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zerocarbon@sdcounty.ca.gov 

ماذا علینا أن نفعل؟ 
نحن بحاجة إلى تقلیل انبعاثاتنا. تساھم أكبر مصادر االنبعاثات في منطقتنا - النقل وتولید الكھرباء 

واستخدام الغاز الطبیعي في المباني - بحوالي 00٪ من إجمالي االنبعاثات اإلقلیمیة، لذا فإن اقترابھا 
من الصفر قدر اإلمكان سیخلق انخفاضات كبیرة. وُيسمى تخفیض االنبعاثات من عملیة أو قطاع "إزالة 

الكربون." 

إن إزالة الكربون من 
خالل تقلیل انبعاثات 
غازات الدفیئة أمر 
ممكن من الناحیة 

التقنیة.

يمكن أن تخلق إزالة 
الكربون وظائف صافیة 

في المنطقة حتى عام 
 .0202

يمكن أن تكون 
حصیلة اإلجراءات 
الجماعیة أكبر من 
إجمالي األعمال 

الفردية. 

التعاون اإلقلیمي 
ضروري لتحقیق أھداف 

المناخ  
وتكافؤ الفرص.

وبینما نمضي قدًما، تتناول بعض النقاط الرئیسیة من اإلطار دراسة الجوانب اآلتیة:

 مب هى تغٍش انمىبخ؟

 ،َشُ  تغُ  المىاخ  لً التإلىالخ غىَلح األ ل فٍ متىصػ أوماغ الططش
تؼتث  األوشطح الثش َح ومثل  ر ح الإل ارج ورطى  األمطار وتضاقػ الثلىج  

التٍ تطلم ثاوٍ أكضُد الك تىن والغا اخ األخ ي فٍ الهىاع مما َتضثة 
الم   رٍ الجىٌفٍ احتثاس الإل ارج فٍ الغالف  إل ع ال ئُضٍ لتغُ  المىاخ 

تضمً الغا اخ المى ى ج فٍ الغالف الجىٌ "اا اخ االحتثاس الإل ارٌ" و

.الكىكة ت فغ  ر ح ح ارجألوها 

     حول إزالة الكربون
 في منطقة سان ديیجو

 

ما أھمیة تغیر المناخ وماذا يعنیه بالنسبة لمنطقة سان ديیجو؟  
المناخ المتغیر يعني أن النظم الطبیعیة ستتغیر. يؤثر تغیر المناخ على القمم الجلیدية القطبیة 

والغابات واألنھار والمزارع والمدن. من المحتمل أن تتعرض مجتمعاتنا في جنوب كالیفورنیا لظواھ
مثل الصیف الحار، وحرائق الغابات، والجفاف، والتغیرات في إنتاج الغذاء.

إن إزالة الكربون من 
خالل تقلیل انبعاثات 
غازات الدفیئة أمر 
ممكن من الناحیة 

التقنیة.

mailto:zerocarbon@sdcounty.ca.gov

	Arabic page 1



