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تغي المناخ والتنقل
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ر
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الحضي والنمو األخض
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صا لبرنامج بناءقدرات القادة في مجال تخطيط النقل الحضري
يُُ عد هذا العرض التقديمي أحد مواد الدعم ال ُمعدة خصي ً
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تغي المناخ ،وأسبابه وآثاره السلبية عىل التطوير والنقل
▪ خلق مفهوم عام حول ر

▪ تقديم لمحة عامة عن المبادرات العالمية وتمويل تنسيق المشاهد الطبيعية
تغي المناخ
لمواجهة ر
التغيات
تغي المناخ وتكيف قطاع النقل مع هذه
ر
▪ تقديم مفهوم تخفيف آثار ر
▪

جج

ر
تغي المناخ ف قطاع النقل
▪ عرض أمثلة عن أفضل الممارسات لمعالجة ر
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مضمون العرض التقديم
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تغي المناخ وما ه أسبابه
تغي المناخ :ما هو ر
ر

رر
التغي الذي يحدث
تغي المناخ هو
ر
ر
عىل المدى الطويل ف األنماط
المناخية

التغي عىل المناخ نتيجة
يطرأ
ر
لالحتباس الحراري

ً
بدل من وصول أشعة الشمس إىل سطح األرض،
ُ َ
ر
تحتجز ف طبقات من غازات االحتباس الحراري

ر
ر
التغي ف المناخ زيادة ف
ينتج عن
ر
تكرار حاالت الطقس السء الشديدة

Source: NASA
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نظرا لتجمع غازات االحتباس الحراري،
يُفسر تغير المناخ بأنه نمط تستمر فيه معدالت درجات حرارة األرض في االرتفاع ً
ً
وبدال من وصول أشعة الشمس إلى سطح األرض ،تُحتجز في طبقات من غازات االحتباس الحراري ،مما يؤدي الرتفاع
معدالت درجات الحرارة في الغالف الجوي على سطح األرض والمحيطات.
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ر
التغي ف المناخ – ارتفاع درجة حرارة األرض وارتفاع مستوى سطح البحر
ر

Source: IPCC Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers
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إن أكثر التغيرات الملحوظة تتمثل في ارتفاع درجة حرارة األرض وارتفاع مستوى سطح البحر (الجدول أ) .مع ذلك،
تختلف التغيرات المناخية بنا ًء على الموقع الجغرافي (على سبيل المثال ،فقد تتعرض مناطق معينة لطقس أشد حرارة أو
برودة أو رطوبة أو جفاف أو عواصف ،وما إلى ذلك) ،ومن الملحوظ أيضًا أن مستوى البحر في ارتفاع مستمر (جدول
نظرا لتقلص الكتل الجليدية في جميع أنحاء العالم.
ب) ً
اتفق علماء المجتمع الدولي باإلجماع على أن تغير المناخ يرجع إلى انبعاث غازات االحتباس الحراري بشكل كبير (رسم
بياني ج ،د) ،كما تشير التقديرات إلى أن األنشطة البشرية قد تسببت في ارتفاع درجة حرارة األرض بدرجة مئوية واحدة
تقريبًا أي أعلى مما كان عليه األمر قبل الثورة الصناعية .من المرجح أن ترتفع درجة حرارة األرض إلى  1.5درجة
مئوية بين  2030إلى  2052إذا استمرت درجات الحرارة في االرتفاع بنفس المعدالت الحالية.
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ُي َع ّرض تغي المناخ نتائج التنمية ُ
المكتسبة
ر
بصعوبة بالغة للخطر
ُ
تغي المناخ بحوال 26
يودي ر
ً
مليون نسمة إل الفقر سنويا

ُ
ر
تتسبب الكوارث الطبيعية الشديدة ف خسائر تقدر بحوال
ً
 520مليار دوالر سنويا.
Source: Resilience.org
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تعاني الدول بالفعل من تأثيرات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات واالنهيارات األرضية واألعاصير ،حيث تُقدر خسائر
الكوارث الطبيعية الشديدة بحوالي  520مليار دوالر سنويًا ،كما تدفع بحوالي  26مليون نسمة إلى الفقر سنويًا .تُشير
العديد من التكهنات الخاصة بتغير المناخ إلى زيادة في التقلبات المناخية وتكرار حاالت الطقس السيئ الشديدة.
يتطلب التوفيق بين سياسات المناخ والتنمية المستدامة االهتمام بالنظر في كل من التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من
آثاره (الهيئة الدولية لتغير المناخ ( ،)2014 ،)IPCCCقد يؤدي التأخير في اتخاذ اإلجراءات العالمية للتخفيف من آثار
تغير المناخ إلى ال َحد من خيارات التكيف مع المناخ والتأقلم معها في المستقبل.

يُشير مصطلح التخفيف من آثار تغير المناخ إلى "العمل على استقرار مستويات غازات االحتباس الحراري في إطار
زمني كاف مما يسمح لألنظمة البيئية بالتكيف مع تغير المناخ بشكل طبيعي ،وضمان عدم تهديد االنتاج الغذائي وضمان
استدامة تمكين التنمية االقتصادية" (من تقرير اللجنة الدولية للتخفيف من أثار التغيرات المناخية ( )UNIPCCعام
 ،)2014فعلى سبيل المثال ،تُحفز الحكومات المؤسسات واألفراد على الحد من استخدام الوقود األحفوري واستخدام
مصادر الطاقة المتجددة بدالً منه للحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري.
يهدف التكيف مع تغير المناخ إلى الحد من التعرض إلى تأثيرات تغير المناخ المتوقعة والموجودة فعليًا والتي لها أثار مدمرة ،فعلى
سبيل المثال ،يواجه الماليين خطر ارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ،وللتعامل مع هذه األضرار
المباشرة المتعلقة بتغير المناخ ،تشترك الحكومات في وضع العديد من السياسات ،مثل اإلدارة المستدامة للغابات واألراضي
واستصالح األراضي والتكيف الساحلي وتطوير أنظمة دعم ضد المخاطر وأنظمة أخرى لدعم العودة لألوضاع الطبيعية.
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ر
تغي المناخ كما ر
تغي المناخ
يتضر النقل من ر
يتسبب النقل ف ر
ُ
ً
ً
رئيسا النبعاثات
مصدرا
يعد النقل
ر
غازات االحتباس الحراري ف العالم
انبعاثات غازات االحتباس الحراري رف العالم ً
بناء عىل القطاع

ر
يبلغ ر
الضر المباش ف البنية التحتية األساسية للنقل
والناجم عن الكوارث الطبيعية والمناخية حواىل

ً
 15مليار دوالر سنويا

قطاع الطاقة األخرى
%10
زراعة الغابات
واستخدام األراض
%24

تتعرض وسائل وخدمات النقل ر
ألضار
كبية نتيجة للكوارث المناخية
ر

البناء
%6

النقل
%14
توليد الكهرباء
والحرارة
%25

بتغي المناخ2014 ،
المصدر :الهيئة الحكومية المعنية ر
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الصناعة
%21

ر
األضار الناجمة عن حاالت الطقس
تبلغ تكاليف
ر
السي الي تؤثر عىل نظام النقل ف االتحاد األوروب
ر
حواىل

ً
 2.5مليار يورو سنويا

المصدر :البنك الدول ،وتقرير خط الحياة 2019
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يُعد النقل أحد أكبر مصادرانبعاث غازات االحتباس الحراري باالضافة إلى أنشطة توليد الكهرباء وتشغيل المصانع ،حيث
َمثَّل ذلك ( %14من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في  ،)2019ولقد زادت معدالت انبعاث غازات االحتباس
الحراري الصادرة من قطاع النقل إلى أكثر من الضعف منذ  ،1970وتزداد بوتيرة أسرع من أي قطاع آخر من قطاعات
استخدام الطاقة ،حيث تُتتج المركبات على الطرق حوالي  %80من هذه االنبعاثات مع التنويه بتزايد الطلب المستمر على
خدمات النقل .بلغ استهالك الطاقة النهائي لمستخدمي خدمات النقل  %28من إجمالي االستخدام النهائي للطاقة في عام
 ،2010حيث استخدم  %40منها في النقل الحضري (تقييم األثر البيئي .)2013 ،يُمكن أن يتحقق التحول المطلوب للحد
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بتطبيق تقنيات جديدة وتنفيذ سياسات صارمة أخرى باالضافة إلى حتمية تغيير
السلوكيات السلبية.
عند وضع خطط النقل الحضري ،يستلزم األمر وضع متطلبات االستدامة طويلة المدى في االعتبار ،حتى ال ت ُخلق معوقات
تؤدي إلى ت َسبُب أنظمة النقل ال ُمزمع إنشاؤها في تفاقم مشكالت التغيرات المناخية والتلوث.
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المبادرات العالمية
والتمويل
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تغي المناخ
المبادرات العالمية لمعالجة ر

مؤتمر األمم المتحدة
ر
المناخ (مؤتمر
للتغي
ر
األطراف)

ر
تهدف اتفاقية باريس التاريخية الي تم التوصل إليها ف
الدورة الحادية والعشين من مؤتمر األطراف عام 2015
ر ر
ر ر
مئويتي فوق
درجتي
بحض احيار األرض بأقل من
المستوى الذي كان عليه قبل الثورة الصناعية.

أهداف التنمية
المستدامة  2030لألمم
المتحدة

ر
يدعو جدول أعمال  2030للتنمية المستدامة ف األمم
تغي المناخ
المتحدة إىل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن معالجة ر
ر
ر
المناخ
بمقتض خطة التنمية المستدامة  13للعمل
وتأثيه
ر

قمة األمم المتحدة
ر
المناخ
للعمل
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ُ
طبقَت العديد من المبادرات حول العالم لمعالجة تغير المناخ:
تُعقد مؤتمرات األطراف ( )COPدوريًا بصورة سنوية بهدف الوفاء باجتماعات االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن
تغيير المناخ ( ،)UNFCCCحيث يضطلع األطراف بتقييم مدى التقدم في التعامل مع تغير المناخ والتفاوض بشأن
االلتزامات ال ُملزمة قانونًا.
صدّق  143طرفًا على هذه
اعتمد مؤتمر األطراف في دورته الحادية والعشرين اتفاقية باريس ،وفي أكتوبر عام َ ،2016
االتفاقية ،وهكذا تحققت بداية دخول االتفاقية حيز التنفيذ .أعلنت الدول األعضاء اإلجراءات التي تبنتها هذه الدول فيما
يتعلق بمعالجة تغير المناخ بعد عام  ،2020والتي أُطلق عليها "االلتزامات المقررة على الصعيد الوطني" وأصبحت هذه
االلتزامات بمثابة سياسات ُملزمة بمجرد سريان اتفاقية باريس.
تواجه أهداف التنمية المستدامة تحديات عالمية ،تشمل التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساوة والمناخ والتدهور البيئي
باالضافة إلى تحديات نشر الرخاء والسالم والعدل ،ويساهم النقل بشكل مباشر في خمس مجاالت مستهدفة ( .1السالمة
على الطريق .2 ،كفاءة الطاقة .3 ،البنية التحتية المستدامة .4 ،التنقل الحضري .5 ،دعم الوقود األحفوري) كما تواجه
أيضًا بشكل غير مباشر سبع من أهداف التنمية المستدامة ( .1اإلنتاج الزراعي .2 ،تلوث الهواء .3 ،الحصول على مياه
صالحة للشرب .4 ،المدن المستدامة .5 ،الحد من استخدام الوقود األحفوري .6 ،التكيف مع تغير المناخ .7 ،التخفيف من
عواقب تغير المناخ).)www.slocat.net/sdfs-transport( .
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تغي المناخ
التمويل لمنع ر

سجل تمويل أنشطة المناخ من بنك التنمية متعدد
ً
أرقاما قياسية بلغت  43.1مليار دوالر أمريك
األطراف
عام 2018
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صناديق دعم المناخ
الرئيسة
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يُشير تمويل أنشطة المناخ إلى االلتزامات المنوط بها أصحاب المصالح مثل (الحكومات ،والمنظمات غير الحكومية،
وغيرها) لمشروعات وبرامج تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.
يلزم توفير حوالي  90تريليون دوالر أمريكي لالستثمار في البنية التحتية بحلول عام ( 2030تقرير االقتصاد المناخي
الجديد).
يُمكن توفير  4.2تريليون دوالر من خالل االستثمار في بنية تحتية أساسية أكثر مرونة (شرايين الحياة :فرصة البنية
التحتية المرنة ،2019 ،المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي ()GDFRR
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غي دولية ف إطار تحقيق أهداف إتفاق باريس
مبادرات ف مجال النقل من جهات فاعلة ر

تقنية النقل

• أنظمة النقل
الذكية المناسبة
للمناخ
• القطارات
المستقبلية
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ركوب الدراجات
والمش
• تحدي األرصفة
العالم
• يهدف ركوب
الدراجات إىل
أهداف عالمية

التنقل الكهربائ

الشحن
والخدمات
اللوجستية

ر
الحضي
النقل

• خطة عمل
• المركبات الكهربائية
ر
األخض • تحالف التنقل البيي
الشحن
100
ر
• سيارات األجرة ف
العالم
• أقل من 50
المدن الذكية
• مبادرة التنقل
• اإلبحار رف المناخ • إقرار الحافالت
ر
الحضي
الكهرباب
النظيفة ()C40
المتغي
ر
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انطلقت العديد من المبادرات في مجال النقل من خالل شراكة مراكش في العمل العالمي المشترك بشأن المناخ
) ،(MPGCAمن جهات فاعلة غير تابعة للدولة (المدن ،والمنظمات غير الحكومية وغيرها) ،حيث جاءت هذه
المبادرات كالتزامات تطوعية لتطبيق اتفاق باريس وجدول أعمال  2030لتحقيق التنمية المستدامة.
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ر
والنقل
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تغير المناخ والتنقل الحضري والنمو األخضر
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ر
تغي المناخ والتكيف معها ف قطاع النقل
التخفيف من آثار ر

ر
تغي المناخ ف قطاع
التكيف مع ر
النقل
العمل عىل جعل أصول وخدمات النقل ر
أكي
مرونة فيما يتعلق بالمخاطر والكوارث المناخية
ر
ومن خالل دمج المخاطر ف إدارة دورة حياة
النقل
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التخفيف من آثار ر
النقل
َ
الح ِد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الناتجة عن وسائل النقل من خالل تخفيف
طلبات النقل ،أو استخدام وسائل نقل أقل
ً
ر ر
تحسي كفاءة الوقود
إنتاجا لالنبعاثات أو
المستخدم
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تتبنى ال ُمدن ُ
طرقًا مختلفة للتعامل مع تغير المناخ.
يُشير مصطلح التخفيف من آثار تغير المناخ إلى"العمل على استقرار مستويات غازات االحتباس الحراري في إطار زمني
كاف يسمح لألنظمة البيئية بالتكيف مع تغير المناخ بشكل طبيعي ،كما يضمن عدم تهديد اإلنتاج الغذائي وتمكين التنمية
االقتصادية ال ُمستدامة" (من تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية ) )UNIPCCعام  2014بشأن التخفيف من آثار تغير
المناخ ) ،فعلى سبيل المثال ،تُحفز الحكومات المؤسسات واألفراد على الحد من استخدام الوقود األحفوري واستخدام
مصادر الطاقة المتجددة بدالً منه للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

أثارا مدمرة،
يهدف التكيف مع تغير المناخ إلى الحد من التعرض إلى تأثيرات تغيرات المناخ المتوقعة بالفعل والتي لها ً
فعلى سبيل المثال ،يواجه الماليين خطر ارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ،وللتعامل مع
هذه األضرار المتعلقة بتغير المناخ ،تشترك الحكومات في تطبيق العديد من السياسات ،مثل اإلدارة المستدامة للغابات
واألراضي ،واستصالح األراضي ،والتكيف الساحلي وتطوير أنظمة دعم ضد المخاطر وأنظمة لدعم العودة لألوضاع
الطبيعية.
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تغي المناخ والنقل
ر
التعرف عىل تفاصيل ر
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النقل هو أرسع العوامل الت تساهم ف زيادة انبعاث غازات االحتباس الحراري
انبعاثات غاز ر
ثائ أكسيد الكربون الناجمة من مختلف وسائل النقل العام،
تقييم األثر البيت 2018
مركبات نقل الركاب

اليي
مركبات الشحن ر

اليية بما
تتسبب المركبات عىل الطرق ر
ر
يعادل ثالثة أرباع نسبة انبعاثات ثائ
أكسيد الكربون الصادرة عن وسائل النقل.

الطيان
ر

الشحن البحري
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وفقًا لما ذُكر أعاله ،يعتبر قطاع النقل هو أسرع العوامل التي تساهم في زيادة االنبعاثات التي تؤثر على المناخ .تتمثل
األسباب الرئيسة في نمو طاقة النقل العالمي في نمو النقل البري ،ومعظمها من المركبات الخفيفة مثل السيارات وشاحنات
نقل البضائع .بلغت نسبة مساهمة وسائل النقل التي تتسبب في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي  %23في عام
 ،2010والتي ظلت في الغالف الجوي ألكثر من قرن من الزمان ،والمتسببة في آثار االحتباس الحراري طويل المدى
(اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.)2014 ،
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ر
تغي المناخ ف وسائل النقل ،التجنب والتحول والتحسن
تخفيف آثار ر

التجنب
Confidential

التحول
ر
ر
األخض
الحضي والنمو
تغي المناخ والتنقل
ر

التحسن
LUTP

تواجه المدن تحديات بشأن مواجهة الزيادة ال ُمتصاعدة في متطلبات التنقل ،لتخفيف انبعاثات غازات االحتباس الحراري
يتطلب االمر إعادة التفكير في النموذج األساسي ال ُمعتمد عليه في إرشاد وتوجيه التنقل وتخطيط المدن .ووفقًا لما هو
مستوحى من مبادئ االستدامة ،يركز منهج "التجنب والتحول والتحسن" على متطلبات تنقل الناس عوضًا عن االهتمام
بالبنية التحتية للمركبات ،حيث يسعى هذا المنهج للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري لحد كبير وتقليل استهالك
الطاقة وتخفيف حدة الزحام ويتمثل الهدف المنشود في خلق مدن أكثر مالئمة للعيش.
يجب تنفيذ إجراءات "التجنب" ً
أوال ثم "التحول" ثم "التحسن" ،ويُقصد بهذه األفكار ما يلي:
التجنب :أو تقليل مسافة السفر من خالل تخطيط استخدام األرض بفعالية والذي يهدف إلى الحفاظ على سيولة حركة التنقل
بينما تُحد من المسافة المقطوعة بالكيلومتر.
التحول :تهدف هذه السياسات إلى حث الناس على التحول إلى استخدام وسائل النقل األكثر كفاءة وأقل تسببًا في االنبعاثات،
مثل وسائل النقل العام ووسائل النقل غير اآللية.
التحسن :تسعى هذه السياسات للحد من اآلثار السلبية الستخدام المركبات ذات المحركات مثل كميات الوقود ال ُمستهلك أو
الملوثات المنبعثة لكل مسافة محددة مقطوعة ،ويُمكن تحقيق ذلك بعدة طرق مثل تحسين كفاءة استهالك الوقود في
المركبات ،وتشجيع انتشار المركبات ذات االنبعاثات القليلة مثل السيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية الهجينة.
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ر
الخضاء
دراسة حالة خاصة بالتخفيف" :سيؤل" ووسائل النقل

وجاءت النتائج كما يىل:

زيادة الطرق الخاصة بالحافالت ورفع
مستوى الخدمات

معدل
✓ انخفض
استهالك الطاقة فر
قطاع الطرق.
✓ انخفض االزدحام
المروري ،وبالتاىل
انخفضت تكلفة
النقل.

ادخال نظام أسعار متكامل مع التنقل
ر
المجائ ر ر
بي الحافالت والميو

✓ انخفضت معدالت
انبعاث غاز ر
ثاب أكسيد
الكربون رف قطاع
النقل.
سيول
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تبنت الحكومة مشروع تحديث وتوسيع نظام الحافالت ودمجه مع خط مترو ونظام جديد من الحافالت الفرعية لتشجيع
مزيد من الركاب على التحول من المركبات الخاصة إلى الحافالت الجماعية ،حيث نجحت مسارات نظام حافالت النقل
السريع ومراكز النقل الفعال بتقديم خدمة أسرع ويمكن االعتماد عليها ،وبالتالي ،أصبحت االنتقاالت أكثر مالئمة
دورا
والمترو
للمستخدمين ،كما كان الدخال نظام األجرة بُنا ًء على المسافة باالضافة إلى االنتقاالت المجانية بين الحافالت
ً
مه ًما في تحويل مستخدمي المركبات الخاصة إلى وسائل النقل العام.
يرا من االعتماد على النقل
قدرأ كب ً
كان العامل الرئيسي في تحول النقل في سيؤل إلى وسائل صديقة للبيئة متمثالً في تحقيق ً
العام ومالئمته لحاجة المستخدمين من خالل تنفيذ حلول متعددة .نتيجة لذلك ،تناقص استهالك الطاقة في قطاع الطرق
الكوري أكثر من الدول األخرى التي لها نفس الناتج اإلجمالي المحلي ،كما انخفضت تكلفة النقل وبقيت انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل تحت السيطرة التامة.
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تغي المناخ:
دراسة حالة التخفيف من آثار ر
ر
تأثي نظام حافالت النقل الرسي ع ف مدينة مكسيكو
ر

كانت مسافة  200كم من خطوط
ر
غي كافية
الميو ف مدينة مكسيكو ر
لتلبية متطلبات التنقل

تتمثل المزايا فيما يىل:
✓ تخفيف حركة المرور
ر
وتقليل وقت التنقل ف
النقل
نظام
طرق
بالحافالت الرسيعة من
ساعة ونصف إل ساعة.
ر
ثائ
✓ تقليل انبعاثات

ر
استثمرت المدينة ف نظام حافالت
النقل الرسي ع (الميوباص) والت
تتكون من  7مسارات ويبلغ معدل
الركوب اليوم  1.8مليون شخص
Source: OECD
Confidential

أكسيد الكربون بمعدل
ً
 35,000طن سنويا.
ر
نظام حافالت النقل الرسي ع ف مدينة مكسيكو

ر
ر
األخض
الحضي والنمو
تغي المناخ والتنقل
ر
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يُعد المتروباص في مدينة مكسيكو من نُظم النقل السريع وقد اُفتتح أول خطوطه بتاريخ  19يونيو  .2006في الفترة ما بين
 .2015-2005نجحت مسارات المتروباص في تقليل انبعاثات الهيدروكربونات بمعدل  144طن و 690طن من
أكسيدات النيتروجين وبمعدل  2.8طن من الجسميات الدقيقة و 1.3طن من أكسيد الكبريت سنويًا .ووفر التخفيض في
االنبعاثات حوالي  6100يوم عمل ،كما وفر 660يوم من األنشطة المقيدة .باالضافة إلى ذلك ،أدى لتخفيض 12حالة
جديدة من التهاب الشعب الهوائية نجاة ثالث حاالت من الوفاة سنويًا .قُد َرت هذه التحسينات الصحية بحوالي  3مليون
دوالر لصالح ميزانية الصحة سنويًأ.
على المستوى المحلي ،نشأ نظام المتروباص بجهود كبيرة لمواجهة نوعية الهواء الرديئة في مدينة مكسيكو ،وتطور األمر
بمشاركة البنك الدولي لدعم مشروع خفض معدالت الكربون وتخفيف تغير المناخ .وقد أفاد حوالي  %15من المستخدمين
بالتخلى عن استخدام سياراتهم الخاصة واستخدام نظام المتروباص عوضًا عن ذلك بما يبلغ حوالي  122ألف رحلة يوميًا
بالمركبات الخاصة.
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تغي المناخ والنقل
ر
التعرف عىل تفاصيل أك ري
ر
تغي المناخ
ف تخفيف آثار ر
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َت َع ُر ْ
ض خدمات وأصول النقل للكوارث المناخية

النقل للكوارث المناخية

الفيضانات

موجات حرارة شديدة

انقطاع االتصال بالمناطق الريفية

انصهار أرصفة الطريق

األعاصي
ر

العواصف الثلجية

تدمي األصول البحرية
ر

ر
تضر تشغيل السكك الحديدية
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تتأثر المدن الساحلية بشكل خاص بعوامل تغير المناخ ،حيث يتعرض الناس واألصول االقتصادية للمخاطر المتزايدة
الرتفاع مستوى سطح البحر ،كما تواجه المدن الداخلية هذه التحديات.
يتسبب تغير المناخ في زيادة حدوث الكوارث الطبيعية الخطيرة ،ويُمكن أن يحدث ذلك بصور مختلفة حول العالم ،كما
سلبًا على جميع وسائل النقل في العالم.
تؤثر الكوارث الطبيعية َ
المزيد حول هذا الموضوع في الرابط التالي.https://www.nap.edu/read/12179/chapter/5#112 :

21
تكيف النقل مع األحوال المناخية – متطلبات اإلدارة الجيدة لألصول الت تتعرض للمخاطر
لألصول الت تتعرض للمخاطر

برنامج الطوارئ
لالستجابة للكوارث

التشغيل والصيانة
الستدامة مرونة العمل

إعداد التصميم الهندس
الدماج إجراءات مرنة

▪ مقدمو خدمات
التأهيل ُ
المسبق
▪ المشييات
العاجلة

▪ عقد قائم عىل مستوى
أداء قياس
▪ تحديد مستوى مرونة
المؤرس والخدمات

ر ر
معايي تصميم
تحسي
▪
ر
الرسومات الوطنية
▪ استخدام المواد
المحلية ُ
المتاحة

تخطيط نظام النقل ً
بناء
عىل المخاطر المناخية

عرضة للفيضانات

المدارس
األسواق
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▪ تحليل المخاطر
الجغرافية المكانية
▪ تقييم التعرض
لكوارث المناخ عىل
مستوى الشبكة
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يجب وضع نهج شامل لدمج المخاطر المناخية في إدارة دورة حياة البنية التحتية في االعتبار ،بهدف تعزيز مرونة أنظمة
النقل كما يلي:
• تخطيط األنظمة :تعزيز التنمية في المناطق األقل عُرضة للمخاطر مع فحص البنية التحتية للنقل ونُ ُ
ظم الحماية الساحلية
من الفيضانات باالضافة إلى تحليل أنظمة النقل على مستوى الشبكة لتحديد حدود البنية التحتية الحرجة واستخدام
المعلومات في تحديد أولويات االستثمارات.

• الهندسة والتصميم :تطبيق المواد اإلبداعية ومعايير التصميم والمواصفات الحديثة لتعزيز وتقوية البنية التحتية مع
ً
مستقبال.
ضمان القدرة على اضافة التحسينات عليها
• التشغيل والصيانة :رفع مستويات عمليات الجرد باالضافة إلى وضع خرائط ألصول البنية التحتية للنقل ،مع تحسين
االجراءات المؤسسية والمالية للصيانة وتخصيص برامج صيانة دورية بصفة مستمرة.
• برامج الطوارئ :تخصيص االستثمارات الضرورية للتأهب لحاالت الطوارئ وتنسيق كيفية االستجابة لها ،بما يضمن
الوفاء بضروات اإلخالء المحلية واإلقليمية وتغطية االحتياجات الطارئة باالضافة إلى العمل على العودة الى االوضاع
الطبيعية وتوزيع مواد االغاثة ،وضمان امدادات الخدمات والسلع الجيدة ال ُمحددة ُمسبقًا بهدف دعم عمليات المشتريات
العاجلة والمساعدة في تقييم األضرار بعد الكوارث بطريقة فعالة.
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دراسة حالة التكيف :كنسية طوكيو الكاتدرائية تحت األرض

أكي مرفق
تمتلك طوكيو ر
ر
لتحويل مياه الفيضانات ف
العالم.

ر
تستطيع المضخات ف قناة
التضيف تفري غ حمام سباحة
ر
ر
طوله  25مي ف أقل من ثالث ثوائ

قد تتسبب أنهار طوكيو
– الت تتسم بالجمال
ر
طوال العام – ف حدوث
كوارث خالل أوقات
هطول األمطار الغزيرة.

Source: BBC
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وتغي المناخ:
جهود البنك الدول ر
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نموذج يحتذى به
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ُ
ر
تحققت العديد من النتائج الك ريى ف إطار خطة العمل المناخية برعاية البنك الدول
تعمل مجموعة البنك الدول عىل اإلبالغ بكافة
العمليات المتعلقة بالمناخ من خالل تعميم الجهود
ر
المبذولة ف أرب ع مجاالت

المنافع المشيكة للمناخ

حساب معدل الكربون
الداخىل

عرض مخاطر المناخ
والكوارث

حساب معدل غازات
االحتباس الحراري

اضافة  18جيجا واط
من الطاقة المتجددة
إل شبكات الكهرباء

استثمار  784مليون
ر
ر ر
تحسي
دوالر ف
أنظمة النقل القابلة
للتكيف مع المناخ.

منح  38مليون
ر
دولة
شخص ف 18
ٍ
مختلفة إمكانية
الحصول عىل
معلومات مناخية
موثوقة واالطالع عىل
أنظمة اإلنذار المبكر

ً
هذه البيانات وفقا إلحصائيات أبريل 2018
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ر
يليم البنك الدول بخطة طموحة جديدة حت عام 2025

1
2
3
4
5

ر ر
لتحسي المناخ
تعميق الجهود المتكاملة
وزيادة التمويل المبارس للمناخ
العمل عىل زيادة التمويل الخاص واليوي ج
ر
المناخ
لدعم العمل
ً
االستثمار المنهج رف عالم ر
أكي تكيفا
ر
ٍ

ُ
المدن ذات معدل الكربون
المنخفض ُ
والمدن المرنة

دعم وتشجيع التأثي ُ
الممنهج عىل مستوى
ر
الدولة

with low-carbon and
compact urban
planning

100 Cities

ر ر
المناخ ف
دعم وتصعيد إجراءات العمل
القطاعات والمناطق الرئيسة

with integrated citybased resilience
approach

100 Cities
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يتجه البنك الدولي لالستثمار في أنظمة النقل المرنة وذات االننبعاثات المنخفضة للكربون وذلك بتعزيز تطبيقات التقنيات
الحديثة والناشئة التي تهدف للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،باالضافة إلى تعزيز المرونة في قطاعات النقل.
كما يعمل البنك الدولي على االستثمار في تعزيزالمرونة والتكيف في قطاع النقل.

