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النــذار المبكر والقضايا الناشــئة والمســتقبلية
إ

معلومات أساسية

United

ين� برنامج أ
ش
المم المتحدة للبيئة موجزات التبرص لتسليط الضوء عىل نقطة
ئ
البي� ،أو إبراز موضوع علمي ش ئ
نا� ،أو مناقشة قضية
ساخنة من نقاط ي
التغ� ي
المتغ�ة وما
بيئية معارصة .وتتاح للجمهور فرصة معرفة ما يحدث لبيئتهم
ي
والتفك� ف ي� االتجاهات المستقبلية للسياسات.
تي�تب عىل الخيارات اليومية،
ي
أ
ش
والع�ون من موجز التبرص الصادر عن برنامج المم
الصدار الثالث
ويقدم إ
المتحدة للبيئة لمحة عامة عن الحالة الراهنة للمعرفة بشأن تنفيذ الحلول
توف� مجموعة واسعة من خدمات
القائمة عىل الطبيعة وفعاليتها ،وقدرتها عىل ي
اليكولوجية الهامة.
النظم إ

موجز
تغ� المناخ مؤخراً إىل المجموعة الواسعة من التحديات االجتماعية
أُضيف ي
أ
�ض
الطويلة المد الناشئة عن التوسع الح ي .وأصبح التصدي لهذه التحديات
ث
بوت�ة رسيعة جداً .ويمكن استخدام
أك� إلحاحاً .ويرجع ذلك إىل تطور المدن ي
الحلول القائمة عىل الطبيعة للتصدي لبعض التحديات االجتماعية ف ي� المناطق
ين
لتحس� قدرة المدن عىل
وبالتال
بتغ� المناخ،
الح�ض ية من حيث صلتها ي
ي
وتوف� نوعية حياة جيدة لسكان المدن وزيادة التنوع
تغ� المناخ ،ي
الصمود أمام ي
ف
�ض
البيولوجي ف ي� المدينة من خالل إنشاء مساحات خ اء .ونركز ي� هذا الموجز
تغ�
عىل إمكانات الحلول القائمة عىل الطبيعة وتطبيقها من أجل التكيف مع ي
المناخ ف ي� المناطق الح�ض ية.
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موجز التبرص
مقدمة

ح� العواصف ت
وحاالت الجفاف أو ت
ال�ابية الناتجة عن التصحر ف ي� المناطق
أ
الريفية المحيطة ف ي� خسائر اقتصادية وانعدام المن االجتماعي وتؤثر
النسان .وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إىل أن تدفق الناس إىل
عىل رفاه إ
ف
المدن غالباً ما يحدث ي� المناطق المنخفضة والضعيفة ذات المساكن
العشوائية ،مما يزيد عدد الجمال أ
ين
المعرض� للخطر وضعف
للشخاص
إ ي
سكان المناطق الح�ض ية عموماً.
وقد سلطت جائحة مرض ف�وس كورونا (كوفيد )19أ
والزمات االقتصادية
ي
أ
المرتبطة بها مزيداً من الضوء عىل الهمية الحيوية لعالقتنا بالطبيعة،
ت
ال� أقيمت ي ن
والتدم� المستمر للنظم
الف�وس
ي
ب� ظهور ي
نظراً للروابط ي
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تغ� المناخ .وهي ف ي� الواقع ف ي� خط
والمدن هي أول من يشهد آثار ي
تغ� المناخ .ويتسبب ارتفاع
المواجهة وساحة المعركة لتخفيف آثار ي
أ
درجات الحرارة وموجات الحرارة وهطول المطار الغزيرة والفيضانات
النذار المبكر والقضايا الناشئة والمستقبلية
إ

ف
و� ض
الما� ،اعتمد المخططون والممارسون الح�ض يون المعنيون بإدارة
ي
ي
أ ض
تغ� المناخ ،ولكن
ا� والموارد عىل الهندسة التقليدية للتكيف مع ي
الر ي
قد ال يكون ذلك فعاال ً من حيث التكلفة أو كافياً أو مستداماً ف ي� جميع
تغ� المناخ
الحاالت .وللتصدي للتحديات المجتمعية الناجمة عن ي
والتوسع الح�ض ي بطريقة مستدامة ،ينبغي النظر ف ي� الحلول القائمة عىل
ت
النسان.
ال� يصنعها إ
الطبيعة بوصفها بدائل سليمة للتكنولوجيا ي

للتفك� قائم عىل النظم
منظور
ي

أ
ف
وتش�
يعيش حالياً نصف سكان كوكب الرض بالفعل ي� مناطق ح�ض ية ،ي
التوقعات إىل أنه من المرجح أن تزيد هذه النسبة إىل  68ف� المائة أو ث
أك� بحلول
ي
منتصف القرن (United Nations Department of Economic and Social
كب� عىل الموارد
 .)Affairs [UN DESA] 2018واعتمد التوسع الح�ض ي بشكل ي
اليكولوجية
الطبيعية ،واستهلك مساحات شاسعة ،وأدى إىل تدهور النظم إ
ت
ال� توفرها .ومن المرجح أن
وتدم�ها،
القيمة
ي
ّ
ي
وبالتال حرماننا من ثروة الفوائد ي
ف
يستمر هذا االتجاه � المستقبل ت ز
وسي�ايد حتماً إذا لم نتخذ إجراءات فورية.
ي

ف
ت
و� المناطق المحيطة
ال� تحدث داخلها ي
وتتأثر المدن بالظروف البيئية ي
ف
التأث�ات
كث� من الحاالت ،يكون نطاق تلك ي
و� ي
بها ،وتؤثر عليها كذلك .ي
المتبادلة واسعاً حقاً ،وهو ما ينطبق عىل سبيل المثال عىل حالة العديد
و� آ
ف
الونة
من العمليات البيئية المحمولة عن طريق الماء أو الهواء .ي
أ
ت
ال� تحدث عىل النطاق العالمي ،إىل
خ�ة ،أضيفت ي
ال ي
التغ�ات المناخية ي
الجهاد البيئية والتحديات البيئية ي ت
ال� ي ن
يتع� التصدي
قائمة عوامل إ
الكب�ة ي
لها.

أ
تأخ�
إ
ال�ية ( ،)IPBES 2020وأدت إىل ي
اليكولوجية واستغالل النواع ب
الجراءات الملحة المتعلقة بحماية الطبيعة وإصالحها (.)UNEP 2021
إ

السكان

النسان
صحة إ

التنوع
البيولوجي

التوسع
ض
الح�ي

Climate
المناخ
تغ�
ي
Change

التلوث
الحلول القائمة
عىل الطبيعة
CFC

غازات االحتباس
الحراري

ن
السكا� إىل زيادة التوسع الح�ض ي ونمو المدن ،مما يتسبب ف� زيادة ت
وبالتال غازات االحتباس الحراري والتلوث فضال ً عن انخفاض التنوع
االح�ار العالمي
ويؤدي النمو
ي
ي
ي
ف
ن
ً
ً
تحسن الحلول القائمة عىل الطبيعة التنوع البيولوجي ي� المدن ،وأن تحد
أن
ويمكن
.
السكا�
النمو
وتقلل
نسان
ال
صحة
عىل
ا
سلبي
ا
تأث�
بدورها
العوامل
هذه
وتؤثر
البيولوجي.
إ
ي
ّ
ي
ف
ف
ن
ن
ن
التأث� ي� االتجاه المعاكس.
وبالتال
كذلك التلوث وغازات االحتباس الحراري
تحس� صحة إ
تع� ي
تع� ي
ي
ي
التأث� ي� نفس االتجاه ،وعالمة ( )-ي
النسان .عالمة ( )+ي
شعبة العلوم
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تعريف الحلول القائمة عىل الطبيعة
الدول لحفظ الطبيعة
واالتحاد
)World
الدول (Bank 2008
أدخل البنك
ف ي
ي
أ
( )IUCN 2009مفهوم الحلول القائمة عىل الطبيعة ي� نهاية العقد الول
ش
والع�ين لتسليط الضوء عىل أهمية حفظ التنوع
من القرن الحادي
تغ� المناخ والتكيف معه .وشكّل العديد
البيولوجي للتخفيف من آثار ي
من الجهات الفاعلة مفهوم الحلول القائمة عىل الطبيعة منذ ذلك ي ن
الح�
واتسع نطاق تطبيقه إىل ما يتجاوز تغ� المناخ ،ويغطي آ
الن أيضاً أهدافاً
ي
وتطبيقات أخرى.
الدول لحفظ الطبيعة والمفوضية
وعىل سبيل المثال ،طور االتحاد
ي
أ
الوروبية تعاريفهما الخاصة للحلول القائمة عىل الطبيعة .ووفقاً لتعريف
الدول لحفظ الطبيعة ،فإن الحلول القائمة عىل الطبيعة هي
االتحاد
ي
ت
ال� تتصدى
إجراءات لحماية النظم إ
اليكولوجية الطبيعية أو المعدلة ي
للتحديات المجتمعية بشكل فعال وقابل للتكيف وإدارتها بشكل مستدام
ف
وتوف� منافع التنوع
وإصالحها ،وتؤدي ي� الوقت نفسه إىل رفاه إ
النسان ي
البيولوجي (.)IUCN 2016
وتعرف المفوضية أ
الوروبية الحلول القائمة عىل الطبيعة بأنها حلول
ُ ِّ
اللهام والدعم من الطبيعة ،وتتسم بالفعالية من حيث التكلفة،
تكتسب
إ
وتوفر ف ي� الوقت نفسه فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية وتساعد عىل بناء
القدرة عىل الصمود .وتجلب هذه الحلول المزيد والمزيد من السمات
والعمليات المتنوعة والطبيعية إىل المدن والمناظر الطبيعية والمناظر
البحرية ،من خالل التدخالت المكيفة أ
للوضاع المحلية ،والفعالة من
حيث الموارد والنظامية (.)European Commission 2016
ف
كب� ت
ين
و� ي ن
(يش�كان ف ي� الهدف العام
ح� أن
التعريف� متشابهان إىل حد ي
ي
المتمثل ف ي� التصدي للتحديات المجتمعية الرئيسية من خالل استخدام
اليكولوجية وخدماتها بشكل فعال) ،فإن هناك بعض االختالفات
النظم إ
الدول لحفظ الطبيعة يؤكد عىل الحاجة
المهمة بينهما .فتعريف االتحاد
ي
ف
إىل نظام إيكولوجي مدار بشكل جيد أو جرى إصالحه ليكون ي� صميم أي
ح� أن تعريف المفوضية أ
حلول قائمة عىل الطبيعة ،ف� ي ن
الوروبية أوسع
ي
إىل حد ما ويضع مزيداً من ت
ال� ي ز
ك� عىل المرحلة العملية للتنفيذ ،أي تطبيق
ت
ت
اللهام أيضاً
ال� تستوحي إ
الحلول ي
ال� ال تستخدم الطبيعة فحسب ولكن ي
من الطبيعة وتدعمها.
النذار المبكر والقضايا الناشئة والمستقبلية
إ

ين
وبغض النظر عن االختالفات ف� النهج ،يمكن الجمع ي ن
التعريف� ف ي�
ب� كال
ي
مفهوم أو نهج وظيفي واحد :االستفادة بشكل كامل من إمكانات النظم
الطبيعية وتطبيقها تطبيقاً كامال ً لالستخدامات ش
الب�ية.
الدول لحفظ الطبيعة ( ،)IUCN 2020من
ووفقاً لتوجيهات االتحاد
ي
ال�ض وري أن يوفر الحل منافع ت ز
النسان
م�امنة للتنوع البيولوجي ورفاه إ
من أجل اعتباره حال ً قائماً عىل الطبيعة .ولذلك ،يجب أن يحافظ كل حل
عىل التنوع البيولوجي أو يعززه ،وإال ال يمكن تصنيفه عىل أنه حل قائم
عىل الطبيعة.
اليكولوجية
ونهج حماية التنوع البيولوجي هذا ،وهو :يكمن إصالح النظم إ
أ
وإدارتها المستدامة من أجل منفعة الناس والطبيعة ف ي� أساس دعوة المم
اليكولوجية ( )UN 2019المعلن ف ي� آذار/
المتحدة وعقد إصالح النظم إ
أ
مارس  .2019وتكتسب هذه المبادرة الهامة للمم المتحدة صلة قوية
الطراف أ
باالتفاقات البيئية الدولية الرئيسية المتعددة أ
الخرى ووثائق
أ
المم المتحدة الختامية المتعلقة بالتنمية المستدامة وحفظ التنوع
وتغ� المناخ .وعىل وجه الخصوص ،تسهم هذه المبادرة
البيولوجي ي
ف ي� تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاق باريس المعتمد
المم المتحدة الطارية بشأن تغ� المناخ ،واتفاقية أ
بموجب اتفاقية أ
المم
إ
ي
المتحدة لمكافحة التصحر ( ،)UN 1994وإطار ِسنداي للحد من مخاطر
الكوارث ( .)UNISDR 2015وقد تناولت أ
المم المتحدة الجوانب الرئيسية
وتغ� المناخ وحفظ التنوع البيولوجي ف ي� الوثيقة
للتنمية المستدامة للمدن ي
’’تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام  )UN 2015( ‘‘2020وهي
التوال ،وترتبط
ممثلة ف ي� أهداف التنمية المستدامة  11و 13و 15عىل
ي
ش
ش
والطار العالمي
آيت� للتنوع البيولوجي إ
ارتباطاً مبا�اً بتحقيق أهداف ي
للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )CBD 2020( 2020وفقاً للصيغة الواردة
ف ي� اتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد أُدرج مفهوم الحلول القائمة عىل الطبيعة ف ي� صورة أوسع للمفاهيم
والنهج أ
الخرى المتعلقة باستخدام النظم الطبيعية وإدارتها بشكل
ُ
اليكولوجية والبنية
النسان ،وهي خدمات النظم إ
مستدام من أجل رفاه إ
�ض
عرف البنية التحتية الخ�ض اء
التحتية الخ اء ( .)Kabisch et al. 2016وتُ َّ
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بأنها شبكة مخططة بشكل ت
اس�اتيجي من المناطق الطبيعية وشبه
الطبيعية ذات سمات بيئية أخرى ،تم تصميمها وإدارتها لتقديم مجموعة
اليكولوجية وحماية التنوع البيولوجي ف ي� كل
واسعة من خدمات النظم إ
ف
�ض
الشارة إىل
و� الواقع ،ينبغي إ
من البيئات الريفية والح ية ( .)EC 2012ي
البنية التحتية الخ�ض اء إجماال ً عىل أنها البنية التحتية ض
الخ�اء والزرقاء،
اليكولوجية المختلفة للمياه العذبة والبحرية المائية
بحيث تؤخذ النظم إ
أ
أ
ض
ا� الرطبة والشعاب
والقائمة عىل المياه (مثل النهار
ي
والبح�ات والر ي
أ
ف
المرجانية وأشجار المنغروف والعشاب البحرية ،وما إىل ذلك) ي� االعتبار
ويُ ت
ع�ف بها ،عىل الرغم من أنه من الواضح أنها تتعلق ببعض المدن
فقط.
(المداد،
اليكولوجية عىل أنها المساهمات المختلفة إ
عرف النظم إ
وتُ َّ
ت
اليكولوجية لرفاه
ال� تقدمها النظم إ
والتنظيم ،والطبيعة الثقافية) ي
النسان (.)Haines-Young and Potschin 2018
إ
ين
الماضي� لتعزيز دور
وقُدمت كل هذه المفاهيم وال ُنهج ف ي� العقدين
الطبيعة بأوسع معانيها ف ي� صنع السياسات من المستوى العالمي إىل
مستوى الموقع.
شعبة العلوم
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الجدول  1-الحلول القائمة عىل الطبيعة والبنية التحتية ض
اليكولوجية – لمحة عامة عن المفاهيم
الخ�اء والنظم إ
ا

لمفهوم

الجذور/المنشأ

ت
ال� ي ز
ك�
الحال
ي
يز
ترك� الحوكمة
االستخدام ف ي� السياق الح�ض ي
التطبيق ف ي� الممارسة (التخطيط)

الحلول القائمة عىل الطبيعة
مفهوم جديد ،ال يزال التعريف قيد
النقاش/التطوير
ف
تغ�
متجذر ي� التخفيف من آثار ي
المناخ والتكيف معه
يتناول التحديات المجتمعية
المتعددة؛ ويرى أن التنوع البيولوجي
عامال ً محورياً ف ي� الحل
ن
يتب� ال ُنهج التكاملية والقائمة عىل
ي
الحوكمة
يز
ترك� ح�ض ي منذ البداية
ال يزال بحاجة إىل التطوير ،ولكن
ينطوي عىل ي ز
ترك� قوي عىل العمل
(حل المشاكل)

وبالضافة إىل ذلك ،يمكن اعتبار المفهوم المستخدم بشأن التكيف
إ
ن
اليكولوجية من الناحية العملية جزءاً ال
النظم
عىل
القائم�
والتخفيف
إ
ي
اليكولوجية ،نظراً ألنه يتعلق بشكل
يتجزأ من الحلول القائمة عىل النظم إ
ت
ال� تأخذ ف ي� االعتبار خدمات النظم
خاص ’’بسياسات
ي
وتداب� التكيف ي
ف
ف
تغ� المناخ ،ي� نهج متعدد
إ
اليكولوجية ي� الحد من ضعف المجتمع أمام ي
القطاعات ومتعدد النطاقات‘‘.
وقد وضعت المفاهيم وال ُنهج المختلفة المذكورة أعاله بدافع القلق
إزاء حماية الطبيعة بشكل أفضل ،وبالتحديد التنوع البيولوجي ،ف ي�
النذار المبكر والقضايا الناشئة والمستقبلية
إ

البنية التحتية ض
اليكولوجية
الخ�اء
النظم إ
أقدم تعريف وهو تعريف راسخ عىل
مفهوم يرجع تاريخه إىل عقدين من
الزمن؛ ث
وأك� حداثة ف ي� أوروبا؛ وتعريف الرغم من أنه ال يزال خاضع للنقاش
راسخ إىل حد ما ولكن متباين أيضاً
ف
متجذر ي� حفظ التنوع البيولوجي
متجذر ف ي� السيطرة عىل الزحف
العمر ن يا� ،وإنشاء شبكة إيكولوجية،
ولكن أيضاً إدارة مياه أ
المطار
يز
حفظ التنوع البيولوجي من خالل
ترك� اجتماعي إيكولوجي واسع،
ويشمل دوراً رئيسياً لهندسة المناظر التقييم (االقتصادي) للخدمات ال�ت
ي
تقدمها الطبيعة
الطبيعية وإيكولوجيتها
ت
ال� ي ز
ك� عىل جوانب الحوكمة والمشاركة
تفضل عمليات التخطيط التشاركية
مستخدم بشكل راسخ
مطبق بشكل راسخ للغاية

اليكولوجية
لم تصبح النظم إ
الح�ض ية موضع ي ز
ترك� إال مؤخر ًا
التطبيق راسخ جزئياً ،ولكنه بحاجة
إىل التفعيل من خالل مفاهيم أخرى
(مثل البنية التحتية الخ�ض اء ،والحلول
القائمة عىل الطبيعة)

يعت� استخدام الطبيعة
عالم يهيمن عليه إ
النسان .ومن ناحية أخرى ،ب
تحس� أو ت
ين
ح� استبدال ال ُنهج الهندسية التقليدية،
خياراً الستكمال أو
أ
عىل سبيل المثال ،إلدارة مياه المطار .ولذلك ،فإن كل هذه المفاهيم
تركز بوضوح عىل المصالح ش
الب�ية ،وتهدف إىل تأكيد الفوائد البيئية
ت
ال� يجنيها الناس من الطبيعة .وعالوة عىل
واالجتماعية واالقتصادية ي
ذلك ،فهي تركز عىل المشاكل ،وتتطلب نُهجاً متعددة التخصصات
ت
ومش�كة ي ن
ب� التخصصات.

تعت� هذه القضية مهمة؟
لماذا ب

أ
صل للمشاكل البيئية واالقتصادية
تغ� المناخ ي
أضاف ي
الكث� إىل النطاق ال ي
�ض
تغ�
واالجتماعية الناجمة عن التوسع الح ي  -لذلك ،يعد التكيف مع ي
المناخ ف ي� المناطق الح�ض ية أولوية رئيسية .ويمكن أن تثبت الحلول
القائمة عىل الطبيعة أنها مفيدة للغاية ف ي� التصدي لهذا التحدي.
المناخ المحل ض
الح�ي
ي
تغ� المناخ قد يكون له آثار وعواقب بعيدة
تظهر الدراسات العلمية أن ي
المدى عىل المناخ
المحل للمناطق الح�ض ية .وستختلف هذه العواقب
ي
ف
ين
ب� المدن الواقعة ي� مناطق جغرافية ومناخية مختلفة .ونعرض هنا
بعض أ
المثلة من المناطق الح�ض ية ف ي� أوروبا.
ف
�ض
و� المدن،
تعتمد درجة حرارة المناطق الح ية عىل التطور العالمي .ي
تُضاف عوامل أخرى ناتجة عن المدينة إىل درجات الحرارة العالمية
وتعت� جزر ت
تأث�اً ناتجاً يُنظر إليه
االح�ار الح�ض ية ي
المرتفعة وتزيدها .ب
�ض
عىل أنه مشكلة رئيسية من مشاكل التوسع الح ي ()Gago et al. 2013
�ض
ت
تأث�اً ش
مبا�اً
ال� توثر ي
(الشكل  .)1والمعلمات الرئيسية للتوسع الح ي ي
عىل جزر ت
االح�ار الح�ض ية هي:
السطح الداكنة مثل أ
 زيادة عدد أالسفلت ومواد أسقف المنازل
منخفضة القدرة العاكسة وعالية القدرة الجاذبة،
السطح النباتية أ
 تناقص أوالسطح ذات المسام المفتوحة مثل الحىص
ت
ت
ال� تساهم ف ي� التظليل والتبخر،
أو ال�بة ي
 إطالق الحرارة المتولدة من خالل النشاط شالب�ي (العديد من
الضافية للطاقة الحرارية مثل السيارات ومكيفات الهواء وما
المصادر إ
ف
إىل ذلك) المكدسة ي� مساحة محدودة نسبياً.
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جزر ت
االح�ار الح�ض ية

منطقة سكنية ف ي� الضواحي

تز
من�ه

منطقة سكنية ح�ض ية

وسط البلد

منطقة صناعية

منطقة تجارية

منطقة ريفية

الشكل  :1الحد من جزر ت
االح�ار الح�ض ية

ويشار إىل أن المناخ الح�ض ي نفسه سيؤدي إىل زيادة إالجهاد الحراري الذي
ن
يعا� منه الناس خالل تف�ات ارتفاع درجة الحرارة (.)Pascal et al. 2005
ي
تش� التقييمات إىل حدوث  83موجة حر
وتكتس هذه المسألة أهمية ،حيث ي
ي
ث
ف� أوروبا ي ن
ب� عامي  1980و 2019أسفرت عن أك� من  140 000حالة وفاة
ي
أمريك (.)Harrington et al. 2020
وأ�ض ار تزيد قيمتها عن  12مليار دوالر
ي

الجفاف الناجم عن االحتفاظ بالمياه بطريقة يغ� فعالة .ولذلك ،يمكن أن
يكون الهدف المهم هو ي ن
تحس� القدرة عىل االحتفاظ بالمياه ف ي� المساحات
وتحس� توافرها أ
للغراض المختلفة (ري المساحات الخ�ض اء �ف
ين
الح�ض ية،
ي
المدينة أو نز
بت�يد المساحات المحيطة
المت�هات الخاصة ،أو مجرد السماح ب
ف
بالنتح البطيء) ،ومنع الفيضانات ي� الوقت نفسه.

والتأث� الذي يقع عىل درجات الحرارة الح�ض ية ليس النتيجة السلبية
ي
لتغ� المناخ عىل المناطق الح�ض ية ف ي� أوروبا ،ألنه يؤثر أيضاً عىل
الوحيدة ي
الهيدرولوجيا الح�ض ية للمدن أ
الوروبية .وقد أشارت عدة نماذج إىل اتجاه
إجمال هطول أ
المطار إىل االنخفاض ف ي� الصيف وزيادة شدة العواصف
ال� ييتخللها الجفاف .وستؤدي زيادة أحداث هطول أ
ت
المطار المرتفعة جنباً
ي
السطح غ� المنفذة للمياه ،وهي أ
إىل جنب مع مساحات كب�ة من أ
السطح
ي
ي ُ ِ
ف
كب�ة من الجريان
االعتيادية للمناطق الح�ض ية ي� أوروبا ،إىل كميات ي
�ض
السطحي (الشكل  .)2ونتيجة لذلك ،ستتجاوز نظم الرصف الح ي
الحالية للمدن أ
الوروبية طاقتها االستيعابية بشكل متكرر ،مما سيتسبب
وح� فقدان أ
ف� خسارة اقتصادية وزيادة االنزعاج ت
الرواح (Semadeni et
ي
 .)al. 2008ومن المفارقات أن الحاجة إىل التخلص الرسيع من الكميات
أ
خط�ة أخرى ،أال وهي
كث�اً ما تؤدي إىل مشكلة ي
الزائدة من مياه المطار ي

لجريان السطحي

المصدر :برنامج الأمم المتحدة للبيئة/قاعدة بيانات الموارد العالمية  -مركز وارسو
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قبل التنمية
بعد التنمية
الزمن

الشكل  :2أثر التوسع الح�ض ي عىل الجريان السطحي

المصدر :برنامج الأمم المتحدة للبيئة/قاعدة بيانات الموارد العالمية  -مركز وارسو

ادور الحلول القائمة عىل الطبيعة
ف
ت
�ض
النبا� دوراً مهماً ي� ’’إعادة‘‘ المناخ الح ي أقرب
يمكن أن يؤدي الغطاء ي
يل:
إىل حالة ما قبل التنمية .وهذا يشمل ما ي
 أظهرت الدراسات أن نزتأث� بت�يدي عىل
المت�هات الح�ض ية لها ي
ف
المدينة بأكملها قدره درجة مئوية واحدة تقريباً ي� المتوسط خالل
المت�هات الكب�ة أو النظم أ
الخرى ال�ت
المؤ�ات بأن نز
النهار ،وتفيد ش
ي
ي
تأث� أقوى (،)Bowler et al. 2010
توجد بها أشجار لها ي
الت�يدي للبنية التحتية الزرقاء أو
التأث� ب
 سيؤثر نوع السطح أيضاً عىل يالخ�ض اء .وعىل سبيل المثال ،تكون درجات حرارة سطح المسطحات
وال� تكون بدورها ث
ت
المائية أقل مقارنة
أك� برودة
بالمناطق المزروعة ي
بكث� من الشوارع أ
والسطح (،)Leuzinger et al. 2010
ي
 يمكن أن تؤثر أالشجار الح�ض ية الفردية عىل درجات الحرارة ف ي�
المناطق الح�ض ية عن طريق المساهمة ف� الحد من جزر ت
االح�ار
ي
خصائص أ
الح�ض ية .ويعتمد أ
الشجار مثل نوعها
الداء المناخي عىل
(الصنوبرية/ذات أ
ت
النبا� وسمكه،
الوراق
العريضة) وشكل الغطاء ي
أ
الكب�ة بقدرة بت�يد أعىل
حيث يتمتع الغطاء التاجي ذو الوراق ي
(،)Leuzinger et al. 2010
أ
 يمكن أت
�ض
النبا� ،مثل السقف الخ اء
للنواع الجديدة من نظم الغطاء
ي
تغ� أيضاً توازن الطاقة ف ي� المناطق الح�ض ية
والجدران الخ�ض اء ،أن ي
( .)Enzi et al. 2017ي ز
ش
والم�ة
المبا�ة لهذه النظم هي أنه يمكن
إضافتها كأداة مكملة للبنية التحتية الزرقاء والخ�ض اء الموجودة
وأنها تتيح استخدام المساحات يغ� الخ�ض اء ف ي� العادة (Enzi et al.
،)2017
�ض
 ثبت بالفعل أن الجدران الخ اء تقلل درجات حرارة الجدران( )Cameron, Taylor and Emmett 2014ودرجات حرارة الشوارع
المصممة عىل شكل وديان بما يقرب من  10درجات مئوية خالل النهار
ف ي� المناخات الحارة والجافة (،)Alexandri and Jones 2008
أ
أ
كب�ة عىل
تأث�ات ي
 ثبت أن السطح الخ�ض اء والنباتات الخرى لها يأ
ف
جريان مياه المطار السنوية وعىل التدفقات ي� حالة الذروة
(Bengtsson 2005؛ وStovin et al. 2013؛ و.)Stovin 2010
ويوضح الشكل  3عملية الحد من جزر ت
االح�ار الح�ض ية باستخدام
أ
الشجار.
شعبة العلوم
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شمس
إشعاع
ي

الشكل  :3الحد من جزر ت
االح�ار الح�ض ية

التنفس عن
طريق التحلل
الكربون

الكربون المخزن
ف� ت
ال�بة
ي

الشكل  :6تنقية الهواء

ت
اع�اض طريق المياه

تدفق المياه من الجذوع

تساقط المياه من ورق أ
الشجار

ترسب المياه

تدفق المياه من
الجذوع

ئ
الضو�
التمثيل
ي
أ
ال ي ن
كسج�

ن
أكسيد
ثا�
ي
الكربون

أ
الخشاب الميتة

قمامة من ورق
الشجر

االشكل  :5الحد من الضوضاء

2

أ
ال ي ن
كسج�

ن
ثا� أكسيد
ي
الكربون

جسيمات ت
أكاسيد ن
وج�
الني� ي
دقيقة
عالقة
ت
أكاسيد ن
وج�
الني� ي

تساقط المياه من ورق
أ
الشجار

الشكل  :4الحد من جريان مياه أ
المطار
تنفس النباتات

أكاسيد
الك�يت
ب
جسيمات
ن
أكسيد
ثا�
دقيقة عالقة
يت
الن� ي ن
وج�
جسيمات من
الفئة  2.5أكاسيد
الك�يت
ب
أكاسيد
الك�يت ن
ب
ثا�
أكسيد جسيمات
يت
الن� ي ن
وج� دقيقة عالقة
جسيمات
دقيقة عالقة
ن
أكسيد
ثا�
يت
الن� ي ن
وج�

ترسب المياه

تظليل
الجريان السطحي
للمياه

الجريان السطحي
للمياه

ت
اع�اض طريق المياه

تبخر

CO2

الكربون المخزن ف ي�
أ
الخشاب

التحلل

الماء

الكربون المخزن ف ي�
الجذور

الشكل  :7مراقبة الكربون

الشكل  :8النواحي الجمالية

الشكل  :9ت
ال�فيه
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تغ� المناخ ،توفر البنية التحتية الخ�ض اء أيضاً العديد من
الشارة إىل أنه إ
وتجدر إ
بالضافة إىل دعم التكيف مع ي
أ
أ
ف
�ض
الكب�ة ي� المناطق الح ية .وهي تشمل :الحد من الضوضاء
خدمات النظم إ
اليكولوجية الخرى ذات الهمية ي
أ
(الشكل  ،)4والحد من جريان مياه المطار (الشكل  ،)5وتنقية الهواء (الشكل  ،)6ومراقبة الكربون (الشكل ،)7
والنواحي الجمالية (الشكل  ،)8ت
وال�فيه (الشكل .)9

النذار المبكر والقضايا الناشئة والمستقبلية
إ

ين
تحس� نوعية حياة سكان المدن ،ولهذا السبب
اليكولوجية المذكورة أعاله عىل
وتعمل جميع خدمات النظم إ
ف
القرار بها جميعاً عند اتخاذ قرار باالستثمار ي� الحلول القائمة عىل الطبيعة.
ينبغي إ
وقدمت جائحة كوفيد -19سبباً قوياً جديداً وحجة لتقدير قيمة النظم الطبيعية كأدوات مهمة توفر العديد من
النسان ( .)UNEP 2021وهذا صحيح لكل من
إيجا� عموماً عىل رفاه إ
الفوائد الصحية والعقلية ،وتؤثر بشكل ب ي
البيئات يغ� الح�ض ية والح�ض ية.

شعبة العلوم
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أك� من ذلك .وكان ذلك سيؤدي إىل فقدان العديد من أ
ارتفاعها ث
الشجار
الراسخة .وأدت المقاومة المحلية القوية للقنوات والجدران إىل تنفيذ حلول
بديلة قائمة عىل الطبيعة – وهي بناء مصدات ضد الفيضانات مصممة
لتحويل المياه إىل الحدائق داخل الممتلكات الخاصة ،واستكمالها بزيادة
السهول الفيضية ف� نز
مت�ه ساتكليف القريب واالستفادة من السعة التخزينية
ي
لحوض احتجاز المياه (الشكل .)Oppla 2020b( )12

دراسات الحالة
تغ�
يمكن أن تساعد الحلول القائمة عىل الطبيعة المدن عىل التكيف مع ي
ين
والمقيم� فيها عىل دراية بهذه
المناخ .وأصبح كل من سلطات المدن
الحقيقة بشكل ت ز
تعت� الحلول القائمة عىل الطبيعة بشكل
م�ايد،
وبالتال ب
ي
�ض
ت
تز
يل ثالث دراسات
م�ايد جزءاً من اس�اتيجيات تكيف المناخ الح ي .وفيما ي
حالة مختارة لمدن طُبق فيها نهج الحلول القائمة عىل الطبيعة للتخفيف
المثلة أ
من آثار تغ� المناخ (يشار إىل بعض أ
الخرى ف ي� الحاشية .)1وهذه
ي
(ال�ازيل) ولندن (المملكة المتحدة) ولشبونة
جان�و ب
المدن هي ريو دي ي
(ال�تغال) .وتعرض الخريطة أدناه مواقع هذه المدن (الشكل .)10
ب

لندن
لشبونة

ف
جان�و
الشكل  :11ي� قلب منطقة كثيفة البناء وممهدة من فافيال ريو دي ي
تشهد درجات حرارة شديدة للغاية عىل مدار السنة ،يمكن أن تُحدث
أ
كب�اً.
السطح الخ�ض اء فرقاً ي
المصدرFreepik :

جان�و
ريو دي ي

جان�و ولندن ولشبونة
الشكل  :10موقع دراسات الحالة :ريو دي ي
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جان�و
ريو دي ي
ف
جان�و مداري ،وتشهد المدينة درجات حرارة عالية
المناخ ي� ريو دي ي
للغاية وضارة بشكل خاص ف ي� المنطقة الشمالية من المدينة حيث ال توجد
مناطق خ�ض اء تقريباً وحيث يعيش السكان ذوو الدخل المنخفض ف ي� أحياء
عشوائية وغالباً ما تكون مهمشة (الفافيال) .ولمعالجة هذا الوضع ،نُفذ
ش
م�وع
تجري� ف ي� مسكن يقع ف ي� منطقة أرارا فافيال الكثيفة .وتم تحويل
ب
ي
أ ت
سمن� المموج الذي تبلغ مساحته
السقف
ي
الحال المصنوع من البالط ال ي
 36تم�اً مربعاً بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتتسم بكفاءة استخدام
____________________________

 1عىل سبيل المثال:
/https://cityadapt.com/en )1
www.unep.org/explore-topics/climate-change/what-we-do/climate- adaptation/ecosystem-based- )2
adaptation/ecosystem-13

النذار المبكر والقضايا الناشئة والمستقبلية
إ

الموارد ،إىل سقف أخ�ض  .وأظهر رصد درجات الحرارة الذي يقارن السطح
ت
النبا� بسقف المراقبة المجاور العاري أن درجة حرارة الجو داخل نز
الم�ل
ي
أ
ذي السطح الخ�ض كان ث
أك� برودة بمقدار  20درجة مئوية ف ي� ذروة الحرارة
أ
ين
وتحس� ترشيح
خالل النهار! كما تم تأكيد الحد من جريان مياه المطار
أ
مياه أ
�ض
المطار .وأظهر ش
الم�وع أنه يمكن وينبغي تنفيذ السطح الخ اء
ف أ
الفق�ة كحلول منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن وقليلة الصيانة
ي� الحياء ي
تأث� جزر ت
االح�ار الح�ض ية
لخفض درجات الحرارة الداخلية ،والحد من ي
وجريان مياه أ
تحس� جودة الحياة إىل حد كب� �ف
ين
وبالتال
المطار -
ي ي
ي
المجتمعات منخفضة الدخل (الشكل .)Oppla 2020a( )11
لندن
ف ي� عام  ،1968غمر نهر كواغي الذي يمر بلويشام ،الواقعة جنوب لندن،
وسط لويشام إىل عمق يزيد عن تم� واحد .كما حدث المزيد من الفيضانات
أ
ف آ
خ�ة .وكان الهدف من ش
تداب� للسيطرة عىل
الم�وع هو اتخاذ ي
ي� الونة ال ي
الفيضانات وتخفيف مخاطرها ،وضمان عدم فقدان المناطق الح�ض ية
التداب� السابقة المتخذة للتخفيف من آثار الفيضانات
الخ�ض اء .وكانت
ي
تتألف من بناء قنوات وجدران خرسانية ،وكانت الخطة تتمثل إىل زيادة

الشكل  :12نز
مت�ه ساتكليف ف ي� لندن  -مناظر طبيعية مهيكلة تُشكّل خزانات
مياه .مخطط التخفيف من آثار فيضان نهر كواغي.
المصدرwww.alamy.com :

لشبونة
�ض
�ض
كان ربط المساحات الخ اء عن طريق إنشاء ممرات خ اء أحد
الولويات الرئيسية للمدينة .وأفضل مثال عىل ذلك هو الممر أ
أ
الخ�ض
مت�ه غابة مونسانتو بوسط المدينة بع� نز
الرئيس ،الذي يربط نز
مت�ه إدواردو
ي
ن
ش
يب� م�وع تجديد إيكسو
السابع (الشكل  .)13وعالوة عىل ذلك ،ي
الوسطى ،الذي يجري تنميته حالياً ،كيف يمكن أن تؤدي زراعة أشجار
ين
وتحس� البنية
الشوارع وإنشاء مساحات خ�ض اء إىل خلق أوجه تآزر
التحتية الرمادية القائمة .ويساعد ذلك ف ي� الحد من حركة المرور ،مما يمنح
تخض� هذه المساحات
أك� .ويؤدي
ي
اك� الدراجات مساحة ب
المشاة ور ب ي
ف
إىل إمكانية إقامة روابط بيئية أفضل ويساهم ي� مراقبة تلوث الهواء.
وتجعل أشجار الشوارع المدينة ث
أك� جاذبية ،وتربط المناطق الخ�ض اء
شعبة العلوم
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آثار السياسات وخيارات التمويل
ين
تعمل الحلول القائمة عىل الطبيعة عىل
النسان .ومرة أخرى،
تحس� رفاه إ
هناك حلول فعالة من حيث التكلفة ،تفوق فوائدها التكاليف .وهناك
العديد من أ
المثلة المعروفة عىل التطبيق الناجح للحلول القائمة عىل
الطبيعة بدال ً من البنية التحتية الصلبة (Jones et al. 2012؛ وChausson
.)et al. 2020
ويختلف منظور المالية العامة عن منظور التكلفة والفوائد .والسؤال
الم�وع عىل ي ز
البارز هو ما سيكون أثر ش
الم�انية العامة .وتتمثل المشكلة
ف ي� التدفقات النقدية الفعلية وليس التكلفة والفوائد .ومن هذا المنظور،
تهتم الجهات الفاعلة العامة باالستفادة من استثماراتها الموجهة إىل
التكيف بسبب ي ز
م�انياتها المحدودة.

الشكل  :13المناطق الخ�ض اء ف ي� المركز التاريخي لمدينة لشبونة

المصدرFreepik :

ف
و� إطار خطة لشبونة
اك� الدراجات .ي
بشكل أفضل وتوفر الظل للمشاة ور ب ي
�ض
الخ�ض اء ،أنشأت المدينة أيضاً فريقاً عامال ً لتعزيز الزراعة الح ية
ال� تم التأكيد عليها ف� ت
ت
اس�اتيجية التنوع البيولوجي لعام
ي
وتعزيزها ،ي
أ
ورو� (.)Oppla 2020c
 2020لالتحاد ال ب ي

© Shutterstock.com
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وهذا مهم لضمان عدم تقويض سالمة واستقرار النظام الطبيعي
ال� تفضل المكاسب قص�ة أ
ت
الجل ولكنها تقوض قدرة
ي
بالممارسات ي
النظام عىل توف� فوائد أ
للجيال القادمة ( .)IUCN 2020وتستحق النقاط
ي
أ
ن
بع� االعتبار عند استكشاف الخيارات والساليب
الثالث التالية أن تؤخذ ي
ف
�ض
الممكنة لزيادة االستثمارات ي� الحلول القائمة عىل الطبيعة الح ية.
ن
التعاو�
التخطيط
ي
أوالً ،تعد الحلول القائمة عىل الطبيعة متعددة الوظائف وتتطلب إجراءات
والدارات حيث يمكن تحقيق التوازن ي ن
ب�
تخطيط شاملة للقطاعات إ
المصالح الخاصة المختلفة .وبالنظر إىل التطبيقات المتعددة والمتنوعة
للحلول القائمة عىل الطبيعة ،ينبغي الحصول عىل أموال من مصادر مختلفة
ت ض
ا� ،يمكن إنشاء مساحة
وتوجيهها نحو االستثمارات المعنية .وكمثال اف� ي
خ�ض اء جذابة تشمل خدمات المرافق ت
ال�فيهية .وقد أظهرت دراسات الصحة
ف
العامة أن هذه المساحات الخ�ض اء الح�ض ية تساهم أيضاً ي� تحقيق آثار
صحية إيجابية ( .)Naturkapital Deutschland - TEEB DE 2016وكمثال
أ ض
ا� الرطبة الح�ض ية من مخاطر الفيضانات (المرجع
آخر ،يمكن حماية الر ي
نفسه) .ويمكن أال تمول هذه الحلول القائمة عىل الطبيعة إدارة البيئة
فحسب ،بل يمكن أن تمولها أيضاً إدارة الصحة أو إدارة المياه ف ي� البلدية.
وبالتال ،كلما كان ’’العائد عىل االستثمار‘‘ أوضح لكل قطاع من القطاعات
ي

ين
المعني� باالستثمار ف ي� مثل هذه
المتأثرة ،زاد احتمال قيام صانعي القرار
توف�
البدائل ’’الجديدة‘‘ والمبتكرة للخطط المعروفة بشأن المدن .ويمكن ي
المعلومات المطلوبة إما عن طريق العلم أو إدراجها ف ي� منهجيات التقييم
ت
ال� جرى توسيع نطاقها لتشمل
إالداري ،مثل تحليالت التكلفة والفوائد ي
ئ
البي� (Hanley and Barbier 2009؛ و )Hansjürgens 2004أو
ُ
البعد ي
المعاي� (Janssen 2001؛ .)Tsianou et al. 2013
التحليالت متعددة
ي
ين
ال�اكات ي ن
شإ�اك القطاع الخاص ف� ش
القطاع� العام والخاص
ب�
ي
ين
ال�اكات ي ن
ثانياً ،يمكن أن تتيح ش
ب�
القطاع� العام والخاص لصانعي القرار
بشأن المناطق الح�ض ية تشكيل تحالفات ي ئ
ته� مناخاً مؤاتياً لالستثمار ف ي�
ين
للمواطن� ش
الحلول القائمة عىل الطبيعة .وقد يكون
وال�كات المحلية ،وربما
ت
الكب�ة مصلحة ف� نز
ح� ش
المت�هات ،والمناطق المحمية ،والغابات
ال�كات ي
ي
ين
للمقيم� فيها
الح�ض ية ،ومستجمعات المياه النظيفة ،ومدينة صديقة
ت
بشكل عام وصالحة للعيش .ش
ال�
وال�كات ي
الكب�ة عىل وجه الخصوص ي
ف
ت
ال� تتمتع بأوضاع معيشية
لديها فروع ي� مواقع متعددة تفضل المدن ي
ين
موظف� رفيعي المستوى .ومن شأن
جيدة ألن ذلك يساعدها عىل جذب
المال لدعم عمليات التنمية أن يفتح فرصاً
المشاركة بل وتقديم الدعم ي
ف
جديدة .وكلما نظم أصحاب المصلحة أنفسهم ي� شبكات وجمعيات للدفاع
أ ض
ش
ا� الزراعية والغابات (Bryant
عن مصالحهم ون�ها ،مثل الحفاظ عىل الر ي
أ
ض
ن
ا� هذه
 ،)2006زاد احتمال نجاح تحقيق التوازن يب� مساعي استخدام الر ي
أ
أ ض
ين
ا� مثل تنمية المناطق
وب� المصالح المرتبطة باالستخدامات الخرى للر ي
لل�امج المخصصة مثل المدفوعات مقابل خدمات النظم
السكنية .ويمكن ب
إاليكولوجية أن تحمي مناطق مهمة تقدم خدمات عامة (Szkop, Sylla
 .)and Wiśniewski 2018وعىل سبيل المثال ،سمح قانون صدر ف ي� يب�و
ين
لسلطات البلديات بتقديم مكافآت مالية ألصحاب المصلحة
المحلي� من
المجتمعات المحلية عند المنبع عىل إالدارة السليمة لمستجمعات المياه -
وبالتال ي ن
توف� خدمات النظم إاليكولوجية الهيدرولوجية لسكان المدن
تأم� ي
ي
بشكل مستدام .وينظر إىل هذه آ
ين
لتحس� جودة المياه
اللية عىل أنها فرصة
ُ
أ
ئ
الما� لكل من المجتمعات المحلية عند المنبع ومستخدمي المياه
والمن ي
ف ي� المناطق الح�ض ية ف ي� مدن المصب (Jenkins, Gammie and Cassin
 .)2016ويمكن استخدام آليات مماثلة .وعىل سبيل المثال ،تحتاج ش
ال�كات
العاملة ف ي� المناطق الح�ض ية إىل إمدادات كافية من المياه النظيفة لعملياتها.
شعبة العلوم
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الدماج ف ي� النظم المالية الحكومية
إ
اليكولوجية
الدماج السليم للوظائف العامة إ
ثالثاً ،يمكن أن يساعد إ
ف
ف
المال للبلد ف ي� تنفيذ الحلول القائمة عىل الطبيعة ي� المناطق
ي� النظام ي
الح�ض ية وأن يعززها .وال يتعلق أ
المر بمجرد إتاحة حوافز لمستخدمي
الر ضا� من القطاع الخاص من خالل آ
أ
الليات المالية مثل ال�ض ائب أو
ي
آ
الليات القائمة عىل تحديد سقف االنبعاثات واالتجار فيها من أجل حقوق
يز
التنمية ،ولكنه يتعلق أساساً
بتحف� الطبيعة .ويمكن أن يشكل سلوك
أ
السلطات العامة إزاء االستثمار
التقري� إضافة جيدة الداء ولكنه ليس
بي
ح� آ
معروفاً بشكل جيد ت
الن ف ي� مزيج السياسات .وعىل سبيل المثال،
يمكن تقديم حقوق االرتفاق الخاصة بالحفظ ،حيث تقدم الحكومة
أ ض
�ض
ا� الخاصة مقابل تحويل أراضيهم إىل محمية
تخفيضاً يبياً لمالك الر ي
خاصة .ويمكن أن يستهدف ذلك إدارة مستجمعات المياه  -ولكن يمكن
ين
تطبيقه ف ي� سياقات أخرى أيضاً ،مثل السياحة -
المدادات من
لتحس� إ
اليكولوجية .وقد جرى اختبار هذا النهج ف ي� جنوب أفريقيا
خدمات النظم إ
( )Stevens 2018وكوستاريكا (.)Szkop, Sylla and Wiśniewski 2018
وثبت أن إدماج ش
اليكولوجية ف ي� التحويالت المالية للبلديات
المؤ�ات إ

يحفز الحكومات المعنية عىل إنشاء مناطق محمية إضافية (Sauquet،
Marchand and Féres 2014؛ وDroste et al. 2015؛ و.)Ring 2008
وحسب ش
المؤ� ،يمكن دعم المساحات الخ�ض اء الح�ض ية ووظائفها
أ
اليكولوجية.
المال للغراض إ
العامة البيئية من خالل آليات التحويل ي
وسيعمل الحافز عىل سبيل المثال بالطريقة التالية :إذا كانت المدينة
ستحصل عىل جزء من التحويالت المالية فقط إذا وفرت قدراً معيناً من
المساحات الخ�ض اء للفرد ،فقد يكون من المربح للمدينة استثمار مبلغ
ف
مع� ،ي ن
ين
ضا�.
لتأم� ذلك الدخل إ
ال ي
وأخ�اً ،أظهرت جائحة كوفيد -19الروابط ي ن
ب� تدهور التنوع البيولوجي
ي
النسان .وقد أدت الجائحة إىل عواقب وخيمة وأثرت عىل اقتصادات
ورفاه إ
بأكملها ،فضال ً عن وضع أعباء هائلة عىل نظم الصحة والمرافق العامة.
ت
ال� تشمل
ويُعتقد أنه يمكن استكشاف إ
الصالحات المالية السليمة بيئياً ي
ف
ئيس
للتعا� بعد الجائحة (UNEP
ي
الحلول القائمة عىل الطبيعة كمكون ر ي
اليكولوجية
 .)2021كما ينبغي أال يغيب عن بالنا أن مفاهيم مثل السالمة إ
اليكولوجية
والمعاي� البيئية والبنية التحتية الخ�ض اء وخدمات النظم إ
ي
ت
مدرجة ضمن المبادئ الرئيسية لمختلف اس�اتيجيات ’’إعادة البناء بشكل

ت
ال� تهدف إىل حماية مستقبلنا ف ي� أعقاب المخاطر العالمية
أفضل‘‘ ي
الوشيكة ف ي� المستقبل.

االستنتاجات
تسلط النقاط السابقة الضوء عىل المسارات المحتملة لكيفية دعم
االستثمارات ف ي� الحلول القائمة عىل الطبيعة .وهناك نقاط رفع مختلفة
ين
ويتع� دراسة سياسة متماسكة بشكل جيد ف ي� شكل مزيج من السياسات
وبالضافة إىل ذلك ،هناك مصادر مختلفة
( .)Ring and Barton 2015إ
أ
ت
ز
ال� يمكن من خاللها تمويل هذه االستثمارات :يم�انيات
للموال المتاحة ي
البلديات ،أو الصناديق العامة والخاصة ،أو أموال التحويالت المالية.
وبالتال ،ال يوجد حل واحد يناسب جميع الحاالت بل هناك مجموعة
ي
من أ
الدوات المناسبة ت
أك� أو أصغر
ال� يمكن استخدامها وتحقق نجاحاً ب
ي
ف
ف
و� المستقبل ،من شأن المزيد من دراسات الحالة
ي� ظروف مختلفة .ي
الموسعة بع� مختلف مناطق العالم أن يوفر أيضاً أدلة أفضل عىل
توصيات السياسات عىل النحو ت
المق�ح.
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