
County of San Diego

تالش مشترکی به هدف کاهش آثار کاربنی منطقه

نشست منطقه ای حوزه

پایداری و عدالت محیطیادارۀ

)Office of Sustainability and Environmental Justice(

۲۰۲۳جنوری 



ما تاثیر می گذاردمنطقۀبحران اقلیم بر 

2



میزان انتشار گازهای گلخانه ای در سطح منطقه 
سنجیده شده در معادل کاربن دای اکساید

سایر فعالیت های نشر 

گاز های گلخانه ایکنندۀ
20%

ی استفاده از گاز طبیع

در تعمیرات 
12%

برق
20%

ترانسپورت جاده ای 
(زنوسایط نقلیۀ سنگین و)

7%

ترانسپورت جاده ای 
(وسایط نقلیۀ سبک  وزن)

41%

3Source: Based on RDF Technical Report’s Figure 8.13; data from SANDAG 2021 Regional Plan, Appendix X.

X، ضمیمه ساندبگمنطقه ای پالنآمار گرفته شده از : RDFگزارش تخنیکی ۸.۱۳طبق شکل شماره : منبع



اصول راهنمای ما 

1
رویکرد استوار بر آمار

2
مشارکت اجتماع   

3
همکاری های منطقه ای
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چالش ها و فرصت ها
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:در سطح ایاالت متحده

وجوه مالی برای سرمایه گذاری روی زیربناها و برنامه های اقلیمی•

:کالیفورنیادر سطح 

۲۰۴۵دست یابی به میزان صفر در انتشار گاز های گلخانه ی تا سال •

۲۰۴۵تامین صد در صد انرژی قابل تجدید در شبکه توزیع برق الی سال •

د، تمام موتر های جدیدی که فروخته می شوند موتر برقی خواهند بو۲۰۳۵تا سال •

۲۰۳۰یستگاه های خشکی و آبی الی سال ز٪۳۰حفظ•

:دیاگوسنسطحدر 

برنامه ریزی نموده است که کل منطقه به سطح انتشار صفر یا کونتی•

کامل برسددکربینزاسیون



گزارش تخنیکی نیروی کارتوسعۀبررسی  سند راهنمای تطبیق

منطقه ای یکپارچۀچارچوب 

تکمیل گردید

۲۰۲۲آگست 

تکمیل گردید 

۲۰۲۲آگست 
مسودهتهیه 

۲۰۲۳جنوری
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گزارش فنی Workforce 

Development Study

Implementation  

Playbook

یکپارچهچارچوب

تکمیل گردید 

۲۰۲۲آگست 
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یافته های کلیدی –گزارش تخنیکی 

8

برق•

ترانسپورت•

تعمیرات•

راه حل های طبیعی اقلیم•



یافته های کلیدی –گزارش تخنیکی 
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برق•

ترانسپورت•

تعمیرات•

راه حل های طبیعی اقلیم•



یافته های کلیدی –گزارش تخنیکی 
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برق•

ترانسپورت•

تعمیرات•

راه حل های طبیعی اقلیم•



یافته های کلیدی –گزارش تخنیکی 

11

برق•

ترانسپورت•

تعمیرات•

راه حل های طبیعی اقلیم•



شودنمیهای جاری به انتشار صفر منتهی پالنهیچ یک از 
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Technical Report رکانیرویتوسعهسیربر Implementation

Playbook

چارچوب یکپارچه
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تکمیل گردید

۲۰۲۲آگست 



نیروی کارتوسعۀبررسی 

سرمایه گذاری ها در بخش اقلیم می تواند حدود •
ایجاد کند۲۰۳۰شغل در سال، الی ختم سال ۲۷۰۰۰

ارد که دتصامیمیکیفیت این مشاغل جدید بستگی به •
پالیسیدر سطح ادارات حکومتینهاد های تجارتی و 

.اتخاذ می کنند
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است؟ مشاغلیچگونه " پرسودمشاغل "

:گی های شغلویژ•

ی درآمد و مزایای که پاسخگوی نیازمندی های خانواده استدارا•

مصئونیتدارای معیار های عالی برای سالمت و •

دارای فرصت های شغلی دراز مدت •

سازماندهیمحافظت از حقوق کارگران از جمله حق•

:دسترسی به شغل•

تامین دسترسی و مدخل های ورود به شغل های مناسب برای کارگران•

محلی

برنامه های آموزشی برای حمایت از پیشرفت شغلی•
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Technical Report Workforce

Development Study
سند راهنمای اجراءتهیۀ

یکپارچهچارچوب

۲۰۲۳اوایل سال 
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رهنمود تطبیق

عبهترین گزینه در هر موضو
اختیاری

فهرست گزینه ها
قابل دسترس

سازمان های دولتی یا
خصوصی

منبعی برای دولت ها، کسب و کار ها و اجتماعات برای کاهش مصرف گاز های گلخانه ای

های اقدامات اقلیمیپالنتمام تدابیر مندرج 
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مقیاس-مسودۀ سند رهنمود تطبیق 

فرد سازمان اجتماع منطقه
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(یکاربن زدای)راه های دکربنازیسیون 
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سیستم های غذای و اقتصاد دورانی
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–تمام جنبه های غذا : سیستم غذا•
تاز تولید تا مصرف و دفع ضایعا

کاهش تاثیرات : اقتصاد دورانی•
حیات مواد، از جمله چرخۀمنفی 

تاثیرات آن روی اقلیم



مثال ها–سند رهنمود تطبیق 

21

تعمیرات

ز استفاده بهتر ا•

انرژی در 

تعمیرات 

موجود 

[اجتماع]

برق

تهیه و ترتیب •

پالیسی که در آن 

مقرر گردیده باشد

که تمام تعمیرات و

اید تاسیسات جدید ب

ق دستگاه تولید بر

قابل تجدید در خود

داشته باشند 

[سازمان]

سیستم های غذا و 

اقتصاد دورانی

تشویق برای •
خریداری غذا 

بطور عمده از 
طریق برنامه ها 

ها پالیسیو 
[  سازمان]

استفاده از زمین و راه 

حل های طبیعی برای 

اقلیم

یجنگلداراستراتیژی •

منطقه ای همراه با 

تحلیل موضوع 

مساوات و برابری 

[منطقه]

ترانسپورت

دادخواهی برای •

م ایجاد یک پالتفور

نرم افزار عمومی 

به منظور تعمیم و 

ترویج تسهیالت 

ه چارق وسایط نقلی

[منطقه]برقی 



مساوات و برابری عنصر الزمی برای تطبیق چارچوب است

22

می باید اطمینان حاصل گردد که اجتماعات محروم از سرمایه گذاری های اقلی•

:سود می برند

نصب پانل های آفتابی•

نصب ایستگاه های چارج برای وسایط نقلیه برقی•

توسعۀبه صفر و گازاتسرمایه گذاری در زمینه کاهش انتشار •

ترانزیت

ای تعویض سیستم های گاز طبیعی خانه های مسکونی با سیستم ه•

برقی

درختان و فضا های سبزغرص•

هزینه بودجویاهداف –( Justice40 Initiative)۴۰برنامه ابتکار عدالت •

های دولت فدرال در بخش اقلیم

عدم مساوات شغلی•



بررسی توسعه 
نیروی کار

مام تجزیه و تحلیل ت

های عمل پالن

محلی برای اقلیم

گزارش 
تخنیکی

رهنمود تطبیق اقدامات منطقه ای

برنامه عمل منطقه ای 

اقلیمی و استراتیژی 
سازگاری
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پل ارتباطی میان بررسی های پژوهشی و اجراء

گام های بعدی



برنامه عمل منطقه ای اقلیمی و استراتیژی سازگاری

24

ردیابی انتشار گاز های گلخانه ای در سطح منطقه

رهنمود مساوات اجتماعی

مرکز منطقه ای برای منابع مالی

:تهیه استراتیژی های راهگشا
شهری منطقه ایجنگلداری•

انرژی آفتابی اجتماع•

یکسان ساختمانیکودهای•

مواد غذائی سالم و تولید شده در محل•



۲۰۲۳بروریف

هدایت هیئت رهبری

۲۰۲۳چمار

برنامه عمل اقلیمی 

منطقه و استراتیژی 

سازگاری

۲۰۲۳جنوریآینده

جلسات منطقه ای

جدول زمانی

25

زمانی برای دورۀ

مرور نظریات مردم

۲/۲–۱/۱۰

رهنمود تطبیق

(تهیه مسوده)

زراعت پایدار رهنمای

و سیستم های غذا

(طرح مسوده)

اجراءودرهنم

ت (نهائینسخۀتهیه )
یا
زئ

ج
مه

نا
بر تصویب سند 

تطبیق و ودرهنم

چارچوب

مساوات مودرهن

اجتماعی

(تهیه مسوده)

ها و برنامهرگاهکا

معلوماتیهای 



County of San Diego

Office)پایداری و عدالت محیطی ادارۀ of Sustainability and Environmental Justice ):

https://www.sandiegocounty.gov/osej

Regional)چارچوب کاربن زدایی منطقه ای  Decarbonization Framework):
https://www.sandiegocounty.gov/RDF

Email: ZeroCarbon@sdcounty.ca.gov

https://www.sandiegocounty.gov/osej
https://www.sandiegocounty.gov/RDF
mailto:ZeroCarbon@sdcounty.ca.gov
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