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درباره ی این بسته ابزاری
ایط آب و هوا�ی را اضطراری اعالم کرد. پاسخ کتابخانه ارائه ی راهکاری است  در ۲۰۱۹، منطقه ی وست ونکوور �ش

به نام آینده ی آب و هوا – که از افراد جامعه دعوت می کند با همراهی هم به دانش خود عمق ببخشند و در 
رابطه با بحران آب و هوا دست به عمل بزنند.

، و این بسته ابزاری می شود.  آینده ی آب و هوا رویکردی ادامه دار است که شامل رویدادها، چالش کتاب خوا�ن
یس به اطالعات و منابع بیش�ت از این آدرس دیدن کنید:  برای دس�ت

.wvml.ca/climate-future

ان تولید کربن را در ۶ حوزه ی غذا، کاال،  ن این بسته ابزاری �شار از از اقداما�ت است که به کمک آن ها می توانید م�ی
ن بخ�ش به نام اقدام دسته جمعی در نظر گرفته ایم  حمل و نقل، ساختمان، و طبیعت کاهش دهید. ما همچن�ی

ات بزرگ تر. در پایان یک چالش مطالعه  شامل راهکارها�ی برای همکاری با جامعه و دولت برای حمایت از تغی�ی
ن جا�ی برای اعالم  ن می شود، و ن�ی داستا�ن که شامل فیلم ن�ی خواهید داشت با گزیده ای از عنوان های داستا�ن و غ�ی

تعهدات آب  و هوا�ی شخیص خود. 

 می کنیم و 
گ

، اجدادی و مستقل مردمان اسکوامیش، اسیل واتوث، و موسکوییم کار و زند� .ما در قلمروی سن�ت
ن و آب های این منطقه  ن پیوند تاریخیشان را با رسزم�ی ، و ن�ی ن می آموزیم. این مردمان، به عنوان اقوام این رسزم�ی
ن آینده ی آب و  ک برای داش�ت م می داریم. در تالش مش�ت از گذشته های بسیار دور به رسمیت می شناسیم و مح�ت

یم. ت مردم بومی کمک بگ�ی ی و مبارسش ، باید از ره�ب هوا�ی به�ت
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غذا

آیا می دانستید ۳۰-۲۵ درصد از کل گازهای گلخانه ای )GHG( از سیستم غذا�ی منت�ش 
، نگهداری، حمل و نقل،  ن ان طی کشاورزی و بهره برداری از زم�ی ن می شود؟ این م�ی

بسته بندی، فراوری، فروش، و مرصف تولید می شود. ۱ 

اقدامات

ن گازهای گلخانه ای را دنبال کنید:	  ان پای�ی ن یک رژیم غذا�ی با م�ی

در صورت امکان، از محصوالت ارگانیک استفاده کنید 	 	

		از فراورده های حیوانی، که معموالً تأثیر زیادی بر تولید گازهای گلخانه ای دارند  	
کم تر استفاده کنید

میوه ها و سبزیجات محلی را در فصل کشتشان مصرف کنید 	 	

در خانه یا در یک باغ محلی، قدری مواد غذایی پرورش دهید 	 	

ی کنید:	  از هدررفت مواد غذا�ی جلوگ�ی

		یک برنامه ی غذایی هفتگی داشته باشید و تنها آن چه را که نیاز دارید خریداری  	
کنید

		در یخچالتان، طبقه ای را با عنوان »زود مصرف شود« به موادی که تاریخ  	
انقضای آن ها نزدیک است اختصاص دهید – به این ترتیب به خود یادآوری 

می کنید که پیش از خراب شدن آن ها را مصرف کنید

ی و مزارع پایدار، و  دهای مربوط به ماهیگ�ی از یک سیاست غذا�ی میل، راه�ب
فروشگاه ها�ی با ضایعات کم حمایت کنید.

حمل و نقل

ان قابل توجهی گازهای گلخانه ای تولید می کند – ۲۱٪ از  ن حمل و نقل مسافر و کاال م�ی
مرصف کربن در کانادا در سال ۲۰۱۶ به گزارش منابع طبیعی کانادا.۲

اقدامات 

ان انتشار گازهای گلخانه ای را 	  ن پیاده روی یا دوچرخه سواری کنید – این کار نه تنها م�ی
ن کمک می کند! کاهش می دهد، بلکه به سالمت شما ن�ی

ی برای مطالعه 	  از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید – اینگونه زمان بیش�ت
یا گوش دادن به کتاب های صو�ت خواهید داشت

 کنید، با افراد هم مس�ی خود همراه شوید یا برای خرید یک 	 
گ

اگر الزم است رانند�
یدی �مایه گذاری کنید خودروی بر�ت یا هی�ب

ید 	   خود لذت ب�ب
گ

سفرهای محیل ترتیب دهید و از جاذبه های نزدیک به محل زند�
ان مسافرت هوا�ی را کاهش دهید ن تا م�ی

از فروشگاه ها و خدمات محیل که می توانید پیاده، با دوچرخه، یا با اتوبوس به 	 
یس پیدا کنید حمایت کنید آن ها دس�ت

به گزارش بنیاد سوزو�، اثر کل گازهای گلخانه ای که یک پرواز منت�ش می کند به حدی 
ی�ن به مدت یک  ن زیاد است که تأت�ی لغو تنها یک پرواز با عدم استفاده از خودروهای ب�ن

سال برابری می کند.۳

، طرح های  ، ایستگاه های شارژ بیش�ت از فراهم شدن حمل و نقل عمومی به�ت
ک از خودرو، و دورکاری در صورت امکان حمایت کنید. استفاده ی مش�ت



ساختمان ها

آیا می دانستید نیمی از گازهای گلخانه ای وست ونکوور از خانه ها و مشاغل ما منت�ش 
می شود؟۴ بزرگ ترین منبع انتشار گازهای گلخانه ای گاز طبیعی مورد استفاده برای گرم 

ن  کردن محیط، پخت و پز، و گرم کردن آب است. این در حالیست که استفاده از برق ن�ی
ان انتشار  ن انرژی زیادی مرصف می کند. بهینه سازی مرصف انرژی در خانه ها نه تنها م�ی

ن می شود. گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد، بلکه موجب رصفه جو�ی در هزینه ها ن�ی

اقدامات

از چراغ های ال ای دی و لوازم بر�ت دارای برچسب ستاره ی انرژی )نشان مرصف 	 
بهینه ی انرژی( استفاده کنید

هنگامی که از شارژر تلفن و دیگر وسایل بر�ت خود استفاده نمی کنید آن ها را از 	 
برق بکشید

سیستم گرمای�ش خود را از مرصف سوخت های فسییل به پمپ حرار�ت به روزرسا�ن 	 
کنید

ن 	  ن درزها، عایق بندی پنجره ها، و استفاده از پرده و کرکره برای نگه داش�ت با بس�ت
گرما در محیط داخل یا خارج، خانه را در زمستان گرم و در تابستان خنک نگه 

دارید

ن کنید - هزینه ی 	  حسابریس انرژی را به انجام رسانده و خانه ی خود را تجه�ی
، یا با  بسیاری از بهینه سازی ها را می توان از راه بازپرداخت، کمک های دول�ت

ن کرد رصفه جو�ی در مرصف انرژی در طول زمان تأم�ی

، انرژی جامعه  ن از طرح های تشویقی و بازپرداخت برای ساخت و ساز س�ب
، کار و تفریح 

گ
مانند انرژی خورشیدی و بادی، و »جوامع کامل« برای زند�

حمایت کنید.

طبیعت 

منطقه ی وست ونکوور اعالم کرده است: »جامعه ی  ما این شانش را دارد که از نهرهای 
، هم در آب و هم در خشیک، برخوردار  ه، جنگل های بکر، و حیات وحش غ�ن ن پاک�ی

ات جوی را تجربه می کنند؛  است. با این حال، شهروندان بیش از هر زمان تأث�ی تغی�ی
ا�ت چون جاری شدن سیل در ساحل در نتیجه ی باال آمدن سطح آب دریا،  تأث�ی

، آتش سوزی در جنگل ها، و خشکسایل در تابستان، و احتماالً این  طوفان های بیش�ت
رویدادها ادامه خواهند داشت.«

اقدامات 

هوشمندانه برنامه ریزی کنید: درختان سایه دار و گل ها�ی که گرده افشان ها را جذب 	 
می کنند را انتخاب کنید

چمن های زین�ت را با شبدر یا خزه جایگزین کنید	 

به عنوان داوطلب با گروه های محیل حفظ منابع طبیعی مانند انجمن حفاظت از 	 
یس به  ز، یا انجمن کوهو همکاری کنید )برای دس�ت یم کی�پ الیت هاوس پارک، اس�ت
 wvml.ca/climate-future فهرس�ت از دیگر گروه های زیست محیطی به آدرس

مراجعه کنید(

از حفظ و تنظیم به�ت محیط زیست، جایگزی�ن لوله ک�ش و استخراج منابع 

ناپایدر حمایت کنید. 

http://wvml.ca/climate-future 


اقدام دسته جمعی

این بسته ابزاری اقدامات فردی را توصیه می کند، اما موفقیت ما در واکنش به وضعیت 
اضطراری آب و هوا نیازمند اقدام از سوی همگان است، از جمله شهروندان، مشاغل، 

و دولت ها. 

در اینجا ایده ها�ی برای اقدامات جمعی در ارتباط با وضعیت آب و هوا آمده است:
کت در جلسات شورای منطقه  اطالعات خود را به روز نگه دارید	  با �ش

از طریق ایمیل، تلفن، یا نامه با اعضای شورا، مجلس قانون گزاری، و پارلمان 	 
ارتباط برقرار کنید:

ادب و احترام را رعایت کنید 	
زمینه ها و ارزش های مشترک بیابید 	

مسأله و راه حل )های( احتمالی آن را توصیف کنید 	
برای دیدار یا صحبت های بعدی از آن ها درخواست کنید 	

، دادخواست های آنالین تنظیم یا امضا کنید. برای 	  در حمایت از ایجاد تغی�ی
امون دادخواست های آنالین از این آدرس بازدید کنید:  آگاهی بیش�ت پ�ی

wvml.ca/climate-future  

با دوستان، خانواده، و همسایگان خود گفتگو کنید	 

یس به فهرس�ت از 	  از سازمان های زیست محیطی محیل حمایت کنید )برای دس�ت
 northshoreclimatehub.org سازمان های زیست محیطی محیل به آدرس

مراجعه کنید(

ن ها و آب ها بوده اند – از 	  مردمان بومی از گذشته های خییل دور حافظ این زم�ی
ید و هنگامی که شما را به عمل فرا می خوانند با  ان بومی محیل راهنما�ی بگ�ی ره�ب

آن ها همراه شوید

کاال

پسماند کم�ت در محل دفن زباله به معنای انتشار متان کم�ت است )متان ییک از قوی ترین 
ن به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  گازهای گلخانه ایست(. ضایعات کم�ت همچن�ی

در نتیجه ی تولید و حمل و نقل کاالهای نو است.

نه بگویید: به پالستیک های یک بارمرصف، آگهی ها، وکاالهای مجا�ن که به آن ها 	 
کت ها�ی با شیوه ها  نیاز ندارید نه بگویید، و قدرت خرید خود را رصف خرید از �ش

و سیاست های پایدار کنید

نها�ی را که به آن ها نیاز ندارید به 	  کاهش دهید: دوروبرتان را خلوت کنید و چ�ی
وری  رصن ن غ�ی فروشگاه های اجناس دست دوم ببخشید، و پیش از خرید هر چ�ی

ید که آیا واقعاً به آن ها نیاز دارید یا  چند روز به خود زمان بدهید تا تصمیم بگ�ی
. خ�ی

دوباره استفاده کنید: کاالها�ی را که قابل استفاده ی مجدد هستند جایگزین 	 
کاالهای یک بارمرصف کنید، از فروشگاه های اجناس دست دوم و فروشگاه های 

ی که قابل استفاده ی مجدد نیست را تغی�ی دهید ن آنالین خرید کنید، و کاربری چ�ی

ن و جداسازی کنید، اما به 	  بازیافت کنید: بیاموزید که مواد قابل بازیافت را تم�ی
جای استفاده از پالستیک که بازیافت آن دشوار است از مقوا استفاده کنید

« )قوانی�ن که به مرصف کننده حق می دهند برای تعم�ی  از »حق تعم�ی
محصوال�ت که خریداری می کند از تولیدکننده ابزار و راهنمای تعم�ی بخواهد(، 

، و ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستییک حمایت کنید. بسته بندی کم�ت

http://wvml.ca/climate-future
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تعهدات آب و هوا�ی

حال چه کنیم؟ دوباره به محتوای این بسته ابزاری نگاه کنید و سه تعهد شخیص 

ایط جوی انتخاب کنید: خود را ابرای اقدام در رابطه با �ش

.1

.2

 .3

 برای بردن جایزه، تعهدات خود را به صورت آنالین در آدرس 

 wvml.ca/climate-future وارد یا به این آدرس ایمیل کنید:

info@westvanlibrary.ca ما این تعهدات را به صورت آنالین )و ناشناس( به 

اک می گذاریم تا الهام بخش جامعه باشند. اش�ت
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davidsuzuki.org/project/sustainable-transportation/   ۳

westvancouver.ca/environment/climate-change   ۴
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