حلول املناخ
من فنلندا

هل كنت تعلم؟
هل أسلوب حياتك جيد أم ضار بالنسبة للبيئة؟
اخترب نفسك واكتشف إذا ما كنت تشكل
تهديدًا أم فرصة.
بعد اختبار قصري،
ستتلقى نصائح مخصصة لك
سوف تساعدك هذه النصائح عىل توفري الوقت واملال
وتحسني جودة حياتك.
وسوف يشكرك كوكبنا عىل ذلك!
اخترب نفسك!

اختبار أسلوب الحياة من صندوق االبتكار الفنلندي (/Sitra): lifestyletest.sitra.fi

فنلندا ،الفنلنديون ،الحياة يف فنلندا

الصورة :مايكل تويلد  /ليهتيكوفا

يعد نظام  SmartMetللتنبؤ بالطقس أحد أفضل منتجات  ،FMIالذي
يجمع مالحظات األرصاد الجوية ،مبا يف ذلك البيانات التي ينتجها رادار
الطقس واألقامر الصناعية ومناذج التنبؤ بالطقس .ويساعد النظام خرباء
األرصاد الجوية عىل تحليل وتصور البيانات يف محطات العمل الخاصة بهم،
وإصدار تنبؤات وتحذيرات الطقس بنا ًء عىل هذه املعلومات .النظام قيد
االستخدام بالفعل يف أكرث من  30دولة .ويعتمد جزئ ًيا عىل شفرة مفتوحة
املصدر ،وال تفرض  FMIرسوم ترخيص الستخدامه.
فيتنام هي واحدة من الدول التي تستخدم نظام .SmartMet
وقد استمر التعاون يف األرصاد الجوية مع إدارة األرصاد الجوية
والهيدرولوجية الفيتنامية ملدة عرش سنوات بتمويل فنلندي ومتويل دويل
آخر (مبا يف ذلك من البنك الدويل) .حيث كان فريق مكون من حوايل عرشة
أشخاص من  FMIمسؤول عن تصدير النظام إىل فيتنام ،مبا يف ذلك مدير
املرشوع واملتنبئني بالطقس يف املعهد وخرباء تكنولوجيا املعلومات.
استُخدم نظام  SmartMetخالل موسم أعاصري عام
 ،2020عندما رضب إعصار فامكو منطقة فيتنام .وقدم النظام بيانات
التنبؤ بالطقس يف وقت سابق وبشكلٍ أفضل ،مام ساعد الناس عىل
االستعداد لوصول اإلعصار وتقليل الرضر الذي يسببه.

 38التعاون الدويل

الصورة :فايساال

نظام  SMARTMETيساعد يف
التنبؤ

الصورة :هاييك سوكوما  /ليهتيكوفا

تجمع األرصاد الجوية بني االبتكارات وأعامل التطوير

ُت

عزى تسعة من أصل عرش كوارث طبيعية إىل التغري املناخي .وعىل مدى
العقد املايض ،أودت الكوارث بحياة مئات اآلالف من الناس وأثرت عىل
حياة ما يقرب من ملياري نسمة.
باإلضافة إىل التخفيف من آثار التغري املناخي ،نحتاج إىل وسائل للتكيف معه عىل
نطاق واسع ،مبا يف ذلك طرق التنبؤ باملخاطر الجوية واملناخية واالستعداد لها .وهنا ميكن
لألرصاد الجوية  -إحدى أولويات السياسة اإلمنائية لفنلندا  -تقديم املساعدة.
يُعد املعهد الفنلندي لألرصاد الجوية ( )FMIمن املتمرسني عندما يتعلق األمر
بالتعاون الدويل يف مجال الطقس واملناخ :فقد نفذ مشاريع دولية يف أكرث من 100
دولة .وت ُعد رشكة فايساال الفنلندية املورد الرائد يف العامل ألنظمة الطقس ،فهي تبيع
معدات مراقبة الطقس وقياسه إىل أكرث من  150دولة كل عام .يغطي املعهد الفنلندي
لألرصاد الجوية ورشكة فايساال املعدات (مثل رادار الطقس ومحطات السرب وأنظمة
مواقع الربق) وأنظمة التنبؤ بالطقس واإلنذار واملنتجات النهائية والتدريب عىل األرصاد
الجوية.
مبساعدة املنظامت املدنية والجهات الفاعلة املحلية األخرى ،ميكن ألولئك الذين
يحتاجون إىل معلومات الحصول عليها بتنسيق واضح ومناسب .تجدر اإلشارة إىل
أن الصليب األحمر والهالل األحمر من الرشكاء املحليني للمعهد الفنلندي لألرصاد الجوية.
يا له من تعاون سلس ،بني الجهات الفاعلة يف القطاعني العام والخاص  -وزارة

الخارجية ،واملعهد الفنلندي لألرصاد الجوية ،وفايساال والصليب األحمر  -يجعل عرض
فنلندا مميزا ً للغاية.

يورو واحد يوفر عرشة

ال تستفيد خدمات الطقس واملناخ من إدارة مخاطر الكوارث فحسب ،بل تستفيد أيضً ا من
جميع قطاعات املجتمع بد ًء من النقل والطاقة ووصوالً إىل الزراعة واملياه والرعاية الصحية.
ويُعد تطوير هذه الخدمات أحد أكرث الطرق فعالية من حيث التكلفة للتكيف مع آثار التغري
املناخي :يف املتوسط ،من امل ُقدر أن تدر االستثامرات فائدة تبلغ عرشة أضعاف قيمتها .مام يعني
أن كل يورو ينفق عىل تطوير خدمة الطقس يدر وفورات قدرها عرشة يورو.

39

الصورة :ائتالف وزراء املالية من أجل املناخ

حياة أفضل للماليني من خالل صناديق التعاون اإلمنايئ

ا

لعواصف والجفاف والفيضانات واألمراض .ندرة الغذاء واملياه النظيفة ،وتسارع وترية
الهجرة ،واملنافسة عىل املوارد الطبيعية .يتسبب التغري املناخي يف مشاكل هائلة،
السيام ألفقر البلدان  -وتشكل هذه املشاكل تهديدًا خط ًريا لألمن العاملي.
تأخذ فنلندا االستدامة املناخية والتنمية املنخفضة االنبعاثات يف االعتبار يف جميع
مناحي تعاونها اإلمنايئ .كام ميكن للعمل املناخي أن يدعم أهداف التنمية املستدامة
األخرى .ويف البلدان الناشئة ،يتم دعم العمل املناخي من خالل قنوات عديدة بد ًء من
مشاريع املنظامت غري الحكومية الصغرية ووصوالً إىل صناديق املناخ الكبرية متعددة
األطراف.
لقد ثبت أن متكني املرأة له تأثري عىل رفاهية املجتمع ككل .فالنساء يف البلدان
الناشئة لديهن رؤى يومية حول كيفية التخفيف من آثار التغري املناخي والتكيف معه.
وهذا هو السبب يف أن فنلندا تأخذ وجهات نظر املساواة يف االعتبار يف جميع أعاملها

اإلمنائية.
بفضل نتائجها املمتازة ،تُعترب رشاكة الطاقة والبيئة ( )EEPإحدى الجهود اإلمنائية
الرائدة لفنلندا ،التي تم إطالقها يف رشق وجنوب إفريقيا يف عام  .2010وتعمل EEP
 Africaحال ًيا كصندوق يديره صندوق تنمية الدول االسكندنافية ( .)NDFوتدعم
األنشطة يف  15دولة يف رشق وجنوب أفريقيا.
منحت  EEPالناس يف البلدان املستهدفة وصوالً أرسع إىل الطاقة املتجددة
مع تعزيز النمو األخرض املستدام والتشاريك .وساهمت ،عىل وجه الخصوص ،يف تحسني
الظروف املعيشية وسبل كسب الرزق ألفقر الناس .وأدى التعاون مع الجهات الفاعلة
املحلية إىل خلق اآلالف من فرص العمل للنساء والشباب تحديدًا ،وجلب الطاقة املتجددة
إىل مئات اآلالف من املنازل .ويف الوقت نفسه ،تم تخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
أو تجنبها ،وتحقيق وفورات يف التكاليف املتعلقة بالطاقة.

القرويون واملتطوعون يزرعون األشجار يف كينيا.

التغري املناخي
مسألة مساواة أيضً ا

فرصا مختلفة الستخدام املوارد والخدمات واملعلومات ،ومامرسة
متتلك األجناس املختلفة ً
سلطة صنع القرار؛ وهذا يؤثر أيضً ا عىل قدرة الفرد عىل التكيف مع التغري املناخي .وقد
قدرت األمم املتحدة أن النساء ،عىل الصعيد العاملي ،يشكلن  70يف املائة من أولئك
الذين يعيشون يف فقر أو يتعرضن له نتيجة للتغري املناخي .ويزيد الجفاف من العبء
عىل كاهل املرأة ،حيث يصبح الحصول عىل املياه والطاقة أكرث صعوبة .تعاين النساء
والفتيات أكرث من عواقب الكوارث .فالنساء مزارعات ومنتجات لألغذية أيضً ا .ولذلك
يجب أن يؤخذ تعزيز املساواة بني الجنسني يف االعتبار يف جميع اإلجراءات املتعلقة
باملناخ .وبفضل استباقية فنلندا إىل حد كبري ،تم أيضً ا إدخال املساواة بني الجنسني يف
اتفاقية باريس.

يلعب الكربون األسود دو ًرا
رئيس ًيا يف االحرتار املناخي
مبنطقة القطب الشاميل

يف املتوسط ،ترتفع درجة حرارة القطب الشاميل مرتني أرسع من بقية العامل .ويؤدي
ذوبان الصفائح الجليدية يف القطب الشاميل يؤدي إىل ترسيع ظاهرة االحتباس الحراري.
تجدر اإلشارة إىل أن الكربون األسود يلعب دو ًرا رئيس ًيا يف هذا .حيث ينتج غبار الكربون
األسود عن حرائق الغابات وإشعال اآلبار (حرق الغازات غري املرغوب فيها يف إنتاج
النفط والغاز) ،عىل سبيل املثال .وتحمل التيارات الهوائية الكربون إىل مناطق القطب
الشاميل ،حيث متتص الحرارة وتزداد رسعة االحرتار املناخي وذوبان الثلج والجليد.
التزمت البلدان األعضاء يف مجلس القطب الشاميل بتخفيض االنبعاثات بنسبة ترتاوح
بني  25و 33يف املائة بحلول عام  2025مقارنة مبستويات عام  .2013ويُعد
الحد من االنبعاثات الناتجة عن الكربون األسود أحد أولويات سياسة فنلندا يف القطب
الشاميل .تشمل الوسائل املهمة لتحقيق هذا الهدف تحديث محطات الطاقة الحرارية
والكهربائية وتقليل االنبعاثات الناتجة عن الشحن.

التعاون بني وزراء املالية يؤدي إىل أدوات جديدة
للعمل املناخي

تم إنشاء ائتالف وزراء املالية للعمل املناخي يف عام  2019مببادرة من فنلندا.
يجمع التحالف أدوات السياسة االقتصادية ملكافحة التغري املناخي :فالرضائب
وامليزانية والتمويل واملشرتيات العامة كلها أدوات سياسية مهمة لخفض
االنبعاثات .ويدعم التحالف تعزيز الكفاءة املناخية لوزارات املالية وتعميم التغري
املناخي يف صنع السياسات االقتصادية .يتألف التحالف من أكرث من  60بلدا،
ويغطي حوايل  63يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي ونحو  40يف
املائة من انبعاثات الغازات الدفيئة يف العامل.
www.financeministersforclimate.org

ما الذي حققته EEP AFRICA؟
النتائج الرتاكمية منذ عام :2010
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نفيذ
مرشو ًعا يف البلدان

تحسنيوصول 5.1
شخص إىل الطاقة

94

تقنية طاقة نظيفة مختلفة

مليون

1.5

مليون
تخفيضأو تجنب
طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

مليون يورو
توفير
سنويًا يف التكاليف املتعلقة بالطاقة

توليد 263جيجاوات ساعة
من الطاقة النظيفة سنويًا

50

مليون يورو
استثما
يف  250مرشوع
ر

خلق 8,750
وظيفة مبارشة

%40للشباب

 %37للنساء

/eepafrica.org/portfolio/results
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الصورة :راينهارد بانتيك  /ليهتيكوفا
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القيادة األوروبية نحو الحياد املناخي العاملي

ا

لتنوع البيولوجي هو رشط أسايس لصحة ورفاهية اإلنسان .كام أنه يلعب دو ًرا رئيس ًيا
يف التخفيف من آثار التغري املناخي والتكيف معه .وقد جعلت الجائحة هذه العالقة
بني التنوع البيولوجي والتغري املناخي أكرث وضو ًحا.
الهدف من اتفاقية باريس العاملية امللزمة قانونًا هو تقييد الزيادة يف متوسط
درجة الحرارة العاملية عىل درجة ونصف مئوية مقارنة بعرص ما قبل الصناعة .وما زال
هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به ،مام يعني أننا يجب أن نختار وترية العمل
املناخي عىل مدى السنوات القليلة القادمة .ويلعب االتحاد األورويب دو ًرا رئيس ًيا يف
املفاوضات الدولية املتعلقة باملناخ ،ويسعى إىل حمل البلدان واملناطق الرئيسية األخرى
عىل االلتزام بأهداف طموحة لخفض االنبعاثات.
وقد التزم االتحاد األورويب بخفض انبعاثاته بنسبة  55يف املائة عىل األقل بحلول
عام  ،2030ويهدف أيضً ا إىل أن يكون أول قارة تصبح محايدة مناخيا بحلول عام
 .2050يف عام  ،2019نرش االتحاد األورويب«الصفقة األوروبية الخرضاء وهو
برنامج يسعى للحد من االنبعاثات يف جميع القطاعات بد ًء من النقل ووصوالً إىل الزراعة
وإنتاج الطاقة ،وللقيام بذلك بطريقة مستدامة وعادلة .لتحقيق ذلك ،سيقوم االتحاد
األورويب بتعديل سياسته املشرتكة للمناخ والطاقة عىل مدى السنوات القليلة املقبلة .كام
التزمت دول االتحاد األورويب باستخدام ما ال يقل عن  30يف املائة من متويل التعايف
من فريوس كورونا لتعزيز العمل املناخي.
عندما يتعلق األمر بالسياسة املناخية الدولية ،تعمل فنلندا من خالل االتحاد
األورويب وتسعى إىل تعزيز أهدافها املشرتكة .كام تشارك الدول االسكندنافية يف تعاون
وثيق .وعىل الصعيد الوطني ،نريد تحقيق محايدة األثر الكربوين بحلول عام ،2035
مام يعطي أهمية ألفعالنا .وتشمل نقاط قوتنا أحدث تقنيات الطاقة والحلول متعددة
االستخدامات لالقتصاد الحيوي واالقتصاد الدائري .كام أن هناك طلب دويل عىل هذا
النوع من الخربة .ويُعد تصدير حلول فعالة للحد من االنبعاثات إىل بقية العامل طريقة
أخرى لالنخراط يف سياسة املناخ.
باإلضافة إىل التأثري الفعال لالتحاد األورويب عىل الحلول املناخية واالقتصادية

الدائرية ومشاركتها ،تبحث فنلندا أيضً ا عن حلول ألزمة املناخ من خالل الدبلوماسية
املناخية االستباقية .يقول يان والبريغ ،سفري املناخ يف وزارة الخارجية ،إن نقاط االتصال
لدبلوماسية املناخ يف فنلندا تعمل عىل توسيع ائتالف وزراء املالية للعمل املناخي،
وتعزيز التعاون املناخي والحد من استخدام الفحم األسود يف منطقة القطب الشاميل،
والتعاون اإلمنايئ فيام يتعلق باألرصاد الجوية والتأهب عىل وجه الخصوص .وسيتم
تعزيز هذه األهداف عىل املستوى الثنايئ وكذلك من خالل املنظامت اإلقليمية والدولية.
وتشمل معالجة أزمة املناخ أيضً ا منع الرصاعات وحقوق اإلنسان وتعزيز السالم والتنمية
املستدامة .هذا هو السبب يف ذكر ضامن األمن من خالل التخفيف من آثار التغري
املناخي أيضً ا يف تقرير الحكومة الفنلندية حول السياسة الخارجية واألمنية الفنلندية
(.)2020
valtioneuvosto.fi/en/-/government-report-on-
security--2020-finnish-foreign-and-security-policy
and-global-responsibility-sharing-go-hand-in1-hand

*european-green-deal_en/2024-2019-ec.europa.eu/info/strategy/priorities
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املحور االسكندنايف لتكنولوجيا الطاقة
الصورة :مدينة فاسا  /كريستوفر بيوركلوند

رؤى الشحن املستقبيل  - EXERGO -تخزين الطاقة بال حدود.

هل جربت الشوفان املسحوب يو ًما؟

 ®Pulled Oatsهو طعام نبايت بالكامل ،يضم الشوفان والبازالء الصفراء
والفول املدمس .تقوم جهة تصنيع الشوفان املسحوب ،الرشكة الفنلندية & Gold
 ،Greenمبهمة لتزويد الناس بطعام صحي وصديق للكوكب دون التضحية باملذاق.
يُصنع الشوفان املسحوب عن طريق تسخني املكونات ميكانيك ًيا وكشطها  -بدون
وضع إضافات يف املزيج .ومنذ طرحه يف عام  ،2016أصبح ®Pulled Oats
اسم مألوفًا يف فنلندا وهولندا وأسرتاليا ،ويتم بيعه حال ًيا يف قطاع الخدمات الغذائية يف
ً
أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

هناك ثورة حقيقية يف الطاقة تختمر يف منطقة فاسا عىل الساحل الغريب لفنلندا.
ويُعترب  ،EnergyVaasaالذي متثل أكرث من  160رشكة ،بد ًء من الرشكات الناشئة
وحتى الرشكات املدرجة ،أكرب مركز لتقنيات الطاقة يف الدول االسكندنافية.
يُعد  EnergyVaasaأيضً ا رائدًا عامل ًيا يف مختلف التقنيات ،مثل الحلول
الكهربائية الذكية والطاقة املستدامة وتوليد الطاقة املرنة والرقمنة.
يف السنوات القادمة ،ستؤدي االستثامرات اإلضافية يف البنية التحتية لتقنية الطاقة
إىل زيادة تعزيز .EnergyVaasa
يف إطار مفهوم  ،EnergyVaasaتعمل الجامعات املحلية ورشكات تقنية
الطاقة والبلديات م ًعا عىل البحث وتطوير املنتجات واالبتكار والتعليم .تجدر اإلشارة
إىل أن إن مهمة مركز الطاقة الرائد يف الدول االسكندنافية واضحة :إيجاد تقنيات أكرث
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الصورة :ڨارتسيال

إيجاد كوكب أكرث صحة

تقوم رشكة نستي ،وهي رشكة فنلندية ،بإيجاد حلول ملكافحة التغري
املناخي وترسيع التحول إىل اقتصاد دائري .وتساعد النقل واملدن ،وكذلك
العمالء يف قطاعات الطريان والبوليمرات واملواد الكيميائية ،لجعل أعاملهم
أكرث استدامة .ت ُعترب نستي أكرب منتج يف العامل للديزل املتجدد ووقود
الطريان املستدام املكرر من النفايات واملخلفات ،باإلضافة إىل تقديم
حلول متجددة للبوليمرات والصناعات الكياموية .كام أن الرشكة عبارة عن
مصفاة متطورة تقن ًيا للمنتجات النفطية عالية الجودة ،وتستكشف طرق
استخدام نفايات البالستيك كمواد خام للبالستيك الجديد وتطور إعادة
التدوير الكيميايئ ملكافحة تحدي النفايات البالستيكية.
يف عام  ،2021احتلت نستي املرتبة الرابعة عىل قامئة
 100 Corporate Knights Globalللرشكات األكرث
استدامة يف العامل .ففي عام  ،2020جاء  94يف املائة من أرباح
التشغيل املامثلة للرشكة من املنتجات املتجددة .وتقوم نستي بتصنيع
منتجاتها عالية الجودة واملتجددة يف فنلندا وهولندا وسنغافورة .ويتمثل
هدف ارشكة يف أن تصبح رائدة عامل ًيا يف الحلول املتجددة والدائرية.

استدامة إلنقاذ الكوكب.

إنتاج الطعام من الهواء

يواجه اإلنتاج الغذايئ العاملي من خالل الزراعة وحدها تحديات هائلة .ولكن ماذا لو
متكنت من صنع الربوتني من الهواء؟ تقوم رشكة  Solar Foodsالفنلندية الناشئة
بذلك.
 Solar Foodsهي رشكة تكنولوجيا طعام جديدة ومثرية اخرتعت وسجلت
عملية حيوية فريدة إلنتاج «الربوتني املعجزة» سولني ،باستخدام الهواء والكهرباء فقط
يف هذه العملية .ومام ال شك فيه أن استخدام التخمري لزراعة الربوتني يُعد نه ًجا جديدًا
لحل أزمة الغذاء العاملية.
وفقًا لـ  ،Solar Foodsميثل مفهومها طريقة جديدة متا ًما للبرشية لحصاد
الطعام ،حيث يتكون سولني من خاليا كاملة تتكون بنسبة  70-65باملائة من
الربوتني .ويشبه تكوين املغذيات الكبرية للخاليا تكوين الصويا أو الطحالب املجففة.

إتقان املالحة البحرية

يعد التحول إىل عمليات إزالة الكربون أم ًرا أساس ًيا لصناعة النقل البحري ،مع دخول
لوائح أكرث رصامة بشأن انبعاثات السفن حيز التنفيذ يف جميع أنحاء العامل .وعىل مدى
السنوات القادمة ،يجب عىل الجهات الفاعلة يف الصناعة العمل م ًعا لتطوير خيارات
قابلة للتطبيق اقتصاديًا تلبي أهداف االنبعاثات الخاصة باملنظمة البحرية الدولية
(.)IMO
تتمتع فنلندا ،يف الوقت الحايل ،بالكثري من الخربة يف تعزيز االبتكار البحري .وت ُعد
وارتسيال ،الرشكة الرائدة عامل ًيا يف التقنيات الذكية وحلول دورة الحياة الكاملة لألسواق
البحرية وأسواق الطاقة ،واحدة من الرشكات املبتكرة التي تساعد الصناعات البحرية
عىل تغيري مسارها .ومن خالل التأكيد عىل االستدامة والكفاءة وتحليل البيانات ،تعمل
وارتسيال عىل زيادة األداء البيئي واالقتصادي للسفن يف جميع أنحاء العامل من خالل
محركاتها املتقدمة.
عالوة عىل ذلك ،تقوم الرشكة باستثامرات كبرية يف الوقود الخايل من الكربون،
مثل األمونيا الخرضاء والهيدروجني.

جمعت الرشكات الناشئة الفنلندية
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دعم منتدى فرييوم هلسنيك تحقيق العديد من مشاريع
الحافالت الروبوتية ،مثل فابولوس يف منطقة باسيال باملدينة.
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كانت فنلندا أول دولة تفرض رضيبة عىل ثاين أكسيد الكربون ( ،)CO2عىل
أساس محتوى الكربون من الوقود األحفوري ،يف عام  .1990والفكرة األساسية
الكامنة وراء رضيبة الكربون هي جعل السلع ذات االنبعاثات الثقيلة أكرث تكلفة
فيام يتعلق بالبدائل منخفضة االنبعاثات.
كام كانت فنلندا أول دولة تنرش إسرتاتيجية وطنية للتكيف مع التغري
املناخي ( )2005وخارطة طريق القتصاد دائري (.)2016

كخدمة ( ،)MaaSحيث فنلندا هي الرائدة» .ويف السنوات القادمة ،ميتلك التنقل
كخدمة إمكانات يف سوق النقل العاملي ،بفضل مركزية جميع وسائل السفر مركزية
وإمكانية الوصول إليها بسهولة عرب الهاتف الذيك .ومع ذلك ،من املرجح أن يتأثر مدى
انتشار ذلك بجائحة كوڨيد 19-فضالً عن زيادة الرتكيز عىل الحد من انبعاثات النقل.
تنسب كيفيام الفضل بشكل خاص ألشخاص يف الصناعة لقيامهم بدور كبري يف
نقل الطاقة.
وتشري إىل أنه «يف اآلونة األخرية ،تبدو الرشكات أكرث توج ًها نحو نقل الطاقة يف
املستقبل مقارن ًة بصناع القرار».

الصورة :جويس هيلسنت

ي فنلندا ،كانت سياسة االبتكار ،بالتنسيق مع السياسات القطاعية ،أداة
هامة وفعالة من أجل التغيري.
تقول باوال كيفيام ،أستاذة األبحاث يف معهد البيئة الفنلندي
(« :)SYKEمتكّن سياسة االبتكار من التحول األخرض بطرق متنوعة  -وميكن أن
يحدث التغيري برسعة كبرية أيضً ا» .درست كيفيام الروابط بني السياسة العامة واالبتكار،
مع الرتكيز مؤخ ًرا عىل حركة املرور الذكية ونقل الطاقة يف املجتمع.
ويُعترب انتقال الطاقة الذكية من أمثلة املشاريع البحثية للوترية الحديثة التي
شاركت فيها .وقد كانت حالة انتقال الطاقة مختلفة متا ًما عن اآلن عندما بدأ املرشوع
يف عام . ،2015
«بعد أقل من خمس سنوات ،تغريت الكثري من األشياء بالفعل لألفضل وكان
انتقال الطاقة قيد التنفيذ الكامل .وأصبحت العديد من األشياء التي تم التكهن بها
كبدائل حقيقة واقعة».
تشري كيفيام إىل أنه خالل السنوات القليلة املاضية ،شهدنا ارتفاع مصادر الطاقة
املتجددة ،مع إقصاء الرياح والطاقة الشمسية للفحم من املشهد تقري ًبا.
تقول كيفيام  ،واصفة «الطفرة الخرضاء» يف السنوات الخمس املاضية« ،أصبحت
اإلنشاءات والعقارات أيضً ا أكرث كفاءة يف استخدام الطاقة وأكرث وع ًيا بالكربون يف حني
يتحول النقل إىل الكهرباء ،إىل جانب الصناعة».
وتضيف« :عندما متتلك التقنيات يف مكانها املناسب ،يكون من األسهل إنشاء
سياسات أكرث طمو ًحا لتحوالت االستدامة».
نظ ًرا ألن القطاعات املختلفة تجتمع م ًعا ملكافحة مشكلة مشرتكة ،غال ًبا ما تحدث
تطورات .وباملثل ،فإن توحيد صانعي القرارات السياسية العامة وقادة الصناعة وكبار
العقول األكادميية تحت العلم األخرض املشرتك يعمل بشكل جيد يف فنلندا.
«من أمثلة ذلك كيفية تيسري سياسات النقل واالتصاالت واالبتكار لتطوير التنقل

الصورة :ليندا تاميستو

االبتكار من أجل التغيري

األوائل يف العامل :البحث عن االستدامة

نهاية الفحم بحلول 2029

ستحظر فنلندا توليد الطاقة والتدفئة التي تعمل بالفحم اعتبا ًرا من  1مايو  .2029وقد
اتخذت الحكومة قرار حظر الفحم يف عام  ،2019مام جعل فنلندا واحدة من أوائل الدول
للتخلص التدريجي من الفحم .ويف الوقت الحايل ،ميثل الفحم حوايل أربعة باملائة من توليد
الطاقة والتدفئة يف فنلندا.
لقد استجابت رشكات الطاقة بالفعل للتحدي .فعىل سبيل املثال ،يف العاصمة هلسنيك،
تغلق محطة هاناساري لطاقة الفحم ،واحدة من أكرب محطات البالد ،أبوابها يف عام ،2023
قبل عامني من الجدول األصيل.
يعد حظر الفحم جز ًءا من اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة واملناخ يف فنلندا حتى عام
 .2030وسيكون الفحم أول مصدر للطاقة األحفورية يتم حظره يف إنتاج الطاقة الفنلندية.
سيؤدي الحظر إىل تعزيز نظام الطاقة منخفض الكربون ،والدفع إىل استخدام مصادر
الطاقة املتجددة وضامن بيئة معيشية صحية .ووفقا للتقديرات ،سيؤدي ذلك إىل خفض
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويا ،مع خفض االنبعاثات األخرى مثل ثاين
أكسيد الكربيت واملعادن الثقيلة.

تعترب رشكة اإلسكان  ،Helsingin Salviaيف حي إيكو  -فييك بهلسنيك ،أول مبنى سكني يستخدم الكهرباء الشمسية يف فنلندا .حيث تلعب األلواح
الشمسية عىل واجهة املبنى دو ًرا مزدو ًجا كدرابزين للرشفة.

معهد جامعة هلسنيك لعلوم االستدامة ( - )HELSUSرائد يف علوم االستدامة
يسعى علم االستدامة إليجاد حلول عملية للتحديات العاملية من خالل نهج
متعدد التخصصات والتعاون بني مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة .ومن أحد
رواد علوم االستدامة ( HELSUSمعهد جامعة هلسنيك لعلوم االستدامة*).
تأسس هذا املعهد يف عام  ،2018وتركز أبحاثه عىل التغيريات املجتمعية
األساسية التي ستؤدي إىل رفاهية مستدامة لكل من البرش والطبيعة.
يجمع معهد جامعة هلسنيك لعلوم االستدامة ( )HELSUSبني خربة
سبع كليات ،ويوفر مجتم ًعا بحث ًيا دول ًيا ومتعدد التخصصات جذابًا للباحثني
العاملني يف قضايا االستدامة .وهناك حوار نشط بني معاهد البحوث والجهات
الفاعلة املدنية األخرى .مثة نقاط قوة أخرى تتميز بها فنلندا وهي مجموعة
كبرية من ال املواطن البيئية والبيئات البحثية ،بد ًء من املدن يف الجنوب ووصوالً
إىل منطقة القطب الشاميل يف الشامل ،وبد ًء من غابات الرشق ووصوالً إىل
املناطق الساحلية يف الغرب.

* -helsinki.fi/en/helsinki.www2
institute-of-sustainability-science
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أرضية مشرتكة

تحدث إىل اليد!

ت
كن نشطًا ،ابق نشطًا!
تقول هيلينا سومياكاليو ،املديرة التنفيذية للتنمية املستدامة يف الصناعات التكنولوجية
بفنلندا ،إن الصناعات قامت بدور نشط يف الثورة املستدامة .فعىل سبيل املثال ،تخطط
جميع القطاعات الرئيسية اآلن أو تعد خطوات أخرى بشأن خرائط الطريق الخاصة بها،
منها مراجعات ووسائل أكرث شموال لوضع النتائج موضع التنفيذ.
تقول سومياكاليو« :كانت كفاءة الطاقة واملواد وكذلك مسؤولية الرشكات مهمة
دامئًا للصناعة الفنلندية ،لكن املناخ مل يكن القوة الدافعة وراء القرارات الرئيسية حتى
اآلن» ،مضيف ًة أنه بعد أن أصبح سوق الحلول املستدامة موجودًا اآلن ،فإن العمالء
موجودين  -والرشكات الفنلندية تستجيب.
وتقول سومياكاليو« :لقد شهدنا بالفعل تحولً منوذج ًيا نحو التقنيات النظيفة
والحلول املستدامة األخرى  -وهذا التحول يتزايد فقط».
يُعترب املجتمع الكهربايئ اآلن أحد املحركات الرئيسية يف التحول األخرض .حيث يتم
تسهيل النمو القوي يف استخدام مصادر الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة منخفضة الكربون
من خالل أنظمة الطاقة املرنة.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تحسني كفاءة الطاقة واملواد وتقليل الحاجة إىل الطاقة
األولية من األولويات القصوى  -إىل جانب إنتاج الطاقة املحلية وتخزينها ،عىل سبيل
املثال .ويتمصل الهدف يف متكني مجتمعات الطاقة النظيفة والفعالة التي متتلك حصة
كبرية من مصادر الطاقة املتجددة.
تستشهد سومياكاليو بالعديد من الحلول التي تشكل وجه الصناعة الفنلندية
اليوم :الرقمنة الشاملة ،التحسينات يف كفاءة الطاقة ،استخدام التدفقات الثانوية ،مصادر
املواد الخام منخفضة الكربون ،نرش التوائم الرقمية ،كفاءة الطاقة للمباين وتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.

وتضيف« :عالوة عىل ذلك ،هناك مناذج أعامل جديدة تركز عىل االستدامة
وانخفاض الكربون واالقتصاد الدائري منذ البداية»« .ففي كثري من الحاالت ،توجد
التقنية بالفعل  -وتتعلق املسألة اآلن بتجريبها ونقلها إىل النطاق الصناعي».
وفقًا لسومياكاليو ،فقد تقدمت الصناعات الفنلندية برسعة كبرية ،وتبذل أقىص ما
يف وسعها من أجل االبتكارات الخرضاء .ولكن ملاذا تحرص الرشكات عىل خفض الكربون؟
تعتقد سومياكاليو أن البحث والتطوير الفنلندي  -ويف سياق عم وأشمل ،العقلية
الفنلندية  -موجه نحو صنع هذه األنواع من املحاور.
وتقول« :لدينا تعاون كبري متعدد التخصصات يف عمليات البحث والتطوير -
باإلضافة إىل األداء الثابت»« .وهذا أساس رائع للبناء عليه».

الصورة :ماركوس سريكا  /ليهتيكوفا

يسلط مفهوم بصمة الكربون الضوء عىل
مكافحة الرشكات ضد التغري املناخي -
بزاوية إيجابية.
الفكرة الكامنة وراء بصمة الكربون
 مفهوم أخرض فائز آخر من فنلندا  -هيأنه ميكن للرشكة تطوير املنتجات والخدمات
التي تسمح لعمالئها بتقليل بصمتهم الكربونية .ومن
خالل حساب الكربون ،تكتشف حجم بصمة الكربون الناتجة عن منتج
الرشكة :كلام كانت البصمة أكرب ،كان ذلك أفضل.
تصبح بصمة الكربون أكرب عندما تقوم ،عىل سبيل املثال،
بتحسني كفاءة الطاقة ،وتقليل استخدام املواد ،واتخاذ خيارات صديقة
للمناخ من املواد الخام ،وتطوير قابلية إعادة تدوير املنتج أو تقليل
كمية نفايات املواد.
تعمل بصمة الكربون ،التي طُورت بواسطة  VTTوجامعة
البيرننتا للتقنية ( )LUTبدعم من تحالف قيادة املناخ لشبكة
األعامل األوروبية غري الربحية ،عىل السامح للرشكات بالدفع نحو
اإليجابية وإظهار القيادة املناخية الحقيقية.
تقوم الرشكات الفنلندية الكبرية مثل نوكيا و نستي بالفعل
باإلبالغ عن بصمة الكربون السنوية .فعىل سبيل املثال ،ذكرت نستي
أنه يف عام  ،2020متكن عمالئها من تقليل انبعاثات الغازات
الدفيئة ( )GHGبإجاميل  10ماليني طن.

تحقق معظم النتائج املستدامة عندما يعمل صناع القرار السيايس
والباحثون م ًعا.
وسياسة املناخ ما هي إال عمل جامعي من البداية وحتى النهاية .لذا،
تعمق فنلندا التعاون بني صناع القرار السيايس والباحثني من خالل تشكيل مجموعات
عمل علمية لدعم صياغة الترشيعات فضالً عن االسرتاتيجيات الوطنية .ومن خالل
التعاون ،تظهر قاعدة معرفية كافية لصنع القرارات السياسية؛ وهي قاعدة ترتبط
باملتطلب الجديد املتمثل يف إعداد تقييم ألثر التغري املناخي عىل كل قانون.
الهدف :التعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل االقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي
والتغري املناخي.
كانت «ثورة السياسة الخرضاء» قيد العمل منذ بعض الوقت .حيث دخل قانون
التغري املناخي حيز التنفيذ يف فنلندا عام  2015ويجري اآلن تحديثه .ووفقا للقانون،
يجب عىل فنلندا أن تخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة  80يف املائة عىل
األقل بحلول عام  2050مقارنة مبستويات عام .1990
وفقًا لربنامج الحكومة الفنلندية ،ستكون البالد محايدة مناخياً بحلول عام
 ،2035وسيتم إدراج هذا الهدف يف قانون التغري املناخي املنقح واملعزز أيضً ا.
بدأ تحسني الترشيع يف عام  2020وميكن االنتهاء منه يف عام .2022
وبقانون التغري املناخي املحدث ،تهدف فنلندا إىل زيادة تعزيز املشاركة.
من أمثلة ذلك سامع آراء شعب سامي األصيل يف البالند .حيث ترتفع درجة حرارة
منطقة القطب الشاميل ثالث مرات أرسع من املناطق الجنوبية ،مام يشكل تهديدًا
شديدًا لطريقة حياة الساميني الذين ميارسون رعي الرنة بشكلٍ تقليدي.
وانطالقا من روح التضمني التام ،تم إطالق مسح عىل اإلنرتنت بست لغات،
يستهدف مختلف الفئات العمرية يف جميع أنحاء فنلندا.
مدفوع ًة بالترشيعات ،تسعى الرشكات الفنلندية جاهدة نحو تغيريات هيكلية
لضامن مستقبل أكرث استدامة .وباإلضافة إىل ذلك ،وضعت العديد من البلديات واملدن
الفنلندية أهدافًا مناخية أكرث طمو ًحا من األهداف الوطنية وتشارك أفضل مامرساتها.
وقد أظهرت البلديات عقلية تقدمية للغاية :ما عليك سوى إلقاء نظرة عىل مدينة
الهتي ،العاصمة الخرضاء األوروبية .2021
يدرك الفنلنديون من جميع مناحي الحياة أن الوضع املناخي خطري .ومبا أن حجم
القضايا يف الساحة املناخية واسع للغاية ،يجب علينا تجميع جميع املوارد  -والجميع
مدعو للمساهمة.

طواحني الهواء عىل قمة هضبة أولوستنتوري يف مونيو.
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أفضل خمسة يف
االبتكار الفنلندي

الصورة :فيسا اليتينن  /فورم فرييوم

•أفضل بيئة أعامل يف
العامل (مؤرش االبتكار العاملي .)2020
•أعىل قدرة تنافسية رقمية يف االتحاد األورويب (مؤرش االقتصاد
الرقمي واملجتمع .)2020
•تحقيق أهداف التعليم الشامل واملنصف والطاقة النظيفة
ذات األسعار املعقولة ،وفقا لتقرير التنمية املستدامة
من قبل األمم املتحدة (.)2021
•املركز األول يف جهود االستدامة يف تقرير التنمية املستدامة
ألوروبا .2020
•أسعد بلد يف العامل للسنة الرابعة عىل التوايل (تقرير السعادة
العاملية .)2021

استهداف تحقيق الرشيط األخرض  -تقوم الصناعات الفنلندية بتأليف خرائط الطريق
منخفضة الكربون الخاصة بها
الصورة :تيم بريد

ت

عتزم فنلندا أن تكون محايدة مناخياً بحلول عام  - 2035وبذلك،
تستهدف تحقيق الرشيط برقم قيايس عاملي .وباملقارنة ،يهدف االتحاد
األورويب إىل أن يكون محايدًا مناخياً بحلول عام  .2050وبعد الوصول
إىل الحياد املناخي ،ستضغط فنلندا لتحقيق السلبية املناخية .ولكن كيف سيتم تحقيق
هذه األهداف الطموحة؟
تتمثل الطريقة الفنلندية يف وضع خرائط طريق منخفضة الكربون بالتعاون مع
الرشكات واملنظامت يف القطاعات ذات الصلة .ونتيجة لذلك ،قام  13قطا ًعا ،منهم رجال
أعامل هامني يف قطاعات مثل الطاقة و التقنية ،بإعداد خرائط الطريق الخاصة بهم.
وإدراكًا للحاجة إىل تغيري جذري لالنتقال إىل مجتمع منخفض الكربون ،توفر
خرائط الطريق هذه صورة أكرث تفصيال لحجم وتكلفة التدابري الالزمة .فهي تظهر أن
هدف فنلندا املحايدة مناخياً بحلول عام  2035ميكن تحقيقه بالكامل للصناعة
والقطاعات األخرى  -باستخدام التقنيات الحالية أو القادمة.
للوصول إىل الهدف النبيل ،نحتاج إىل بيئة استثامرية مواتية باإلضافة إىل مبتكرين
ومحوالت مبكرة وااللتزام التام بالتحول األخرض العادل.

يصور كيف تؤثر عادات السفر واملعيشة واإلسكان وتناول الطعام واالستهالك عىل مهام ثاين أكسيد الكربون الخاصة بك.
تطبيق ّ Carbon Ego

املحمول ونقل البيانات  -وصاحب العرشات من براءات االخرتاع  -فكرة واضحة عن
وقت الظهور املفاجئ لالبتكار واإللهام .كام يعرف الوقت املحتمل أن تظل فيه لحظة
يوريكا! بعيدة املنال.
يقول هاماالينن« :عندما تقوم بإعداد ورشة عمل كاملة للرتكيز عىل
االبتكارات ،قد ال تستخلص شيئاً من ذلك .ومن ناحية أخرى ،عندما تكون عىل وشك
أن تغفو يف ندوة مملة مبكان ما ،قد تردك فجأة فكرة رابحة».

العاملية إلنشاء األساس للوضع الحايل املوايت.
مبناقشة التميز يف االبتكار ،يشري هاماالينن إىل أن العديد من التطورات الخرضاء
اليوم يتم إجراؤها يف النظم البيئية مع الرشكات  -الكبرية والصغرية  -التي تستفيد من
البحث العلمي .وهو يرى أن فنلندا لديها "تقدم معني عىل مستوى النظام البيئي"
يقول هاماالينن« :لقد متكنا من إنشاء أنظمة بيئية ذكية تجمع بني الخربات
املتنوعة عىل نطاق واسع».
وما هو الرس وراء النظم البيئية الناجحة واملستدامة؟ يقول هاماالينن :إن اإلجابة
لها عالقة بالعقلية الفنلندية :فتجميع املوارد لتأمني أفضل النتائج املمكنة هو يشء فعله
الفنلنديون دامئًا.
يصمت هاماالينن قليالً ثم يقول« :هناك شعور باالنتامء للمجتمع والثقة املتبادلة
يف هذه النظم البيئية تسمح برتسيخ األفكار الجديدة».
ميتلك هاماالينن ،الذي حقق  100ابتكار تقري ًبا يف مجاالت مثل اتصاالت

 26األعامل و التقنية املستدامة

لقد وصل قطاع الطاقة إىل أهدافه بشكل أرسع مام كان مستهدفًا يف األصل .حيث تُعترب تدفئة املنطقة هي الالعب الرئييس يف
فنلندا.
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 ،Finnovatorsتجمعوا!

تعد فنلندا رائدة يف مجال الصناعة يف مراكز البيانات املتقدمة ،حيث
تستضيف العبني مثل  Googleو .Yandexوقد أضاف مركز
البيانات الخاص بـ  - CSCمركز تقنية املعلومات للعلوم ،املوجود يف
كاجاين ،فنلندا ،أصالً من الطراز العاملي بفضل حاسوب عمالق يسمى
( LUMIكلمة فنلندية تعني «الثلج»).
يستخدم  LUMIطاقة مائية بنسبة  100باملائة .كام أنه
سينتج  20يف املائة من تدفئة املنطقة ،املسخرة من حرارة املركز
املهدرة.
 LUMIهو أحد أكرث الحواسيب العمالقة تنافسية يف العامل،
بقوة حوسبة نظرية تزيد عن  200كوينتيليون عملية حسابية يف
الثانية  -أي ما يعادل أكرث من  1.5مليون كمبيوتر محمول يف العرص
الحديث .وباإلضافة إلىمعالجة كل هذه األرقام يف لحظة ،سيكون
 LUMIأيضً ا واحدة من املنصات الرائدة يف العامل للذكاء االصطناعي.

الصورة :يوها تورفينني CSC /

عندما تصبح مراكز البيانات محايدة
مناخياً

ا

لكفاح ضد التغري املناخي يتطلب ابتكارات .وتتمتع الطفرات التقنية بالقدرة عىل
تغيري الحياة اليومية ملاليني األشخاص  -وغال ًبا ما يكون كل ما تحتاجه هو فكرة قوية
كنقطة انطالق لك.
عندما يتعلق األمر بإنشاء أجندة مستدامة حقًا ،يدرك الفنلنديون أن القضايا
البيئية ال تعرف حدودًا .ويجب أن نؤثر عىل التغيري عىل نطاق عاملي ،وإال سنفقد كل
يشء .للقيام بذلك ،نحتاج إىل التواصل والعثور عىل رشكاء وتبني نه ًجا نظام ًيا بجميع
أنحاء العامل.
تدعو الخطة يف فنلندا إىل اكتشاف ابتكارات جديدة ذات تأثري أكرب ،وتحويل
هذه املفاهيم الفائزة إىل حلول عملية  -من شأنها أن تصبح ،مع مرور الوقت ،أفضل
املامرسات ،وستتوسع وتتضاعف يف جميع أنحاء الكوكب .وقد تم تصنيف جودة بيئة
االبتكار الفنلندية كواحدة من أفضل البيئات يف العامل بواسطة مؤرش بلومبريغ لالبتكار،
عىل سبيل املثال.
تقول تينا ناكاري-سيتاال ،رئيسة تطوير األعامل يف مركز البحوث التقنية VTT
بفنلندا ،إن التخفيف من آثار التغري املناخي يتخذ أشكالً عديدة يف فنلندا ،بد ًء من حركة
املرور الذكية وإنتاج الطاقة املستدامة وصوالً إىل املواد الحيوية والوقود األخرض .تقول
ناكاري سيتاال« :إن تفرد بيئة االبتكار املحلية ينشأ من املجتمع الوظيفي واألشخاص
املتعلمني والصناعة التطلعية ،والتي أكدت دامئًا عىل االبتكار القوي.
وتقول« :فنلندا بلد صغري يتسم بتقنية عالية حيث يأيت التعاون بني مختلف

املشاركني بشكل طبيعي متا ًما».
البحث والتطوير ( )R&Dموجود يف الحمض النووي الوطني لفنلندا ،التي
لديها عدد أكرب من الباحثني للفرد الواحد مقارن ًة بأي دولة أخرى يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )OECDوإحدى أعىل معدالت االستثامر يف البحث والتطوير
يف أوروبا كحصة من الناتج املحيل اإلجاميل (.)GDP
وفقًا لناكاري سيتاال ،ال يزال هناك الكثري من الحدود الجديدة ليتألق فيها الرواد
الفنلنديون :منها مجاالت تعد بالكثري ،مثل البناء املستدام والذيك والتعبئة وأنواع
جديدة من املنسوجات القابلة إلعادة التدوير.
تقول سيتاال« :يف  ،VTTنعمل بشكل وثيق للغاية مع رشكات من جميع
األحجام ،بد ًء من الرشكات الناشئة ووصوالً إىل الالعبني الدوليني الرئيسيني ،للمساعدة يف
إطالق هذه املوجة القادمة من االبتكار».
كان الربوفيسور جاري هاماالينن ،نائب رئيس الجامعة للبحوث واالبتكار يف
جامعة البيرننتا للتكنولوجيا ( ،)LUTرئيس اللجنة العلمية للتعاون األورويب يف العلوم
و التقنية ( )COSTمنذ فرتة طويلة .ويقول إن التغري املناخي عبارة عن تهديد
يتطلب مساهمة جميع العلوم.
يقول الربوفيسور هاماالينن« :نحن بحاجة إىل الهندسة و التقنية ،ولكننا بحاج ٍة
أيضً ا إىل العلوم السلوكية واملجتمعية ملواجهة هذا التحدي» ،مضيفًا أن تكنولوجيا طاقة
تحول يف املواقف
الرياح ،عىل سبيل املثال ،موجودة منذ فرتة طويلة ،ولكنه استغرق ً

مركز بيانات  LUMIيف مركز
بيانات  CSCبكاجاين ،فنلندا.
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استعادة النفايات الحيوية وتقليل إهدار الطعام

الصورة :سوالباك

تُشكل املنسوجات التي ينتهي بها األمر كنفايات مشكلة عاملية ،مدفوعة
بإنتاج كميات هائلة من املنتجات الرخيصة .وقد كان من الصعب إعادة
استخدام األلياف املختلطة ،حيث مل تكن هناك طريقة لتحديد تكوينها.
وقد تحسن الوضع بشكل كبري يف فنلندا ،حيث تم افتتاح مصنع جديد
ملعالجة املنسوجات منتهية الصالحية باعتبارها «الحلقة املفقودة» يف
سلسلة إعادة تدوير املنسوجات يف البالد.
إنه أول مصنع يف الدول االسكندنافية يشارك يف املعالجة الصناعية
واسعة النطاق للمنسوجات منتهية الصالحية إلعادة استخدامها .وقد افتُتح
املصنع ،الذي بنته رشكة االقتصاد الدائري  ،Resterيف عام .2021
وهو قادر عىل معالجة ما يقدر بـ  10يف املائة من الحجم السنوي
للمنسوجات منتهية الصالحية بفنلندا.
يتلقى املصنع املنسوجات من الرشكات ملعالجتها ،مبا يف ذلك مالبس
العمل ،املنسوجات من قطاع الضيافة ،القصاصات التي ينتهى بها األمر
حتى اآلن بشكل أسايس إىل الحرق .تتم معالجة هذه املنسوجات لتتحول

الصورة :مارمييكو

الصورة :روين الهتي  /ليهتيكوفا

التزمت فنلندا بهدف التنمية املستدامة لألمم املتحدة املتمثل يف خفض إهدار الطعام إىل النصف
بحلول عام  .2030وسيتطلب الوصول إىل هذا الهدف عمليات رشاء مدروسة فيام يتعلق
بالطعام والرشاب.
تم إطالق حملة «أحب كل كرسة خبز» ،التي تركز عىل الحد من إهدار الطعام ،كجزء من
هذه الجهود .ت ُدار الحملة كجهد تعاوين بني العديد من الوكاالت واملنظامت .وتشارك فيها سالسل
البقالة الكربى واملطاعم ورشكات إدارة النفايات البلدية ،وتستخدم مواد الحملة لتذكري العمالء
واملقيمني باتخاذ خيارات مدروسة من شأنها تقليل إهدار الطعام.
يجب أيضً ا جمع النفايات الحيوية بشكل أكرث فعالية ،سواء يف املنازل أو يف أماكن العمل.
وتهدف فنلندا إىل زيادة معدل إعادة تدوير النفايات البلدية من  41إىل  65يف املائة بحلول عام
 ،2035وستلعب النفايات الحيوية دورا ً رئيسياً يف ذلك.
تلتزم العقارات التي تحتوي عىل خمس شقق عىل األقل بفرز نفاياتها يف حاويات منفصلة إىل
معادن وزجاج وكرتون وورق وبالستيك ونفايات حيوية ونفايات قابلة للحرق .وتقول لوتا ساملينن،
املستشار البيئي من رشكة  LounaisSuomen Jätehuoltoإلدارة النفايات ،متتلك
فنلندا أنظمة فرز نفايات جيدة.
«توجد حاويات لفرز النفايات املنزلية اليومية يف ساحات رشكات اإلسكان ،وهناك جميع أنواع
الخدمات التي تقبل أنوا ًعا مختلفة من النفايات املفروزة ،مثل األجهزة املنزلية والخردة املعدنية.
ومع ذلك ،ال يزال هناك مجال للتحسني يف فرز النفايات».
توفر رشكة  Lounais-Suomen Jätehuoltoاملعلومات واملشورة حول كيفية
فرز النفايات بشكل صحيح .وباإلضافة إىل فرز النفايات ،من املهم اتخاذ خيارات تولد أقل قدر
ممكن من املخلفات .ويف حالة املخلفات الحيوية يعني هذا رشاء القدر الذي تحتاجه حقًا من
الطعام.

املنسوجات منتهية الصالحية تُعالج لتتحول إىل مواد معاد تدويرها

إىل ألياف معاد تدويرها ميكن استخدامها لصنع الغزل والنسيج ومواد
العزل لصناعات البناء والشحن والبالط العازل للصوت واملركبات.

الزي التجريبي مارمييكو  xسبينوفا.

تقدم سوالباك بديالً للبالستيك

تريد سوالباك استبدال العبوات البالستيكية مبواد أكرث استدامة.
وقد طورت الرشكة مادة خشبية تشبه البالستيك .تجدر اإلشارة إىل
أن منتجات سوالباك قابلة للتحلل البيولوجي متا ًما وال تطلق أي
جسيامت بالستيكية .كام ميكن معالجة اللب باستخدام معدات
املنتجات البالستيكية املوجودة.
يتم استخدام مجموعات مختلفة من املواد الحيوية
واأللياف الخشبية لتصنيع أشياء مثل مواد التعبئة والتغليف والقش
وشامعات املالبس .وتحظى منتجات سوالباك املمتعة من الناحية
الجاملية بشعبية خاصة بني رشكات مستحرضات التجميل.

نستي تنتج الوقود من النفايات

أزياء من ألياف سبينوفا البيئية

مثة مشكلتان رئيسيتان تواجهان صناعة النسيج وهام ثاين أكسيد الكربون الناتج خالل عملية
التصنيع واأللياف االصطناعية التي ينتهي بها األمر كنفايات .لذلك ،قامت سبينوفا بتطوير ألياف
قامئة عىل السليلوز منخفضة االنبعاثات وقابلة للتحلل البيولوجي وقابلة إلعادة التدوير أيضً ا يف
نفس العملية .تستهلك هذه العملية أيضً ا جز ًءا صغ ًريا فقط من املياه املطلوبة ملعالجة القطن.
فرصا لعقد اتفاقيات تعاون دولية
يهتم املستهلكون اليوم باالستدامة ،وقد أتاح ذلك ً
مهمة .وقد كانت املالبس القامئة عىل املنتجات الحيوية باهظة الثمن نسب ًيا حتى اآلن ،غري أن
التعاون مع العالمات التجارية مثل أديداس و إتش آند إم و مارمييكو أتاحها ملجموعة مستهدفة
أكرب .وتقوم سبينوفا بالفعل بتصنيع األلياف القامئة عىل السليلوز يف منشأتها التجريبية ،ومن
املقرر االنتهاء من أول مصنع تجاري لها يف أواخر عام .2022
نتيجة للبحث الدقيق ،نجحت سبينوفا ورشيكها  KT Tradingأيضً ا يف تطوير
ألياف نفايات جلدية ميكن تصنيعها بدون مواد كيميائية ضارة.

هدف مصفاة تكرير النفط نستي هو زيادة استخدامها للنفايات واملخلفات بحيث متثل مائة يف املائة من إجاميل استهالك
الرشكة للمواد الخام املتجددة بحلول عام  .2025وتجدر اإلشارة إىل أن الديزل املتجدد الخاص بها امل ُباع يف فنلندا مصنوع
بالفعل من  100يف املائة من النفايات ومخلفات املواد الخام .وتشمل النفايات ومخلفات املواد الخام املستخدمة من قبل
نستي دهون القيل املستخدمة ،نفايات الدهون الحيوانية من صناعة األغذية ،النفايات واملخلفات الناتجة عن إنتاج الزيوت
النباتية ،نفايات دهون األسامك من صناعة األغذية ،وزيت الذرة التقني.

املعالجة الصناعية واسعة النطاق للمنسوجات منتهية الصالحية لتحويلها إىل ألياف معاد تدويرها متأل الحلقة املفقودة يف سلسلة إعادة تدوير
املنسوجات.
 22املدن كجهات فاعلة يف املناخ
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الصورة :تومرا

متتلك فنلندا أهدافًا طموحة عندما يتعلق األمر بتطوير االقتصاد الدائري .وتتمثل
رؤية برنامج فنلندا يف تأسيس اقتصاد البالد عىل اقتصاد دائري ذو أثر كربوين محايد
بحلول عام .2035
تريد فنلندا تقليل استهالكها للموارد الطبيعية غري املتجددة وزيادة استخدامها
املستدام للموارد الطبيعية املتجددة .ووفقاً لقرار الحكومة من حيث املبدأ ،يجب أال
يتجاوز إجاميل استهالك املواد الخام األولية يف عام  2035مستويات عام .2015
ويجب مضاعفة معدل استخدام املواد الدائرية بحلول عام  .2035تجدر اإلشارة إىل
أن عددًا متزايدًا من الرشكات الفنلندية استغلت فرص االقتصاد الدائري.
تلعب البلديات دو ًرا رئيس ًيا يف تعزيز االقتصاد الدائري .وتوفر اتفاقية االقتصاد
الدائري منخفض الكربون الجديدة التي تقدمها فنلندا طريقة واحدة لتعزيز أهدافها يف
مجال املوارد الطبيعية .وتتمثل الفكرة يف انضامم البلديات والرشكات واملشغلني اآلخرين
إىل االتفاقية وتقديم التزامات طوعية.

يُنظر إىل إعادة التدوير عىل أنه التزام مدين طبيعي يف فنلندا اليوم.

فنلندا متهد الطريق لالقتصاد دائري

ا

القتصاد الدائري هو منوذج اقتصادي ال تستهلك فيه املوارد الطبيعية إال يف حدود
القدرة االستيعابية لألرض .ويف االقتصاد الدائري ،تُصمم املنتجات ومناذج األعامل
بحيث تظل املواد متداولة ألطول فرتة ممكنة .والهدف من ذلك ليس إعادة التدوير،
بل تقليل كمية النفايات بدالً من الحاجة إىل إعادة تدويرها.
يف ربيع  ،2021وافقت الحكومة الفنلندية عىل برنامج إسرتاتيجي لتعزيز
االقتصاد الدائري .حيث يتمثل الهدف يف إيجاد أساس جديد لالنتقال إىل اقتصاد دائري
بحلول عام  .2035ومن خالل تقديم هذا الربنامج ،ترغب الحكومة يف تعزيز دور
فنلندا كرائدة يف االقتصاد الدائري.
يعتمد الربنامج عىل أول خارطة طريق لالقتصاد الدائري يف العامل ،والتي تم
وضعها يف فنلندا يف عام  .2016كام أن خارطة الطريق هذه متاحة للبلدان األخرى،
وميكن تكييفها مع احتياجاتها .حددت خارطة الطريق الخطوات التي ستتخذها فنلندا
أثناء انتقالها إىل االقتصاد الدائري بحلول عام  .2035تم إنشاء هذه الخارطة بحيث
ميكن تحديثها ،وقد تم مراجعتها بالفعل لجعل أهدافها أكرث طمو ًحا.
تقول ميكا سولكينوجا ،املتخصصة الرائدة يف  ،Sitraصندوق االبتكار الفنلندي:
«عىل الرغم من وجود اختالفات يف طريقة عمل البلدان املختلفة ،إال أن خارطة الطريق
تحتوي عىل بعض العنارص القابلة للتكيف بسهولة».
جذبت خارطة الطريق الكثري من االهتامم الدويل ،وأنشأ صندوق االبتكار
الفنلندي دليالً ملساعدة اآلخرين عىل رسم خرائط الطريق الخاصة بهم .عىل سبيل
املثال ،يبحث تحالف االقتصاد الدائري األفريقي يف استخدام النموذج الفنلندي ،كام يتم
مناقشة تعزيز االقتصاد الدائري بنشاط يف جنوب رشق آسيا.

ت ُعترب تلبية احتياجات املجتمع الكهربائية املتزايدة موضوع محيل عاملي آخر.
حاسم،
حيث سيلعب ضامن توافر وإعادة تدوير املعادن واملعادن األرضية النادرة دو ًرا
ً
وذلك لزيادة طلبها عىل التقنية الذكية .وال تزال التغيريات يف متطلبات العمل موضو ًعا
رئيس ًيا آخر .فبالرغم من معاناة بعض القطاعات ،وانعدام استخدام أنواع معينة من
الخربة ،إال أن االقتصاد الدائري سيخلق وظائف جديدة لآلخرين.
شوهدت تطورات مواتية للمناخ يف االقتصاد منذ فرتة طويلة ،حيث بدأ العديد
من املستثمرين الكبار يف تفضيل العمليات منخفضة الكربون .ومع ذلك ،يتطلب
االنتقال إىل مجتمع ذو أثر كربوين محايد إرادة جامعية ووع ًيا بني مختلف املنظامت يف
مجال املشرتيات العامة.
تقول سولكينوجا« :فنلندا مجتمع مفتوح يتسم بطريقة شفافة للقيام باألشياء.
ومن السهل نسب ًيا عىل دولة صغرية تجريب املشاريع واختبار الفرص .كام أن البحث
وتطوير املنتجات يف مستوى جيد».

كيف سنعزز االقتصاد الدائري؟

•يتم تطوير املؤرشات والبيانات حتى نتمكن من التحقق من درجة الحفاظ عىل املواد .وستتمكن الرشكات
بعد ذلك من إظهار اآلثار اإليجابية ألعاملها.
•يتم أيضً ا تطوير مناذج التشغيل التي تعزز االقتصاد الدائري .ويتم منح املستهلكني الوصول إىل املنتجات
دون الحاجة إىل امتالك العنارص أو صيانتها بأنفسهم.
•سيتم دمج خربة االقتصاد الدائري يف نظام التعليم واملهارات العملية.
•سيتم أيضً ا تطوير الحوافز لالنتقال إىل اقتصاد دائري يف شكل رضائب ،عىل سبيل املثال.
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املنتدى العاملي لالقتصاد الدائري

املنتدى العاملي لالقتصاد الدائري ( )WCEFهو
مبادرة عاملية من فنلندا وصندوق االبتكار الفنلندي
( .)Sitraيجمع املنتدى العاملي لالقتصاد الدائري
بني ما يزيد عن  4000قائد من قادة األعامل
وصناع القرار السيايس والخرباء من جميع أنحاء العامل
لتقديم أفضل حلول االقتصاد الدائري يف العامل .يتم
تنظيم املنتدى سنويًا مع رشكاء دوليني.

2017

تم عقد أول منتدى عاملي
لالقتصاد الدائري يف هلسنيك ،فنلندا مع 1600
مشارك من ما يقرب من  100دولة.

2018

2019

يف هلسنيك مرة أخرى مع أكرث
من  2,200مشارك.

يف يوكوهاما ،اليابان مع أكرث
من  1,100مشارك.

2020

2021

عرب
اإلنرتنت من كندا ،مع أكرث من
 9,000مشارك من جميع
القارات.

عرب اإلنرتنت من هلسنيك ،مع أكرث من
 4,300مشارك من  143دولة.

يجمع  ،WCEF+Climateالذي
استضيف عرب اإلنرتنت من هولندا يف أبريل
 ،2021أكرث من  2,200شخص وأكرث
من  50التزا ًما ببيان عمل لتحقيق الحيادية
املناخية.
الحدث الرئييس السنوي وجميع أحداث
 +WCEFمتاحة للمشاركة عرب اإلنرتنت.
وميكن تنظيم األحداث الجانبية يف أي وقت
آخر من السنة.
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الصورة :آموس كانتوال

فندق  - KIDEاملسؤولة يف البالند

يأخذ برنامج تخطيط العامرة القضايا املناخية يف االعتبار

يقدر الناس يف فنلندا عملية صنع القرار املبنية عىل املعرفة والبحث .ويتطلب الحد من
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتجة عن البناء واإلسكان إجراء بحث متعدد التخصصات
إلنشاء مناذج تشغيل أكرث مالءمة للمناخ.
يعزز مرشوع املنزل الخايل من الكربون البحثي االنتقال إىل االستدامة يف اإلسكان
والبناء .حيث يقوم املرشوع بدراسة وتطوير الحلول التشاركية للتحديات التي يفرضها
التغري املناخي وفصل املساكن.
يتمثل أحد أهداف املرشوع يف فهم تجارب السكان تزويدهم بفرص التخاذ
خيارات مناخية .ويتم إيالء اهتامم خاص للضواحي واملناطق ذات الكثافة السكانية
املنخفضة .فهناك إمكانات كبرية لتحسني كفاءة الطاقة يف مباين الضواحي من حقبة
الستينيات والسبعينيات ،والتي من املقرر أن يتم تجديدها .ويف املناطق ذات الكثافة
السكانية املنخفضة ،تتطلب بعض املنازل املنفصلة إصالحات وتدابري لزيادة كفاءة
الطاقة ،وحتى نوع جديد من أنظمة التدفئة.
يتم تنفيذ مرشوع منزل خايل من الكربون بواسطة العديد من املنظامت
املتخصصة واملدن وأصحاب املصلحة اآلخرين.

الصورة :رامبول

جاتكاساري ،حي االقتصاد الدائري

ت ُعرف فنلندا بريادتها يف االقتصاد الدائري .ويجري تطوير ابتكارات جديدة يف مجاالت
مثل اإلسكان من أجل تحقيق مبادئ االقتصاد الدائري يف حياة الناس اليومية.
يتم تصميم وبناء الحي االقتصادي الدائري ،جاتكاساري ،يف هلسنيك وفقًا ملفهوم
محايدة األثر الكربوين القائم عىل االقتصاد الدائري .وسيطبق هذا املفهوم أيضً ا عىل
الحياة املستقبلية يف هذا الحي الشعبي .وسيتم تحديد املتطلبات الدقيقة لالقتصاد
الدائري للحي خالل تصميم املساحات املختلفة واملامرسات الوظيفية.
ستكون هياكل الحي متينة وقابلة للتكيف ،وستكون مكوناتها قابلة للفصل
بسهولة إلعادة استخدامها الحقًا .وستكون املواد إما قابلة للتجديد ،مثل الخشب ،أو
قابلة إلعادة التدوير ،مثل الصلب والطوب والخشب .هذا وميكن إنشاء منوذج جديد
ملباين االقتصاد الدائري من مامرسة إنقاذ املواد من املباين املهدمة.

منزل خايل من الكربون  -نحو
حياة مناخية

تشتهر فنلندا دول ًيا بهندستها املعامرية عالية الجودة .فعىل املستوى الفردي،
تؤثر العامرة بشكلٍ كبريٍ عىل نوعية حياة كل شخص .وتوجيه البناء يف اتجاه
أكرث جودة ميكّن الجميع من العيش يف بيئة ممتعة ،مع تقليل العبء البيئي
الناجم عن البناء .ومع استمرار منو املناطق الحرضية ،أصبح التخطيط العمراين
تحت األضواء بشكل متزايد.
تم االنتهاء من اقرتاح ل برنامج تخطيط العامرة الجديد لفنلندا يف يناير
 .2021ويلعب تأثري البناء عىل املناخ دو ًرا بارزًا يف الربنامج الجديد .يتضمن
االقرتاح بنودًا مثل تحسينات يف تقييم تأثري التخطيط العمراين عىل االنبعاثات؛
ومفهوم لحي االقتصاد الدائري؛ وجائزة جديدة للبناء املستدام عايل الجودة.
كام يسعى الربنامج املعامري إىل تعزيز التعاون بني الجهات الفاعلة
التي لها تأثري عىل البيئة املشيدة .سيؤدي هذا التعاون أن إىل إيجاد ثقافة
البناء التي من شأنها تعزيز االقتصاد الفنلندي بطريقة مستدامة ،وتقديم
حلول للقضايا العاملية ،وخلق بيئة جيدة للمعيشة اليومية.
يدفع التغري املناخي التغيري يف كل قطاع من قطاعات املجتمع .كام أنه
ميثل أحد املواضيع الرئيسية ل برنامج تخطيط العامرة املقرتح.

تم استثامر ماليني اليورو يف السياحة املستدامة يف فنلندا عىل مدى السنوات القليلة
املاضية .وترتكز السياحة يف البالند أيضً ا عىل مبادئ التنمية املستدامة.
يقع فندق  KIDEيف بوداسجاريف ،عند قاعدة فيلز .وتشمل القيم التي يرتكز
عليها توفري تجربة سياحية مستدامة ،وحامية الطبيعة يف الحديقة الوطنية ،ودعم
املشغلني املحليني ،والحث عىل العادات واألنشطة املستدامة.
كام تم أخذ إيديولوجية التنمية املستدامة يف االعتبار عند بناء الفندق .فقد تم
بناء  KIDEمن الخشب الفنلندي وتتم تدفئته باستخدام الطاقة الحرارية األرضية.
وتساعد الوظائف الذكية عىل تحسني استهالك الفندق للطاقة.
أثناء بناء الفندق ،تم نقل بعض مراحل العمل من موقع البناء إىل املصنع ،مام
أدى إىل فوائد بيئية متكررة.

قرية رامبول  -مكتب موفر للطاقة

تشكل بيئة العمل جز ًءا من صورة مكان العمل ،ويعد مكان العمل الجذاب ميزة يف توظيف مواهب جديدة .وقد
شهدت الحياة العملية تغيريات كبرية خالل القرن الحادي والعرشين .حيث يجب أن تلبي بيئة العمل الحديثة
االحتياجات الجديدة للحياة العملية ،مع مراعاة قضايا االستدامة أيضً ا.
توفر قرية رامبول ،املقر الفنلندي لرشكة رامبول لالستشارات والهندسة ،بيئة عمل ممتازة لخرباء الهندسة.
حيث تجعل إضاءة  LEDاملبنى أكرث وظيفية وأكرث متعة ،كام ميكن تعديل اإلضاءة حسب الحاجة واالستفادة
من ضوء النهار الطبيعي ألقىص درجة .يحتوي مكان اإلقامة عىل أماكن آمنة مقفلة ومغطاة للدراجات ،فضالً عن
مرافق املوظفني الجيدة والكثري من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
وتغطي الطاقة املتجددة املنتجة محل ًيا نحو  50يف املائة من احتياجات املكتب ،مبساعدة التدفئة الحرارية
األرضية وإعادة تدوير الطاقة والطاقة الشمسية .كام أن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العقار أقل من نصف
االنبعاثات الناتجة عن مبنى يستخدم التدفئة التقليدية يف املناطق وحلول التربيد القامئة عىل املياه .تم منح العقار
شهادة  LEEDالذهبية وشهادة املكتب األخرض.

الصورة :فندق KIDE
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مساكن حرضية منخفضة الكربون ألرسة واحدة
الصورة :تيمو لينونني
الصورة :لورا فانزو  /قم بزيارة تامبريي

«رايس» ،امللقبة بخط الرتام ،هي مدينة أحدث األعامل املناخية يف تامبريي .خط الرتام امللقب "رايس" هو أحد مشاريع مدينة تامبريي املناخية

ُت

األلواح الشمسية من جامعة البيرننتا للتكنولوجيا (.)LUT

تامبريي :اإلجراءات املناخية عنرص مهم يف التخطيط املايل

قدمت تامبريي ميزانية مناخية ستساعد املدينة عىل تحقيق هدفها املتمثل يف محايدة األثر
الكربوين .حيث سيتم استخدام ميزانية املناخ ملراقبة تقدم املدينة نحو محايدة األثر الكربوين
وكفاءة إجراءاتها املناخية .ويتمثل هدف تامبريي مبحايدة األثر الكربوين بحلول عام .2030
تحتوي ميزانية تامبريي املناخية عىل تفصيل لبنود من امليزانية االعتيادية للمدينة والتي
تهدف إىل التخفيف من آثار التغري املناخي ،أو التكيف مع التغري املناخي ،أو تعزيز النقل
املستدام .وتقدم ميزانية املناخ املوارد املالية التي تم تخصيصها لإلجراءات املناخية ،وتوضح
مدى اإلجراءات التي تتخذها املدينة لتحقيق أهدافها املناخية سنويًا .كام تقدم امليزانية تأثري
إجراءاتها عىل االنبعاثات .تجدر اإلشارة إىل أن ميزانية تامبريي املناخية متاحة بشكل مفتوح
عىل موقع املدينة ويف ميزانيتها.
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عترب هونكاسو ،وهي منطقة جديدة للمباين الخشبية يف هلسنيك،
مثاالً عىل كيفية أخذ مبادئ البناء منخفضة الكربون يف االعتبار عند
تخطيط املدينة .وقد تم االنتهاء من خمسة منازل منفصلة ذات بصمة
كربونية صغرية للغاية يف ربيع  ،2021أحدها منزل لعائلة فييل كونونني املكونة
من خمسة أفراد.
كانت األرسة مهتمة يف األصل باملنطقة بسبب قربها من منزلهم السابق.
يقول« :عندما تم طرح املنازل للبيع ،اكتشفنا أنها كانت أيضً ا جز ًءا من مرشوع
تطوير منخفض الكربون .وقد جعلني هذا حقًا مهتام ،وبدأت يف متابعة املرشوع أكرث
وأكرث مع تقدم البناء».
املنازل الخمسة هي جزء من مرشوع تجريبي تديره وزارة البيئة .ويسعى
املرشوع إىل مساعدة الناس عىل حساب التأثري املناخي للمبنى طوال دورة حياته
بأكملها.
«اعتقدنا أنه يف منطقة تركز عىل املباين الخشبية ،سيتم إيالء املزيد من االعتبار
للقضايا البيئية والحلول األخرى  -فشعرنا باالرتياح».

البصمة الكربونية لدورة حياة املبنى بأكملها

وفقا للمجلس العاملي للمباين الخرضاء ،متثل املباين والبناء  39يف املائة
من جميع انبعاثات غازات الدفيئة العاملية .ويتضمن هذا الرقم تأثري
تشييد املباين واستخدامها  -مع التنويه بأن األخري هو األكرب.
يف فنلندا ،يولد البناء واملباين حوايل ثلث إجاميل انبعاثات الغازات
الدفيئة .ونظ ًرا للموقع الشاميل للبالد ،يجب تدفئة املباين يف معظم أوقات
العام .وقد ركز العمل املناخي منذ فرتة طويلة عىل تحسني كفاءة الطاقة
يف املباين .وتجدر اإلشارة إىل أن كفاءة الطاقة يف املباين الجديدة جيدة
للغاية بالفعل ،بفضل لوائح الطاقة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يف
عام  2018مام أدى إىل بناء منعدم الطاقة تقري ًبا.
يف املستقبل ،سيكون هناك تركيز أكرب عىل البصمة الكربونية لدورة
حياة كل مبنى بالكامل .ومن املقرر تقديم لوائح البناء الجديدة املتعلقة
بالبصمة الكربونية بحلول عام  .2025وستغطي املبادئ التوجيهية
للبناء التي تعدها حاليا وزارة البيئة بداية ونهاية دورة حياة املبنى ،مبا
يف ذلك تصنيع املواد ،والبناء الفعيل ،ومنع وإعادة تدوير نفايات البناء.
ويجري بالفعل تنفيذ العديد من مشاريع البناء باستخدام مبادئ منخفضة
الكربون.

كانت كمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون خالل مرحلة البناء مبثابة مفاجأة

البيرننتا الخرضاء

فازت البيرننتا بجائزة الورقة الخرضاء املقدمة من املفوضية األوروبية
لعام .2021

البيرننتا:

خطط ملحايدة األثر الكربوين
بحلول عام

.2030

من قوتها العاملة تعمل يف األعامل البيئية.

%12

يف عام  ،2017كانت أول مدينة يف العامل تستخدم
الكهرباء املعتمدة من  EKOEnergyفقط ،وبدأت
يف رشاء الغاز الحيوي والسيارات الكهربائية فقط.

ت ُجرى نسبة كبرية من عمليات البحث
والتعليم املتعلقة بالطاقة يف فنلندا يف
جامعة البيرننتا للتكنولوجيا (.)LUT

كونونني عىل دراية بالحلول املوفرة للطاقة ،حيث يعمل يف قطاع التهوية .ومع ذلك ،ال
يزال يتعلم الكثري من مرشوع البناء.
«لقد فوجئت بكمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون التي تم توليدها خالل
مرحلة البناء  -وحتى قبل ذلك ،بد ًءا من تصنيع املواد».
تم اختيار املواد املستخدمة لبناء املنازل لرتك أقل بصمة كربونية ممكنة .حيث
استُخدم إطار من الخشب الصلب ،ألنه مادة منخفضة الكربون من حيث التصنيع
والبناء واالستخدام وإعادة التدوير .واستُخدمت الخرسانة ذات البصمة الكربونية
األقل لألقسام الخرسانية .ميكن بناء منزل محايد لألثر الكربوين من خالل إبقاء إجاميل
البصمة الكربونية منخفضً ا واستخدام املواد التي تقيد الكثري من الكربون .كام تم
تجهيز املنازل للطاقة الشمسية ،مام مينح السكان خيار تحويل منازلهم إىل مباين خالية
من الطاقة تنتج أكرب قدر من الطاقة التي يستهلكونها.
عند تقييم اآلثار البيئية لإلسكان ،يجب أيضً ا مراعاة وسائل املواصالت وموقع
الخدمات .وميكن الوصول بسهولة إىل هونكاسو عن طريق الحافالت والقطار ،وميكن
العثور عىل الخدمات يف مكان قريب .كام توجد الكثري من الغابات يف الجوار.
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تحدي هلسنيك للطاقة  -مسابقة لألفكار الجديدة
الصورة :كاري يليتالو  /مدينة هلسنيك

شبكة هينكو لربط الرواد

ه

ينكو هي شبكة من الرواد يف التخفيف من آثار التغري املناخي .فهي تجمع بني
البلديات والرشكات والخرباء امللتزمني بإحراز انخفاض كبري يف االنبعاثات.
تم إنشاء شبكة هينكو للبلديات يف عام  ،2008عندما توصلت
مجموعة صغرية من قادة األعامل التجارية إىل فكرة نوع جديد من مبادرة املسؤولية
االجتامعية بالتعاون مع معهد البيئة الفنلندي .وكان يُنظر إىل الحد من االنبعاثات
لتعزيز حيوية البلدية عىل أنه هدف مشرتك ،وقررت خمس بلديات املشاركة يف املرشوع
التجريبي .ومنذ ذلك الحني ،انضمت إليها املزيد من البلديات بشكل مطرد ،مسرتشدة
بتجارب املشاركني اإليجابية واالهتامم اإليجايب الذي حظي به املرشوع .تتألف الشبكة
اآلن من  79بلدية وخمس مقاطعات التزمت بتخفيض االنبعاثات بنسبة  80يف املائة
بحلول عام ( 2030مقارنة مبستويات عام  .)2007تجدر اإلشارة إىل أن الشبكة
تخضع للتنسيق من قبل معهد البيئة الفنلندي (.)SYKE
يقوم معهد البيئة الفنلندي ( )SYKEبحساب انبعاثات الغازات الدفيئة
لجميع البلديات الفنلندية عىل أساس سنوي ،ويقرتح أيضً ا التدابري التي ميكن للبلديات
اتخاذها لتقليل انبعاثاتها .كام توفر الشبكة دعم االتصاالت ومساعدة الخرباء يف املسائل
الخاصة بالبلديات ،باإلضافة إىل الدعم لتخصيص متويل االتحاد األورويب وصناديق التنمية
اإلقليمية لجهود املناخ التي تبذلها البلدية.
ميكن تكييف أنشطة شبكة هينكو بسهولة مع مواقع أخرى ،وتم إنشاء شبكات
مامثلة يف البلدان االسكندنافية .ويتمثل هدف عام  2021يف إطالق مرشوع
اسكندنايف مشرتك يهدف إىل إنشاء أساس أكرث توحيدًا لتقييم انبعاثات البلدية يف مختلف
البلدان .كام سيتم تعزيز تبادل املعلومات بني شبكات البلديات االسكندنافية للمساعدة
يف التخفيف من آثار التغري املناخي .هذا ويخطط معهد البيئة الفنلندي ()SYKE
ورشكاؤه منذ فرتة طويلة لنقل مفهوم هينكو إىل فيتنام ،وسيستمر يف تعزيز هذه الخطة
بعد أن هدأت الجائحة .حيث يتمثل هدفهم يف إنشاء شبكة وظيفية من شأنها أن متكن
البلد من تنفيذ األعامل البيئية واملناخية .وإذا نجح املفهوم يف فيتنام ،فسيتم توسيعه
ليشمل دول أخرى.
منذ عام  ،2012يعرتف معهد البيئة الفنلندي باالنخفاض النموذجي يف
االنبعاثات بجائزة  .Hinku-tekoومن أمثلة الفائزين بالجوائز الرشكات التي
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تحولت إىل حلول الطاقة منخفضة االنبعاثات ،والنادي الريايض الذي قدم السيارات
الكهربائية ،ومهرجان الروك الذي قلل من بصمته الكربونية بطرق عديدة.

بعض أمثلة األعامل الحائزة عىل جوائز:

•يف فنلندا ،تلعب حلبات الجليد الداخلية دو ًرا رئيس ًيا يف هوايات الناس من
جميع األعامر .ويف عام  ،2019كانت حلبة التزلج الداخلية عىل الجليد يف
يلوجاريف هي األوىل يف فنلندا التي قامت برتكيب نظام تربيد مجهز بالتقنية
الذكية .يستخدم هذا النظام كهرباء أقل بنسبة ترتاوح بني  30و 40يف
املائة مقارنة بالتقنيات التقليدية.
•تستخدم رشكة الكيامويات كيلتو مزي ًجا من التدفئة/التربيد الحراري األريض
والحرارة املهدرة املتولدة يف عملية البلمرة الخاصة بها لتدفئة وتربيد منشأة
اإلنتاج الخاصة بها ،حيث تقوم بتصنيع مواد الصقة ومنتجات صناعية ملجال
اإلنشاء .وبفضل النظام الهجني الذي تم إدخاله يف عام  ،2018انخفض
استهالك املنشأة للغاز الطبيعي مبقدار الثلث ،كام انخفضت انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون بشكل كبري.
•تحب فنلندا العديد من املهرجانات الصيفية مهرجاناتها الصيفية العديدة.
ويقوم مهرجان إيلوساريروك يف يوينسو بحساب بصمته الكربونية كل عام
والعمل عىل تقليلها بطرق متعددة .كام أن نسبة الكهرباء الخرضاء التي
استهلكها املهرجان زادت عن  90يف املائة .فضالً عن أن الديكور مصنوع
بشكل أسايس من مواد معاد تدويرها ،ويتم إبقاء البصمة الكربونية ألي
منتجات تباع عند حدها األدىن .كام يتم تشجيع الناس عىل الحضور إىل
الفعاليات عن طريق وسائل النقل العام أو استخدام وسائل النقل املشرتكة.

ت

حتاج أنظمة الطاقة يف مدينة هلسنيك إىل إصالح جذري .وقد نظمت
املدينة مؤخ ًرا مسابقة تحدي هلسنيك للطاقة للحصول عىل اإللهام والزخم
لتجديد نظام التدفئة الخاص بها .انبثقت عن املسابقة  252فكرة ميكن
أيضً ا مشاركتها بحرية مع مدن أخرى من جميع أنحاء العامل.
تهدف هلسنيك إىل أن تكون محايدة لألثر الكربوين ذات أثر كربوين محايد
بحلول عام  .2035وسيتم استخدام االقرتاحات واملعرفة املكتسبة من خالل املسابقة
يف خارطة طريق التدفئة ذات األثر الكربوين املحايد التي ترسمها املدينة اآلن .وتعترب
خارطة الطريق هذه مهمة الكتساب فهم للصورة العامة واالستثامرات املطلوبة لتصميم
نظام تدفئة مستدام.
أوضحت املسابقة أن العديد من أنواع الحلول املختلفة ميكن أن تحقق هدف
التدفئة املحايد لالنبعاثات .وسيكون تحسني إنتاج الطاقة واستهالكها ذا أهمية متزايدة
يف الحلول املستقبلية.
من النقاط الرئيسية التي يجب وضعها يف االعتبار أن نظام التدفئة الجديد يجب
أن يكون مرنًا وقاد ًرا عىل أخذ التقنيات املستقبلية يف االعتبار دون انتظار توفرها .وقد
خلصت أعىل إدخاالت املسابقة إىل رؤية مشرتكة :يجب أن تكون التدفئة كهربائية.
ويجب أن يتكون نظام التدفئة املستقبيل من العديد من الحلول الفرعية واملشغلني

منحت لجنة التحكيم جوائز ألربعة مشاركات:

•خطة مرنة تعتمد عىل حلول إنتاج المركزية شاملة
•اقرتاح يعتمد عىل مزادات إلنتاج الحرارة الخالية من االنبعاثات
•خطة شاملة تجمع بني األشكال الجديدة لتخزين الطاقة وتقنيات التدفئة
الكهربائية بالذكاء االصطناعي
•جزيرة طاقة حيث يتم إنتاج الطاقة وتخزينها ،والتي ميكن دمجها مع
االستخدامات األخرى
•توضح اإلدخاالت املختارة تنوع التحدي وتسعى إىل حل املشكالت املعقدة
التي ينطوي عليها إصالح إنتاج الطاقة .وتتمتع الفرق الحائزة عىل جوائز
بخربة كبرية يف فنلندا والخارج.

الذين تم تحسينهم للعمل م ًعا.
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ع

ىل مدى أكرث من عقد من الزمان ،نجح حوايل  10,000من سكان يل يف
خفض انبعاثات بلديتهم بنسبة  80يف املائة .وقد كانت اسرتاتيجية بلدية
يل بحاجة إىل املراجعة بعد أن سقط اقتصادها السابق الذي تحركه التقنية
يف أزمة .فاتخذ صناع القرار الهام لتحفيز االقتصاد من خالل وسائل مستدامة ،حيث
مل يُنظر إىل الجهود املناخية عىل أنها تفرض قيودًا عىل األعامل التجارية.
ت ُعترب هذه البلدية الصغرية نسب ًيا مثاالً جيدًا ألماكن أخرى يف فنلندا والخارج.
ويُعزى نجاحها بسبب الجهود املشرتكة للبلدية بأكملها التي تعمل يف مصلحة املناخ.
فقد طُلب من السكان مشاركة أفكارهم ومساهامتهم يف تصميم الخدمات الخرضاء.
وتم سامع آراء الفئات العمرية املختلفة بطرق مختلفة  -حتى أنه متت مقابلة بعض
السكان يف املنزل .كام تم إجراء تجارب عملية جريئة.

ترميم البحرية ميهد الطريق لتصبح العاصمة الخ رضاء األوروبية

ت

 12املدن كجهات فاعلة يف املناخ

السكان املحليون املشاركون يف
الجهود البيئية

الطبيعة موجودة يف الحياة اليومية ملعظم الناس يف فنلندا .لذلك فهم يفهمون قيمتها
ومستعدون للعمل.
تؤكد الهتي عىل أهمية التعاون واملدخالت من السكان .حيث شارك السكان
ومجموعة متنوعة من املنظامت منذ البداية .وشارك السكان بحامس يف أنشطة مثل
صيد األسامك املزعجة لتعزيز التوازن البيئي يف البحرية.
«كان من السهل إرشاك السكان يف مشاريع فيسيجاريف ،حيث أن حالة البحرية
يشء يؤثر عليهم ويثري مشاعر قوية لديهم».

بعض أمثلة إجراءات املناخ يف يل تتضمن ما ييل:

•توقفت بلدية يل عن استخدام تسخني الزيت وتحولت جميع
العقارات اململوكة للبلديات العامة إىل مصادر الطاقة املحلية ،مثل التدفئة
الحرارية األرضية.
•تنتج املنطقة أكرث من عرشة أضعاف الطاقة النظيفة التي
تستهلكها.
•خالل ساعات العمل ،يستخدم موظفو البلدية السيارات
الكهربائية بالكلية ،والتي يتم تأجريها أيضً ا للمقيمني يف األمسيات ويف عطالت
نهاية األسبوع.
•تشمل التدابري املخطط لها وفقًا لرغبات السكان ممر جديد
للدراجات ،ومركز بلدية خرضاء ،وخطوط حافالت مبارشة.
•قامت يل بتحسني تداول السلع واملواد بهدف أن تكون خالية
من النفايات.
•يف كل عام ،تقيم يل مهرجانًا وطن ًيا للمناخ -
 - ClimateArenaللبحث عن حلول للتغري املناخي مبساعدة املجتمع
ككل.

يشجع تطبيق الهاتف املحمول السكان
عىل تقليل انبعاثات النقل

يف يلُ ،يارس التعليم املناخي
بنشاط بد ًء من رياض األطفال
وحتى املدرسة االبتدائية .ملصق
يقول «وفر املاء».
الصورة :بلدية يل

تألف حوايل عرشة يف املائة من املنطقة الجغرافية لفنلندا من بحريات
ومسطحات مائية داخلية أخرى .ومع بدء تسارع التوسع الحرضي يف القرن
العرشين ،كان لترصيف مياه الرصف الصحي يف البحريات آثار مدمرة ،لكن
الجهود البيئية الحازمة يف نهاية القرن أدت إىل تحسن حالة العديد من البحريات.
يف عام  ،2017تم تقييم حالة بحريات فنلندا عىل أنها جيدة يف املتوسط .ومن
بني  4500بحرية تم تصنيفها ،كان ربع هذا العدد تقري ًبا يف حالة ممتازة ،يف حني أن
 0.5يف املائة فقط كانت يف أسوأ األحوال .وتم تصنيف حوايل  800بحرية عىل أنها
ال تزال بحاجة ملزيد من التحسني.
كانت بحرية فيسيجاريف واحدة من البحريات التي تم إنقاذها.
«يف السبعينيات ،أدرك الناس أن فيسيجاريف ،التي كانت تقع يف مدينة صناعية
متنامية ،كانت البحرية األكرث تلوث ًا يف فنلندا .تقول ميال برونو ،املديرة التنفيذية ملرشوع
الهتي للعاصمة الخرضاء األوروبية ،لقد كانت البحرية غري قابلة لالستخدام متا ًما لألغراض
ترفيهية الرتفيهية.
عىل الرغم من أن املدينة توقفت عن ترصيف مياه الرصف الصحي يف البحرية ،إال
أنها ظلت يف حالة رهيبة لفرتة طويلة .بدأت أعامل الحفظ الفعلية يف الثامنينيات .وأدت
املسوحات املكثفة والتعاون والجهود الحثيثة يف العديد من املجاالت إىل تحسن حالة
البحرية تدريجياً .وعىل الرغم من تحسن جودة مياه البحرية اآلن ،إال أن الناس ال يزالون
يعملون مبا يحقق أفضل املصالح بالنسبة للممرات املائية يف املنطقة.

و تراقب مؤسسة بحرية فيسيجاريف املياه يف منطقة الهتي االقتصادية .حيث
متكن أنشطة املؤسسة من املراقبة عىل املدى الطويل والبحث الذي من شأنه أن يضمن
تنفيذ أعامل ترميم عالية الجودة .وتم توسيع أعامل البحث والتطوير البيئي التي بدأت
يف فيسيجاريف إىل مواقع أخرى ،وهي حال ًيا بارزة جدًا يف الهتي .وبفضل جهودها عىل
املدى الطويل ،تم اختيار املدينة كعاصمة خرضاء أوروبية لسنة .2021

رشا عىل حلولها العملية .حيث
يعد وضع الهتي كعاصمة خرضاء أوروبية مؤ ً
توقفت الهتي عن استخدام الفحم يف عام  ،2019وأصبحت تدفئة املدينة اآلن
خالية من االنبعاثات .باإلضافة إىل أن واحد يف املائة فقط من نفاياتها ينتهي به املطاف
يف مكب النفايات.
كام أن لديها اتجاه واضح للمستقبل.
يقول برونو« :نحن نهدف إىل أن نكون مدينة خالية متا ًما من النفايات بحلول
عام  ،2050ومحايدة لألثر الكربوين بحلول عام  .2025وال تزال هناك بعض
املشاكل التي يجب حلها ،مثل النقل والبناء .غري أن اختيارنا كعاصمة خرضاء أوروبية
ليس هدفنا  -بل مجرد بداية».

الصورة :اليس هاكينني  /مدينة الهتي

إرشاك الجميع يف يل

تهدف مدينة الهتي إىل أن تصبح محايدة لألثر األثر الكربوين بحلول عام
 .2025وقد شجع مرشوع  CitiCAPالسكان عىل اتخاذ خيارات نقل
صديقة للمناخ يف عام .2020
قام مرشوع  CitiCAPبتجربة تداول االنبعاثات الشخصية ،حيث
قام التطبيق مبراقبة استخدام املستخدمني لوسائل النقل وقياس بصمتهم
الكربونية تلقائ ًيا .وتم منح كل مستخدم ميزانية أسبوعية لالنبعاثات مبا
يتامىش مع وضع حياته الشخصية .وسيقوم املستخدمون «بخفض اإلنفاق»
من ميزانيتهم إذا اختاروا وسيلة نقل أكرث استدامة ،مثل ركوب الدراجات أو
امليش ،بدالً من استخدام سيارة خاصة .ومتت مكافأة اإلنفاق املنخفض مبجموعة
متنوعة من املنتجات والخصومات.
ومن بني 2,500مستخدم الذين شاركوا يف الربنامج التجريبي ،قال
 36يف املائة إنهم قللوا من انبعاثات النقل من خالل املرشوع.

حلول قابلة للتطبيق
كمثال لآلخرين

كمثال لآلخرين
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العصف الذهني البيئي
يف جمعية السكان

ق

بل عامني ،أقام سكان مقاطعة أنكوري يف الهتي مرك ًزا لإلقراض حيث ميكن
للمقيمني استعارة جامعي القاممة إلبقاء املنطقة مرتبة .وقامت كل من مدينة
الهتي ومرشوع العاصمة الخرضاء التابع لالتحاد األورويب بتمويل مركز إقراض
جامعي القاممة ،وتم اآلن توسيع أنشطته لتشمل مناطق سكنية أخرى.
بفضل املرشوع ،أصبحت أنكوري أنظف وأكرث ترتي ًبا من ذي قبل.
يقول نيكو نيمي ،رئيس جمعية السكان« :يف األيام األوىل ،اعتدنا عىل تنظيم
فعاليات تنظيف مجتمعية ،ولكن مل تعد هناك حاجة إليها ،حيث يتم الحفاظ عىل
املنطقة نظيفة ومرتبة».
يف عام  ،2020شكلت الجائحة تحديات جديدة بالنسبة للنظافة ،حيث
قىض الناس املزيد من الوقت يف الهواء الطلق وأكلوا أيضً ا املزيد من الوجبات الخفيفة
يف الخارج.
تقول آن أنتيال ،عضو الجمعية« :اتصلنا باملدينة إلخبارهم أنه ال توجد لدينا
صناديق نفايات كافية ،ونتيجة لذلك ،حصلنا عىل صناديق أكرب للمنطقة».
تعتقد أنتيال أن تأثري مركز اإلقراض كان أكرث من مجرد دور جاميل.
«بالرغم من أن جمع القاممة سيجعل املكان يبدو أكرث ترتي ًبا بشكل طبيعي،
إال أنه سيحافظ أيضً ا عىل نظافة البحرية ،حيث لن ينتهي األمر بإلقاء أعقاب السجائر
والبالستيك يف املاء».
نظ ًرا ألن أنكوري تقع عىل شاطئ بحرية فيسيجاريف ،فإن تنظيف املياه له تأثري
مبارش عىل أعضاء الجمعية.
الجمعية نشطة للغاية ،وتنظم مجموعة متنوعة من الفعاليات لزيادة وعي
السكان ببيئتهم .ويتمثل أحد األمثلة عىل ذلك يف النزهة املنظمة التي أخرب خاللها
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بستاين املدينة املشاركني عن الغطاء النبايت يف املنطقة .وخالل هذه الفعالية ،توصل
السائرون إىل فكرة منطقة املرج الطبيعي ،والتي تم تنفيذها عن طريق زرع بذور نبات
املرج يف عدة مناطق.
يقول نيمي« :التنوع البيولوجي املحيل مهم بالنسبة لنا .حيث ميكنك سامع طيور
الخنشع الليموين تغني عىل تلة قريبة ،ونحن ننتظر بفارغ الصرب ملعرفة ما إذا كانت
املروج ستجذب املزيد من الفراشات».

الصورة :تفضل بزيارة الهتيالهتي

املدن كجهات فاعلة يف املناخ

يستمر التحرض يف فنلندا منذ عقود ،وخاصة منو العديد من أكرب املدن .وترتكز
أنشطة اإلسكان واألنشطة التجارية والوظائف بشكل متزايد يف املدن ،مام يزيد
من مسؤوليتها يف مكافحة التغري املناخي.
تتمثل مهمة البلدية يف تزويد سكانها بفرصة العيش عيش حياة جيدة،
مثل توفري املياه النظيفة والطاقة ،وتنظيم إدارة النفايات والنقل املستدام .وتقوم
البلدية املستدامة باتخاذ قرارات مسؤولة وتعامل سكانها عىل ٍ
حد سواء.
تلعب املدن والبلديات دو ًرا رئيس ًيا يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ومتتلك البلديات بجميع أحجامها وسائل عديدة للحد من االنبعاثات املناخية.
ويساعد الربط الشبيك املدن والبلديات عىل تحقيق أهدافها ،حيث ميكن
مشاركة األفكار واألمثلة الناجحة مع الجميع.
لطاملا كانت الهتي الهتي  ،وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 120ألف
نسمة يف جنوب فنلندا ،مثالية يف جهودها البيئية .وت ُعد الهتي مثاالً رائ ًعا
لآلخرين ،حيث تعيش نسبة كبرية من األوروبيني يف بلدات ومدن أصغر مثل
الهتي .وتشدد املدينة عىل أهمية التعاون ،وتأخذ آراء السكان املحليني يف
االعتبار .هذا وقد توجت جهودها طويلة األجل بجائزة يف عام  ،2021عندما
تم اختيار الهتي كعاصمة خرضاء أوروبية.
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الصورة :تفضل بزيارة كرياال

العمل املجتمعي:
معا نحن أكرث عددًا

الصورة :بيرت سايرانني

يقول هانو ساملي ،أستاذ التاريخ الثقايف بجامعة توركو ،إن العمل الجامعي
هو تقليد موجود يف فنلندا منذ أمد طويل .فعندما أرادت املجتمعات
تحقيق أشياء كبرية ،اضطرت إىل طلب مساعدة جريانهم وحتى الناس
املتواجدين يف القرية التالية.
«العمل الجامعي هو تقليد ولد من الشعور باالنتامء للمجتمع
والرغبة يف العمل م ًعا».
ال يزال ساملي يرى أوجه تشابه مع املايض يف العمل التطوعي اليوم.
فنحن نساعد بعضنا البعض عىل نقل املنزل والعمل يف الفناء.
يقول ساملي« :ما زلنا نريد تحقيق األشياء م ًعا .وهذه الروح
التطوعية هي تخصص فنلندي ،ويشء ميكننا أن نفخر به».

مساعدة الجريان يف مجتمع القرية

ت
لوحات لجان املواطنني

تؤثر مكافحة التغري املناخي عىل املجتمع ككل .وإليجاد حلول للتكيف مع
التغري املناخي تكون منصفة ومقبولة للجميع ،من املهم إعدادها يف تعاون
واسع النطاق .يف فنلندا ،تم استخدام للجان املواطنني مع أشخاص من
مختلف األعامر والخلفيات لهذا الغرض .كام يتم التحقيق يف دور املواطنني
يف ضامن االنتقال املنصف يف مرشوع «دراسة اإلجراءات املناخية».
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املستقبل يف انتظارنا!

صل األغنام إىل كرياال كل صيف من قرية لويرو املجاورة .فتم التوصل إىل
اتفاق متبادل :يعتني سكان كرياال الثامنني بالخراف يف الصيف ،ويف املقابل
تبقي عىل مروج القرية يف حالة جيدة .وقد صار سار هذا التعاون بشكل
جيد للغاية لجميع املعنيني.
تقول نيينا كانغاس ،رئيسة جمعية قرية كرياال ،إن هذا التقليد املتمثل يف العمل
م ًعا اتسم دامئًا بالقوة يف كرياال والقرى املجاورة .فمنذ حوايل عرش سنوات ،بدأ القرويون
يف تجديد املباين القدمية وإنشاء بعض املناظر الطبيعية يف أوقات فراغهم.
تقول كانغاس« :املناظر الطبيعية يف قريتنا ذات قيمة ،ونريد أن نعتني بها».
يقوم املتطوعون بإصالح أشياء مثل األكواخ الخشبية واألسقف الخشبية .ويقوم
القرويون أيضً ا بتنظيف املناظر الطبيعية ،عىل سبيل املثال ،عن طريق جمع األغصان
املقطوعة وحرقها .ويف الصيف املايض ،تم توحيد صناديق الربيد عىل طول شارع القرية
الرئييس.
بعد العمل ،يقيض القرويون  -الصغار والكبار عىل حد سواء  -املساء حول نار
مهم.
املخيم .تقول كانغاس أن هذه الفعاليات تلعب دو ًرا ً
«إنه ألمر رائع قضاء بعض الوقت م ًعا ،وهذه اللحظات ذات مغزى خاص تشكل
مثل هذه اللحظات معنى خاصا لسكاننا األكرب س ًنا».
والعمل الذي يقوم به القرويون مل مير دون أن يالحظه أحد .ففي العام املايض،

قامت جمعية اليالند لتقاليد البناء مبنح القرويني يف كرياال جائزة البيئة الثقافية ،األمر
الذي أسعد الجميع .كام علمت كانغاس أن السياح غال ًبا ما يعجبون بكرياال كقرية متت
رعايتها بحب.
«إنه ألمر رائع أن يتذكر الناس كرياال!»

صديق لفقمة ساميا الحلقية

مع اقرتاب فصل الشتاء ،يتساءل بيرت سايرانني دامئًا عن مدى كثافة الثلج هذا العام.
ففصول الشتاء ذات الثلج القليل تشكل تهديدًا لفقامت ساميا الحلقية ،التي تحتاج إىل
الجليد والثلوج لبناء أوكارها .هناك ما يزيد بقليل عن  400فقمة من فقامت ساميا
الحلقية يف العامل بأرسه ،وتعيش جميعها يف بحرية ساميا.
هذا هو سبب قيام سايرانني ،الذي يعيش عىل شاطئ البحرية ،لسنوات بتجريف الثلج يف
املساقات ملساعدة الفقامت .كام يساعد يف إحصاء أوكار الفقامت .ففقامت ساميا الحلقية
مهمة لهذا الكاتب.

«إنه حيوان فريد من نوعه  -حيوان ينتمي إىل هنا متا ًما مثلنا .وهو بحاجة إىل الحامية».
قبل عدة فصول شتاء ،عندما كان سايرانني يحيص األوكار ،قام أحد أشبال الفقمة بتحيته
من أحد األوكار.
«تالقت عيوننا للحظة .فقلت «مرحبا» .مثل هذه املواقف تخلف لديك شعو ًرا ال
يُصدق».
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الصورة :جويس يويس هيلسنت  /مدينة هلسنيك

الصورة :رميا فليكتامن  /ليهتيكوفا

رعاية التنوع البيولوجي واجب مشرتك بيننا
يقول الدكتور برتي أهلروث ،مدير مركز التنوع البيولوجي« :لدى الناس يف فنلندا
عالقة مع الطبيعة متنوعة متنوعة مع الطبيعة مثل كتنوع الطبيعة نفسها» .حيث
يتمتع الفنلنديون بالطبيعة بصف ٍة تقليدية كوسيلة لتنشيط أنفسهم بعد يوم العمل
وكقوة تنشيطية يف أوقات فراغهم.
يقول أهلروث« :لقد أدت الجائحة إىل تعميق عالقتنا مع الطبيعة .فالطبيعة
لديها قوة ال ميكن إنكارها لجعلنا نشعر بالكامل».
ومع ذلك ،يشكل فقدان التنوع البيولوجي مصدر قلق كبري .فوفقًا للمنرب
الحكومي الدويل للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي ( ،)IPBESيتعرض التنوع البيولوجي اآلن للتدهور مبعدل غري مسبوق
يف جميع أنحاء العامل .وعىل الصعيد العاملي ،يوجد حوايل مليون نوع من النباتات
والحيوانات معرض لخطر االنقراض  -العديد منها خالل العقود القليلة املقبلة .كام أن
التنوع البيولوجي يتدهور يف فنلندا .فوفقًا ألحدث تقرير عن األنواع املهددة باالنقراض
(املعروف أيضً ا باسم القامئة الحمراء) ،يوجد نوع من كل تسعة أنواع يف فنلندا مهدد
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باالنقراض بالفعل .باإلضافة إىل أن نصف مواطن بيئية املواطن البيئية يف فنلندا معرضة
للخطر.
تجانسا .ويعاين الجميع
أكرث
الطبيعة
تصبح
البيولوجي،
التنوع
نفقد
«عندما
ً
نتيجة لذلك».
يُعترب التنوع ،بطريقة ما ،الجهاز املناعي للطبيعة .حيث يساعد العامل الطبيعي
عىل التكيف مع الظروف املتغرية ،مثل التغري املناخي واألمراض .ويوفر التنوع البيولوجي
خدمات حيوية لنا جمي ًعا ،ت ُعرف باسم «خدمات النظام البيئي» .ويؤدي فقدان التنوع
البيولوجي إىل انخفاض قدرة الطبيعة عىل تقديم خدمات النظام البيئي  -أو تدمريها
بالكلية يف بعض األماكن.
يقول أهلروث« :يجب أال نفقد األمل».
ويشدد عىل أن فنلندا متتلك قدر هائل قدرا ً هائالً من الخربة التي ميكن
استخدامها لتنشيط النظم البيئية واستعادتها وإدارتها .ويشري إىل أن عمل النظم البيئية

سحتفي يحتفي أهلروث بحقيقة أنه يف السنوات األخرية ،أصبح عدد متزايد
من املشغلني مهتمني بكيفية حامية التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك مشغيل الصناعات
اإلنشائية والغذائية.
«فهذا تطور مناسب ،نحن عىل استعداد للعمل عليه .ومن واجبنا أن نويل املزيد
من االهتامم لعاداتنا االستهالكية واالقتصاد الدائري».
ينظر أهلروث إىل الخربة البيئية الفنلندية كمنتج تصدير مرغوب.
«لدينا فرصة لنكون مثاالً يُحتذى به ،ولتبادل املعلومات ،ولزيادة الوعي .وكل هذا
يدعم كوكبنا املشرتك ومستقبله».

الصورة :ساكاري رويسكو  /ليهتيكوفا

تسخري التقنية لحياة جيدة ومستدامة

يف الصيف املايض ،تم اختيار صندوق االبتكار الفنلندي ( )Sitraلتطوير
حلول لتنشيط األوروبيني يف مكافحة التغري املناخي ،بالتعاون مع 16
رشيكًا دول ًيا .يحتوي مرشوع  ،PSLifestyleالذي تم إطالقه هذا
الخريف ،عىل حزمة من التدابري القابلة للرتجمة ملساعدة األفراد عىل إيجاد
طريقتهم الخاصة لعيش حياة جيدة ومستدامة .وباإلضافة إىل مساعدة
األفراد ،يستخدم الحل التكنولوجي التقني حسابات البصمة الكربونية
القامئة عىل االستهالك لتزويد الرشكات وصناع القرار مبعلومات حول
األهداف اليومية للسكان ودوافعهم وتفضيالتهم فيام يتعلق باالستدامة.
خبري :توال سجوستيدت ،رئيس االتصاالت والشؤون العامة ،Sitra ،صندوق
االبتكار الفنلندي

حملة «أنقذوا النحل» تؤدي إىل ما يقرب من  76,000إجراء ملموس

تقول ماريت بوتونني ،وهي منتجة يف رشكة اإلذاعة الفنلندية ( ،)Yleإنها نادرا ً ما
أدارت حملة ساهمت يف رسم البسمة عىل وجوه الجميع .وقد كانت بوتونني وزمالؤها
مسؤولني عن أهم عمل بيئي لصيف  :2020حملة «أنقذوا النحل» ،التي شجعت
الناس عىل بناء فنادق الحرشات ،وإنشاء املروج ،وزرع الزهور صديقة للنحل .وقد
حققت الحملة نجا ًحا كب ًريا.
«ساهم النحل يف إحداث ما يقرب من  76،000إجراء .فبهذه الحملة ،أردنا لفت
االنتباه إىل فقدان التنوع البيولوجي ومحنة النحل».
وعىل الصعيد العاملي ،فإن أكرث من  40يف املائة من امللقحات مهددة باالنقراض.
وما يقرب من خمس من أهم أنواع امللقحات يف فنلندا معرضة للخطر .يشمل ذلك
النحل والنحل الطنان والفراشات .و تجدر اإلشارة إىل أن امللقحات تلعب دو ًرا رئيس ًيا يف
الحفاظ عىل التنوع البيولوجي.
عىل الرغم من أن الحملة مل تعد نشطة ،إال أن الناس ال يزالون يفعلون أشياء جيدة
للنحل .مام يجعل بوتونني سعيدة.
«إنه ألمر رائع أن يستمر الناس يف مساعدة النحل .األمر ليس مجرد سباق رسعة  -بل
ماراثون ،ويتطلب القدرة عىل التحمل املواظبة ».

كيكونالدي ،ربيع طبيعي يف هولوال ،منطقة الهتي.

اإلدارة إىل جانب الحامية

قامت وزارة البيئة ووزارة الزراعة والغابات بإطالق برنامج املواطن البيئية Helmi
 .2030-2021ويسعى الربنامج إىل تعزيز التنوع البيولوجي من خالل صيانة
املستنقعات وترميمها ،واستعادة الربك ،واألحياء التقليدية ،وال املواطن البيئية الشجرية،
واملسطحات املائية الصغرية ،والطبيعة الساحلية.
ومع ذلك ،فإن الصيانة وحدها ال تكفي.
تقول هانا لينا كيسكينني ،املتخصصة يف وزارة البيئة« :تحتاج الل امواطن البيئية
التي أضعفها النشاط البرشي إىل اإلدارة والرتميم من أجل العودة إىل حالتها الطبيعية».
كام أن الجهود املوجهة بشكل صحيح نحو حامية التنوع البيولوجي واستعادته
تساعد األنواع وال املواطن البيئية عىل التكيف مع التغري املناخي .وتعمل النظم البيئية
السليمة التي تعمل بشكل جيد عىل توفري خدمات النظام البيئي الرضورية للرفاهية،
مثل فصل الكربون ،والحامية من الفيضانات ،والتلقيح  -حتى يف املناخ املتغري.

بشكل صحيح يصب يف صالحنا جميعا  -وصالح اقتصادنا.
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مدارس شاملة تركز عىل التعليم املناخي – بنظرة أمل

ت

قول سريي نيسكاال ،وهي طالبة يف الصف التاسع يف مدرسة رانتافيتيكا
الشاملة يف روفانيمي ،إنها تعرفت عىل تعلمت عن التغري املناخي والقضايا
ذات الصلة يف كل مادة درستها تقري ًبا باملدرسة الشاملة العليا.
فقد تم تناول التغري املناخي من منظور علمي وفني.
وتقول نيسكاال« :لقد اكتسبت كميات هائلة من املعرفة ،واستمتعت بشكل
خاص باملناقشات املتنوعة التي أجريناها حول هذا املوضوع».
تومئ سانا لينونني ،معلمة الجغرافيا واألحياء ،يف إشارة إىل موافقتها .فالتعليم
املناخي هو جزء من املناهج الوطنية ،وعىل الرغم من أنه يبدأ يف الصفوف الدنيا ،إال أنه
أهميته متتد حتى السنوات األخرية من املدرسة الشاملة.
تقول لينونني« :دامئًا ما يأخذ التدريس نه ًجا موج ًها نحو الحل .حيث نفكر يف ما
ميكن للجميع القيام به دون توليد القلق املناخي».
تشعر نيسكاال بالرىض حيال التدريس الذي تلقته .وبالرغم من إدراكها أن
الخيارات الفردية مهمة ،إال أنها تدرك أيضً ا أن القرارات الهيكلية الرئيسية تتخذ يف مكان
آخر.

«من املهم االنتباه إىل اختياراتك اليومية .فعىل سبيل املثال ،أقوم بإعادة تدوير
وجمع القاممة من الشوارع .كام أنني عضو يف مجلس الشباب ،لذلك أعلم أن التصويت
ميكن أن يحدث فرقًا».
تقول لينونني أنه باإلضافة إىل توفري املعرفة األساسية حول هذه الظاهرة ،يتم
تعليم الطالب كيفية العثور عىل معلومات ألنفسهم املعلومات بأنفسم :و كيفية التمييز
بني البيانات العلمية والبحثية الناتجة عن تدفق املعلومات من ضمن كم املعلومات
الهائل املوجود عىل اإلنرتنت.
تخربنا نيسكاال ،التي ستبدأ املدرسة الثانوية يف العام املقبل ،عن ملصق صنعته
خالل حصة الفنون .حيث تتخذ أعاملها الفنية موقفًا ،تشري فيه إىل تعايش الناس واألرض
يف وئام مع بعضهم البعض.
«أمتنى أن يتمكن الجميع من عيش حياة جيدة ومتوازنة يف سالم».
معلمتها توافقها الرأي.

الشباب هم جوهر صنع القرار

تأسست مجموعة أجندة الشباب  2030قبل أربع سنوات كجزء من
اللجنة الوطنية الفنلندية للتنمية املستدامة ،مبهمة تتمثل يف ضامن سامع
أصوات الشباب يف النقاش حول التنمية املستدامة .وتتكون املجموعة من
أعضاء ترتاوح أعامرهم بني  15و 29عا ًما من جميع أنحاء فنلندا .خالل
مدتهم التي تستمر لعام ونصف العام ،يقومون بأعامل شعبية ويناقشون
القضايا مع صناع القرار .ففي عام  ،2019عىل سبيل املثال ،نظمت
مجموعة أجندة الشباب  2030مؤمت ًرا للشباب حول املناخ يف قاعة
فينالنديا بهلسنيك بالتعاون مع صندوق االبتكار الفنلندي ( .)Sitraكام
يشارك ممثل عن أجندة الشباب  2030يف اجتامعات املائدة املستديرة
لسياسة املناخ ،التي تسعى إىل التوصل لفهم كيف ميكن لفنلندا أن تصبح
محايدة األثر الكربوين بحلول عام .2035
الخبرية :رينا بورسياينن ،أخصائية ،مكتب رئيس الوزراء

املعلومات عرب املوضوعات ضمن املواضيع

دليل املناخ للمعلم هو موقع مفتوح يصف التغري املناخي من منظور املواد الدراسية املختلفة.
ويقرتح املوقع أفكا ًرا لجميع أنواع املوضوعات عرب مختلف املواد  ،بد ًء من الكيمياء وحتى
املوسيقى.
«حتى قبل بضع سنوات فقط ،رمبا اعتقد العديد من املعلمني أن التغري املناخي لن يتم
تغطيته إال يف دروس الجغرافيا واألحياء األحياء .ولكن الحال مل يعد كذلك» ،حسب قول معلم
املناخ بينجا بينيا سيباري ،الذي أنشأ املوقع.
تتوفر مواد املوقع أيضً ا باللغة اإلنجليزيةteachers-climate-guide.fi :

طالبة الصف التاسع سيريي نيسكاال ومعلمة الجغرافيا واألحياء سانا لينونني تختربان غابة فنلندية منوذجية يف رحلة ميدانية.
4
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الصورة :مدينة البيرننتا

لطاملا كان الفنلنديون يعتزون بنظافة الطبيعة واملاء والهواء .ويتضح ذلك جل ًيا يف مسح مقياس املناخ حيث يشري إىل أن أربعة من كل خمسة فنلنديني
يعتربون أن اإلجراء العاجل رضوري إلبطاء التغري املناخي .كام تقوم مدارسنا بتدريس التنمية املستدامة ،ويتم االستامع إىل أصوات الشباب يف صنع
القرار السيايس.
تعد فنلندا من بني الرواد العامليني يف مجال التخفيف من آثار التغري املناخي .فقد كنا أول دولة تفرض رضيبة الكربون ،يف عام 1990؛ وأول
من وضع خارطة طريق لالقتصاد الدائري؛ وهدفنا املناخي هو من بني أكرث األهداف طموحا يف العامل :الوصول إىل أثر كربوين محايد بحلول عام
.2035
كام أننا جيدون يف تحويل الخربة إىل عمل يطبق  .فقد تم تطوير حلول املناخ يف فنلندا عىل جميع املستويات .ويشارك يف تنفيذها جميع األفراد
وكذلك املجتمعات واملدن والرشكات وصناع القرار .باإلضافة إىل قيام الصناعات يف جميع املجاالت ،بد ًء من التقنية وحتى زراعة الغابات والتجارة،
بإنشاء خرائط طريق خاصة بها الوصول إىل أثر كربوين محايد .ونهدف من ذلك تقديم حلول لتحديات املناخ العاملي من خالل تقليل االنبعاثات
الكربونية لفنلندا وزيادة بصمة الكربون لدينا.
لقد سلمنا منذ فرتة طويلة بأنه بأنه ال ميكننا االزدهار إال من خالل التعاون .وهذا هو سبب رغبتنا يف مشاركة تجاربنا وما تعلمناه مع البلدان األخرى.
حتى نتمكن من بناء مستقبل أكرث استدامة وسعادة م ًعا.

الصورة :روين ريكوما  /ليهتيكوفا

لنتعاون م ًعا

ماري بانتسار
مدير االقتصاد الدائري املحايد لألثر الكربوين
صندوق االبتكار الفنلندي Sitra
وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية.2021 ،
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