
 
 المناخي التغیر

 
 المناخ؟  تغیر في  االستقرار  لتحقیق  العالمي الھدف  من  جزء كونھا كندا  تنتھجھا التي  االستراتیجیة  ھي ما

،  2016  لسنة دجنبر من التاسع في  الفیدرالیة الحكومة  قبل  من المناخ  وتغیر النظیف  النمو حول  الكندي العمل إطار على  الموافقة تمت
 . المناخ  تغیر آثار مع التكیف على القدرة بناء وكذا  النظیف   االقتصادي ولتحفیز النمو الكندي  االقتصاد قطاعات جمیع  على للتأثیر خطةك

 . 2005 العام  مع مقارنة ،2030 العام  بحلول 30٪ بنسبة الكربون أكسید  لثاني المكافئة الدفیئة الغازات انبعاثات تخفیض إلى  كندا تھدف
  العام مع مقارنة  ،2030 العام بحلول  37٪ بنسبة انبعاثاتھا تخفیض إلى الخصوص  وجھ  على ولندن عموماأونتاریو  تھدف حین في

1990.    

 االنبعاثات تخفیض إلى  تھدف كندا أن  إال 2010  سنة  العالمیة الكربون أكسید ثاني انبعاثات من 2٪ عن تقل  نسبة تسجیلھا من الرغم على
 . األحفوري  للوقود مستخدم و منتج لكونھا وذلك 2030 عام  بحلول طن  میغا 523 إلى

  72  ب  قدرت  والتي بالغابات المتعلقة االنبعاثات استثناء مع االنبعاثات من طن  میغا 732 عن لكندا الوطني  الجرد أقر  ،2014  عام في
 . طن میغا

  7٪ب  الصناعة ثم 8٪ بنسبة الزراعة وتلتھ  طن  میغا 594  یعادل ما  أي 81٪ وھي  نسبة أعلى الطاقي االستخدام  سجل  السنة،  نفس  في
 . 4٪  ب  النفایات قطاع  وبعدھا

 . 1990  في  طن میغا 613 بـ  مقارنة) 20٪(  طن میغا 120  بمقدار ارتفعت  2014  عام في  المسجلة االنبعاثات نسبة فإن  وعلیھ

 الحواجز؟  ماھي 

  على  القوي الدولة اعتماد ھي االنبعاثات تخفیض  في  الرئیسیة الحواجز  أن الكندیة البرلمانیة المیزانیة مسئول  صرح  ،2016 أبریل  في
 . وإدارة غاباتھا األحفوري  الوقود 

  أكسید ثاني من التقلیل تكلفة وكذا خفض  والشاحنات  السیارات  عن الناتجة  الحالیة  االنبعاثات جمیع یعادل  مما أكثر  إزالة إلى كندا تتطلع
 . للطن دوالر 100 بمقدار الكربون

  المدارة الغابات مساھمة  دراسة  وكذا  المركبات  وقود  كفاءة وتحسین  الفحم استخدام   عن الناتجة االنبعاثات تخفیض الجاریة  السیاسة تشمل
 . الجوي الغالف  في االنبعاثات إزالة في

  الوفاء  أمام الرئیسیة  العقبة ھي عنھ  الناتجة وكذا االنبعاثات النفط  ذلك تحمل  التي  األنابیب وخطوط  النفطیة الرمال إنتاج إن  البعض یقول
 . المناخ تغیر بشأن الدولیة  بااللتزامات

  عام  في  للطن دوالرات 10 بـ یبدأ أن  المتوقع من  حیث  للكربون الضریبة للرسوم  وطنیًا سعًرا  الفیدرالیة الحكومة وضعت  ،2016  عام في
 . 2022 عام بحلول   للطن دوالًرا 50  إلى لیصل  2018



 . لمراجعتھا وذلك 2017سبتمبر  بحلول الخاصة  برامجھا تطویر واألقالیم  للمقاطعات یمكن

 . فیدرالیة لمعاییر وفقًا الخاصة  خطتھا تنفیذ أو بتعبئة أوتاوا فستقوم كذلك، األمر  یكن لم إذا

  ذلك فعلت   أوتاوا أن  إال 2018  ینایر 15 بتاریخ) كبیك أونتاریو، ألبرتا، البریطانیة، كولومبیا(  إقلیمیة استراتیجیات أربع وجود رغم
  العام ھذا ربیع في  البرلمان على لتطبیقھ  التنظیمي واإلطار  الدفیئة الغازات تلوث  تسعیر قانون  طرح   المتوقع من حیث ،سیاسة بمشروع
 . 2019 ینایر 1 في  لھ  الكامل  االمتثال مع  الخریف في  علیھ  والموافقة

 االنبعاثات على تأثیر أكبر لھا والتي فاعلیة  الوطنیة  السیاسات أكثر من واحدا   المناخ وتغیر النظیف  بالھواء  المتعلق  C-30 القانون یعتبر
 حیث:  . كندا في

 الھواء؛ نوعیة  وتحسین االنبعاثات لخفض الرامیة  المبادرات  من العدید دعم 
 ؛)لالنبعاثات الرئیسیة المصادر (  النقل وسائل   وفي النظیفة  الطاقة  في  االبتكار مستوى من الرفع  في  ساھم   
 الدولیة  والمشاركة التكیف استراتیجیات  وتطویر الداخلي الھواء جودة تحسین من مكن . 

 .االنبعاثات منخفضة  والمصادر  المتجددة الطاقة مصادر  خالل  من لمستقبلنا الزاویة حجر النظیفة  الكھرباء  أنظمة تعد

 . المنزل  في  ترك سیارتھم على الكندیین تشجیع ھو األكبر  التحدي

 

 النفایات
ینتج أكثر من طن من النفایات كل عام. ویشمل ذلك النفایات المتولدة في المنزل وكذلك في مكان العمل. ویتم تحویل  كل شخص في لندن، 

لمواد الغذائیة والغاز الحیوي. أما الباقي  الكثیر من ھذه المواد من خالل برامج تقلیل المواد وإعادة استخدامھا وإعادة تدویرھا وتورید ا
في المدینة. وھناك أیضا كمیة صغیرة من النفایات من خارج لندن یتم تسلیمھا إلى مدفن النفایات،   W12A فیذھب إلى موقع مدفن النفایات

 .منھافي حین یتم نقل بعض النفایات التجاریة في لندن إلى مدافن النفایات خارج المدینة للتخلص 

، وضعت المدینة استراتیجیة طویلة األجل للتخلص من النفایات المتبقیة، وھي خطة إلدارة النفایات المتبقیة (المواد  2018وخالل عام  
     یجب أن توافق علیھ وزارة البیئة وتغیر المناخ  (EAالتي تذھب إلى مدافن النفایات) التي ال یمكن تحویلھا وتتطلب تقییما بیئیا إلزامیا (

Moecc وتتوقع ھذه الخطة توسیع موقع مدافن النفایات   الوزراء. ومجلسW12A    2050وإیجاد حلول إلدارة النفایات المتبقیة حتى عام  
عاما من السعة المعتمدة حالیا لمدافن النفایات). وقد یطلب من بلدیات أخرى أصغر حجما استخدام الموقع أیضا في ظل قیود   25(بعد 

، من المعدل  2022% بحلول عام  60العموم، یجب على لندن أن تزید معدل تحویل النفایات السكنیة (المنزلیة) الحالیة إلى معینة. وعلى 
 %. 45الحالي البالغ 

  ت تدویر النفایازیادة الحد األقصى من إعادة استخدام وإعادة ویجري أیضا وضع استراتیجیة مصاحبة السترداد الموارد تشمل وضع خطة 
أن تلعب ھذه التكنولوجیات دورا، فضال   وكیف یمكنوستحدد تكنولوجیات الجیل الجدید  بطریقة مسؤولة اقتصادیا وبیئیا.  واستعادة الموارد

 فة; وتطمح ایضا للتوافق مع ھدف المقاطعة. نفس التكل الحفاظ على عن تحدید مجاالت لخفض التكالیف الحالیة لبرامج المدن أو 

 

 

 

 

 

 

 

 



إن   .% خالل العقد الماضي25النفایات استقر بنسبة  ومعدل تحویلكیلوغراما من النفایات سنویا  850شخص ینتج  أونتاریو، كلفي 
تمثل المواد العضویة المھملة مصدرا ھاما النبعاث الغازات   .العضویة ھو جزء أساسي من بناء اقتصاد دائري ونفایتناالتعامل مع غذائنا 

في المائة من إجمالي انبعاثات أونتاریو. تشمل البرامج الحالیة ما یلي: برنامج الصندوق األزرق وبرنامج    5الدفیئة، وتمثل ھذه الغازات  
المقاطعة   المستعملة. أطلقتاصة، وبرنامج نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة، وبرنامج اإلطارات النفایات البلدیة الخطرة أو الخ

ستستمر ھذه البرامج دون انقطاع حتى یتم   ألونتاریو،القتصاد الدائري  إطار في   أیضا برنامج إعادة إیداع اوعیة المشروبات والكحول.
جدید. وبمجرد تحویل ھذه المواد، سیتم التخلص من ھذه البرامج ومؤسسات التمویل الصناعیة التي  تحویل المواد التي تدیرھا إلى اإلطار ال

 تقوم بتشغیلھا.

، ألزمت وزارة البیئة وتغیر المناخ  2017فبرایر    28أونتاریو للتخلص من النفایات: بناء االقتصاد الدائري، الذي صدر في  استراتیجیة
یات العضویة لتقلیل حجم المواد الغذائیة والنفایات العضویة المرسلة إلى مدفن النفایات واستعادة الموارد.  بإنشاء إطار عمل لألغذیة والنفا

)  2016من قانون انتعاش الموارد واالقتصاد الدائري لعام   11تم اآلن تنفیذ خطة العمل اإلطاریة وبیان السیاسة العامة (عمال بالمادة 
منع األغذیة والنفایات العضویة وتقلیلھا وإنقاذ فائض األغذیة ودعم االستخدامات النھائیة المفیدة  ، وذلك ل2018أبریل   30الصادر في  

 واستعادة التربة الصحیة. 

ویشمل ھذا اإلطار بیانات السیاسة العامة واألھداف التي توجھ البلدیات وجمیع األعمال التجاریة الخاصة إلى اتخاذ اإلجراءات االزمة.  
ملیون طن من النفایات العضویة كل عام. ویقدر أن أكثر   3.7% من النفایات الغذائیة. یولد سكان أونتاریو 50یصل إلى  یمكن تفادي ما 

من   أخطر  دفيء من ملیوني طن من ھذه المواد تذھب إلى مدافن النفایات سنویا. وتحلل ھذه النفایات العضویة تعطي المیثان، وھو غاز 
مدفن نفایات جدید أو موسعة بحلول   16استمر انتاج النفایات بھذه الوتیرة، ستحتاج أونتاریو إلى   إذا مرة.  25ثاني أكسید الكربون بمقدار 

 . ولھذا السبب یجب علینا أن نتخذ إجراءات للحد من كمیة الطعام الھائلة والنفایات العضویة التي ننتجھا.2050عام 

المقاطعات واألقالیم والبلدیات المسؤولیة عن إدارة النفایات والحد منھا. وبوجھ   وعلى مستوى كندا، تتقاسم الحكومة الفدرالیة وحكومات 
عام، تدیر البلدیات عملیات جمع النفایات المنزلیة وإعادة تدویرھا وتوزیعھا والتخلص منھا، بینما تضع السلطات اإلقلیمیة سیاسات  

مثل مراكز إعادة التدویر ومدافن النفایات ومرافق النفایات الخطرة  وبرامج للحد من النفایات، وتوافق على عملیات إدارة النفایات 
التدویر، فضال   إلعادة وتراقبھا. وتسیطر الحكومة الفدرالیة على التحركات الدولیة وفیما بین المقاطعات للنفایات الخطرة والمواد القابلة 

 عن تحدید أفضل الممارسات للحد من التلوث السام المحتمل الناجم عن إدارة النفایات. 

المھدرة كل عام مذھلة بشكل خاص. في كندا، تھدر سنویا ما   وكمیة الغذاءالكندیون ھم من بین أكبر منتجي النفایات على سطح الكوكب 
دوالرا تقریبا من الطعام المھدر للشخص الواحد في السنة. ویعتبر  868یعادل  ما وھو بلیون دوالر من األغذیة  31قیمتھ حوالي  

  وتنتج النسبةفي المائة تقریبا   47المستھلكون مسؤولین عن أكبر حصة من النفایات الغذائیة، إذ تبلغ نسبة النفایات الغذائیة اإلجمالیة 
 یزرع الغذاء ویجھز وینقل ویباع. المتبقیة من النفایات الغذائیة خالل سلسلة التورید، حیث 

 قیمة الغذاء المھدر حسب القطاع في كندا

 

  



 الماء

نھر التایمز لمیاه الشرب   استخدموااألوائل، السكان عاًما الماضیة.  150كان لدى لندن العدید من مصادر میاه الشرب على مدار الـ  
المیاه السطحیة (البحیرات واألنھار) والمیاه الجوفیة (اآلبار). تم استخدام سبرینجبانك وكذلك للنقل. منذ ذلك الوقت، تم استخدام مصادر 

، ساھم حجم واحتیاجات المدینة في اشتراط وجود خط أنابیب من  1967بارك وبركة میلز وأنظمة بیك ویلز كمصادر للمیاه. في عام 
  .طحیة لیشمل بحیرة إیري، تم توسیع نظام إمدادات المیاه الس1995بحیرة ھورون. في عام  

ات  یوجد في لندن نظامان لآلبار االحتیاطیة في األجزاء الشمالیة الشرقیة والغربیة من المدینة إلى جانب إمدادات المیاه من ھاتین البحیر
  .الكبرى. ال تستخدم آبار المیاه الجوفیة إال في حاالت الطوارئ كمصدر للمیاه في لندن

التي بُنیت في   - كم من األنابیب  15050  -الل شبكة من محطات المعالجة والخزانات ومحطات الضخ واألنابیب  تأتي میاھنا إلینا من خ
ھا البدایة في سبعینیات القرن التاسع عشر. منذ ذلك الحین تم الحفاظ علیھا وتحسینھا حیث تقع على عاتقنا مسؤولیة التأكد من صیانتھا، إن 

 .تخدمنا اآلن وفي المستقبل

 

خل المیاه في بحیرة ھورون إلى نظام إمداد المیاه نحو الشمال مباشرة من جراند بیند. یتم توضیحھا وتنقیتھا في محطة جراند بیند  تد
 .ملیون لتر في أرفا (شمال لندن) 109متر إلى الخزان البالغ  1.2الترشیح ثم یتم ضخھا عبر خط أنابیب قطره  

نظام إمداد میاه بحیرة ھورون. من أرفا، یتم ضخ المیاه في نظام توزیع المیاه   -جراند بیند إلى أرفا   من - یُطلق على نظام إمداد المیاه ھذا 
في مدینة لندن. یتم سحب میاه بحیرة إیري من البحیرة وتنقیتھا في مصنع إلجین الواقع شرق بورت ستانلي. یوفر نظام إلجین لتزوید  

لمجمعات األصغر. قبل أن تصل المیاه إلى لندن، یتم تخزینھا في خزان شمال شرق سانت  المیاه مدن سانت توماس ولندن والعدید من ا
توماس. تندرج معالجة المیاه في لندن ضمن اختصاص مجلسین: مجلس اإلدارة المشترك لنظام اإلمداد بالمیاه في بحیرة ھورون ومجلس  

ملیون لتر من المیاه   150. یوفر ھذان النظامان لتوفیر المیاه معًا، حوالي  اإلدارة المشترك لنظام اإلمداد بالمیاه األساسي في منطقة إلجین
٪ من بحیرة ھورون والباقي من بحیرة إري). تقوم المدینة بعد ذلك بإدارة نظام التوزیع الذي یضمن جودة المیاه  85المعالجة یومیًا (

المعاییر الحكومیة. تمر میاه الشرب الخاصة بنا بعملیة معالجة تتضمن  وكمیتھا لسكاننا. نتائج اختبار المیاه تلبي أو تتجاوز المتطلبات و
ترسیب الخزانات والترشیح إلزالة الجزیئات. تستخدم المواد الكیمیائیة في عملیة المعالجة لتوفیر میاه شرب آمنة وجمالیة. یساعد الشب  

 :وراید للمساعدة في منع تسوس األسنان. لمزید من المعلوماتفي تسویة الرواسب الدقیقة والكلور لقتل الكائنات الحیة الدقیقة والفل
http://www.watersupply.london.ca 



مواقع یتم فیھا مراقبة أخذ عینات   10اختبار لنوعیة المیاه. یوجد في لندن أیًضا   12000على أساس سنوي، تجري مدینة لندن أكثر من 
م جمیع العینات إلى مختبر معتمد لتحلیلھا وفقًا لقانون میاه الشرب المأمونة بالمقاطعة  مستمرة من مخلفات الكلور عبر اإلنترنت. یتم تقدی 

(معاییر جودة المیاه) والئحة أونتاریو رقم    169/03. توجد معاییر إقلیمیة أخرى لجودة المیاه في الئحة أونتاریو رقم 2002لعام 
 (أنظمة میاه الشرب)  03/ 170

وكالة أونتاریو للمیاه النظیفة، والتي تركز على تشغیل شبكات المیاه والصرف الصحي في أكثر من  ، أنشأت المقاطعة  1993في عام  
  .منشأة لمعالجة المیاه والصرف الصحي في المقاطعة 450

میاه   من خالل وزارة البیئة وتغیر المناخ، تنظم المقاطعة ھذه األنظمة لضمان سالمة المیاه وجودتھا بما في ذلك تسجیل جمیع أنظمة
الشرب البلدیة، وترخیص مالكي / مشغلي النظام، وتفویض المشغل لتشغیل وصیانة أنظمة میاه الشرب ومسألة الشرب تسمح أعمال الماء  

 .بتعدیل أو إصالح أو تمدید أنظمة میاه الشرب

لصحي والعدید من القنوات وأكثر  یشمل نظام میاه األمطار في لندن اآلالف من أحواض الصید ومئات الكیلومترات من أنابیب الصرف ا
كیلومترات من الجداول ونھر التایمز للمساعدة في تقلیل احتمال حدوث فیضانات وأضرار في الممتلكات.   110مجمعا لإلدارة و 60من 

عون  تختلف أحواض میاه األمطار واألراضي الرطبة عن األحواض الطبیعیة واألراضي الرطبة نظًرا ألنھا من صنع اإلنسان. یجم
 .الجریان السطحي من الشوارع والمجاري السطحیة والعواصف

 

 

إدارة  تتمتع الحكومة الفیدرالیة بالسلطة القضائیة المتعلقة بمصاید األسماك والمالحة واألراضي الفیدرالیة والعالقات الدولیة، بما في ذلك 
اللجنة الدولیة المشتركة. كما یدعم البحث في مجال التكنولوجیا المائیة  المیاه الحدودیة المشتركة مع الوالیات المتحدة والعالقات مع 

 .ویضمن وجود سیاسات ومعاییر وطنیة بشأن القضایا البیئیة والصحیة 

 

 

 

 

 



 

 الطاقة

مستدام وخفض انبعاثات  إلى زیادة الفوائد االقتصادیة الناتجة عن استخدام الطاقة بشكل  2018ـ 2014تھدف خطة عمل لندن للطاقة للفترة 
 . 2020بحلول عام   1990% عن مستویات عام 15غازات االحتباس الحراري بنسبة  

النقل  وتشارك البرامج البیئیة في الكثیر من ھذا العمل، بما في ذلك نوعیة الھواء، وتغیر المناخ، التكیف مع المناخ، والحفاظ على الطاقة، و
ملیار دوالر على الطاقة كل عام.   1.4اض التحركات خالل فترات الذروة. تنفق لندن أكثر من النشیط (المشي وركوب الدراجات) وانخف

مالیین طن من غازات االحتباس الحراري سنویاً. وكان إجمالي انبعاثات غازات االحتباس الحراري للشخص   3واالنبعاثات تبلغ نحو 
. وتتأثر نوعیة الھواء بالتلوث واالنبعاثات من المصادر الطبیعیة  1990ي عام  % تقریبًا مما كان علیھ ف 15أقل بنسبة    2016الواحد في عام  

  والصناعة والنقل وحركة الھیاكل األساسیة عبر الحدود. وكثیرا ًما تتأثر مستویات ملوثات الھواء المحلیة بعوامل مثل مصادر االنبعاثات
 وظروف الطقس والطوبوغرافیا. 

أربع مدن في أونتاریو تختبر أدوات رسم خرائط الطاقة من أجل التخطیط بشكل أفضل لكفاءة الطاقة    ، كانت لندن واحدة من2011في عام  
، توفر "لندن ھیدرو ویونیون غاز" لموظفي المدینة استھالك الطاقة السنوي على مستوى الرمز البریدي. ثم  2014والحفاظ علیھا. منذ عام  

 لملكیة لتوفیر خرائط توضح مختلف جوانب استھالك الطاقة في المنازل على مستوى الكتلة. یقارن موظفو المدینة ھذه البیانات ببیانات ا

شرطاً إلزامیاً لقانون الطاقة الخضراء في أونتاریو. وتھدف    2018-2014تعتبر خطة عمل المدینة للحفاظ وإدارة الطلب على الطاقة للفترة  
. وھذا یتطلب تحسین كفاءة الطاقة في  2020بحلول عام    2014% عن مستویات عام  10الخطة إلى خفض استھالك الطاقة التجاریة بنسبة  

 ٪ من أجل التكیف مع نمو لندن. 15توفیر الخدمات (الطاقة التي یستخدمھا سكان لندن) بنسبة 

ملیون دوالر بحلول عام    26ملیون دوالر على الطاقة ومن المتوقع أن تزید إلى    21، أشارت المدینة إلى أنھا أنفقت حوالي  2016وفي عام  
مالیین دوالر مما   4إذا لم تتغیر كفاءة الطاقة. وإذا تحققت ھذه األھداف، فإن تكالیف الطاقة السنویة في المدینة ستكون أقل بنحو  2020

نویاً مقارنة بـ "الوضع  طن من ثاني أكسید الكربون س 3 900كان متوقعاً، وستكون التدابیر التشغیلیة المنّشأة ذات الصلة بالطاقة حوالي 
، متجنباً  2014% عن مستویات عام 7، انخفض استھالك الطاقة التجاریة بنسبة 2018ومارس  2017الراھن". وفي الفترة ما بین أبریل 

 تكالیف الطاقة المستقبلیة التي تزید عن ملیوني دوالر سنویاً. 

 

 محطة سیفتون  الطاقیة  في غرب لندن أنطاریو



  1990المقاطعات لخفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري عن المستویات التي اعتمدتھا البلدیات في عام وتشمل أھداف 
. وقد أظھرت أونتاریو  2050في المائة بحلول عام    80، و2030في المائة بحلول عام    37، و2020في المائة بحلول عام    15تخفیضاً بنسبة  

من خالل استبدال محطات تولید الطاقة التي تعمل بالفحم بتولید الكھرباء النظیفة والخضراء، وتحسین شبكة   قیادتھا في مكافحة تغیر المناخ
المواصالت في المقاطعة، وإنشاء برنامج الحد األقصى والتجارة للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. لن تواصل حكومة إقلیمیة  

 صى والتجارة، ولكننا نأمل أن تستكشف خیارات أخرى لتحسین كفاءة الحفظ ومدخراتھ. ) برنامج الحد األق2018جدیدة (یونیو  

 ؟ 2050كیف یمكن أن تبدو أونتاریو في عام 

 

، التي التزمت فیھا كندا بخفض انبعاثات الغازات المسببة  2015وقعت حكومتنا الوطنیة وصادقت على اتفاقیة باریس الدولیة للمناخ لعام 
. كدلك التسعیر الناجم عن التلوث الكربوني ھو في قلب  2030بحلول عام  2005% عن مستویات عام 30ي بنسبة لالحتباس الحرار

مخططھا. (انظر معاینة المناخ). وفي الوقت الذي تتحرك فیھ كندا نحو مستقبل فیھ الكربون منخفض، تلعب الطاقة دوراً رئیسیاً في تحقیق  
% من إجمالي التدابیر النبعاثات غازات االحتباس الحراري في  80نتاج الطاقة واستخدامھا أكثر من االلتزام الجماعي لكندا، حیث یمثل إ

ب  كندا. ومن المتوقع أن یؤثر انخفاض الوقود األحفوري على تكالیف الطاقة لدینا. ولذلك یجب أن تكون كفاءة الطاقة من األولویات، كما یج 
 أن تكون المحافظة على الطاقة المتجددة. 

 (میغاطن من المكافئ لثاني أكسید الكربون)   2014النبعاثات حسب القطاع في عام ا

 



 

 النقل  

ناجعا من حیث   احتماالأن األنماط التقلیدیة للتنمیة الحضریة لیست  أیضا، تدركالعدید من المدن بجھة أونتاریو، بل على الصعید العالمي 
آثار تغیر المناخ. وبالتالي، یجب أن یشتمل التخطیط المستقبلي على العدید من الممارسات  تكالیف التشغیل البلدیة، نفقات الحركة الشخصیة و

 .المستدامة

ھي وثیقة توجیھیة للتخطیط لحاضر ومستقبل النقل في لندن. ھذه الخطة مدعومة من قبل مجلس   2030الخطة الرئیسیة للنقل في لندن 
%  73.5% من النقل الحركي. حیث أكدت دراسة إستسقائیة أن حوالي 15، نسبة 2030منھا ھو تحقیق، في سنة  والھدف المنشود المدینة 

% ویمثل المشي وركوب  12.5من حركة النقل خالل فترات الذروة الصباحیة والمسائیة. أما فیما یخص المواصالت العامة فھي ال تتعدى 
متبقیة فھي تتوزع على سیارات األجرة والحافلة المدرسیة والدراجة الناریة. الحل لتطبیق  % ال5%. أما ال 9الدراجة نسبة ال تتجاوز ال 

یتجلى في توفیر خدمة مواصالت عامة سریعة مصممة لتوفیر خدمة أسرع وأكثر كفاءة من خط الحافالت العادي، بینما  االستراتیجیةھذه 
توفیر ھذه الخدمة رھین بتجھیز ممر بین الشمال والجنوب على طول شارع   .ظھرتشبھ النقل بالسكك الحدیدیة في جودة الخدمة والشكل والم 

ریتشموند / طریق ولنجتون وممر شرق / غرب على طول شارع دونداس / شارع أكسفورد كلھم متصلون بوسط المدینة. یجري حالیا  
 ل إلى وسائل المواصالت العامة خاصة السریعة. المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة لتحسین الوصو  للنقل فيتطویر بنیة تحتیة  

. تتناول الخطة الرئیسیة للدراجات لسنة  الي ڤتتوف مدینة لندن على شبكة موسعة من مسارات الدراجات في الشوارع عبر حدیقة تایمز 
تعتبر   .2031د إلى غایة سنة ستمت   واالستثماراتعدًدا من األشغال لتھیئة الطرق الخاصة بركوب الدراجات حیث أن ھاتھ األشغال  2016

آلیة مھمة في تنفیذ توصیات الخطة الرئیسیة للنقل وتطویر جمیع األراضي داخل حدود المدینة والخدمات   2016خطتنا الرسمیة لسنة 
 والمرافق البلدیة على مدار العشرین عاًما القادمة. 

 

 

٪ من إجمالي الرحالت الیومیة تنقالت إلى العمل أو إلى  24ن حوالي  رحلة یومیة تتم داخل مدینة لندن. تتضم  675000  عنھناك ما یقرب  
٪ وحوالي   15٪ من الرحالت إلى المدرسة. یمثل السفر للتسوق والوجھات االجتماعیة / الترفیھیة والشخصیة 10ووجھات متعلقة بالعمل 

 ٪ من الرحالت التي قاموا ھم من السكان العائدین إلى وجھاتھم األصلیة.  48

تقدیم أولویات حكومة أونتاریو   أونتاریو،من خالل تعزیز وإدارة وصیانة نظام النقل متعدد الوسائط في  المقاطعة، وزارة النقل في  تدعم
الرئیسیة لبناء اقتصاد قوي بما في ذلك توفیر عروض العمل والقدرة التنافسیة االقتصادیة ومجتمعات أقوى وأكثر أمانًا من خالل أربعة  

ضمان حركة األشخاص  وتقدیم تحسینات في الممر التجاري والبنیة التحتیة الحدودیة ل  العام؛النقل  وھي تحسین   مجاالت ذات أولویة. 



  المروریة، والمخالفات  وتصنیفھا،والبضائع، تعزیز السالمة الطرقیة، ثم تحدید قانون المرور على الطرق السریعة (ترخیص المركبات 
 وجعل السفر الشخصي آمنا لألفراد.  واللوائح،والتعلیم والتشریعات   )، وإدارة األحمال وغیرھا من القضایا المتعلقة بالنقل

فضالً   االستراتیجیة،یعد تحسین البنیة التحتیة للطرق السریعة والطرق العامة والجسور في أونتاریو مفتاًحا من خالل االستثمارات  أخیًرا،
 عن البنیة التحتیة للنقل المحلیة في جمیع أنحاء المقاطعة. 

لموازنة االستثمارات في الطرق السریعة والعبور مما یؤدي   تستثمر الوزارة أیًضا في تطویر السیارات النظیفة والوقود والتقنیات األخرى 
 إلى تقلیل االزدحام وتقلیل الضباب الدخاني واالنبعاثات. 

ملیون (بزیادة    11.9ملیون سیارة. بلغت األرقام المسجلة في أونتاریو    33.8ما مجموعھ    2016عدد المركبات المسجلة في كندا في عام   بلغ
  10.1تشمل  أونتاریو،ملیون). في  5.1٪ إلى  0.2ملیون) وألبرتا (بزیادة  8.4٪ إلى  2.5یھا كیبیك (بزیادة تل )،2015٪ عن عام  2.2

ملیون سیارة مركبات الركاب والدراجات البخاریة والدراجات الناریة والمركبات التجاریة والحافالت والمقطورات والمركبات الثلجیة  
من شركات الحافالت والشاحنات بنشاط على الطرق السریعة لدینا. تم   85000ن سائق وحوالي ملیو 8.7ومركبات الطرق الوعرة. یعمل 

سائقي الحافالت والشاحنات المرخص لھم تجاریًا في أونتاریو. یعمل اآلالف في    من  553572و حافلة       29932وشاحنة    237755تسجیل  
  كم من الطرق السریعة بالمقاطعات.  10یقیمون على بعد  أونتاریو ٪ من جمیع سكان 90أونتاریو من والیات قضائیة أخرى. أكثر من  

تابعة للتاج البریطاني ووكالة ومحكمة وصندوقین إستثماریین.  شركة 12ویكون وزیر النقل مسؤوًال عن أنشطة النقل في كندا  اتحادیًا،
ن كثب مع جمیع أوامر الحكومة والشركاء اآلخرین  من مؤسسات الحكامة ضمن ھذه المحفظة.تعمل البنیة التحتیة الكندیة ع 42تندرج 

تیة  لتمكین االستثمارات في البنیة التحتیة االجتماعیة والخضراء والعامة وغیرھا من الھیاكل األساسیة العامة العامة ، وكذلك البنیة التح
نا وجسورنا وسككنا الحدیدیة وموانئنا ومطاراتنا  ویتأكدون من أن طرق والحضریة، للتجارة والنقل. یسھمون معًا في البنیة التحتیة الریفیة 

 ومأمون وآمن. یدعم عملھم االقتصاد والبیئة وصحة المجتمعات الكندیة.   جیًدا،ومصانة  جید،ومبني بشكل  جید،في مكان  

وشراء    وسیارات شخصیةمعلومات مستفیضة للمستھلكین لشراء سیارات موفرة للوقود    كندا،یوفر مكتب كفاءة استخدام الموارد الطبیعیة في  
 والخبرة التقنیة للمستخدمین التجاریین الذین یسعون إلى تحضیر أساطیلھم / عملیاتھم. والتدریب،للمركبات الشخصیة،  أدوات 

 

لع بدالً من المركبات. الحركة في المدن لیست غایة في حد  بعض األشیاء ال تتغیر. تركز المدن جیدة التخطیط على نقل األشخاص والس
توفر وسائل النقل العام مساحة وطاقة قیمة مقارنة    بالسكان،وظائفنا والسلع والخدمات. في المدن المكتظة    الناس، ذاتھا. نسافر للوصول إلى  

 بالطبع المشي وركوب الدراجات.  ھي،ة بالنقل الخاص وتعطى األولویة على الطریق. إن وسائل النقل األكثر صحة واستدام 

 1996مایو   )، المصدر: شبكة العمل المستدام للنقل (ش ع م ن 

 

 

 

 

 

 



 تدابیر یجب اتخاذھا على مستوى المجتمع 

 ا وكل ما نقوم بھ یحدث فارقا في إضفاء الطابع البیئي على كوكبنا أو العمل ضده. یجب أن یبدأ التغییر في مكان ما، وقد یبدأ معك أیض

نا إن معرفة المشاكل العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة تتیح لك أن تصبح جزءا من الحل. وھناك مسائل كثیرة ینبغي أن نھتم بھا تؤثر على حیات 
 النفایات، األراضي الزراعیة، المواد الكیمیائیة السامة، االعتماد على السیارات، وھدر الطاقة، وما إلى ذلك.  -الیومیة ونوعیة حیاتنا 

یمكنك ترجمة تلك المعرفة إلى شئ بسیط كنصیحة ودیة لجیرانك، أو التصویت في صندوق االقتراع، أو إجراء أكبر، مثل المشاركة في  
نقاش عام، أو االنضمام إلى مجموعة بیئیة أو جھد جماعي إلجراء تغییرات. مع بعض األفكار اإلبداعیة، یمكنك تحویل المشكالت إلى  

 :إجراءات. على سبیل المثال تحدیات ومخاوف إلى 

 في شارعك 

لمعرفة ما ھي جمعیة مجتمع الجوار القریبة من المكان   Treaاتصل ب  الخطرة. نظم اجتماعات مع سكان الحي لمناقشة النفایات المنزلیة 
 الذي تعیش فیھ وما ھي مخاوفھم. 

 في المدرسة 
استعمال أدوات قلیلة االستھالك الطاقي ،  ترویج حمالت   الھواء،نوعیة  الورق، اختبارتدویر  عضویة، اعادةحدائق  بیئة،اقترح لجنة 

 دروس. انضم إلى جمعیة الحي.  إلعطاء لى البیئة، دعوة متخصص في البیئة  لیتل]  ، طلب دھانات ومنظفات محافظة ع-[أنتي

 في العمل 

ساعد على إعداد نظام للحد من استھالك الطاقة، واقترح تغییرات تكنولوجیة إیجابیة، والحد من استخدام الورق، واستخدام القھوة/الطبق  
 لساعات الغداء، والتخطیط لزرع األشجار في ممتلكات الشركة   ةتحسیسی   وتنظیم حمالتالقابل إلعادة االستخدام، واستخدام المنظفات البدیلة،  

 كعضو في مجموعة الخدمات أو مكان العبادة أو منظمة بیئیة 
تنظیم حدث أو عرض للتوعیة البیئیة، والمشاركة في زراعة األشجار أو تنظیف القمامة، وتقدیم التبرعات ألسباب جدیرة باالھتمام. جمع  

البس واألجھزة واألثاث القابلة إلعادة االستخدام وجمع التبرعات ألسباب بیئیة وتشكیل لجنة عمل بیئیة. مجموعات البحث التي تھمك،  الم
 قارن بین اآلراء المختلفة، تطوع مع مجموعات العمل التابعة للمؤسسة التي تختارھا بطرق تستخدم مھاراتك على أفضل وجھ. 

 كناخب

البیئیة، إلى وسائل اإلعالم تحدد القضایا البیئیة التي تھمك، ودعم األحزاب ذات االھتمامات  المدینة أو و مجلس اكتب رسائل إلى عض
في االجتماعات العامة، واكتب الى المصنعین عن التغلیف، الدعوة إلى المزید من وسائل النقل العام ومسارات الدراجات   والمشاركة 
 .اإلضافیة

حول   Treaالبیئي في أونتاریو للتعلیق على السیاسات والقوانین واألنظمة التي تؤثر على البیئة. اتصل ب  فحص عملیة مدخالت السجل 
 وشراكة محلیة بین لندن  تتمثل في كیفیة حضور اجتماعات المدینة لقضیة معینة أو فھم العملیة لتقدیم شكوى. ھناك مبادرة عظیمة 

.Middlesex  : للمزید من المعلومات 

.2.pdf-http://immigration.london.ca/LMLIP/Documents/CL174132%20master%20track%20english 

 وبالطبع، اعمل على تقلیل أثر عائلتك على البیئة 

تعریف وحید متفق علیھ عموما لھذه    ولیس ھناك یدعي العدید من المنتجات والخدمات أنھا "خضراء" أو "مالئمة للبیئة" أو "صدیقة للبیئة".  
المصطلحات. إن المنتجات "الخضراء" ھي المنتجات األقل تدمیرا للبیئة، من اإلنشاء إلى التخلص منھا. یتم توفیر الخدمات "الخضراء"  

 قلل من التأثیر السلبي على البیئة، و/أو تساعد اآلخرین على القیام بالمثل.بطریقة ت 

http://immigration.london.ca/LMLIP/Documents/CL174132%20master%20track%20english-2.pdf


 

 

على االستھالك االیكلوجي لتصبح أكثر اطالعا ولمساعدتك في تحدید المنتجات   Trea's London Green Directoryاطلع على دلیل 
 تفكیر في أي عملیة شراء: والخدمات "الخضراء" التي تناسب احتیاجاتك. حاول مراعاة ما یلي عند ال

ما ھي المواد الخام المستخدمة؟ ھل ھي غیر قابلة للتجدید؟ ھل ھم من مناطق معرضة للخطر؟ ما مقدار الطاقة المستخدمة أثناء التصنیع 
حصول على المنتج  وما نوع الطاقة المستخدمة؟ ھل كانت عملیة التصنیع مھینة بیئیا؟ إلى أي مدى یتم نقل المنتج ونوع النقل المستخدم لل 

، ما  إلى البائع؟ كیف یتم تجمیع المنتج؟ عند االستخدام، كیف یتم التخلص من المنتج؟ ھل ھو قابل للتحلل البیولوجي، وإذا كانت اإلجابة نعم
بل إلعادة التدویر؟ إذا كانت  ھي المدة التي یستغرقھا التحلیل البیولوجي؟ ما المنتجات الثانویة المتبقیة؟ ھل المنتج قابل إلعادة االستخدام أو قا

اإلجابة نعم، ھل توجد مرافق للجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدویر؟ ھل تحتاج إلى ھذا المنتج/الخدمة؟ ھل یتوفر بدیل أفضل وأكثر  
 ام بھ من دون ذلك؟ مالءمة لألرض بتكلفة معقولة أو یمكنك استئجار العنصر لالستخدام مرة واحدة أو االقتراض من أحد الجیران أو القی 

في    یجب علینا جمیعا أن نقوم بدورنا لتشجیع دورة حیاة كاملة للمنتج إلعادة استخدامھ. ھناك أشیاء كثیرة تدخل في إنتاج مادة، وماذا یحدث
 المستقبل نظرا لھذا المنتج. 


