
 ئدابملا

 زاغل ةيهيجوتلا

ناثيملا

 ةصالخ
 :ناثيملا زاغ تاثاعبنإ نم دحلا

  اسرامملا لضفأ ليلد

ةقاطلا مادختسإ

٢٠١٩ ربمفون



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 تاثاعبنإ ليلقت قرط

ةقاطلا مادختسإ نم

 زاغلا مادختسا نكامأل قيقد لجسب ظافتحإلا 

.دوقوك يعيبطلا

 مادختساب ةيئاوهلا ةقاطلا وأ ةيئابرهكلا ةقاطلا مادختسا 

.نيجورتينلا وأ طوغضملا ءاوهلا

 عيمجتلا تايلمعل ةقاطلا ةءافك نيسحت 

.ىرخألا تادعملاو

 مق ، يعيبطلا زاغلا مادختسال ةجاح كانه تناك اذإ 

.دوقولا قارتحا ةءافك نيسحتب

.دوقولا مادختسا نم دحلا يف كمدقت عبتت 

 ،ناثيملا زاغ نم يسيئر لكشب نوكتي يذلا ،يعيبطلا زاغلا مدختسي

 ءابرهكلا ديلوتو طغضلل ،زاغلاو طفنلا تايلمع عيمج يف دوقوك

 تادعملا ميمصت مت .ةيضمحلا تازاغلا ةلازإو فيفجتلاو ةئفدتلاو

 ةءافك ىلع لوصحلل ماع لكشب دوقوك يعيبطلا زاغلا مدختست يتلا

 لقألا ىلع ٪ 98 قرح متيس هنأ يأ( لقألا ىلع ٪ 98 ةبسنب قارتحا

 .قرتحم ريغ زاغ لكش ىلع ناثيملا ضعب قالطإ متي كلذل ، )زاغلا نم

 لكشب ناثيملا قالزنا نأ نم مغرلا ىلع .ناثيملا قالزنا مساب اذه فرعُي

 قالزنا نوكي نأ نكمي ،مدختسملا دوقولا نم ةليلق ةبسن ربتعي ماع

 مدختست يتلا تايلمعلا يف تاثاعبنالل ا يسيئر ًا ردصم ناثيملا

.ةقاطلا نم ةريبك ةيمك

 ةصالخ
  :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
ةقاطلا مادختسا

 ةطبترم تاثاعبنا ىلإ ا ضيأ دوقوك يعيبطلا زاغلا مادختسا يدؤي

 دومع تاوشحوأ تاناوطسألا نم تاثاعبنالا لثم ، زاغلل كرحملا قرحب

 يف دوقوك مدختسملا يعيبطلا زاغلا ةيمك ليلقت دعاسي .سبكملا

 نم للقي دقو ،ناثيملا زاغ تاثاعبنا ليلقت ىلع زاغلاو طفنلا تايلمع

.ةقاطلا فيلاكت

 مادختساب( ةقاطلا مادختسا نم ناثيملا زاغ تاثاعبنإ ليلقت نكمي

.يلي امب مايقلا لالخ نم )دوقوك يعيبطلا زاغلا

يعيبطلا زاغلا نم ًالدب ةقاطلا نم ىرخأ عاونأ وأ ءابرهكلا مادختسإ •

ةمدختسملا ةقاطلا ةيمك نم للقي امم ، ةءافك رثكأ تايلمعلا لعج •

 ةءافك نيسحت بجي ،دوقوك يعيبطلا زاغلا مادختسا نم دبال ناك اذإ •

قارتحالا تاكرحم

 نكمي تارايخلا ةفلكت نأ ينعت دوقولا فيلاكت يف تاضيفختلا

.ماع ىلإ ةليلق رهشأ نوضغ يف اهدادرتسا

ناثيملا تاثاعبنإ ليلقت قرط

ةيئابرهك طغاوض بيكرت

 ،يعيبطلا زاغلا ةطساوب اهليغشت متي يتلا طغاوضلا لادبتسإ نكمي

 لمعت طغاوضب ،زاغلا لقنو عيمجت يف اهمادختسا متي يتلاو

ً)ا حاتم ءابرهكلا ردصم ناك اذإ( ءابرهكلاب  قالزنا ىلع كلذ يضقي .

 ناثيملا قالزنا يلامجإ نم للقي ال دق ،كلذ عمو .عقوملا يف ناثيملا

 زاغلا مادختساب ءابرهكلا ديلوت مت اذإ اهلمكأب دادمإلا ةلسلس ربع

 ءابرهكلا ديلوتل يعيبطلا زاغلا مادختسا مت اذإ ىتح .دوقوك يعيبطلا

تاثاعبنالا ليلقت رمتسي دقف ،طغاوضلا ليغشتل ةمدختسملا

 ا ضيأ ةيئابرهكلا طغاوضلا مادختسا ليزي .تايلمعلا عيمجل ةيلامجإلا

.كرحملا تانوكم نم تاثاعبنالا

 ليغشت ءدب تاكرحم يف مدختسملا يعيبطلا زاغلا لدبتسا

 مادختساب لمعي ةكرح ئدابب وأ يئابرهك ةكرح ئدابب طغاضلا

نيجورتينلا وأ طوغضملا ءاوهلا

 مادختسإب قارتحالا تاكرحم أدبت ام ا بلاغ ، يعيبطلا زاغلا ةعانص يف

 ًا زاغ ةئدابلا تاكرحملا مدختست .زاغلل ةيددمتلا تانيبروتلا تاكرحم

يلاع ا يعيبط

 ددمت متي ، طغاضلا ليغشت ءدبل .نازخ يف هنيزخت متي يذلاو ، طغضلا

 لك مدختست . ءاوهلا ىف هسيفنت مث يئدبملا نيبروتلا لالخ نم زاغلا

 ىوق ناصح 100 لكل زاغلا نم بعكم رتم 1.4 يلاوح ليغشت ةيادب ةيلمع

 ةيلمعلا هذه نم ناثيملا زاغ تاثاعبنإ نم صلختلا نكمي .كرحملا مجح نم
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 ةلاح يف .يعيبطلا زاغلا نم ًالدب نيجورتينلا وأ طوغضملا ءاوهلا مادختسإب

 زاغلا ددمتب لمعي يذلا نيبروتلا كرحم لادبتسا نكمي ، ءابرهكلا رفوت

.يئابرهك كرحمب

طوطخلا عيمجت يف ربكأ ةءافكب ةقاطلا مدختسا

 عناصم ىلإ رابآلا تاكبش نم زاغلا ليصوتب عيمجتلا ةمظنأ موقت

 يف تاريغتلا ببسب ةكبشلا ةردقو جلاعملا زاغلا مجح ريغتي .ةجلاعملا

 يف تاريغتلاو ،عيمجتلا طوطخ يف تارديهلاو لئاوسلا مكارتو ،جاتنإلا

 ىلإ ةجاح كانه نوكت دق .سقطلاو وجلا ةلاح يف تاريغتلاو زاغلا تانوكم

 ةكبشلا لمعت ىتح نايحألا ضعب يف ةقاطلا مادختساو يفاضإ طغض

ليلقتو ،عيمجتلا ماظن ةردق ةدايز نكمي .زاغلا قارحا عنمتو

 رركتم لكشب )طشكلا( طوطخلا فيظنت لالخ نم ،ةقاطلا مادختسا

 نقحلا وأ نيخستلا لالخ نم تارديهلاو لئاوسلا مكارت ليلقتو

 .سيفنتلا ىلإ يدؤت دق تايلمعلا هذه ضعب نأ نم مغرلا ىلع ،يئايميكلا

 لضفأ ليلد عجار( قرحلا عنم ىلإ ا ضيأ عيمجتلا ماظن ةعس ةدايز يدؤت دق

.)قرحلا تاسرامم

طغاضلا ةناوطسا تاغرفم لادبتسا

 نع ، يددرتلا كرحملا تاجرخم طبضل ةناوطسألا غيرفت ةادأ مادختسا متي

 ناثيملا زاغ قالطإب ةناوطسألا تاغرفم موقت .ةناوطسألا مجح طبض قيرط

 يدؤت نأ نكمي .طغضلا تاوشحو ةيطغألاو تاقلحلا نم برستلا لالخ نم

 فاقيإو تاثاعبنا ىلإ ةرركتم ةنايص ىلإ جاتحت يتلا غيرفتلا ةزهجأ

 تاثاعبنا ليلقت ىلإ غيرفتلا تاودأ لادبتسا يدؤي نأ نكمي .ليغشتلا

 ليغشتلا فاقيإ تايلمعو ةنايصلا تايلمع نم ا ضيأ للقي دقو ناثيملا زاغ

.ةلودجملا ريغ

دوقولا ىلإ ءاوهلا ةبسن يف ةيلآلا مكحتلا تاودأ بيكرت

 ةعومجم تحت يعيبطلا زاغلا دادمإ لسالس يف تاكرحملا ليغشت متي

تالدعم تاذ طيلاخملا مدختست .دوقولا ىلإ ءاوهلا بسنو لامحألا نم ةعونتم

 .ربكأ ةيناصح ةوق ىلإ ةجاحلا دنع )بصخ قرح( دوقولا ىلإ ءاوهلا نم ةضفخنم

قرح( دوقولا ىلإ ءاوهلا نم ةيلاع تالدعم تاذ طيلاخملا مدختسُت

 كالهتسا يف ربكأ ةءافكو لقأ ةيناصح ةوق وه فدهلا نوكي امدنع )فيعض

ناثيملا( قرتحملا ريغ دوقولا نم ديزملا بصخلا قرحلا نع جتني .دوقولا

 .) NOx ( نيجورتينلا ديساكأ نم لقأ تاثاعبناو )يسيئر لكشب

 تاثاعبنا نكلو ، ناثيملا نم لقأ ًا زاغ ردهلا نم يلاخلا فيعضلا قرحلا جتني

نم رثكأ

 ىلإ ءاوهلا ةبسن يف ةيلآ مكحت ةمظنأ بيكرت حيتي .نيجورتينلا ديسكأ

ةجردو طغض ليدعت قيرط نع تاكرحملل ءادألا نم ردق ىصقأ قيقحت دوقولا

 حمست دق .قارتحالا فرغ ىلإ دوقولا ليصوت نيسحتو ،ءاوهلا بعشم ةرارح

اهزاجتحا مت يتلا تانوبركورديهلا تاثاعبنا مادختساب ًاضيأ ةمظنألا هذه

 رابتعالا نيعب تاثاعبنالل ةلماشلا تامييقتلا ذخأت نأ بجي .دوقوك

 ةقرتحملا ريغ تانوبركورديهلاو نوبركلا ديسكأ يناثو ناثيملا تاثاعبنا

.نيجورتينلا ديساكأو

Synopsis – Reducing Methane Emissions: Energy Use



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


