروفز 
 ،RAND األمريكي )جرفز وآخرون، عام 2012( والمشاركات األخرى )مركز التأقلم والمناخ المائي من مؤسسة
عام 2016(. ويبدو النهج مناسبًا على نحو خاص لدعم القرارات إلدارة مخاطر المناخ الحضرية. فعلى سبيل 
القرارات مع  نطاق  تحديد  بعملية  رين،  التقييم من  إعادة  لمرحلة  المشابهة  العملية،  تبدأ هذه  قد  المثال، 
أصحاب الشأن يقدمها المحللون. وفي هذا التمرين، يحدد أطراف القرار األهداف ومؤشرات مشكلة القرارات 
نجاح  على  تؤثر  قد  التي  الشك  وأوجه  األهداف،  بهذه  للوفاء  استخدامها  يمكن  التي  السياسية  والخيارات 
خطوة  أن  واألهم  بالمؤشرات.  يتعلق  فيما  الخطط  أداء  كيفية  تحكم  التي  والعالقات  المقترحة،  الخطط 
والخارجة  القرار  صّناع  سيطرة  تحت  المندرجة  العوامل  بين  بوضوح  التمييز  إلى  تهدف  هذه  المدى  دراسة 
عنها. ويمكن أن يصبح األمر األول جزًءا من استراتيجية يتابعها صّناع القرار، في حين يشمل األمر الثاني أوجه 
الشك خارج سيطرة صّناع القرار. وقد تحدد عملية تحديد النطاق خطة أو أكثر من خطط التكيّف الحضرية 
المقترحة )قد تشمل المجموعة بقاء األمور على حالها( في المنطقة التي ستؤخذ في االعتبار في الخطوات 

التالية، وذلك كقرار واحد مهم. 
يمثل تحديد أهداف عملية القرار جزًءا غير بديهي لعملية دراسة المدى هذه. وفي القطاع الخاص، الذي 
تكون فيه مضاعفة األرباح الهدف الستراتيجية األعمال وصناعة القرار، تكون مؤشرات النتائج لتحقيق األرباح 
وعوائد االستثمار راسخة. وهذه ليست الحالة بالنسبة للقطاع العام، الذي يسعى عادة إلى تحقيق أهداف 
والخدمات  العامة  السالمة  توفير  األهداف  وقد تشمل هذه  إجراءاته.  تنافسية من خالل  تكون  ما  عادة  عدة 
في  العدالة  من  وقدرًا  المواطنين،  لجميع  واالجتماعية  االقتصادية  الرفاهية  وتحسين  األخرى،  األساسية 
الفرص عبر المجموعات والمجتمعات، وزيادة التأقلم وتقليل المخاطر من األحداث المدمرة أو إدارتها بشكل 
التحرك مثل تغيّر  أو طويلة األجل وبطيئة  آخر - سواء أكانت قصيرة األجل ومنفصلة مثل عاصفة مدمرة 
المناخ. وال يزل تنشأ مؤشرات مقبولة على نطاق واسع في سياقات صناعة القرارات هذه، إلى المدى الذي 

تكون موجودة فيه.
تساعد عملية تحديد النطاق في تعيين نماذج المحاكاة والبيانات التي يمكن للمحللين استخدامها 
حينها من أجل تقييم خطة التكيّف المقترحة على الكثير من المسارات المعقولة في المستقبل. وتحدد 
توليفات مختلفة من نطاقات الشك هذه المسارات. وتُنتِج عمليات المحاكاة قاعدة بيانات كبيرة من نتائج 
نموذج المحاكاة. ويمكن للمحللين وصّناع القرار حينها استخدام التصورات وخوارزميات )اكتشاف السيناريو( 
اإلحصائية على قاعدة البيانات هذه من أجل استكشاف بيانات المحاكاة وتحديد التوليفات الرئيسية للظروف 
المستقبلية التي قد تفي كل خطة مرشحة بأهداف صّناع القرار أو ال تفي بها. كما يقدم هذا النهج بعًضا 
من أهم مزايا تحليالت السيناريوهات. وتشمل تلك األمور مساعدة أصحاب الشأن بتقديم توقعات وتفضيالت 
لسياسات ومصالح وقيم مختلفة بشأن المستقبل من أجل استكشاف األمور المستقبلية غير المستقرة 
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أو ربما غير المالئمة، ومن أجل تصور مجموعة أوسع من األمور المستقبلية المعقولة وتوسيع نطاق الحلول 
التي يأخذونها بعين االعتبار، وربما من أجل الوصول إلى اإلجماعات بشأن خطة ما حتى وإن استمر رفضهم 

لكيفية الكشف عن المستقبل.
السيناريوهات.  هذه  باستخدام  البديلة  الخطط  بين  المفاضالت  استكشاف  القرار  صّناع  بإمكان 
ويمكنهم اختيار استراتيجية رصينة أو إقرار عدم ثبوت رصانة أي من البدائل المأخوذة بعين االعتبار بما يكفي. 
أو  التعديل  ربما من خالل  بدائل مرشحة مناسبة،  البحث عن  إلى  العودة  األخيرة  الحالة  ويمكنهم في هذه 
التهجين بين مجموعة أولية، برؤية أعمق هذه المرة داخل مواطن قوة البدائل وضعفها المأخوذة بعين االعتبار 

في البداية.
يتم تصميم خطوات عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( لتمثل عملية التداول مع التحليل. فعلى 
لتحديد  المحاكاة  عمليات  من  بيانات  قاعدة  باستخدام  التداول  القرار  تأطير  خطوة  تتضمن  المثال  سبيل 
أوجه الضعف ثم استخدام هذه السيناريوهات من أجل الحكم على  التي تلقي الضوء على  السيناريوهات 

الخطط المقترحة وتحديد خطط جديدة، يتبعها تحليل تفاضلي.

إدارة المخاطر المتكررة والتعلم والتخطيط التكّيفي
تشمل حوكمة المخاطر إدارة المخاطر المتكررة، التي تتضمن عملية تقييم وإجراء وإعادة تقييم واستجابة 
ستستمر لعقود، في حالة الكثير من القرارات المتعلقة بالمناخ، إن لم يكن فترة أطول من ذلك )جونز وآخرون، 
عام 2014(. وسوف تتطور سياسات المناخ الحضري بالضرورة بوجه خاص بمرور الوقت استجابة للمعلومات 
الجديدة ألن نطاق الشك يحيط بالكثير من الجوانب المهمة لتحدي تغيّر المناخ، ومن ثم فإن صّناع القرار في 
المستقبل سوف يجدون أن الكثير من الخيارات التي أجريت هذه األيام أقل مالئمة للظروف في هذا الوقت. 
وعلى الرغم من األهمية الواضحة ألوجه الشك المرتبطة بالمناخ في المستقبل، ربما تكون تلك المتعلقة 
بتطور كل مدينة وفاعلية إجراءات إدارة المخاطر البديلة أكثر تبعية، ألن المدن في هذه األيام تخضع لعملية 

تحول اقتصادي واجتماعي وتقني ومادي كبير. 
تطوير  مفاهيم  على  الرسمية  الصبغة  بإضفاء  متزايًدا  اهتماًما  األخيرة  السنوات  شهدت  لقد 
استراتيجيات القرارات التكيّفية وتقييمها وأساليبه وأدواته. وتمثل هذه االستراتيجيات المصممة لتتطور 
بديلة  إدارة مخاطر  عملية  الناشئة من  تلك  نموذجي  نحو  على  الجديدة  للمعلومات  استجابة  الزمن  بمرور 
هاسنوت   ،2013 عام  وآخرون  جروفز   ،2010 عام  وآخرون  ليمبيرت   ،2003 وآخرون   )Walker( )ووكر  ناجحة 
(Haasnoot( وآخرون عام 2013(. وقد تساعد عملية إضفاء الصبغة الرسمية على االستراتيجيات التكيّفية 
في تطوير برامج إدارة مخاطر المناخ الحضري والمؤشرات الالزمة لتقييمها. ومن المميزات الرئيسية لهذه 
المخطط  وغير  المخطط  التعلم  بين  الفارق  على  تؤكد  أنها  المنشورة،  البحوث  في  ورد  العملية، حسبما 
المنظمات لألحداث حسب حدوثها  األخير، تستجيب  األمر  وفي هذا   .)2009 للبحوث عام  القومي  )المركز 
ولكنها تكرس القليل من االهتمام أو الموارد لفهم كيفية جعل عملية التعلم أكثر فاعلية ومتانة. وبالمثل 
تميز البحوث المتعلقة بتكيّف تغيّر المناخ بين مصطلحات "التصدي" و"التكيّف" وبين التكيّف المخطط 

 .)2014b ،وغير المخطط )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ
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ويمكنه  البعيد،  المدى  أكثر تكلفة على  له مكلًفا. وقد يكون  المخطط  التعلم غير  أن يكون  يمكن 
إعاقة المنظمات عن تحقيق أهدافها ، ويمكنه زيادة فرصة اإلخفاقات الكارثية. ويمكن أن يجعل التعلم غير 
المخطط له من الصعوبة بمكان تعزيز اإلجماع بين أطراف صناعة قرار ما لديها توقعات بائنة االختالف حول 
المدن  تواصل  قد   ،)2011( وآخرين  برستون  مالحظات  مع  باالتساق  ولكنه  المستقبل.  عن  الكشف  كيفية 
التكيّف غير المخطط له ألن له بعض المزايا المهمة )إذا كان عابرًا(. وعندما تكون الميزانيات محدودة ودوائر 
زيادة القدرة على  إلزاًما من االستثمار في  االنتخاب قصيرة، فإن حل المشكالت الحالية غالبًا ما يكون أكثر 
ويجعل  التنفيذ  يعوق  للتغيّر قد  السياسات  واضحة بخضوع  إشارة  وجود  المستقبل.  السياسات في  تغيير 
صّناع القرار يبدون مترددين، ويسهل عليهم االستسالم للضغط السياسي من المصالح الخاصة. وقد تفضل 
مجموعة من أصحاب الشأن مثل االتحادات التجارية وممثلي العمالء والمدافعين عن البيئة االستقرار بدالً 
في  التأثير  خسارة  من  المجموعة  هذه  تخشى  عندما  وبخاصة  المتكررة،  التنافسية  السياسة  خيارات  من 

المستقبل. 
في ظل هذه الضغوط الكثيرة للحفاظ على الوضع الراهن، يمثل توجيه عملية تغيير منتظمة وإدارتها 
 ،)Rosenhead( صعوبة، وهذا هو سبب وضوح استراتيجيات القرار التكيّفية على نحو خاص. ويُعرِّف روزينهيد
التي  الموارد  بأنه "تخصيص  القرار  والتكيّف،  والتأقلم  القوة  الروابط بين استراتيجيات  أول من اكتشف  وهو 
186(. وتعتبر أي خطة تنذر "بصناعة مجموعة  2001، ص  )روزينهيد  القرار"  تحول بعض جوانب بيئة صناعة 
 )Kazay( وكازاي )Legey( من القرارات المتوقعة حاليًا في االعتبار في وقت أو أوقات ما في المستقبل" )ليجي
بالضرورة  "تحديًدا لحالة مستقبلية مقصودة تتضمن  أيًضا  تكيّفية ألنها تشمل غالبًا   )71 2001، ص  عام 
مجموعة من القرارات المستقبلية" )ليجي وكازاي عام 2001، ص 71(. وبالمثل يُعرِّف ووكر وآخرون )عام 2001، 
ص 284( السياسات التكيّفية على أنها تشمل "توليفات متتالية من خيارات السياسات. ويتعين تنفيذ بعض 
الخيارات على الفور، في حين تم تصميم الخيارات األخرى ليتم تنفيذها في وقت غير محدد في المستقبل، أو 

عدم تنفيذها على اإلطالق إذا كانت الظروف غير مناسبة". 
بناء على هذه التعريفات واستنادًا إلى مكراي )McCray( وآخرين )2010(، سوف تظهر أي منظمة ملتزمة 

بالتعلم المنظم ما يلي:

التزاًما مسبًقا بإخضاع خططها الحالية للمراجعة والتعديل، بجانب تعزيز األعراف والتقاليد والثقافة – 
التي تيسر هذا التعديل

جهًدا منهجيًا لجمع معلومات واقعية جديدة تؤخذ في االعتبار عند تعديل الخطة– 
اإلجراءات –  اختيار  عند  المستقبلي  التعلم  واحتمالية  المستقبلي  التعديل  هذا  لفرص  فّعالة  مراعاة 

الحالية.

تشمل المكوّنات األساسية لخطة تكيّفية تسلسالً منظًما من اإلجراءات، واحتمالية الحصول على 
معلومات قد تشير إلى حاجة بتغيير هذا التسلسل المنظم، وإجراءات قد يتم اتخاذها في االستجابة لهذه 
باإلضافة   )1990 وآخرون، عام  التقليدي )مورجان  القرار  المتتالية لتحليل  القرارات  تتبع  الجديدة.  المعلومات 
"اإلدارة  يتبع مفهوم  البنية. كما  هذه   )1996 عام   ،)Trigeorgis( )تريجيورجيس  الحقيقية  الخيارات  نُُهج  إلى 
التكيّفية" هذا النمط. وكان سي إس هولينجز )C. S. Hollings) )1978( أول من طرح مفهوم اإلدارة التكيّفية 
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من أجل وصف السياسات قريبة األجل المختارة على نحو خاص كتجارب إلحداث فهم علمي، ومنذ ذلك الحين 
تم استخدام اإلدارة التكيّفية على نحو أكثر عمومية لتشير إلى السياسات المصممة من أجل االستجابة 

للمعلومات الجديدة - يعني تلك التي تدمج التعلم المنظم.
الرئيسية  االفتراضات  القرار  )Dewar) )1993، 2002( منهجية تخطيط يحدد فيها صّناع  ديوار  يصف 
ل أساًسا لخطة مقترحة. ثم يعرّف ديوار إجراءات التشكيل بكونها القرارات التي تهدف إلى جعل  التي تشكِّ
اتخاذها  يتعين  التي  القرارات  بكونها  التحوطية  واإلجراءات  النجاح،  على  احتماالً  أكثر  الرئيسية  االفتراضات 
إلى  تشير  التي  العتبات  أو  الُمراقبة  األحداث  بكونها  والمعالم  اإلخفاق،  في  الرئيسية  االفتراضات  بدأت  إذا 
إخفاق هذا االفتراض بالفعل. وتهدف عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( التي تستند إلى التخطيط القائم 
إجراءات  توليفات من  الخصوص  وجه  وعلى  التكيّفية،  اإلدارة  استراتيجيات  تيسير تطوير  إلى  االفتراض  على 
التشكيل والمعالم واإلجراءات التحوطية التي تشمل هذه االستراتيجيات )ليمبيرت وآخرون عام 2006، وجروفز 
2.1 مثاالً لهذه العملية. تعتمد جميع هذه النُُهج بشكل  2015(. يقدم المربع  2014، وبلوم عام  وآخرون عام 
حاسم على المؤشرات الرئيسية التي تشير إلى الحاجة إلى إعادة تقييم الخطط أو إعادة توجيه الجهد أو وضع 

استراتيجيات جديدة.

المربع 2.1. معالم اإلدارة التكّيفية

تزود وكالة ميتروبوليتان ووتر ديستريكت منطقة جنوب كاليفورنيا شبه الجافة بالمياه، كما تساعد في 
 2010 عام  في  الوكالة  تحديث  ويصف  المنطقة.  مياه  نصف  حوالي  توفر  التي  المحلية  اإلمدادات  إدارة 
لخطة الموارد المتكاملة )IRP( مزيًجا مفضالً من موارد المياه البديلة المصممة من أجل الوفاء بأهداف 
الوكالة حتى عام 2035، التي تشمل الموثوقية والتكلفة والبيئة. وإلدراكها أن الظروف يشوبها الكثير من 
الشك، تصف أيًضا خطة الموارد المتكاملة )IRP( نهج إدارة تكيّفي لمراقبة االتجاهات الرئيسية وتوجيه 

 .)IRP( إجراء أي تعديالت مستقبلية على خطة الموارد المتكاملة
للمساعدة في تنفيذ نهج اإلدارة التكيّفي هذا، استخدمت ميتروبوليتان تحليل الضعف باستخدام 
عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( من أجل التمييز بين الظروف المستقبلية المحددة التي من المحتمل 
أن تفي خطة الموارد المتكاملة )IRP( فيها بأهدافها أو ال تفي بها. وترد نتائج هذا التحليل موضحة في 
الشكل 2.4، الذي يشير إلى أن نطاقي الشك األكثر أهمية اللذان يؤثران على نجاح خطة الموارد المتكاملة 
(IRP( هما الطلب )المحور األفقي( والعرض )المحور الرأسي(. )االتجاهات األخرى المأخوذة بعين االعتبار 
في التحليل، ولكنها غير ظاهرة على المحورين أقل أهمية لمراقبة وكالة ميتروبوليتان لها.( ويمثل مؤشر 
العرض مجموعة من تأثيرات تغيّر المناخ على هطول األمطار وفاعلية استثمارات ميتروبوليتان في إدارة 
المياه الجوفية. وفي المنطقة الحمراء - سيناريو الطلب المرتفع وانخفاض هطول األمطار - تفقد خطة 

الموارد المتكاملة )IRP( أهدافها. 
عام  في  الظروف  تفترض  التي  بها  الخاصة   )IRP( المتكاملة  الموارد  خطة  ميتروبوليتان  طورت 
2035، حسبما هو موضح بالنقطة الكبيرة في الشكل. يمكن أن تراقب الوكالة الظروف حسبما تنشأ في 

المستقبل، وإذا حادت عن تلك الواردة في سيناريو الطلب المرتفع وانخفاض هطول األمطار، فإن الوكالة 
قد يتعين عليها تعديل خططها. 
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التغّير التحولي
ل تغيّر المناخ تحديًا صعبًا أمام العمل الجماعي التحولي بصفة خاصة. وسوف يتضمن كل من تحديد  يُشكِّ
المطاف، حسبما هو  نهاية  التحول في  المناخ مستوى ما من  لتغيّر  الحتمية  للتأثيرات  والتكيّف  الخطورة 
محدد في الجدول 1.2 )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، عام 2013(. ويتطلب التحول بوجه عام 
إحداث تغيّرات كبيرة بواسطة الكثير من الجهات الفاعلة المختلفة في إطار نظام معقد. وقد يتعين خضوع 
استخدام  أنماط  تغيير  أو  الصفر  إلى  الدفيئة  غازات  من  انبعاثاتها  تخفيض  على  قادرة  أي منطقة حضرية 

أراضيها بشكل كبير من أجل إدارة الفيضان لمثل هذا التحول. 
تضم حوكمة المخاطر مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة وأعرافها وثقافتها السياسية والتقاليد 
القرارات يقوم بعزل جهة  داخل إطار عمل قائم على  اإلدارة عادة ما يحدث  االجتماعية. ولكن تقييم خيارات 
الفاعلة. ويطرح هذا األمر  المتاحة لهذه الجهة  الخيارات  المترابط ويفحص عواقب  النظام  فاعلة في هذا 
سؤالً مفاده من هي الجهة الفاعلة ذات الصلة. فمن ناحية، تبنت الكثير من دراسات مخاطر المناخ وجهة نظر 
أحد صّناع القرار العالميين التي يمكن أن تختار مسارات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة )ستيرن )Stern(، عام 

الشكل 2.4
مثال على تحليل الضعف
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الحالة ذات التقدير األفضل المستخدمة في وضع خطة الموارد المتكاملة

منطقة السيناريوهات ذات الطلب المرتفع  
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المصدر: باركر وآخرون، 2015. مستخدم بإذن.
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2007(. وبدالً من ذلك تركز إدارة مخاطر المناخ بشكل نموذجي على الخيارات السياسية المتاحة ألحد األقسام 

اإلدارية في إحدى حكومات المدن أو حتى المواطنين األفراد. ويمكن أن يكون كل من وجهتي النظر مفيدتين. 
وبوجه عام، تعتبر الجهات الفاعلة األقرب إلى النطاق المحلي مسؤولة عن معظم الجهود الملموسة نحو 

إدارة تغيّر المناخ. 
الجهات  أي  بشأن  التفكير  الحضرية  المناخ  مخاطر  إدارة  تعزيز  في  المنخرطين  لهؤالء  يمكن  كيف 
الفاعلة يمكن إدراجها في مواصلة أي تغيّر تحولي مطلوب وأي منها يتعين إدراجه؟ للبدء باإلجابة عن السؤال، 
يميز الشكل 2.5 بين ثالث فئات من العمليات التي يمكن أن تؤثر على قدرة المناطق الحضرية على مواصلة 
التحول األكثر تحديًا لترتيبات  إلى  الفئة األقل  إبقاء األمور على حالها في  المناخ، من عمليات  إدارة مخاطر 
الحوكمة من خالل القوانين أو السياسات أو البرامج الجديدة في الفئة األعلى. المصدر: يستند هذا الشكل 
إلى إطار عمل "حلقة التعلم" )كولب وآخرون، 1975، وأرجيريس وسشون، 1978، وهارجروف، 2002، وكين وآخرون، 
تغيّر  للتكيّف مع  السابقة  الدراسات  الذي يستخدم غالبًا في   )2008 وآخرون،  وبيلينج   ،2007 2005، وبيشل، 

المناخ والتأقلم من أجل تصور عمليات التعلم والتغيّر. 
المدينة،  حكومة  في  الحالية  األقسام  بواسطة  اتخاذها  يمكن  التي  اإلجراءات   1 الفئة  تمثل 
والمجموعات الحالية، والتعاون فيما بينها، على أن يكون ذلك بدون إضفاء تغييرات على القوانين أو وجود أي 
تغيير كبير في السياسات أو مخصصات الميزانية. وتمثل الفئة 2 اإلجراءات التي تتضمن التغييرات الصغيرة 
نسبيًا في القانون أو الهيكل المؤسسي على المستوى المحلي أو مستوى الوالية أو على المستوى القومي. 

الشكل 2.5
فئات التحول

RAND RR1144-2.5
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جديدة
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(إعادة التقدير)

الفئة 3

الفئة 2

الفئة 1
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تتضمن الفئة 3 الكثير من التغييرات المهمة في القوانين واللوائح والتمويل واألعراف على المستويين الدولي 
الشامل ويشمل  والسياسي  االجتماعي  والسياق  االقتصادية،  والبيئة  المدن فيهما،  اللذين تعمل  والقومي 

ذلك، على سبيل المثال الثقة في الحكومة والسلطة العلمية ودرجة المشاركة المدنية. 
وعلى سبيل المثال تقع الجهود التي تبذلها إحدى المدن من أجل تقليل انبعاثاتها من غازات الدفيئة من 
خالل االستثمارات في الطاقة المتجددة الحفاظ على الطاقة ضمن الفئة 1. وقد تقع معايير الطاقة المتجددة 
الدولية أو القومية ضمن نطاق الفئة 2. وقد تقع الضرائب الدولية أو القومية المفروضة على انبعاثات الكربون 
ضمن نطاق الفئة 3. وقد تقع جهود مدينة ما للتكيّف مع مناخ أكثر جفاًفا عن طريق تحفيز تصميم الحدائق 
1، وذلك من منظور تحليلي للتكيّف والتأقلم. وقد تقع عملية تيسير  القادرة على تحمل الجفاف في الفئة 
استخدام إعادة تدوير المياه المهدرة عن طريق مراجعة قوانين الصحية بالدولة في الفئة 2، شأنها شأن تضمن 
 One" موثوقية المياه في تقييم سندات البلدية. وأطلقت العديد من اإلدارات في مدينة لوس أنجلوس مبادرة
Water LA 2040" إلشراك المواطنين في التخطيط طويل المدى لمياه المدينة والمياه المهدرة وأنظمة مياه 

األمطار، وذلك كمثال حقيقي لتغيرات الفئة 1. وحتى هذه النقطة تقع األنشطة في نطاق الترتيبات التنظيمية 
واإلدارية الحالية، ولكن مع تقدم عمليات التخطيط ومشاركة أصحاب الشأن، قد تنشأ استراتيجيات الفئة 2 

والفئة 3 بأي حال في شكل حيوي لتحقيق أهداف المدينة )مدينة لوس أنجلوس، 2014(. 
تعد استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ التي تستند إلى اإلجراءات الواردة في الفئة 1 األفضل من منظور 
الواردة في الفئتين األخريين ألن الجهات الفاعلة المحلية الخاصة غالبًا ما تكون  تحليلي تشغيلي عن تلك 
الواردة في  اإلجراءات  ولكن  تنفيذها.  اإلجراءات غالبًا ما تكون يسيرة في  اإلجراء وهذه  بالفعل التخاذ  ُممّكنة 
الفئة 1 تميل إلى أن تكون أكثر تقيًدا في النطاق والتأثير من تلك الواردة في الفئتين األعلى. وسوف تثبت أي 
مدينة ومنطقة أنها أكثر تأقلًما إلى المدى المنظمة من خالله التخاذ نطاق أوسع من اإلجراءات في إطار الفئة 
1 بشكل عام. وسوف تعتمد هذه القدرات على مدى اتساق االختصاصات القضائية والدوافع التي تعمل في 
نطاقها )المكونة من خالل تغييرات الفئة 2 والفئة 3( مع التحديات وخيارات االستجابة المتعلقة بتغيّر المناخ. 
وفي الوقت الحالي لم تنجح الكثير من االختصاصات القضائية في تجاوز عملياتها وسلطاتها الراهنة من الفئة 
1. ومع ذلك من المحتمل أن تبني التغيّرات البسيطة في هذا المستوى حالة عامة الستراتيجيات إدارة مخاطر 

المناخ األكثر فاعلية التي أمكن تحقيقها من خالل التحوالت من النوع المتصور في الفئتين 2 و3.
وتتضمن  التحول.  بمفهوم  المتعلقة  التحديات  من  العديد  الفئات  هذه  في  التغيّر  عمليات  تطرح 
قة عن طريق الكثير من الجهات الفاعلة ومن ثمَّ تكون  التغييرات الواردة في الفئتين 2 و3 عموًما جهودًا ُمنسَّ
تلك  في  المعتبر  التغيير  مقدار  لمباشرة  كافيًا  سببًا  وحده  المناخ  تغيّر  يعتبر  ال  وقد  التنظيم.  في  أصعب 
3 على وجه الخصوص، ومن ثم سوف تحتاج اعتبارات المناخ عموًما إلى إدراجها في  الفئات األعلى، والفئة 
الجهود السياسية األخرى وربما المتعلقة بالطاقة أو النقل أو فرض الضرائب. ومن ثم، قد يهتم أولئك الذين 
ينفذون استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ على نحو خاص بالتضافرات بين المناخ واألهداف األخرى، باإلضافة 
إلى اهتمامهم باإلجراءات المتوفرة في الفئة 1 التي يمكن أن تحفز التغيّرات المناسبة في الفئتين األعلى 

أو تشجعها.
ويمكن أن تساعد أساليب دعم القرارات وأدواته صّناع القرار في فهم استراتيجيات التحول وتصميمها 
عملية  قرارات  دعم  عملية  من  )الخطوة 3(  الضعف  تحليل  يحدد  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  وتنفيذها. 
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صناعة القرار الرصينة )RDM(، الموضحة في الشكل 2.4، نطاق الظروف التي يمكن إدارتها والمخاطر التي 
يمكن تقليلها باإلجراءات ضمن جميع الفئات الموضحة في الشكل 2.5. وبالمثل، يمكن أن يشير هذا التحليل 
إلى مدى إمكانية زيادة التغيّرات الواردة في الفئتين 2 و3 نطاق الظروف المدارة في الفئة 1. وقد يرغب المرء 
في إدارة نطاق أكبر وليس أصغر من المخاطر ضمن إطار الفئة 1، باستخدام لغة اإلدارة التكيّفية. ويمكن أن 
يشير أحد تحليالت خيار االستجابة وأوجه الضعف المناسبة إلى اإلجراءات الواردة في الفئتين األعلى اللتين 
يمكنهما توسيع نطاق التأقلم بشكل أكثر فاعلية في عمليات إبقاء األمور على حالها ضمن الفئة 1. كما 
النوع  الفعالة من  للتغييرات  و2   1 الفئة  الواردة في  إلى مدى تحفيز اإلجراءات  التحليل  أن يشير هذا  يمكن 
المتصور في الفئة 3 )إيسلي )Isley( وآخرون عام 2015( وذلك عن طريق دمج المفاهيم من نظرية المباراة. كما 
يمكن أن يكشف تحليل الشبكات الروابط الحالية بين الجهات الفاعلة وكيفية تأثير التداخالت الواردة في 

الفئة 1 على الشبكات المطلوبة للتأثير على تغييرات الفئة 2 والفئة 3.
سوف نجمع في الفصل التالي بين مفهوم التغيّر التحويلي والحوكمة في الشكل 2.5 مع إدارة المخاطر 
المتكررة )جونز وآخرون، عام 2014( - وعلى وجه الخصوص عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( المأخوذة من 
الشكل 2.3. تخبر النتائج بعملية تحديد النطاق وتساعد في اإلشارة إلى ما إذا كان التحول وراء إبقاء األمور 

على حالها في الفئة 1 قد يساعد في تحقيق األهداف المتنوعة. 
)RDM( مع عملية  الرصينة  القرار  تداول قائم على عملية صناعة  التحول مع  بين فئات  الجمع  يوفر 
تحليل السياق لتحديد مدى إمكانية خلق الممارسة الحالية في كل فئة أوجه ضعف أو عرضها وأين يمكنها 
ذلك وما أنواع اإلجراءات التي قد تقلل من أوجه الضعف تلك. فعلى سبيل المثال، قد يُنتج تحليل إدارة مخاطر 
متكررة قائم على عملية صناعة القرار الرصينة )RDM( خرائط ضعف تعالج هذه األسئلة حسبما يلي: ما 
النطاق المستقبلي الذي تفي الخطط البديلة المقترحة أو الراهنة فيه بتقليل المخاطر والتكلفة واألهداف 
األخرى في ضوء بنية الفئة 1 الحالية؟ ما النطاق المستقبلي الذي قد توسع التغيّرات الواردة في الفئتين 2 و3 
فيه من القدرة على الوفاء بهذه األهداف؟ قد تدعم هذه النتائج حينها استكشاف أنواع اإلجراءات في نطاق 
الفئة 1، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تتطلب مطالب أعلى من التحول التي تمثلها الفئتين 2 و3. وتتسق هذه 
 )Morera) )2014( وموريرا )da Silva( البنية عموًما مع إطار عمل تأقلم المدينة على ثالث طبقات لدا سيلفا

 .C الذي يربط البنية التحتية الحضرية مع ديناميكيات الحوكمة الحضرية، حسبما هو موضح في الملحق
التي  المخاطر  حوكمة  عمل  بإطار  لربطها  المؤشرات  نلتمس  الفصل،  هذا  بداية  في  ذكرنا  حسبما 
االستجابة  استراتيجيات  إلى  باإلضافة  القرار،  صناعة  وعمليات  المحددة  القرارات  دعم  مكونات  تخصص 
للمناخ الحضري التي تنشأ من عمليات صناعة القرار. وتصف هذه المؤشرات النظام حسب وجوده، والقدرات 
في نطاق النظام لتمكين التغيّر، ونتائج التغيّر وعمليات التحول طويلة األجل ومتوسطة األجل وقريبة األجل. 
ونقدم في الفصل التالي بنية لهذه المؤشرات من أجل دعم إطار عمل حوكمة المخاطر ثم مراعاة أي أنظمة 
المؤشرات الحالية قد تكون ذات صلة. وتم وضع معظم أنظمة المؤشرات هذه ألغراض أضيق لتقييم البرامج 
التكيّفية  االستجابات  من  لكل  القرار  صناعة  دعم  تالئم  مؤشرات  منها  البعض  يشمل  ولكن  والمشاريع، 

والتخفيف لتغيّر المناخ في المناطق الحضرية.
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الفصل الثالث

مؤشرات لدعم حوكمة المخاطر المناخية وصناعة القرار

القرار لحوكمة المخاطر يُعد مناسبًا تماًما  بأن إطار عمل صناعة  الثاني مقترًحا يفيد  طرحنا في الفصل 
إلدارة المخاطر المناخية الحضرية، حيث أنه مزود برؤى من إطارات عمل أخرى ذات صلة بعملية صناعة القرار 
في النظم المعقدة. ونسعى في هذا الفصل إلى إنشاء نظام مؤشرات يتسق مع األبعاد المتعددة لحوكمة 
المخاطر. نبدأ الفصل بنظرة عامة موجزة على الدراسات السابقة ذات الصلة بالمؤشرات، مزودة بتفاصيل 
افتراضيًا يوضح  المخاطر ويقدم مثاالً  C. ثم نقوم بعرض نهًجا يتسق مع إطار عمل حوكمة  الملحق  في 
كيفية عمل المؤشرات وإطار العمل بشكل عملي. ما نسعى إليه هو تحديد المؤشرات التي من الممكن 
أن تدعم عملية صناعة القرار القائمة على المكان ومن ثم تمكين المناطق الحضرية من تحسين إدارتها 
البيانات  مصادر  على  االعتماد  إلى  حضرية  منطقة  كل  ستحتاج  الضرورة،  وبحسب  المناخية.  للمخاطر 
هناك  تكون  أن  نتوقع  إننا  ذلك،  ومع  بها.  الخاصة  المحددة  للظروف  مالئمة  األكثر  المحلية  والمؤشرات 

قواسم مشتركة بين كل من المؤشرات ومصادر البيانات لتلك المؤشرات عبر المدن المختلفة. 

تحدي تطوير مؤشرات دعم القرار

على  المؤشرات،  تطوير  تم  والسياقات.  األغراض  من  العديد  أجل  من  بالمناخ  المرتبطة  المؤشرات  ُطورت 
C، على يد وكاالت التنمية الدولية، أو ألجلها، من أجل تقييم فاعلية مشاريعها  النحو الموجز في الملحق 
ومجموعات المشروعات وتقييم جودة التخطيط من خالل متلقي مساعدة التنمية لتبصير قرارات تخصيص 
الموارد المستقبلية التي تقوم وكاالت التنمية باتخاذها. كما طورت المدن والمناطق والبالد مؤشرات أخرى 
المؤشرات  تلك  التركيز في بعض  يتم  التأقلم. حيث  أو  للتكيّف  التخطيط  التقدم وجودة  لتقييم  خصيًصا 
على المعالجة؛ في حين تشتمل مؤشرات أخرى على كل من المعالجة والنتائج. قد تكون المؤشرات كمية أو 
كيفية، وكثيرًا ما تستغل المؤشرات الكيفية التصوّرات العامة التي قد تؤثر على الحساب السياسي لقرار 

مركب يضم فائزين وخاسرين. 
القرار  صناعة  عمليات  لدعم  خصيًصا  الُمصممة  بالمؤشرات  كثيرًا  فيه  نكترث  الذي  الوقت  في 
المتداولة، إال إننا نهتم أيًضا باالعتماد على مجموعة من النُُهج القائمة التي قد تكون مفيدة ألهدافنا. ومع 
بالتأكيد، ما يجعل من الصعب تطوير مؤشرات  فارًقا  والقطاع يحدث  والمكان  الهدف  التنوع في  ذلك، فإن 
وآخرون،   )Bours( )بورس  والقطاعات  المناطق  وعبر  تماًما في سياقات مختلفة  هادفة تطبق بشكل متساوٍ 
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2013(. ولهذا السبب، تقدم العديد من نظم المؤشرات المقترحة الموجودة في الدراسات السابقة العلمية 

أُطر عمل عامة الهدف منها أن تكون خاصة بعدد من االستخدامات المحددة. 
الممارسة الناشئة والدراسات السابقة للعلوم االجتماعية العلمية للمؤشرات لدعم عملية صناعة 
القرار التي تسترشد بالمعلومات المناخية، سواء من أجل قياس االنخفاضات في انبعاثات غازات الدفيئة أو 
قياس فعالية استراتيجيات التكيّف والتأقلم، تعتمد على النظم الراسخة للمؤشرات الُمطورة في الدراسات 
السابقة عن المساعدة في التنمية الدولية والتجارية. وفي إطار تطبيق تلك الوسائل على دراسات التكيّف، 
وآخرون،  بريستون  2011؛  وآخرون،   )Brooks( بروكس  2009؛  وآخرون،  )بريستون  الرائدين  الباحثين  من  عدد  سار 
2011؛ موزر وآخرون، 2013( في ثالثة اتجاهات جديدة مهمة: )1( من التركيز على مثل هذه المدخالت البرمجية 

كتمويل أو خطط عالية المستوى للتركيز على تدابير نجاح ملموسة؛ )2( من الترکيز علی التکيّف کمسعى 
قائم بذاته إلی الترکيز علی معالجة مخاطر المناخ بصفتها أحد األنشطة العديدة التي تجريها الحکومات 
والقطاع الخاص والمنظمات األخرى؛ و)3( من التركيز على تقدير أوجه ضعف قطاعات ومجموعات سكانية 

معينة إلى التركيز على الحد من المخاطر وإدارتها. 
وتستند الدراسات السابقة لمؤشرات التكيّف إلى الدراسات السابقة األوسع المتعلقة بتقييم البرامج 
والمشروعات. وعلى وجه التحديد، أصبح استخدام نماذج تقييم البرامج منتشرًا على نطاق واسع في قطاع 
األعمال الخيرية، وتستند المؤشرات المقترحة للتكيّف مع المناخ إلى هذه األفكار. توفر النماذج المنطقية 
تمثيالً سببيًا للوسائل التي ترتبط من خاللها مدخالت البرامج )على سبيل المثال الموارد، األنشطة( بالنتائج 
المرجوة. ويمكن بعد ذلك ربط المؤشرات بالعقد على هذه السلسلة السببية. على سبيل المثال، إذا كانت 
نموذج منطقي قد  فإن  المحتاجين،  إلى  تقديم وجبات طعام  إلى  االجتماعية تهدف  الرعاية  أحد منظمات 
على  والحصول  لتوزيعه،  المتطوعين  وتجميع  الغذاء،  من  يكفي  ما  جمع  إلى  بحاجة  المنظمة  أن  يقترح 
مساحة لتقديم الخدمة، وما إلى ذلك. ومن الممكن ربط المؤشرات بكل خطوة من تلك الخطوات، فضالً عن 
المكاسب الغذائية للمجتمع الذي يتلقى الخدمة. وكما هو موضح الحًقا في هذا الفصل، فإن العديد من 
مؤشرات التكيّف مع المناخ المقترحة تعتمد على إطار عمل نموذج المنطق هذا للمساعدة في تحديد فئات 

مدخالت مختلفة وربطها بالنتائج المرجوة.
إن الدراسات السابقة لمؤشرات التكيّف مع المناخ تعتمد بشكل أقل صراحة على أطر عمل أخرى مثل 
ذات  البيئية  اإلدارة  ومعايير   )2010 كابالن،  1992؛   ،)Norton( ونورتون   )Kaplan( )كابالن  المتوازن  األداء  سجالت 
الجودة اإلجمالية المعتمدة من  المنظمة الدولية للمعايير )على سبيل المثال، ISO 14001( وغالبا ما تستخدم 
 .)ISO, 2015; National Research Council, 1999( من قبل مؤسسات األعمال والمنظمات الحكومية الكبرى
فعلى سبيل المثال، تساعد الدراسات السابقة لسجل األداء المتوازن المنظمات على تجاوز التركيز الضيق 
على األداء المالي إلى االعتبارات األوسع ألهداف متعددة، مثل آثارها البيئية واالجتماعية. وتهدف سجالت األداء 
إلى مواءمة مجموعة كاملة من األهداف االستراتيجية للمنظمة مع عملياتها الداخلية، واستثماراتها لتطوير 
قدراتها المستقبلية، ومطالبها للحصول على الموارد الحالية والمستقبلية. تُعد سجالت األداء المتوازن، في دور 
المعالجة، مناسبة تماًما لمساعدة المنظمات المختلفة والمرتبطة في التصرف بفاعلية من حيث التكلفة 
باالتفاق، مزودة بميزة إضافية تتمثل في وجود مجتمعات ممارسة كبيرة. وتوفر هذه الدراسات السابقة أيًضا 
وسيلة لرفع مئات عديدة من المؤشرات المحتملة إلى عدد صغير ومن مواءمة المؤشرات المستخدمة من خالل 
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أجزاء مختلفة من المنظمات المركبة. وعلى الرغم من عدم وجود صلة محددة، فإن بعض المؤشرات المقترحة 
للتكيّف مع المناخ تعتمد على تلك األفكار من خالل اقتراح عدد قليل من المؤشرات لمساعدة المنظمات على 

مواءمة عملياتها الداخلية واستثماراتها مع أهدافها االستراتيجية.
تواجه أطر عمل التقييم المقترحة للتكيّف مع المناخ والتخفيف تحديًا صعبًا بصفة خاصة ألن هناك 
وغير  غير مباشرة  إلى صلة  باإلضافة  والمخرجات  المدخالت  بين  زمنية كبيرة  األحيان مسافة  في كثير من 
مؤكدة بين المخرجات والنتائج. ومن الواضح جليًا أن منطقة حضرية قد تبذل جهودًا للقضاء على انبعاثات 
غازات الدفيئة الخاصة بها )وهو نتيجة استراتيجيات تخفيض االنبعاثات(، مع التسليم بأن األمر قد يستغرق 
عدة عقود للوصول إلى مثل هذا الهدف، وأن النتائج النهائية للقيام بذلك - مما يساعد على الحد من حجم 
تغيّر المناخ في المستقبل )مجموعة من النتائج( - ستعتمد على ما إذا كان باقي العالم سيلبي أيًضا الهدف 
وأوجه  تعرضها  لخفض  الخطوات  بعض  حضرية  منطقة  تتخذ  فقد  وبالمثل،  االنبعاثات.  لتخفيض  الملح 
ضعفها للكوارث المتعلقة بالمناخ )النتائج( تحسبًا للتغيرات المستقبلية في تكرار األحداث الشديدة، إال أنه 
)لحسن الحظ( قد يكون لها فرص محدودة في أي عقد أو عقدين ُمحددين لمالحظة جودة تلك التحضيرات. 
قد تكون نتائج تلك الخطوات في النهاية تعزيز الرفاهية االجتماعية واالقتصادية وحفظ األرواح والممتلكات. 
ومن ثم، تستخدم العديد من أطر عمل التقييم المقترحة، بالتناسق مع الدراسات السابقة األوسع حول 
تقييم البرامج والمشروعات، مؤشرات بديلة للتكيف واالستعداد والعمليات والخطط والمشروعات والبرامج 
فيما يتعلق بالتكيّف - والتي يهدف جميعها إلى إدراك التكيّف الناجح في النهاية أو نتائج التخفيف باستثناء 
تلك التي ال يمكن قياس نتائجها مباشرة، على المدى القريب على األقل. وتقع معظم المؤشرات وأطر العمل 
التي تمت مراجعتها ضمن هذه الفئة، ومن أجل سبب وجيه. يُعد التركيز على قياس نتائج العمليات بدالً من 
قياس كيفية تجنب جهود التكيّف والتخفيف لتأثيرات تغيّر المناخ في المستقبل )النتائج( انعكاًسا لمدى 

صعوبة القيام باألخير:

لم يتم استخدام ]المؤشرات القائمة على النتائج[ على نطاق واسع في سياق التكيّف، في الوقت الذي 
كثيرًا ما يتم تناولها كمعيار ذهبي في الدراسات السابقة العامة للمراقبة والتقييم، مما يعكس صعوبة 
عزو التأثير المنخفض للتكيّف بشكل خاص، حيث ال يكون النجاح واضًحا لعقود من الزمن وحيث يصعب 

تقييم التأثيرات المتفادية في المستقبل )فورد )Ford( وآخرون، 2013، ص 3(. 

تنبثق معظم أمثلة مؤشرات التكيّف من الدراسات غير الرسمية )بعيًدا عن المجالت العلمية التي 
الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية  التنمية  ومنظمات  الحكومات  خالل  من  تطويرها  وتم  األقران(  راجعها 
أكاديمية  دراسات  أو  واسع  نطاق  على  وبدون مؤشرات مقبولة  واستثماراتها.  لتتبع مشاريعها  تسعى  حيث 
سابقة قوية ينبثق منها، يذكر ليكليرك )Leclerc( في سياق أنشطة التنمية الدولية أنه "لم يكن للمنظمات 
استخدام  كيفية  عن  لإلبالغ  واختبارها  المؤشرات  تجربة  إال  خيار  أي  وتمويله  التكيّف  تنفيذ  عن  المسئولة 

التمويالت الدولية" )ليكليرك، 2012، ص 5(.
يوضح الجدول 3.1 دراسة الرموز المفيدة لنُُهج تتبع التكيّف مع المناخ الحالي الذي قام فورد وآخرون 
لتغيّر  السلبية  اآلثار  بتخفيض  )المرتبطة  النتائج  على  القائمة  المؤشرات  ويميّز   )5–4 )2013، ص.  بوضعه 
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30 الجدول 3.1

نُُهج تتبع التكّيف القائمة على النتائج مقابل تلك القائمة على العمليات

القيودمواطن القوةمصادر البياناتالسماتنُُهج التتبع

 النُُهج القائمة على 
النتائج

تقييم النتائج: أدت 
إلى تخفيض التأثيرات 
السلبية لتغيّر المناخ

تتبع الخسائر المرتبطة بالمناخ  •
ومعدل الوفيات ومعدل انتشار 

األمراض على مر الوقت فيما 
يتعلق بالتكيّف

فحص تأثيرات حادث خطر  •
مناخي قبل التكيّف وبعده

قواعد بيانات الخسارة  •
جراء مخاطر طبيعية 

)على سبيل المثال، 
قاعدة بيانات األحداث 

الطارئة(

تحديد كمية تقدم  •
التكيّف وفاعليته

يمكن مراقبة  •
المقاييس بمرور الوقت

توافر مجموعات  •
بيانات عالمية معيارية 

للخسائر الناجمة 
عن المخاطر ومعدل 
الوفيات عبر مختلف 

المناطق
الشرعية داخل مجتمع  •

تقييم السياسات

قابلة للتطبيق فقط حيث تكون  •
النتائج قابلة للمالحظة بشكل 

مباشر
صعوبة استنتاج األسباب بين  •

النتيجة والتكيّف
ال يتم تحديد احتمالية سوء  •

التكيّف
قابلية تنفيذ محدودة لعمليات  •

التكيّف "المرنة" والسائدة
ال تقيس نتائج التكيّف مع  •

تغيّر المناخ ذي النطاق األكبر 
)غير المرتبط باألحداث(

النُُهج القائمة على 
الجاهزية والعمليات 

والسياسات

االستعداد للتكيّف: 
وجود عوامل الحوكمة 

الرئيسية الضرورية 
للتكيّف الناجح والفعال

في ما يتعلق بالتكيّف وأدلة  •
القيادة السياسية؛ التنظيم 

المؤسسي؛ مشاركة أصحاب 
الشأن؛ معلومات تغيّر المناخ؛ 
االستخدام المالئم ألساليب 
صناعة القرار؛ ووضع العوائق 

التي تواجه التكيّف في االعتبار 
والتمويل وتنمية التقنية 

واألبحاث الخاصة بالتكيّف

الخطابات في  •
اجتماعات مؤتمر 

األطراف
الحضور في اجتماعات  •

مؤتمر األطراف
القيادة التي تم  •

تحديدها في البالغات 
الوطنية أو برامج 

العمل الوطنية 
للتكيّف في اتفاقية 

األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغيّر 
)UNFCCC( المناخ

البالغات الوطنية  •
التفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية 
بشأن تغيّر المناخ

التقييمات الوطنية •

غير معتمدة على  •
النتائج التي يمكن 

رؤيتها
تحدد الجاهزية لإلجراء  •

المستقبلي والقدرة 
على تنفيذ عمليات 

التكيّف بفاعلية

تحتاج إلى التحقق من القدرة  •
على ترجمة الجاهزية إلى إجراء

توافر محدود لمقاييس الجاهزية •
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القيودمواطن القوةمصادر البياناتالسماتنُُهج التتبع

النُُهج القائمة على 
العمليات: العملية 

التي يتم من خاللها 
تطوير عمليات التكيّف 

وتنفيذها سعيًا لتحقيق 
النتيجة أو الغرض 

المرجوين

مفاضلة بين سمات التكيّف  •
وخطوات التنمية وبين السمات 

المستمدة نظريًا وتجريبيًا 
لنجاح التكيّف والممارسات 

وأفضل ممارسة

برامج العمل الوطنية  •
للتكيّف

قوائم جرد التكيّف •

غير معتمدة على  •
النتائج التي يمكن 

رؤيتها
تحدد العمليات  •

األساسية التي يُعتقد 
أنها تعزز التكيّف 

ال الناجح والفعَّ

عة  • بيانات محدودة ُمجمَّ
بمنهجية حول عملية تنمية 

التكيّف وتنفيذها
قابلية تحول محدودة عبر األمم •
مستهلكة للوقت •
رابط غير مؤكد لنجاح التكيّف •

النُُهج البرمجية 
والقائمة على تحليل 

السياسات: مراقبة 
إجراءات التكيّف التي 

يتم اإلبالغ عنها 
وسماتها والمفاضلة 

بينها

تحليل سمات عمليات التكيّف  •
التي تم اإلبالغ عنها ومفاضلتها 

عبر المناطق، من حيث فئات 
أوجه الضعف، وبمرور الزمن، ومن 

حيث "التزامات" التكيّف

البالغات الوطنية  •
التفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية 
بشأن تغيّر المناخ

برامج العمل الوطنية  •
للتكيّف

قوائم جرد التكيّف •
تقييمات التكيّف  •

الوطنية

غير معتمدة على  •
النتائج التي يمكن 

رؤيتها
التحليل المنهجي  •

والكّمي للتقدُّم
قابلية المقارنة عبر  •

األمم
مناسبة للتطبيق على  •

المستوى العالمي
قابلة للتعديل للتقييم  •

العاجل

ال يُقاس النجاح مباشرة •
النتائج تكون ُعرضة للتحيُّز في  •

التقارير

مقاييس التحقق من 
الخطر المتغير: قياس 

التغيّر في الخطر فيما 
يتعلق بالتكيّف

تراقب إجمالي مؤشرات الخطر  •
فيما يتعلق بإجراءات التكيّف

ز على المؤشرات المحددة  • تُركِّ
التي توضح العوامل العامة 

المحددة للخطر )على سبيل 
المثال، إمكانية الحصول على 

التعليم، والفقر، والصحة، وعدم 
المساواة(

تفحص مكوّنات محددة لكل من  •
القدرة التكيّفية والحساسية 

تجاه تأثيرات تغيّر المناخ

مؤشر التعرض  •
لمخاطر تغيّر المناخ

مؤشر االستدامة  •
البيئية

مؤشر مخاطر المناخ  •
العالمي

مؤشر التكيّف  •
)GAIN( العالمي

غير معتمدة على  •
النتائج التي يمكن 

رؤيتها
مؤشرات تعرُّض  •

للخطر متوفرة 
بسهولة على مستوى 

العالم
قابلة للتعديل للتقييم  •

العاجل

عدم القدرة على توضيح العوامل  •
المحددة للتعرُّض للخطر

تباين جوهري بين المؤشرات حول  •
حجم الخطر

الصعوبة في ربط التغيّر  •
بمؤشرات التكيّف

المصدر: فورد وآخرون،2013، الصفحتان 4 و5. مستخدم بإذن. 

الجدول 3.1، يُتبع
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التي قد تضع حجر األساس لتحقيق  )المرتبطة بالمخرجات  القائمة على العمليات  المناخ( من المؤشرات 
النتائج النهائية(. تعكس مؤشراتنا المقترحة، كما سيتم وصفها الحًقا في هذا الفصل، دراسة الرموز التي 
استنتجها فورد وآخرون للمؤشرات القائمة على النتائج وتلك القائمة على العمليات )المتعلقة بالمخرجات( 
إال أنه وّسع تعريف فورد للنتائج ليشمل مؤشرات تغيير أوجه الضعف أيًضا. قد يتم النظر إلى مؤشرات أوجه 

الضعف تلك على أنها نتائج على المدى المتوسط بدالً من المؤشرات الفرعية للنتائج النهائية.
كما تميز الدراسات السابقة حول المؤشرات المرتبطة بأنشطة التخفيف أيًضا بين مدخالت السياسة 
 )Vieweg( وفيويج   )Singh( سينغ  أجراها  التي  الحديثة  المراجعة  على  المقترحة  مؤشراتنا  تعتمد  وآثارها. 
القائمة  3.2. يقدم سينغ وفيويج نظرة عامة شاملة للمؤشرات  إيجازها في الجدول  التي تم   )5 (2015، ص 
على النتائج المحتملة المرتبطة بآثار السياسة المتوسطة )نتيجة( والتي ترتبط بالمباني الُمعدلة والمزودة 
بمزيد من المعدات الموفرة للطاقة؛ أو تأثيرات غازات الدفيئة التي ترتبط بصورة مباشرة بالتخفيضات التي 
تم قياسها في االنبعاثات )نتيجة(؛ أو التأثيرات الناتجة من غير غازات الدفيئة التي ترتبط بالتخفيضات في 
تلوث الهواء )نتيجة(؛ أو التطورات في الصحة )نتيجة(، أو نمو الدخل )نتيجة(. يذكر سينغ وفيويج )2015، ص 8( 
بإيجاز المؤشرات "التحويلية" المرتبطة بتغيّر السياسات بيد أنها تقيد عموًما تعريفهم للتحويل للتغييرات 
لم  الحوكمة صراحة، كما  في  التحويل  يذكرا  ولم  التقني.  والتغيير  االقتصادية  القطاعات  داخل  الهيكلية 
المؤشرات  تلك  بالرغم من مالحظتهما قيمة  القرار،  المؤشرات في عملية دعم  يناقشوا صراحة استخدام 
لتصميم السياسات )على أنه يتميز عن خيار السياسات(. ينصّب تركيزهما األساسي على قياس األداء وتتبع 

تنفيذ السياسات. 

الجدول 3.2
المؤشرات المرتبطة بسياسات التخفيف

مؤشرات آثار السياسةمؤشرات تنفيذ السياسة

مؤشرات األنشطةمؤشرات المدخالت
مؤشرات اآلثار 

المتوسطة
مؤشرات آثار غازات 

الدفيئة
مؤشرات آثار الغازات 

غير الدفيئة

التمويل •
الموارد البشرية  •

والتنظيمية
مدخالت أخرى •

الترخيص والسماح  •
والشراء

االمتثال والتطبيق •
أنشطة إدارة السياسة  •

األخرى

تغيّرات سلوكية •
تغيّرات تقنية •
تغيّرات عملياتية •

تغيّرات في  •
انبعاثات 

غازات 
الدفيئة

تغيّرات في  •
الظروف البيئية 

واالقتصادية 
واالجتماعية 

بخالف تغيّرات 
انبعاثات غازات 

الدفيئة

تغيّرات في المؤشرات المرتبطة ارتباًطا مباشرًا  •
بتنفيذ السياسة

البيانات غالبًا ما تكون متوفرة من الكيان القائم على  •
تنفيذ السياسة

قد تتأثر التغيّرات في المؤشرات تأثيرًا إضافيًا بالعوامل التي  •
تتجاوز السياسة

من المرجح مالحظة التغيّرات في مجموعات السياسات  •
المستهدفة، وهو ما يجعل جمع البيانات أكثر صعوبة

.CC BY 4.0 المصدر: سينغ وفيويج، 2015؛
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مالءمة نظم المؤشرات القائمة

الحكومات  قامت  والمنظمات.  المؤسسات  من  متنوعة  بمجموعة  والتخفيف  التكيّف  تقدم  قياس  يتعلق 
السياسات  إلى قياس  التي هدفت  العمل  العديد من أطر  واألكاديميات بتطوير  الحكومية  والمنظمات غير 
وعملياته  التكيّف  خطط  على  وبتركيز  المختلفة  السياسية  الجغرافيا  مقاييس  على  بالمناخ  المتعلقة 
القيود  من  عددًا  المؤشرات  عمل  أطر  تواجه  مراجعتنا،  على  باالعتماد  فإنه  ذلك،  من  بالرغم  و  ومشروعاته. 
الشائعة. أواًل، معظم أطر العمل - مع االستثناء المحتمل ألطر العمل التي تم تطويرها على يد اإلقراض 
الدولي ومنظمات تقديم المساعدات، أو ألجلها، من أجل تقييم مشروعات التكيّف والمجموعات - لم يتم 
تطبيقها على نطاق واسع، بسبب مجموعة متنوعة من األسباب. يبدو أن بعض األسباب عبارة عن ممارسات 
أكاديمية فريدة، في الوقت الذي ال تزال أسباب أخرى قيد التنمية واالختبار التجريبي. وعلى هذا المنوال، يصُعب 

تقييم المنفعة وقابلية تطبيق تلك المؤشرات عمليًا.
ثانيًا، يبدو أن العديد من أطر عمل المؤشرات تفتقر إلى ركائز نظرية ودقة منهجية. وفي العديد من 
الحاالت، تُعد أطر العمل عند الحاجة وتنشأ من االحتياجات الملحة والعملية للحكومات والمنظمات غير 
الحكومية من أجل تقييم االستثمارات وقياس التقدم. يسعى إطاران عمل لقياس التكيّف، إطار تتبع التكيّف 
وقياس التنمية )TAMD؛ المعهد الدولي لتنمية البيئة، 2013( وإطار بريستون وآخرين )2011(، للتغلب على 

مواطن الضعف هذه مع عناية واضحة بالمنهجية.
ثالثًا، كما هو الحال مع أدوات القياس في سياقات أخرى، فإنه من المهم معرفة ما إذا كانت مجموعة 
المؤشرات جديرة بالثقة وصالحة أم ال. وفي سياق التكيّف مع تغيّر المناخ، قد تقوم مجموعة جديرة بالثقة 
من المؤشرات بإنتاج تقييم التقدم ذاته بشأن التكيّف مع تغيّر المناخ ضمن مجموعة من األحوال ذاتها أو 
المتشابهة. فالصالحية مهمة بشكل خاص: هل يمكن ترجمة نجاح المدينة كما تقيسها المؤشرات فعليًا 
إلى التأقلم مع المناخ ويتم تحقيق أهداف جهود التكيّف مع تغيّر المناخ فعليًا؟ أعار سينغ وفيويج )2015( 

مزيًدا من االهتمام الخاص لقابلية القياس والتكرارية وقضايا جودة البيانات في سياق مؤشرات التخفيف.
وفي النهاية، يتناول العديد من أطر العمل في مراجعتنا التكيّف والتخفيف كعمليات خطية بشكل 
كبير، بداية من إدراك تغيّر المناخ كاهتمام وحتى تنفيذ إجراءات التكيّف والتخفيف. قد يسُهل فهم أطر العمل 
البسيطة وتطبيقها وتقييمها. وقد تتجاوب بصورة جيدة مع أصحاب الشأن. ومع ذلك، فقد يخفقان أيًضا في 
والعلم  السياسات  بين  والتبادل  التنظيمي،  السلوك  وتغيير  والمتشابك،  المهم  الحضري  التحويل  تعقيدات 
وتغييرات الحوكمة، التي قد تشّكل استجابات فعلية لتغيّر المناخ. ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن البدء بإطار 
عمل بسيط يُعد مسارًا رشيًدا تجاه تطوير كسب التأييد بين أصحاب الشأن مبكرًا في عملية تداولية ويمكن أن 
تقود في النهاية إلى المزيد من النُُهج المتطورة والدقيقة لنماذج األنظمة وأُطر عمل المؤشرات على حد سواء.

وبوجه عام، لم تقم أطر عمل المؤشرات التي راجعناها بإجراء هذه المفاضلة بين البساطة والصراحة 
الوافرة. وال تتناقش الغالبية في مثل هذه التعقيدات على اإلطالق. ويبين برستون هذه االهتمامات مع اعتبار 

التكيّف:

أوجه  الموجودة واالستفادة من  السياسات  التكيّف في  إدماج  إلى  الحاجة  التكيّف  كثيرًا ما تذكر خطط 
التضافر بين التكيّف واألهداف السياسية األخرى. ومع ذلك، تضع خطط التكيّف نفسها غالبًا في أسلوب 
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المرتبطة  المؤسسية  والتحديات  بالقدرة  المتعلقة  التحديات  عن  يتغاضى  المناخ  حول  يتمركز  ضيق 
بالعملية. إضافًة إلى ذلك، فإن الحقيقة المجردة التي تذكر أن المؤسسات فضلت تطوير خطط اإلدارة التي 
تختص بتغيّر المناخ، وبالتكيّف فحسب في بعض األحيان، بدالً من إدماج تغيّر المناخ في نطاق السياسات 
الموجودة وجهود اإلدارة البيئية، تقترح أن إظهار العمل بشأن تغيّر المناخ )خالًفا لتحقيق النتائج االجتماعية 
والبيئية اإليجابية( قد يكون الدافع الرئيسي للتخطيط للتكيّف في العديد من المواضع )برستون وآخرون، 

2011، ص 428(.

قيد  األغلب  ويعد   - "معتمدة"  أو  "ناضجة"  المحددة  العمل  أطر  من  أي  اعتبار  اآلن،  حتى  يمكننا،  ال 
التطوير وتم تطبيق القليل فقط في الميدان. وبإيجاز، ال تُعّد أطر العمل الحالية لمؤشرات استجابات تغيّر 

المناخ مناسبة جًدا بشكل خاص لدعم صناعة القرار في أوساط الحوكمة المعقدة. 

إطارات عمل المؤشرات في عملية دعم القرار

بدأنا باقتراح خمسة أنواع عامة من مؤشرات إدارة مخاطر المناخ في المناطق الحضرية، وذلك من أجل إظهار 
طريقة تداخل المؤشرات مع عملية حوكمة المخاطر العامة ودعم القرار. وقد تم تقسيم هذه المؤشرات إلى 
فئتين عامتين، كما هو مبين في جدول 3.3، وهي المؤشرات المرتبطة بحالة المنطقة الحضرية والمؤشرات 
المرتبطة بجودة الخطة والعملية التي تنتجها. يبين الشكل 3.1 فئات المؤشرات المرتبطة بالفئة األولى في 
المربعات الخضراء وتلك المرتبطة بالفئة الثانية في المربعات الزرقاء. الشكل 3.1 مطابق للشكل 2.5 لكن 

الجدول 3.3
فئات المؤشرات المقترحة

السمات األساسيةفئات المؤشرات

حالة المنطقة الحضرية )بناًء على النماذج السببية(

القياسات الموضوعية والذاتية للظروف الحقيقية والمعروفة  •الرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية
بين المقيمين والمجتمع بوجه عام

القدرة على اإلدارة •القدرة على تنفيذ الخطة 
المهارات الفنية •

اإلرادة السياسية •القدرة على التكيّف والتحول
الدعم والقبول العام •
آليات الحوكمة القابلة للتكيّف •
الموارد المالية المستدامة •

جودة التخطيط

الشمولية •جودة عملية التخطيط
الشرعية •
التأصيل التحليلي •
الفاعلية من حيث التكلفة •

الهيكلة الجيدة •جودة الخطة الناتجة
مصممة للتقييم والتعلم •



مؤشرات لدعم حوكمة المخاطر المناخية وصناعة القرار    35

باإلضافة إلى العملية المتكررة إلدارة المخاطر وفئات المؤشرات الُمبينة في الرسم البياني. ويمكن معالجة 
تأثير اإلجراءات الحالية المتعلقة بالتغيرات في الفئات - نتائج هذه التغيرات - بأنواع عديدة من النماذج، على 

النحو المتناول الحًقا في هذا القسم. 

مؤشرات الرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية
المدينة  في  األفراد  بها  يمر  التي  والمخاطر  الظروف  إلى  الرفاهية  تهدد  التي  والمخاطر  الرفاهية  تشير 
وإمكانية  والصحة  الدخل  مثل   - مباشرةً  الحالية  الظروف  قياس  يمكن  ما  وكثيرًا  المستقبل.  وفي  حاليًا 
ويمكن  والجزر.  المد  عن  الناتج  الفيضان  مثل   - الحالية  المخاطر  وبعض   - البيولوجي  والتنوع  الترفيه 
تأثيرات مهمة  الحضرية  المناخ  فإن لسياسات  القياسات. وبشكل عام  المؤشرات من مثل هذه  استنباط 

الشكل 3.1
عملية إدارة المخاطر المتكررة المعززة مع المؤشرات
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المفاضلة
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باستخدام  إال  المستقبلية  والمخاطر  الظروف  هذه  مثل  تقدير  يمكن  وال  والبعيد.  القريب  المستقبل  في 
األنظمة  تعقيدات  بسبب  المتأصلة  بطبيعتها  الخطأ  تحتمل  النماذج  وهذه  الرياضية.  النماذج  أنواع  أحد 
األساسية وصعوبة ترجمة هذه التعقيدات إلى عبارات رياضية. وبرغم ذلك، فإنها تتميز بفرض نهج شفاف 
من  المؤشرات  استنباط  ويمكن  المتوفرة.  العلوم  أفضل  باستخدام  وذلك  التقييم،  عملية  على  وهيكلي 

مخرجات هذه النماذج.
ومع ذلك، يتسم تقدير الظروف المستقبلية والمخاطر بالتعقيد، وذلك لسببين على األقل. أوالً، يتطلب 
حساب المخاطر المستقبلية تقدير الخطر والتعرض له وأوجه الضعف في المستقبل. وكثيرًا ما اهتم تحليل 
اآلثار المناخية في األيام األولى بالخطر المستقبلي فقط من خالل فرض توقعات للمناخ المستقبلي على 
الظروف االجتماعية واالقتصادية الحالية. ومن المؤكد خطأ هذا، حيث إنه يمكن أن تزيد التغيرات في التعرض 
للخطر وأوجه الضعف أو يقل الخطر المتعلق بالمناخ بقدر كبير )جونز )Jones( وآخرون، 2014(. لذلك، يتطلب 
تقدير المخاطر المستقبلية الذي يُعد أكثر مصداقية عدم إبراز المناخ المستقبلي فحسب، بل كيف يمكن 

تطوير منطقة حضرية كذلك. 
ثانيًا، حتى يكون التقدير مفيًدا كجزء من عملية دعم قرار تهدف إلى تبصير تصميم خطط إدارة مخاطر 
مناخ حضرية، تتطلب تقديرات المخاطر المستقبلية تقدير كيف ستؤثر إجراءات اليوم على هذه المخاطر. 
ويكون هذا واضًحا نسبيًا في بعض الحاالت. فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص استخدام نماذج محاكاة 
علمية  مبادئ  على  وبناًء  الضعف،  وأوجه  للمخاطر  التعرض  تقديرات  على  متوقف  وهذا  الطبيعية،  النظم 
راسخة، لتقدير تقليل المخاطر المستقبلية من حاالت العواصف )خطر ما( التي قد تنتج عن بناء سد بحجم 
معين. وتكون العملية أقل وضوًحا في حاالت أخرى، وذلك ألن سياسات المناخ اليوم تهدف أيًضا إلى التأثير على 
التعرض للخطر وأوجه الضعف في المستقبل. فعلى سبيل المثال، قد تسعى إحدى خطط إدارة المخاطر 
3 التي تُعّدل المحفزات والمعايير تعديالً كبيرًا للمقيمين في مدينة ما  المناخية إلى تحفيز تغيرات الفئة 
واألعمال التجارية بها، مما يؤثر على المكان الذي يختاره األشخاص للعيش فيه ونوع المباني التي يسكنون 
بها، وبالتالي يقلل التعرض للخطر وأوجه الضعف في المستقبل بقدر كبير. ورغم ذلك، تُعد المعرفة بهذه 
السلسلة السببية في النظرية وقياسها عمليًا أسلوبًا آخرًا، وغالبًا ما يبرهن على صعوبة تقدير مدى تحقيق 

السياسات ألهدافها.
محاكاة  نماذج  توجد  وزمالؤهم،  المؤلفون  فيها  انخرط  التي  الحاالت  معظم  وفي  عديدة،  حاالت  في 
كّمية ومعتمدة موجودة للعديد من األنظمة البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية المتعلقة بإدارة 
3.1، تمثل نماذج المحاكاة هذه األنظمة في مستوى  مخاطر المناخ الحضري.1 وكما هو مبين في الشكل 

بتقييم صالحية نموذج محاكاة،  الخاصة  المعايير  الفيزيائية بشأن  العلوم  بينما يستمر في كونه مثير للجدل في    1

يشير المبدأ العام إلى أنه يمكن عرض النموذج إلعادة إنتاج مجموعة واسعة من الظروف التاريخية باستخدام مجموعة 
بيانية مختلفة من خالل شخص معتاد أساًسا على معايرة معلمات النموذج. ويُعد جانب الصالحية األكثر صعوبة هو 
البنية األساسية للنموذج نفسه، ويجب افتراض وجود مستوى معين من خطأ النموذج في جميع نماذج المحاكاة للنظم 
الطبيعية تقريبًا. وهذا صحيح خاصًة عندما يتم استخدام هذه النماذج للتكهن بما هو أبعد من البيانات التي تم جمعها، 
وكما هو الحال غالبًا في تحليالت السيناريوهات المتعددة. وتقدم النمذجة االستكشافية )بانكيس )Bankes( عام 1993(، 
والبارامتري في  النموذجي  اليقين  إلدارة عدم  إطارًا  هنا،  المقترح   )RDM( الرصين  القرار  نهج صناعة  إليها  التي يستند 

تطبيقات دعم القرار.
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الفئة 1 عموًما. ويمكن استخدام نتائج مثل هذه النماذج كمؤشرات بديلة للرفاهية والخطر في المستقبل. 
فعلى سبيل المثال، تتوافر نماذج محاكاة للنظم الهيدرولوجية وجريان مياه األمطار وجودة المياه في العديد 
من المناطق ويمكن أن يتم تعديلها لربط االستثمارات في البنية التحتية الرمادية والخضراء بجودة المياه 
والفيضان في كل حي في المدينة بموجب سيناريوهات مناخية عديدة. وتعد االستثمارات مدخالت السياسات 
في مثل هذه النماذج. وتمثل التوقعات الناتجة لكميات تركيز التلوث وارتفاعات الفيضانات، عندما تقترن مع 
توقعات التوزيع الجغرافي لسكان المنطقة، نتائج نماذج يمكن استخدامها كمؤشرات للصحة وخطر الفيضان 
في المستقبل. وكمثال آخر، استخدمت مؤسسات تخطيط العاصمة نماذج طلبات السفر استخداًما واسًعا، 
وتوزيع  المستقبل  األرض في  وتوقعات استخدام  )المدخالت(  للنقل  التحتية  البنية  االستثمارات في  وتربط 
السكان والنشاط االقتصادي بمثل هذه المنتجات كتدفقات حركة المرور واألميال المقطوعة. ويمكن تحويل 

نتائج النماذج هذه بعد ذلك إلى مؤشرات بديلة للحركة وانبعاثات غازات الدفيئة في المستقبل. 

القدرة على تنفيذ المؤشرات
تشير  مؤقت،  وبشكل  للمخططين.  المتوفر  والسياق  الحالية  الموارد  إلى  الخطة  تنفيذ  على  القدرة  تشير 
مؤشرات القدرة على التنفيذ إلى القدرة الحالية على تنفيذ الخطة والتوصل للنتائج التي قد تتم مالحظتها 
التمويل  توافر  مثل  أمورًا  ويشمل  الناجحة،  للسياسة  مهًما  حاسًما  عامالً  ذلك  ويعد  القريب.  المدى  على 
والموارد المالية؛ والقدرات الفنية واإلدارية في المنطقة إلدارة التصميم المعقد، والتشييد، والحفاظ على 

مكونّات الخطة، واستمرار الدعم العام لتنفيذ الخطة. 

مؤشرات القدرة على التكّيف والتحول
يشير مصطلح القدرة على التكيّف والتحول إلى قدرة المنطقة الحضرية على التأثير على إمكاناتها وظروفها 
المستقبلية. وتُعرّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )2014c( القدرة على التكيّف على أنها 
"قدرة النظم والمؤسسات واألشخاص والكائنات األخرى على التكيّف مع األضرار المحتملة، واالستفادة من 

الفرص، أو االستجابة للعواقب".
يعكس ما نطلق عليه مؤشرات القدرة على التكيّف مثل هذه القدرات في منطقة حضرية، غير أننا 
نستخدم هذا المصطلح عموًما لإلشارة إلى كل من القدرة على معالجة آثار تغيّر المناخ التي تظهر تدريجيًا، 
التحديدات  ظهور  عند  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  تقلل  التي  للسياسات  الناجحة  التسوية  على  والقدرة 
والفرص في المستقبل. عملت الكثير من السمات األساسية للنظام على الحد من قدرة منطقة حضرية 
وتمثل  وثقافته.  البشري  ماله  ورأس  وقوانينه  النظام  مؤسسات  السمات  هذه  وتشمل  التكيّف،  على  ما 
القدرة على التحول القدرة على التحرر من هذه القيود وإتاحة الفرص عبر التغيير الكبير لمثل هذه السمات. 
وتمثل إمكانية التنفيذ القدرة على تنفيذ خطوات على المدى القريب الستراتيجية اإلدارة الُمكيَّفة. وتمثل 
إمكانية التكيّف القدرة على مراقبة التوجه وتعديله بحسب الحاجة في المستقبل. وتمثل إمكانية التحول 
المستقبلية على  القدرة  المفروضة على  األخرى  والقيود  والقانونية  المؤسسية  القيود  تغيير  القدرة على 

والتكيّف.  التنفيذ 
يشمل تقدير القدرة على التكيّف والتحول أحكاًما حول كيفية تأثير الظروف واإلجراءات الحالية على 
القدرات المستقبلية وتتطلب نوع نموذج معين بشكل عام. غير أنه قد ال توجد نماذج كميّة وتتعلق بعلم 
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الظواهر عادةً لمثل هذه األغراض. وفي مثل هذه الحاالت، قد يكون استخدام مزيد من النماذج المنطقية 
الكيفية المالذ األكثر فاعلية. ويمكن أن تُستمد النماذج المنطقية من مصادر عدة. ويمكن انتزاعها بكل 
القدرة  في  اآلخرين  وأفعال  أفعالهم  مساهمة  كيفية  حول  رؤية  يمتلكون  ممن  القرار  صناع  من  بساطة 
العلوم االجتماعية كافية إلحداث  وبيانات في  توجد نظريات  أخرى، قد  والتحول. وفي حاالت  التكيّف  على 
القدرات.  النظام في هذه  الفاعلة في  العلم لكيفية مساهمة الجهات  أو أكثر اعتمادًا على  نموذج واحد 
الحاالت،  أو كالهما المساهمة في نموذج منطقي مناسب )وفي بعض  ويمكن ألي من هذين المصدرين 
لربط مدخالت السياسات  المصدر األخير في نموذج حسابي سببي( يمكن استخدامه  أن يساهم  يمكن 
بتقديرات المخرجات والنتائج النهائية. وكما هو مبين في الشكل 3.1، قد تشكل كل من نماذج المحاكاة 
المنطقية  النماذج  تكون  قد  عام،  بوجه  ولكن   ،1 الفئة  مستوى  في  لألنظمة  مفيًدا  تمثيالً  والمنطقية 

الخيار المفّضل للفئتين 2 و3.
وتؤثر الكثير من العوامل على قدرات التكيّف والتحول، والتي يُعد بعضها مهًما في تقييم القدرة على 
والسياسية  التنظيمية  والثقافة  الفاعلة  الجهات  )2008( شبكات  رين  يحدد  المثال،  التنفيذ. فعلى سبيل 
والمناخ االجتماعي كجزء تأسيسي لقدرة األماكن على تنفيذ الخطط التحويلية. وبرغم ذلك، لم يحدد كيفية 
تحويل هذه السمات العامة إلى هدف يمكن قياسه أو مؤشرات ذاتية. وترتبط عوامل هاليجات )البنك الدولي، 
2013( مثل توافق الحوافز والوصول إلى معلومات مناسبة والسلوك والتحيز الثقافي والموارد المالية بكل من 

قدرات التنفيذ والتحويل. 
 )Pahl-Wostl) )2009( بباهل-وستل  المتعلقة  لألعمال  التحويلية  القدرة  تركز  ذلك،  إلى  باإلضافة 
البارزة  2.5 جزئيًا، على الجوانب  أنواع التعلم، والتي من خاللها تُستَمد فئات التحويل في الشكل  كنوع من 
للحوكمة التي قد تؤثر على قدرة إحدى المناطق لتحديات االستجابة لتغيّر المناخ. وهي تحدد عددًا من فئات 
تعكس  التي  الرسمية  غير  المؤسسات  إلى  باإلضافة  والقانونية،  التنظيمية  المؤسسات  مثل  المصالح: 
والتفاعالت  وصالتهم  الفاعلة  الجهات  وشبكات  الشك  نطاق  بشأن  التسامح  حول  االجتماعية  المعايير 
متعددة المستويات بين المناطق والقادة وأنماط الحوكمة. ومع ذلك، لم تحدد مؤشرات لمدى فاعلية أي من 

هذه المزايا.
وذلك  التحول،  للقدرة على  يُستخدم القتراح مؤشرات  لنموذج منطقي قد  3.2 مثاالً  الشكل  يقدم 
بناًء على بعض العوامل التي حددتها باهل-وستل. ويُستمد هذا المثال من خطة حالية طويلة المدى من 
كاليفورنيا  في  األرض  واستخدام  للنقل  التخطيط  عن  المسئولة   )MPO( العاصمة  تخطيط  مؤسسة 
أن  العاصمة  تخطيط  مؤسسة  تناقش   .)2013 الحضري  النقل  ولجنة  الخليج  منطقة  حكومات  )اتحاد 
الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفيض  على  قدرتها  يطور  قد  ودستورها  الدولة  قانون  في  المختلفة  التغييرات 
تظهر  النقل.  خيارات  من  أفضل  بصورة  ومتصلة  فاعلية  أكثر  شبكة  وتوفير  اإلقليمي  المستوى  على 
العامة على مستوى  السياسات  التغييرات في  بين أصعب  3، من  الدرجة  فئة  بوضوح في  التغييرات  تلك 
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الدول. يعرض النموذج المنطقي في الشكل 3.2 أنواع اإلجراءات المذكورة في خطة مؤسسة التخطيط 
الحضري، بما في ذلك

تغيير دستور الدولة بحيث يفرض على النقل المحلي الجديد تمويل مبادرات اقتراع تتلقى 55 بالمائة – 
من التصويت بدالً من نسبة الثلثين الحالية المطلوبة اآلن

الشكل 3.2
مثال على نموذج منطقي لعمليات التحول من الفئة 3

المخرجاتاألنشطةالمدخالت
النتائج على 
المدى القريب

النتائج على 
المدى البعيد

• الوقت، والموارد، 
وسمعة مسئولي 

لجنة النقل 
الحضري وأعضاء 

مجلسها 
وحلفائها

• الدعوة
• اإلعالن

• الشبكات
• الحمالت اإلعالمية

• مبادرة االقتراع

• وضوح القضية
• التزام الحلفاء أمام 

الجمهور
• رأي النخبة
• الرأي العام

• مبادرة اقتراع 
ناجحة

• التشريعات 
التنفيذية

• التمويل الثابت 
والكافي لتغييرات 

استخدام األرض 
المطلوبة وأهداف 
خفض استثمارات 

النقل
• السياسات 

المالية الداعمة 
الستثمارات النقل 

واإلسكان

المؤشرات

عدد الناخبين 
ممن تمت 

توعيتهم من 
خالل الحمالت

المبلغ الذي 
تم إنفاقه 

على الحمالت 
اإلعالمية

المؤشرات

عدد قادة الفكر 
المجتمعي 
هدين المتعِّ

النسبة المئوية 
للدعم الشعبي 

للمباردة

المؤشرات

النسبة المئوية 
للتصويت على 
مبادرة االقتراع

تمرير التشريعات 
التنفيذية

المؤشرات

النسبة المئوية 
للفجوة بين 

العائدات 
والتغييرات 

خطط لها المُ

نسبة اإليرادات 
المحلية من 

الضرائب العقارية 
إلى إجمالي 

اإليرادات المحلية

المصدر: تم إعداد الشكل من قبل المؤلفين بناء على مفاهيم اتحاد حكومات منطقة الخليج ولجنة النقل الحضري، 
.2013

RAND RR1144-3.2
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للحكومات –  والسماح  المحلية  العقارات  ضرائب  على  الدولة  تفرضها  التي  الدستورية  القيود  رفع 
المحلية باالعتماد على مصدر إيرادات ضرائب أكثر اتزانًا لتحسينات اإلسكان والنقل

تعديل قانون الجودة البيئية للدولة لعرض محفزات للتطورات قيد االستيفاء.– 

يوفر النموذج المنطقي منصة تُستنبط منها أراء الخبراء بشأن قدرة مؤسسات التخطيط الحضري 
على التحول، أي تنفيذ األنشطة المدرجة والحصول على المخرجات والنتائج المرجوة منها.

والتحول.  التكيّف  على  القدرة  عند وضع مؤشرات  المطلوبة،  القدرة  السؤال عن مدى  المهم  من 
القدرتين  تلك  بين  العالقة  مدى  تحديد  كيفية  إلى  الشكل 3.1  في  الموضحة  التحول  فئات  تُشير 
التي  المستقبلية  األحداث  نطاق  تحديد  المتنوعة  النماذج  باستخدام  يمكننا  المدينة.  مؤشرات  وحالة 
التكيّف  استراتيجيات  باستخدام  أهدافها  بتحقيق  واالختصاصات  المنطقة  تقوم  أن  يمكن  بمقتضاها 
أوجه الضعف، مثل تلك  1. قد يتم استخدام خرائط  الفئة  المقتصرة على اإلجراءات الممكنة في إطار 
2.1 لعرض نتائج هذا التحليل. ومن ثم يمكننا تحديد  2.4 والموصوفة في المربع  الموضحة في الشكل 
أهدافها  بتحقيق  واالختصاصات  المنطقة  تقوم  أن  يمكن  بمقتضاها  التي  المستقبلية  األحداث  نطاق 
بتغييرات متنوعة في الفئة 2 والفئة 3. قد يشير هذا التحليل إلى مستويات تخفيض المخاطر وأنواعها 
التي يمكن تحقيقها من خالل تغييرات محددة في كل من الفئات الثالث. قد تساعدك هذه المعلومات 
ينعكس  المفهوم  هذا  أن  إال  صراحة،  العوائق  يذكر  ال  إطارنا  أن  الحظ  التغييرات.  هذه  فوائد  تحديد  في 
في القيود المفروضة داخل جميع الفئات. وترادف التغييرات الطارئة في الفئات تخفيض العوائق، وتمثل 
القدرة على التحول تقييًما للمدى الذي تتمكن به اإلجراءات الحالية من المساعدة في إحداث التغييرات 

المرجوة.
يمثل قياس القدرة المؤسسية للتكيّف والتحول تحديًا من نوع خاص. يُشير مقياس هيلم وإسبرينز 
الذي  الوقت  القياس. ففي  لهذا  المحتملة  النُُهج  أحد  إلى   3.3 الشكل  الوارد في  النظام  لفاعلية   )2000)
يرتبط فيه تطبيق هيلم وإسبرينز بفاعلية األنظمة البيئية الدولية، قد يكون إطارهما مالئًما أيًضا لمراعاة 
)1( مدى  فهم  خالل  من  حضرية  منطقة  نطاق  وفي  المدن  إحدى  داخل  المنظمات  بين  التنسيق  فاعلية 
متنوعة  مجموعات  تتخذها  التي  االختيارات  على  والموارد  والعوائق  والمعلومات  المحفزات  تأثير  احتمالية 
و)3( كيف  تقللها؛  أو  الخطورة  االختيارات  تلك  تزيد  و)2( كيف  الحضرية؛  األماكن  الفاعلة في  الجهات  من 
تغيّر التدخالت البديلة من اختيارات الجهات الفاعلة والمخاطر الناتجة. يعتمد النهج على تحديد مقياس 
المئوية  النسبة  المثال،  سبيل  على  األساسي،  هدفه  لتحقيق  الحوكمة  نظام  بفاعلية  يرتبط  فردي  أداء 

للتخفيض في خطورة الفيضان بمنطقة ما مرتبطة بالظروف الحالية.
تقارن درجة فاعلية هيلم وإسبرينز األداء البيئي الذي تمت مالحظته للمنطقة ذات الصلة مع تصورين 
البيئي  األداء  أي  بدون نظام،  للواقع  المناقض  التصور  الشكل  األيسر من  الجانب  يوضح  للواقع.  مناقضين 
المتوقع بدون تنسيق مؤسسي، كما يمثله أفضل ما يمكن الجهات الفاعلة القيام به في حالة سعيهم 
الشكل  من  األيمن  الجانب  ويوضح  بعضا.  بعضهم  بين  رسمي  تنسيق  أي  بدون  الخاصة  لمصلحتهم 
الفاعلة  الجهات  جميع  قيام  عند  ينتج  قد  الذي  األداء  أي  للواقع،  المناقض  المشترك  األمثل  التصور   3.3
الناحية  من  القائم  الحوكمة  نظام  أداء  وإسبرينز  هيلم  يقيس  اجتماعيًا.  األفضل  إلحداث  أدائها  بتعديل 
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أن تقدر عمليات محاكاة تحليل  الممكن  النهايتين. ومن  بين هاتين  الفعلي  أداؤه  الذي يقع فيها  النسبية، 
إدارة المخاطر من مستوى الخطورة الذي يعمل في الفئة 1 والمستوى األمثل اجتماعيًا للحد من المخاطر 
التي تعمل بدون أي قيود مؤسسية. قد تعكس نسبة مستويات األداء قدرة الفئة 1، التي قد تكون في هذا 

المثال ضعيفة نسبيًا.

مؤشرات جودة عملية التخطيط والخطة
ذي  الحضري  للنظام  وصحيًحا  كامالً  تمثيالً  توفر  والمنطق  المحاكاة  نماذج  من  مجموعة  توجد  ال 
الصلة. )هناك مزحة شهيرة بين واضعي النماذج تفيد بأن جميع النماذج خاطئة، بيد أن بعضها مفيد.( 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن الدراسات السابقة لدعم القرار توضح أن العملية التي يتم من خاللها تقديم 
)أو  نفسها في تحسين  المعلومات  أهمية  القدر من  نفس  األقل على  تكون على  أن  يمكن  المعلومات 
والمصداقية  بالوضوح  المعلومات  اتسام  مدى  يتوقف  المثال  سبيل  فعلى  القرار.  صنع  تحسين(  عدم 
والشرعية على طريقة الحصول على المعلومات وتقديمها إلى أصحاب الشأن وصّناع القرار. ولذلك فمن 
عملية  بجودة  المرتبطة  المؤشرات  مع  والموضوعية  الذاتية  الرفاهية  مؤشرات  إتمام  بمكان  األهمية 

ونتائجها.  التخطيط 
يشير مصطلح جودة الخطة إلى سمات الخطة نفسها. وتتسم مؤشرات جودة الخطة والعمليات 
أكبر  المخططين بشكل  لتحكم  التي تخضع  بالعوامل  ترتبط  باألهمية ألنها  الخطة  تنتج عنها  التي 
من ارتباطها بالنتائج التي تؤدي إليها الخطة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من النتائج األكثر أهمية قد 

تستغرق سنوات في المستقبل، ويمكن مالحظتها فقط بعد إجراء تقييم للخطة بوقت طويل. 

الشكل 3.3
قياس فاعلية النظام

المصدر: استنادًا إلى هيلم وإسبرينز، 2000.
RAND RR1144-3.3

تصور مناقض 
للواقع بال نظام

األداء 
الفعلي

تصور أمثل مشترك 
مناقض للواقع

نسبة التغيُّر في مقياس 
األداء محل االهتمام (على 

سبيل المثال، خفض 
مخاطر الفيضان)

درجة الفاعلية =
األداء الفعلي - التصور المناقض للواقع بال نظام

التصور األمثل المشترك المناقض للواقع - التصور المناقض للواقع بال نظام
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تركز  إنها  إال  الجيدة  للخطط  التصنيفات  من  الكثير  القرارات  لعلوم  السابقة  الدراسات  تقدم 
عموًما على المدى الذي تعرض فيه إحدى الخطط أهدافها بوضوح، وتأخذ بعين االعتبار نطاًقا كبيرًا من 
وتأخذ  اإلجراءات،  لتلك  المحتملة  العواقب  لتقدير  المتاحة  العلوم  أفضل  وتستخدم  البديلة،  الخيارات 
بعين االعتبار نطاًقا كبيرًا من االحتماالت المستقبلية، وتواجه المفاضالت التي تنشأ بين أهداف الخطة 
بوضوح، وتصف نهًجا معقوالً لتنفيذ التقدم ورصده على مر الزمن. كما يجب أن تُعيّن خطة عالية الجودة 
المرتبطة  للقرارات  وبالنسبة  الخطة.  لتنفيذ  المطلوبة  الموارد  وتُحدد  لإلجراءات  المسئوليات  بوضوح 
بتغيّر المناخ، يتطلب تقييم العواقب المحتملة لإلجراءات البديلة خطة تطلعية، أي تأخذ بعين االعتبار 

العواقب التي تمتد إلى المستقبل. 
األهداف  تحديد  فئات  في  الخطط  جودة  مؤشرات  من  نوًعا   12  )2011( وآخرون  بريستون  يقدم 
التي  التنمية  وقياس  التكيّف  لتتبع   1 المسار  مؤشرات  تركز  كما  والتقييم.  والتنفيذ  القرار  وصناعة 
تحليل  جودة  مدى  على   A.6 الجدول في  الواردة  المتحدة  المملكة  في  الدولية  التنمية  وزارة  وضعتها 
المناخ والمعلومات األخرى ذات الصلة على تشكيل الخطط. ومن المحتمل أن تكون القدرة على التطور 
على مر الزمن استجابة للمعلومات الجديدة مهمة لجميع جهود إدارة مخاطر المناخ الحضرية الناجحة. 
الحضري،  المناخ  خطط  في  العوامل  تلك  إدراج  مدى  تقييم  في  يساعد  قد  تصنيًفا  الشكل 3.4  يقدم 
القائمة على عمل سوانسون )Swanson( وآخرون. )2007؛ 2010(. تشير أول ثالثة عناصر في المقام األول 
من  تتألف  أن  يجب  التكيّف  استراتيجية  أن  بمالحظة  الثالث،  فالعنصر  ذاتها.  السياسات  سمات  إلى 
العوامل لنظام متفاعل معقد،  التأثير على عدد من  إلى  التي تهدف  السياسات  إجراءات  مجموعة من 
المستخدم  العمق  في  الدفاع  ومفهوم  المتكاملة  المياه  موارد  إدارة  من  األساسية  الرؤى  على  يعتمد 
السياق  إلى  األول  المقام  في  النهائية  األربعة  العناصر  تشير  المتكاملة.  الفيضانات  مخاطر  إدارة  في 
واالستجابة،  المراجعة  على  عموًما  يشجع  أن  يجب  والذي  وتنفيذها،  السياسات  وضع  فيه  يتم  الذي 
من  وينشأ  القرار،  اتخاذ  مركزية  وإبطال  التعلم  تعزيز  أجل  من  النُُهج  من  متنوعة  مجموعة  ويشمل 
عملية تداول أصحاب الشأن المتعددين.2 الحظ أن العناصر المذكورة سابًقا في التصنيف، مثل التطلع 
يتم  قد  التي  المعلومات  بمنتجات  االرتباط  إلى  تميل  التلقائي،  السياسات  وتعديل  المستقبل  نحو 
تقديمها من خالل أدوات دعم القرارات لصّناع القرارات الحضرية. بينما تميل العناصر المذكورة أخيرًا في 
التصنيف، مثل تداول أصحاب الشأن المتعددين وإبطال مركزية اتخاذ القرار، إلى االرتباط بعمليات دعم 

القرار والمؤسسات المدمجة بها.
وتشمل جودة العملية األحداث التي تؤول بنا إلى الوقت الحاضر في إحدى عمليات التخطيط. وقد 
تتألف مؤشرات العمليات تلك من قوائم تضم سمات مهمة للخطط وعمليات التخطيط، وتُستمد من 
الدراسات السابقة )راجع الملحق C( التي قد يتم تخصيصها كضرورة ألي تطبيق محدد، للعمليات على 
A.14 على سبيل المثال، قد تميل إحدى الخطط التي تعرض  وجه الخصوص. وباالستنباط من الجدول 

2  فالتصنيف الوارد في الجدول 3.4 يرتبط بدرجة كبيرة بأدوات سياسات التكيّف السبع التي ذكرها سوانسون وآخرون 

(2007( إال أن التصنيف األخير يُركز على التمييز بين األدوات المفيدة للتغييرات المتوقعة وغير المتوقعة. يركز التصنيف 
يشتمل  ذلك،  إلى  وإضافة  بها.  تطويرها  يتم  التي  بالسياق  الموجودة  وتلك  السياسة  سمات  بين  التمييز  على  السابق 

التصنيف األخير على سمة السياسات المتكاملة، التي ازدادت أهميتها في مجاالت مثل إدارة موارد المياه المتكاملة.
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واالجتماعية  البشرية  المال  رأس  ألنواع  تقييمات  على  وتشتمل  بوضوح  وأولوياتها  وأهدافها  أغراضها 
والطبيعية واألنواع األخرى المطلوبة إلى التصنيف بدرجة أعلى للجودة. وستؤدي عملية التخطيط التي 
تشمل مشاركة فاعلة مع مجموعة كاملة من أصحاب الشأن وصّناع القرار إلى تصنيف مرتفع لجودة 

العملية. 
تكلفة  تشتمل  التخطيط.  عملية  لجودة  كمؤشر  التكلفة  حيث  من  الفاعلية  بإدراج   قمنا  كما 
من  المطلوب  واالهتمام  والوقت  الموظفين  وقت  عن  فضاًل  المطلوبة،  المالية  الموارد  على  التخطيط 
أقل  عملية  ستوجد  هل  للواقع:  مناقضة  أنها  على  التخطيط  عملية  فاعلية  نتصور  ونحن  المجتمع. 

كثافة للموارد لتحقيق نفس مستوى الجودة؟ 

الجدول 3.4
سمات الخطط التكّيفية

الغرضالسمة

سمات الخطط 

تحديد أوجه الضعف على المدى البعيد )بما في ذلك الفرص الضائعة( التطلع نحو المستقبل. 1
الختيارات السياسة على المدى القريب واالستجابات المحتملة ألوجه 

الضعف تلك

تحديد المعالم التي تشير إلى الحاجة إلى تعديل السياسة واإلجراءات تعديل السياسة تلقائيًا. 2
المشروطة التي يتم اتخاذها استجابة لتلك المعالم

دمج إدارة العناصر المتعددة لنظام ما في خطة شاملة تُميِّز االرتباطات بين التخطيط المتكامل. 3
عناصر النظام

سمات السياق الذي يتم فيه وضع الخطط وتنفيذها

مراجعة الخطط بانتظام لمعالجة القضايا الناشئة وإضفاء التعديالت المراجعة المتكررة والتعلُّم المتواصل. 4
المهمة على السياسة

تحسين الشرعية والوضوح والشمولية لتخطيط القرارات مع وجود تشاور بين التشاور بين أصحاب الشأن المتعددين. 5
األطراف حول الخطة بما يؤدي إلى إدراك "النزاهة العامة" التي تقبل بالشرعية 

وبأهمية وجهات نظر اآلخرين

تنفيذ مجموعة متنوعة من السياسات البديلة الكتساب المعرفة حول تنوع النُُهج. 6
النُُهج األكثر فاعلية

التحسين من المرونة واالستجابة من خالل وضع سلطة اتخاذ القرار إبطال مركزية اتخاذ القرار. 7
والمسؤولية في أدنى مستوى للحوكمة فعال وخاضع للمساءلة

المصادر: استنادًا إلى سوانسون وآخرون، 2010 ،2007. 
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عالقة مؤشرات دعم القرار بنظم المؤشرات األخرى

لوضع فئات المؤشرات تلك إلدارة مخاطر المناخ الحضري في المنظور التحليلي نقارنها مع النظم المرتبطة 
بالمؤشرات الواردة في الدراسات السابقة. يقارن الجدول 3.5 بين فئات المؤشرات الخمس بفئات المؤشرات 
التي وضعها آروب )Arup) )2014( بالنسبة لمبادرة المائة مدينة المتأقلمة لروكفيلر )Rockefeller(. يركز إطار 
عمل آروب، الُمستمد من رؤية متمركزة على النظم، بما ال يدعوا للدهشة، على الرفاهية والقدرة على التنفيذ، 
ويرتبط كالهما برفاهية المدينة. ومع ذلك، تشتمل األطر أيًضا على الفئات المرتبطة بالشؤون المالية والقيادة 

الجدول 3.5
مفاضلة بين فئات المؤشرات المقترحة ومؤشرات آروب للتأقلم الحضري

مؤشرات آروب

RAND المؤشرات المقترحة من مؤسسة

الرفاهية 
والمخاطر التي 
تهدد الرفاهية

القدرة على 
التنفيذ

القدرة على 
التكّيف 
والتحول

جودة عملية 
جودة الخطةالتخطيط

الحد األدنى من الضعف الصحة والرفاهية
اإلنساني

X

سبل العيش والعمالة

سبل حماية الحياة 
والصحة

X

االقتصاد 
والمجتمع

XXالهوية والدعم المتبادل

االستقرار واألمن 
االجتماعي

XX

XXالموارد المالية

النظام والخدمات 
الحضرية

XXالتعرض المادي الُمخفَّض

XXاستمرارية الخدمات

أنظمة اتصال وتنقل يُعتمد 
عليها

X

القيادة 
واالستراتيجية

XXالقيادة واإلدارة

نين XXXأصحاب الشأن الُممكَّ

XXالتخطيط المتكامل

المصدر: آروب، 2014 والمؤلفون
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الجدول 3.6
مفاضلة بين المؤشرات المقترحة ومعايير مرحلة تخطيط التكّيف )2011( لبريستون وآخرين

معايير بريستون

RAND المؤشرات المقترحة من مؤسسة

الرفاهية 
والمخاطر التي 
تهدد الرفاهية

القدرة على 
التنفيذ

القدرة على 
التكّيف 
والتحول

جودة عملية 
جودة الخطةالتخطيط

Xربط األهدافتحديد األهداف

Xمعايير النجاح

Xرأس المال البشريفحص المخزون

Xرأس المال االجتماعي

Xرأس المال الطبيعي

Xرأس المال المادي

Xرأس المال المالي

Xإشراك أصحاب الشأنصناعة القرار

تقييم الدوافع المتعلقة 
بالمناخ

X

تقييم الدوافع غير 
المتعلقة بالمناخ

X

تقييم التأثيرات والضعف 
والمخاطر

X

Xإدراك نطاقات الشك

Xتقييم الخيارات

استغالل طاقات التعاون 
والتضافر

X

XXXالتعميم

XXXالبالغ والتوعيةالتنفيذ والتقييم

تحديد األدوار 
والمسئوليات

XX

XXالتنفيذ

المراقبة والتقييم 
والمراجعة

X

المصدر: بريستون وآخرون، 2011 والمؤلفون.
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التي تتناول القدرة التحويلية. يقارن الجدول 3.6 بين فئات المؤشرات المقترحة وإطار عمل بريستون وآخرون 
2011 لتقييم تخطيط التكيّف، الملخص في الجدول A.13. يركز إطار تقييم التخطيط، الُمستمد من تحليل 

أطر العمل المنطقية التي تركز على القرارات، على جودة الخطة والقدرة على تنفيذ الخطة وجودة العملية 
المستخدمة لوضعها. ال تستدعي مؤشرات آروب )2014( وال بريستون وآخرون )2011( صراحة المؤشرات التي 

تسجل القدرة على التحول.
يمكن إجراء مفاضالت مماثلة ألطر عمل المؤشرات األخرى التي تمت مراجعتها في الملحق C. وكما 
يوضح الجدول 3.5 والجدول 3.6، فإن إطار العمل المقترح متسق مع أطر العمل المرتبطة الواردة في الدراسات 
السابقة ويشتمل عليها ويمكن أن يُستمد بشكل مفيد منها. ومع ذلك، يُشير تقييمنا أيًضا أنه ال يوجد إطار 
عمل حالي يتناول بالكامل المتطلبات التي حددناها لتوجيه الدعم لصناعة القرار وتقييم فاعلية إطار عمل 

إدارة مخاطر المناخ المتكررة للمناطق الحضرية. 

تطبيق مثال لنظام المؤشرات المقترح

وافتراضية  المقترح في حالة محددة  المؤشرات  نظام  االعتبار تطبيق  نأخذ في  السياق،  أهمية  إلى  بالنظر 
لمدينة ساحلية كبيرة تواجه القرارات الرئيسية للفائض المائي وشبكة المصارف وبنية مياه الصرف التحتية 
الضرائب  بقاعدة  مشروطة  أيًضا  لكنها  القرارات،  هذه  االقتصادي  النمو  أهداف  وتحفز  األرض.  واستخدام 
البحر  مستوى  ارتفاع  معدل  تشمل  التي  الخارجية  العوامل  إلى  باإلضافة  للمنطقة،  والمخططة  الحالية 

وخطر الدمار الناتج عن الفيضانات والعواصف الساحلية. 
تشمل المنطقة الحضرية الموضحة بالحالة 2 في الفصل األول العديد من المقاطعات والمدن، يأتي 
مع كل منها خطط نقل األرض الخاصة بها واستخدامها. تمتلك العديد من الوكاالت الحكومية والفيدرالية 
التحكم  أعمال  لبعض  قيادية  ومسؤولية  األرض  من  كبيرة  قطع  إدارة  شكل  في  بالمنطقة  كبيرة  أسهًما 
الرئيسية في الفيضانات. وال توجد هيئة إقليمية واحدة تنسق جهود تخطيط وتنفيذ البنية التحتية العامة 
التحتية  البنية  من  جزء  مسؤولية  عاتقها  على  أخذت  والتي  اإلقليمية  المياه  إدارة  هيئة  باستثناء  الكبيرة، 
آثارًا  للمياه في المنطقة. ويمكن أن تُخّلف قرارات النقل واستخدام األرض وإدارة المياه في مقاطعة واحدة 
غير مباشرة على شبكة الصرف والفيضانات ومستويات المياه الجوفية وتطفل المياه المالحة في مقاطعة 
أخرى. وقد تعتمد فاعلية التغييرات في سياسة استخدام األرض في مقاطعة واحدة على مدى التنسيق بين 
االختصاصات داخل كل مقاطعة. يسعى صّناع القرار وأصحاب الشأن إلى فهم كيف ستساعد استراتيجيات 
وموثوقية  الفيضانات  من  المجتمع  حماية  أهداف  تحقيق  في  الفردية  المشروعات  وتنفيذ  البديلة  التنمية 
المياه واألهداف االقتصادية والبيئية في مواجهة نطاقات الشك الكبيرة التي تتعلق بارتفاع مستوى البحر 

وأنماط هطول األمطار وتغييرات استخدام األرض.
يلخص الجدول 3.7 فئات المؤشرات التي قد يتم استخدامها لهذا المثال ونُُهج جمع البيانات التي قد 
تُمكن من استخدامها. وتظهر أنواع المؤشرات الجديدة في الدراسات السابقة إلدارة مخاطر المناخ بخط عريض. 
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سنصف تلك المؤشرات ونقدم أمثلة عليها في الجزء المتبقي من هذا القسم )الجداول من 3.8 إلى 3.12( في 
سياق هذا المثال.

مؤشرات الرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية
إدارة مخاطر المناخ الحضرية. ولكي نكون  الرفاهية دورًا حاسًما في تقييم الجهود من أجل  تلعب مؤشرات 
أكثر جدية بصدد القرار، ينبغي أن تكون لهذه المؤشرات صلة ما باألهداف التي تحرك اتخاذ القرار اإلقليمي. 
ويمكن استخدام مؤشرات الرفاهية كتلك الموجودة في الجدول 3.8 لتقييم حالة المنطقة الحالية، وتقييم 
وتنظيم  عديدة  وسيناريوهات  الستراتيجيات  خضوعها  عند  للمنطقة  المحتملة  المستقبلية  الحاالت 

الجدول 3.7
فئات المؤشرات المنطبقة على المثال

النُُهج المتعلقة بجمع البياناتأمثلة فئات المؤشرات

الرفاهية والمخاطر التي 
تهدد الرفاهية

النمو االقتصادي اإلقليمي •
خطر الفيضانات  •
جودة المياه  •
حماية النظام البيئي  •
االقتدار/القدرة المالية الوافية للمرافق العامة  •
تساوي الفوائد والتكاليف  •

المراقبة البيئية والبيانات االجتماعية  •
االقتصادية للظروف الحالية

توقعات المخاطر المستقبلية من  •
محاكات تقييم المخاطر

القدرة على التنفيذ )في 
الفئة 1(

توافر التمويل/الموارد المالية •
زات ومواءمتها مع الجهات الفاعلة  • الُمحفًّ

األساسية
اإلمكانات الفنية واإلدارية والمؤسساتية •
القيادة التنظيمية والثقافة •
المراقبة والتقييم •
الدعم العام •

زات وكفاية الموارد  • التقييم االقتصادي للُمحفَّ
المالية

الدراسات االستقصائية للدعم العام والثقافة  •
المؤسساتية

التقييمات الكيفية للعوامل األخرى •
توقعات المخاطر المستقبلية من  •

محاكات تقييم المخاطر

القدرة على التكيّف 
والتحول

زات • الُمحفَّ
الدعم العام •
القيادة •
تقييم نوع وخطورة تغييرات الفئتين 2 و3  •

الضرورية لتحقيق المصالح )مثل تقليل 
المخاطر، والنمو االقتصادي وتحسين 

جودة المياه( 
تعقيد التغييرات •

زات وكفاية الموارد  • التقييم االقتصادي للُمحفَّ
المالية

الدراسات االستقصائية للدعم العام والثقافة  •
المؤسساتية

التقييمات الكيفية للعوامل األخرى •
تحليل أوجه الضعف المشروطة  •

بالتغييرات في الفئتين 2 و3

اتساع آفاق المستقبل والخيارات •جودة الخطة
استخدام أفضل العلوم المتوفرة •
تحليل المفاضالت بين األهداف •
مواءمة التمويل والموارد المالية مع تنفيذ  •

الخطة
إلى أي مدى تم تصميم الخطة من أجل  •

التعلم والتكّيف

قائمة مرجعية بسمات الخطة •
فحص مخزون الموارد •
خطة مقارنة تحليل الفجوة مقابل  •

تحليل المخاطر، ال سيما العناصر 
ل أوجه الضعف  الرئيسية التي تشكِّ

واالستجابات المحتملة

انفتاح العملية العامة وشفافيتها •جودة التخطيط
الموثوقية الفنية •
الشرعية السياسية •
أهمية التحديات والمشكالت التي تم إدراكها  •

في المنطقة
الفاعلية من حيث التكلفة •

الدراسات االستقصائية والمجموعات البؤرية  •
مع أصحاب الشأن وصّناع القرار

إحصاء الموارد المطلوبة للعملية، مقارنة  •
بالموارد التقديرية للنُُهج األخرى بمخرجات 

وكفاءة مماثلة
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أنشطة المراقبة لتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت. وفي المثال المقدم لنا، تسعى المنطقة إلى تحسين 
العديد من أنظمة البُنى التحتية لتقليل مخاطر الفيضانات والحفاظ على إمدادات المياه العذبة الموثوقة 
 ،3.8 الجدول  االقتصادية. وكما هو مدرج في  التنمية  واستدامة  واألهوار  المائية  البيئية  األنظمة  واستعادة 
وبناء عليه قد ترتبط مؤشرات رفاهية مناسبة بتخفيف مخاطر الفيضان والحد من التكلفة وعرقلة الخدمات 
العامة والنشاط االقتصادي المرتبط بتقليل التعرض للفيضانات وتقليل تأثير تسرب المياه المالحة على مياه 

الشرب ودعم أداء األنظمة البيئية المائية. 
لمؤشرات  أخرى  شبيهة  أمثلة   C الملحق  في  المراجعة  المؤشرات  أنظمة  من  العديد  تقدم 
الرفاهية. وينصب تركيز مؤشرات روكفلر )آروب، 2014( على مثل هذه المؤشرات من أجل التأقلم الحضري 
)انظر الجدول 3.4( التي تحتوي على ستة أنواع من هذه المؤشرات في فئات الصحة والرفاهية واالقتصاد 
وقياس  التكيّف  لتتبع   2 المسار  نتائج  مؤشرات  تتناول  كما  الحضرية.  والخدمات  واألنظمة  والمجتمع 
التنمية )الجدول ج 6( الرفاهية، من خالل التركيز على هذه العوامل مثل التعرض ألخطار تتعلق بالمناخ 
وتغيرات في الفقر ومؤشرات التطوير األخرى )بروكس وآخرون، 2013(. وكذلك، يتناول معيار النتائج في إطار 
عمل بيكر وآخرين )2012( الرفاهية، مع التركيز على سمات مثل جودة المياه وحوادث مثل الحرارة الشديدة 
وخطر حرائق الغابات. كما يمكن أن تُستمد مؤشرات الرفاهية من تقييمات الضعف في دراسات التكيّف 

السابقة.

الجدول 3.8
الفئات المحتملة )بحسب الهدف( والمؤشرات المرتبطة بالرفاهية والمخاطر التي تهدد الرفاهية

المؤشرات المحتملةالفئة

إجمالي الناتج اإلقليمي •النمو االقتصادي اإلقليمي
الخسائر االقتصادية الناجمة عن انقطاعات الخدمة •

االنخفاض السنوي المتوقع في الضرر •خطر الفيضانات 

صافي التغيّر في موقع تالقي المياه المالحة/العذبة يتناسب مع  •جودة المياه
القاعدة الحالية )و/أو تقديرات بإبقاء األمور على حالها(

صافي التغيّر في التحميالت المغذية والتركيزات •

المنطقة المحمية •حماية النظام البيئي

صافي التغيّر في إيرادات الضرائب العقارية •االقتدار/القدرة المالية الوافية للمرافق العامة
تكاليف التشغيل السنوية للخدمات العامة المرتبطة بالمياه وبمياه  •

الصرف وبالنقل
تكاليف رأس المال للبنية التحتية الجديدة )المياه، الصرف، مياه الصرف،  •

النقل(
تكاليف دورة الحياة على أساس سنوي •
الفاعلية من حيث التكلفة للبنية التحتية الجديدة المرتبطة بتحقيق  •

أهداف أخرى

الفجوة في التكاليف والفوائد بين أعلى عشرة بالمائة وأقل عشرة  •تساوي الفوائد والتكاليف
بالمائة من السكان المتأثرين
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ويمكن استخدام نماذج المحاكاة في تحليل إدارة المخاطر إلبراز بعض القيم المستقبلية للمؤشرات، 
دورًا محوريًا في تقييم  التوقعات  تلعب هذه  الشك.  والعديد من نطاقات  المقترحة  الخطط  باالعتماد على 
العواقب المحتملة الستراتيجيات إدارة المخاطر المناخية الحضرية البديلة ومقارنتها. وفي مثالنا المقترح، 
الجوفية  للمياه  بالنسبة  البحر  وسطح  األمطار  هطول  أنماط  بإدارة  ترتبط  عديدة،  مستقلة  نماذج  ل  تشكِّ
والسطحية وجودة المياه نموذج محاكاة متكامل يمكن استخدامه لفهم الظروف الحالية والمتوقعة في 

المستقبل في ظلل استراتيجيات أو خطط وسيناريوهات مختلفة تُسجل عوامل نطاق الشك األساسية.

مؤشرات القدرة على التنفيذ
أنه  غير  التنفيذ،  على  بالقدرة  صلة  ذات  مؤشرات   C الملحق  في  الواردة  المؤشرات  أنظمة  بعض  تقدم 
 ،)2014 )آروب،  الحضري  للتأقلم  روكفلر  مؤشرات  تشمل  المثال،  سبيل  فعلى  الصفة.  هذه  عليها  يُطلق  ال 
C.8 توفير الموارد المالية وأموال الطوارئ في فئة القيادة واإلدارة الفّعالة والمجتمعية  المبينة في الجدول 
إطار  يقدم  مماثل،  نحو  وعلى  واالستراتيجية.  القيادة  فئة  ضمن  المتكامل  التطوير  وتخطيط  واالقتصادية 
عمل بريستون وآخرين )2011( مثل هذه المؤشرات في فئات فحص المخزون وصناعة القرار والتنفيذ والتقييم 
في الجدول C.13. ويٌفّسر التنفيذ على نطاق واسع في هذا اإلطار ليشمل االتصاالت والتوعية وتحديد األدوار 
والمسؤوليات والمراقبة والتقييم والمراجعة. ويمكن أن يُثبِت إطار عمل فورد وكينج )King( (2013( من أجل 
جاهزية التكيّف فائدته هنا أيًضا، في الدراسات السابقة المتعلقة بالمعوقات التي تحول دون التكيّف على 
والموارد  التمويل  آليات  التنفيذ  على  القدرة  لخطط  المشتركة  المحددة  العوامل  وتشمل  المثال.  سبيل 

المالية والمعلومات والبنية التحتية وموارد أخرى متوفرة. 
وقد حددنا مؤشرات القدرة على التنفيذ التي يمكن تطبيقها على مثالنا اعتمادًا على هذه الموارد، كما 
هو مبين في الجدول 3.9. توجد العمليات والتخطيط الحالي بالكامل في الفئة 1. ومن ثم، قد تقيس المنطقة 
المناسبة  المعلومات  كتوافر  العوامل  هذه  لمثل  كيفية  تقييمات  خالل  من  التنفيذ  على  الحالية  قدرتها 
والقدرة المؤسسية والتوافق المؤسسي والتقييمات االقتصادية للموارد المالية المتوفرة والمحفزات التي 

توجه األطراف المختلفة والدراسات االستقصائية للثقافة المؤسسية والرأي العام. 

مؤشرات القدرة على التكّيف والتحول
التكيّف  على  المنطقة  قدرة  أن  تبين  نتيجة مستخلصة  إلى  التنفيذ  على  القدرة  تقييم  يفضي  أن  يمكن 
والتحول منخفضة بسبب الموارد المالية غير الكافية أو بسبب إمكانية افتقار الجهات الفاعلة اإلقليمية إلى 
الحماسة إلجراء تعديالت أو إصالح هياكل الحوكمة الحالية بطرق يمكن بها زيادة الفاعلية الكلية للمنطقة 
التي  المخاطر  مستوى  على  الحالية  العمليات  تقتصر  أن  ويمكن  وإنشائها.  التحتية  للبنية  التخطيط  في 
الالزمة  التمويل  موارد  إلى  مثالنا  في  المنطقة  مدن  معظم  تفتقر   ،1 الفئة  مستوى  وفي  تقليلها.  يمكن 
والخبرة الفنية وثقافة التخطيط لتطوير خطط التحكم الشامل في الفيضانات واستخدام األرض وتنفيذها 

التي يمكن من خاللها استدامة تقليل المخاطر طويلة األمد. 
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لذلك، تتطلب تلبية أهداف المنطقة الخاصة بتقليل مخاطر الفيضانات وجودة المياه إجراء تغييرات 
في الفئة 2 وربما الفئة 3. وقد تنطوي تغييرات الفئة 2 على حلول محلية متعددة واتفاقيات مشتركة بين 
التحتية  البنية  مشروعات  وضع  في  للمشاركة  سويًا  االنضمام  خاللها  من  للمجتمعات  يمكن  الحكومات 
لدعم  سويًا  االنضمام  للمجتمعات  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  اللوائح.  بين  والتنسيق  وتمويلها  المشتركة 
سلطة  تطوير  على   3 الفئة  تغييرات  تنطوي  وقد  والتخطيط.  الفنية  الخبرة  في  المشتركة  االستثمارات 
إقليمية جديدة قد تمتلك القدرة على فرض رسوم واالستثمار في المشروعات المشتركة وتقديم المساعدة 
الفنية والتنسيق بين قوانين مياه األمطار المحلية. )قد يشير مقياس هيلم وإسبرينز الوارد في الشكل 3.2 إلى 
أنه يمكن لتغييرات الفئة 2 تمكين المنطقة من تحقيق تقليل مخاطر أقرب إلى شكل أمثل مشترك منها 

في الفئة 1 ويمكن أن تحرك تغيرات الفئة 3 المنطقة أقرب من ذلك(.
قد يفحص تقييم القدرة الحالية على التحول في الفئة 2 حوافز المجتمعات المتنوعة التي قد تجعلها 
تنظر لالتفاقيات التطوعية باإليجاب أو بالسلب، وآراء المجتمعات في مثل هذه االتفاقيات وتعقيد مثل هذه 
التغييرات  إجراء هذه  القادة على  تلهف  المؤسسات وحضور  تقاليد محلية تخص مثل هذه  وأي  االتفاقيات 
إلنشاء  الحالية  القانونية  للسلطة  استعراًضا   3 للفئة  التحول  على  القدرة  تقييم  يشمل  وقد  انعدامه.  أو 
منظمة من هذا القبيل. كما يمكن أن يُجري تقييم مثل هذا دراسة استقصائية للمجتمع لمعرفة آرائه حول 

الجدول 3.9
المؤشرات المحتملة المرتبطة بالقدرة على التنفيذ

المؤشرات المحتملةالفئة

كفاءة موارد اإليرادات المخصصة •التمويل والموارد المالية المتوفرة 
حالة الموازنات العامة ذات الصلة )فائض أو عجز؛ استدامة التمويل من  •

إحدى اإلدارات إلى اإلدارة التالية(
حجم الموارد المالية المحتملة المرتبطة بموازنة التشغيل الكلية •

زات ومواءمتها مع الجهات الفاعلة األساسية االستعداد للتفاوض )نعم أم ال( •الُمحفًّ
االستعداد للتسوية )نعم أم ال( •

توافر المعلومات الفنية المناسبة، وفًقا لما يتم تحديده في عملية  •اإلمكانات الفنية واإلدارية والمؤسساتية
مراجعة فنية من قبل قرين

القدرة على إدارة العقود الفنية المركبة )نعم أم ال( •

جهة واحدة منوطة بصناعة القرار فيما يخص إدارة مياه األمطار )نعم  •القيادة التنظيمية والثقافة
أم ال(

آلية لتنسيق القرارات حول مياه األمطار واستخدام األرض ونواحي  •
رئيسية أخرى للخدمات الحضرية )نعم أم ال(

االستقرار في القيادة واإلدارة )معدل تثبيت كبار القادة والمديرين في  •
مناصبهم(

المقاييس التي تتتبع التقدُّم بشأن التنفيذ )نعم أم ال( •المراقبة والتقييم
اإلجراءات للتقييم الرسمي من خالل ُمقيِّمين من أطراف خارجية )نعم  •

أم ال(

النسبة المئوية للدعم من خالل الناخبين على النحو الُمعرب عنه في  •الدعم العام
مبادرات االقتراع أو االستفتاءات الشعبية أو استطالعات الرأي العام
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إلى  تنظر  التي قد تجعلها  المجتمعات  العديد من  الحوافز بشأن  وتقييم  القبيل،  إنشاء مؤسسة من هذا 
منظمة مثل هذه بالسلب أو باإليجاب ومالحظة أي تقليد لمثل تلك الوكاالت في المنطقة.

القدرة إلجراء هذه  تدابير  إجراء  يلزم  و3،   2 الفئتين  المحددة في  المصالح  تغييرات  تحديد  يتم  حالما 
التحوالت كما هو محدد في الجدول 3.10. ويمكن إجراء هذه التدابير باستخدام التحليل االقتصادي لحوافز 
والدراسات  المتنوعة  المالية  والتضمينات  تفضله  ال  أو  التحول  تفضل  التي  المتنوعة  الفاعلة  الجهات 
االستقصائية للدعم العام والثقافة المؤسسية والتقييمات الكيفية لمثل هذه العوامل كالقيادة وتوافق 

التغييرات مع الثقافة السياسية واالجتماعية للمنطقة وصعوبة التغيير المتوقع.

مؤشرات جودة الخطة
التدقيق  قوائم  وتساعد  الفجوات.  وتحليل  التدقيق  قوائم  على  إجماالً  الخطة  جودة  تقييم  يركز  أن  يمكن 
في تقدير ما إذا كانت الخطة تحتوي على جميع المكوّنات المهمة. ويمكن لتحليل الفجوات إجراء مقارنة 
لألعمال واألحداث المستقبلية والمنظورات التحليلية في الخطة لتلك التي قد تظهر كأهمية محتملة في 
تحليل إدارة مخاطر غير مقيد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتناول تحليل فجوة احتمالية سوء التكيّف، خاصًة 
على المدى البعيد، وذلك من خالل عقد مقارنة بين الدوافع األساسية للضعف واالستجابات لها المدرجة في 

الخطة مع تلك التي ستظهر )أو قد تكون ظهرت بشكل معقول( من تحليل إدارة المخاطر الكمي.

الجدول 3.10
المؤشرات المحتملة المصاحبة للقدرة على التكّيف والتحول

المؤشرات المحتملةالفئة

زات الجهات الفاعلة لدعم التحول النسبة المئوية للمسئولين والمجتمع وقادة فكر المجموعات البؤرية الذين  •محفِّ
يعتقدون أنه يتم تحفيزهم لدعم التغييرات المقترحة بناًء على دراسة 

استقصائية لطرف خارجي أو مجموعات بؤرية

النسبة المئوية للدعم من خالل الناخبين على النحو الُمعرب عنه في مبادرات  •الدعم العام
االقتراع أو االستفتاءات الشعبية أو استطالعات الرأي العام

النسبة المئوية للناخبين الذين يدركون إمكانية التغيير، كما تم قياسها في  •
اقتراع ذي مصداقية أو مجموعات بؤرية

وجود ُمناِصر ُمحدَّد بوضوح في منصب سلطة لقيادة جهود التحول )نعم أم ال( •القيادة
النسبة المئوية للمسئولين والمجتمع وقادة فكر المجموعات البؤرية الذين  •

يعتقدون أنه من الممكن للثقافة االجتماعية والمؤسسية للمنطقة أن 
تدعم التغيير، وفًقا لدراسة استقصائية لطرف خارجي أو مجموعات بؤرية

عدد التغييرات التنظيمية المطلوبة لكل تغيير •تقييم نوع وحجم التغييرات من الفئتين 2 و3
عدد التغييرات القانونية المطلوبة لكل تغيير •
عدد هياكل الحوكمة الجديدة المطلوبة •
تحليل السياسات للتغييرات المحتملة، بما في ذلك درجة الصعوبة )نعم أم  •

ال(

عدد الوكاالت العامة وما لها من محاصصة في القرار •تعقيد التغييرات
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كما هو مبين في الجدول 3.11 لمثالنا، قد تُقاس جودة خطة المنطقة بالمدى الذي تعكس به أهداف 
المجتمع ككل، وتراعي مجموعة خيارات واسعة للوصول إلى هذه األهداف وتفحص فاعلية هذه الخيارات على 
نطاق واسع من األحداث المستقبلية، وتشمل سمات الخطط التكيّفية وتأخذ في االعتبار الفوائد والتكاليف 

في الثالث فئات وتضم خيارات للتغييرات في هذه الفئات. 

جودة عملية التخطيط
مطابقتها  ومدى  العملية  شمولية  استخالص  إلى  التخطيط  عملية  جودة  تصف  التي  المؤشرات  تهدف 
ل هذه السمات أهمية لمدى فاعلية  للمعايير المتوقعة والمدى الذي يُنظر إليها على أنها مشروعة. وتشكِّ
الخطة كما تمثل سمات القيمة الجوهرية. يقدم بريستون وآخرون )2011( ثالثة أنواع من المؤشرات لعملية 
التخطيط في فئات صناعة القرار والتنفيذ والتقييم. وتشير مؤشرات روكفلر )آروب، 2014( للتأقلم الحضري 

إلى مؤشرين، كالهما في فئة القيادة واالستراتيجية. 
الشأن  أصحاب  جميع  فيه  حظي  الذي  المدى  على  مثالنا،  في  التخطيط،  عملية  جودة  تعتمد  وقد 
لتقييم  يمكن  وواضحة.  وموثوقة  يجدونها شرعية  الذي  والمدى  العملية  مع  لالنخراط  بفرصة  المختصين 
تجاه  األشخاص  آراء  تلتمس  التي  االستقصائية  الدراسة  أساليب  على  عام  بوجه  التركيز  التخطيط  جودة 
العملية. ومع ذلك من المهم التأكيد على شمولية مثل هذه الدراسات االستقصائية للمجتمع على نحو 
بارزة  إدراجهم أضاف وجهة نظر مختلفة  اللذين لم يتم تمثيلهم في العملية غير أن  واسع، وبخاصًة هؤالء 

للعملية. يشير الجدول 3.12 إلى أنواع المؤشرات التي يمكن أن تمثل جودة الخطة.

الجدول 3.11
المؤشرات المحتملة المرتبطة بجودة الخطة

المؤشرات المحتملةالفئة

النسبة المئوية للمجتمع وقادة فكر المجموعات البؤرية الراضين عن  •انفتاح العمليات العامة وشفافيتها
العملية، بناًء على دراسة استقصائية تقييمية لطرف خارجي

النسبة المئوية للمسؤولين والمجتمع وقادة فكر المجموعات البؤرية  •اتساع الخيارات المأخوذة بعين االعتبار
الراضين عن اتساع الخيارات المأخوذة ، بناًء على دراسة استقصائية 

تقييمية لطرف خارجي

اإلتمام الناجح لعملية المراجعة الفنية لألقران بشأن الخطة المبنية  •استخدام أفضل العلوم المتوفرة
على التحليل )نعم أم ال(

تحليل المفاضالت بين األهداف عبر السيناريوهات 
)القوة(

تصوُّر المفاضالت عبر األهداف )نعم أم ال( •
المعدل الُمقدَّر لنجاح الخطة أو فشلها على مدار نطاق كبير من  •

الفترات المستقبلية بفواصل زمنية محددة، وفًقا لما ينتج عن عملية 
إتخاذ القرار الرصينة

وجود خطة تمويل وموارد مالية ذات مصداقية لتغطية التنفيذ الكامل  •مواءمة التمويل والموارد المالية مع تنفيذ الخطة
أو المرحلي للخطة )نعم أم ال(

إلى أي مدى تم تصميم الخطة من أجل التعلم 
والتكيّف

تم وضع عملية التخطيط للتكيّفية )نعم أم ال( والخيارات المالئمة التي  •
من المرجح توافرها في وقت تحديث الخطة )نعم أم ال(
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دور نماذج المنطق والمحاكاة

األعمال  لربط   1 الفئة  التي يمكن استخدامها في  األدوات  أحد  الطبيعية  للعمليات  المحاكاة  نماذج  تُعد 
لزيادة  يمكن  كيف  توضيح  في  المثال،  سبيل  على  الجوفية  المياه  تدفق  نموذج  يساعد  وقد  بالعواقب. 
حضرية،  ساحلية  منطقة  في  والفيضان  الجوفية  المياه  مستويات  على  التأثير  البحر  سطح  مستوى 
ل مثال آخر في نموذج متطلبات النقل الذي يساعد  باستخدام مبادئ علم المياه والفيزياء. ويمكن أن يتشكِّ
سلطات التخطيط اإلقليمية في الربط بين التغييرات في استخدام األرض والتحول االقتصادي في منطقة 
الرياضية  المحاكاة  نماذج  والطرق. تجسد  الحديدية  والسكة  العام  النقل  المحتملة في طلب  بالتغييرات 
تحليل  مع  تتالءم  وبالتالي  نموذجيًا،  تجسيًدا  الحالية  والسياسة  التشغيل  قواعد  بشأن  االفتراضات  هذه 

الفئة 1. 
بشأن  المعلومات  تجمع  ثم  ومن  بالعواقب،  األعمال  لربط  أخرى  وسيلة  المنطقية  النماذج  وتعد 
وعمليات  المدخالت  على  بناًء  وترتبها  واألداء  التنظيمات(  متعددة  )أو  التنظيمية  االستراتيجية  فاعلية 
المنطقية  النماذج  استخدام  ويمكن   .)2006 وآخرون،   )Greenfield( فيلد  )جرين  التقدم  ومؤشرات  التنفيذ 
التي ال تدخل ضمن العمليات الميكانيكية  التنفيذ  في إكمال نماذج محاكاة من خالل استخالص عناصر 
عادةً  المدرجة  للتفاصيل  مثاالً   3.4 الشكل  يقدم  الحسابية.  بالنمذجة  دمجها  يمكن  التي  اإلحصائية  أو 
المثال  والنتائج. ينطبق هذا  والمخرجات  العمليات  المدخالت ويوضح تسلسل  ل  يُفصِّ في نموذج منطقي 
1 وتم وضعه للمساعدة في تقييم فاعلية تدخالت  للفئة  "إبقاء األمور على حالها"  المحدد على عمليات 
لفهم  مختلفة  طرق  إلى  منها  كل  يسعى  حضرية،  مناطق  ثالث  في   RAND بمؤسسة  القرارات  دعم 
بالسياسات  المتعلقة  الكبرى  القرارات  في  ظهرت  كما  المناخ،  لتغيّر  وتقييمها  المحتملة  االستجابات 

واالستثمار )ميليسا فينوكان، من خالل تواصل شخصي، 2016(. 

الجدول 3.12
المؤشرات المحتملة المرتبطة بجودة عملية التخطيط

المؤشرات المحتملةالفئة

حجم االستجابات الواردة من مراجعات األقران الفنية إلى المنتجات التحليلية الناتجة  •الموثوقية الفنية
في عملية التخطيط

النسبة المئوية للمسئولين والمجتمع وقادة فكر المجموعات البؤرية الذين يعتقدون  •الشرعية السياسية
أن العملية كانت شاملة وعادلة ومنصفة، بناًء على دراسة استقصائية تقييمية لطرف 

خارجي

أهمية التحديات والمشكالت التي تم 
إدراكها في المنطقة

الخطابات العامة التي يُلقيها صّناع القرار الرئيسيون بشأن الخط الزمنّي المنضبط  •
للخطة 

إحصاء الموارد المطلوبة، بالمفاضلة مع النُُهج البديلة •الفاعلية من حيث التكلفة
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الشكل 3.4
مثال على نموذج منطقي لعمليات الفئة 1

.2016 ،RAND المصدر: ميليسا فينوكان، مؤسسة
RAND RR1144-3.4

جودة 
عملية التخطيط

تم تحديد هوية   •
أصحاب الشأن 

وإشراكهم بطريقة 
صحيحة (مثل 

مديري مرافق 
المياه، المخططين، 
المهندسين، مديري 

الموارد الطبيعية في 
مكتب التخطيط 

بالمقاطعة، 
والمجموعات 

البيئية، والمجموعات 
المجتمعية)

عملية التخطيط   •
التي يُنظر إليها على 

أنها عملية شرعية 
تتسم بالمصداقية 

والوضوح والشفافية، 
إلخ.

المدخالت: موارد 
دعم القرار

التداول مع التحليل
تحديد المشكلة/  •

الهدف
خيارات النطاق  •

التحليالت  •

التنفيذ  •

المخرجات: 
الوظائف 
واإلجراءات

داعمة
المحاورات  •

الروابط بين صنّاع   •
القرار وبينهم وبين 

العلماء
بل التنفيذ تحديد سُ  •

ثمرة مُ
البيانات  •

النماذج  •

الوثائق التجميعية  •

األوراق والتقارير  •

التدريبات   •

ناقدة
ر أدوات  توفِّ  •

وتحليالت تعمل 
على توضيح اآلثار 

الجانبية السلبية أو 
مفاضالت سياسات 

محددة

جودة الخطة

الهيكلة الجيدة  •

تطلعة نحو  مُ  •
المستقبل (تتطرق 
إلى مجموعات من 

البدائل التي تتخطى 
الوضع الراهن)

مصممة للتقييم   •
والتعلم (مواءمة 

تلقائية)
متكاملة (عناصر   •
نظام متعددة في 

خطة شمولية توضح 
الروابط)

شاملة للعديد من   •
وجهات النظر

مرنة  •

القدرة 
على التنفيذ

على المستوى الفردي
اكتساب المعرفة  •

التغيُّر السلوكي  •

التغيُّر في التوجه/القيم  •

على المستوى التنظيمي
خبرة تقنية متزايدة (كيفية   •

ية) وكمّ
إدارة وقيادة تتسمان   •

بالفاعلية (مثل الفهم 
المتزايد الذي يتطلب تبني 

إلطار العمل الحالي و/أو 
أعراف جديدة)

تمكين أصحاب الشأن  •

تخطيط تنمية متكامل  •

شراكات تنظيمية أكبر  •

- االتساق بين الهياكل 
واألنشطة المؤسسية 

الحالية والمطلوبة
- االتساق بين الحوافز 

الحالية والمطلوبة

النتائج: الرفاهية 
(إطار عمل المدينة 
المتأقلمة لروكفلر)

الصحة والرفاهية:
الحد األدنى من الضعف   •

اإلنساني
التوظيف وسبل   •

المعيشة المتنوعة
الضمانات الكافية   •

للحياة والصحة البشرية

االقتصاد والمجتمع:
الدعم المتبادل والهوية   •

الجماعية
االستقرار واألمن   •

االجتماعيان
إتاحة الموارد المالية   •

وصناديق الطوارئ

البنية التحتية:
تقليل التعرض المادي   •

والضعف
استمرار الخدمات   •

الحيوية
التنقل واالتصاالت   •

الموثوقة

البيئة الطبيعية
بيئة طبيعية حيوية   •

وصحية

عوامل خارجية: البيئة التي يتم من خاللها 
وضع الخطط وتنفيذها

ل) (مثل العوامل السياقية التي قد تتغير لكن ليس بسبب التدخُّ

• التغيّرات الملحوظة سياسيًا
• التغيّرات الملحوظة اقتصاديًا

• التغيّرات الملحوظة بيئيًا
• إجراءات كل من الجهات الفاعلة والعبي األدوار 

والشركاء اآلخرين
• التصوُّرات العامة للحاجة إلى تخطيط التنمية 

المتكامل ولقيمته
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ملخص النتائج المستخلصة

ويجب أن تستند عملية اختيار المؤشرات المحددة في سياق االستجابات الحضرية لتغيّر المناخ إلى القيم 
واألهداف والطموحات الخاصة بالمنطقة ذاتها. ولهذا السبب، لقد قمنا بالتركيز على فئات المؤشرات التي 
3.8 حتى  يمكن من خاللها اختيار مؤشرات محددة، بما في ذلك تلك المؤشرات الموضحة في الجداول من 
3.12 مرفق معها المثال. ففي الوقت الذي تزداد فيه الدراسات حول المؤشرات إلعالن المشروعات والمبادرات 

المرتبطة بالتأقلم والتكيّف والتخفيف بقفزات ووثبات سريعة، فإن استخدام تلك المؤشرات إجمااًل ال يتم 
يل عملية التخطيط وصياغة االختيارات لصّناع القرار. لقد كان هدفنا في هذا الفصل  وضعه في سياق تشكِّ
إظهار ما قد يمثله هذا التخطيط واتخاذ خطوة أخرى إلى األمام من خالل إظهار مدى ارتفاع فئات المؤشرات 
المختلفة المرتبطة باحتمالية تحول الحوكمة وصنع القرار إلى الحاجة إلى مزيد من االستجابات الفعالة 

لتغيّر المناخ في سياق المجموعة األكبر من القضايا التي تواجه المناطق الحضرية.
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الفصل الرابع

مناقشة

التكيّف  أنشطة  في  العالم  أرجاء  وفي  المتحدة  الواليات  في  الحضرية  المناطق  من  متزايد  عدد  يشارك 
والتخفيف، سواء األنشطة المرتبطة مباشرة بتغيّر المناخ أو وسائل ترسيخ التأقلم في مواجهة الطقس 
عامة(.  نظرة  للحصول على   D الملحق  )راجع  األخرى  واالضطرابات  والضغوط  الطبيعية  والكوارث  القاسي 
قليلة،  أماكن  في  حاليًا،  ويجري  المجتمعي.  التأقلم  مراجعة  قوائم  إلى  العام  الوعي  من  األنشطة  وتمتد 
األمطار  مياه  أنظمة  مع  التعامل  أجل  من  المشكالت  على  المرتكز  التحتية  للبنية  الرئيسي  التخطيط 
انبعاثات غازات  قانونية على  قيود  لديها  التي  والية كاليفورنيا،  الساحلي. كما سنت  التخطيط  أو  القديمة 
الحضرية  المناطق  النقل في  والتخطيط في مجال  األرض  التغييرات في استخدام  قانونًا لتحفيز  الدفيئة، 

الرئيسية من أجل تخفيض صافي االنبعاثات. 
االستجابة  إلجراءات  التشغيل  وقواعد  التنفيذ  واستراتيجيات  والخطط  األهداف  تشكيل  يعتمد 
ووضعها على طريقة تحديد صّناع القرار إلطار تهديد تغيّر المناخ الشامل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم 
الحاجة إلى التخفيف أو التكيّف كقيد فني إلبقاء األمور على حالها يمكن حله من خالل تقنيات جديدة ألنواع 
الرفاهية وتهديداتها. وبدالً من ذلك، يمكن وضع إطار  متعددة واستخدام "البيانات الضخمة" لتحديد فرص 
للتحدي بشكل مناسب كأحد جوانب إدارة الخطر ذات التكاليف قريبة المدى وفوائد بعيدة المدى مشكوك 
بها. وبقطع خطوة أخرى، يمكن رؤية تهديد تغيّر المناخ بأنه يفرض تحديًا أساسيًا للحوكمة الحضرية كما 
نعرفها. وفي هذا اإلطار، أصبحت النماذج القديمة للبيروقيراطية التي تفرض القرارات من القمة واألشغال 
وذات  القطاعات  وعبر  القريب  المدى  على  التغيّر  بمطالب  للوفاء  ومقيدة  جامدة  الخدمات  وتقديم  العامة 

الدرجة العالية من الشكوك والتأثير المرتفع المحتمل. 
إطار  المخاطر،  إدارة  من  عمومية  أكثر  شكل  وهي  المخاطر،  حوكمة  أن  افترضنا  الثاني،  الفصل  في 
عمل مناسب بسبب قدرته على احتواء منظور تحليلي متعددة الجهات الفاعلة وقائم على القرارات وكذلك 
إدراكها أن استجابات تغيّر المناخ أكثر من كونها مجرد استجابات فنية في طبيعتها. وفي حين يندرج الكثير 
من خيارات االستجابة لتغيّر المناخ، مثل التحسينات في كفاءة الطاقة أو التوسع في وسائل النقل العامة 
حالها؛  على  األمور  إبقاء  عمليات  في  للفيضانات،  عرضة  األكثر  المناطق  في  تقدًما  األكثر  البناء  قوانين  أو 
مثّلت بدائل أخرى تحديًا بسبب آثارها اإلقليمية الكبيرة وتداخلها مع السلطات القضائية للوكاالت العامة 
ومتطلباتها لقوانين ولوائح وسياسات جديدة في بعض الحاالت. واألمثلة على ذلك كثيرة مثل البنية التحتية 
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مياه  إلدارة  السلطات  متعدد  المالي  والتمويل  األرض،  استخدام  وتغييرات  المالية،  الهيكلة  ذات  أو  الجديدة 
األمطار اإلقليمية. ومن أجل تنفيذ حوكمة المخاطر في ظل مثل هذه الظروف، نضيف ثالثة تحسينات مهمة 
إلى إطار العمل وهي: دعم القرار في ظل ظروف نطاق الشك الواسع، والتعلم وإدارة المخاطر التكرارية، وفكرة 
إليها  الحاجة  تجدر  قد  التي  الحوكمة  في  التحول  من  متنوعة  درجات  إلى  الحاجة  لتحديد  التحول"  "فئات 

لتقليل المخاطر إلى مستويات مقبولة. 
إطار  يكون  أن  ويجب  اإلجراءات.  لتوجيه  كافيًا  مناسب  مفاهيمي  عمل  إطار  على  الحصول  يعد  ال 
الموضوعي  التحليل  العمل هذا من  إطار  أن يستفيد  ويُفضل  القرار،  للتنفيذ في عملية صنع  قابالً  العمل 
والتخطيطي التشاركي والشفاف لدعم المداوالت. وعالوة على ذلك فإن المؤشرات ضرورية كجزء من دعم 
القرار إلنجاز التقدم بشكل دقيق تجاه النتيجة المرجوة من تقليل المخاطر؛ باإلضافة إلى مؤشرات تحديد 
بناء القدرات للتحول والتنفيذ خارج معايير إبقاء األمور على حالها. وقد تم اقتراح أنظمة كثيرة للمؤشرات 
على مدار العقد الماضي أو قبل ذلك، كما نصف في الفصل الثالث والملحق C، حيث إن بعًضا منها على 
صلة بطريقة بناء المدن والمناطق والدول للقدرات واالستجابة لتغيّر المناخ أو التأقلم أو أيًا كانت احتمالية 
منشأها للتفكير بشأن التخطيط للتغيير على المدى البعيد. كما اكتشفنا بأنه ال يوجد نظام واحد قائم من 
المؤشرات حوى األبعاد الكاملة إلطار عملنا المفاهيمي المقترح، وال يشمل ذلك إدارة المخاطر فحسب وإنما 
اعتبارات الحوكمة وجودة التخطيط وعمليات دعم القرار ذاتها. وبدالً من ذلك، اخترنا توليف نظام مؤشرات، 
الحاجة، حسبما هو  إلى مؤشرات جديدة بحسب  باإلضافة  اآلخرون  اقترحها  التي  المؤشرات  مستوحى من 

ملخص في الجدول 3.4 والمثال الوارد في الجدول 3.7.

خطوات تجاه تطبيق إطار العمل

يمكن أن تتسم عمليات القرار في أي مستوى حكومي بالفوضوية، حيث تميل قرارات البنية التحتية الرئيسية 
والمياه  والنقل  العامة  األشغال  مثل  "التنفيذية"  اإلدارات  داخل  اتخاذها  يتم  أن  إلى  األمريكية  المدن  داخل 
والصرف الصحي وحماية البيئة واإلسكان. وتميل هذه اإلدارات إلى اتباع إجراءات التخطيط والتمويل الخاصة 
بها كأمر طبيعي. في حين يمكن لممثلي هذه اإلدارات التجمع بشكل منتظم لمقارنة المالحظات والتنسيق 
بشأن إجراءات فردية محددة، إال أنهم ال يميلون إلى إجراء عمليات تخطيط رئيسية مع بعضهم بعًضا. وهذا 
يوضح سبب دعم مؤسسة روكفلر )Rockefeller Foundation(، على سبيل المثال، لمسؤولي التأقلم من خالل 
برنامجها "100 مدينة ُمَمّكنة". ويهدف مسؤولو التأقلم هؤالء إلى المساعدة في تحطيم نماذج الحوكمة 
التي تفرض القرارات من القمة والمساعدة في صياغة الحلول التي تختصر الخطوط التقليدية للمسؤولية 
داخل المدن. ولكن قضية الحوكمة أكثر تعقيًدا من ذلك. وكمثال على ذلك، ال يجب على المدن أن تجد طرًقا 
الضواحي  مناطق  مع  لتتعاون  طرق  على  العثور  إلى  أيًضا  بحاجة  ستكون  لكنها  فقط،  لالستجابة  جديدة 
المجاورة والمناطق الخارجة عنها لتنفيذ حلول المدى البعيد الفاعلة. ويعد ذلك أكثر صعوبة بسبب التباين 
بين االختصاصات في الرفاه االقتصادي وفرض الضرائب والتفاوتات في الدخل والعوامل االقتصادية االجتماعية 

األخرى.
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المهمة  الدروس  من  العديد  وزمالئنا،  المؤلفين  خبرة  إلى  باإلضافة  القرارات،  دعم  مؤلفات  توضح 
منتدى  إيجاد  في  األولى  الخطوة  وتتمثل  الظروف.  هذه  مثل  ظل  في  المخاطر  حوكمة  عمل  إطار  لتنفيذ 
والية  المنتديات في حال عدم وجودها. شّكلت  أحد هذه  إنشاء  أو  التداولية،  القرارات  مناسب عملية صنع 
الوزارات الحكومية المتعددة  لويزيانا هيئة حماية السواحل وإعادة إعمارها )CPRA( لتنسق العمل ما بين 
في الوالية والقيام بمسؤولياتها في ساحل لويزيانا، وذلك في كانون األول )ديسمبر( عام 2005، عقب إعصار 
إعمارها  وإعادة  السواحل  حماية  هيئة  كانت  كما   .)2015 إعمارها،  وإعادة  السواحل  حماية  )هيئة  كاترينا، 
(CPRA( تهدف إلى معالجة احتياجات المنطقة الساحلية بالكامل، وليس فقط مدينة نيو أورلينز، وبورت 
لصنع  جديد  حوكمة  هيكل  تشكيل  يكون  أن  ويمكن  الساحل.  بطول  األخرى  الحضرية  واألماكن  تشارلز 
القرارات اإلقليمية أمرًا صعبًا في السياسات األمريكية الحالية. وقد تتطلب تحديات تغيّر المناخ أن تصبح 
هذه التغييرات أكثر تكرارًا عند فشل ترتيبات الحوكمة القائمة في إظهار القدرة على تقليل المخاطر بطرق 

مقبولة اقتصاديًا واجتماعيًا.
تتمثل الخطوة الثانية تجاه التنفيذ، وهي مرتبطة بقوة بالخطوة األولى، في إيجاد قادة واسعي الرؤى 
الديمقراطية في سياق  العمليات  تبني  عبر  ناجحة  نتيجة  تجاه  تداولية وشفافة  توجيه عمليات  يمكنهم 
نهج "التداول مع التحليل". ومن ثم يمكن للقيادة القوية تحديد األسلوب لتقييم التحليل الموضوعي في 
موضعه الصحيح في إطار عمليتي صنع القرار والتخطيط التشاركيتين، وليس كوسيلة لتبرير قرار ُمحدد 
مسبًقا، ولكن يعد بدالً من ذلك وسيلة لفتح األفق أمام أخذ مجموعة من البدائل والمفاضالت الواضحة 

والمفيدة للعامة وممثليهم في االعتبار.
وأخيرًا، تتمثل الخطوة الثالثة المهمة في االستفادة من رواد الفكر والخبراء الفنيين في المجتمع 
المخاطر  الفاعلة لإلبالغ عن  العمليات  تبدأ  أن  ويجب  بدايتها.  التداولية من  العملية  ريادية في  أدوار  ألداء 
في المراحل المبكرة من عملية التخطيط. وبحسب ما قام به كاهان وآخرون )2014( وما وضحه اآلخرون، 
ترسيخ  في  المجتمع مهمة  في  تحليلية مختلفة  النابعة من منظورات  المصداقية  ذات  األصوات  تعتبر 
الفهم بين القطاع العام األوسع نطاًقا. وقد منح الدعم العام بدوره المصداقية إلى عمليتي صنع القرار 
العلماء  ويميل  والعملية.  العامة  بين  أخرى  تواصلية  قناة  المحلية  الفنية  القيادة  وتضيف  والتخطيط. 
والمهندسون من مؤسسات محلية وإقليمية إلى الحصول على فهم قوي للظروف المحلية وتقدير واضح 
المجتمعات  من  جزًءا  كونها  بفضل  وذلك  مجاالتها  نطاق  في  االجتماعية  والقضايا  العلم  بين  للتفاعل 

المتأثرة.

قياس فاعلية العمليات والنتائج

في  لالستخدام  الُمقترحة  المؤشرات  أنواع  من  للكثير  شاملة  مناقشة   C والملحق  الثالث  الفصل  يقدم 
للمؤشرات،  الُمقترح  نظامنا  وفي  الحضرية.  المناطق  في  الصلة  ذات  األخرى  واألنشطة  والتأقلم  التكيّف 
تحقيقها.  إلى  واالستراتيجيات  السياسات  تهدف  التي  المستوى  عالية  النتائج  الرفاهية  مؤشرات  تمثل 
لتحقيقها حتى  أكثر  أو  تستغرق سنوات  قد  المؤشرات  هذه  في  التغييرات  فإن  تحدثنا بشكل عملي،  وإذا 
ل كل من تخطيط مقاييس االستجابة وتنفيذها. في حين أنه من المحتمل إلى حد ما تقييم التبعات  يتشكَّ
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المستقبلية لإلجراءات الحالية باستخدام توليفة ما من نماذج المحاكاة واألحكام النوعية، فإنه ال غنى عن 
التي تركز  التقديرات وتقع غالبًا في نطاق الشك.1 ولهذا السبب فإنه من الضروري إكمال المؤشرات  هذه 
على النتائج مع المؤشرات التي تركز على جودة الخطة والعملية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تدمج هذه 
التتابعية بشكل  المؤشرات األخيرة قضايا العدل والمساواة والحقوق والشمولية التي حددتها المؤشرات 

ضعيف والتي ترتكز فقط على النتائج )جونز وآخرون، عام 2014(. 
الجدول  في  الُمدرجة  الرئيسية  الخمس  الفئات  عبر  المؤشرات  لملء  البيانات  جمع  يتطلب  سوف 
وتوجيه جمع  النتائج  وتحليل  االستقصائية  الدراسات  ذاتها إلدارة  التداولية  العملية  وجود مقيّم خارج   3.6
البيانات والمعلومات من المصادر األخرى. ويتعين أن يكون المقيّم ملًما بجميع التفاصيل بداية من إنشاء 
البيانات  احتياجات  وتحديد  التخطيط  للمشاركين في عملية  األساسية  االتجاهات  تحديد  وحتى  العملية 

طوال الوقت، وذلك من أجل أن يكون فاعالً في قياس التغيير والتقدم بمرور الوقت.
البعيد  المدى  على  والتخطيط  القرار  صنع  عمليات  في  ُمدمج  مؤشرات  نظام  وجود  نؤيد  ونحن 
تقييم"  "كبطاقات  أساسي  بشكل  الموضوعة  المؤشرات  بعكس  والتركيز  االستمرارية  لضمان  كوسيلة 
لويزيانا  والية  خطة  مثل  العمليات،  تصميم  تم  وقد  متكرر".  وغير  المدى  "قصير  تطوير  مشروع  لدعم  أو 
الرئيسية الشاملة لتوفير ساحل مستدام وخطة إعادة إعمار إفرجاليدز الشاملة وخطة الموارد المتكاملة 
وإدارة  لالستثمار  التخطيط  في  واالستمرار  االستقرار  توفير  أجل  من  ديستريكت،  ووتر  ميتروبوليتان  لوكالة 
أساسية  دوافع  التقدم  مؤشرات  تعد  األمثلة،  هذه  وفي  والكبيرة.  المستمرة  اإلقليمية  التحتية  البنية 
أجل  الضرورية من  األنظمة  للحفاظ على  قويًا  ووكاالتهم حافزًا  الموارد  يمنح مديري  ذاتها، مما  للعمليات 

جمع المؤشرات ومعالجتها واستخدامها بشكل نشط مع صّناع القرار والعامة.

االنتقال من النظرية إلى التطبيق

يتم وضع الكثير من أنظمة المؤشرات كي تستخدمها المدن؛ ولكن القليل نسبيًا من أنظمة المؤشرات 
هذه يتم الحفاظ عليه واستخدامه بشكل وقتي ومستمر بعد السنوات األولى القليلة لهذه األنظمة. كما 
تم اختبار عدد أقل من أنظمة المؤشرات في ظل الظروف المتغيرة وتم تقييم فاعليتها. وفي سياق إجراء 
هذه المراجعة، توصلنا إلى أهمية الحاجة إلى مجموعة مؤشرات قابلة للتعميم يمكن أن تتبناها المناطق 
الخاصة  أغراضها  تحقق  األجل كي  المدمجة طويلة  التخطيط  عملية  من حيث  العهد  الحضرية حديثة 

بها. ورغم ذلك، يتطلب الوصول إلى هذا الهدف مزيًدا من التطوير والتخطيط الميداني والتقييم. 
RAND ثالث دراسات ميدانية في منطقة بيتسبرغ وجنوب شرق فلوريدا ومنطقة  أطلقت مؤسسة 
الخليج في شمال كاليفورنيا. والتعامل مع كل منطقة من المناطق يّتبع عملية "تشاور مع تحليل". وتعمل 
مؤسسة RAND في كل منطقة مع أحد منتديات االجتماع اإلقليمية للمداوالت: مسؤول مقاطعة أليجني 
في الحالة األولى، والمقاطعات المشاركة في اتفاق تغيّر المناخ اإلقليمي في جنوب شرق فلوريدا في الحالة 

غالبًا ما سيتعذر، حتى بعد إجراء عمليات القياس، تحقيق الرابط بين اإلجراء والنتيجة بشكل قاطع. حيث يتبين صعوبة   1

فصل الطوارئ عن النتيجة المحددة إلى المدى الذي ال يلحظ فيه المراقب سوى تصور فعلي واحد لما كان بمثابة مسارات 
سابقة عديدة )راجع على سبيل المثال، مارش "March" وآخرون، 1991 (.
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الثانية، وفي الحالة الثالثة، ثالث مؤسسات للتخطيط الحضري: جمعية ساكرامينتو للحكومات ولجنة النقل 
الثالث، فإنه تم  المثال في نهاية الفصل  الحضري وجمعية سان خواكين للحكومات. وكما هو موضح في 
والتنفيذ.  للتحول  القدرات  وتقييم  النتائج  ومراقبة  التخطيط  تقييم عملية  دعم  أجل  المؤشرات من  جمع 
وسيكون هذا النهج مفيًدا في تقييم الدراسات كما سيّمكن عملية التعلم التكراري في عمليات دعم القرار. 

وقد بدأ التقييم في بداية كل مشاركة وسيُجرى تنفيذه بنهاية مشاركة مؤسسة RAND كحد أدنى.
لقد تعاونت مؤسسة RAND عن كثب مع القادة اإلقليميين والفاعلين الرئيسين اآلخرين لوضع مدى 
لعملية تخطيط تفاعلية تناسب احتياجات المنطقة، وتصميمها وتنفيذها. وتم استخدام االجتماعات األولى 
المتعددة لتوضيح المشكلة الواجب حلها بوضوح، وكذلك األهداف التي يجب تحقيقها في الحل وخيارات 
المؤشرات  القرار ويحددون  القرار في هذه الخطوة األساسية من هيكلة  معالجة المشكلة. ويناقش صّناع 

األساسية التي تمثل أهداف تخطيطهم المتعددة. 
اتجهت مؤسسة RAND بعد ذلك إلى بناء أداة لدعم القرارات )تعرف باسم أداة التخطيط(، مخصصة 
ومؤشرات  االستثمار  أو  السياسة  وخيارات  االهتمام،  نظام  حول  المعلومات  تنظيم  أجل  من  تطبيق،  لكل 
االهتمام عند تقييم الخيارات والمفاضالت بين األهداف. وفي هذه المرحلة من العملية في كل دراسة من 

الدراسات الميدانية، تم تحديد المؤشرات المرتبطة بالقدرة على التنفيذ والتحول. 
كانت المجموعة التالية من االجتماعات ذات طبيعة فنية على نحو أكثر، حيث تم جمع البيانات والنماذج 
للمساعدة في تحليل مستقبل بدون إجراءات والفوائد والتكاليف المحتملة للخيارات المتعددة لإلجراءات. 
وتم دمج المخرجات من هذه النماذج في أداة التخطيط المخصصة التي تشمل برنامج تصور للمساعدة في 
تفسير النتائج. وسوف تكون مجموعة االجتماعات األخيرة جلسات تفاعلية مع صّناع القرار )وأصحاب الشأن 
المختلفة  والخيارات  السيناريوهات  المحتملة في ظل  النتائج  ذلك مالئًما( الستكشاف مدى  يكون  عندما 
وتم  المستقبلية.  والتكاليف  الفوائد  على  تؤثر  التي  األخرى  األساسية  الشك  نطاق  وعوامل  المناخ  لتغيّر 
إحدى هذه  الترتيبات إلطالة  إجراء  الرغم من  تقريبًا، على  12 شهرًا  لمدة  لتستمر  الدراسات  تصميم جميع 
يتعلق  المبادرة فيما  زمام   RAND تولت مؤسسة  الجهود، قد  إطار هذه  أكثر لمدة أطول. وفي  أو  الدراسات 
بالتبسيط والتحليل كأحد أوجه بناء القدرات. ونتوقع في إطار جهودنا المستقبلية أن يقوم شركاء محليون 

بتنفيذ هذه العمليات بأنفسهم. 
نماذج محاكاة  دراسة  وتستخدم كل  التداول.  والمحاكاة عناصر مهمة في عملية  التصور  أدوات  تعد 
مستنبطة من النماذج الموجودة في المنطقة وكذلك تخصيصها لسياقها المحدد. وقد استعانت جهود 
التسهيل التحليلي السابقة لمؤسسة RAND في والية لويزيانا )جروفز وآخرون، عام 2014(، وحوض نهر كولورادو 
الشأن  أصحاب  بها  يثق  تفصيلية  محاكاة  بنماذج  أخرى  أماكن  وفي   )2013 عام  وآخرون،  وفيشباتش  )جروفز 
أدوات تصور لمساعدة  الخطر(. كما استخدموا  )التغيّر في  بالتبعات  السياسة(  )خيارات  اإلجراءات  ربط  في 
أصحاب الشأن في تخيل أوجه الضعف والمفاضالت، والمشاركة في عملية تكرارية تجيب على أسئلة "ماذا 
لو" بالبيانات والتداول مع اآلخرين بشأن خيارات القرارات. لقد اتخذنا نهًجا مماثالً مع هذه الدراسات الميدانية 

الثالث.



62    االستجابات الحضرية لتغّير المناخ: إطار عمل لصناعة القرار ومؤشرات داعمة

كما تقدم هذه الدراسات الميدانية وسائل الختبار صالحية إطار عمل دعم القرارات ونظام المؤشرات 
المقترحة في هذا التقرير، وفائدتهما؛ باإلضافة إلى معالجة احتياجات صنع القرار ذات األولوية في كل منطقة 

من المناطق الحضرية الثالث. وسننشر نتائج تقييمنا عقب إتمام هذه الدراسات الثالث.

مالحظات ختامية

على  المؤشرات  تطبيق  لفن  الحالية  الحالة  على  الشخصي  الطابع  بإضفاء  قمنا  المراجعة،  هذه  في 
المخاطر  حوكمة  سياق  في  االستجابات  هذه  ووضع  الحضرية  المناطق  في  المتغير  للمناخ  االستجابات 
وإدارتها والتخطيط بعيد المدى وصنع القرار في ظل نطاق الشك. وتمر المدن في الواليات المتحدة والعالم 
بفترة تغيّر سريع نتيجة للكثير من القوى، ويعد تغيّر المناخ إحدى هذه القوى. وعالوة على ذلك، يتم التخطيط 
لتغيّر المناخ، سواء التخطيط تجاه التخفيف أو التكيّف أو كليهما، في بيئة سياسية وحوكمة معقدة عبر 
المنافسة المكثفة على الموارد لمعالجة مجموعة من االحتياجات االجتماعية. وتعد القيادة المفكرة ذات 
الحضرية  المناطق  في  المقيمين  بين  التوزيعية  المساواة  من  مقبولة  مستويات  لتحقيق  أساسية  الرؤية 
ووضع موازنة مناسبة لتلبية االحتياجات على المدى القريب والمدى البعيد. وليس لدينا عملية يمكن وضعها 
لبناء هذه القيادة، لكننا نفترض أن يكون إطار العمل والمؤشرات التي تمت مناقشتها في هذا التقرير مفيدة 

لهؤالء الذين يختارون القيادة أو يتم اختيارهم لها.
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حددناها  التي  للمصطلحات  السابقة  الدراسات  في  الواردة  التعريفات  من  الكثير  الملحق  هذا  في  نُلخص 
واستخدمناها في الدراسة. ترد تعريفاتنا المفضلة في الجدولين 1.1 و1.2 في الفصل األول.

التكّيف– 
"عملية التأقلم مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته. ويسعى التكيّف في األنظمة البشرية إلى  –

تخفيف الضرر أو تجنبه أو استغالل الفرص المفيدة السانحة. وفي بعض األنظمة الطبيعية، قد 
ل التدخل البشري من التأقلم مع المناخ المتوقع وتأثيراته" )الهيئة الحكومية الدولية المعنية  يُسهِّ

بتغيّر المناخ، 2014c، ص 118(.
استجابة  – االقتصادية  أو  االجتماعية  أو  البيئية  األنظمة  في  موائمات  حدوث  إلى  التكيّف  "يُشير 

العمليات  في  تغيّرات  حدوث  إلى  ويُشير  آثارها.  أو  وتأثيراتها  متوقعة  أو  فعلية  مناخية  لمحفزات 
والممارسات والهياكل من أجل تخفيف األضرار المحتملة أو االستفادة من الفرص المرتبطة بتغيّر 

المناخ" )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ، عام 2014(.
"يدور مفهوم التكيّف في الوقت الحالي حول تقليل أوجه الضعف للتأثيرات الناشئة أو المستقبلية  –

التي قد تصبح ُمدمرة بشكل خطير إن لم نبدأ بتحديد خيارات االستجابة اآلن؛ وبمعنى آخر، يُشير 
عام  للبحوث،  القومي  )المركز  إدارة مخاطر أساسية"  استراتيجية  إلى  الحالي  الوقت  التكيّف في 

2010، ص 1(

إلى  – التكيّف من إجراءات تُّتخذ من أجل تقليل العواقب العكسية لتغيّر المناخ، باإلضافة  "يتألف 
على  المناخية  الضغوط  تأثيرات  تقليل  إلى  التكيّف  إجراءات  تهدف  مفيدة.  فرص  أي  استغالل 

األنظمة البشرية والطبيعية" )المرفق الوطني ألبحاث التكيّف مع تغيّر المناخ، ُمحدث(

القدرة على التنفيذ– 
لتطبيق  – المصممة  األنشطة  من  محددة  "مجموعة  في  المشاركة  على  والقدرة  الموارد  امتالك 

نشاط أو برنامج ذي أبعاد معروفة )فيكسين )Fixsen( وآخرون، عام 2005(. هذا التعريف مشتق من 
تعريف مقتبس من كلمة التنفيذ وتعريف كلمة القدرة.

–  National Implementation Research( الوطنية  التنفيذ  بحوث  لشبكة  الرئيسية  الصفحة  تُورد 
Network( عام )2016(: "تُعد عمليات التنفيذ وفًقا لهذا التعريف هادفة وتوصف بالتفصيل الكافي 
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األنشطة"  من  محددة  "مجموعة  وجود  اكتشاف  إمكانية  المستقلين  للمراقبين  يتسنى  حتى 
متعلقة بالتنفيذ وقوتها. باإلضافة إلى ذلك يوصف النشاط أو البرنامج الخاضع للتنفيذ بالتفصيل 
الكافي حتى يتسنى للمراقبين المستقلين إمكانية اكتشاف وجود هذا النشاط أو البرنامج وقوته".

القدرة على التحول– 
امتالك الموارد والقدرة على إحداث تغيير في "السياقات والعوامل الهيكلية التي تحدد إطار مراجع  –

]الشخص[". )باهل وستل ، عام 2009، ص 359(
والبشرية"  – الطبيعية  لألنظمة  األساسية  السمات  في  "تغيّر  إحداث  على  والقدرة  الموارد  امتالك 

تعريف  من  مشتق  التعريف  هذا   .)2014a عام  المناخ،  بتغيّر  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة 
مقتبس من كلمة التنفيذ وتعريف كلمة القدرة.

إطار العمل– 
"الهيكل األساسي لشيء ما: مجموعة من األفكار أو الحقائق التي توفر الدعم لشيء ما". )ميريام  –

ويبستر )Merriam-Webster(، ُمحّدث(
"إطار عمل مفاهيمي محدد كشبكة أو "خطة" من المفاهيم المترابطة" )جبارين )Jabareen(، عام  –

2009، ص 49(.

والتوقعات  – واالفتراضات  المفاهيم  نظام  يشمل  الذي  لدراستك،  المفاهيمي  العمل  إطار  "يمثل 
)ماكسويل  تصميمك"  من  أساسيًا  جزًءا  وتلهمه،  بحثك  تدعم  التي  والنظريات  والمعتقدات 
العمل  إطار   )Huberman) )1994( وهوبرمان   )Miles( مايلز  َّف  عر  .)39 ص   ،2013 عام   ،)Maxwell)
إما بشكل  دراستها،  التي يتعين  الرئيسية  أو كتابي، "يشرح األمور  المفاهيمي بكونه منتج مرئي 
بياني أو سردي - مثل العوامل أو المفاهيم أو المتغيرات األساسية - والعالقات المفترضة بينها" 

)ص 18(.
إطار العمل المنطقي يُقصد به "]أداة[ إدارة تُستخدم من أجل تحسين تصميم التداخالت، غالبًا على  –

مستوى المشروع. ويتضمن تحديد العناصر االستراتيجية )المدخالت والمخرجات والنتائج والتأثير( 
وعالقاتها السببية ومؤشراتها واالفتراضات أو المخاطر التي قد تؤثر على النجاح أو الفشل. ومن ثم 
ل التخطيط للتدخل التنموي وتنفيذه وتقييمه. مصطلح مرتبط: اإلدارة القائمة على النتائج  يُسهِّ

" )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، عام 2002(.

التأثير– 
"التغيّر األساسي المقصود أو غير المقصود الذي يحدث في المؤسسات أو المجتمعات أو األنظمة  –

نتيجة ألنشطة برنامج في غضون فترة تتراوح من 7 إلى 10 أعوام" )كيلوج )Kellogg(، عام 2004(
"نتائج أو أثر ينتجان عن مشروع أو برنامج أو ينسبان إليهما. وغالبًا ما يستخدم التأثير ليشير إلى  –

مستوى أعلى من آثار برنامج تحدث على المدى المتوسط أو الطويل، ويمكن أن يكون مقصود أو غير 
مقصود، وإيجابي أو سلبي" )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عام 2009(.
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المؤشر– 
"تمثيل قابل للقياس لحالة عمليات أو إدارة أو حاالت، أو وضعها" )المنظمة الدولية للمعايير، 2015(. –
"عامل أو متغير كمي أو كيفي يقدم وسائل بسيطة وموثوقة لقياس إنجاز أو عكس تغيّرات مرتبطة  –

بتدخل، أو يساعد في تقيم أداء عامل تطوير" )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2002( 
األمريكية  – )الوكالة  خاصة"  ظاهرة  أو  سمة  لقياس  موثوقة  وسائل  يقدم  كيفي  أو  كمي  "متغير 

للتنمية الدولية، 2009(
برنامج ما نحو تحقيق  – الذي يحرزه  التقدم  والقياس يوضح  وقابل للمالحظة  تغيّر محدد  أو  "سمة 

نتيجة محددة" )مراكز مكافحة األمراض واتقائها، عام 2012(

المدخل– 
"موارد بشرية ومالية وتنظيمية ومجتمعية تتوفر لدى برنامج ما من أجل التوجيه بتنفيذ العمل"  –

)كيلوج عام 2004(.
"الموارد المتوفرة لتنفيذ البرنامج. ومن األمثلة التي توضحها األموال والموظفين والوقت والمرافق  –

والمعدات وما إلى ذلك" )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عام 2009(.

إدارة المخاطر المتكررة– 
"تُشير إلى عملية تحديد مستمرة لخيارات االستجابة والمخاطر، وتقديم مجموعة من اإلجراءات  –

التي تركز على تقليل المخاطر وتكون صامدة على مدار األحداث المستقبلية المحتملة، ومراجعة 
استراتيجيات  تكون  أن  يجب  الجديدة.  المعرفة  من  لالستفادة  زمنية  فترة  مدار  على  االستجابات 
إدارة المخاطر المتكررة قوية بما يكفي لتعزيز التقدم المستدام واالستثمارات طويلة األجل، وتكون 
الوقت"  بمرور  والتقنيات  واألدوات  المعرفة  في  التحسينات  من  لالستفادة  يكفي  بما  مرنة  كذلك 

)المركز القومي للبحوث، عام 2011، ص 1-2(
"نهج ثابت يستخدم دائرة عملية المراقبة والبحث والتقييم والتعلم من أجل تحسين استراتيجيات  –

القطاع"  أو  المشروعات  تحليل  على  تطبيقه  ويمكن  الشديدة  بالمرونة  النهج  يتسم  اإلدارة. 
(Weadapt.org، عام 2014(.

القياس– 
"قيمة يتم تحديد كميتها مقابل معيار. فحين يريد ُمنفذ مشروع ما معرفة أن إجمالي المساحة  –

للجميع معرفة  ويمكن  المعيار  "األفدنة"  تمثل  فدان.   250 للتطوير  الخاضعة  الحضرية  الخضراء 
المساحة المتضمنة والموافقة عليها". )فيجاه وآخرون، عام 2015، ص 73(.

المقياس– 
"قياس محسوب أو مركب أو مؤشر كمي قائم على اثنين أو أكثر من المؤشرات أو المقاييس. تساعد  –

 ،2015 عام  وآخرون،  )فيجاه  أكثر".  أو  األخرى  األبعاد  أحد  إلى  بالنسبة  متغير  تحديد  في  المؤشرات 
ص 73(.
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التخفيف– 
تخفيف تغيّر المناخ: "تدخل بشري من أجل تقليل مصادر أو تحسين مصارف غازات الدفيئة" )الهيئة  –

)2014a الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، عام
تلك  – ذلك  )يشمل  المادية  للمخاطر  المحتملة  العكسية  اآلثار  "تقليل  وخطرها:  الكوارث  تخفيف 

)الهيئة  والضعف"  والتعرض  الخطر  تقلل  التي  اإلجراءات  خالل  اإلنسان(  فيها  يتسبب  التي  اآلثار 
)2014a الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، عام

الدفيئة"  – غازات  انبعاث  منع  أو  تقليل  أجل  من  المبذولة  الجهود  إلى  المناخ  تغيّر  تخفيف  "يُشير 
)برنامج األمم المتحدة للبيئة ]UNEP[، عام 2015(.

النتيجة– 
ومستوى  – وحالتهم  ومهاراتهم  ومعارفهم  البرنامج  في  المشاركين  سلوك  في  محددة  "تغيّرات 

بينما  سنوات،   3 إلى  سنة  من  تتراوح  فترة  غضون  في  األجل  قصيرة  النتائج  إحراز  ويتعين  أدائهم. 
يتعين إحراز النتائج طويلة األجل في غضون إطار زمني يتراوح من 4 إلى 6 سنوات. ويجب أن ينعكس 
التسلسل المنطقي من النتائج قصيرة األجل إلى النتائج طويلة األجل في تأثير يحدث في غضون 

فترة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات تقريبًا" )كيلوج عام 2004(.
"نتائج أو أثر ينتجان عن المشروع أو البرنامج أو السياسة أو ينسبان إليه. وغالبًا ما تُستخدم النتيجة  –

األمريكية  )الوكالة  والتأثير"  النتيجة  مرتبطة:  مصطلحات  وفورية.  مقصودة  تأثيرات  إلى  لإلشارة 
للتنمية الدولية، عام 2009(.

مصطلحات  – ما.  تدخل  لمخرجات  والمتوسط  القصير  المدى  على  محققة  أو  محتملة  "تأثيرات 
مرتبطة: النتيجة والمخرجات والتأثيرات واألثر" )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عام 2002(.

المخرجات– 
"المنتجات المباشرة ألنشطة برنامج ]التي[ قد تشمل أنواع الخدمات ومستوياتها وأهدافها التي  –

يتعين أن يقدمها البرنامج" )كيلوج عام 2004(
"المنتجات والبضائع والخدمات التي تنتج من تدخل ما" )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عام  –

)2009

أيًضا  – التي قد تشمل  تنموي ما؛  تنتج من تدخل  التي  الرأسمالية  والخدمات  والبضائع  "المنتجات 
الدولية،  للتنمية  األمريكية  )الوكالة  النتائج"  بتحقيق  الصلة  ذي  التدخل  من  الناتجة  التغييرات 

عام 2002(

العملية– 
)المنظمة  – إلى مخرجات"  المدخالت  تحوّل  التي  التفاعلية  أو  المترابطة  األنشطة  من  "مجموعة 

الدولية للمعايير، عام 2015(
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أو  – برنامج  تنفيذ  القيام بها فعليًا من أجل  التي تم  أو متسلسلة من األشياء  "مجموعة مبرمجة 
مشروع" )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عام 2009(

جودة الخطة– 
درجة قدرة خطة على تحقيق تأثيرها المرغوب –

التأقلم– 
"قدرة األنظمة االجتماعية واالقتصادية والبيئية على التصدي الضطراب أو اتجاه أو حدث خطير، أو  –

االستجابة أو إعادة التنظيم بطرق تحافظ على وظيفتها األساسية وهويتها وهيكلها، مع الحفاظ 
أيًضا على القدرة على التكيّف والتعلم والتحول" )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 

)2014a عام
"يُعرف التأقلم، حسبما هو محدد في هذه الدراسة، بالقدرة على اإلعداد ألحداث عكسية والتخطيط  –

لها واستيعابها والتعافي منها والتكيّف معها بشكل أكثر نجاًحا" )المجلس الوطني للبحوث، عام 
2012، ص 1(.

"التأقلم هو قدرة نظام اجتماعي بيئي على استيعاب االضطرابات والضغوط األخرى أو مقاومتها  –
مثل أن يبقى النظام في إطار نفس النظام الحاكم، مع االحتفاظ بهيكله ووظائفه بشكل أساسي. 
1973، وجوندرسون  والتكيّف )هولينج عام  والتعلم  النظام على تنظيم نفسه  درجة قدرة  ويصف 

(Gunderson( وهولينج عام 2002، ووكر وآخرون. عام Resalliance.org( ")2004، عام 2015(.

الرفاهية– 
–  )Dodge( يُقصد بالرفاهية "نقطة التوازن بين مجموعة موارد لفرد ما والتحديات التي تواجهه" )دودج

وآخرون، عام 2012(.
بالرفاهية الفكرة األكثر أهمية للعملية الديناميكية التي تمنح األشخاص شعورًا بمدى  – "يُقصد 

العقلية"  "الملكات  أو  النفسية  والموارد  واألنشطة  الظروف  بين  التفاعل  سير حياتهم، من خالل 
)الحسابات الوطنية للرفاهية، بدون تاريخ(.

"تشير الرفاهية إلى الشعور بالتحسن بوجه عام وليس في نطاق أي جانب من جوانب الحياة. وتماشيًا  –
مع هذا االستخدام الشائع نسبيًا، نُعرّف الرفاهية التامة بكونها تقييم كلي لحياة الفرد في جميع 

جوانبها" )دينير )Diener(، عام 2009، ص 9(.
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B الملحق

دراسة استقصائية عن أُطر عمل االستجابات الحضرية لتغّير المناخ

في هذه المراجعة المنوطة بأُطر العمل المفاهيمية، نضع في االعتبار أمورًا مثل حوكمة المخاطر، وأوجه 
األمور  تلك  أن  األلعاب، مع مالحظة  ونظرية  التحكم،  ونظرية  الوقائي،  والمبدأ  والتأقلم،  والعوائق،  الضعف، 
عادة ما تكون مفاهيم متممة لبعضها البعض ال تستبعد بعضها بعًضا. وقد تمخضت هذه االختيارات من 
دراسة استقصائية واسعة النطاق للدراسات السابقة وتقدم أُطر العمل األكثر شيوًعا من حيث االستخدام. 
كما حددنا العديد من أُطر العمل األقل استخداًما التي تطرح وجهات نظر إضافية. وليس بالغريب أن كل نهج 
يقترح تأطيرًا بديالً للتحدي الخاص باالستجابة الحضرية لتغيّر المناخ. يُرجى مالحظة أن هذا الملحق يصف 
القائمين على وضعها والمراقبين  اللغة المستخدمة في وصف هذه األُطر من قِبل  أُطر العمل باستخدام 
في  الواردة  التعريفات  مع  اللغة  هذه  توافق  لضمان  محاولة  ثمة  الملحق  هذا  في  يوجد  وال  لها،  الخارجيين 

الجدولين 1.1 و1.2 المستخدمين في هذه الدراسة.
وكما هو ُمبيَّن على المحاور في الشكل )B.1(، فإننا نقارن هذه النُُهج البديلة وفًقا لسمتين رئيسيتين 
اتخاذ  النظام مقابل جهات  النظر في  النهج  )1( مدى إمعان  جليّتين خصيًصا في تأطير حوكمة المخاطر: 
القرار و)2( إلى أي مدى تصب المنهجية تركيزها على جهة أو أكثر من الجهات الفاعلة. تسعى رؤية النظام 
الفردية.  ومكوناته  للنظام  اإلجمالي  السلوك  وتأثيرها على  المتنوعة  النظام  تفاعل مكونات  لفهم كيفية 
عناصر  تميز  قد  لكن  واحدة  ككتلة  النظام  إلى  تنظر  قد  القرار  اتخاذ  جهة  نظر  وجهة  فإن  النقيض،  وعلى 
محددة داخل النظام مثل صناع القرار القادرين على اتخاذ الخيارات، حتى وإن كان ذلك في ظل قيود مفروضة. 
إن عواقب هذه االختيارات يعتمد على االستجابات التفاعلية ألجزاء النظام األخرى. ومن وجهة نظر جهة اتخاذ 
القرار، فإنه يمكن التركيز على جهات فاعلة فردية أو على االختيارات التي يتم اتخاذها بشكل مستقل للعديد 
من الجهات الفاعلة. وهاتان السمتان، أي النظام مقابل جهة اتخاذ القرار والجهة الفاعلة أو الجهات الفاعلة 
المتعددة، أثبتتا أهميتهما في استيعاب فائدة المؤشرات، التي تهدف بدورها إلى اتخاذ اختيارات مستنيرة من 
د. ووفًقا ألسباب ستتم مناقشتها  قِبل جهة أو أكثر من الجهات الفاعلة التي تعمل في نظام تفاعلي ُمعقَّ
الحًقا في هذا الملحق، فإننا نود القول هنا بأن حوكمة المخاطر تقدم إطار عمل هو األشمل واألكثر فائدة 
من  لغيره  كبير  بشكل  األشمل  اإلطار  وهو  المناخ  لتغيّر  الحضرية  باالستجابات  الخاص  التحدي  لمواجهة 

األُطر. 
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أوجه الضعف

المخاطر  وإدارة  المناخ  تغيّر  مع  للتكيّف  السابقة  الدراسات  في  محوريًا  دورًا  الضعف  أوجه  مفهوم  يلعب 
2012(. هناك أحداث مادية متشابهة، مثل  المناخ،  بتغيّر  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة  الكوارث  في 
العواصف أو الجفاف، قد ينتج عنها آثار غير متشابهة على أشخاص مختلفين وأماكن مختلفة. على سبيل 
االستوائية  األعاصير  أو  المدارية  األعاصير  عن  الناجمة  الفقيرة  البلدان  في  األرواح  خسائر  تكون  المثال، 
ذات القوة المماثلة أكبر من خسائر األرواح في البلدان الغنية، بينما تعاني البلدان الغنية عادة من خسائر 
التأثر عكسيًا"  إلى  النزعة  أو  "الميل  أنه  تعريفه على  تم  والذي  الضعف،  أوجه  إن مفهوم  أفدح.  اقتصادية 
الخاصة  المصادر  128(، يساعد على تحديد  2014c، ص  المناخ،  بتغيّر  المعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة 

بمثل هذه االختالفات. 
بإدارة  يتعلق  فيما  وخاصًة  الضعف،  أوجه  مفهوم  على  متزايد  بشكل  السابقة  الدراسات  َّت  ركز وقد 
عن  الناجمة  المخاطر  على  الكوارث  لمخاطر  األولية  السابقة  الدراسات  ركزت  وقد  الكوارث.  في  المخاطر 
أيًضا  ع  الرغم من ذلك، فإن أوجه الضعف تُشجِّ أو الجفاف. وعلى  الرياح  أو  المادية مثل الفيضانات  األحداث 
على إرساء فهم ذي نطاق أوسع للعوامل االقتصادية االجتماعية التي قد تكون بمثابة عوامل ُمحدِّدة مهمة 
الثراء والدخل، والنمو السكاني، وأنماط التطور الحضري  لمستوى المخاطر. وقد تشمل مثل هذه العوامل 
البنية  وخصائص  المالية،  والموارد  االجتماعي،  والترابط  االجتماعية،  االقتصادية  التباين  وحاالت  ومعدالته، 

التحتية ونطاقها، والجنس، والتنوع الِعرقي، والحوكمة. 
التخطيط  عمليات  غالبية  في  ومبكرة  مهمة  خطوة  عامة  بصفة  يعتبر  الضعف  أوجه  تقييم  إن 
للتكيّف مع تغيّر المناخ. فعلى سبيل المثال، يفيد إطار عمل تقييم المخاطر الحضرية المعتمد من البنك 

B.1 شكل
مقارنة األطر المفاهيمية

RAND RR1144-B.1

جهات فاعلة متعددة

جهات فاعلة فردية  

وجهة نظر اجلهة الفاعلة 
الصانعة للقرار

إدارة اخملاطر واحلوكمة
التأقلم

املبدأ الوقائي
نظرية التحكم

العوائق

نظرية األلعاب

أوجه الضعف
وجهة نظر النظام
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الدولي )ديكسون )Dickson( وآخرون، 2012( أن المدن تُقيِّم أوالً ما يواجهها من مخاطر المناخ المادية )تقييم 
والمناطق  االقتصادية،  والقطاعات  المتنوعة،  السكانية  المجموعات  ضعف  أوجه  تُقيِّم  ثم  المخاطر(  أثر 
الجغرافية. والعديد من اُطر العمل القائمة على المؤشرات الواردة في الملحق C تشتمل على تقييمات ألوجه 

الضعف.1 
ويوجد العديد من أُطر العمل في الدراسات السابقة بغرض التعريف بأوجه الضعف وقياسها. وعلى نحوٍ 
وثيق بصفة خاصة، فإن هناك مؤشرات ألوجه الضعف االجتماعية تهدف إلى التعريف بمجموعات السمات، 
مثل الدخل، والتنوع الِعرقي، والترابط االجتماعي، والُعمر، وهي مؤشرات ترتبط ارتباًطا وثيًقا باآلثار العكسية 
ح الشكل B.2 نتائج أحد مؤشرات  الناجمة عن المخاطر المادية في مجتمع بعينه. على سبيل المثال، يوضِّ
 .)HVRI[، 2013[ أوجه الضعف االجتماعية للواليات المتحدة بأكملها )معهد أبحاث المخاطر وأوجه الضعف

تتبع  إطار عمل  ج.4(، ومؤشر من مؤشرات  )الجدول  إطار عمل كوينزالند  المعلومات في  ويشمل ذلك تقييم قاعدة    1

التكيّف وقياس التنمية )TAMD( )الجدول ج.6(، ومؤشرات مؤسسة روكفلر للرفاهية االجتماعية )الجدول ج.8(.

B.2 شكل
مؤشر أوجه الضعف االجتماعي

RAND RR1144-B.2

أوجه الضعف االجتماعي مقابل المخاطر البيئية

مؤشر أوجه الضعف االجتماعي من 2006 إلى 2010
ا لإلحصاء السكاني األمريكي لعام 2010 والدراسة االستقصائية للمجتمعات األمريكية، من 2006 إلى 2010 وفقً

مرتفع (أعلى 20%)

متوسط

منخقض (أقل 20%)

المصدر: معهد أبحاث المخاطر وأوجه الضعف، جامعة كاروالينا الجنوبية، 2013. مستخدم بإذن. 
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ويتضمن هذا المؤشر أكثر من 30 معيارًا أوضح البحث أنها األكثر ارتباًطا بأوجه الضعف2 ويفيد بأن العديد 
َّضة للخطر، باستثناء الجزء  من المناطق في الجانب الجبلي الغربي وبطول الساحلين األطلنطي والهادئ ُمعر
الجنوبي الشرقي من الساحل األطلنطي. ويعتبر وضع معايير أوجه الضعف في االعتبار أمرًا مهًما ألغراض 
تتعلق بالعدالة االجتماعية كما يمكنه أنه يجعل التركيز ُمنصبًا على تدخالت إدارة المخاطر الفعالة بشكل 

محتمل غير المتعلقة بالخطر أو التعرض للخطر وهي تدخالت قد تُقلل من أوجه الضعف. 
يوضح الشكل ب.1 أوجه الضعف على أنها تمثل رؤية األنظمة ذات الجهات الفاعلة المتعددة. وأوجه 
ز على تفاعالت النظام بدالً من التركيز على جزء من أي عناصر  الضعف تمثل رؤية األنظمة ألن المفهوم يُركِّ
الدراسات السابقة الخاصة بها  أوجه الضعف على جهات فاعلة متعددة ألن  النظام. تشتمل  خاصة داخل 
تؤكد أن األفراد والمجتمعات ليسوا هم فقط الضحايا بل أيًضا المديرين الفاعلين ألوجه الضعف )الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 2012، ص 71(. وبينما من المفيد اعتبار الدراسات السابقة ألوجه 
الضعف على أنها عنصر من عناصر إطار العمل الشامل، إال أن هذه الدراسات السابقة وضعت العديد من 

مجموعات البيانات الكبيرة ذات المصداقية، ومنهجية قابلة للنسخ يمكن دمجها في نهج إدارة المخاطر.

العوائق

تتعرض العديد من المدن للتأثيرات الناتجة عن تغيّر المناخ، وبعض هذه المدن بدأ اآلن في اتخاذ الخطوات 
للتعامل مع هذه المخاطر من خالل أنشطة تخطيط متنوعة. ورغم ذلك، فإن العديد من المدن والمجتمعات 
في الواليات المتحدة وغيرها غير مجهزة تجهيزًا جيًدا للتخفيف من آثار المخاطر التي تواجهها من الظروف 
التكيّف  عوائق  حول  السابقة  الدراسات  وتقدم   .)1 الفصل   ،2012 وآخرون،  )ديكسون  التاريخية  المناخية 
توصيفات وتصنيفات للعوامل التي تساعد في نشوء الفجوات بين ما يمكن فعله وما تم فعله. وهذا النوع 

من الفهم يمكن أن ينتج عنه بشكل مفيد إجراءات مخصصة لتقليل هذه الفجوات. 
ومن األمثلة المهمة على ذلك نجد أن موزير )Moser( وإيكستروم )Ekstrom) )2010( وموزير وبويكوف 
(Boykoff) )2013( اقترحوا إطار عمل يستخدم عملية تكيّف مثالية للفهم والتخطيط واإلدارة لتكون بمثابة 
عملية  مع  هذه  واإلدارة  والتخطيط  الفهم  عملية  وتتسق  لإلطار.  التشخيصية  العملية  في  األساس  حجر 
إدارة المخاطر التكرارية. وبإدارك أن عملية التكيّف لن تحدث في ظل االنعزال، فإن إطار العمل الخاص بموزير 
وإيكستروم يُسلم بوجود ثالثة "عناصر هيكلية متصلة" أال وهي: الجهات الفاعلة التي تصنع القرارات، والسياق 
الذي تُصنع فيه القرارات، والشيء الذي يتم تنفيذ القرارات عليه من خالل عملية التكيّف. وفي كل خطوة من 
خطوات عملية التكيّف يوضح النموذج الهيكلي مصدر العوائق من خالل طرح أسئلة مثل األسئلة التالية: ما 
الذي يسبب العوائق؟ كيف يُسهم كل من الجهات الفاعلة، والسياق، والنظام محل االهتمام في وجود عوائق 

)موزير وإيكستروم، 2010، ص 22027(؟ 

2  باستخدام تحليل المكون الرئيسي، توصل الباحثون في معهد أبحاث المخاطر وأوجه الضعف )HRVI( إلى أن هناك 7 

عوامل من بين 30 عامالً توضح 71 بالمائة من إجمالي التباين في البيانات. وتلك العوامل هي الِعرق والطبقة االجتماعية، 
والثراء، والسكان كبار السن، وذوي األصول اإلسبانية، واألفراد ذوي االحتياجات الخاصة، وذوي األصول األمريكية األصلية، 

والتوظيف في صناعة الخدمات.
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يمكن استخدام اإلجابات عن هذه األسئلة التشخيصية في إكمال مصفوفة ذات بندين رأسيين وبندين 
أفقيين تستطيع جهات اتخاذ القرار استخدامها للتعريف بالنقاط المحتملة للتدخل، كما هو موضح في 
الشكل )B.3(. وتُرتِّب المصفوفة العوائق على حسب أصلها المؤقت، مع تصنيف العوائق على أنها إما عوائق 
معاصرة أو موروثة في طبيعتها، وتصنيف أصلها المكاني/االختصاصي إما بالبعيد أو القريب. وبينما تكون 
العوائق الموروثة البعيدة شاقة على الجهات الفاعلة الحالية في عملية التكيّف لحلها؛ فإن العائق المعاصر 

القريب هو العائق الذي يكون من المرجح القضاء عليه في الوقت الحالي بواسطة الجهات الفاعلة. 
وفي الوقت الذي يُقيِّم فيه إطار عمل موزير وإيكستروم العوائق التي تنشأ أثناء عملية التكيّف، فقد 
تبنى فورد )Ford( وكينج )King) )2013( نهًجا آخر اقترحا فيه إطار عمل لتقييم الجاهزية للتكيّف وهو نهج 
يمكن استخدامه في تحديد العوائق قبل أن تبدأ عملية التكيّف. ويتكون أساس إطار العمل من ستة عوامل 
رئيسية، مشتقة من الدراسات السابقة لتخطيط التكيّف وتنفيذه، والتي تؤثر على قدرة صناع القرار على 
التي حددها  األكثر شيوًعا  العوامل  العوامل هي  الذي كانت فيه هذه  الوقت  )في  المناخ.  تغيّر  التكيّف مع 
هي  العوامل  هذه  التكيّف(.  سيناريوهات  لجميع  شاملة  تكون  ال  قد  القائمة  بأن  أقروا  أنهم  إال  المؤلفون، 
القيادة السياسية، والتنظيم المؤسسي، وتوافر العلوم القابلة للتطبيق من أجل توجيه عملية صناعة القرار، 
بالتكيّف، ومشاركة  القرار المتعلقة  التكيّف وتنفيذه وتقييمه، وصناعة  العام، والتمويل لتخطيط  والدعم 
أصحاب المصالح. وإلجراء تحليل باستخدام إطار العمل هذا، فإنه يجب أوالً وضع متغيرات مؤشر لكل عامل 
من العوامل الستة الرئيسية ومصادر المعلومات التي يمكن أن تكون بمثابة بيانات لتقييم مدى اإلجادة في 
تحقيق هدف ما. وبمجرد أن يتم جمع البيانات، يتم وضع الدرجات لكل عامل من عوامل الجاهزية الرئيسية، 
وهو ما يكشف في النهاية عن المستويات المتفاوتة للجاهزية عبر العوامل الرئيسية. يفي إطار العمل هذا 
لتعزيز جاهزية  يمكن تحسينها  التي  الجوانب  للوقوف على  تطبيقه  يمكن  إنه  األغراض، حيث  بالعديد من 

B.3 شكل
عوائق التكّيف لموزير وإيكستروم

المصدر: موزير وإيكستروم، 2010.
RAND RR1144-B.3
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التكيّف لدى كيان منوط بصناعة القرار، ويمكن أيًضا استخدامه للمقارنة بين المجتمعات من حيث الجاهزية 
للتكيّف أو للمقارنة بمرور الوقت. 

يركز أحدث تقرير للتنمية صادر عن البنك الدولي في 2013 على إدارة المخاطر. وفي إطار مناقشة تنفيذ 
السياسيات الفعالة إلدارة المخاطر، فقد تطرق التقرير إلى وصف مجموعة من العوائق )أطلق عليها التقرير 
من  مناسبة  مجموعة  بوضع  القيام  عند  االعتبار  في  السياسات  صانعو  يضعها  قد  التي  "الحواجز"(  اسم 
زات صناع القرار في القطاعين العام والخاص إلى  التدخالت، كما هو موضح في الشكل B.4. أوالً، قد تدفع ُمحفِّ
قيامهم بالمخاطرة بشكل كبير للغاية أو قليل للغاية. وبالحديث عن السياق الحضري، فإن اإلجراءات الخاصة 
بهيئة واحدة، مثل إدارة مكافحة الفيضانات، قد تتسبب في حدوث مخاطر على حساب هيئة أخرى، مثل إدارة 
القرار  إلى عملية صناعة  تنتقل بشكل مباشر  المخاطر  آلية رسمية لجعل هذه  أي  دون وجود  المياه،  جودة 
زات المنفصلة، فإن صانعي السياسات قد يمكنهم  الخاصة بالهيئة األولى. وبمجرد تحديد مثل هذه الُمحفِّ
زات المناسبة، يحتاج صناع القرار إلى الوصول إلى  تناولها. وللتصرف كما ينبغي، حتى في ظل وجود الُمحفِّ
بعض  في  المعلومات.  في  الفجوات  تلك  معالجة  السياسات  صانعو  يستطيع  قد  المناسبة.  المعلومات 
الحاالت، قد تضر االنحيازات السلوكية على الصعيد الفردي أو المؤسسي باالستجابة إلى المخاطر. وبعض 
السياسات مثل حمالت التوعية أو تقديم معايير سلوكية جديدة قد تخفف من ِحدة مثل هذه االنحيازات. في 
النهاية، قد يفتقر صناع القرار إلى الموارد المناسبة إلدارة المخاطر، لذلك قد تصبح آليات التمويل لالستثمار 

طويل األجل بمثابة استجابات مهمة للسياسات..
يوضح الشكل B.1 العوائق باعتبارها ممثلة لجهات فعالة متعددة تقع بين منظور يركز على األنظمة 
تؤثر  فاعلة  بأن هناك جهات  الوقت  العوائق في نفس  ذات  العمل  إطارات  تُسلم  القرارات.  يركز على  ومنظور 
معتقداتها وأفعالها بشكل مباشر على التكيّف مع تغير المناخ، ولكن اإلجراءات التي تتخذها هذه الجهات 
ص   ،2010( وإيكستروم  موزير  أوضح  وكما  القرار.  فيه  يُتخذ  الذي  بالسياق  مدعومة  أو  محدودة  إما  الفاعلة 

22027(، فإن إطار العمل الخاص بهما يهدف إلى أن يكون "محوره الجهة الفاعلة ولكن على دراية بالسياق". 

التأقلم

وفي  المناخ  لتغير  تستجيب  التي  والممارسات  السابقة  الدراسات  في  ومتناميًا  كبيرًا  دورًا  التأقلم  يلعب 
تشكيل السياسات واالستثمارات الحضرية بشكل أعم. يوجد العديد من التعريفات للمفهوم، ولكن التعريف 
األساسي للتأقلم هو "قدرة أي كيان - فرد أو مجتمع أو مؤسسة أو نظام طبيعي - على االستعداد لالضطرابات، 
والتعافي من الصدمات والضغوط، والتكيّف مع التجارب الهدامة واالزدهار بعدها" )رودين )Rodin(، 2014، ص 

.)3
ويعتمد المفهوم الحديث للتأقلم على رؤى من ثالث نواح وهي: الهندسة، والبيئة، والتفكير من منظور 
األنظمة. في الهندسة، يجب تصميم الهياكل لمواجهة األحداث الهدامة، مثل الزالزل أو العواصف، حيث 
إنه ال يمكن التنبؤ بالعديد منها بالتفصيل. يتوصل المهندسون للتأقلم من خالل المزج بين القوة والمرونة 
االنحناء  قادرة على  أيًضا  أمام الضغوط ولكنها  الكافية للصمود  بالقوة  المتأقلمة  الهياكل  تتمتع  والزيادة. 
األنظمة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الضغوط.  انحسار  فور  األصلي  شكلها  إلى  تعود  بينما  االتجاه،  وتغيير 
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B.4 شكل
العوائق أمام إدارة المخاطر وفق تقرير التنمية العالمية لعام 2014

.CC BY 3.0 المصدر: البنك الدولي، 2013؛
RAND RR1144-B.4

ما هو حجم 
المخاطر التي 

نواجهها؟

زات الضعيفة إلى خوض  حفِّ هل تؤدي المُ
المخاطر بشكل مبالغ فيه للغاية أو ضئيل 

للغاية؟

هل ينقص صنّاع 
القرار المعلومات 

الكافية؟

هل االنحيازات 
السلوكية تُعيق إدارة 

المخاطر؟

هل الموارد محدودة 
والوصول إليها 

محدود؟

ما السياسات الواجب 
تنفيذها؟

بسبب إخفاقات 
السوق؟

بسبب إخفاقات 
الحكومة؟

إدخال معايير 
ولوائح (مثل خطط 

استخدام األرض)
إنشاء أدوات السوق 
(مثل، قسط التأمين

القائم على 
المخاطر)

بناء المؤسسات
بناء القدرات

تحسين التنسيق 
الرأسي واألفقي

زات  حفِّ تصحيح المُ
الضعيفة

إدخال أدوات إلعادة 
التوزيع (مثل، برامج 

االستحواذ)

تحسين جمع 
المعلومات وتوزيعها

إطالق حملة 
للتثقيف والتوعية

إدخال معايير 
ولوائح (مثل خطط 

استخدام األرض)

إطالق حملة 
للتثقيف والتوعية

إدخال معايير ولوائح 
(مثل معايير البناء)

توفير البضائع 
والخدمات العامة 

(مثل السدود وأنظمة 
الصرف الصحي) 

بناء األسواق
 تقديم الدعم العام 

ألسر الدخل المنخفض 
والمعرضة للخطر

توفير المساعدات 
ز على  ُركِّ الدولية التي ت

الوقاية

تبنى عملية صنع قرار 
تكرارية ألصحاب شأن 

متعددين
 اختيار حلول قوية 

ومرنة
األخذ في االعتبار 

سيناريو الحالة األسوأ
االستثمار في مراقبة 

األنظمة
 تنقيح السياسات 

بانتظام

Policy design وضع السياسات تقييم الموارد تقييم السلوك تقييم الحصول 
على المعلومات زات حفِّ تقييم المُ تقييم 

المخاطر
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المصممة هندسيًا مثل الطائرات وشبكات المواصالت واإلنترنت والشبكات الكهربائية كلها مبنية بمكونات 
زائدة، بحيث إذا حدث عطل في إحداها، فمن الممكن استخدام األنظمة األخرى لإلبقاء على عمل مقدار كبير 

من وظيفة النظام األصلي إن لم يكن وظيفته بالكامل.
ينبثق التأقلم كذلك من المجال البيئي. وتتغير األنظمة البيئية دائًما. وبالنسبة للبعض، فإن المدى 
الطبيعي للتغير قليل بصورة كافية لجعل االستقرار مفهوًما مفيًدا. ويتمتع النظام البيئي المستقر، على 
غرار النظام المصمم هندسيًا، بالقدرة على العودة إلى نقطة توازن ما بعد التعطل. لكن تُظهر العديد من 
األنظمة البيئية تباينًا ذا نطاق أكبر بكثير. فعلى سبيل المثال، قد يتغير مزيج الغطاء النباتي بصورة كبيرة 
البيئة  علماء  ويستخدم  كبيرة.  تقلبات  والفرائس  المفترسة  الحيوانات  أعداد  تُظِهر  وقد  الفصول.  حسب 
مصطلح التأقلم ليقصدوا بأنه على الرغم من أن خصائص النظام البيئي تخضع لتغييرات كبيرة، إال أنها 
فإن  الخصوص،  وجه  وعلى  الجوهري.  طابعها  على  المحافظة  مع  الكبيرة  الصدمات  امتصاص  على  قادرة 

النظام المتأقلم هو نظام يمكن أن يمتص مثل هذه الصدمات دون التعرض لالنهيار.
األنظمة  ديناميكيات  وتركز  األنظمة.  منظور  من  التفكير  من  نابعة  أفكار  على  أيًضا  التأقلم  يعتمد 
على سلوك األنظمة المعقدة على مر الزمن. وعلى وجه الخصوص، يسلط التفكير من منظور هذه األنظمة 
الضوء على حلقات التعقيبات )اإليجابية والسلبية( والتأخير في الوقت، وهو ما يمكن أن يخلق مجموعة من 
األسباب واآلثار التي تختلف اختالًفا كبيرًا عن ما قد يستنتجه األشخاص بشكل طبيعي. ومن بين األمثلة 
البارزة على ذلك عدم إدراك األشخاص مدى كون تغيّر المناخ مشكلة تراكمية بدالً من كونها مشكلة تدفق 
)كرونين )Cronin( وآخرون، 2009، ستيرمن )Sterman(، 2011، ويمكن القول أن انبعاثات غازات الدفيئة تتراكم 
في الغالف الجوي، وتظهر اآلثار بعد تأخر طويل عن خفض مجموع إجمالي االنبعاثات. ويكون لهذه الديناميكية 
آثارًا عميقة في قابلية تطبيق استراتيجية الترقب التي يُمكن أن يساعد التفكير من منظور هذه األنظمة 

على إظهارها. 
يساعد التأقلم، باعتباره إحدى السمات المهمة، على دمج اعتبار الكوارث والصدمات في نظرية أوسع 
لوظيفة األنظمة والتغيير. ويمكن أن يثبت هذا االرتباط أهمية نظرًا ألن الظواهر بالغة الشدة ستكون إحدى 
الطرق الرئيسية التي يمكن الشعور بآثار تغيّر المناخ فيها. إضافة إلى ذلك، قد تساعد هذه الظواهر بالغة 
التأقلم إلى أن بعض األنظمة قد تزدهر  التغييرات المرجوة في النظام الحضري. ويشير  الشدة على تحفيز 
الغابات  من  العديد  تحتاج  المثال،  فعلى سبيل  البيئية.  إلى جذورها  استنادًا  الصدمات،  عند  األمر  واقع  في 
في واليات الغرب األمريكية إلى حرائق دورية لتطهير الشجيرات التحتية والسماح بنمو أشجار جديدة. وبدون 
مثل هذه الحرائق، يفقد النظام التأقلم نظرًا ألن األشجار تصبح قديمة جًدا، ويتسبب تراكم الوقود في وجود 
احتمالية حدوث عواصف نارية كارثية. يستنبط علماء البيئة هذه الفكرة من خالل مفهوم دورة التكيّف، التي 
تشتمل على أربع مراحل. يبدأ النظام بالنمو السريع ثم يصل بعد ذلك إلى فترة الثبات. وعندئذ يعمل التعطيل 

على تحرير النظام بحيث يمكن إعادة تنظيمه والبدء في فترة تغيير أخرى. 
المثال،  سبيل  فعلى  الحضرية.  األماكن  على  األفكار  هذه  بتطبيق  بالتأقلم  المختصين  العلماء  قام 
يعرّف دا سيلفا وموريرا )2014، ص 3( قدرة المدينة على التأقلم على أنها: "قدرة المدن على تأدية وظيفتها، 
بحيث يتسنى لألشخاص الذين يعيشون في المدن ويعملون فيها، وخصوًصا الفقراء والضعفاء، البقاء على 
دا سيلفا وموريرا  يواجهونها". قام  التي  أو الصدمات  النظر عن الضغوط  االزدهار بغض  الحياة وتحقيق  قيد 
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بتحديد العوامل التي تسهم في قدرة المدينة على التأقلم، باستخدام مراجعة للدراسات السابقة والعمل 
الميداني في ست مدن في جميع أنحاء العالم. فهي توفر إطار عمل من ثالثة مستويات لقدرة المدينة على 
التأقلم يهدف إلى التعرف على الترابط بين البنية األساسية للمدينة وديناميكيات السلطة لحوكمة المدينة 
عبر أربع فئات عريضة للتأقلم، و12 مؤشرًا ألداء قدرة المدينة على التأقلم، وسبع سمات لألنظمة المتأقلمة. 
إن السمات السبع لألنظمة المتأقلمة لدا سيلفا وموريرا — وهي التأملية والقوية والزائدة والمرنة وواسعة 
السابقة  الدراسات  الموجودة في كل  والتكيّف  التأقلم  والمتكاملة — مماثلة لمتطلبات  والشاملة  الحيلة 
2014(. يمكن استخدام هذا النظام  2013، موينش،  2007، إنجل )Engle( وآخرون،  )نيلسون )Nelson( وآخرون، 
المدينة  تأقلم  القرار لمراقبة  أن يستخدمها صناع  التي يمكن  المؤشرات  أنظمة  الطبقات لتطوير  متعدد 

وتعزيزه. 
يوضح الشكل B.1 التكيّف باعتباره يمثل وجهة نظر النظام ذي الجهات الفاعلة المتعددة، بما يتفق 
بخالف  مختلًفا  إطارًا  التأقلم  ويوفر  األنظمة.  هذه  منظور  من  والتفكير  البيئة  علم  في  المفهوم  جذور  مع 
نواحي الضعف والعوائق التي تُعد مكونات حوكمة المخاطر. وعلى الرغم من أن إدارة المخاطر تضع تصورًا 
متعددة  غنية  مجموعة  يلخص  التأقلم  أن  إال  للمخاطر،  موحد  مقياس  في  المتأصلة  القرار  صنع  لعملية 
الجوانب من السمات المرغوب فيها. وتقل حدة االختالفات إلى حد ما عند إلقاء نظرة شاملة أوسع نطاًقا على 
حوكمة المخاطر، نظرًا ألن الرؤية الشاملة لسياق إدارة المخاطر تشبه السياق األوسع الالزم لزيادة التأقلم. 
ومع ذلك، فإن هذين السياقين لهما أسس مختلفة مستمدة من دراسات سابقة مختلفة. ويجب مالحظة أنه 
من الممكن في كثير من األحيان أن يكون من المفيد وجود هدف واحد شامل يسهل التعبير عنه عند السعي 
لبناء رؤية مشتركة وتنظيم أنشطة العديد من األفراد. ويوفر التأقلم، باعتباره ميزة مهمة، هذا الهدف بينما 
المخاطر هدًفا  إدارة  توفر  الصدد،  رايته. وفي هذا  السمات تحت  الوقت مجموعة كبيرة من  يجمع في نفس 
أقل تركيزًا. وعموًما، فإنه لم يتضح بعد من الدراسات السابقة ما إذا كانت المدينة ستتبع مسارات مختلفة 

بشكل أساسي إذا نجحت في السعي للتأقلم أكثر مما لو نجحت في ممارسة نظرة أوسع إلدارة المخاطر.
يمكن النظر إلى التأقلم على أنه هدف مهم ألولئك الذين يسعون إلدارة المخاطر وذلك ضمن نطاق 
بعض  مع  التعامل  في  المخاطر  لحوكمة  هدف  أنه  على  التأقلم  صياغة  وتساعد  المخاطر.  حوكمة  إطار 
التحديات التي تواجه المفهوم السابق في الدراسات السابقة، وخصوًصا تلك التي تركز على طابعها المعياري 
والتحديات ذات الصلة المتمثلة في التمييز بين التغيير الجيد والسيئ. ويكمن النقد الشائع للتأقلم في أن 
فكرة "التعافي" ال تتناسب بسهولة مع هدف التغيير التحويلي. فعلى سبيل المثال، تخيل أن عاصفة كبيرة 
ضربت مدينة وجرفت األحياء السكنية غير الحصينة على الشاطئ التي عاشت فيها بعض العائالت ألجيال. 
هل تحتفظ المدينة بطابعها الجوهري بصورة أفضل عن طريق إعادة بناء تلك األحياء التقليدية أو استبدالها 
بأراضي مستنقعات جديدة توفر مزيًجا مبتكرًا من الفرص الترفيهية والدفاع ضد عرامة العواصف؟ وفي إطار 
عمل التأقلم، قد يؤدي حل هذا الخيار إلى وجود حيرة. ويصبح التعريف الخاص األكثر مالئمة للتأقلم بالنسبة 
إلى هذه المدينة وأصحاب المصالح والجمهور على وجه العموم موضوع مناقشة فيما بين مجموعة كبيرة 

من صناع القرار الذين يديرون المخاطر التي تتعرض المدينة لها، كجزء من عملية حوكمة المخاطر. 



78    االستجابات الحضرية لتغّير المناخ: إطار عمل لصناعة القرار ومؤشرات داعمة

المبدأ الوقائي

غالبًا ما تلعب األهداف الكمية دورًا مهًما في سياسات تغيّر المناخ. فعلى سبيل المثال، قام المجتمع الدولي 
بتحديد متوسط الزيادة بمقدار درجتين مئويتين في درجات حرارة السطح أعلى من مستويات ما قبل الصناعة 
كمستوى عتبة التحمل للتدخل البشري الخطير في مناخ األرض )اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر 
االنبعاثات  أهداًفا کمیة لخفض  المدن  العدید من  1( وقد وضعت  القسم   ،2009 اتفاق كوبنهاجن،  المناخ، 

کهدف رئيسي من برامج خفض انبعاثات غازات الدفيئة. 
لألهداف  يكون  أن  يمكن  األول،  السبب  األقل.  على  لسببين  مهًما  دورًا  الكمية  األهداف  هذه  تؤدي 
الدرجتين  تحقيق هدف  السهل  ذلك، من  وكمثال على  عليه.  والحكم  األداء  لتحفيز  قيمة كبيرة  البسيطة 
المئويتين كما إنه يساعد في التركيز على االهتمام العالمي وهي مشكلة تحتاج إلى مجموعة متنوعة من 
السياسات التي يجب التعامل معها. وقد ال يُنجز إال القليل بدون وجود هدف واضح لتحفيز العمل والحكم 
على األداء. السبب الثاني، يمكن أن تساعد األهداف الكمية في تنفيذ المبدأ الوقائي، الذي يشير إلى أنه يجب 
تجنب النشاط ما لم توجد أدلة واضحة تدل على أنه لن يسبب ضررًا. ويفضل العديد من صّناع القرار تحديد 
مستوى لنقطة انطالق التدخل البشري والعمل على نقاط االنطالق هذه لوضع سياسات على المدى القريب 
بآثار تغيّر المناخ واحتمالية، مهما كانت ضئيلة، حدوث  مع األخذ في االعتبار الشكوك العميقة المتعلقة 

تغير مفاجيء غير متوقع.
 )Halsnæs( قد تم وضع أطر عمل صناعة القرار هذه لتكون بمثابة عوامل أمان، وأطر مقبولة )هالسنز
وآخرون، 2007(، وأسس يُرجع إليها )سوارت )Swart( وآخرون، 1998( لتحديد سياسات تخفيف آثار غازات الدفيئة 
بما يتسق مع هذا النهج الوقائي. فعلى سبيل المثال، يوفر نهج عامل األمان تحليالً عكسيًا يحدد أوالً أهداف 
مع  تتوافق  التي  االنبعاثات  مجموعة  ذلك  بعد  يحدد  ثم  تجنبها،  يجب  التي  المناخية  اآلثار  أو  المناخ  تغيّر 
هذه األهداف )شنايدر )Schneider(، 2007، صفحة 802(. وعلى الرغم من تطبيق هذه النُُهج بشكل عام على 
االنبعاثات العالمية، إال أنها توفر أدوات وأطر عمل من المحتمل أن تكون ذات صلة بالمناطق الحضرية التي 

تتخذ تدابير تكيّفية أيًضا.
يوضح الشكل B.1 األطر الوقائية بوصفها تمثل وجهة نظر الجهة الفاعلة في صنع القرارات مع جهة 
الرغم من تقديم هذه األطر في بعض  التي تحقق هذا الهدف. وعلى  فاعلة فردية مسؤولة عن السياسات 
الالزمة لتنفيذ هذه األطر  الوقائية  أنه يمكن اعتبار األهداف والسياسات  إال  األحيان كبديل إلدارة المخاطر، 

بمثابة أحد النتائج المحتملة لعملية إدارة المخاطر.

نظرية التحكم ونظرية األلعاب

تطرح نظرية التحكم ونظرية األلعاب على حد سواء وجهات نظر مفيدة وذلك على الرغم من أن كلتيهما 
ز  ال تمثال إطاري عمل شائعين لبرامج المناخ الحضري. نظرية التحكم هي فرع من فروع الهندسة الذي يُركِّ
على تنظيم سلوك األنظمة الديناميكية مع آليات المراقبة والمعطيات المصممة بشكل مناسب. يمثل 
نظام التحكم في ثبات سرعة سيارة مثاالً كالسيكيًا على هذا األمر. ويقوم جهاز التحكم في السيارة بمراقبة 
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بعض  في  بينما  المطلوب.  السير  معدل  على  للحفاظ  الوقود  دواسة  ويضبط  للمركبة  اللحظية  السرعة 
ز نظرية التحكم  األحيان المشابهة للمعطيات التي تتحكم في األنظمة البيئية الُمتصوَّرة ضمن التأقلم، تُركِّ

على التراكيب الهندسية التي يختار مصمموها اإلشارات المراد رصدها واالستجابات لتلك المالحظات. 
يوضح الشكل B.1 نظرية التحكم كجهة فاعلة فردية تقع بين وجهة نظر جهة فاعلة للنظام وجهة 
فاعلة في اتخاذ القرارات. وعلى الرغم من أن بعض الدراسات السابقة طبقت إطار العمل على مسألة تخفيف 
إسهامين  توفر  التحكم  نظرية  أن  إال   ،)2011 وآخرون،   )Funke( )فونك  العالمي  الصعيد  الدفيئة على  غازات 
أوالً، يمكن  من اإلسهامات المتعلقة على وجه الخصوص بحوكمة مخاطر المناخ في المناطق الحضرية. 
أن يؤدي ظهور البيانات الحضرية الضخمة التي تقدم مراقبة في الوقت الفعلي لمعلمات مثل حركة المرور، 
واستخدام الطاقة، والمياه، وإجمالي عدد الركاب بالمواصالت، وجودة الهواء إلى خلق فرص لتحقيق إدارة أفضل 
ه نظرية التحكم التصميم الخاص  لألقسام الوظيفية الحيوية ذات الصلة بالمناخ في المدن. ويمكن أن تُوجَّ
بأنظمة دعم القرارات القائمة على نطاق زمني قصير )يتراوح ما بين ثواٍن إلى ساعات(. ثانيًا، تشتمل نظرية 
التحكم على مجموعة من النظريات، واألساليب، والتجارب التي يمكن أن تعزز من الرؤى ومن االستيعاب فيما 
الوقت  عبر  تتطور  التي  االستراتيجيات  هي  وهذه  التكيّفية.  القرار  باستراتيجيات  الخاص  بالتصميم  يتعلق 
2011(. ومن المرجح أن تثبت هذه االستراتيجيات التكيّفية  استجابة للمعلومات الجديدة )ليمبرت وآخرون، 

نفسها كعنصر مركزي في حوكمة مخاطر المناخ الحضري. 
توفر نظرية األلعاب فهًما تصوُّريًا ورياضيًا لألنظمة التفاعلية لصناع القرار المتعددين، حيث يسعى كل 
منهم إلى تحقيق مصالحه الخاصة بشكل عام )رغم أن هذا ليس هو الحال دائًما( مع االستفادة من التوقعات 
حول كيفية تأثير خياراتهم، إلى جانب الحوافز والعوامل المثبطة األخرى، على سلوك الجهات الفاعلة األخرى. 
الخاصة  الشركات  استجابة  بكيفية  للتنبؤ  األلعاب  نظرية  االقتصاديون  يستخدم  قد  المثال،  سبيل  فعلى 
لألهداف  المقترحة  اللوائح  تحقيق  مدى  تقييم  أجل  من  الحكومة  تفرضها  التي  التنظيمية  للمتطلبات 
المرجوة منها من عدمه. وكمثال على ذلك، شهدت نظرية األلعاب تطبيًقا متزايًدا في الدراسات السابقة 
انبعاثات غازات  الملتزمة بخفض  للبلدان  الدائمة  اإلئتالفات  اقتراح طريقة لتجميع  بالمناخ بهدف  الخاصة 

الدفيئة العالمية )بوسيتي )Bosetti( وآخرون، 2013؛ ديكانيو )DeCanio( وآخرون، 2013(.
يوضح الشكل B.1 نظرية األلعاب على أنها تمثيل لوجهة نظر األنظمة مع جهات فاعلة متعددة. وهي 
مهمة على نحو خاص في حوكمة مخاطر المناخ الحضري من أجل فهم كيفية تأثير الحوافز والمعلومات 
والعوائق والموارد الموضحة بإيجاز في الشكل B.4 على الخيارات التي تتخدها مجموعات متنوعة من الجهات 
قيام  وكيفية  منها،  الحد  أو  المخاطر  بزيادة  الخيارات  هذه  قيام  وكيفية  الحضرية،  المناطق  في  الفاعلة 

التدخالت البديلة بتغيير خيارات الجهات الفاعلة والمخاطر الناتجة عنها.
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القادرة على اإلبالغ عن هذا  المؤشرات  أو  المدن  التكيّف في  التي تم تطويرها لقياس  المؤشرات  إننا ندرس 
القياس. ومع ذلك، فإننا نفعل ذلك مع النظر في صالحية التطبيق العام على مجموعة كاملة من االستجابات 
الحضرية لتغيّر المناخ، بما في ذلك تخفيف اآلثار. وعلى الرغم من محدودية الدراسات السابقة وأوجه القصور 
المحتملة، هناك العديد من أطر العمل والمؤشرات التي قد تكون ذات قيمة ألهدافنا. ويُرجى مالحظة أن هذا 
الملحق يصف هذه المؤشرات باستخدام اللغة التي يستخدمها مراقبون خارجيون لوصفها، وال يحاول ضمان 

توافق هذه اللغة مع التعريفات المستخدمة في هذه الدراسة.
ونناقش هذه المواضيع في ثالث مجموعات: مؤشرات التكيّف الوطنية واإلقليمية والحضرية؛ ومؤشرات 
التخطيط؛ ومؤشرات المشروعات والمحافظ، الموجزة في الجدول C.1. ونراجع المؤشرات الوطنية واإلقليمية 
التكيّف عبر القطاعات ومجموعات السكان.  نتائج وعمليات  إلى قياس  والمحلية معا ألنها تسعى جميًعا 
ويبدو من المعقول أنه يمكن تقليص مؤشرات التكيّف اإلقليمية والوطنية إلى مستوى المدينة. كما ندرج 
مؤشرات عن التكيّف مع تغيّر المناخ في المناطق الحضرية في هذه المناقشة، مع األخذ في االعتبار التركيز 

C.1 الجدول
ملخص أنظمة المؤشرات الُمراجعة

مؤشرات تقييم التكّيف القومي 
واإلقليمي والحضري 

مؤشرات تقييم عمليات التخطيط 
تقييم مشروعات ومحافظ التكّيفللتكّيف

المملكة المتحدة: المؤشر الوطني رقم 
188

إطار عمل التقييم الذي وضعته المملكة 
المتحدة لخطط العمل المتعلقة بالمناخ 

الخاصة بالوكاالت العامة

الموادج وآخرون، عام 2012: مراجعة 
ممارسات وكالة التطوير الدولية

الحكومة األسترالية: مبادرة لتخطيط 
التكيّف المحلي

فيوسيل، عام 2007: إطار عمل تقييم 
التكيّف لمخاطر تغيّر المناخ على الصحة

بورس وآخرون، عام 2013: مراجعة 
ممارسات وكاالت التطوير والمنظمات غير 

الحكومية

وزارة التنمية الدولية في المملكة 
المتحدة: إطار عمل تتبع التكيّف وقياس 

التنمية 

بريستون وآخرون، عام 2011: تقييم إطار 
عمل لتخطيط التكيّف

األمم المتحدة: تقييم التكيّف باستخدام 
البالغات الوطنية في اتفاقية األمم 
المتحدة المبدئية بشأن تغيّر المناخ

التعلم المخطط له: استنادًا إلى 
سوانسون وآخرين، عام 2007، و2010

 برنامج المدن المتأقلمة لمؤسسة 
روكفلر
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التكيّف  السابقة حول  الدراسات  الكثير من  وهناك  المناخ.  تغيّر  للتكيّف مع  التأقلم كهدف  المتزايد على 
بشكل عام، ليس فقط مع تغيّر المناخ ولكن أيًضا مع الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية والهجمات 
اإلرهابية، وغيرها من أنواع االضطرابات قصيرة األجل. وإننا نركز على المؤشرات التي يؤثر عليها التكيّف مع 

تغيّر المناخ، أو تركز عليه بشكل واضح. 
ثم نستعرض بعد ذلك المؤشرات التي تُقيّم عمليات التخطيط - أي الخطوات التي تتخذها الهيئات 
العامة لتطوير خطط التكيّف واالستثمارات - باعتبارها مغايرة لإلجراءات نفسها. ويمكن أن يحدث التخطيط 
على  أو  إقليميًا،  أو  المدينة،  مستوى  على  أو  قطاع،  داخل  أو  واحدة،  وكالة  داخل  مستوى:  أي  على  للتكيّف 
المستوى الوطني. وعلى هذا النحو، فإن هذه المؤشرات تبشر بتقييم عمليات تخطيط التكيّف في المدن 
في مختلف القطاعات أو الوكاالت وفي المدينة ككل. وتشمل عمليات التخطيط لتخفيف اآلثار العديد من 

العناصر المماثلة. 
ويعد  المشروعات.  التكيّف ومحافظ  بتقييم مشروعات  المتعلقة  السابقة  الدراسات  وأخيرًا، نلخص 
هذا العمل كبير الحجم، وقد اعتمدنا على مراجعة عدد من المواد لضمان الشمولية. وغالبًا ما تكون هذه 
المؤشرات مصممة خصيًصا لقطاعات ومناطق محددة، مما قد يجعل من الصعب تجميعها في مجموعة 

أوسع من المؤشرات على نطاق المدينة.

مؤشرات التكّيف الوطنية واإلقليمية والمحلية

المدينة والمستوى  المناخ على مستوى  التكيّف مع تغيّر  المحرز نحو  التقدم  المؤشرات مدى  تُقيّم بعض 
اإلقليمي والمستوى الوطني. وتُقيّم هذه المؤشرات التكيّف ككل - عبر القطاعات والديمغرافيات السكانية 
وأنواع السياسات والتدخالت وما إلى ذلك. ولم نجد سوى عدد قليل من مجموعات المؤشرات لتقييم التكيّف 

ككل:

لم –  التي  المحلية  الحكومة  أداء  مؤشرات  في  المناخ  تغيّر  مؤشر  هو   188 رقم  الوطني  المؤشر  كان 
تعد قائمة في المملكة المتحدة، والتي من خاللها قدمت الحكومات المحلية تقاريرها إلى الحكومة 

الوطنية بشأن التقدم في القضايا الرئيسية. 
الحكومة –  لمبادرة  استجابة  التكيّف  خطط  لتقييم  عمل  إطار  وضع  على   )2012( وآخرون  باكر  عمل 

األسترالية في عام 2008 من أجل التخطيط المحلي للتكيّف. 
في –   )DfID( الدولية  التنمية  لوزارة  التابع   )TAMD( التنمية  وقياس  التكيّف  تتبع  عمل  إطار  يسعى 

المملكة المتحدة إلى تقييم التقدم المحرز نحو التكيّف في البلدان النامية.
يقدم غاغنون-ليبرون )Gagnon-Lebrun( وأغرواال )Agrawala( إطار عمل عام يهدف إلى قياس التقدم – 

الوطني من خالل تقييم البالغات الوطنية في البلدان بموجب اتفاقية األمم المتحدة المبدئية بشأن 
.)UNFCC( تغيّر المناخ
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إن إطار عمل المدن المتأقلمة لروكفلر هو محاولة لفهم ما يجعل المدن متكيّفة، وكيف يمكن قياس – 
التكيّف. وفي حين أن إطار العمل إطار عام، إال أنه يحفزه إلى حد كبير جهود روكفلر الرامية إلى تعزيز 

التكيّف مع تغيّر المناخ على وجه الخصوص.

المؤشر الوطني رقم 188 التابع لمؤشرات أداء الحكومة المحلية بالمملكة المتحدة
أداء الحكومات المحلية، وهي  2011، طّبقت المملكة المتحدة مؤشرات  2008 إلى عام  في الفترة من عام 
ذات  المجاالت  في  أدائها  تقييم  خاللها  من  المحلية  للحكومات  يمكن  مؤشرًا   198 من  مؤلفة  مجموعة 
 188 (NI188) األولوية الوطنية. ومن بين هذه األولويات التكيّف مع تغيّر المناخ. وسعى المؤشر الوطني رقم
باإلضافة  المحلية،  والسلطة  الشركاء  المناخ عبر عقارات، وخطط وخدمات،  إدارة فرص ومخاطر  "إدراج  إلى 
إلى اتخاذ إجراءات تكيّفية عند اللزوم )مجلس الشراكة المحلية واإلقليمية، 2010، ص 5(. وخالًفا للمؤشرات 

األخرى في المجموعة والتي تستند على النتائج، كان NI188 قائًما على العملية:

أن  إدراك  إلى  باإلضافة  النتائج،  لتحديد  بعد  كافيًا  ليس  التكيّف  أعمال  لجدول  فهمنا  بأن   NI188 يدرك 
تأثيرات المناخ محلية وأنه من المستحيل الحصول على مؤشر نتائج عام في الوقت الراهن ينطبق على 

جميع المجاالت )مجلس الشراكة المحلية واإلقليمية، 2010، ص 5(. 

اإلجراءات  وإدماج  المناخ،  ومخاطر  وإدارة فرص  تقييم  في  المحرز  التقدم  "يقيس  فإنه  هذا،  ومن خالل 
واإلقليمية،  المحلية  الشراكة  )مجلس  والشركاء"  المحلية  للهيئة  االستراتيجي  التخطيط  في  المناسبة 
2010، ص 4(. يُلزم NI188 الحكومات المحلية باإلبالغ عن أدائها على شكل خمسة مستويات تقدم، مرقمة 

التقني،  تعريفها  التوجيه  وثائق  C.2. وفي كل مستوى، وصفت  الجدول  المبين في  النحو  4، على  إلى   0 من 
وأساسها المنطقي، وأهدافها، والتعليق والمناقشة بشأن األهداف، والروابط مع الموارد األخرى.

استخدام  كيفية  أو  المؤشرات  هذه  فعالية  بشأن  استنتاجات  استخالص  يمكننا  ال  الحظ،  لسوء 
الحكومات المحلية لها. وفي تشرين األول )أكتوبر( 2010، أجرت إدارة المجتمعات والحكومة المحلية تغييرات 
شاملة في السياسة أزالت المؤشرات الوطنية، قائلة أن مؤشرات األداء تمثل عبئًا غير مالئم على الحكومات 
والحكومة  المجتمعات  )إدارة  لها  المكونة  الهيئات  المنبثقة من  المخاوف  وتمنعها من معالجة  المحلية 

C.2 الجدول
مستويات اإلنجاز في المؤشر الوطني 188

التعريفالمستوى

البدء0

تقييم االمتثال العام واآلثار 1

تقييم المخاطر الشامل2

خطة العمل الشاملة 3

التنفيذ والمراقبة والمراجعة المستمرة4

المصدر: مجلس الشراكة المحلية واإلقليمية، عام 2010، ص 4؛ ترخيص البرلمان 
المفتوح اإلصدار 3
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بشكل  المحلية  الحكومات  من  البيانات  جمع  واستمر   .)2014 الحكومة،  المتحدة  المملكة  في  المحلية 
مزعوم حتى آذار )مارس( 2011، ولكن النتائج ليست متاحة بسهولة.

تقييم خطط التكّيف في جنوب شرق والية كوينزالند، أستراليا
المناخ.  تغيّر  للتكيّف مع  المدن لوضع خطط  إعانات لمجالس  الحكومة األسترالية  2008، قدمت  في عام 
عمل باكر وآخرون )2012( على وضع إطار عمل لتقييم خطط التكيّف وتطبيقها على خطط سبع بلديات 
في جنوب شرق كوينزالند، وهي المنطقة األسرع نموًا في أستراليا وواحدة من أكثر المناطق عرضة آلثار تغيّر 

المناخ. 
وخالًفا لمعظم أطر عمل التقييم، فإن هذا اإلطار يشمل مؤشرات العمليات والنتائج على حد سواء. 
 .)AAA( وهناك فئتان للتقييم. أوالً، عمل بيكر وآخرون على قياس التقدم العام نحو الوعي والتحليل، واإلجراءات
أي أنها تقوم بتقييم ما إذا كانت المدن )1( تدرك الدوافع والعواقب الرئيسية لتغيّر المناخ، و)2( بدأت التحليل 
لدمج المعلومات المناخية وتقييم اآلثار المحلية، و)3( اتخذت إجراءات، من خالل السياسات واالستثمارات، 
AAA في ثمانية مجاالت من مجاالت النتائج المبينة في  لمعالجة المخاطر. وهي تقيم كل فئة من فئات 
C.3 للفئات الخمس للموارد المائية؛ والبيئة؛ والتنوع البيولوجي؛ واالستبقاء؛ والتخطيط العمراني؛  الجدول 
واإلدارة الساحلية؛ وإدارة الحرائق. وهي تستخدم نظام درجات من 0 إلى 4 لترميز البيانات واألدلة في الخطط، 
 AAA وهكذا يمكن أن تحرز خطة ما 32 نقطة كحد أقصى في كل مجال من مجاالت .C.4 المبينة في الجدول

الثالثة، لتحقيق درجة إجمالية أقصاها 96 نقطة.

C.3 الجدول
معايير النتائج لتقييم خطط التكّيف في جنوب شرق كوينزالند

تخطيط موارد 
المياه

التخطيط البيئي 
والحفاظ على 

إدارة الحرائقاإلدارة الساحليةالتخطيط الحضريالتنوع البيولوجي

ج 1 االحتفاظ 
بكمية المياه أو 

تحسينها

ج 4 االحتفاظ 
بهيكل المناظر 

الطبيعية وتكوينها 
ووظيفتها

ج 6 تقليل آثار الجزر 
الحرارية في الحضر 

أو تجنبها

ج 7 تقليل آثار ارتفاع 
مستوى البحار 

وعرام العواصف

ج 8 إدارة مخاطر 
حرائق الغابات 

وتقليل التأثيرات أو 
تجنبها

ج 2 االحتفاظ بجودة 
المياه أو تحسينها

ج 5 االحتفاظ 
بالنظام البيئي 
واألنواع والتنوع 

الوراثي

ج 3 تقليل آثار 
الفيضانات أو 

تجنبها

المصدر: مقتبس من بيكر وآخرين عام 2012، ص 130.
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ثانيًا، عمل بيكر وآخرون، 2012، على تقييم جودة الخطط من خالل تقييم فئات النتائج الثمانية مقارنة 
بفئات الجودة الخمس، كما هو موضح في الجدول C.5، وذلك باستخدام نفس نظام الدرجات من 0 إلى 4. وهكذا 
يمكن أن تحرز كل خطة 20 نقطة من ناحية الجودة كحد أقصى في كل مجال من مجاالت النتائج الثمانية، 
لتحقيق درجة إجمالية تبلغ 160 نقطة. وتبلغ دراستهم عن متوسط األداء في جميع الخطط السبعة، حيث 
وجدوا أن الخطط تسجل درجات عالية في الوعي، ولكنها تسجل درجات أقل من ذلك في التحليل، وأقل من 
هذا في اإلجراءات. كما أن جودة الخطة في كل مجال من مجاالت النتائج الثمانية منخفضة، إذ تحرز أقل من 

50 بالمائة من النقاط الممكنة في كل مجال.

C.4 الجدول
معايير التصنيف لكل نتيجة

الوصفرقم الكود

ال يوجد دليل على المعايير خالل الخطة.0

المعيار معترف به ولكنه يفتقر إلى مزيد من التوضيح وال يقدم تفاصيل.1

المعيار مذكور ويشمل مستوى معتدل من التفاصيل. ومع ذلك، فهو وصفي بالكامل ويفتقر إلى التحليل والتطبيق 2
المحلي.

المعيار مذكور ويشمل مستوى محدود من التطبيق الخاص محليًا باستخدام نمذجة سيناريو المناخ المحلي أو التعرض 3
أو الضعف و/أو تقييمات المخاطر أو الخرائط أو البيانات التاريخية المحلية أو العمل الميداني. ومع ذلك، فهو وصفي إلى 

حد كبير.

يتوفر تحليل مفصل للمعايير، وتتم معالجته بأسلوب محدد محليًا باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات، مثل الضعف، 4
والتعرض و/أو تقييمات المخاطر، والخرائط، والعمل الميداني، وتحليل نظم المعلومات الجغرافية ونمذجتها، ونمذجة 

سيناريو المناخ المحلي.

المصدر: باكر وآخرون عام 2012، صفحة 131. مستخدم بإذن.

C.5 الجدول
تقييم المعايير لكل نتيجة

المفاهيممكون الخطة

تحليل الظروف الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بعواقب تغيّر المناخ. تضمنت المعلومات بيانات وتحليالً 1. قاعدة المعلومات
لألصول المحلية والموارد الطبيعية، وتعريف الُمحددات غير المناخية للضعف )على سبيل المثال، النمو 

السكاني(، وتقييمات الضعف والمخاطر.

الرؤية طويلة المدى لمدى تكيّف المجتمع للتأثيرات المناخية، ويشمل ذلك بيان األهداف القابلة للقياس 2. الرؤية واألهداف واألغراض
وأهداف الموارد فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد في ظل ظروف مناخية متغيرة.

وضع حلول بديلة للتكيّف مع المناخ ومراعاتها وتقييمها وترتيبها حسب األولوية3. الخيارات واألولويات

 مبادئ توجيه قرارات استخدام األرض لتحقيق األهداف، ويشمل ذلك التصميمات الخاصة، والسياسات 4. اإلجراءات
و/أو استراتيجيات التنفيذ

توجيه الموارد من أجل تحقيق التزامات المراقبة والتنفيذ الناجح للخطة.5. التنفيذ والمراقبة

المصدر: بيكر وآخرون، عام 2012 ص 131. مستخدم بإذن.
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أتيحت للمؤلفين الفرصة الختبار إطار عمل بيكر وآخرين بشكل غير رسمي من خالل تطبيقه على نطاق 
التكيّف الخاصة بهذه المنطقة،  وثائق تخطيط  أنجلوس. وبعد مراجعة  سلطة محلية في مقاطعة لوس 
هذه  استخدمنا  ذلك  بعد  تقريبًا.  ساعة  لمدة  مقابلة  معهما  وعقدنا  المسؤولين  من  اثنين  مع  التقينا 
المعلومات لتقييم خطة التكيّف الخاصة بهم باستخدام إطار عمل بيكر وآخرين. وقد وجدنا أن المنطقة، 
التي أكملت مرحلة التقييم خاصتها وفي مرحلة االنتهاء من مرحلة التخطيط لبرنامجها للتكيّف مع تغيّر 
المناخ، قد أحرزت درجة عالية في كل فئة من الفئات الخمس الواردة في الجدول C.5. كما وجدنا أن إطار عمل 
أي  العمل  يوفر إطار  أوالً، ال  المهمة.  القصور  أوجه  اثنين من  وآخرين مفيد بشكل عام، ولكن مع وجود  بيكر 
توجيه بشأن كيفية تحديد معايير النتائج التي ينبغي تقييمها. ثانيًا، ال يقيس إطار العمل قدرة منظمة ما 
ویعود ذلك  التنفیذ،  المنطقة بقدرة کبیرة علی  اتسمت هذه  بها. فقد  الخاصة  التكيّف  تنفيذ خطة  على 
بشكل جزئي إلی مواءمة عارضة بین اإلجراءات والسلطات التنظیمیة الحالیة واإلجراءات التي من المرجح 
لزومها من أجل االستجابة لتغیّر المناخ. وكانت هذه إحدى أهم السمات الواعدة لجهود التكيّف التي تبذلها. 

ويهدف نظام المؤشرات المقترح في الفصل الثالث إلى معالجة هذين الوجهين من أوجه القصور.

إطار عمل تتبع التكّيف وقياس التنمية
تعتبر وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة )DfID( الوكالة الحكومية المسؤولة عن برامج المساعدات 
الدولية في البالد. ويعتبر "المناخ والبيئة" أحد مجاالت العمل الستة ذات األولوية لوزارة التنمية الدولية؛ حيث 
إن مجال التركيز األول في إطار هذا الموضوع هو مساعدة الفقراء على التكيّف مع تغيّر المناخ )وزارة التنمية 
البيئة  لتنمية  الدولي  المعهد   )DfID( الدولية  التنمية  وزارة  العمل، مولت  2014(. ولمساعدة هذا  الدولية، 
(IIED، 2013( لوضع إطار عمل لقياس التكيّف مع تغيّر المناخ والتنمية في البلدان النامية. وكان الهدف من 
تطوير إطار العمل هو "معرفة ما إذا كان هناك عدد قليل من المؤشرات التي يمكن تجميعها عبر مجموعة 
واسعة من تدخالت التكيّف، والتي يمكن أن تساعد على اتخاذ القرارات على مستوى رفيع بشأن استخدام 
موارد التكيّف" )المعهد الدولي لتنمية البيئة، 2013، ص 4(. ويستند إطار عمل تتبع التكيّف وقياس التنمية 

(TAMD( الناتج إلى العمليات والنتائج على حد سواء: 

إجراءات  وجودة  مدى  يقيم  المسار"  "مزدوج  عمل  إطار  عن  عبارة   )TAMD( التنمية  وقياس  التكيّف  تتبع 
وعمليات إدارة مخاطر المناخ من ناحية )المسار 1(، وما يرتبط بها من نتائج التكيّف والتنمية )وآثارها على 

المدى األبعد( "القائمة"من ناحية أخرى )المسار 2( )بروكس وآخرون، 2013، ص 8(.

يقيس المسار 1 التقدم المحرز في عمليات التكيّف مع تغيّر المناخ من خالل التغيّرات في المؤسسات 
والسياسات والقدرات، بينما يقيس المسار 2 نتائج هذه العمليات من حيث التغيّرات في الرفاهية والضعف 
والتأقلم واألمن. ويتصور تتبع التكيّف وقياس التنمية أن جهود المسار 1 ستدفعها السياسة الوطنية وصوالً 
إلى السياسة المحلية، في حين أن جهود المسار 2 سوف تكون مدفوعة بالتغييرات المحلية وسيتم تجميعها 

.C.1 حتى تصل إلى تأثيرات وطنية. وهذا موضح في الشكل
في حين أن تتبع التكيّف وقياس التنمية يتسم بالمرونة ويشجع على تنمية مؤشرات محلية ذات صلة، 
فإنه يقترح أيًضا فئات من المؤشرات في كل مسار. فئات مؤشر المسار 1 مبينة في الجدول C.6. ويمكن إدراج 
 .C.7 مؤشرات كل من المسار 1 والمسار 2 في مستويات محلية وإقليمية ووطنية، كما هو مبين في الجدول
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كما يشتمل إطار عمل تتبع التكيّف وقياس التنمية على بطاقات نتائج يمكن من خاللها قياس كل فئة مؤشر 
التكيّف  تتبع  إطار عمل  تطبيق  لقابلية  مبدئيًا  تقييًما   )DfID( الدولية  التنمية  وزارة  أجرت  )غير موضحة(. 
وقياس التنمية في خمس دول، وهي غانا وكينيا وموزمبيق ونيبال وباكستان، وتوصلت إلى أن إطار عمل تتبع 
البيئة، عام  التنمية يمكن تطبيقه بسهولة في جميع هذه الدول )المعهد الدولي لتنمية  التكيّف وقياس 

C.1 الشكل
مخطط نهج إطار عمل تتبع التكّيف وقياس التنمية ذي المسارين لقياس التكّيف

المصدر: (بروكس وآخرون، 2013)، صفحة 10. مستخدم بإذن.
RAND RR1144-C.1

عالمي

محلي

دون الوطني

وطني

القدرات والسياسات والمؤسسات المنوطة 
بإدارة مخاطر المناخ

الممارسات

األداء الوطني

تغيّرات أداء التنمية في كل من الرفاهية 
وأوجه الضعف والتأقلم وعناصر األمان

التأثير

C.6 الجدول
فئات مؤشر المسار 1 إلطار عمل تتبع التكّيف وقياس التنمية

التعريفالمستوى

اندماج تغيّر المناخ في التخطيطالمؤشر 1

التعاون المؤسسي لالندماجالمؤشر 2

الميزانية والشؤون الماليةالمؤشر 3

المعرفة والقدرة المؤسسيةالمؤشر 4

معلومات المناخالمؤشر 5

نطاق الشكالمؤشر 6

المشاركةالمؤشر 7

الوعي بين أصحاب الشأنالمؤشر 8

الضعف/التأقلمالمؤشر 9

المصدر: بروكس وآخرون، عام 2013: مستخدم بإذن.
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2013(. وسوف تطبق وزارة التنمية الدولية والمعهد الدولي لتنمية البيئة في المرحلة التالية من هذا العمل 

إطار العمل في كل دولة من هذه الدول )المعهد الدولي لتنمية البيئة، عام 2014(.

C.7 الجدول
فئات مؤشر إطار عمل تتبع التكّيف وقياس التنمية

المسار 2: نتائج التطوير والتكّيفالمسار 1: إدارة مخاطر المناخالمستوى

تجميع مؤشرات األداء على المستوى  •تجميع مؤشرات األداء على المستوى الوطني عبر الدول •العام
الوطني عبر الدول

دمج )تغيّر المناخ في التخطيط( - المؤشر 1 •الوطني
التعاون المؤسسي - المؤشر 2 •
الميزانية والشؤون المالية )لالندماج والتكيّف( - المؤشر 3 •
المعرفة المؤسسية )بتغيّر المناخ، والتكيّف واالندماج( -  •

المؤشر 4
استخدام معلومات المناخ )لتبصير عملية التخطيط( -  •

المؤشر 5
التخطيط في ظل نطاق الشك )استخدام المنهجيات  •

والمعلومات المناسبة( - المؤشر 6
مشاركة )أصحاب الشأن ذوي الصلة في عمليات التخطيط  •

الوطنية( - المؤشر 7
الوعي بين أصحاب الشأن )بتغيّر المناخ، والمخاطر،  •

واالستجابات( - المؤشر 8

تجميع البيانات المحلية / اإلقليمية  •
بشأن العدد الذي يشهد تغييرات في 

حالة الضعف والتطوير
التغييرات في الخسائر االقتصادية  •

المتعلقة بالمناخ واآلثار األخرى )على 
سبيل المثال، األشخاص المتأثرون 
بالكوارث المتعلقة بالمناخ( على 

المستوى الوطني، جنبًا إلى جنب مع 
البيانات المتعلقة بمخاطر المناخ 

الناشئة )التعرض(

تجميع البيانات المحلية بشأن األعداد  •بالنسبة للمستوى الوطني، متكيّف مع السياقات اإلقليمية •دون الوطني
التي تخضع للتغييرات في حالة 

الضعف والتطوير
التغييرات في الخسائر المتعلقة  •

بالمناخ واآلثار األخرى على المستوى 
اإلقليمي/مستوى البلديات، جنبًا إلى 
جنب مع البيانات المتعلقة بمخاطر 

المناخ الناشئة )التعرض(

بالنسبة للمستوى المحلي، المتكيّف مع السياقات ذات  •المحلي
الصلة بالمؤسسات المحلية الرئيسية )الرسمية(، عند 

االقتضاء
االستفادة من تدابير إدارة مخاطر المناخ مثل آليات منع  •

انتشار المخاطر )المالية، المعيشية، االجتماعية( - المؤشر 
9

الوعي )بمخاطر المناخ واتجاهاته وتوقعاته وخيارات  •
االستجابة له( - النسخة المعدلة من المؤشر 8

معلومات المناخ )الضعف، الوصول، االستخدام( - النسخة  •
المعدلة من المؤشر 5

أعداد األشخاص التي تصبح أكثر  •
أو أقل عرضة، حسبما يتم قياسه 

بمجموعة متنوعة من مؤشرات 
الضعف الخاصة بالسياق.

التغيّرات في مؤشرات الفقر والتنمية  •
القياسية األخرى، المكتملة بواسطة 

أو "الُمعادة إلى طبيعتها" فيما 
يتعلق بالتغييرات في مخاطر المناخ 

)التعرض(

المصدر: بروكس وآخرون، عام 2013، ص 15. مستخدم بإذن.
ملحوظة: CC = تغيّر المناخ.
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تقييم التكّيف في البالغات الوطنية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ
يُشترط على الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ إرسال تقارير قومية بشأن 
تنفيذها لالتفاقية إلى مؤتمر الدول األطراف. وعلى الرغم من أن البالغات الوطنية تركز في أغلب األحيان على 
انبعاثات غازات الدفيئة ومناقشات شاملة للخطر، يزداد اشتمالها على جهود الدول المنصبة على التكيّف 

مع تغيّر المناخ. 
يضع جاجنون-لوبرون وأجراواال )2007( إطار عمل لتقييم التقدم على المستوى الوطني بشأن التكيّف 
ويصفان حسبما هو موضح في  المتطورة.  الدول  الوطنية من  االتصاالت  ويطبقونه، حسبما هو موثق في 
وهي  فئات:  ثالث  إلى  المناخ، منقسمة  تغيّر  مع  التكيّف  بمقتضاها  يُستكمل  ثماني خطوات   C.8 الجدول 
اتصال وطني في كل خطوة  يقيمان كل  ثم  التكيّف.  وإجراءات  للعمل  والنية  التأثيرات  وتقييم  المناخ  تغيّر 
وفًقا لنطاق المشكالت المتناولة )شامل أو محدود أو ناقص( وعمق التناول )تفصيلي أو عام أو محدود ولكن 
له مراجع إلى الدراسات الشاملة أو ناقص(. ويقسمون الدول إلى ثالث فئات تقدم استنادًا إلى هذه المعايير، 
وهي: )1( مراحل تقييم التأثير ما قبل المتقدمة؛ و)2( تقييم التأثير المتقدم، إال أنه يتصف بتنمية منخفضة 
الستجابات التكيّف؛ و)3( تقييم التأثير المتقدم والتحرك نحو تنفيذ التكيّف. ووجدا أن أكثر الدول تطورًا تقع 
لتنفيذ  أنه "ال توجد دولة متطورة صاغت نهًجا شامالً  الثانية. والحظا في وقت دراستهما،  في نطاق الفئة 
التكيّف وأن "التعميم" لهذه اإلجراءات يقع في نطاق السياسات والمشروعات القطاعية على الرغم من أن 

المملكة المتحدة قد اقتربت من ذلك" )جاجنون-لوبرون وأجراواال 2007، ص 401(. 
وعلى الرغم من أن جاجنون-لوبرون وأجراواال قد وضعا إطار عملهم للتقييمات الوطنية وطبقاه على 
البالغات الوطنية، إال أن العمليات والمعايير كانت عامة بما يكفي لسهولة تطبيقها على عمليات التكيّف 
الحضرية والمحلية أيًضا. فعلى سبيل المثال، تتداخل خطوات العملية التي لخصاها )حسبما هو موضح في 
الجدول C.8( في أغلب األحيان مع خطوات العملية التي حددها مؤشر المملكة المتحدة الوطني 188، الذي 

ُصمم لقياس تقدم البلديات بالنسبة للتكيّف.

C.8 الجدول
عملية التكّيف لتغّير المناخ

 تقييمات التأثيرات 
وتغّير المناخ

التكّيف

خطط التكّيفالنية للعمل

االتجاهات المناخية  •
التاريخية

سيناريوهات تغيّر المناخ •
تقييمات المخاطر والتأثيرات •

تعريف خيارات التكيّف •
ذكر السياسات الموجودة  •

المتآزرة مع التكيّف

إنشاء آليات مؤسسية •
تكوين السياسات/تعديل  •

السياسات الحالية
اإلدماج الواضح للتكيّف في  •

المشروعات

المصدر: مقتبس من جاجنون-لوبرون وأجراواال عام 2007، ص 398. 
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إطار عمل المدن القادرة على التأقلم لروكفلر
أعلنت مؤسسة روكفلر في أيار )مايو( عام 2013 عن "التحدي المئوي لمائة مدينة قادرة على التأقلم" الذي قد 
تحدد فيه 100 مدينة لتلقي الدعم لمواجهة التهديدات والصدمات المستقبلية. وتقدمت حوالي 400 مدينة 
بحلول الموعد النهائي في تشرين األول "أكتوبر" عام 2013، وأعلنت المؤسسة في كانون األول )ديسمبر( عام 
2013 عن اختيار أول 33 مدينة )مؤسسة روكفلر، عام 2014(. وبإكمال هذا المسعى، تضع مؤسسة روكفلر 

إطار عمل لقياس التأقلم الحضري وتحديد المدن القادرة على التأقلم )آروب، 2014، ص 1(:

وليست  التأقلم،  على  قادرة  ما  مدينة  من  يجعل  الذي  ومن  األمور  ما  ألهميته  طرحه  يزداد  الذي  السؤال 
متعايشة فحسب أو مستدامة لفترة طويلة، وهو سؤال طرحه شركاؤنا في آروب في أواخر عام 2012 لإلجابة 

عليه خالل إنشاء مؤشر تأقلم المدينة )آروب، عام 2014، ص 1(.

على الرغم من أن التأقلم مع تغيّر المناخ يمثل دافًعا أساسيًا وراء وضع هذا اإلطار، إال أنه يهدف إلى 
قياس التأقلم مقارنة بالصدمات األخرى مثل الصدمات المالية واإلرهاب وتفشي األوبئة والضغوط المزمنة 

بطيئة التحرك. 
 ،C.9 يحدد إطار العمل العديد من المميزات العامة للمدن القادرة على التأقلم، وهي ملخصة في الجدول
الذي يطبق على أربعة جوانب من جوانب التأقلم الحضري: الصحة والرفاهية، واالقتصاد والمجتمع، والنظام 
الحضري والخدمات، والقيادة واالستراتيجية. وتقيس ثالثة مؤشرات التأقلم في كل من هذه الفئات بإجمالي 12 

C.9 الجدول
سمات المدن القادرة على التأقلم

الوصفالسمة

تقبل األنظمة االنعكاسية نطاق الشك الفطري والمتزايد باستمرار والتغيّر في عالم اليوم.انعكاسية

تشمل األنظمة القوية أصوالً مادية مدروسة جيًدا ومبنية ومدارة، ومن ثم يمكنها مقاومة تأثيرات الحوادث الخطيرة قوية
بدون وقوع ضرر كبير أو خسارة وظيفة.

يُشير مصطلح الفائض إلى القدرة الفائضة التي يتم إنشاؤها عمًدا في األنظمة ومن ثم يمكنها التكيّف مع فائض
االضطرابات أو الضغوط الهائلة أو الطفرات المطلوبة.

تتضمن المرونة إمكانية تغيّر األنظمة وتطورها وتكيّفها استجابة لظروف التغيّر.مرنة

ينطوي مفهوم سعة الحيلة على أن األشخاص والمؤسسات يمكنهم العثور على طرق مختلفة بسرعة من أجل واسعة الحيلة
تحقيق أهدافهم أو الوفاء باحتياجاتهم خالل وقوع صدمة أو عندما يكونوا تحت ضغط.

يركز مفهوم الشمول على الحاجة إلى إجراء مشاورة وإشراك أوسع للمجتمعات، بما في ذلك المجموعات األكثر شاملة
ضعًفا.

يعزز االندماج واالتساق بين أنظمة المدينة من االستمرارية في صناعة القرارات ويضمن أن جميع االستثمارات تدعم مدمجة
بعضها بعًضا للحصول على نتيجة مشتركة.

المصدر: مقتبس من آروب، عام 2014، ص 5.
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مؤشر تأقلم، مدرجة في الجدول C.10. ويضم كل مؤشر من أربعة إلى خمسة مؤشرات فرعية إضافية. فعلى 
والمهارات  العيش،  فرص سبل  والتوظيف  المتنوعة  العيش  لسبل  الفرعية  المؤشرات  تضم  المثال،  سبيل 
والتدريب، والتطوير واالبتكار، والحصول على المساعدة المالية. )لم نورد جميع المؤشرات الفرعية، آروب، عام 

2014، الصفحات من 8 إلى 13(.

لم يكتمل هذا اإلطار بعد ولم يتم تطبيقه. كما تنوي المؤسسة كخطوة تالية وضع مجموعة من 
عام  )آروب،  الفرعية  والمؤشرات  المؤشرات  بجانب هذه  التأقلم  قياس  في  تساعد  إضافي سوف  128 متغير 

2014، ص1(. 

C.10 الجدول
مؤشرات التأقلم الحضري

المؤشرالفئة

1. الحد األدنى من الضعف اإلنساني. يُشار إليه بمدى الوفاء باحتياجات الجميع األساسية. الصحة والرفاهية

رة من خالل الوصول إلى الشؤون المالية، والقدرة على جمع  2. التوظيف وسبل المعيشة المتنوعة. ُميسَّ
المدخرات، والتدريب على المهارات، ودعم األعمال، والرفاهية االجتماعية. 

3. الضمانات الكافية للحياة والصحة البشرية. االعتماد على الخدمات والمرافق الصحية المدمجة 
وخدمات الطوارئ المتجاوبة. 

4. الدعم المتبادل والهوية الجماعية. مراقب في شكل المشاركة المجتمعية الفّعالة، ووسائل قوية االقتصاد والمجتمع
للتواصل االجتماعّي عبر الشبكة، واالندماج االجتماعي 

5. االستقرار واألمن االجتماعيان. يشمل إنفاذ القانون، ومنع الجرائم، والعدالة، وإدارة الطوارئ 

6. إتاحة الموارد المالية وصناديق الطوارئ. مراقبة في شكل اإلدارة المالية السليمة، ومصادر اإليرادات 
المتنوعة، والقدرة على جذب استثمار األعمال، واالستثمار الكافي، وصناديق الطوارئ. 

النظام والخدمات 
الحضرية

7. تقليل التعرض المادي والضعف. يُشار إليه باإلشراف البيئي، والبنية التحتية المناسبة، والتخطيط الفّعال 
الستخدام األرض، وتنفيذ لوائح التخطيط. 

8. استمرار الخدمات الحيوية. يُشار إليه باإلدارة الفّعالة واألحكام المختلفة، والحفاظ على األنظمة البيئية 
والبنية التحتية، والتخطيط للطوارئ. 

9. التنقل واالتصاالت الموثوقة. يُشار إليه بأنظمة نقل متعددة النماذج متنوعة وميسورة التكلفة، وشبكات 
تقنية االتصاالت والمعلومات، والتخطيط للطوارئ. 

القيادة 
واالستراتيجية

10. اإلدارة والقيادة الفّعالة. تشمل الحكومة واألعمال والمجتمع المدني، ويُشار إليها بأفراد موثوقين 
ومشاورات ألصحاب الشأن المتعددين، وصناعة القرارات القائمة على األدلة. 

11. أصحاب الشأن الُممّكنون. يُستدل عليهم من خالل توّفر التعليم للجميع والوصول إلى المعلومات 
المحدَّثة ومعرفة تمكين األشخاص والمؤسسات التخاذ اإلجراء المناسب. 

12. التخطيط المدمج للتطوير. يُشار إليه بوجود رؤية للمدينة، واستراتيجية تطوير مدمجة، وخطط تخضع 
للمراجعة والتحديث المنتظم من قبل مجموعة عمل على مستوى اإلدارات.

المصدر: مقتبس من آروب، عام 2014، ص 5.
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ملخص مؤشرات التكّيف الوطنية واإلقليمية والمحلية
راجعناها.  التي  والمحلية  واإلقليمية  الوطنية  للمقاييس  العمل  العديد من مزايا أطر   C.11 الجدول  يلخص 
ويورد الجدول لكل مقياس نوع المؤسسات التي تضعه، ومستوى الحوكمة المبتغى له، وسواء أكان قائم على 

العمليات أو قائم على النتائج، ومدى قابلية تطبيقه.
يعكس  مما  المختلفة،  المؤشرات  هذه  وضعت  قد  المؤسسات  من  مختلفة  أنواع  أن  الحظنا  أوالً، 
الفاعلة مثل: الحكومات والمنظمات  المناخ يحتل أهمية للعديد من الجهات  التكيّف مع تغيّر  أن تقييم 
الجغرافي  النطاق  أن  من  الرغم  على  ثانيًا،  والبحثي.  األكاديمي  والمجتمع  الشأن  وأصحاب  الحكومية  غير 
أو تتسم  تقريبًا مكونًا محليًا  المؤشرات  القومي، تضم جميع أطر عمل  إلى  المحلي  يتنوع من  السياسي 
بكونها عامة بما يكفي لتطبيقها على جهود التكيّف المحلية. ومن ثم قد تحمل أطر العمل هذه الوعد 
بقياس تقدم المناخ في نطاق التكيّف مع تغيّر المناخ. ثالثًا، تشمل جميع مؤشرات التكيّف مع تغيّر المناخ 
مؤشرات قائمة على العمليات، في حين يشمل البعض اآلخر مؤشرات قائمة على النتائج. ويتسق هذا مع 
مناقشتنا للكثير من التحديات التي تواجه وضع مؤشرات قائمة على النتائج. ويتضح أن إطار عمل المدن 
القادرة على التأقلم لروكفلر من تعريفه قائم على النتائج ألنه يقيس التأقلم الحضري، أي نتيجة التكيّف 

مع تغيّر المناخ.
لم يتم استخدم أي من أطر العمل عمليًا على نطاق واسع لعدد من األسباب المختلفة. وتوقف مؤشر 
المملكة المتحدة الوطني ألسباب سياسية، في حين أن أطر العمل الموضوعة في المجتمع األكاديمي قد 
تبدوا مطبقة في الدراسات غير المتكررة ومن غير الواضح ما إذا كان سيستمر تطبيقها. يسعى إطار عمل 

C.11 الجدول
ملخص أطر العمل الوطنية واإلقليمية والمحلية القائمة على المقاييس

الُمطورالمقياس
النطاق الجغرافي 

السياسي
قائم على العمليات أو 

التطبيق/االستخدامقائم على النتائج

مؤشر المملكة المتحدة 
الوطني 188 )مجلس 

الشراكة المحلية 
واإلقليمية، عام 2010(

غير معروف، متوقفالعمليةالمحليالحكومة الوطنية

سبع بلديات أستراليةالعملية والنتيجةالمحليبحثي/أكاديميبيكر وآخرون، عام 2012

إطار عمل تتبع التكيّف 
وقياس التنمية، 2014

الحكومة الوطنية 
والمنظمات غير 

الحكومية

التقييم األولي في خمس العملية والنتيجةمحلي إلى وطني
دول نامية

جاجنون-لوبرون وأجراواال، 
عام 2007

البالغات الوطنية لألمم العمليةالوطنيبحثي/أكاديمي
المتحدة من 39 دولة نامية

إطار عمل المدن القادرة 
على التأقلم لروكفلر 

)مؤسسة روكفلر، عام 
)2014

المنظمات غير 
الحكومية

غير معروف، قيد التطويرالنتيجةالمحلي
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التقدم على جميع المقاييس )محليًا إلى قوميًا(، ويتضمن كالً من  التنمية إلى قياس  التكيّف وقياس  تتبع 
مؤشرات العمليات والنتائج، وقد وّضح المعايير لتقييم التقدم على طول كل مقياس. وتسعى وزارة التنمية 
دول  التنمية في خمس  وقياس  التكيّف  تتبع  إطار عمل  إلى تطبيق  البيئة  لتنمية  الدولي  والمعهد  الدولية 

نامية. وال يزال إطار عمل المدن القادرة على التأقلم لروكفلر قيد التطوير. 

مؤشرات تخطيط التكّيف

تم وضع فئة أخرى من المؤشرات بوضوح لتقييم خطط التكيّف وعمليات التخطيط التي تؤدي فيما بعد إلى 
سياسات التكيّف مع تغيّر المناخ واالستثمارات واإلجراءات األخرى. ال تقيس هذه األمور درجة التكيّف الذي 

حدث، وإنما تقيم جودة عمليات التخطيط التي تؤدي إلى العمل. 
لقد راجعنا أطر عمل التقييم التالية للتخطيط:1 

المناخ –  تغيّر  التكيّف مع  دراسات  تقييم  أجل  للتقييم من  إطار عمل  المتحدة  المملكة  لقد وضعت 
التي تقدمها الوكاالت العامة بموجب قانون تغيّر المناخ الصادر عام 2008. يقيم إطار العمل نوعيات 

تقييمات المخاطر التي تقدمها الوكاالت. 
أدرجناه –  وقد  الصحة.  المناخ على  تغيّر  التكيّف مع مخاطر  تقييم  أجل  إطار عمل من  يقدم فيوسيل 

بالنتائج  مقصورة  وليست  عموًما  التكيّف  بتخطيط  صلة  ذات  المؤشرات  معظم  ألن  مراجعتنا  في 
الصّحية.

وضع بريستون إطار عمل تقييم منهجي لتخطيط التكيّف وطبقه على 57 خطة تكيّف من أستراليا – 
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

تقدير تقييمات المخاطر بموجب قانون تغّير المناخ الصادر عام 2008
الريفية  البيئة واألغذية والشؤون  إدارة   2008 يمنح قانون تغيّر المناخ الذي أصدرته المملكة المتحدة عام 
بالمملكة المتحدة )Defra( السلطة بأن تطلب من منظمات الخدمات العامة مثل وكالة البيئة وشركات 
كيفية  تقييم  في  الدراسات  تُستخدم  المناخ.  تغيّر  مع  للتكيّف  دراسات  إعداد  الكهرباء  وموزعي  المياه 
تأثير تغيّر المناخ على مهام المنظمة وكيفية اقتراح المنظمة للتكيّف مع تغيّر المناخ. ووضعت جامعة 
تقييم  مكون  تقدير  في  الريفية  والشؤون  واألغذية  البيئة  إدارة  تستخدمه  أن  يمكن  عمل  إطار  كرانفيلد 
وإدارة  البيانات  باستخدام  تتعلق  سمات  ثمان  من  التقييم  عمل  إطار  ويتألف  التكيّف.  لدراسات  المخاطر 
 .C.12 الجدول  الفاعلية، حسبما هو موضح في  ومراقبة  التقييم  ونتائج  التكيّف  وأولويات  الشك  نطاقات 
وتشتمل كل سمة من السمات على العديد من السمات الفرعية تُستخدم لتقدير السمة من حيث كونها 
يوضح   .)2010 عام  وآخرون،  )درو  بالكامل  ومدمجة  مكتملة  أو  مكتملة،  أو  جزئيًا،  مكتملة  أو  موجودة،  غير 

1  الحظ أن قسم "جودة الخطة" إلطار العمل الذي وضعه بيكر وآخرون. )2012( لتقييم خطط التكيّف مع تغيّر المناخ 

يمكن أيًضا مناقشته كمقياس تخطيط. ولإليجاز ال نكرر المناقشة هنا.
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نطاقات  المناخ  تغيّر  مخاطر  وتقييم  التكيّف  مقاييس  "تعتبر   ،4 للسمة  الفرعية  السمات   13 ج  الجدول 
شك بوضوح".

تلقت إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية حوالي 100 تقرير في الجولة األولى من إعداد التقارير من 
كانون األول )ديسمبر( عام 2010 حتى كانون األول )ديسمبر( عام 2.2011 وقد الحظ مراجعو هذه التقارير أن 
"إطار عمل التقييم قد أثبت في الجزء األغلب منه أنه أداة قيمة، من خالل تقديم تقييمات موضوعية وموحدة 
للتقارير" )مركز المخاطر البيئية والمستقبل، عام 2012، ص 12(. وسوف تُجرى الجولة التالية من إعداد التقارير 
2016، وسوف يتم إدراج ملخص بدليل النتائج في التقرير  2013 حتى عام  في الفترة من حزيران )يوليو( عام 
التالي لتقييم مخاطر تغيّر المناخ، المقرر إصداره في كانون الثاني )يناير( من عام 2017 )المملكة المتحدة، 

عام 2014(.

تقييم التكّيف لمخاطر الصحة المتعلقة بتغّير المناخ
برامج  أو  ارتباطها بسياسات  بدون  السابقة  األكاديمية  الدراسات  التقييم في  اقتراح عدد من أطر عمل  تم 
حكومية محددة. فعلى سبيل المثال، يقدم فيوسيل )2008( 14 معيارًا لتقييم عمليات التخطيط للتكيّف، 
ويطبق هذه المعايير على وثائق التوجيه القومية والدولية )الجدول C.14(. ومع ذلك ال يشمل المعيار مؤشرات 
عادية أو مؤشرات خاصة أو عتبات قد تساعد في تقييم ما إذا كانت عملية تخطيط معينة تفي بمعيار معين 

أو تخفق في الوفاء به )فيوسيل، عام 2008(.
األوبئة  لعلم  المناخ  تغيّر  توجيه  ووثائق  نماذج  العديد من  المعايير على  )2008( هذه  فيوسيل  يطبق 
الواليات المتحدة  برنامج  الدولية المعنية بتغيّر المناخ، ودليل  البيئية: اإلرشادات الفنية للهيئة الحكومية 
وضعته  الذي  المناخ  تأثيرات  برنامج  عمل  وإطار  للبيئة،  المتحدة  األمم  برنامج  ودليل  الُقطرية،  للدراسات 

2  يتم حفظ التقارير في إدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، عام 2012.

C.12 الجدول
إطار عمل التقدير لتقييمات المخاطر بموجب قانون تغّير المناخ الذي أصدرته المملكة المتحدة عام 2008

السمةالرقم

يمثل تقييم مخاطر تغيّر المناخ مكونًا واضًحا لتقدير المخاطر على مستوى المؤسسات.1

يُمّكن تقييم مخاطر تغيّر المناخ سلطة اإلبالغ من إقامة الدليل بناًء على القرارات بشأن التكيّف مع تغيّر المناخ.2

االستخدام الذي يمكن إثباته للبيانات والمعرفة واألدوات والمنهجيات المناسبة وذات الصلة 3

يأخذ تقييم مخاطر تغيّر المناخ والتكيّف في اعتبارهما بوضوح نطاقات الشك.4

يُعطي تقييم مخاطر تغيّر المناخ األولويات للعمل.5

يحدد تقييم مخاطر تغيّر المناخ الفرص )حسبما كان ذلك ممكنًا(.6

الدليل الواضح إلجراءات التكيّف المرنة7

مراقبة فاعلية التكيّف وتقييمها8

المصدر: درو )Drew( وآخرون، عام 2010، حقوق الطبع والنشر والتأليف الملكية، ترخيص الحكومة المفتوح اإلصدار 3.
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المملكة المتحدة للتكيّف مع المناخ، وإطار عمل سياسة التكيّف لصندوق البيئة العالمي التابع لبرنامج 
فيوسيل  يرى  للصحة.  الكندي  التقييم  عمل  إطار   - العالمية  الصحة  ومنظمة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم 
(2008( أن وثائق التوجيه ال تعالج جميع المعايير بشكل كاٍف، مقترًحا أن تقييمات الخطط يجب أن تستخدم 

التوجيه من العديد من الوثائق في ذات الوقت. 

C.13 الجدول
السمات الفرعية والدليل على السمة 4 بشأن إطار عمل التقدير لتقييمات المخاطر

مكتملةمكتملة جزئيًاغير مكتملةالسمة الفرعية
مكتملة ومدمجة 

بالكامل

4.1. يشتمل تقييم 
مخاطر سلطة اإلبالغ 

على بيان بنطاقات 
الشك الرئيسية 

في الدليل والنهج 
واألسلوب المستخدم 

في خطة التكيّف وفي 
تشغيل المنظمة.

تحديد نطاقات الشك لم يتم تحديد دليل
الرئيسية في الدليل 

والنهج واألسلوب، 
ولكن بدون إيالء اعتبار 

لكيفية تأثير هذا 
على تقييم المخاطر 
اإلجمالي أو عدم إيالء 

أي اعتبار له

مناقشة نطاقات 
الشك الرئيسية 

بوضوح في الدليل 
وفي نهج تقييم 

المخاطر، باإلضافة 
إلى تضمينات لنتائج 

تقييم المخاطر

استكشاف حساسيات 
تقييم المخاطر 

بالنسبة لنطاقات 
الشك الرئيسية، 

باإلضافة إلى اإلجراءات 
البديلة لمخاطر 

األولوية المعرضة 
لنطاقات الشك 

الكامنة فيها

4.2. مراعاة استجابات 
تكيّف سلطة اإلبالغ 

بوضوح لنطاقات 
الشكل وأوجه ترابط 

اإلجراءات، بما في ذلك 
إجراءات اآلخرين على 

خطة التكيّف.

بعض اإلشارات لم يتم تحديد دليل
بإمكانية تعامل 

استجابة التكيّف 
لنطاق الشك، وتحديد 

المنظمات األخرى 
التي قد تؤثر على 

االستجابة للتكيّف

تغطية جيدة لمدى 
قوة االستجابة 

للتكيّف لنطاقات 
الشك، ومناقشة مدى 

اعتماد إدارة مخاطر 
سلطة اإلبالغ على 
إجراءات المنظمات 

األخرى

تغطية كاملة لمدى 
قوة االستجابة 

للتكيّف لنطاقات 
الشك، واستكشاف 
حساسيات إجراءات 

اآلخرين على سلطة 
اإلبالغ، بجانب خطط 

معالجة هذه األمور

4.3. تشتمل خطة 
تكيّف سلطة اإلبالغ 

على بيان واضح 
باالفتراضات الُمقام 

عليها الدليل والمبررة 
بشكل جيد.

بيان باالفتراضات في لم يتم تحديد دليل
نطاق خطة التكيّف 
ولكن ليس تأثير هذه 

االفتراضات على 
اإلجراءات الناتجة

عرض االفتراضات 
المقدمة، المحددة في 

سياق منظمي، ومن 
ثم إضفاء المصداقية 

على االفتراضات، 
ومناقشة مدى تأثيرها 

على النتائج ومدى 
إمكانية معالجتها

استكشاف حساسية 
خطة التكيّف 

لالفتراضات األساسية

المصدر: درو وآخرون، عام 2010، ص 21، حقوق الطبع والنشر والتأليف الملكية، ترخيص الحكومة المفتوح اإلصدار 3. 
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إطار عمل بريستون وآخرون لتقييم التخطيط للتكّيف
يرى بريستون وآخرون )عام 2011، ص 411(، باالتساق مع نتائجنا المستخلصة في هذه المراجعة ألطر عمل 

المراقبة أن الكثير من معايير وأطر عمل التقييم مخصصة وغير منهجية:

يُلقي عدم توافق اآلراء بين أدوات التوجيه الضوء على حقيقة أنه لم يظهر أسلوب ممنهج لمراقبة التكيّف 
في  ودمجهما  والتقييم  المراقبة  هذه  إجراء  على  القدرة  إلى  االفتقار  وحقيقة  وتقييمه،  المناخ  تغيّر  مع 

سياسة التكيّف.

يعرض بريستون وآخرون )2011( إطار عمل جديد، يمكن القول بأنه موضوع مع منهجية أكثر صرامة، 
استجابة ألوجه الضعف هذه. ويعتمد إطار العمل على تحليل إطار العمل المنطقي:

C.14 الجدول
معيار تقييم التكّيف لمخاطر الصحة المتعلقة بتغّير المناخ

المعيارالرقم

هيكل إجرائي واضح*1

إجراء تقييم مرن*2

إعطاء األولوية لجهود التقييم*3

تحديد احتياجات المعلومات األساسية*4

تضمين أصحاب الشأن األساسيين*5

اختيار النطاقات الزمنية والمكانية ذات الصلة 6

االعتبار المتوازن بالمخاطر الحالية والمستقبلية*7

إدارة نطاقات الشك*8

التوجيه السياسي في غياب تقديرات المخاطر الكمية*9

إعطاء األولوية إلجراءات التكيّف*10

تعميم التكيّف للمناخ*11

االندماج المشترك عبر القطاعات*12

األساليب واألدوات المختصة بأمراض معينة13

تقييم العقبات األساسية للتكيّف*14

المصدر: مقتبس من فيوسيل، عام 2008.
ملحوظة: تستهدف هذه المعايير خاصة التأثيرات على صحة البشر، ولكن معظمها قابلة للتطبيق 

على نطاق أوسع )ُمشار إليها بعالمة *(.
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يدمج نهج تحليل إطار العمل المنطقي تحليالً لـ )أ( العالقات بين أهداف البرنامج وأغراضه، و)ب( 
لتنفيذ  المطلوبة  والموارد  و)ج( المدخالت  األغراض،  هذه  إدراك  خاللها  من  يمكن  التي  األنشطة 
هذه األنشطة، و)د( المخرجات الناشئة من تنفيذ أنشطة محددة. وقد يرتبط كل عنصر من هذه 
العناصر بمؤشر أو أكثر باإلضافة إلى مضيف لالفتراضات األساسية )بريستون وآخرون، عام 2011، 

ص 414(. 

األهداف  تحديد   )1( التكيّف:  لتخطيط  مراحل  أربع  الخطوات،  لهذه  بالمماثلة  العمل،  إطار  يحدد 
)لتسجيل العالقات بين األهداف واألغراض(، و)2( التقييم )لتحديد المدخالت(، و)3( صناعة القرار )لتخصيص 
توجيه  وثيقة   20 وآخرون  بريستون  راجع  ثم  النتائج(.  )لتحقيق  والتقويم  التنفيذ  و)4(  والموارد(،  المدخالت 
للتخطيط للتكيّف من أجل تحديد 19 معيارًا لتقييم قائم على العمليات موضحة في الجدول C.15. ومن 
المحتمل منح درجة 0 أو 1 أو 2 لكل معيار، وتشير على التوالي إلى ال يوجد دليل، يوجد دليل مع وجود قيود، 

ويوجد دليل قوي. ومن ثم يكون إجمالي الدرجة المحتملة 38.
البالغ  التكيّف  )2011( مجموعة متنوعة من الخصائص عبر خطط  لقد فحص بريستون وآخرون 
 6 بواقع  منخفضة  من  تتراوح  إجماالً(،  بالمائة   37)  14 كان  النتيجة  متوسط  أن  ذكروا  وقد   .57 عددها 
38 (61 بالمائة(. وقد وجدوا أن الخطط المحلية حققت  22 من  38 (16 بالمائة( إلى مرتفعة بواقع  من 
ارتفاًعا أعلى قليالً من الخطط اإلقليمية أو الوطنية، على افتراض أن هذا قد يشير إلى أنها أسهل في 
التكيّف  وضع خطط مفصلة عند تحديد نطاق جغرافي سياسي. ومع ذلك لقد تحسنت جودة خطط 
وعمقها كثيرًا في العديد من السنوات الماضية )انظر مركز جورج تاون للمناخ، عام 2016، للحصول على 

قائمة كاملة(.
المخاطر  من  منفرة  بكونها  تتميز  التكيّف  خطط  من  الكثير  أن   )2011( وآخرون  بريستون  اكتشف 
سياسيًا. وتتجنب هذه الخطط ذكر إجراءات التكيّف التي تسعى إلى إدارة خسارة ال مناص منها، مثل توزيع 
المخاطر من خالل التأمين. ويفترض المؤلفون أن العامة يتوقعون من الحكومة تقديم الحماية والحفظ، كما 

يفترضوا أن ترفض المؤسسات اإلقرار بإمكانية تجنب جميع الخسائر.
كانت  التكيّف  خطط  في  الواردة  التكيّف  إجراءات  أن   )2011( وآخرون  بريستون  اكتشف  النهاية،  في 
بال ندم أو قلما كان فيها ندم، وشملت إجراءات قد تتخذها الحكومات على أي حال ألسباب إدارة المخاطر أو 

األسباب البيئية األخرى. ويقترحون أن هذه الرؤية قريبة األجل قد يكون لها عواقب طويلة األجل )ص 425(:

يُركز هذا على أن المزايا قصيرة األجل قد تعوق تنفيذ إجراءات التكيّف الضرورية لتأمين التأقلم طويل األجل، 
مثل االستثمارات المحسنة في البنية التحتية المعمرة من أجل ضمان صمودها ضد عقود من تغيّر المناخ 

المحتمل في المستقبل )فانكوثر وآخرون، عام 1999(. 

ملخص مؤشرات التخطيط
لقد راجعنا في هذا القسم ثالثة أطر عمل لمؤشرات تقييم الجودة وسمات خطط التكيّف مع تغيّر 
الذي وضعته  التقييم  إطار عمل  األول،  الخطط.  أجل وضع هذه  المستخدمة من  والعمليات  المناخ 
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C.15 الجدول
تقييم مراحل التخطيط للتكّيف ومعايير تقييمها

أوصاف المعيارعمليات التكّيفأوصاف المرحلةمرحلة التكّيف

تحديد األهداف 
)األهداف واألغراض 

والغاية(

تحديد ما يسعى صّناع القرار إلى 
تحقيقه من خالل التكيّف وكيفية 

تحديد األداء فيما يتعلق ببلوغ 
األهداف

صياغة األغراض 
واألهداف واألولويات

تحديد األغراض واألهداف واألولويات 
للتكيّف

اعتبار ما سيبدو عليه التكيّف الناجح تحديد معايير النجاح
وكيفية قياسه

التقييم 
)المدخالت(

تقييم األصول والمسؤوليات 
المؤسسية التي تُسّهل التخطيط 

للتكيّف وتنفيذ السياسة أو تعيقها. 
ومن ثم تمثل هذه المرحلة بفاعلية 

تقييًما للقدرة التكيّفية. ومع 
ذلك، لزيادة التمييز بين المكونات 

المختلفة للقدرة التكيّفية، تم 
تصور هذه المرحلة كتقييم لخمسة 
أرصدة رأسمالية ذات صلة بالتكيّف، 

استنادًا إلى الدراسات السابقة 
حول سبل العيش المستدامة 

)إيليس )Ellis(، عام 2000؛ نيلسون 
وآخرون، عام 2007 ،2005؛ إيوانسكي 

(Iwanski( وآخرون، عام 2009(.

تقييم رأس المال 
البشري

اعتبار المهارات الحالية والمعرفة 
وتجربة األفراد المسؤولين عن 

التخطيط للتكيّف وتنفيذه

تقييم رأس المال 
االجتماعي

مراعاة الحوكمة الحالية والسياقات 
المؤسسية والسياسية للتكيّف، 

بما في ذلك القدرة وتفويضات هذه 
المؤسسات والمنظمات والشركات 

المسؤولة عن تصميم إجراءات 
التكيّف وتقديمها وتنفيذها

تقييم رأس المال 
الطبيعي

مراعاة مخزونات الموارد الطبيعية 
والخدمات البيئية الحساسة للمناخ 
و/أو التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من إدارة 

مخاطر المناخ

تقييم رأس المال 
المادي

مراعاة الثقافة المادية واألصول 
والبنية التحتية الحساسة للمناخ و/

أو التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من إدارة 
مخاطر المناخ

تقييم رأس المال 
المالي

مراعاة مخزونات الموارد المالية 
وتدفقاتها وااللتزامات بين األفراد 

وفي نطاقهم، ويشمل ذلك اإليرادات 
النقدية واالئتمان والديون وآليات إدارة 

المخاطر المالية
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أوصاف المعيارعمليات التكّيفأوصاف المرحلةمرحلة التكّيف

صناعة القرار 
)األنشطة(

العمليات المتعلقة بتحديد 
المناسب من سياسات التكيّف 

وإجراءاته وتتألف هذه المرحلة 
من مجموعة متنوعة من المهام، 
من المشاركة مع أصحاب الشأن 

بخصوص استجابات التكيّف 
المفضلة، وتقييم دوافع النظام 
المناخية وغير المناخية، وتقييم 
اآلثار، والضعف والخطر وإعطاء 

األولوية لخيارات التكيّف المختلفة، 
والمواءمة مع الهياكل السياسية 

الموجودة.

مشاركة أصحاب 
الشأن

مشاركة أصحاب الشأن والمجتمعات 
ذات الصلة عبر عملية التكيّف

تقييم الدوافع 
المناخية

مراعاة االتجاهات المناخية التاريخية، 
والضعف الحالي للمناخ، والتقديرات 

المناخية المستقبلية

تقييم الدوافع غير 
المناخية

مراعاة الضعف واالتجاهات في 
العوامل البيئية واالجتماعية 

االقتصادية األخرى ذات الصلة بنظام 
االهتمام

تقييم اآلثار والضعف 
و/أو الخطر

تقييم أثر التغييرات في المناخ أو 
الضعف أو التأقلم مع هذه التغييرات 
واألهمية النسبية للمخاطر المناخية 

وغير المناخية

اإلقرار باالفتراضات 
ونطاقات الشك

الشفافية بخصوص االفتراضات 
المقدمة من أجل إثبات هذه التأثيرات 
والمخاطر ونطاقات الشك المتضمنة 

في هذا التقدير

تحديد خيارات التكيّف المختلفة تقييم الخيارات
ووسائل االختيار منها والمقارنة بينها

تحديد مواطن الفرص لتنفيذ استثمار التضافرات
التكيّف بطريقة تعزز من التضافرات 
مع السياسات أو الخطط الموجودة، 

بما في ذلك التخفيف

الجدول C.15 - يتبع
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المملكة المتحدة من أجل تقييم تقارير التكيّف التي تقدمها الوكاالت العامة. وعلى الرغم من أن 
العمل  إطار  باستخدام  وقيّمتها  التقارير  من  الكثير  تلقت  قد  الريفية  والشؤون  واألغذية  البيئة  إدارة 
هذا، لم نتمكن من العثور على النتائج ومن ثم ال يمكننا استخالص النتائج بشأن منفعة إطار العمل. 
قابلة  المعايير  أن  من  الرغم  وعلى  الصحة.  مخاطر  مع  التكيّف  لتقييم  فيوسيل  عمل  إطار  الثاني، 
مؤشرات  أو  عادية  مؤشرات  العمل  إطار  يشمل  ال  صحية،  غير  قضايا  إلى  األحيان  أغلب  في  للتحول 

خاصة.
تغيّر  مع  بالتكيّف  صلة  وأكثر  واعد  عمل  إطار  يكون  وربما  وآخرين،  بريستون  عمل  إطار  الثالث، 
المناخ في المدن. فهو يولي اهتماًما خاًصا للقسوة المنهجية ويعتمد على نهج تحليل إطار العمل 
المؤلفون  دول. ويصف  التكيّف من عدة  المؤلفون على عدد كبير من خطط  المنطقي. كما طبقه 
أربع خطوات  القائمة على المقاييس، كعملية خطية من  التكيّف، مثل أطر العمل األخرى  تخطيط 

أوصاف المعيارعمليات التكّيفأوصاف المرحلةمرحلة التكّيف

تحديد الطرق التي يمكن من خاللها التعميم
إضفاء الطابع المؤسسي على 

التكيّف لتغير المناخ أو دمجه في 
السياسات والخطط الموجودة أو 

الجديدة

العمليات المتعلقة بتنفيذ خيارات التنفيذ والتقييم
التكيّف المفضلة التي قد تشمل 

االتصال وإزالة العقبات وتعيين األدوار 
والمسؤوليات. باإلضافة إلى أن هذه 

المرحلة تشمل أيًضا العمليات 
النهائية المتعلقة بمراقبة اإلجراءات 

المنفذة وتقييمها.

البالغ عن خطط التكيّف والنتائج البالغ والتوعية
النهائية ونشرها إلى أصحاب الشأن 

والمجتمعات المناسبة

تحديد األدوار 
والمسؤوليات

تحديد المسؤول عن الجوانب 
المختلفة من إحدى استراتيجيات 

التكيّف

تحديد اآلليات التي ستسمح بتنفيذ التنفيذ
إجراءات التكيّف

المراقبة والتقييم 
والمراجعة

تحديد نظام المراقبة والتقييم الذي 
يسمح بتقييم أداء التكيّف مقابل 

معايير النجاح ولمراجعة المدخالت 
واإلجراءات

المصدر: بريستون وآخرون، عام 2011، الصفحات من 416 إلى 417. مستخدم بإذن.

الجدول C.15 - يتبع
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العمل  إطار  تحليل  مع  متسقة  والتقويم(  والتنفيذ  القرار،  وصناعة  والتقييم،  األهداف،  )تحديد 
المنطقي، ويقدمون مؤشرات خاصة بتغيّر المناخ لتقييم التقدم في إطار هذه الخطوات. ومع ذلك 
يناقشون القضايا المتعلقة بحوكمة المخاطر باستفاضة مثل: الحاجة إلى دمج تخطيط التكيّف 
مع تغيّر المناخ في سياقات مؤسسية ومنظمية وحوكمة أكثر تعقيًدا، واستخدام تقييمات عملية 
التخطيط في وصف أوجه ضعف خطط التكيّف في هذا الصدد. ويقترح هذا األمر أن إطار العمل قد 
يكون مالئًما للدمج في إطار عمل أكثر تعقيًدا لتخطيط التكيّف يأخذ هذه التفاعالت في الحسبان.

مؤشرات المشروعات والمحافظ

لقد أدى مجتمع التنمية الدولي دورًا رياديًا في الكثير من العمل على مؤشرات التكيّف، من أجل مراقبة وتقييم 
المشروعات الفردية ومحافظ المشروعات التي تمولها )بورس وآخرون، عام 2013(. وتُركز هذه المؤشرات على 
تأثيرات ونتائج المشروعات الخاصة، وقد تكمل مؤشرات أشمل للتكيّف في المدن من خالل المساعدة في 
تقييم المشروعات والسياسات التي تقوم بها المدن كجزء من جهود تكيّفها األشمل. كما قد تقدم رؤى حول 

ماهية التكيّف في التطبيق، وبخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ.
لقد أنشأت جميع منظمات التطوير الرئيسية تقريبًا أطر عمل قائمة على المقاييس خاصة بها من 
أجل مراقبة مشروعات التكيّف مع تغيّر المناخ وتقييمها. وقد راجع العديد من الباحثين أطر عمل المؤشرات 
نقدم  ال  ولكن  أمثلة،  مع  الثانية  المرتبة  من  السابقة  للدراسات  موجزًا  ملخًصا  نقدم  ثم  ومن  مؤخرًا.  هذه 

مراجعة متعمقة لمجموعة أكبر من هذه المؤشرات.

مراجعة الموادج وآخرين لمؤشرات من وكاالت التنمية الدولية
تنمية  والتقييم من ست وكاالت  المراقبة  أطر عمل  المشتركة في  القواسم   )2012( وآخرون  راجع الموادج 
مجتمع  في  سائدة  أصبحت  التي  النتائج  على  القائمة  اإلدارة  تستخدم  الوكاالت  معظم  أن  ووجدوا  دولية. 
نماذج  النتائج  على  القائمة  اإلدارة  تستخدم  المشروعات.  إلدارة  منطقي  عمل  إطار  نهج  وتنفذ  التنمية، 
لتوضيح كيفية ترجمة مدخالت المشروع وأنشطته إلى نتائج، وتُعرف بكونها المخرجات والنتائج واآلثار )بنك 
التنمية اآلسيوي، 2006(. ويقدم الجدول C.16 مثاالً "إلطار منطقي" من مشروع الوكالة السويسرية للتنمية 
والتعاون بشأن بناء الوعي بتغيّر المناخ.3 ويعتمد استخدام المؤشرات لقياس المخرجات والنتائج واآلثار مثل 
في كل  الوكاالت  التي تستخدمها هذه  العامة  المؤشرات  المؤلفون  يقيم  النهج.  على  األخرى  العمل  أطر 
خمسة جوانب تكيّف: )1( تقليل مخاطر المناخ، و)2( اإلدارة التنفيذية والسياسية لتغيّر المناخ و)3( والتعليم 
بشأن  التنسيق  و)5(  بالتأثير،  الخاص  والبحث  المناخ  و)4( سيناريوهات  المناخ،  تغيّر  بشأن  والوعي  والتدريب 
الشائعة  المؤشرات   C.17 الجدول  ويوضح  الصلة.  ذات  الفاعلة  الجهات  المناخ عبر  تغيّر  أنشطة ومقاييس 

في  الرئيسية  العناصر  وتهيكل  المنطقي.  العمل  إطار  تحليل  تُنفذ مكونات  عبارة عن مصفوفة  المنطقي  اإلطار    3

تحليل إطار عمل منطقي وتدون الروابط بينها. ويضم اإلطار المنطقي األهداف والغاية واألغراض والنتائج والمخرجات 
ووسائل  والمؤشرات  األساسية  واألنشطة  المخرجات  األعمدة  وتقيم  صفوف.  شكل  في  مبادرة  أو  لمشروع  واألنشطة 

التحقق واالفتراضات المهمة في كل صف )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عام 2003، ص 2(.
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C.16 الجدول
اإلطار المنطقي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

االفتراضاتوسائل التحققالمؤشرالوصفالمستوى

الوعي المجتمعي بمعلومات تغّير المناخ المحلية، والوصول إلى الخدمات االستشاريةالمخرج 2.2

اختبار محطات األرصاد النشاط 2.2.1
الجوية الزراعية وإقامتها 

)بما في ذلك رطوبة التربة 
والبارامترات الهيدرولوجية 
وما إلى ذلك( وأدوات مجال 

المياه

1. العدد المثالي لمحطات 
األرصاد الجوية الزراعية 
المؤسسة لخدمة قرى 

المشروع

1. دراسات 
المراقبة

2. بيانات األرصاد 
الجوية الزراعية

3. البروتوكوالت 
واألدوات الموثقة

تتوفر المعلومات 
المطلوبة المتعلقة 

ببيانات األرصاد الجوية 
/ ظروف الطقس / تغيّر 
المناخ ويسهل الوصول 

إليها

2. بروتوكوالت وأدوات مجال 
المياه الموضوعة

استراتيجيات وتدابير النشاط 2.2.2
تخفيف المخاطر 

الموضوعة للحوادث 
الكارثية البطيئة والسريعة 

واإلرشادات الناتجة

1. خطط إدارة الكوارث 
المحلية الموجودة 

والمطبقة

بروتوكوالت 
الحد من مخاطر 
الكوارث الحالية

2. لجان إدارة الكوارث في 
المستوى القروي المطبقة

دراسات المراقبة

3. عدد اإلرشادات الصادرة 
بشأن استخدام المياه 
وتخطيط المحاصيل 

وإدارتها وإدارة اآلفات، وما 
إلى ذلك

شركات التأمين التي اإلرشادات
ترغب في إقامة شراكة 

مع اتحاد تنظيم 
مستجمعات األمطار 

وتطوير منتجات مناسبة

4. عدد أدوات )الحد من 
مخاطر الكوارث( ونوعها، 
على سبيل المثال أدوات 

التأمين الُمعززة

منتجات التأمين

دمج المعرفة الفطرية النشاط 2.2.3
والمعرفة العلمية نحو 

االستعداد لتغيّر المناخ 
)االستعداد للكوارث، 

وأنظمة التحذير المبكر، 
وما إلى ذلك(

المنهجية واآلليات 
الموضوعة لدمج ]المعرفة 

الفطرية[ مع المعرفة 
العلمية

الوثائق ذات 
الصلة

يقدر العديد من الخبراء 
الحاجة إلى دمج 

]المعرفة الفطرية[ 
واالتفاق على المنهجية

البيانات الناشئة من النشاط 2.2.4
المراقبة المستمرة 

المستمدة من الدراسات 
القومية والدولية والتعاون 

مع الهيئة الوطنية إلدارة 
الكوارث وغيرها

يتوفر العديد من الدراسات 
المكتبية/التقارير 

التجميعية وعدد من 
التبادالت/االجتماعات

الدراسات 
التجميعية

تتوفر الدراسات والبيانات 
المجزأة الهادفة ويسهل 

الوصول إليها

المصدر: الموادج وآخرون، عام 2012. مستخدم بإذن.
ملحوظات: DRR = الحد من مخاطر الكوارث؛ NDMA = الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث؛ WOTR = اتحاد تنظيم مستجمعات 

األمطار.
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في مشروعات تقليل المخاطر. يقدم المؤلفون دروًسا مستفادة ونتائج متواضعة عبر أطر العمل الست هذه، 
حسب التالي:

C.17 الجدول
المؤشرات الشائعة بشأن الحد من المخاطر

المؤشرات

الوكالة 
الكندية 
للتنمية 
الدولية

وزارة 
التنمية 
الدولية

وزارة 
التعاون 
اإلنمائي 
بهولندا

الوكالة 
اليابانية 
للتعاون 

الدولي

الوكالة 
السويسرية 

للتنمية 
والتعاون

الوكالة 
السويدية 
للتعاون 
اإلنمائي 

الدولي

عدد األُسر/المجتمعات 
المشاركة في التشجير/

الممارسات الزراعية 
الُمحسنة/إدارة مستجمعات 

األمطار

XXX

XXمنطقة التشجير )م2/هكتار(

أثر الفيضان )عدد المتأثرين، 
وعمق الغمر، والمدة، وقيمة 

األضرار الناجمة عن الفيضان(

X

عدد أدوات الحد من مخاطر 
الكوارث ونوعها، )على سبيل 
المثال أدوات التأمين( الُمعززة

X

Xنظام التحذير المبكر المطبق

تشييد بنية تحتية ال تتأثر 
بالمناخ

X

النسبة المئوية للسكان 
الذي يحظون بوصول ُمحسن 

ومستدام لمصادر المياه

XXX

عدد )المستفيدين( من 
مشروعات المياه والثروة 

الحيوانية وإدارة المخاطر 
الطبيعية

XXXXX

عدد األُسر التي تبحث عن 
أفكار وممارسات تعزز سبل 
عيشهم وتختبرها وتتبناها

XXX

المصدر: الموادج وآخرون، عام 2012. مستخدم بإذن.
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غالبًا ما تستخدم الوكاالت الست اإلدارة القائمة على النتائج وتحليل إطار العمل المنطقي من أجل – 
أطر عمل المراقبة والتقييم الخاصة بها.

يجب استخدام المؤشرات الكيفية والكمية والثنائية، بغض النظر عن نوع نشاط التكيّف المتخذ.– 
تعتبر عملية تحديد قيم خّط األساس ونطاق المشروع اعتبارات مهمة الختيار المؤشرات.– 

كما طرح الموادج وآخرون )2012( سؤاالً )لم تتم اإلجابة عليه في األغلب( عن كيفية استخدام هذه 
المؤشرات الفردية ووجوب استخدامها من أجل تسجيل إجمالي تقدم التكيّف:

طرحت ]النُُهج[ المختلفة التي تستخدمها الوكاالت - وبخاصة في سياق تقليل مخاطر المناخ - سؤالً 
عن أيهما أفضل، إما استخدام المؤشرات التفصيلية المطابقة لكل مكون تداخل أو القياس الكلي الذي 
يسجل التخفيض في الضعف اإلجمالي في المناخ. وتعتمد اإلجابة على هذا السؤال في المحتمل على 
نوع النشاط ونطاقه. وبالنسبة لتدابير الحد من الخطر، قد يكون إجراء تقييم عام على الضعف مثالً أكثر 
مالئمة من أنشطة التدريب التي تهدف إلى زيادة قدرة الناس التكيّفية خالل تقديم أنشطة سبل العيش 

الجديدة )الموادج وآخرون، عام 2012، ص 43(.

قد تقدم اإلجابة على هذا السؤال بخصوص المؤشرات التفصيلية مقابل المؤشرات العامة رؤى حول 
كيفية إمكانية استخدام هذه المؤشرات على مستوى المشروع أو المحفظة من أجل قياس تقدم التكيّف 

إجماالً في المدن. 

مراجعة بورس وآخرين لمؤشرات من وكاالت التنمية والمنظمات غير الحكومية األخرى
إلى مشروعات  بوجه خاص  تهدف  وتقييم  مراقبة  إطار عمل   16 لعدد  وآخرون ملخًصا مشروًحا  بورس  يقدم 
أن  ووجدوا  تقريبًا.  الحكومية  غير  والمنظمات  المنظمات  من  ممكن  قدر  أكبر  من  الدولية  التنمية  وبرامج 
التطبيق  في  للغاية  ومبسطة  كانت ضعيفة  ولكنها  النظرية  الناحية  من  قوية  كانت  األحدث  العمل  أطر 
العملي. وأبلغوا عن وجود ميل نحو المؤشرات اإلجمالية لإلبالغ عن النتائج على مستوى أعلى. وقد يكون هذا 
األمر ضروريًا لتحويل مؤشرات المشروع والمحفظة إلى مقاييس تكيّف على نطاق المدينة. على الرغم من 
أنهم يرون "وجود تخوف بشأن العثرات والتحديات المنهجية المعتبرة عند تحويل البيانات الكيفية والمحلية 
والتشاركية إلى أهداف كمية بهذه الطريقة" )بورس وآخرون، عام 2013، الصفحات من 60 إلى 61(. كما الحظوا 
أنه على الرغم من أن الكثير من أطر عمل التقييم تضغط من أجل المؤشرات القائمة على العمليات، إال أن 
الكثير من أطر العمل الحالية تركز على مؤشرات الناتج بدالً من مؤشرات العمليات. ويفترض المؤلفون أن هذا 
يعكس صعوبة إجمالي المؤشرات القائمة على العمليات. وفي النهاية يطرح المؤلفون سؤالً عما إذا كانت 
أطر عمل المراقبة والتقييم تخفق في تحديد سوء التكيّف - لدرجة أن المشروعات قد تحقق نتائج جيدة 
فيما يتعلق بمؤشرات إطار عمل ما ولكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى تكيّف غير صحيح أو ال تسهم بشكل 
هادف في التكيّف. ولتخفيف خطر سوء التكيّف، يركز إطار عمل حوكمة المخاطر المقترح في الفصل الثالث 

على الحاجة إلى إدارة المخاطر المتكررة والتعلم منها والتخطيط التكيّفي لها.
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ملخص مؤشرات المشروعات والمحافظ
وضعت معظم منظمات التنمية والمساعدة الرئيسية إطار عمل مراقبة وتقييم من أجل تقييم تأثير تغيّر 
المناخ لهذه المشروعات. وتعتمد أطر العمل هذه إلى حد كبير على نُُهج اإلدارة القائمة على النتائج وتحليل 
إطار العمل المنطقي التي أصبحت قياسية في تقييم المشروعات العامة في هذا المجتمع. قد تحقق أطر 
العمل هذه األهداف المنشودة للمدن حيث تسعى إلى تقييم المشروعات الخاصة للتكيّف مع تغيّر المناخ. 
ولم يتم تصميم أطر العمل هذه من أجل توفير مؤشرات للتقدم اإلجمالي في التكيّف مع تغيّر المناخ على 

المستوى المحلي أو اإلقليمي أو القومي:

]توجد[ حاجة إلى وضع تقييم للتداخالت الخاصة في إطار أهداف الدولة األشمل. وقد يعني هذا األمر في 
سياق التكيّف إكمال تقييمات البرامج والمشروعات الفردية مع التقييمات اإلجمالية لالتجاهات في ضعف 
الدول نحو تغيّر المناخ. قد يساعد وجود إطار عمل لربط التقييمات الفردية مع التقييمات على المستوى 
الوطني في توسيع التركيز من وسائل تحقيق النتائج )التداخالت الفردية( إلى النتيجة النهائية المرغوبة 
الُقطري  المستوى  المراقبة على  بين  يُبرز مزيج  أن  وبذلك، يجب  المناخ(.  لتغيّر  أقل عرضة  الدول  )تصبح 
والمراقبة والتقييم على مستوى المشروع عدة مسائل أال وهي ما إذا كان المستوى اإلجمالي للعمل كافيًا، 
ومدى تغيّر توزيع الضعف وما إذا كان تكوين التدخالت متسًقا. وتجدر الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث 

لتفعيل هذا النوع من النهج )الموادج وآخرون، عام 2012، ص44(.

قد يثبت أن هذا أحد التحديات في المدن التي تطبق هذه المؤشرات.
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D الملحق

نظرة عامة على االستجابات لتغّير المناخ في المناطق الحضرية 
بالواليات المتحدة

خطط  وضع  على  العقد،  على  تربو  لفترة  المتحدة،  الواليات  مستوى  على  المحلية  الحكومات  عكفت 
التخفيف من  إجراءات  تركز  الدفيئة.  انبعاثات غازات  انخفاضات في  المناخ لتحقيق  تغيّر  آثار  للتخفيف من 
اآلثار في المناطق الحضرية نموذجيًا على الحفاظ على الطاقة وإنتاج طاقة منخفضة الكربون واستخدامها 
ووضع خطط بشأنها، واستخدام الطاقة في األبنية التجارية والسكنية والنقل والصناعة وإدارة النفايات. وقد 
تؤدي إجراءات التخفيف من اآلثار الرامية إلى الحد من تركيزات غازات الدفيئة في الجو إلى تقليل المصادر أو 

تحسين المصارف. 
دفعت المخاوف المتزايدة، في اآلونة األخيرة، بشأن تأثيرات تغيّر المناخ على األشخاص واألصول )سواء 
كانت مصحوبة بعمليات خفض لالنبعاثات أم ال( الحكومات المحلية إلى االضطالع بوضع خطة للتكيّف مع 
تغيّر المناخ أيًضا )أيليت )Aylett(، 2014(. وال يعد التكيّف مع تغيّر المناخ بديالً عن الجهود التي ترمي إلى الحد 
من انبعاثات غازات الدفيئة، إال أنها إقرار بأن تغيّر المناخ يجري بالفعل على قدم وساق، بصرف النظر عن نجاح 
إجراءات التخفيف من اآلثار أو فشلها. وفي ظل القصور الكبير في نظام المناخ العالمي، فمن غير المرجح 
أن تكون مزايا إجراءات التخفيف من اآلثار ملموسة لبعض الوقت. وبالتالي، فإن بعض المدن والمناطق، على 

األقل، مضطرة لوضع خطط للتغيير على مدار العقود العديدة القادمة. 
إلى صيانة  البحرية  والفواصل  والحواجز  الجدران  بداية من  التكيّفية كل شيء،  اإلجراءات  قد تشمل 
تأسيس  على  اإلجراءات  هذه  من  العديد  وتنطوي  المناطق.  تقسيم  وإعادة  المباني  ارتفاع  وزيادة  الشواطئ 
البنية التحتية أو إعادة تأسيسها أو إعادة تشكيلها. وهو ما قد يكلف الواليات المتحدة ما بين عشرات ومئات 
المليارات من الدوالرات سنويًا )سوسمان )Sussman( وآخرون، 2014(.1 سيتم تطبيق العديد من جهود التكيّف 
هذه في المناطق الحضرية التي تضم مناطق محلية متعددة والعديد من الهيئات المحلية والتابعة للواليات 
تأثيرات تغيّر المناخ  الواليات. وفي ضوء تنامي حجم  المستقلة وممتلكات حكومية فيدرالية وأحيانًا بعض 
وسرعته، تبادر بعض المناطق الحضرية إلى وضع خطط للتكيّف، تحت شعار زيادة التأقلم مع التحفيز من 

1  أفاد سوسمان وآخرون )2014( بأن التقديرات تتفاوت بشكل كبير نظرًا إلى أنهم يطبقون منهجيات مختلفة ويدرسون 

التكاليف على مختلف النطاقات الزمنية واالفتراضات بشأن تغيّر المناخ ومستويات التجميع )على المستوى اإلقليمي، 
حسب القطاع وما إلى ذلك(، وإن كانت التكاليف، بشكل عام، تُحتسب بشكل تراكمي إلى عام 2100.
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نطاق  يزال  ال  ذلك،  ومع   .)2014b األمريكية،  الحضرية  والتنمية  اإلسكان  )وزارة  الفيدرالية  الحكومة  جانب 
التخطيط والتنفيذ الشاملين محدودًا حتى اآلن في جميع المناطق باستثناء القليل. 

يلي:  ما  إلى   )671 2014، ص  وآخرون،   )Bierbaum( )بييربام   2014 لعام  للمناخ  الوطني  التقييم  خلُص 
"يجري التخطيط للتكيّف الجوهري في القطاعين العام والخاص وعلى جميع مستويات الحكومة؛ بيد أنه 
لم يتم تنفيذ سوى إجراءات بسيطة وتلك التي يبدو أنها تغييرات تدريجية". نصف في هذا الملحق الحالة 
آثار تغيّر المناخ والتكيّف في المناطق الحضرية بالواليات المتحدة.  الراهنة للممارسة المتعلقة بتخفيف 
ينصب تركيزنا هنا على فهم تأثير ممارسات التكيّف ووصفها على وجه التحديد، حيث اتضح أن ذلك اإلجراء 
هو المهمة األكثر صعوبة حتى اآلن من منظور الحوكمة الحضرية. تعرض هذه المناقشة خلفية عن دراستنا 
في الفصل الثاني والملحق B عن أطر العمل المفاهيمية البديلة للنظر في عمليات التكيّف ونظام مؤشرات 
العمل  أطر  إحدى  منظور  خالل  من  وبالنظر  القرار.  وصناعة  التكيّف  خطط  دعم  سبيل  في  االستشراف 
المفاهيمية إلدارة المخاطر، فإننا نعرض بإيجاز المؤشرات وأطر التقييم في الفصل الرابع التي تم وضعها 

لرصد التقدم المحرز بشأن التكيّف مع تغيّر المناخ في الواليات المتحدة وفي أماكن أخرى. 
نظرًا لمحدودية تنفيذ إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ في المدن األمريكية، فإن الدراسات السابقة 
نركز قدر  ربما تكون شحيحة بشكل مفهوم. كما  األمريكية  المدن  الممارسة في  بإيجاز حالة  التي تعرض 
ذلك  كان  كلما  العالم  أنحاء  جميع  من  بنماذج  ونستشهد  األمريكية  المدن  في  الممارسات  على  اإلمكان 

مناسبًا. تضم األقسام التالية الدراسات السابقة المتاحة عن الخطط التي

تحدد بعض العوامل المحفزة التي تدفع الحكومات المحلية إلى وضع خطط التكيّف مع تغيّر المناخ– 
تقف على التقدم الذي تحرزه المدن في التخطيط إلجراءات التكيّف– 
تعرض بإيجاز أكثر العناصر شيوًعا لخطط التكيّف مع تغيّر المناخ. – 

بشكل عام، نرى أن المدن األمريكية لم توِل اهتماًما إلى التكيّف مع تغيّر المناخ إال في الفترة األخيرة، 
التي ترتبط باألحوال  وجاء ذلك مدفوًعا بشكل كبير من المواطنين وجماعات الدعوة والتكليفات والعوامل 
الجوية. تقرير مازمانيان )Mazmanian( وآخرين. )2013( يعرض مجموعة مثيرة من االفتراضات، تُسمى مجتمعة 
مبدأ  أن  إلى  مشيرًا  كاليفورنيا،  والية  في  اآلثار  من  التخفيف  إجراءات  تنفيذ  تأخر  بأسباب  تتعلق  المفارقة، 
التكيّف، في  رأًسا على عقب. ويمثل  انقلب  "التفكير على صعيد عالمي، والتصرف على صعيد محلي" قد 

تقييمهم، تحديًا أكبر "من الناحية الموضوعية والسياسية".
تؤكد الدراسات االستقصائية لخطط إجراءات التكيّف أن معظم األنشطة المتعلقة بتغيّر المناخ 
2014(. ومع ذلك، فإن  أيليت،  ارتكزت حتى عهد قريب على التخفيف من اآلثار فقط )ويلر )Wheeler(، 2008؛ 
هناك اهتماًما متزايًدا بالتخطيط للتكيّف. هذا، وال تزال معظم المدن في مرحلة تشكيل الوعي والتقييم، 
ولم يصل سوى عدد قليل من هذه المدن إلى بعض مراحل التنفيذ. أما في الحاالت التي صاغت فيها المدن 
خطط عمل، فإن هذه األعمال تركز بشكل كبير على بناء القدرات والتوعية وغيرها من التدخالت "المرنة" التي 
ال تنطوي على أنشطة تشييد. وعلى الرغم من أن ذلك خارج نطاق هذا االستعراض، فإن عدم إحراز تقدم بداية 
من تشكيل الوعي والتقييم إلى التنفيذ يستدعي إعادة النظر في المعوقات التي تحول دون التكيّف وتمكين 

التغيير التنظيمي. 
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مبادرات التخفيف في المناطق الحضرية

تُطبق مجهودات التخفيف من اآلثار األوسع نطاًقا الجارية في الواليات المتحدة بوالية كاليفورنيا، بعد إقرار 
قانوني الوالية البارزين: مشروع قانون الجمعية رقم 32 )والية كاليفورنيا، 2006( الذي يحدد هدًفا يتمثل في 
الحد من االنبعاثات بالوالية إلى معدالت عام 1990 بحلول عام 2020 ثم تخفيض هذا الحد بنسبة 80 بالمائة 
بحلول عام 2050، ومشروع قانون مجلس الشيوخ 375 )والية كاليفورنيا، 2008(، الذي يفرض على منظمات 
التي ستُحد  أن تضع استراتيجيات مجتمعية مستدامة توضح الطريقة  الوالية  التخطيط الحضرية داخل 
مجال  في  والتخطيط  لألراضي  المتكامل  االستخدام  خالل  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  المنطقة  بها 
النقل. ومع ذلك، ال توجد حاجة في أن تقوم المدن والمقاطعات بتعديل خططها المحلية الستخدام األراضي 
لتعكس هذه الخطط اإلقليمية، كما أن تمويل الوالية لن يكون على أساس هذه الخطط. في المقابل، يقوم 

القانون على مجموعة من المحفزات من خالل استعراض بيئي مبسط. 
في دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا، وجدت مؤسسة U.S. Conference of Mayors (2014( أن 53 بالمائة 
من أعضائها ذكروا أن مدنهم قد التزمت بعمل رسمي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقد أفاد نصف المدن 
 U.S. الدراسة االستقصائية لمؤسسة  الدفيئة. طرحت  أعدت قوائم حصر النبعاثات غازات  بأنها قد  تقريبًا 
المجتمعات  إشراك  في  المفضلة  وسائلها  عن  تستعلم  المدن  على  أيًضا  أسئلة   Conference of Mayors

من  الحد  في  بها  تستعين  التي  الواعدة  التقنيات  وأحدث  والمناخ،  بالطاقة  المتعلقة  بأهدافها  والنهوض 
وجود سياسة  أدى عدم  النشاط،  الدرجة من  الدفيئة. حتى في ظل هذه  غازات  وانبعاثات  الطاقة  استخدام 
فيدرالية واتفاقيات دولية جوهرية إلى عدم فرض العديد من المدن والواليات لمتطلبات الحد من االنبعاثات 
إذ ستؤدي إلى أن تكون المؤسسات الخاصة العاملة في مناطقها في وضع غير مالئم مقابل المؤسسات 

المنافسة العاملة في مناطق خالية من أية قيود أو حدود ملزمة.2 

الدافع نحو التخطيط للتكّيف مع تغّير المناخ في المناطق الحضرية

حدثت استجابات تكيّفية على المستوى المحلي، حتى وقت قريب، لتغيّر المناخ في الواليات المتحدة بشكل 
كبير بفعل محدودية السياسات الفيدرالية المتعلقة بتغيّر المناخ والمتغيرات الجغرافية لتأثيرات تغيّر المناخ 
)كروس )Cruce(، 2009، صفحة 16(. ومع ذلك، فإن المدن األمريكية تمر بفترة انتقال سريع، كما حدث الكثير من 
المتغيرات على مدار السنوات العديدة الماضية. ومن المرجح أن يُعزى االرتفاع الطفيف في العمل إلى عدد 
من العوامل، منها العديد من الكوارث الكبرى في السنوات العشر األخيرة، التي بدأت بإعصار كاترينا وإعصار 
المتحدة وخسائر إعصار  الواليات  والفيضانات في وسط غرب  األعاصير  الجنوب وكذلك  وآيكي في  غوستاف 
ساندي في شمال شرق البالد. وقد أسهم إصدار خطة العمل المتعلقة بالمناخ التي أعدها الرئيس وإطالق 
المبادرات الرئيسة للمؤسسات الخيرية الوطنية والدعم المتنامي من الجمهور التخاذ بعض اإلجراءات بشأن 

2  قدمت وكالة حماية البيئة األمريكية في الثاني من حزيران )يونيو( 2014 اقتراًحا بوضع قانون خطة الطاقة النظيفة 

للحد من التلوث بالكربون الناتج من محطات الطاقة. يمثل هذا القانون المقترح أهم خطوة حتى اآلن تجاه فرض قيود 
فيدرالية ملزمة تتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة )وكالة حماية البيئة األمريكية، 2016(. 
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تغيّر المناخ في مدينة نيويورك وسياتل وغيرهما في زيادة االهتمام بأنشطة التكيّف، التي انطلقت معظمها 
تحت شعار زيادة التأقلم. وتتجه إدارة أوباما نحو إصدار توجيه لجميع الوكاالت تتعلق بدمج مبادئ التأقلم في 
األنشطة غير المتعلقة ببرنامج التعافي من الكوارث. وُضعت توجيهات التأقلم المعنية باألساس لتطبيقها 
في منطقة نيويورك - نيوجيرسي التي تضررت بإعصار ساندي في عام 2013 )فينوكان )Finucane( وآخرون، 2014(.
ساعدت شبكات الحوكمة الوطنية وعبر الوطنية في دعم االستجابات تجاه تغيّر المناخ، كما جاء على 
 U.S. 2010، صفحة 234(. من بين هذه الشبكات مؤسسة ،)Bulkeley( بولكيلي( ،D.1 النحو الموجز في الجدول
 U.S. Conference of Mayors Conference of Mayors، التي وضعت مبادرة اتفاقية حماية المناخ لمؤسسة 

في 2005. ومنذ ذلك الحين، وقَّع 1060 رئيًسا من رؤساء بلديات 50 والية وواشنطن العاصمة وبورتوريكو على 
اتفاقية حماية المناخ لمؤسسة U.S. Conference of Mayors، متعهدين "بالحد من االنبعاثات في مدنهم 
إلى سبعة بالمائة أقل من مستويات 1990 بحلول عام 2012" بما يتفق وإجراء الخفض المستهدف الوارد في 

.)U.S. Conference of Mayors، 2015 اتفاقية كيوتو )مؤسسة
الذي  المحلية،  البيئية  للمبادرات  الدولي  المجلس  األخرى،  المحلية  الحكومات  شبكة  ضمن  من 
يُعرف اختصارًا اآلن باسم ICLEI—الحكومات المحلية لالستدامة، وهي تضم في الوقت الراهن 450 مدينة 
ومقاطعة أعضاء على مستوى 46 والية )المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، 2015( سعى المجلس 
 U.S. Conference of الدولي للمبادرات البيئية المحلية في البداية، على غرار اتفاقية حماية المناخ لمؤسسة
Mayors، إلى حث المدن على االلتزام بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة. تؤكد الدراسات االستقصائية لخطط 

إجراءات التكيّف أن معظم األنشطة المتعلقة بتغيّر المناخ انصب تركيزها على إجراءات التخفيف من اآلثار 
)ويلر، 2008(. ومع ذلك، فإن هناك اهتماًما متزايًدا بالتخطيط للتكيّف. واآلن يعرِّف المجلس الدولي للمبادرات 
في  المشاركة  المحلية  للحكومات  المكرسة  الرائدة  العالمية  "الشبكة  أنه  على  نفسه  المحلية  البيئية 
مبادرات االستدامة وحماية المناخ والطاقة النظيفة"، ويدفع أفراده إلى إدراج إجراءات التكيّف في استجابتهم 

لتغيّر المناخ )المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، 2015(. 
في الوقت الذي قد تعكس فيه المشاركة في برامج االستجابة لتغيّر المناخ لمحة أولية عن االهتمام 
بتغيّر المناخ )أو حتى إثارة ذلك االهتمام(، يشير البحث إلى أن مبادرات التكيّف غالبًا ما تكون نتيجة لمجموعة 
 )Ford( )فورد  العوامل  وغيرها من  المستقبل  المناخ في  تغيّر  تأثيرات  بالمكان بشأن  الخاصة  المخاوف  من 
وآخرون، 2011(. أجرت دراسة قام بها واليس )Wallis( وآخرون )2011( استقصاًء لمنظمات التخطيط اإلقليمي، 
من  عديدة  أنواًعا  هناك  أن  إلى  فتوصلت  الحكومات،  ومجالس  الحضرية  التخطيط  منظمات  ذلك  في  بما 
الظواهر الجوية أثارت االهتمام بقضية التكيّف. حددَّ أغلب المستجيبين إلى أن زيادة وتيرة الظواهر الجوية 
القاسية والفيضانات على أنها عوامل، وأشار نصفهم تقريبًا إلى حاالت الجفاف، والثلث إلى ارتفاع منسوب 
البحار بوصفها مخاوف )واليس وآخرون، 2011(. أجرى فورد وآخرون )2011( مراجعة دراسات سابقة لمنشورات 
بالغة  التعرض لظاهرة جوية  أن  اكتشفوا  المتقدمة. كما  الدول  التكيّف في  تتعلق بقضية  راجعها نظراء 

الشدة يمكن أن يحث على القيام بجهود التكيّف مع تغيّر المناخ.
تشير الدراسات السابقة أيًضا إلى عدة عوامل غير متعلقة بالطقس:

أولوياته –  رأس  المناخ على  انتخاب قائد جديد يضع قضية االستجابة لتغيّر  التغيرات السياسية، مثل 
)فورد وآخرون، 2011(
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 –)2009 ،)Jenssen( وجنسن )Sippel( الضغط من المواطنين للحماية من تأثيرات تغيّر المناخ )سيبيل
رغبة الحكومة المحلية في التحلي بسمعة "طيبة" لجذب الشركات والعمال الجدد )سيبيل وجنسن، – 

)2009

وجود التكليفات والمبادرات الفيدرالية أو المتعلقة بالواليات )واليس، 2011؛ تانج )Tang( وآخرون، 2010(. – 

في دراسة منظمات التخطيط اإلقليمي المذكورة أعاله، توصل واليس وآخرون )2011( إلى أن ما يزيد عن 
نصف منظمات التخطيط اإلقليمي أكد أن المبادرات الحكومية أو الفيدرالية، سواء كانت إلزامية أو طوعية، 
تبنتها  التي  التكيّف  دراسة تعمل على تحليل خطط عمل   )2010( وآخرون  تانج  كانت عوامل محفزة. أجرى 
لنوعية الخطط من حيث مكونات  المتحدة من أجل تحقيق فهم أفضل  الواليات  المحلية في  الحكومات 

D.1 الجدول
المنظمات الرئيسية الداعمة للمبادرات المحلية عن المناخ

الغرضالمنظمة األماالسم

اتفاقية حماية 
المناخ برعاية رؤساء 
البلديات )مؤسسة 

 U.S. Conference of
)Mayors، 2005

 U.S. مؤسسة
 Conference of

Mayors

تلتزم المدن المشاركة بالسعي لتحقيق أهداف اتفاقية كيوتو في مجتمعاتها 
المحلية أو تجاوزه وحث حكومات الواليات، والحكومة الفيدرالية، على سن 

سياسات وبرامج لتحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المقترح للواليات 
المتحدة في اتفاقية كيوتو أو تجاوزه - خفض بنسبة 7٪ من مستويات عام 

1990 بحلول عام 2012؛ وحث الكونجرس على سن تشريع لخفض انبعاثات غازات 
الدفيئة إلنشاء نظام وطني لتبادل االنبعاثات.

برنامج المدن من 
أجل حماية المناخ 
)المجلس الدولي 
للمبادرات البيئية 

المحلية، 2005(

المجلس الدولي 
للمبادرات البيئية 

المحلية — 
الحكومات المحلية 

من أجل االستدامة

تساعد حملة برنامج المدن من أجل حماية المناخ المدن في تبني سياسات 
وتنفيذ تدابير قابلة للقياس لخفض االنبعاثات المحلية لغازات الدفيئة وتحسين 

نوعية الهواء وتحسين المعيشة واالستدامة الحضرية.

مبادرة برنامج المائة 
مدينة المتأقلمة

تركز هذه المبادرة على جعل المدن متأقلمة مع الصدمات الكبرى - مثل الزالزل مؤسسة روكفلر
والحرائق والفيضانات وما إلى ذلك ومع عوامل الضغط اليومية التي تجعل 

المناطق الحضرية عرضة لألحداث الضائرة. تحصل المدن المشاركة على الدعم 
لتطوير استراتيجية التأقلم والوصول إلى أدوات القطاعين العام والخاص لتنفيذ 

تلك االستراتيجية.

مجموعة المدن 
القيادية في مجال 

 )C40( حماية المناخ

مؤسسة 
 Bloomberg

Philanthropies

C40 هي شبكة تضم بعض أكبر المدن في العالم التي تتخذ إجراءات ضد 
تغيّر المناخ من خالل خفض انبعاثات غازات الدفيئة والمخاطر المناخية. وتركز 

السياسات على إجراءات قابلة للقياس وقابلة للتوسع على مستوى المدينة 
والمستوى المحلي.

مركز جورج تاون 
للمناخ )2015(

يسعى مركز جورج تاون للمناخ الحيادي إلى تعزيز السياسات الفاعلة المتعلقة جامعة جورج تاون
بالمناخ والطاقة والنقل في الواليات المتحدة، وهي السياسات التي تحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة وتساعد المجتمعات على التكيّف مع تغيّر المناخ.

مركز حلول المناخ 
والطاقة )2015(

مستقل )سابًقا 
مركز بو المعني 

بتغير المناخ 
العالمي(

يكمن الغرض من هذا المركز في توفير معلومات وتحليالت موثوقة ومناسبة 
وغير متحيزة بشأن األبعاد العلمية واالقتصادية والتكنولوجية والسياسية 

للتحديات المتعلقة بالمناخ والطاقة. ويجمع المركز بين الشركات والمجتمع 
البيئي وأصحاب المصالح اآلخرين وصانعي السياسات من أجل تحقيق فهم 
مشترك والوصول إلى حلول توافقية. كما يعمل المركز عن قرب مع صانعي 

السياسات وأصحاب المصالح من أجل تعزيز سياسات عملية وفاعلة على 
مستوى الوالية والمستوى الوطني والدولي. 
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الوعي بتغير المناخ وتحليل كيفية تأثير تغيّر المناخ على مناطق محددة واإلجراءات المتعلقة بتخفيف آثار 
تغيّر المناخ والتكيّف معه. وكشف التحليل أن جودة خطط العمل للتكيّف تتأثر بشكل كبير بوجود تكليفات 

للواليات والتي يعتقد القائمون على الدراسة أنها بمثابة حافز للحكومات المحلية لوضع خطط قوية. 
يُعد دور السلطات العليا بالحكومة معقًدا ويمكنه أن يحفز التخطيط التكيّفي الفاعل ويعيقه كذلك. 
وكشفت الدراسة االستقصائية لكارمن )Carmin( وآخرين )2012، ص 24( للدول األعضاء بالمجلس الدولي 
6 في المائة أو أقل من المدن األمريكية أبلغت بأن "لديها فهًما  للمبادرات البيئية المحلية حول العالم أن 
كامالً نابًعا عن حكومتها الوطنية" وأن 36 في المائة من المدن األمريكية تشعر بأن "الحكومة الوطنية ال 
تقدر التحديات التي تواجهها والدعم الذي تحتاج إليه في التخطيط للتكيّف". واعتبارًا من عام 2012، أبلغ أقل 
من ربع المستجيبين للدراسة االستقصائية من الواليات المتحدة بأن "المسؤولين المحليين لديهم التزام 
قوي لتحقيق التكيّف"( )كارمن وآخرون، 2012، ص 23(. ولم يتم العثور على بيانات أحدث للدراسة االستقصائية 

.)ICLEI( ألعضاء المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية

مدى التقدم المحرز في التخطيط للتكّيف

النظراء  راجعها  التي  السابقة  الدراسات  أن  الرغم من  المدن، على  للتكيّف في  التخطيط  تزداد حدة جهود 
)ليمان )Lehmann( وآخرون، 2012؛ بولكيلي )Bulkeley( وآخرون، 2011؛ هانت )Hunt( وواتكيس )Watkiss(، 2011؛ 
وموزير )Moser(، 2009 و2013( تتأخر عن وثائق التخطيط العديدة التي تظهر مباشرة من المدن )انظر مركز 

جورج تاون للمناخ، 2015، للتعرف على القائمة الكاملة(. ومع ذلك، ال يزال تقييم مدى التقدم يمثل تحديًا. 
قام واليس وآخرون )2011، الصفحات 6–9( بوصف إطار عمل بسيط ذي أربع مراحل ُمتبنى في الوقت 
والتخطيط  والتقييم؛  والوعي؛  التكيّف:  مجال  في  المحرز  التقدم  مدى  لقياس  واسع  نطاق  على  الحالي 
والتوصيات؛ والتكيّف والتنفيذ. ويُعد إطار العمل هذا أحد األطر الممكنة العديدة؛ ونحن نقدم أطرًا أخرى في 
مناقشة المؤشرات الواردة في الملحق A. ويبدأ الكيان التخطيطي، في مرحلة الوعي، بالتفكير في آثار تغيّر 
المناخ التي قد يواجهها مع مرور الوقت. والمرحلة التالية هي مرحلة، التقييم، وهي الفترة التي تقوم فيها 
التكيّف  وتتم صياغة خطة  المناخ عليها.  تغيّر  تأثير  بتحليل مدى  التخطيط  تباشر عملية  التي  المنظمة 
الفعلية خالل مرحلة التخطيط والتوصية، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام نتائج التحليل الذي تم إجراؤه خالل 
مرحلة التقييم. أما المرحلة النهائية في عملية التخطيط للتكيّف فهي التكيّف والتنفيذ، حيث يتم خالل 
تلك المرحلة تبني خطة التكيّف التي تم تطويرها خالل المرحلة السابقة ووضعها موضع التنفيذ )واليس 

وآخرون، 2011(. 
في 2011، أجرى كارمن وآخرون )2012( دراسة استقصائية عن أعضاء المجلس الدولي للمبادرات البيئية 
التكيّف مع  نحو  العالمي  الصعيد  المحرز على  للتقدم  أفضل  أجل تحقيق فهم  العالم من  المحلية حول 
تغيّر المناخ. وقامت الدراسة االستقصائية بالتحري عن أنشطة األعضاء المتعلقة بـ ")1( تجربة تغيّر أنماط 
الطقس وهطول األمطار، و)2( تقييم المخاطر ومواطن الضعف، و)3(أنشطة  التخطيط، و)4( دعم التخطيط 
والتأثيرات عليه، و)5( التحديات والمزايا، و)6( خصائص الموقع". توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن ما 
يقرب من 60 في المائة من المدن األمريكية شاركت بشكل فاعل في شكل من أشكال التخطيط للتكيّف، 
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إال أن أقل من الثلث هم من قاموا بالمشاركة في تقييم مخاطر المناخ أو إنهائها. عالوة على ذلك، كان معدل 
األقل  المتحدة  الواليات  في  المحلية  البيئية  للمبادرات  الدولي  المجلس  أعضاء  بين  المناخ  مخاطر  تقييم 
بين جميع المناطق المستجيبة )إفريقيا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وأوروبا وأمريكا الالتينية والواليات 

المتحدة(. 
قام واليس وآخرون )2011( باإلبالغ عن نتائج مماثلة من دراسات استقصائية من منظمات التخطيط 
اإلقليمي األمريكية. أشار 96.6 بالمائة من المستجيبين إلى قيامهم بالمشاركة في التخطيط للتكيّف مع 
المناخ في مرحلة الوعي ولكن أشار 29.2 بالمائة فقط إلى أنهم تجاوزوا مرحلة الوعي إلى مرحلة التقييم، 
بينما لم يبلغ مرحلة التخطيط سوى 27.0 بالمائة. عالوة على ذلك، أشار 8.9 في المائة فقط من المستجيبين 
أفادت  األخيرة،  اآلونة  وفي   .)2011 وآخرون،  )واليس  والتنفيذ  التطبيق  من  النهائية  المرحلة  إلى  بوصولهم 
مؤسسة U.S. Conference of Mayors إلى أن 40 بالمائة من المدن التي شملتها الدراسة االستقصائية كانت 
في إطار وضع خطة التكيّف مع المناخ، كما شارك 40 بالمائة من المدن في عملية تقييم وخلق استجابات 
للتأثيرات المناخية المتوقعة )مؤسسة U.S. Conference of Mayors، 2014(.3 يمكن أن يرجع هذا التباين في 
النتائج بين هذه الدراسات إلى وجود عدد من الدراسات االستقصائية المختلفة أو صياغة األسئلة أو تحديد 
المراحل. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات تظهر وجود وعي متزايد بالحاجة إلى التخطيط للتكيّف مع المناخ، 

إال أن تجاوز مراحل الوعي ووضع الخطة األولية ثبت أنه من الصعب تطبيقه. 
اإلنترنت  عبر  تفاعلية  أداة  أعاله،  المذكورة  الدراسات  مع  يتماشى  بما  للمناخ،  تاون  جورج  مركز  طور 
الخاصة  الوكاالت  وخطط  الواليات  وسياسات  بالواليات  والخاصة  المحلية  التكيّف  بخطط  قائمة  تتضمن 
بالواليات )مركز جورج تاون للمناخ، 2015(. تُمّكن هذه األداة المستخدم من االطالع على مدى التقدم المحرز 
أحد  طريق  عن  تحقيقها  يجري  التي  أو  تحقيقها  تم  التي  األهداف  من  بعدد  تتميز  التي  الخطة  تنفيذ  في 
القطاعات بالنسبة للخطط التي تقودها الواليات: قامت 15 والية بوضع اللمسات النهائية لخطط التكيّف 
تقودها  التي  التخطيط  لعملية  جهودًا  العاصمة  وواشنطن  واليات  ثمان  تبذل  بينما  الوالية،  مستوى  على 
الواليات، كما أن هناك 27 والية لديها خطة أو أكثر من خطط التكيّف المحلية الكاملة. بعض الواليات ليس 
لديها أنشطة جارية حتى كتابة هذه السطور )أيلول )سبتمبر( 2016(. وتتميز كاليفورنيا و ماساتشوستس 
بوجود أكثر من 300 هدف منفصل في جميع الخطط على مستوى الوالية. ومن بين األهداف التي تم إنجازها 
حتى يومنا هذا، أن المعظم ضمن نطاق التخطيط وبناء القدرات، على غرار مراحل الوعي والتقييم والتخطيط 

في إطار عمل واليس وآخرين 2011. 
في المقابل، بما أن جهود التخطيط للتخفيف من اآلثار تجري حاليًا في العديد من المدن لمدة عقد 
أو أكثر، فإن إجراءات التخفيف من اآلثار قد أسفرت عن انخفاض يمكن قياسه في انبعاثات غازات الدفيئة في 
عدة مناطق. تركز الدراسة االستقصائية التي يجريها أيلت 2014 بشكل أكبر على الحالة الراهنة إلجراءات 
التخفيف من اآلثار بين أعضاء المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية، كتكملة للدراسة االستقصائية 
التي أجراها كارمن وآخرون في 2012 على أعضاء المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية التي تركز على 

آثار تغيّر  التخفيف من  (2014( دارسة استقصائية بشأن إجراءات   U.S. Conference of Mayors وقد أجرت مؤسسة    3

إجمالي  وبلغ   .2014 )يناير(  الثاني  و14 كانون   2013 )نوفمبر(  الثاني  25 تشرين  بين  الفترة ما  والتكيّف معها في  المناخ 
اإلجابات على الدراسة االستقصائية 282، يمثل معظمها عدد سكان يبلغ 30,000 أو أكثر.
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التكيّف. أفاد 58 بالمائة من المستجيبين األمريكيين باشتراكهم في كل من عملية التكيّف والتخفيف من 
اآلثار؛ بينما أفاد 41 بالمائة بتركيزهم على التخفيف من اآلثار فقط، وذلك عندما ُسئلوا عن تركيز المدن التي 
يعيشون فيها على التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. تدعم هذه النتائج اتجاه االهتمام المتزايد 
بتخطيط التكيّف الذي تمت مناقشته سابًقا، ولكنها تسلط الضوء أيًضا على أنه ال يزال هناك تركيز كبير 
على إجراءات التخفيف من اآلثار في العديد من المدن األمريكية. ووفًقا للدراسة االستقصائية التي أجراها 
أيليت، أكمل 98 بالمائة من المستجيبين بالمدن األمريكية عمليات الجرد الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة، 
وهي الخطوة األولى في التخطيط لتخفيف آثار تغيّر المناخ، وأفادوا بأن أهم المناطق التي شهدت انخفاًضا 
يمكن قياسه لغازات الدفيئة كانت في مباٍن حكومية محلية، وأساطيل مركبات حكومية محلية، واستخدام 

الطاقة في المنازل، وخفض كميات النفايات.
طرح أيليت )2014( مجموعة من األسئلة حول كيفية توثيق الخطط فيما يتعلق بمستندات التخطيط 
األخرى، من أجل فهم أفضل لكيفية قيام المدن بدمج تخطيط تغيّر المناخ في عمليات التخطيط الحكومية. 
وأبلغت العديد من المدن عن وضع خطط محددة للتخفيف من اآلثار أو التكيّف، مقابل تضمين إجراءات في 
خطط التنمية طويلة المدى أو الخطط الرئيسية للمدينة أو الخطط األخرى للتنمية المكانية ذات الصلة. 
تخطيط  دمج  نحو  تفضيالً  الحالية  الخطط  مع  المناخ  لتغير  االفتتاحية  للخطط  عالمية  مقارنة  تظهر 
يزال عدد  ذلك، ال  لديها خطط محددة؛ ومع  التي  المدن  بين  اآلثار فيما  التخفيف من  التكيّف مع تخطيط 

الخطط الخاصة بالتخفيف من اآلثار يتجاوز عدد الخطط المتكاملة في الواليات المتحدة )أيليت، 2014(.4
تم تحدید العدید من المعوقات على أنها موانع أمام تحفیز المراحل المختلفة لتخطیط التكيّف في 
الوالیات المتحدة، بما في ذلك کیفیة التعامل مع الشك في توقعات تغيّر المناخ عند وضع السیاسات، واالفتقار 
إلی رأس المال المالي والبشري لبدء اإلجراءات ومواصلتها، وصناعة القرار المجزأ، والقيود المؤسسية، والقيادة 
 ،2014 وآخرون،    )Bierbaum( )بيرباوم  الثقافية  والقيم  المخاطر  والتباين في تصورات  الكافية،  السياسية غير 
أيليت، 2014، ميمورا )Mimura( وآخرون 2014(. وتكمن إحدى الطرق التي تحاول الحكومات المحلية من خاللها 
التغلب على هذه المعوقات في االستفادة من الشراكات مع المدن، والمجموعات المجتمعية، والمنظمات 
أن الحكومات المحلية تُجري شراكات  إلى  التجارية األخرى. وتشير دراسات عديدة  غير الحكومية، والشركات 
للمساعدة في تصميم استجابات لتغير المناخ وتنفيذها )كارمن وآخرون، 2012؛ واليس وآخرون، 2011؛ أيليت، 
2014(. وفي الدراسة االستقصائية لكارمن وآخرين لعام 2012، أشار المستجيبون إلى شراكات مع مدن أخرى 

في الغالب يتبعها إجراء شراكات مع مجموعات مجتمعية )35٪ و 25٪ على التوالي(. وعلى نحو مماثل، توصل 
واليس وآخرون )2011( إلى أن ما يقرب من 62 بالمائة من منظمات التخطيط اإلقليمي األمريكية كانت تتعاون 

مع منظمات أخرى، بما في ذلك الكليات والجامعات والوكاالت الحكومية والوكاالت الفيدرالية. 
يُظهر البحث أنه ليس من الشرط أن يتسبب االنتماء إلى منظمة عالمية لمكافحة تغيّر المناخ في 
وجود إجراءات لتخفيف آثار تغيّر المناخ أو التكيّف معها ) كراوس )Krause(، 2012؛ ريامز )Reams( وآخرون، 2012(. 

4  أشار 47 بالمائة من المستجيبين في الواليات المتحدة إلى خطط محددة للتخفيف من اآلثار، مقارنة بـ 34 بالمائة 

 39 بنسبة  مقارنة  معها،  والتكيّف  اآلثار  من  للتخفيف  متكاملة  خطط  إلى  بالمائة   25 وأشار  العالمي،  الصعيد  على 
بالمائة على الصعيد العالمي. وفي معظم الحاالت، أبلغت المدن عن دمج إجراءات التخفيف من اآلثار أو التكيّف معها 

في بعض الخطط األخرى للحكومة المحلية، مثل خطط التنمية على المدى الطويل.
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وكشفت دراسة استقصائية عن حالة تنفيذ سياسات التخفيف من حدة تغيّر المناخ والطاقة والنقل في 329 
مدينة، أن المشاركة في برنامج المدن من أجل حماية المناخ )Cities for Climate Protection( التابع للمجلس 
الدولي للمبادرات البيئية المحلية كان له "تأثير صغير إلى معتدل على التنفيذ المحلي لإلجراءات ذات الصلة 
هذا  مثل   U.S. Conference of Mayors لمؤسسة  المناخ  اتفاقية حماية  لمبادرة  يكن  ولم  الدفيئة"  بغازات 
التأثير )كراوس، 2012(. عالوة على ذلك، في دراسة ألعضاء المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية فقط، 
قام ريامز وآخرون )2012( بتقدير مدى قيام أعضاء المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية بإكمال المراحل 
الرئيسية  110 مدن أي من المراحل  40 والية وتوصلوا إلى عدم إكمال  257 مدينة عبر  بـ  الرئيسية الخاصة 
بينما أكملت 36 مدينة مرحلة رئيسية واحدة فقط.5 وعلى الرغم من بلوغ 58 مدينة المرحلة الرئيسية الثالثة 
التي  بتنفيذ الخطط  31 مدينة فقط قامت  أن  إال  بالمناخ(،  المتعلقة  )وضع خطة عمل محلية لإلجراءات 
وضعتها. وفي تحليلهم، توصل ريامز وآخرون )2012( إلى أنه كان من أهم المؤشرات إلكمال المرحلة الرئيسية 
هو طول مدة العضوية. وتشير هذه النتائج إلى أن انخفاض معدالت إنجاز المراحل الرئيسية قد يكون مرتبًطا 

بالوقت المستغرق إلكمال جميع خطوات العملية. 
على نحو مماثل، توصل شارب )Sharp(، ودالي )Daley(، ولينش )Lynch( (2011( إلى ارتباط مدة العضوية 
بالمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية ارتباًطا إيجابيًا بإنجاز المراحل الرئيسية؛ ومع ذلك فقد كشفت 
الدراسة عن وجود عوامل مساهمة أخرى.6 ووجد الباحثون أنه من الممكن أن يشكل كل من نموذج الحوكمة 
مجموعات  وتأثير  االقتصادية،  والظروف  والميزانيات،  المدينة(،  مدير  نموذج  مقابل  البلدية  رئيس  )نموذج 
التركيز  واستمرارية  االلتزام  مستوى  للربح،  تهدف  ال  التي  البيئية  المجموعات  تنظيم  ومستوى  المصالح، 
الصناعات  وارتفاع نسبة  المالية  الضغوط  ارتبطت  المثال،  بالمناخ. فعلى سبيل  المتعلقة  المبادرات  على 
الرئيسية المكتملة، وذلك في المدن  التحويلية مقارنة باألنواع األخرى من الصناعة بعدد أقل من المراحل 
الربحية  المنظمات غير  الكبيرة من  األعداد  بين  إيجابي  ارتباط  وبالمقابل، كان هناك  بلدية.  رؤساء  بها  التي 
المعنية بالبيئة والمواطنين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو درجات أعلى وبين إنجاز المراحل الرئيسية 
في المدن التي بها رؤساء بلدية. أما في المدن ذات المديرين، ارتبطت تجزئة المدن الكبرى، التي تُعرف بأنها 
"عدد الحكومات ومقاطعات البلدية ذات الهدف العام الموجودة في منطقة حضرية بالمدينة التي يُجرى بها 
الدراسة"، ارتباًطا سلبيًا بإنجاز المراحل الرئيسية )شارب، دالي، لينش، 2011(. وتقدم هذه النتائج رؤية عن بعض 

العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على مدى التقدم بداية من التقييم وحتى تنفيذ الخطة وتقييمها.
التابع   )100 Resilient Cities( المتأقلمة  مدينة  المائة  برنامج  مثل  األخرى،  والمبادرات  الحمالت  تركز 
الحضرية  والتنمية  اإلسكان  لوزارة  التابعة  الكوارث  مع  للتأقلم  الوطنية  والمسابقة  روكفلر،  لمؤسسة 
األمريكية، على توفير الموارد واألدوات، بدال من توفير إطارات العمل فقط، لمساعدة المدن في تجاوز مرحلتي 

5  تتمثل المراحل الرئيسية للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية فيما يلي: )1( إجراء جرد محلي النبعاث غازات 

الدفيئة، و)2( تبني أهداف لخفض االنبعاثات، و)3( وضع خطة عمل محلية للمناخ، و)4( تنفيذ الخطة، و)5( مراقبة النتائج 
والتحقق منها.

يبلغ عدد  أمريكية  122 مدينة  دراسة استقصائية على عينة عشوائية من  بإجراء   )2011( ولينش  ودالي،  قام شارب،    6

في  أعضاء  يصبحوا  أن  في  قرارهم  على  أثرت  التي  العوامل  بتحديد  كانوا مهتمين  األقل. حيث  100,000.على  سكانها 
المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية والعوامل التي أثرت على إنجاز المراحل الرئيسية في المدن األعضاء.
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الحضرية؛  والتنمية  اإلسكان  وزارة  2015؛  روكفلر،  )مؤسسة  والتقييم  التنفيذ  مرحلة  إلى  والقياس  الوعي 
2014b(. تركز هذه البرامج على دمج إجراءات التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها في مفهوم أوسع 

يتمثل في التأقلم بجميع أنحاء المدينة. ولهذا فإن هذه المبادرات تُسّلم بأن حاالت االستجابة لتغير المناخ 
هي جزء ال يتجزأ من التأقلم كما أنها تُسّلم أيًضا بأن هناك عوامل ضاغطة أخرى غير مرتبطة بالمناخ تسهم 
في مواطن ضعف المدينة )مؤسسة روكفلر، 2015؛ وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية؛ 2014b(. فعلى سبيل 
واالستراتيجية،  القيادة   )1( وهي:  أبعاد  أربعة  خالل  من  التأقلم  المتأقلمة  مدينة  المائة  برنامج  يرى  المثال، 
و)2( الصحة والرفاهية، و)3( االقتصاد والمجتمع، و)4( البنية التحتية والبيئة. وقد حدد برنامج المائة مدينة 
لتعيين كبير  واللوجستي  المالي  الدعم  العالم( بحيث تحصل على  أنحاء  )في جميع  67 مدينة  المتأقلمة 
العام والخاص لتنفيذ االستراتيجية،  أدوات القطاعين  إلى  التأقلم، والوصول  التأقلم، ووضع خطة  مسؤولي 
والعضوية في الشبكة العالمية لممارسي التأقلم )مؤسسة روكفلر، 2015(. وال يُمكن قياس أثر هذه المبادرة 
بشكل كامل، نظرًا ألن هذا البرنامج ال يزال حديثًا؛ ومع ذلك فإن البرنامج يسعى إلى التعامل مع المعوقات 

التي تعترض التنفيذ من خالل تقديم حلول عملية.7
الحضرية  والتنمية  اإلسكان  لوزارة  التابعة  الكوارث  مع  للتأقلم  الوطنية  المسابقة  ستمول  بالمثل، 
وورش  الفنية  المساعدة  وستقدم  طبيعية،  لكارثة  تعرضت  التي  للمجتمعات  المحلية  التأقلم  مشروعات 
 .)2014a ،العمل التدريبية للحكومات المحلية والخاصة بالواليات المؤهلة )وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية
لتقديم  القبليين  والزعماء  للوالية  المحليين  السكان  من  لطلب  استجابة  المسابقة  هذه  تطوير  تم  وقد 
المساعدة في جعل مجتمعاتهم أكثر أمنًا وأمانًا وأكثر قدرة على التكيّف في مواجهة الكوارث في المستقبل 
)وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية، 2014b(. وعلى الرغم من أن هذه المسابقة تستند إلى آثار تغيّر المناخ ذات 
الصلة بالطقس وإعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية، فإن الهدف منها هو أن يساعد اتخاذ هذه اإلجراءات في 
حماية أصول المجتمع واألشخاص والنشاط االقتصادي من خالل جعل كل المجتمع أكثر قدرة على التأقلم 
في مواجهة الكوارث في المستقبل. ووصلت هذه المسابقة حاليًا لمرحلتها الثانية من عملية التطبيق، ومن 

.)2014a ،المتوقع أن تعلن عن التمويل في كانون األول )ديسمبر( 2015 )وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية

المكونات الشائعة لخطط التكّيف

مع مراعاة الطبيعة الوليدة للخطط التي تركز على التكيّف مع تغيّر المناخ في معظم المدن، غالبًا ما تشدد 
أنشطة التكيّف الموضحة ضمن الخطط على أنشطة التخطيط والتثقيف، بدالً من اإلجراءات ذات النتائج 
القابلة للقياس المتعلقة بالحد من المخاطر أو تحسين التكيّف. وتوصل كارمن وآخرون )2012( إلى أن أكثر 
أنشطة التكيّف شيوًعا التي يتم القيام بها هي ")1( االجتماع بإدارات الحكم المحلي بشأن التكيّف؛ و)2( 
البحث عبر الويب أو في الدراسات السابقة للحصول على معلومات عن التكيّف؛ و)3( تشكيل لجنة أو فرقة 
عمل لدعم التخطيط للتكيّف؛ و)4( إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية، أو المدن األخرى أو الشركات 

7  وقد تم اإلعالن عن أول 32 مدينة في برنامج المائة مدينة المتأقلمة في كانون األول )ديسمبر( 2013؛ وتم اإلعالن عن 

35 مدينة أخرى في كانون األول )ديسمبر( 2014، وسيظل التحدي األخير للمدن المتبقية متاًحا أمام مقدمي الطلبات 
حتى أواخر عام 2015 )مؤسسة روكفلر، 2015(.



نظرة عامة على االستجابات لتغّير المناخ في المناطق الحضرية بالواليات المتحدة    117

المؤسسي  والوعي  المعرفة  وزيادة  القدرات  بناء  في  اإلجراءات  هذه  تساعد  المجتمعية".  المجموعات  أو 
كخطوات أولية في عملية التخطيط. وبالمثل، توصل علماء آخرون إلى أن 90 بالمائة من المنشورات التي تم 
استعراضها تنطوي على تدخالت من هذا القبيل مثل "تطوير استراتيجيات اإلدارة أو الخطط أو السياسات أو 
 )Ford( اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو شبكات التشغيل لتوجيه التخطيط الحالي و / أو المستقبلي" )فورد

وآخرون، 2011(.
العمل  "خطط  أن  إلى   )2010( وآخرون  تانج  توصل  بالمدن،  تقدًما  األكثر  التكيّف  لخطط  تقييم  في 
المحلية الحالية لمواجهة تغيّر المناخ تركز بشكل رئيسي على البيئة المبنية )مثل الطاقة والنقل والنفايات 
والمباني(". كما أن هذه النتائج تتفق مع نتائج واليس وآخرين في عام 2011 بأن التوصيات األكثر شيوًعا التي 
و"تشجيع  الذكي"  النمو  تخطيط  و/أو  "االستدامة  هي  األمريكية  اإلقليمي  التخطيط  منظمات  ذكرتها 
التنمية مرتفعة الكثافة". كما أشارت منظمات التخطيط اإلقليمي إلى استخدام أدوات "التوعية والتعليم" 
"وتطوير البنية التحتية" "والتوصيات القائمة على أفضل الممارسات" لتنفيذ خططها )واليس وآخرون، 2011، 

ص9(.
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