
 أعمالنا وأحیائنا وطریقة حیاتنا تستحق الحمایة. كما واننا نعلم بأن 
 مستقبلنا سوف یتأثر بتغیر المناخ، وعلیھ یجب أن نعمل متحدین  وبشكل
 یضمن تواجد وتوفر الفرص في مناطقنا ولمجتمعاتنا.  تأخذ مدننا
 بورتالند وجنوب بورتالند زمام المبادرة في ھذا الصدد من خالل
 تطویر خطة مشتركة واجراءات للتكیف مع المناخ واعتمادھا. مستقبل
 مناخي واحد : التحضیر لرسم مسار لبورتالند وجنوب بورتالند. الھدف
 من ھذه عملیة التخطیط ھو من اجل جعل مناطقنا غدا اكثر قوتنا  من
  الیوم. ولكن ال یتسنى لنا عمل ذلك بمفردنا. نحن بحاجة للعمل سویتا
 .النجاحھ

الرؤیة 

تضمن خطتنا أربعة عناصر

 تعمل كل من بورتالند و ساوث 
 بورتالند(جنوب بورتلند) مجتمعین
 على أن تكون المجتمعات شاملة
 للجمیع نابضة بالحیاة للمقیمین بھا
.وللشركات لتزدھر في اجواء متغیرة

 المباني واستخدام الطاقة
 استخدام الطاقة بكفاءة ،

 واالنتقال إلى الطاقة المتجددة ،
.وتشجیع المباني عالیة األداء

النقل واالستخدامات األراضیة
 تصمیم وربط منازلنا والشركات
 واألماكن العامة حول شبكة نقل

فعالة

الحد من النفایا
 تقلیل النفایات عن طریق
 تغییر كیفیة استھالك
 مجتمعنا للسلع والمواد
والتخلص منھا

 مقاومة الضروف
المناخیة

 التأكد من قدرة جمیع مناظقنا
 على الصمود في وجھ
 التغیرات والجاھزیة
لالستجابة والتعافي منھا

www.oneclimatefuture.org

 مستقبل
 مناخي
واحد



 قم بإجراء
االستطالعات

 االنخراط في الفعالیات
المجتمعیة

 المشاركة بالمحادثات عبر
 اإلنترنت

@SustainablePortlandME
@cityofsouthportland

@CityofSoPo 
@CityPortland

 الجدول الزمني

 التحدث إلى عائلتك
وأصدقائك وزمالئك

كیف تكون المساھمة الیوم

 یمكننا معا وضع خطة وتطویرھا لجعل بورتالند وجنوب بورتالند أقوى. نحن ندعوك للمشاركة في ھذه العملیة
 الممتدة على مدار العام من خالل مشاركة أفكارك والتحدث مع األصدقاء والعائلة, وحضوركم الفعالیت والمشاركة
 في أدواتنا/ فعالیتنا عبر اإلنترنت. ولكي تكون على اطالع دائم علیكم متابعتنا من خالل وسائل التواصل االجتماعي
 وعلى موقع مستقبل مناخي واحد

www.oneclimatefuture.org

۱۲ ۳٤
 مراجعة الخطة

النھائیة

مارس - مایو ۲۰۱۹

 إعطاء األولویة
للحلول والمبادرات

 تحدید الحلول
والمبادرات

 إطالق وتعزیز 
محادثات المناخ الجاریة

أبریل – مایو ۲۰۲۰ینایر  -  ۲۰۲۰ ینایر  یونیو – دیسمبر ۲۰۱۹

من مارس ۲۰۱۹ إلى مایو ۲۰۲۰

 مستقبل
 مناخي
واحد




