فانكوفر  -خطة عمل المدينة الخضراء Green City
2015

عن التجربة
دلى فانكوفر اترخي طويل من اختاذ اجراءات مناخية اجيابية ،مما أدى يف عام  2011اىل اس تخراج
خطة معل املدينة اخلرضاء ،ويه مبادرة ملعاجلة التحدايت البيئية يف فانكوفر من خالل مجموعة من
الهداف الطموحة ولكن قابةل للتحقيق وقابةل للقياس.
تواجه فانكوفر حتدايت من عدد مزتايد من الساكن يف منطقة حمصورة بحاكم ،فضال عن دورها
مكركز اقتصادي واجامتعي وثقايف .كام تواجه املدينة خماطر مناخية مكدينة ساحلية مما يتطلب اس تجابة
للحاجة اىل العمل احلامس والابتاكر ،هتدف امحلةل أو اخلطة اىل بناء جممتع أكرث حيوية واقتصاد أخرض
مزدهر.

التطبيق
و يتضمن الربانمج أهدافا ذات مؤرشات أداء واحضة دلفع املساءةل ،وحتديد الولوايت ،والتحسني املس متر .وتعد قوامئ جرد انبعااثت الغازات ادلفيئة
عىل مس توى اجملمتع احمليل وقطاع البناء  -واليت يمت حتديهثا س نواي وفقا للمعايري ادلولية .

وقد بنيت هذه امحلةل ،من خالل املشاورات العامة  /لحصاب املصلحة واملدخالت من أكرث من  35،000خشص حول العامل ،وهذا مثاا لفضال
املامرسات يف جمال التعاون بني املواطنني ،وبناء الرشااكت الالزمة لتحقيق رؤية املدينة وتصبح مدينة رائدة يف جمال الاس تدامة.
وتشمل الفوائد الاقتصادية زايدة النشاط التجاري والعامةل يف عدد من القطاعاات .وتظهار دراساة أجرهتاا الل ناة الاقتصاادية يف فاانكوفر أن عادد
الوظائف اخلرضاء زاد بنس بة  19يف املائة منذ عام  ،2010ويعمل الآن  20 000خشص .وكثري من هذه الوظائف لها عنرص من املشاريع الاجامتعية
والابتاكر.

النتائج
وتشمل أهداف خطة العمل العاملية لعام  2020ما ييل:
•خفض انبعااثت الغازات ادلفيئة بنس بة  ٪33مقارنة مبس توايت عام  .2007ويف عام  ،2014اخنفضت انبعااثت الغازات ادلفيئة بنس بة .٪7
يشرتط أن تكون مجيع املباين حمايدة للكربون حبلول عام 2020؛ واحلد من اس تخدام الطاقة وانبعااثت الغازات ادلفيئة يف املباين القامئة بنس بة
 ٪20مقارنة مبس توايت عام .2007
•خفض اس هتالك الفرد من املياه بنس بة  ٪33مقارنة مبس توايت عام  .2006يف عام  ،2014اخنفض الاس هتالك بنس بة .٪16
•مضاعفة عدد الوظائف اخلرضاء
•احلد من النفاايت الصلبة اليت تصل اىل املكب أو احملرقة بنس بة  ٪50عن مس توايت عام  .2008اعتبارا من عام  ،2013اخنفضت النفاايت
الصلبة اىل املكب أو احملرقة بنس بة .٪18
•خفض البصمة البيئية ل فانكوفر بنس بة  ٪33مقارنة مبس توايت عام .2006
•وضع بعض املبادئ التوجهيية لتحسني نوعية الهواء
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