
تشهد تورونتو حالة طوارئ مناخية تعّرض الناس للخطر.
 إذ تسهم ا�نبعاثات المحلية في وقوع الفيضانات وموجات الحر، وتؤثر على التنوع البيولوجي المحلي وجودة المياه. إن مفتاح 

جعل تورونتو مدينة خضراء ومستدامة وصالحة للعيش هو اتخاذ إجراءات فورية للحّد من النفايات الزائدة، وا�ستثمار في 
المباني والبنية التحتية المنخفضة الكربون، مع زيادة إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء.
تُعّد ا�نتخابات البلدية القادمة في تورونتو فرصًة لك للتصويت لمدينة أكثر خضارًا ونظافة.

ما هي المشكلة؟
بصمة الكربون في تورونتو كبيرة أكثر من ال�زم

يأتي أكثر من نصف انبعاثات الكربون في تورونتو من تدفئة وتبريد 

المباني، في حين أن نحو 30٪ من ا�نبعاثات يأتي من وسائل النقل- 

على اÊغلب من المركبات الشخصية التي تحرق البنزين. في عام 

2019، أعلنت بلدية مدينة تورنتو حالة طوارئ مناخية، لكن اÊمر 

سيستغرق بذل الوقت والمال �ستبدال ما يسبب انبعاثات الكربون 

العالية ليحل محلّها تقنيات منخفضة 

الكربون، كخيارات المضخات 

الحرارية والسيارات الكهربائية 

ووسائل النقل العام الجيدة 

والدراجات الهوائية ا×منة. 

الشركات الخاصة � تدفع حصتها العادلة من مياه ا�مطار 

يتولّى سكان تورونتو دعم رسوم المياه الخاصة بالشركات، والشركات 

مثل تلك المالكة لمواقف السيارات التجارية � تدفع حتى رسوم 

المياه، بينما تساهم بجريان كميات كبيرة من مياه اÊمطار، التي من 

المحتمل أن تكون ضارة، في نظام المياه لدينا.

تغيير المناخ يعّرض السكان المستضعفين إلى خطر أكبر

يتسبّب تغير المناخ بالفعل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة 

الفيضانات في تورونتو، لكن بعض الناس والجماعات سيعانون 

أكثر من غيرهم. على سبيل المثال، اÊشخاص ذوو اáعاقة، 

واÊشخاص الذين يواجهون التشرد، وكبار السن، 

واÊفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة معرّضون 

أكثر لخطر اáصابة باÊمراض المرتبطة بالحرّ. 

هؤ�ء السكان أنفسهم على اÊرجح يحصلون 

على دخل أقل، وقد يكونوا يواجهون صعوبة 

أكبر في الوصول إلى أماكن للتبريد أثناء 

الطقس الحار.

تورونتو لديها مشكلة في القمامة

شهدت جائحة كوفيد-19 زيادة في القمامة والمواد البçستيكية 

ذات ا�ستخدام الواحد في المنزل. في عام واحد، يتخلّص أهل 

بيت اÊسرة الواحدة في تورونتو من أكثر من 

500 مليون قطعة من اÊدوات ذات ا�ستخدام 

الواحد. يعيش ما يقرب من نصف سكان 

تورونتو في مباٍن متعّددة اÊُسر/متعددة 

الوحدات السكنية، حيث توجد خيارات أقل 

عموًما áعادة التدوير والنفايات العضوية.

صّوت من أجل مدينة أكثر خضارًا

https://taf.ca/wp-content/uploads/2021/12/TAF_Carbon-emissions-inventory-GTHA_2021.pdf
app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2019.MM10.3
https://www.torontoenvironment.org/theres_1million_subsidy_for_torontos_top_water_polluters
https://taf.ca/wp-content/uploads/2021/12/TAF_Carbon-emissions-inventory-GTHA_2021.pdf
https://taf.ca/wp-content/uploads/2021/12/TAF_Carbon-emissions-inventory-GTHA_2021.pdf
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/hot-weather/hot-weather-plan-for-landlords/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/hot-weather/hot-weather-plan-for-landlords/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920304286?via=ihub#bib0032
https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2021/ie/bgrd/backgroundfile-166832.pdf


بادر إلى العمل!
اسأل مرّشحي المجلس البلدي في منطقتك ما إذا كانوا سيلتزمون با²جراءات التالية:1.

تمويل كامل لـ استراتيجية المناخ في تورونتو TransformTO من خçل أدوات جديدة لòيرادات ومصادر تمويل •
مخّصصة للعمل المناخي.

توسيع نطاق برامج المباني الخضراء التي تزيد أيًضا من عدد الوحدات السكنية ا×منة وبأسعار معقولة للغاية.•

جعل المتسبّبين في التلّوث يدفعون مقابل إقامة مشاريع للحّد من مياه اÊمطار وأخرى لمقاومة الفيضانات من •
خçل رسوم عادلة لمياه اÊمطار.

حماية المستأِجرين من موجات الحّر مع أقصى درجة حرارة آمنة للوحدات المستأَجرة.•

العمل مع المجتمعات المحلية لتطوير خطط للتأهّب للطوارئ المحلية من أجل دعم السكان المتأثّرين بأحوال •
الطقس القاسية. 

العمل مع المجتمعات المحلية لتوسيع نطاق الوصول إلى الحدائق والوديان والمساحات الخضراء اÊماكن المظلَّلة، •
مع إعطاء اÊولوية ل`حياء السكنية حيث الوصول إلى المساحات الخضراء محدوًدا.

الحّد من النفايات من خçل اللوائح التنظيمية للتخلّص من المواد غير الضرورية ذات ا�ستخدام الواحد (كاÊكياس •
البçستيكية على سبيل المثال)، والطلب من الشركات ومرافق البلدية التحّول إلى أواني الطعام التي يمكن إعادة 

استخدامها. 

وضع خطة لضمان إمكانية وصول سكان تورونتو في جميع أنواع المباني إلى خدمات إعادة التدوير وجمع المواد •
العضوية. 

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة
www.socialplanningtoronto.org

2. اعرف مزيًدا من المعلومات عن المرّشحين

حضور فعالية كمناظرة للمرّشحين لمعرفة مزيد من المعلومات حول 

قضايا ا�نتخابات ومواقف المرّشحين منها.

ELECTION DAY
2022

3. تعّهد بالتصويت يوم ا�نتخابات (24 أكتوبر/تشرين اÊول)،

أو خçل فترة ا�قتراع المسبق (7-14 أكتوبر/تشرين اÊول)،

أو عبر البريد (سارٍ من 1-23 سبتمبر/أيلول).

https://www.toronto.ca/services-payments/water-environment/environmentally-friendly-city-initiatives/transformto/
https://www.socialplanningtoronto.org/municipal_election_resources#events
https://www.socialplanningtoronto.org/voter_pledge_2022
https://www.socialplanningtoronto.org/voter_pledge_2022
https://www.socialplanningtoronto.org/voter_pledge_2022
www.socialplanningtoronto.org



