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االكتظاظ السكاني والحضري 





Overconsumption                   االستهالك المفرط



النفايات  



!حجمُّالمأساة

1850معدل درجة الحرارة العالمية من سنة 
.2019حتى سنة 

الغالف تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في
.2018حتى 1800الجّوي من سنة 



غازات الدفيئةمن % 26الغذائي مسؤوٌل عما يقارب من نظامنا 



الى أين تذهب تركيزات ثاني أكسيد الكربون؟



ما الذي يسبب تغير المناخ؟ 



Weather and Climate                  الطقس والمناخ

يصفُّالظروفُّالجويةُّفيُّمكانُّمحددُّعلىُّالطقسُّ
(أيام)القصيرُّالمدىُّ

مدىُّالالجويةُّعلىُّهوُّمتوسطُّالظروفُّالمناخُّ
(عام30)قروناًُّعقوداًُّأوُّ–لُّيطوال



ذوبانُّالجليدُّفيُّالقطبينُّ
آثار التغير المناخي العالمية

 to 2020 1900لمياارتفاع منسوب مياه البحر الع



ازياد وتيرة وعدد الظواهر الجوية المتطرفة



والتصحر الجفاف



الصحة العقلية وسلوك األفرادآثار الحرارة على 

المنزلي خاصةالعنف٪ في 4زيادة بنسبة -العنف •

٪ في المكسيك خالل الفترات 2.1٪ في الواليات المتحدة و 0.7-االنتحار زيادة نسبة •
درجة مئوية 1التي تزداد حرارتها 

.الحرارة تُضعف من الوظائف اإلدراكية المعقدة مثل الذاكرة العاملة-المعرفة •

تغيّر المزاج•

األرق•



حصلما الذي 
؟    2021بعام 

What events have we witnessed lately?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://www.pressenza.com/2019/08/earth-4c-hotter/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Heatwaves
موجاتُّالحر



Wildfires 
حرائق الغابات

18

California كاليفورنيا

Turkey ُّتركيا

وينُّهايُّ
الصورةُّ؟



ألمانيا
و

ابلجيك

19

Floods
فيضانات



العدالة االجتماعية  



األضرار والمخاطر المناخية على الحيز الحضري 

تلف البنية التحتية(/ بسبب التدفئة)حرائق 
أثار الجزر الحرارية / فيضانات وسيول حضرية 
انقطاع التيار الكهربائي 



ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية

-:حدوث هذه الظاهرةأسباب 

ص أن مواد البناء في المدن تعمل على امتصا•
.الحرارة التي مصدرها الشمس

عوادم النشاط البشري من انبعاثات المصانع و•
.السيارات

قلة المساحات الخضراء في المدن وقلة •
. المسطحات المائية

:  عن هذه الظاهرة آثار عديدة أهمهماينجم 

.في صحة األطفال وكبار السنالتأثير •

آثار زيادة تكلفة استخدام أجهزة التكييف، و•
.اقتصادية أخرى



ماذا يمكننا أن نفعل ؟



العالم يتوجه الى حلين للتعامل مع التغير المناخي 

تخفيفُّوتقليلُّ
نيةُّاالنبعاثاتُّالكربو

دادُّالتكيفُّواالستع
خآلثارُّتغيرُّالمنا



فهم حجم المشكلة 



البيانات –تقييم الخطورة 
نوع البيانات

مسببات الضغط المناخيين مسببات الضغط الفيزيائيين

وضع البنية التحتية 

والبيئة 
آثار التغييرات من فيضانات المادية واالجتماعية

وحرائق

هطوالت، )األرصاد الجوية 

(درجات الحرارة
سياسية



تكيُّف  –تخطيط مدن بديل 

Krayenhoff et al 2021 Environ. Res. Lett. In press 
https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdcf1

عازل أخضر •

مضاد لالحتراربناء •

زيادة المساحات الخضراء •

يات كمالبنية التحتية لها قدرة استيعاب •
هائلة من األمطار



تخفيف –االستثمار بالطاقة الخضراء
توليد الطاقة الغير

ملوثة 

زيادة العزل في 
البيوت

قل استخدام وسائل الن
العام 

تقليل استخدام 
السيارات 

لحوم تقليل استهالك ال

تشجيع االنتاج 
المحلي لألغذية



؟ماذا يمكننا فعله محلياً لإلستعداد للتغيرالمناخي



تخطيط مدن 1.

المحليالمناخ •

تظليل األشجار•

الراحة الحرارية•

التهوية والرياح•

المستويةالمباني غير ارتفاعات •

(ليست بيضاء)فاتحة ألوان •



ناخالمالئم للمالبناء 2 .

البناء األخضر•

الحراريالعزل•

أسقف خضراء•

فاتحةبألوان أسقف •

زيادة المساحات الخضراء أمام •
البيت

polinakocheva.com



(المتأثر بآثار التغيير المناخي)تحديد المجتمع المهمش. 3

قسم الصحةالعمل بالمشاركة مع األقسام المختلفة في المجلس المحلي مثل قسم الرفاه االجتماعي و



المجتمعتكيُّف البنية التحتية لتقوية . 4

فالبنية التحتية من أجل التكي  



الحرائق أو الفيضانات / بناء لجان طوارئ للعمل أيام الحر. 5



إشراك المجتمع في بناء 
المرونة المناخية

تغيّر المناخ له تأثيرات شديدة، ولكن يمكن للمجتمعات 
.تطوير مناهج وممارسات لتعزيز المرونة



إشراك الجمهور في التخطيط

دراسة إحتياجات●
عمل أولويات●
توزيع األدوار●



والنفاياتتقليل االستهالك . 1

مشاريع تقليل هدر الطعام 

مشاريع السماد العضوي 

بيوت حفظ النعمة 





الخضراءالمساحات زيادةوحماية . 2

إلمتصاص ثاني أكسيد مهمة •
ل من الكربون وترتبط بمستويات أق

.تلوث الهواء

على تنظيم درجة الحرارة تساعد •
يّة عن طريق تبريد المناطق السكان

الحرارةشديدة 

من مخاطر الفيضانات عن تقلل •
طريق امتصاص مياه األمطار 

.السطحية

امة، توفر فوائد متعددة للصحة الع•
هنالك دراسات تربط المساحات 
الخضراء بمستويات منخفضة من

.التوتّر



 mitigationاإلستعداد والتخفيف



بناء الثقة أو العمل أمام البلدية  



مدنيمبادرات التكيُّف وتفعيل المدارس أو مجموعات المجتمع ال



ما برأيك هو الحل ؟



شكرا 
Thank you 


