
 FUTURE NOW: SMART TOWNS

مدن  ذكّ#ة
 المعرفة والتكنولوج9ا. Pمكننا إKشاء أماGن ج9ّدة للع2ش فيها: صح9ة، مستدامة، م2سورة 

T
لدينا حال9ا

ال`لفة، ابت[ارWة مع مجتمعات قWXة.
الطاقة النظ#فة
تور67نات ال34اح

ة، fساعد عf  gشك9ل مستقdل لنا يتمّتع  bطاقة  ijة والصغ ijبnنات الopشّغل التورf q rsاح الWuإن ال
نظ9فة %100.
السفر النظ#ف

q منحنا 
اT عg األقدام، أو bالدّراجة أو وسائل النقل العام أو الس9ارات الnهpuائ9ة ~ساعد {| ijإن التنّقل س

. Tهواًء صح9ّا
االنتقال ال3Eــــع إA ال@ه74اء

ال9ا. ال ي�dعث من الس9ارات والdاصات  rjأس q
انطلقت المركdات الnهpuائ9ة (Evs)، ال�Wعة والموثوقة، {|

والدراجات النارWة والشاحنات الnهpuائ9ة أدخنة عادم ملّوثة. إنها رخ9صة ال�شغ9ل واآلن �شحنة واحدة 
. Tع9داb تذهب

اPدة  | rjن ألن هناك �م9ة مW | |jعاثات أقل من استخدام البdائ9ة يؤدي إ� انpuة كهdهل تعلم أن شحن مرك
q ق9ادة bدون ت[لفة أو  |sعP اء. إن الشحن من األلواح الشمس9ةpuهnكة الdمن الطاقة المتجّددة تدخل ش

انdعاثات.
ق الشمس OE

ُ
Q عندما ال STح

q ُتخّزن الطاقة الشمس9ة أقّل ت[لفة. ف¢f qسمح لك bاستخدام الطاقة المتجّددة  rsات الWطارdحت الdأص
ل bالطاقة. | |jائ9ة إلمداد مpuة س9ّارة كهWطارb مكن  استخدامP .ام الغائمةPاأل q

q الل9ل و{|
|}

الطرقات الشمس#ة
Pمكن لdالط الطWuق الصلب الذي Pلتقط الطاقة الشمس9ة أن ~ساعد عg إمداد المدن bالطاقة. �ما 

 أن ~شحن الس9ارات الnهpuائ9ة أثناء ق9ادتها.
T
س9كون ب¬م[انه قdWuا

المواد ال\السY#ك#ة الجّ#دة
يوجد اآلن bالس�9ك مصنXع من النdاتات والطحالب° ف¢q ال ُتلّوث مثل الdالس�9ك المصنXع من الوقود 

األحفوري.
األلوان ال\اردة

q الص9ف.
تعكس األسقف والَرصف bاأللوان الفاتحة الحرارة. هذا يdقينا أ²jG برودة {|

الطحالب المف#دة
q أGس9د 

|µهذا البناء، غاز ثا gتعمل ع q rsال q̧ ة ، ذات اللون األخ¹| الزا ijستخدم الطحالب الصغf
. �ما أنها تصنع الوقود واألسمدة المف9دة لبoئ�نا. q

r¼ن | i½س9جGون وتحّوله إ� أpunال

الطاقة الشمس#ة - أرخص كه74اء
q العالم. أصً¾ 

ك9ب ألواح شمس9ة عg أسطح المنازل bأحد أ¿ع المعّدالت {| rjاليون ب rjقوم األسP
q̧ اآلن أرخص  ال9ا. الطاقة الشمس9ة  rjأس q

Pمتلnها اآلن أ²jG من 31% من المنازل القائمة bذاتها {|
أش[ال الnهpuاء.

العمل



حb rsدون األلواح، Pمكنك  االستفادة من الطاقة الشمس9ة من خالل مطالdة مقّدم الخدمة الخاص 
وع مجتمqÄ للطاقة الشمس9ة. Åلك إ� الطاقة المتجّددة أو االنضمام إ� م�WXك بتحb

المجتمعات الق3gة
ان - ف34ق إنقاذك klالج

، مع مWÈد من الحرائق، والف9اضانات وموجات الحّر   q
|Éالمنا ّ ijوارث الناجمة عن التغnد الPا | rjف9ما ت

q كثij من الحاالت س9كون 
ة أن خدمات اإلنقاذ ال fستطيع الوصول إ� الجميع. {| Êjُتظهر الخ

q مجتمعك هم من س9قّدمون الدعم واإلنقاذ.
األشخاص {|

مشاركة الطعام
تقّدم مجموعات مثل أوزهارفست (OzHarvest) الفائض من الطعام العا�q الجودة من السpXرماركت، 

. | i½إطعام المحتاج q
f qساعد {| rsة الW ijة والمطاعم إ� الجمع9ات الخPات األغذ� Å¿و

زراعة األغذoة المحل#ة
 للطيور 

T
ل موطنا

Ó
ال9ا ل2ست لذPذة فحسب، إنها fش[ rjأس q

إن الفواGه، واألعشاب والتواbل األصل9ة {|
ات الُملّقحة. Pمكنك أن تطلب المشورة من مجلسك الdلدي أو  المشتل  Åالمحل9ة والحيوانات والح�

الخاص bك.
t تعتمد عs الطاقة الشمس#ة

STالمجتمعات ال
كة، للجميع  rjة مشWطارb كة أو rjات أسقف مش]dفيها مزارع  طاقة شمس9ة أو ش q rsت�يح المدن ال

. إن الطاقة الشمس9ة المجتمع9ة تجمع الناس  ijعتمد عليها �ش[ل كبWُطاقة أقل �لفة و gالحصول ع
q المجتمع.

q المال {|
r¼dوُت 

T
معا

الحدائق المجتمع#ة
q ح9ّك.

|} 
T
 وتقاbل أشخاصا

T
q الحدPقة المجتمع9ة غذاًء لذPذاT وطازجا

Pمكن أن تزرع {|
العمل

q مجتمعك - وWقّدم نص9حة حول ك9ف9ة الdدء بواحدة.
Pمكن لمجلسك الdلدي أن Pجد لك حدPقة {|

الم\ادلة والمشاركة
q سق9فة المعّدات. �ّل 

ال9ا الس9ارات وWقومون ب�dادل المهارات والمشاركة {| rjأنحاء أس q
ي�شارك الناس {|

q مجتمعاتنا.
ذلك ~ساعدنا عg التقل9ل من الهدر وعg بناء عالقات قWXة وج9ّدة {|

مقx إصالح
ر موارد ثمينة.

ّ
إن أخذ اش9ائنا المكسورة إ� مق¢ إصالح  لنصلحها يوف

y
االحتماء س3ّgا

ات تأوWنا من األحوال الجWّXة القاس9ة والحرائق. | ijمb المجتمع9ة q
|µاdأصبح من المهم أن يتم بناء الم

العمل
 لحماPة مجتمعاتنا 

T
q مونت رWÈWل9اKس (Mt Resilience) لتك�شف طرقا

اض9ة {| rjالمدينة االف q
تجّول {|

من الحWuق والف9ضان والعواصف.

مع~شة أ{l| مراعاة للب6ئة
ش\كة االتصال الذك#ة

ر هذە 
ّ
q الذك9ة. توف

|µاdالم q
f qستج9ب لألحوال الجWXة والضوء والحرارة {| rsات الب9انات ال]dستخَدم شfُ

األنظمة الطاقة والمال بواسطة انزال الستائر وفتح منافذ التهWXة و تعدPل األضواء حسب الحاجة.
الموضة للمستق\ل



اء عدد أقّل من  Å¿ قWuالموضة عن ط q
q تقل9ل مشاÝل التلّوث والنفاPات الرئ2س9ة {|

Pمكننا المساعدة {|
 ijالمعايb م | rjتل q rsة المستدامة والWاء من العالمات التجار Åالقطع، واالحتفاظ بها لوقت أطول وال�

q إعادة تدوWر المال�س القدPمة واس�ئجار المال�س لدعم االقتصاد الدائري.
ر {|

Ó
األخالق9ة. فك

� kأسواق المزارع�
q̧ تجلب لنا الِغذاء bقدر أقل من  | والمجتمعات، و i½المزارع  | i½قة رائعة للتواصل بWuاألسواق ط َÊjُتعت

الطاقة والتعبئة والتغل9ف (واألمر أ²jG متعة°).
العمل

Pمكننا إKشاء أماGن صح9ّة لنا ولل`ائنات األخرى عن طWuق زراعة األشجار المحل9ة.
برودة األشجار

b qالدنا، fساعدنا األشجار عg التك9ّف. عندما 
q والظل. ف9ما ~شتّد الحر {|

r¼ر األشجار الهواء الن
ّ
توف

q المتوسط أ²jG برودة bمقدار 20 درجة.
لها األشجار تكون أسطح األرصفة والشوارع والمالعب  {|

Ó
تظل

االحتماء من الحرارة
 q rsت محطات الحافالت ال

ّ
ãومظ q

|µاdء الم ÊÉ² حرارة لدينا. س�ساعدنا مالjGتصبح فصول الص9ف أ
لنا.

Ó
ُتظل

العمل
وري للحّد من االحتdاس الحراري، استخدام الطاقة والنقل النظ9ف الذي ال Pحرق الوقود  |ä إنه

األحفوري.

حدائق السطgح
ر ِغذاء وتمنحنا مع ال`ائنات األخرى مساحات للع2ش 

ّ
، وتوف q

|µاdبرودة الم gح عXتحافظ حدائق السط
. qæّالص

الحدائق العامودoة: تزاoد هواء أنظف
q المدن أنه يتّم امتصاص المWÈد من التلّوث وWكون لدينا هواء أنظف لن�نفسه. �ما أن 

q الزراعة {| |sتع
ال9ا. rjأس q

النdاتات تحافظ عg برودة مdانoنا ف9ما ترتفع درجة الحرارة {|
الطاقة من النوافذ

ب  زات الطاقة الشمس9ة الفلورèس�ت ال تdدو جم9لة فقط؛ إنها تصنع الnهpuاء. عندما ت¹|
Ó
إن نوافذ مرك

q إطار النافذة، تلتقط الخالPا 
، ُترَسل الطاقة إ� حوافها. هناك {| qgأشعة الشمس سطحها المط

الشمس9ة الnهpuاء لنا ل�ستخدمها.
إسمنت صديق للب6ئة

ر اآلن نXع جدPد من اإلسمنت، مصنXع bدون انdعاثات غازات االحتdاس الحراري المعتادة 
ّ
يتوف

° نXع جدPد آخر من اإلسمنت قاbل لل�ّ�ب، ~سمح bامتصاص الم9اە bدéً من 
T
والضاّرة. إنه أقوى أPضا

Wد عg الف9اضانات ومجاري الم9اە الملّوثة. | rjأن تجري ل
ان بواسطة ال@ه74اء klالط

 لنقل 
T
) جاهزة قdWuا q

ëµاpuهnاإلقالع والهبوط العامودي ال) eVTOLs ،ائ9ةpuهnستصبح الطائرات ال
q̧ آمنة  q خدمات الطوارئ، 

q ُ~ستفاد منها  كس9ارات أجرة جWXّة أو {| rsات، الdالجو. هذە المرك q
الر�اب {|

ونظ9فة و¿Wعة.
العمل

اT عb gّطارWات  rjمكنها السفر لمسافة 250 ك9لومP .2025 q
ال9ة، المتوقعة {| rjاألس "Verñia" تفّقد

. | i½اله9دروج gع rjصل إ� 1000 ك9لومP ائ9ة أو ماpuكه



م t المجس�
�� 

y
oظهر أoضا

مركز fسّوق مستدام
أناب2ب وخّزانات المفاعل الحيوي للطحالب

واجهة المفاعل الحيوي للطحالب
مساحة طب9ع9ة محم9ة

دّراجات لإلPجار
مسارات للدّراجات والمشاة

ت  للحافالت
ّ

ãمظ
q مدرس9ة مستدامة

|µاdم
q المدارس

دجاج وحدائق {|
إضاءة bالطاقة الشمس9ة

ل
Ó
ملعب مظل

طة أفالم شمس9ة مرنة Å¿أ
ë لالحتماء من العواصف والف9ضانات والحرائق ÊÉمال

| i½أسواق المزارع
كة للمعادن والخشب rjورشة مش

qÄ9السماد الطب
حدPقة مجتمع9ة

خّزان لم9اە األمطار
نdاتات غذائ9ة محل9ة

سطح من العشب
شحن حافلة كهpuائ9ة

دّراجات كهpuائ9ة
Wد والتدفئة الحرارWة األرض9ة Êjالت

شحن الس9ارة الnهpuائ9ة
حدائق عامودPة عg الجدران

أمكنة عامة
q عال9ة من الخشب

|µاdم
q أGس9د الpunون

|µعاثات ثاdشقق سكن9ة تنخفض فيها ان


