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فوائد الطبيعة داخل المدن
Benefits of nature

in cities
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NATUREMED PROJECT will contribute to increase
Bethlehem, Jerash and Saida’s citizens livelihood by
bringing nature in the cities. The municipalities will work with 
MedCities, experts on green urban planning, and with citizens.

The objective is to identify in which spots and streets
of the cities it is more feasible to install green elements
and where would they have more positive impact for the
inhabitants. Once identified, the project will transform one
of them to make it greener and make its citizens benefit from 
the positive effects of nature in cities.

 كيف تعزز البنى التحتية الخضراء سبل
العيش في مدننا؟

Increases biodiversity

Improves pregnancy outcomes
and children health

Increases social cohesion
 Can provide food

Air quality is improved and pollution is reduced
Mitigates impacts of climate change

Family and social engagement spaces
Helps Children learn

Inspires physical activity
Better mental and physical health

Reduces violence and crime. 
Brings economic benefit

Reduces flooding
Reduces temperature and provides shade

ي كل من بيت لحم 
ف �ف ف مستوى معيشة المواطن�ي ي تحس�ي

وع NATUREMED �ف يساهم م�ش

البلديات مع  كما ستعمل  المدن.  ي 
�ف الطبيعة  العنارص  زيادة  وجرش وصيدا من خالل 

ف عىل إدخال الطبيعية  ي الأخ�ف وبمشاركة المواطن�ي ي التخطيط الح�ف
اء �ف MedCities وخ�ب

ي المدن.
�ف

دخال العنارص  ي المدن لإ
وع اىل تحديد أي المواقع و الشوارع الأك�ش مالئمة �ف يهدف الم�ش

ي عىل حياة السكان. وبمجرد تحديد هذه المواقع  يجا�ب اء إليها بحيث سيكون لها الأثر الإ الخ�ف

اء وجعل سكان  وع بتحويل إحداها لجعلها منطقة خ�ف ، سيقوم الم�ش المناسبة للتخض�ي

ي المدن.
يجابية  الطبيعية  �ف المنطقة يستفيدون من الآثار الإ

How will I benefit from NATUREMED project?

How does Green Infrastructure
in cities enhance our livelihood?

تقلل من حدوث الفيضانات
تقلل من درجة الحرارة وتوفر الظل

تحد من الجريمة والعنف
وتجلب منافع اقتصادية

التشجيع على ممارسة االنشطة الرياضية
تأمين صحة نفسية

 وجسدية أفضل

توفير مساحات لألنشطة العائلية واالجتماعية 
تساعد األطفال على التعلم

تحسن ظروف الحمل
 وصحة األطفال

تزيد من التنوع البيولوجي

زيادة الترابط االجتماعي
امكانية انتاج وتوفير الغذاء

تحسين نوعية الهواء وتخفيف التلوث
التخفيف من اثار التغير المناخي


