
County of San DiegoCounty of San Diego

ُجهد تعاوني لتقليل البصمة الكربونية للمنطقة

االجتماع اإلقليمية للمنطقة

مكتب االستدامة والعدالة البيئية

2023يناير 

مقاطعة سان دييجو

إطار العمل اإلقليمي إلزالة الكربنة لمقاطعة سان 
دييجو



آثار أزمة المناخ على منطقتنا

2

لماذا يشكل ارتفاع الحرارة في سان دييجو خطًرا؟تُعد حرائق الغابات األحيرة بسان دييجو نذير مرو ِّع على االحتباس الحراري



االنبعاثات اإلقليمية من غازات االحتباس الحراري
تُقاس بما يعادل ثاني أكسيد الكربون

3

أنشطة انبعاث غازات االحتباس 
الحراري األخرى

20٪

في استخدام الغاز الطبيعي
المباني

12٪

ءالكهربا
20%

(قيلةالمركبات الث)النقل على الطرق 
7٪

(ةالمركبات الخفيف)النقل على الطرق 
41٪

.Xاإلقليمية ، الملحق  SANDAG 2021بيانات من خطة ؛ RDFللتقرير الفني لـ 8.13استناًدا إلى الشكل : المصدر



مبادئنا التوجيهية

4

1
النهج القائم على 

البيانات

2
المشاركة المجتمعية

3
التعاون اإلقليمي



التحديات والفرص
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:الواليات المتحدة

صناديق االستثمار في البنية التحتية والمناخ•

:كاليفورنيا

2045صافي االنبعاثات الصفرية بحلول عام •
2045٪ طاقة متجددة على الشبكة بحلول عام 100•
2035ستكون جميع مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام •
2030٪ من الموائل البرية والبحرية بحلول عام 30الحفاظ على •

:منطقة سان دييجو

ي إزالة تخطط المقاطعة للمنطقة بأكملها للوصول إلى انبعاثات صفرية، أ
الكربون



التقرير التقني دراسة تنمية القوى العاملة دليل التنفيذ

اإلطار اإلقليمي المتكامل

6

اكتمل في
2022أغسطس 

اكتملت في
2022أغسطس 

مسودة 
2023يناير 



التقرير التقني دراسة تنمية القوى العاملة دليل التنفيذ

إطار العمل المتكامل

7

اكتمل في 
2022أغسطس 



ةالنتائج الرئيسي-التقرير الفني 

8

الكهرباء•
وسائل النقل•
المباني•
حلول المناخ الطبيعية•



ةالنتائج الرئيسي-التقرير الفني 

9

الكهرباء•
وسائل النقل•
المباني•
حلول المناخ الطبيعية•



يةالنتائج الرئيس-التقرير الفني 
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الكهرباء•
وسائل النقل•
المباني•
حلول المناخ الطبيعية•



النتائج الرئيسية-التقرير الفني 
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الكهرباء•
وسائل النقل•
المباني•
حلول المناخ الطبيعية•



ال يوجد مسار يؤدي إلى الصفر في الخطط الحالية

12

ال يوجد )السيناريو المرجعي 
(التزام  بخطة العمل المناخية

سيناريو االلتزام بخطة العمل
المناخية 

ة أفضل سيناريو االلتزام بخط
العمل المناخية
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ال يشمل هذا المخطط جميع أنشطة انبعاثات غازات االحتباس الحراري في منطقة
ي يمكن سان دييجو، أو اإلجراءات المحلية والوالئية والفيدرالية الجديدة المحتملة الت

2022مركز مبادرات سياسة الطاقة، . اعتمادها في المستقبل



التقرير الفني دراسة تنمية القوى العاملة دليل التنفيذ

إطار العمل المتكامل

13

اكتمل
2022في أعسطس 



دراسة تنمية القوى العاملة

يمكن أن تخلق االستثمارات المناخية •
وظيفة سنويًا حتى عام 27,000حوالي 

2030.

تعتمد جودة هذه الوظائف الجديدة على •
خيارات السياسات من جانب الشركات 

.والحكومات
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؟"الوظائف عالية الجودة»ما هي 

:جودة الوظيفة•
أجور ومزايا دعم األسرة•

معايير عالية للصحة والسالمة•

مسارات وظيفية طويلة األمد•

حماية العمال بما في ذلك الحق في التنظيم•

:الحصول على وظيفة•
الوصول والمداخل إلى وظائف جيدة للعمال •

المحليين

التدريب لدعم التقدِّم الوظيفي•
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التقرير الفني دراسة تنمية القوى العاملة دليل التنفيذ

:إطار العمل المتكامل

16

2023أوائل عام 



دليل التنفيذ
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جميع التدابير في خطط العمل المناخي

األفضل في فئتها 
لكل موضوع

تطوعية

قائمة الخيارات
رة ُميسِّ

المنظمات العامة أو 
الخاصة

مورد للحكومات والشركات والمجتمعات للحد من غازات االحتباس الحراري



المقياس: مسودة دليل التنفيذ
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الفرد الُمنظمة الُمجتمع المنطقة



19

مسارات إزالة الكربون

النقل والمواصالت الكهرباء
أنظمة الغذاء واالقتصاد 

الدائري

استخدام األراضي 
ةوحلول المناخ الطبيعي

المباني



أنظمةالغذاء واالقتصاد الدائري

20

من -جميع جوانب الغذاء : نظام الغذاء•
اإلنتاج إلى االستهالك والتخلص منه

ورة الحد من تأثيرات د: االقتصاد الدائري•
اخحياة المواد، بما في ذلك تأثيرات المن

المواد الخام

الجمع

التوزيع

التصميم

إنتاج، إعادة 
تصنيع

استهالك، 
استخدام، إعادة 
استخدام، إصالح

مواد خام

النفايات المتبقية

االقتصاد الدائري



أمثلة-دليل التنفيذ 

21

المباني

استخدام •
أفضل للطاقة 
في المباني 

القائمة 
[المجتمع]

الكهرباء

وضع سياسة •
إللزام جميع 

المرافق والمواقع
الجديدة بتضمي   

توليد الكهرباء
ي 
المتجددة ف 

[المنظمة]الموقع 

نظم الغذاء 
واالقتصاد 

الدائري

التشجيع على•
شراء كميات 
كبيرة من 
الطعام من 

خالل البرامج 
أو السياسات 

[المنظمة]

استخدامات 
األراضي وحلول 
المناخ الطبيعي

استراتيجية •
العابات 

اإلقليمية مع
تحليل 

المن]المساواة
[طقة

النقل 
والمواصالت

الدعوة لمنصة •
برمجية 
مشتركة 

ن لتبسيط شح
المركبات 
الكهربائية 

[المنطقة]



المساواة هي مفتاح التنفيذ

22

ضمان استفادة المجتمعات المحرومة من االستثمارات •
:المناخية

تركيب األلواح الشمسية•

تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية•

ر االستثمارات في االنبعاثات الصفرية والعبو•
الموسع

ظمة استبدال أنظمة الغاز الطبيعي السكنية بأن•
كهربائية

زرع االشجار والمساحات الخضراء•

أهداف اإلنفاق االستثماري - Justice 40مبادرة •
الفيدرالي في المناخ

عدم المساواة في الوظائف•
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دراسة تنمية 
القوى العاملة

تحليل جميع خطط 
العمل المناخية 

المحلية

التقرير الفني

دليل التنفيذ إجراءات إقليمية

إستراتيجية العمل 
المناخي اإلقليمي 

والتكيف

جسر يربط بين الدراسات والتنفيذ

الخطوات التالية



إستراتيجية العمل المناخي اإلقليمي والتكيُّف

24

تتبع انبعاثات غازات االحتباس الحراري في المنطقة

إرشادات العدالة االجتماعية

مركز إقليمي لمصادر التمويل

:تطوير استراتيجيات المسار

الغابات الحضرية اإلقليمية•

الطاقة الشمسية المجتمعية

قوانين البناء الموحدة•

طعام مزروع محليًا وصحي•



2023فبراير 

توجيهات مجلس اإلدارة

2023مارس 

إستراتيجية العمل المناخي 

اإلقليمي والتكيف

2023يناير إجراءات مستقبلية

عقد اجتماعات إقليمية

الجدول الزمني

25

فترة مراجعة التعليقات 

2/2-1/10العامة 
(مسودة)دليل التنفيذ 

دليل الزراعة المستدامة 

والنظم الغذائية

(مشروع)

(نهائي)دليل التنفيذ 

ام
رن

لب
ل ا

صي
فا
ت

ج

دليل التنفيذ واعتماد 

إرشادات العدالة اإلطار

(مسودة)االجتماعية 

ورش العمل والعروض 

التقديمية



County of San DiegoCounty of San Diego

: مكتب االستدامة والعدالة البيئية

https://www.sandiegocounty.gov/osej

: اإلطار اإلقليمي إلزالة الكربون

https://www.sandiegocounty.gov/RDF 

ZeroCarbon@sdcounty.ca.gov: البريد اإللكتروني

مقاطعة سان دييجو

إطار العمل اإلقليمي إلزالة الكربنة لمقاطعة 
سان دييجو

https://www.sandiegocounty.gov/osej
https://www.sandiegocounty.gov/RDF
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