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يشلك ما تنتجه مدن العالم نحو ثالثة أرباع االنبعاثات من الغازات الدفيئة.
ولعل استخدامات تلك المدن من الطاقة ،وسلوك وعادات مواطنيها ،هو
ما سيقرر ما إذا كنا قادرين على خفض االنبعاثات إلى الحد الالزم لتجنب
التغير المناخي الخطير وكذلك التكيف مع اآلثار التي بدأ الشعور بها
بالفعل في المدن.
تحولية عاجلة .فااللتزامات
هنالك حاجة ّ
ملحة التخاذ إجراءات ّ
الحالية على الصعيد الوطني حيال التغير المناخي سوف تؤدي
إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بنحو  2.7درجة مئوية خالل هذا القرن
– أعلى بشلك ملحوظ من الهدف المتمثل في تحقيق ارتفاع
"يقل عن درجتين" الذي تمت إعادة التأكيد عليه في مؤتمر
باريس الحادي والعشرين للمناخ ( ،)COP 21والطموح المتمثل
في تحقيق ارتفاع بواقع درجة ونصف والذي تضمنته
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اتفاقية باريس.
وبناء على ذلك فإن اإلجراءات التي تتخذها المدن سوف تمثل
ً
أمراً جوهرياً لتحقيق األهداف الطموحة التفاقية باريس – ولكن
ما يشجع هو أن ما يزيد على  7000مدينة قد قدمت التزامات
من خالل "االتفاق العالمي للمحافظين الخاص بالطاقة والمناخ"
– وتقوم هذه المدن باإلبالغ عن التقدم الحاصل لديها .ومع
أن هذه المدن عبرت عن طموح عظيم ،إال أنه يتوجب عليها
التعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في سبيل
سعيها إلى تحقيق أهدافها ،وتخفيض انبعاثاتها بشلك كبير،
والتكيف مع آثار التغير المناخي ،وتحقيق االستفادة اقتصادياً
واجتماعياً من البيئة منخفضة االنبعاثات الكربونية.

وصوال إلى خفض
يقدر حجم االستثمار الذي تحتاجه المدن
ً
معدالت الكربون المنبعث في وسائل النقل والطاقة والمياه
والنفايات والبنية التحتية لالتصاالت بنحو  57تريليون دوالر
أمريكي في الفترة ما بين اآلن والعام  2 .2030وما من سبيل
لتقديم هذا الحجم من االستثمار إال من خالل التعاون المشترك
مع الشراكت التجارية والمستثمرين.
يعزز التعاون قدرة حكومة المدينة على احتساب حجم
االنبعاثات لديها وإدارتها .وعلى الرغم من الصالحيات الكبيرة
التي تتمتع بها سلطات المدينة غالباً  ،إال أن الحجم األكبر من
االنبعاثات في المدينة يأتي من مصادر ال تمارس السلطات
رقابة مباشرة عليها .فعلى سبيل المثال ،تشلك العمليات
البلدية في مدينة نيويورك ما نسبته  7%فقط من إجمالي
االنبعاثات على نطاق المدينة .وعلى المستوى العالمي،
تنتج العمليات البلدية في المدن فقط  3%من إجمالي حجم
االنبعاثات على نطاق المدينة 3.أما النسبة المتبقية فتأتي من
مصادر اكألبنية ووسائل النقل الخاصة حيث تتم ممارسة الرقابة
من قبل شراكت تجارية ومستويات أخرى من الحكومة وكذلك
4
من قبل أشخاص أفراد.

تقرير (سي دي بي) الموضوعي
تعمل (سي دي بي) كمنصة للتقاريرالرسمية لميثاق
المحافظين ،والذي أعيد إطالقه بصيغة عهد المحافظين
العالمي للمناخ والطاقة .وجاء إطالق عهد المحافظين
العالمي للمناخ والطاقة برئاسة مشتركة من قبل لك من
مايلك ر .بلومبيرغ ،عمدة مدينة نيويورك السابق والمبعوث
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للمدن والتغير المناخي،
وكذلك ماروس سيفكوفيتش ،نائب رئيس المفوضية
األوروبية ،وبدعم من شباكت المدن اإلقليمية والعالمية،
بمن فيهم مجموعة المدن الكبرى ( )C40لقيادة المناخ،
والحكومات المحلية لالستدامة

1. Climate Action Tracker. 2015.
http://climateactiontracker.org/news/253/
Climate-pledges-will-bring-2.7C-ofwarming-potential-for-more-action.html
2. "Financing the transition: Sustainable
infrastructure in cities." WWF and Z/
Yen Group Limited, 2015. Sustainable
infrastructure in cities. http://www.
longfinance.net/images/reports/pdf/
Financing_the_transition_March2015.pdf
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بيانات الشراكت والدول واألقاليم مجموعة البيانات.
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وفي هذه السنة ،قام ما يزيد على  533مدينة من مختلف
أرجاء العالم باإلفصاح عن بيانات تتعلق بالتغير المناخي عن
طريق برنامج المدن التابع لمؤسسة (سي دي بي) .ولقد قمنا
بتحليل هذه البيانات للتحقق من المواقع والطرق التي تقوم
فيها المدن بالتعاون بشأن اإلجراءات المناخية مع الحكومات
والشراكت التجارية اإلقليمية ،والستكشاف المواضع التي توجد
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فيها إماكنية لتعميق هذا التعاون وتوسيعه.
وتظهر البيانات حدوث هذا التعاون ،ونجاحه ،ووجود إماكنية
فيه للدفع قدماً بالنمو االقتصادي.
يعد التعاون بين المدن واألقاليم والشراكت التجارية سمة
رئيسية لإلجراءات المتعلقة بالمناخ .وهنالك ما يقرب من
ثلثي المدن التي ترفع تقاريرها إلى (سي دي بي)
قد بدأت بالتعاون
فعال ،سواء اكن ذلك من حيث األبحاث
ً
المتعلقة بالتغير المناخي وتبادل المعرفة ،أو من حيث توفير
التمويل ،أو تنفيذ المشروعات ،أو تطوير األعمال.
إن الفرصة االقتصادية الناشئة من التعاون بالنسبة للك
من المدن واألعمال والمستثمرين تعد مسألة جوهرية:
ويمثل نشوء اقتصاد منخفض االنبعاثات الكربونية فرصة
اقتصادية هائلة .فعلى الصعيد العالمي ،تقوم أكثر من 75%
من المدن التي تبلغ بياناتها لمؤسسة (سي دي بي) بتحديد
إماكنية تطوير أعمال وقطاعات اقتصادية جديدة ترتبط بالتغير

يقوم ما مجموعه

533

المناخي .وتسعى المدن التي تقدم اإلفصاحات إلى (سي
دي بي) إلى مشاركة القطاع الخاص في  720مشروعاً يرتبط
بالمناخ بقيمة تساوي  26بليون دوالر أمريكي 6 .وتهتم المدن
في شمال أمرياك وأفريقيا على وجه التحديد بتوفير التمويل
– على الرغم من انتهاجها أساليب متفاوتة في إدارة التغير
المناخي.
وهناك احتمالية أكبر لدى المدن التي تتعاون مع الشراكت
التجارية في أن تقوم بتحديد أهداف متعلقة بخفض
االنبعاثات .فمن بين  190مدينة حددت أهدافاً لها في مجال
خفض االنبعاثات ،تقوم  74%منها بإظهار أنماط من التعاون،
وفي ذلك داللة على أن التعاون يساعد المدن على السعي
إلى تحقيق أهداف أكبر في اإلجراءات المناخية مما لو اكنت
بمفردها ،كما أن التعاون يجعلها تلك المدن تتحلى بقدر أكبر
من المرونة في وجه التغير المناخي.
لقد أثبتت المدن بالفعل ريادة قوية حيال التغير المناخي،
وسوف تستمر في فعل ذلك ضمن سياق جهودها للحد من آثار
التغير المناخي والتكيف معه المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية
باريس .وحتى تستطيع مواجهة هذه التحديات ،ال يمكن للمدن
أن تعمل بشلك منفرد .وحسبما تظهره بيانات اإلفصاح لهذه
السنة ،فإن المدن التي تتعاون هي األكثر طموحاً وجاهزية
الغتنام المزيد من الفرص االقتصادية وجذب المزيد من التمويل
بالمقارنة مع تلك التي تبدي ذلك القدر من التعاون.
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التعاون يحصل على
أرض الواقع ،ويحقق
النجاح ،وهو حافل
باإلماكنات للدفع
بالنمو االقتصادي.

من المدن البالغ عددها 190
مدينة قامت بتحديد األهداف
وتحقق التعاون فيما بينها

56%

299

مدينة قامت بتحديد
فرص تطوير أعمال جديدة
وقطاعات اقتصادية مرتبطة
بالتغير المناخي

 26مليار دوالر أمريكي

هو إجمالي تلكفة المشاريع التي بلغ عددها  720مشروعاً
والتي ترغب المدن في مشاركة القطاع الخاص فيها.
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