
درجات الحرارة على 
المستوى العالمي في ارتفاع
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حراره في السجل
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میاه المحیطات
زیادة حموضة میاه المحیطات

إن التلّوث بثاني أكسید الكربون یرفع 
درجة الحموضة في میاه المحیطات مما 
یصعب على األسماك والكائنات الحّیة 

في المحیطات على النمو والعیش. 
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ازدیاد نسبة ثاني 
أكسید الكربون في الغالف الجوي
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Nowمنذ 10,000 سنة

أجزاء من الملیون

الجفاف في والیة 
تكساس

سوء نوعیة الھواء 
في سیاتل

عاصفة الغبار 
في كینیا

إعصار في 
بورتوریكو

الفیضانات 
في باكستان

الجوي التلّوثالغالف 
الشمس

رارة
الح

االحتباس 
الحراري

مناخنا المتغّیر
استشعار المشكلة حول العالم

ثاني أكسید الكربون (CO2) ھو غاز طبیعي یساعد على إبقاء الكوكب دافئاً لكي تستمر الحیاة على األرض. إن وجود نسبة 
كبیرة جداً من غاز ثاني أكسید الكربون في غالف األرض الجوي والمحیطات یضر كوكبنا ویسّبب في ارتفاع درجات الحرارة 

حول العالم. وھذا ُیعرف بالتغّیر المناخي.
إن زیادة نسبة غاز ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي یخلق تغییرات بیئیة خطیرة حول العالم غیر مفیدة للناس. كما أن زیادة نسبة غاز 

ثاني أكسید الكربون في المحیطات یشّكل صعوبات على حیاة الكائنات التي تعیش في البحار والمحیطات كاألسماك والمحار للبقاء على قید الحیاة. 
وھذا یعني انخفاض في كمیات المأكوالت البحریة التي یستطیع الناس بیعھا أو أكلھا.   

ماذا یعني التغّیر المناخي بالنسبة لنا
إن الضرر الذي سیلحقھ التغّیر المناخي في الناس 

والمجتمعات في أرجاء العالم ستتراوح شّدتھ حسب 
العمر والجنس والصحة ومكان العیش 

وطبیعة العمل.



انخفاض التراكم 
الثلجي في الجبال

ارتفاع منسوب 
میاه البحار

یؤّدي ارتفاع درجات الحرارة إلى 
تدفئة میاه المحیطات وتذویب الجلید 

واألنھار الجلیدیة، مما یؤثر على ارتفاع 
منسوب میاه البحار. ویؤّدي ھذا بدوره 
في إحداث فیضانات قد تفیض على 

المساكن والمجتمعات 
الساحلیة.

فصول صیفّیة 
أشد حرارة 

وجفافاً

ارتفاع 
نسبة األمطار 

الغزیرة

تؤدي فصول الصیف ذات 
الحرارة المرتفعة إلى تفاقم 
نوعیة الھواء وھذا یضّر 

المصابین بمشاكل
 الربو والقلب.

سوء نوعیة 
الھواء

یمكن للفیضانات 
الناجمة عن میاه األنھار 

والمحیطات أن تدّمر 
المساكن واألحیاء 
واألعمال التجاریة.

ارتفاع نسبة 
فیضانات میاه 

األنھار

المواد الغذائیة
یمكن أن تتضرر المحاصیل 

الزراعیة جراء الحرارة الشدیدة 
والجفاف والحشرات. ویكون لھذا 
تأثیر على ماھیة المواد الغذائیة 

المباعة في األسواق 
ومقدار تكلفتھا.

االقتصاد
سیتكلّف الناس مزیداً من 
المال وتتأثر الوظائف 

جراء التغییرات
 في البیئة.

یؤدي ارتفاع نسبة األیام 
بحرارة شدیدة إلى إصابة 

الناس باألمراض.

ارتفاع نسبة 
األیام الحارة

التغییرات في 
البیئة مضّرة 
بصحة الناس

الصحة

یمكن أن 
یؤدي الطقس 
البالغ الشّدة 

كعواصف الریاح 
القویة إلى إلحاق األضرار 

بالمساكن وتعریض 
األماكن للمخاطر.

الطقس 
البالغ الشّدة

یؤدي ارتفاع درجات 
الحرارة إلى ازدیاد نسبة انتشار 

البكتیریا في المأكوالت البحریة والمیاه 
العذبة مما یمكن أن یصیب الناس 

باألمراض.
إمكانیة ارتفاع نسبة األمراض التي 

تسّببھا القراد والبعوض.

األمراض

 التغّیر المناخي یؤثر على مجتمعاتنا المحلیة

التأثیر البیئي
التأثیر الصحي

حرائق 
البراري

التأثیر االقتصادي



التقلیل من قیادة المركبات

 Orca Lift
(أوركا لفت)

مشاركة ركوب 
المركبات مع اآلخرین

العمل معاً إلیجاد   التغّیر المناخي یؤثر على مجتمعاتنا المحلیة
حّل للتغّیر المناخي  

بوسعكم ووسع مجتمعكم المحلي أن تساعدوا على خلق بیئة صحّیة ونظیفة لعائالتكم لیومنا الحاضر وألجیال المستقبل.

التقلیل من النفایات
خفض التلّوث بتقلیل القمامة. إعادة 

تدویر النفایات واستخدام فضالت الطعام كسماد.
إنشاء تبادل مجتمعي محلي لتبادل ومقایضة األغراض التي 

لم تعد ضروریة لكم 
بدالً من رمیھا 

في النفایات.

استخدام حافالت النقل العام والمشاركة في 
ركوب المركبات مع الغیر وركوب الدراجات 
الھوائیة والسیر على األقدام بشكل أكثر بدالً 

من قیادة المركبات ألجل تخفیض التلّوث 
بثاني أكسید الكربون.

توفیر الطاقة
الحّد من التلّوث بثاني أكسید الكربون عن طریق توفیر 
الطاقة في مساكنكم واستخدام مقداراً أقل من الكھرباء.

.LED استخدام أجھزة منزلیة موّفرة للطاقة ولمبات إنارة

شراء المواد الغذائیة المحلیة وفي مواسمھا 
ھكذا نحارب التلّوث بثاني أكسید الكربون ألن كثیراً من 

المواد الغذائیة المتواجدة في المتاجر یتم شحنھا من أماكن 
بعیدة جداً.



العمل معاً إلیجاد 
حّل للتغّیر المناخي  

بوسعكم ووسع مجتمعكم المحلي أن تساعدوا على خلق بیئة صحّیة ونظیفة لعائالتكم لیومنا الحاضر وألجیال المستقبل.

التطّوع
إن زراعة األشجار في أحیائكم السكنیة 
ومجتمعاتكم المحلیة بإمكانھا أن تساعد 

على محاربة التلّوث. تخلق األشجار 
أیضاً أماكن مظللة لاللتجاء إلیھا من 

شدة الحرارة وتقوم بتنقیة الھواء.

اجعلوا أصواتكم مسموعة
اجعلوا أصواتكم مسموعة بالذھاب إلى االجتماعات المنعقدة 
في مجتمعكم المحلي للتحّدث عن مدى تأثیر التغّیر المناخي 

على عائالتكم.
أخبروا اآلخرین عن التغّیر المناخي 

واعملوا معاً على مكافحة التلّوث.
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كونوا على استعداد
جّھزوا أنفسكم للظواھر الجویة البالغة الشّدة قبل حدوثھا.

تفّقدوا الجیران المسّنین أو الذین یعانون من حاالت صحّیة 
خالل أیام الصیف الحارة وغیرھا من الظواھر الجویة 

البالغة الشّدة.

تقّدم مقاطعة كینغ خدمات وموارداً لمساعدة المجتمعات المحلیة 
في دعم اإلجراءات المعنّیة بالتغّیر المناخي للحّد من التلّوث 

بثاني أكسید الكربون وتعزیز األواصر المجتمعیة.

لمزید من المعلومات عن تغیر المناخ  یرجى االتصال 
(kingcounty.gov/climate)

تم اعداد ھذه الماده عن تغیرالمناخ 
بالتعاون والشراكة مع منظمة

Mother Africa


