
 ةصالخ
 :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا

  تاسرامملا لضفأ ليلد

رمتسملا نسحتلا

٢٠١٩ ربمفون

 ئدابملا

 زاغل ةيهيجوتلا

ناثيملا



ةيلوؤسملا ءالخإ

تاينقتلاو ،فيلاكتلاو ً،ا يلاح ةفورعملا ليلقتلا تايلمعل اصخلم ةصالخ لك رفوت .ناثيملا زاغل ةيهيجوتلا ئدابملا ةكارش ةطساوب دنتسملا اذه ريوطت مت

سكعت ال اهنكلو ،نيفلؤملا ملع دح ىلع ةقيقد ةنمضملا تامولعملا .تقولا رورم عم مهنيسحت متي دق وأ نوريغتي دق مهنكلو ،رشنلا خيراتل ةبسنلاب ةحاتملا

ءارجإ ىلإ ءارقلا جاتحيسو ،ناثيملا زاغل ةيهيجوتلا ئدابملا ةكارشل ةمعادلا تامظنملا وأ ةعقوملا فارطألا عيمج فقاوم وأ رظن تاهجو ةرورضلاب

لإ سإ ةسسؤم ةطساوب صخلم لك يف ةنمضملا تامولعملا ةقدوأ لامتكإ صوصخب ءارقلل نامض يأ حنم متي ال .ةمدقملا تامولعملل صاخلا مهمييقت

.اهل ةمعادلا تامظنملا وأ ةعقوملا تاهجلا وأ ناثيملا زاغل ةيهيجوتلا ئدابملا ةكارشو ،اهيلواقمو ةيلودلا رآ

.ناثيملا تاثاعبنا ةرادإ يف ةدعاسملل تامظنملا اهذختت نأ نكمي يتلا تاءارجإلا صخلملا اذه فصي

  وأ ،ردقلا سفنب ةلاعف ىرخألا بيلاسألا نوكت دق .ناثيملا تاثاعبنا ةرادإ يف ةدعاسملل ةلاعف لئاسو ةطاسبب مهنإ ،ةيمازلإ تسيل تايصوت وأ تاءارجإ يأ

.هب لومعملا ينوناقلا ماظنلاو ةرادإلا تحت ةددحملا رطاخملاو فورظلا ىلع بلاغلا يف دمتعي هب مايقلا ءارقلا راتخي ام نإ .نيعم فقوم يف ةيلعاف رثكأ
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ققحتلا ةمئاق
 ناثيملا تاثاعبنا ليلقت قرط

رمتسملا نسحتلا نم

.ناثيملا ةرادإ جمانربب مازتلإلا 

 عنمل ناثيملا نم دحلا تاردق نيسحت 

 ةسدنهلا مادختساو هحالصإو هديدحتو برستلا

.نيلاعفلا ميمصتلاو

.ناثيملا ضفخل ةيوق افادهأ عضو 

 زاغ نم دحلا يف ةلوذبملا دوهجلا نع غالبإلا 

.اهجئاتنو ناثيملا

.ةكرشلا ةفاقث يف ناثيملا ةرادإ جمد 

 يف ناثيملا ةرادإ يف ةلوذبملا دوهجلل رمتسملا نيسحتلا يدؤيس

 تايلمع نم ناثيملا تاثاعبنا ضافخنا يأ ‘ ناثيملا زيمت ’ ىلإ ةياهنلا

 نم زاغلاو طفنلا ةعانص نّكمي نأ ناثيملا زيمتل نكمي .زاغلاو طفنلا

 ناثيملا تاثاعبنا ليلقت يف نييسيئرلا نيبعاللا دحأ حبصت نأ

 رثكألا لماعلا .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نوبركلا ةضفخنم ةقاط ريفوتو

 نم ،ةكرشلا ءاحنأ عيمج يف مازتلالا وه ناثيملا زيمت قيقحت يف ةيمهأ

.ةيمامألا طوطخلا يفظوم ىلإ ايلعلا ةرادإلا

 ةصالخ
 :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
رمتسملا نسحتلا

 لالخ نم ناثيملا ةرادإل رمتسملا نيسحتلا قيقحت متي ،مازتلالا اذه عم

:يلي امب مايقلا

 وأ يمسر ةرادإ ماظن دوجو لالخ نم يجهنم لكشب ناثيملا ةرادإ نيسحت •

“ . ححص - ققحت - ذفن - ططخ“ ةرود لثم يمسر ريغ

 ديدحتو عنم تايلمع نيسحت قيرط نع ناثيملا زاغ نم دحلا نيسحت •

.تابرستلا حالصإو

 زاغ نم دحلا نم ردق ىصقأ قيقحتو ةيلاحلا تاسرامملا نم ملعتلا •

.عورشملا ميمصتو ةسدنه لالخ نم ناثيملا

.ةلغشملا لوصألل ناثيملا زاغ ةدح ليلقتل ةيوق فادهأ ديدحت •

 ّةدحو ) Mte ( ةعومجملا ىوتسم ىلع ناثيملا مقر يلامجإ نع غيلبتلا •

.)٪( ناثيملا

.ناثيمكو نوبركلا ديسكأ يناثل ئفاكمك ناثيملا زاغ نع غالبإلا •

.ةكرشلا ةفاقث يف ناثيملا زاغ نم دحلا دوهج جاردإ •

يجهنم لكشب ناثيملا ةرادإ نيسحت

 بجومب بولطملا ىندألا دحلاب موقت يتلا كلت نم ةكرشلا ليوحت دعي

 يوطنت ةدقعم ةلحر ناثيملا يف زيمتلا ققحت ةكرش ىلإ نوناقلا

 بلطتت ةمهملا هذه لثم .ةيدايق تاراهمو ةيميظنتو ةينف تاراهم ىلع

 ناثيملا ةرادإ يف رمتسملا نيسحتلا بجوتسي ً.ايجهنم ابولسأ

 رصانع يف ”ححص - ققحت - ذفن - ططخ“ ةرود لثم ةرادإ ماظن قيبطت

.ناثيملا تاثاعبنا ليلقت

  ناثيملا ضيفختو دصر تاردق نيسحت

 تاردق نيسحتل ةيادبلا ةطقن ناثيملا ضيفختو دصر تاردق نيسحت

 ثعبني يتلا تايمكلاو ناثيملا رداصمل قيقد لجس يه ناثيملا ةرادإ

 ةيولوأ تاذ نوكت نأ بجي يتلا رداصملا ديدحت ىلع دعاسي اذهو .اهنم

 تاسرامم ةدايز لثم عيراشم قالطإ نكمي ،انه نم .ضيفختلا ةطشنأل

 روطت عم .برستلا عنمو حالصإ ةيلمع نيسحتو برستلا نع فشكلا

 ةيلمع نمضتس ، اهريغتو تايلمعلا ومنو ناثيملا زاغ نم دحلا تاينقت

.تاسرامملا لضفأ قيبطت رارمتسا ةجهنمملا رمتسملا نيسحتلا

ناثيملا ضفخل ةيوق فادهأ عضو

 ليلقت فادهأب ا ًعوفدم نوكي ناثيملا ةرادإ يف رمتسملا نيسحتلا

 نكمي نكلو ةحومط ناثيملا ضفخ فادهأ نوكت نأ بجي .ناثيملا

 فادهأ عضول ةيلاحلا تاسرامملا لضفأ نمضتت ً.ا ضيأ اهقيقحت

 .ةلغشملا لوصألل ناثيملا ةدح فادهأ ديدحت ناثيملا ضفخل ةيوق
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 لكل فادهأ ديدحت لبقتسملا يف اهب ىصوملا تاسرامملا لضفأ نمضتت

 لوصألا نم تاثاعبنالا ةجلاعم ،طفنلا جاتنإو يعيبطلا زاغلا جاتنإ نم

 ،ناثيملل ةدحلا فدهو قلطم فده كلذ يف امب ؛ةلّغشملا ريغو ةلّغشملا

 نم ققحتلاو فادهألا غولبل تاثاعبنالل ةمراص تاليلحتو تاسايق ءارجإ

 .ضيفختلا تايوتسم

غالبإلا يف ةيفافشلا

 ،هضفخ فادهأو ناثيملا زاغ تاثاعبنا نع غالبإلا يف ةيفافشلا دعت

 ءانبل ةيمهألا غلاب ا رمأ ،اهيلإ دنتست يتلا تامولعملا ىلإ ةفاضإلاب

 دحلل ةكرشلا دوهج يف نييجراخلاو نييلخادلا ةحلصملا باحصأ ةقث

 نورمثتسملا أدب ،يملاعلا ديعصلا ىلع .ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم

 .خانملا ريغت اياضقل تاكرشلا ةرادإ لوح ةلئسألا نم ديزملا حرط يف

 غالبإلا ريراقتلا ةيفافشل ةحضوملا ةيلاحلا تاسرامملا لضفأ نمضتت

( Mte ( ةعومجملا ىوتسم ىلع يلكلا ناثيملا مقر نع

 يناث تائفاكمب ناثيملا تاثاعبنا نع غالبإلاو )٪( ناثيملا ةدح مقرو

 تاسرامملا لضفأ نمضتت .) CH4 ( ناثيملابو ) CO2e ( نوبركلا ديسكأ

 ىلع ناثيملا زاغ تاثاعبنا نع غالبإلا لبقتسملا يف اهب ىصوملا

 مادختساو ةيميلقإلا تاثاعبنالا لماوع ىلإ لاقتنالاو ،لوصألا ىوتسم

 ريرقت ةحص نم ققحتلاو رشابملا هسايقو ناثيملا نع فشكلا تاينقت

.ثلاث فرط ةطساوب ناثيملا ءادأ

ةكرشلا ةفاقث يف ناثيملا ةرادإ جاردإ

 ناثيملا يف زيمتلا معدت ةفاقثل جيورتلا زاغلاو طفنلا ةكرشل نكمي

 يف ناثيملا ةرادإ تايجيتارتساب يعولل رمتسملا نيسحتلا لالخ نم

 .ةكرشلا ةفاقث يف ناثيملا ةرادإ نيمضت متي ىتح لمعلا ءاحنأ عيمج

 ةكرشلا ةفاقث يف ناثيملا ةرادإ جمدل ةددحملا تاسرامملا لضفأ نمضتت

:يلي ام

.ةمئاقلا ةيليغشتلاو ةيراجتلا تاءارجإلا يف ناثيملا نم دحلا جمد •

 نم لكل تاثاعبنالا ضفخب قلعتت ةديدج ملعت صرف ءاشنإ  •

.نيينفلا ريغو نيينفلا نيفظوملا

 لصاوت عيجشت لالخ نم ناثيملا يف راكتبالاو زيمتلا زيزعت  •

 ةأفاكمو عبتت مث ، هدودحو قيرفلا فادهأ ديدحتو ، قيرفلا

.ةيباجيإلا جئاتنلا

رمتسملا نسحتلا  تاسرامملا لضفأ ليلد :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا ةصالخ



تامولعملا نم ديزم

 :ناثيملا زاغل ةيهيجوتلا ئدابملا عقوم
www.methaneguidingprinciples.org

 :خانملل زاغلاو طفنلا ةردابم
https://oilandgasclimateinitiative.com

 :طفنلاو زاغلا ناثيم ةكارشل فيظنلا ءاوهلاو خانملا فلاحت عم نواعتلا
https://www.ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership

 :ةيلودلا ةقاطلا ةلاكول ناثيملا بقعت
https://www.iea.org/weo/methane

 :يعيبطلا زاغلل موجن جمانرب
https://www.epa.gov/natural-gas-star-program

 ئدابملا

 زاغل ةيهيجوتلا

ناثيملا


