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Climate Change Adaptation in Urban Areas

The world´s climate is changing; the impacts can 
already be observed on the global, regional and 
local levels. Climate change is considered one 
of the biggest challenges to development in the 
21st century. More frequent, stronger and more 
erratic weather extremes will result in significant 
socio-economic and environmental losses.

The Fourth Assessment Report by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) concludes that most countries in the 
Middle East and North Africa region
– including Egypt – are highly vulnerable to the 
impacts of climate change.

Cities play a key role when it comes to addressing 
the climate change challenge. Urban populations 
and infrastructure are increasingly at risk. Poor 
inhabitants are especially vulnerable to the 
impacts of climate change, due to their limited 
financial means to pursue a sustainable 
livelihood. While a framework for climate change 
adaptation exists in Egypt, local level policies 
and actions need strengthening, and concrete 
examples for community-based adaptation 
measures require more support.

To address this challenge, the PDP has 
incorporated in its portfolio projects that deal 
with climate change adaption while strengthening 
the resilience of local urban communities in 
informal settlements of the Greater Cairo Region 
(GCR). 

The PDP is an Egyptian-German development 
measure implemented by the Egyptian Ministry 
of Housing Utilities and Urban Communities 
(MOHUUC) and the Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on 
behalf of the German Federal Ministry of 
Economic Cooperation and Development (BMZ). 
Beside the core-financing by BMZ, it is also 
funded by the European Union (EU).

 

Context Objective

The overall objective of the climate change 
adaptation projects is to increase awareness 
and information level of public administration 
and civil society organizations with regard to 
the consequences of climate change in 
informal urban areas. 

To achieve this objective the PDP : 

Main PDP Partners:
Ministry of Housing, Utilities, and Urban Communities 
(MoHUUC)
Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA)
Governorates of Cairo, Giza, and Qalyubia

For More Information Please Contact:
Ms. Farida Maged Farag -   Farida.Farag@giz.de      
Ms. Yara Emad Eissa:     -   Yara.Eissa@giz.de

Participatory Development Programme in Urban Areas 
(PDP) 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

PDP Office:
1 El-Saleh Ayoub St., Zamalek, Cairo, Egypt                     
Phone: (+202) 2737 2351
Fax: (+202) 273 70 859
P.O. Box : 11211 Cairo, Egypt
Websites: 
www.egypt-urban.de  - www.giz.de/egypt

Implements small-scale adaptation measures 
in informal areas in collaboration with residents 
and civil society in order to enhance urban 
resilience;

Facilitates exchange between climate  change 
stakeholders on different levels;   
   
Supports the development of climate change 
actions into formal policies, strategies, and 
development plans.



Ministry of Housing, Utilities
and Urban Communities

Approach

Results

The expected results are concrete adaptation 
measures that could easily be replicated by 
residents, the local government, and/or the 
national government, which would;

Architectural & Environmental Measures: 
Upgrading and adapting physical urban 
conditions to reduce urban heat island effect 
and heat gain.

Awareness & Information Measures: Raising the 
awareness of policy makers, local authorities, 
and residents about climate change impacts 
and adaptation.

Socio-economic Measures: Strengthening 
local communities through increasing income 
generation (with the inclusion of women), e.g. 
through urban agriculture projects.

Institutional Capacity Development: Strengthening 
partners’ capacities in managing and implementing 
climate change adaptation activities.

Dialogue, Learning & Exchange: Encouraging 
and facilitating exchange across stakeholders 
working on climate change, urban development 
and environmental planning.

Sectorial Approaches: Embedding climate 
change adaptation in a sector of high upgrading 
priority in Egypt, for example through improving 
health services.

Disaster Risk Response & Reduction: 
Enhancing the link between data sources 
and executive entities in order to preserve 
community resources and protect most 
vulnerable population groups.

Mainstreaming Approach: Integrating climate 
change adaptation in urban upgrading 
approaches of all kinds.

Based on a comprehensive study of climate 
change sensitivity, adaptive capacities, existing 
vulnerabilities and practices to cope with on-going 
and future climate challenges, PDP developed 
a Climate Change Adaptation Strategy with nine 
strategic approaches (illustrated on the right): 

Contribute to appropriate resilience-building 
of local communities; and 

Increase awareness among local residents on 
climate change and environmental challenges. 

(i)

(ii)

Further expected results are the improved 
information level among local administration and 
decision-makers on climate change adaptation 
and on sustainable and feasible adaptation 
solutions for the GCR.

Formal Policies & Planning: Supporting 
policy-making entities to integrate climate 
change adaptation into their agendas (national 
policies and local development plans).



cutting fresh air corridors through dense urban 
areas and planting green belts. However, it is 
possible to enhance the micro-climate of a single 
street and/or building. 

Based on a study of possible architectural 
measures commissioned by the PDP,  several 
adaptation measures were identified. After 
careful deliberation of the best combination of 
measures, five synergic measures have been 
piloted in two informal settlements in the GCR, 
namely Ezbet El-Nasr in Cairo and Masaken 
Geziret El-Dahab in Giza. The five piloted 
measures are facade plastering, facade painting, 
street shading, wall and street greening, and 
rooftop farming. The chosen measures are easy 
to replicate by the community, as they employ 
local materials and expertise, hence they are 
not  expensive and are easy to implement.The 
expected results of the five measures are; 
improved insulation and reduced thermal radiation 
of facades; increased solar reflection and shading 
of both buildings and open spaces; and increased 
vegetation levels in the settlements, which would 
provide cooling through evapotranspiration. The 
desired impacts of these measures are cooler 
building interiors and cooler outdoor spaces. 

 Physical Upgrading for
Adaption to Heat Stress

              

Due to their densely built-up nature, large cities 
face a phenomenon called the urban heat island 
effect. The urban heat island effect describes an 
urban area that has higher temperatures than its 
surrounding areas, due to certain human activities 
and heat-trapping surfaces. Climate change, 
and especially global warming and heat waves, 
severely intensify this phenomenon. One of the 
nine approaches of the Climate Change Adaptation 
Strategy focuses on physical architectural 
interventions that improve the microclimatic 
conditions and reduce the urban heat island effect. 
The main goal of these ‘architectural measures’ 
is to increase climate change resilience to heat 
stress in informal urban settlements. Through 
these measures awareness of climate change 
and possible adaptation measures in informal 
settlements is raised. 

In the context of built-up areas, it is not possible 
to change the entire micro-climate of a settlement 
through major changes in the urban fabric, e.g. 

Architectural
Measures
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Wall Greening Facade Painting Street Shading



 Urban Agriculture in
Informal Areas

social- economic
Measures

Urban Agriculture is recognized as an activity 
with high potential to yield socio-economic 
and environmental benefits to urban 
communities suffering from the urban heat 
island effect.

The urban heat island effect describes an 
urban area that has higher temperatures than 
its surrounding areas, due to certain human 
activities and heat-trapping surfaces. One 
form of urban agriculture is rooftop farming, 
which provides several benefits to low-income 
households in informal settlements; while 
rooftop farming contributes to reducing 
temperatures, it can also noticeably add to 
income generation, making communities less 
vulnerable to price hikes.

As part of the socio-economic measures for climate 
change adaptation, PDP has been supporting 
rooftop farming activities with local communities in 
informal settlements.  Based on these experiences, 
a model is being developed to strengthen the 
sustainability of rooftop farming activities. This 
model consists of setting-up a Rooftop Farming 
Hub, within a local community-based organization. 
The hub would make it easier for all community 
members to gain assistance and information about 
rooftop farming. The hub’s aim is to encourage  
local community members to engage in rooftop 
farming activities and sustain their efforts as 
a growing community and a network of urban 
rooftop farmers.
 
There are different rooftop farming systems such 
as soil-based, aquaponics, and hydroponics. 
The ones illustrated in the pictures are wooden 
tables that employ the soil-based system.

PICTURES: 2017 PDP © PICTURES: 2017 PDP © 
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 Raising Capacities for
 Better Adaptation to
   Climate Change

.

The module raises capacities of local 
governmental partners, local communities 
and civil society organizations on climate 
change action through implementing pilot 
projects such as architectural upgrading, 
rooftop farming, and responsive action 
towards impacts on public health.

The module raises capacities of local 
governmental partners and civil society 
on climate change causes, impacts 
and actions both globally and locally. 
Moreover it introduces  local efforts 
and strategies that address climate 
change.

The module raises capacities of local 
governmental partners and civil society 
organizations to participate in dialogue 
and knowledge exchanges in climate 
change topics. Through raising effective 
communication skills, the core capacities 
focused on are effective listening, conflict 
resolution, idea formulation, facilitation, 
and negotiation.

The module raises capacities of local 
governmental partners on integrating 
climate change friendly policies and 
actions into local strategies.

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Capacity Development for Climate Change 
Adaptation supports PDP’s partners, who are 
concerned with climate change, to better manage 
climate change adaptation in different topics.

It aims to build the knowledge and understanding  
of the importance of climate change adaptation in 
the context of the GCR, and the basic principles 
of adaptation to climate change in the context of 
informal settlements. Through four complementary 
modules, capacity development focuses on climate 
change adaptation knowledge from theory to 
practice to institutionalized knowledge.

The expected outcomes are partners that are 
capacitated to better : 

understand climate change;   
integrate climate change adaptation in pilot  
projects;   
exchange knowledge during dialogue and 
exchange activities on climate change; and
integrate climate change adaptation in 
strategic planning.

 Institutional Capacity
Development

Capacity Development Sessions with Partners from the Local Government



In response to these findings, the PDP is launching 
a capacity development session series for public 
health personnel, focusing on topics related to 
climate change impacts on public health. 

This is to enable public health personnel to quickly 
respond to cases of heat stress, as well as advise 
on preventive measures to decrease vulnerability 
to extreme heat.

 While a more specific assessment of the capacities 
of the health sector’s personnel is needed, the 
project will focus on building the capacities of 
nurses as they are considered (i) the most 
accessible personnel to the public, and (ii) the 
first point of contact at health units. 

This program aims to increase the awareness 
of climate change impacts  on public health, 
while building adaptive behavior towards 
heat-related problems, such as heat rash, heat 
cramps, and heat exhaustion. 

 Public Health and
Climate Change

 

 Impacts of Climate Change on Human Health
  

(Center for Disease Control and Prevention CDC, 2016 )

As part of its Climate Change Adaptation Strategy, 
the PDP implements measures based on ‘sectorial 
approaches’, which specifically aim at embedding 
climate change adaptation in different development 
sectors.
 
In PDP’s context, the focus is on the health 
sector so as to respond to the negative impacts 
of climate change on public health. A Vulnerability 
and Adaptation Assessment was carried out in 
three informal settlements, focusing specifically 
on assessing health vulnerabilities in relation to 
extreme heat. 

Through field research with residents of various 
communities, heat-related health problems and 
the communities’ adaptive capacities to extreme 
heat were examined to assess behavioral aspects 
and knowledge. 

The results indicated that:

(i) the awareness on climate change impacts on 
public health is low and heat-related extreme 
cases are often misdiagnosed.

(ii) consultations of pharmacists instead of doctors, 
and self-medication are widespread practices due 
to the lack of accessibility to specialized health 
practitioners. 
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الصحة العامة و تغیّر المناخ

ینفذ برنامج التنمیة بالمشـاركة تدابیر"قطاعیة" كجزء من 
إسـتراتیجیتھ للتكّیـف مـع تغّیر المناخ. تھدف ھـذه التدابیر 
القطاعیـة إلـى إدراج التكّیـف مـع تغّیر المنـاخ في مختلف 
قطاعـات التنمیـة، وتھتـم بشـكل خاص بقطـاع الصحة من 
أجـل مواجھـة اآلثارالسـلبیة لتغّیـر المنـاخ علـى الصحـة 
العامـة. وقـد قام برنامج التنمیة بالمشـاركة بإجراء دراسـة 
لتقییم الضعف والتكّیف في ثالث مناطق عشوائیة في إقلیم 
القاھـرة الكبـرى عـن طریـق بحـث میدانـي مـع عینـة من 

سكان المناطق.

 ومن خالل ھذه الدراسة تم إستقصاء المشاكل الناتجة عن 
الحرارة الشدیدة وقدرة سكان المناطق علي التكّیف معھا، 
وذلـك لتقییـم الجوانـب السـلوكیة والمعرفیـة للمجتمعـات 

المختلفة.
 

وأظھرت النتائج أن:

 (١) الوعـي بشـأن آثـار تغّیـر المناخ علـى الصحة العامة 
ضعیف وغالبًا ما تشـخص حاالت اإلعیاء الشـدیدة الناتجة 

عن الحرارة خطأ.

 (٢) یقـوم السـكان بمشـاورة الصیادلـة بـدًال مـن األطباء، 
باإلضافـة إلـى إنتشـار التطبیب الذاتي بسـبب عـدم إمكانیة 

الوصول إلى العاملین الصحیین  المتخصصین.

التنمیـة  برنامـج  قـام  الدراسـة،  ھـذه  لنتائـج  وإسـتجابًة 
بالمشاركة بوضع سلسلة تدریبات لتنمیة القدرات لموظفي 
الصحـة العامـة. یسـلط برنامـج التنمیة بالمشـاركة الضوء 
على الموضوعات المتعلقة بآثار تغّیر المناخ على الصحة 

العامة.

وھذا لتمكین موظفي الصحة العامة من االستجابة بسرعة 
لحـاالت اإلجھـاد الحـراري، وكذلك تقدیم المشـورة بشـأن 
التدابیـر الوقائیـة لتقلیـل المخاطـر الصحیـة الناتجـة عـن 

الحرارة الشدیدة.

وبالرغـم مـن وجود إحتیاج إلجراء تقییم أكثر دقة لقدرات 
العاملیـن فـي قطـاع الصحـة، سیسـتھدف المشـروع بنـاء 

قدرات الممرضین حیث یعتبر الممرضین:
 

(١) الموظفین األكثر وصوًال إلى المجتمع.

(٢) نقطة االتصال األولى في الوحدات الصحیة.

ویھـدف ھـذا البرنامـج إلى زیادة الوعي بآثـار تغّیر المناخ 
على الصحة العامة، مع بناء السلوك الوقائي تجاه المشاكل 
الصحیة الناتجة عن درجات الحرارة شدیدة االرتفاع، مثل 
الحـر،  وتشـنجات  ومغـص  الجلـدي،  الحـراري  الطفـح 

واإلجھاد الحراري.

تأثیر تغّیر المناخ على الصحة البشریة
(٢٠١٦ ،CDC مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا) 

تدابیر قطاعیة

co
٢

ّ

 

  

تدابیر قطاعیة
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مشـروع تنمیـة القـدرات للتكّیف مع تغّیـر المناخ یقوم بدعم 
شركاء برنامج التنمیة بالمشاركة المعنیین بتغّیر المناخ في 
إدارة األنشـطة المختلفـة التي تھدف إلـى مواجھة آثار تغّیر 
المنـاخ والتكّیـف معھـا. تھـدف الوحـدات إلى بنـاء المعرفة 
والفھـم عـن أھمیـة التكّیـف مـع تغّیـر المناخ في سـیاق إقلیم 
القاھرة الكبرى، والمبادئ األساسیة للتكّیف مع تغّیر المناخ 

في سیاق المناطق العشوائیة. 
یتـم بنـاء القـدرات مـن خـالل أربـع وحـدات تركـز علـى 
تتـدرج  المنـاخ.  تغّیـر  مـع  بالتكّیـف  الخاصـة  المعرفـة 
محتویـات الوحـدات األربـع من النظریة إلى الممارسـة ثم 

إلى المعرفة المؤسسیة.

النتائـج المتوقعـة ھـي شـركاء یتمتعون بقـدرات وقدر من 
المعرفة یمكنھم من:

 أ)  فھم تغّیر المناخ.

ب) دمـج مفھـوم وأسـالیب التكّیـف مـع تغّیـر المنـاخ فـي 
المشاریع الرائدة.

ج)  تبـادل المعرفـة أثنـاء الحـوار ومـن خـالل األنشـطة 
المتعلقة بتغّیر المناخ.

د)   دمـج مفھـوم وأسـالیب التكّیـف مـع تغّیـر المنـاخ فـي 
التخطیط اإلستراتیجي للتنمیة.

 

 

رفع القدرات من أجل تحسین عملیات
 التكیّف مع تغیّر المناخ

تدابیر تنمیة
القدرات المؤسسیة

الحكومیین   الشركاء  قدرات  برفع  تقوم  الوحدة 
المحلیین والمجتمعات المدنیة المحلیة ومنظمات 
المجتمع المدني على العمل المتعلق بتغّیر المناخ 
مشاریع  مثل  تجریبیة  مشاریع  تنفیذ  خالل  من 
األسطح  على  والزراعة  المعماریة  التطویر 
ومواجھة آثار تغّیر المناخ على الصحة العامة.

الحكومیین   الشركاء  قدرات  برفع  تقوم  الوحدة 
تغّیر  أسباب  على  المدني  والمجتمع  المحلیین 
على  المواجھة  وأسالیب  وآثاره  المناخ 
الصعیدین العالمي والمحلي. باإلضافة إلى تقدیم 
تقوم  التي  المحلیة  واإلستراتیجیات  الجھود 

بمواجھة تغّیر المناخ.

الحكومیین   الشركاء  قدرات  برفع  تقوم  الوحدة 
المحلیین على دمج سیاسات وإجراءات مواجھة 

تغّیر المناخ في االستراتیجیات المحلیة.

الحكومیین   الشركاء  قدرات  برفع  تقوم  الوحدة 
على  المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلیین، 
تغّیر  مواضیع  في  الخبرات  وتبادل  الحوار 
التواصل  مھارات  زیادة  خالل  ومن  المناخ. 
األتیة:  المھارات  الوحدة  تستھدف  الفّعال، 
وصیاغة  النزاعات؛  وحل  الفعال؛  االستماع 

األفكار؛ وتقنیات التیسیر والتفاوض.

الصحةزراعة األسطح التداب� املع�رية

الوحدة الثانیة

الوحدة األولى

الوحدة الثالثة
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تعتبر الزراعة الحضریة نشـاطًا ذو إمكانیة عالیة لتحقیق 
فوائـد إجتماعیـة وإقتصادیة وبیئیـة للمجتمعات الحضریة 
التـي تعانـي مـن آثـار الجـزر الحراریة الحضریة. تشـیر 
ظاھرة الجزر الحراریة الحضریة إلى إرتفاع في درجات 
حـرارة المناطـق الحضریة الكثیفـة بالمقارنة مع المناطق 
المحیطة بھا، وذلك بسبب بعض األنشطة البشریة ووجود 

أسطح مشیدة تحتفظ بالحرارة.
 

ومـن أنواع الزراعة الحضریة ھي زراعة األسـطح التي 
توفر العدید من الفوائد لألسر محدودة الدخل في المناطق 
العشوائیة. و من أھم ھذه الفوائد ھي  مساھمتھا في خفض 
درجـات الحـرارة و زیـادة دخل األسـرة، فیمكنھا أن تزید 
مـن الدخـل، كمـا تجعـل المجتمعـات المحلیة أقـل عرضة 

إلرتفاع األسعار. 

وكجزء من التدابیر االجتماعیة االقتصادیة، تدعم أنشـطة 
مـع  األسـطح  الزراعـة علـى  المنـاخ  تغّیـر  مـع  التكّیـف 

المجتمعات المحلیة في المناطق العشوائیة.

إستنادًا إلى ھذه التجارب، تم وضع نموذج لتعزیز إستدامة 
أنشـطة الزراعـة علـى األسـطح. یتألـف ھـذا النمـوذج من 
إنشـاء مركـز للزراعـة علـى األسـطح مـن خـالل منظمـة 
مجتمعیة محلیة. من شأن ھذا المركز أن یسّھل على جمیع 
أفراد المجتمع الحصول على المسـاعدة والمعلومات حول 

الزراعة على السطح. 

یھـدف المركـز إلـى تشـجیع أفـراد المجتمـع المحلـي على 
اإلنخـراط فـي األنشـطة الزراعیـة على األسـطح والحفاظ 
مـن  وكشـبكة  العـدد  متزایـد  كمجتمـع  جھودھـم  علـى 

المزارعین الحضریین.

ھناك نظم مختلفة للزراعة على األسطح مثل النظام القائم 
علـى التربـة، والزراعـة المائیة، والزراعـة المائیة القائمة 
علـى االسـتزراع السـمكي. النظـام الموضـح فـي الصـور 
یتكـون مـن طـاوالت خشـبیة تسـتخدم النظـام القائـم علـى 

التربة.

التدابیر اإلجتماعیة
و اإلقتصادیة

زراعة األسطح في المناطق الحضریة
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من الممكن  تحسین المناخ الجزئي على مستوى شارع أو 
مبنى عن طریق تدابیر معماریة.   

وإسـتنادًا إلى دراسـة قام بھا برنامج التنمیة بالمشـاركة عن 
التدابیـر المعماریـة الممكـن تنفیذھـا، تـم تحدید عـدة تدابیر 
مـن  مزیـج  أفضـل  حـول  دقیقـة  مـداوالت  للتكّیف.وبعـد 
التدابیر، تم إختیار خمس من ھذه التدابیر لتنفیذھا كمشاریع 
تجریبیة في منطقتین عشـوائیتین في إقلیم القاھرة الكبرى، 
وھمـا عزبـة النصـر في محافظـة القاھرة ومسـاكن جزیرة 
الدھـب فـي محافظـة الجیـزة. وتتمثـل التدابیـر التجریبیـة 
الواجھـات،  الواجھـات، وطـالء  فـي تجصیـص  الخمسـة 
والشـوارع،  الجـدران  وتخضیـر  الشـوارع،  وتظلیـل 
والزراعـة على األسـطح. ومن السـھل تكرار ھـذه التدابیر 
المختارة من قبل المجتمع المحلي حیث یسـتخدمون المواد 
والخبـرات المحلیـة، وبالتالـي فھـي سـھلة و لیسـت مكلفـة 
التنفیذ.النتائج المتوقعة من ھذه التدابیر الخمسة ھي تحسین 
الحـراري  اإلشـعاع  وانخفـاض  للحـرارة  المبانـي  عـزل 
للواجھات، وزیادة إنعكاس الشمس وتظلیل كل من المباني 
والمساحات المفتوحة، وزیادة مستوى الغطاء النباتي الذي 
من شأنھ توفیر التبرید من خالل البخر. اآلثار المرجوة من 
ھـذه التدابیـر ھي درجات حرارة أكثر برودة داخل المباني 

وفي الفراغات المفتوحة.

 

تطویر البیئة المشیدة لتحسین التكیّف 
مع اإلجھاد الحراري

الجـزر  بظاھـرة  تسـمى  ظاھـرة  الكبیـرة  المـدن  تواجـھ 
الحراریـة الحضریـة نظـرًا لطبیعتھـا المشـیدة. تشـیر ھذه 
المناطـق  حـرارة  درجـات  فـي  إرتفـاع  إلـى  الظاھـرة 
الحضریـة الكثیفـة بالمقارنـة مـع المناطـق المحیطـة بھـا، 
وذلك بسبب بعض األنشطة البشریة ووجود أسطح مشیدة 
تحتفـظ بالحرارة. ُیزید تغّیـر المناخ، وباألخص االحترار 
العالمـي وموجات الحرارة، من شـدة ھـذه الظاھرة. واحد 
مـن مناھـج إسـتراتیجیة التكّیـف مـع تغّیـر المنـاخ التسـع 
یختـص بالتدخالت المادیة المعماریة ویعمل على تحسـین 
المنـاخ الجزئـي المحلـي والحـد مـن تأثیـر ظاھـرة الجزر 
الحراریـة الحضریـة. یسـمى ھـذا المنھج "تدابیـر التكّیف 
المعماریـة"، وھدفـھ األساسـي ھـو زیـادة مرونـة وقـدرة 
المناطق الحضریة العشوائیة على التكّیف مع تغّیر المناخ 
ومواجھة اإلجھاد الحراري. ومن خالل ھذه التدابیر ُیرفع 
مسـتوى الوعـي بتغّیـر المناخ وتدابیـر التكّیف الممكنة في 
المناطق العشـوائیة. في سـیاق المناطق المشیدة بالكامل ال 
یمكـن تغییـر المنـاخ الجزئـي المحلـي بأكملـھ مـن خـالل 
تغییـرات كبیـرة فـي النسـیج الحضـري على سـبیل المثال 
شـق ممـرات تھویـة أو زراعـة أحزمة خضـراء، لكن من 

تدابیر التكیف
 المعماریة
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یسھل  ملموسة  تكّیف  أسالیب  المتوقعة ھى وجود  النتائج 
الحكومة  المحلیة و/أو  السكان واإلدارة  قبل  تكرارھا من 
الوطنیة، األمر الذي من شأنھ أن یسھم في بناء القدرة على 
الصمود في وجھ آثار تغّیر المناخ والمرونة الحضریة في 
المجتمعات المحلیة، وزیادة وعي السكان المحلیین بشأن 
مستوى  ن  تحسُّ وكذلك  البیئیة.  والتحدیات  المناخ  تغّیر 
بشأن  القرار  وصّناع  المحلیة  اإلدارة  بین  المعلومات 
والمستدامة  المالئمة  والحلول  المناخ  تغّیر  مع  التكّیف 

الفعالة إلقلیم القاھرة الكبرى.

النتائج

تضمیـن إجـراءات التكیّف مع تغیّر المناخ في أنشـطة 
التنمیة المختلفة: دمج أسالیب التكّیف مع تغّیر المناخ 
جمیـع  علـى  الحضـري  التطویـر  منھجیـات  فـي 

المستویات.

دمـج أھـداف التكیّـف مـع تغیّـر المناخ في السیاسـات 
القـرارات  صنـع  جھـات  دعـم  الوطنیـة:  والخطـط 
والسیاسات إلدماج أسالیب التكّیف مع تغّیر المناخ في 
جـداول أعمالھـا (السیاسـات الوطنیـة وخطـط التنمیـة 

المحلیة).

التنفیذ

تدابیـر التكیّـف المعماریة: تحسـین الحالـة المعماریة، 
وتكییـف البیئـة المشـیدة للحـد من تأثیر ظاھـرة الجزر 
الحراریـة الحضریـة والتخفیـف مـن درجـات الحرارة 

وإكتساب الحرارة.

تدابیر التوعیة والمعلومات: توعیة صّناع السیاسات، 
والسـلطات المحلیة، والمجتمـع بالتأثیرات الناجمة عن 

تغّیر المناخ وأسالیب التكّیف معھا.

تدابیر إجتماعیة إقتصادیة: تعزیز المجتمعات المحلیة 
مـن خـالل زیادة  قدرة قاطنیھا (وتحدیدًا النسـاء) على 
زیـادة الدخـل، علـى سـبیل المثـال مـن خالل مشـاریع 

الزراعة الحضریة.

قـدرات  تعزیـز  المؤسسـیة:  القـدرات  تنمیـة  تدابیـر 
الشركاء المحلیین على إدارة وتنفیذ أنشطة التكّیف مع 

تغّیر المناخ.

تشـجیع  الخبـرات:  وتبـادل  والتعلـم  الحـوار  تدابیـر 
وتیسـیر تبادل الخبرات بین األطراف المعنیة بالتكّیف 

مع تغّیر المناخ والتنمیة الحضریة والتخطیط البیئي.

تدابیـر قطاعیـة: تضمیـن أسـالیب التكّیـف مـع تغّیـر 
المناخ في قطاع ذي أولویة عالیة للتطویر، على سبیل 

المثال من خالل تحسین الخدمات الصحیة.

تدابیـر مواجھـة مخاطر الكوارث والحـد منھا: تعزیز 
الصلة بین مصادر البیانات والجھات التنفیذیة من أجل 
إتخـاذ إجرائـات وقائیة للحفاظ على الموارد المجتمعیة 

وحمایة الفئات األكثر عرضة للتأّثر بتغّیر المناخ.

تـم القیام بدراسـة شـاملة عـن اآلثار المتوقعـة لتغّیر المناخ 
فـي إقلیـم القاھـرة الكبـرى، والحساسـیة المناخیـة لمناطـق 
معینة وكذلك الخصائص المجتمعیة فیما یتعلق بالحساسیة 
والھشاشـة تجـاه تأثیـرات تغّیـر المناخ، والقـدرات التكّیفیة 
لـدى المجتمـع، ونقـاط الضعـف الموجـودة والممارسـات 
الالزمـة للتعامـل مـع التحدیـات الناتجـة عن تغّیـر المناخ.  
وإسـتنادًا إلى ھذه الدراسـة، قام برنامج التنمیة بالمشـاركة 
بوضع إسـتراتیجیة للتكّیف مع تغّیر المناخ تتألف من تسـع 

تدابیر إستراتیجیة مترابطة وھم:
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(PDP)  برنامج التنمیة بالمشاركة فى المناطق الحضریة
التكیّف مع تغیّر المناخ في المناطق الحضریة

المناخ ھو  تغّیر  التكّیف مع  العام من مشاریع  الھدف  إن 
رفع الوعي وزیادة مستوى المعلومات بین اإلدارة العامة 
عن  الناتجة  العواقب  بشأن  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
بالمدن  العشوائیة  المناطق  في  وباألخص  المناخ  تغّیر 
التنمیة  برنامج  یقوم  الھدف  ھذا  ولتحقیق  الحضریة. 

بالمشاركة باألتي:

المناطق  في  صغیر  نطاق  على  تكیُّف  تدابیر  تنفیذ   •
تلك  سكان  مع  بالتعاون  الحضریة  بالمدن  العشوائیة 
على  والقدرة  المرونة  لتعزیز  المدني  والمجتمع  المناطق 

التكّیف في المناطق الحضریة؛

• تیسیر تبادل الخبرات والمعرفة بین أصحاب المصلحة 
المعنیین بتغّیر المناخ على مختلف المستویات؛ 

• تدعیم إدراج انشطة مواجھة تغّیر المناخ في السیاسات 
واإلستراتیجیات والخطط اإلنمائیة الرسمیة.

الھدفالسیاق

تغّیر  آثار  بالفعل مالحظة  یمكن  فإنھ  یتغّیر؛  العالم  مناخ 
والمحلیة.  واإلقلیمیة  العالمیة  المستویات  على  المناخ 
ویعتبر تغّیر المناخ واحدًا من أكبر التحدیات التي تواجھ 
من  المزید  إن  والعشرین.  الحادي  القرن  في  التنمیة 
إلى  ستؤدي  والمتقلبة  والقویة  القاسیة  المناخیة  الظواھر 

خسائر إجتماعیة واقتصادیة وبیئیة كبیرة.

الدولیة  الحكومیة  للھیئة  الرابع  التقییم  تقریر  ویلخص 
المعنیة بتغّیر المناخ (IPCC) إلى أن معظم البلدان في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا - بما فیھم مصر - 

معرضة بشدة لتأثیرات تغّیر المناخ.

تلعب المدن دورًا رئیسیًا في مواجھة تحدي تغّیر المناخ. 
ویتعرض سكان المناطق الحضریة والبنیة التحتیة للخطر 
بصورة متزایدة. فالسكان الفقراء واألكثر فقرًا ھم األكثر 
المالیة  وسائلھم  محدودیة  بسبب  اآلثار،  لتلك  عرضة 
وجود  من  الرغم  وعلى  المستدامة.  العیش  سبل  لتحقیق 
السیاسات  فإن  في مصر،  المناخ  تغّیر  مع  للتكّیف  إطار 
دعم،  إلى  تحتاج  المحلي  المستوى  على  واإلجراءات 

وكذالك تدابیر التكّیف على مستوى المجتمعات.

لمواجھة ھذا التحدي، أدرج برنامج التنمیة بالمشاركة في 
المناطق الحضریة في أنشطتھ مشاریع تھدف إلى التكّیف 
الحضریة  المرونة  تعزیز  على  وتعمل  المناخ  تغّیر  مع 
في  الصمود  على  المحلیة  الحضریة  المجتمعات  وقدرة 
إقلیم  في  العشوائیة  المناطق  في  المناخ  تغّیر  آثار  وجھ 

القاھرة الكبرى.

برنامج التنمیة بالمشاركة فى المناطق الحضریة ینفذ من 
خالل التعاون بین وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات 
الوزارة  عن  نیابة  األلماني  الدولي  والتعاون  العمرانیة 
بدأ  والتنمیة.  االقتصادي  للتعاون  الفیدرالیة  األلمانیة 
البرنامج في ٢٠٠٤ وھو اآلن فى مرحلتھ الثالثة (٢٠١٠ 
حتى ٢٠١٨). بجانب التمویل األساسي من وزارة التنمیة 

ل البرنامج االتحاد األوروبي . االقتصادیة األلمانیة یموِّ

شركاء برنامج التنمیة بالمشاركة في المناطق الحضریة:
(MoHUUC) وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة

(EEAA) جھاز شئون البیئة المصري
محافظات القاھرة والجیزة والقلیوبیة

للتواصل وللمزید من المعلومات:
              Farida.Farag@giz.de  - أ. فریدة ماجد فرج

  Yara.Eissa@giz.de   - أ. یارا عماد عیسى

مكتب برنامج التنمیة بالمشاركة في المناطق الحضریة:
١ ش الصالح أیوب، الزمالك، القاھرة، مصر

ت: ٢٧٣٧٢٣٥١(٢٠٢+) 
ف: ٢٧٣٧٠٨٥٩(٢٠٢+)

ص.ب ١١٢١١ الزمالك، القاھرة

المواقع األلكترونیة:
www.giz.de/egypt  -  www.egypt-urban.de 
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ھذا الكتّیب  تم طباعتھ بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي والحكومة األلمانیة والمحتوى ھو مسئولیة برنامج التنمیة بالمشاركة في المناطق 
الحضریة وال یعبر عن آراء كال من اإلتحاد األوروبي والحكومة األلمانیة.

تم نشر ھذا الكتّیب عن طریق:
(GIZ) التعاون الدولي األلماني

برنامج التنمیة بالمشاركة في المناطق الحضریة

المكتب الرئیسي: وزارة اإلسكان، صندوق تطویر العشوائیات
٣ شارع المخیم الدائم، الدور الخامس، مدینة نصر

١١٨٥٢ القاھرة، مصر.
ت: ٢٤ ٤١٧ ٢٤٠ ٢٠٢+ 
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مكتب الزمالك:
١ شارع صالح أیوب، الدور الرابع، الزمالك

١١٢١١ القاھرة، مصر
+٥١ ٧٢٣ ٢٧٣ ٢٠٢



التكّیف مع تغّیر المناخ في المناطق 
الحضریة


