
 ةصالخ
 :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا

تاسرامملا لضفأ ليلد

ءانبلاو يسدنهلا ميمصتلا

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

ءانبلاو يسدنهلا ميمصتلا نم

 وأ ةيكيناكيملا وأ ةيئابرهكلا تادعملا مادختسا 

 كلذ يف امب .نكمأ امثيح ءاوهلاب لمعت يتلا تادعملا

 اضياو طوغضملا ءاوهلاب لمعت يتلا مكحتلا تادحو

.تاكرحملاو تاخضملا

.نكمأ امثيح ةدحومو ةيزكرم تآشنم 

.ةيزاغلاو ةلئاسلا داوملا لقنل بيبانألا طوطخ مادختسا 

.نكمأ امثيح ديفملا مادختسإلل يعيبطلا زاغلا دادرتسا 

 هتداعتسا نوكت امدنع يعيبطلا زاغلا قارحإ وأ لاعشإ 

.ةنكمم ريغ

 ةليدب تايلمع / تادعم مادختسا يف رظنلا 

.تاثاعبنالا ةضفخنم

 ةليدب تايلمع / تادعم مادختسا يف رظنلا 

.ةنايصلا ةليلق

 ةصالخ
 :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
ءانبلاو يسدنهلا ميمصتلا

 لبق ناثيملا زاغ تاثاعبنإ ليلقتل يسدنهلا ميمصتلا مادختسإ نكمي

 .ةمئاقلا تآشنملا ىلع تاليدعتلا وأ ةديدجلا تآشنملل تايلمعلا ءدب

 صرف ديدحتل ةصرف ربكأ اهيف دجوت يتلا ةلحرملا يه ميمصتلا ةلحرم

 ميمصتلا ةلحرم يف ضيفختلا تايجيتارتسا ذيفنت نأ امك .ضيفختلا

 ىلع بجي .تايلمعلا ءدب دعب ةأشنملا ليدعت نم ًةداع ةفلكت لقأ

 نم دحلل تايجيتارتسالل يلاتلا يمرهلا لسلستلا يف رظنلا سدنهملا

:ناثيملا تاثاعبنا

، ناثيملا رداصم ىلع ءاضقلا ١

 ال ناك اذإ مدختسملا دوقولاو ةثعبنملا ناثيملا ةيمك ليلقت  ٢

، ردصملا نم صلختلا نكمي

.ةيقبتملا ناثيملا زاغ رداصم ىلع ةرطيسلا  ۳

 ةأشنم لكلو ةكرشلا تايلمعل ةصصخم ةيسدنهلا لولحلا مظعم نوكتس

 ةيولوألا ميمصت يأ يطعي نأ بجي .ايجولونكتلا روطت عم روطتتسو

 ةيميظنتلا تابلطتملاو قئارحلا نم ةيامحلاو ةمالسلاو ةبالصلل

 ميمصتلا تايجيتارتسا ةشقانم متتس .ناثيملا تاضيفخت ىلع

 زاغلا دادمإ ةلسلس ربع ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلل ةلاعفلا ةماعلا

.هاندأ ليصفتلاب ةنايصلا ةطشنأو تايلمعلا نم لكل يعيبطلا

 ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا تادعملا مادختسإل ةيولوألا ءاطعإ ١

طوغضملا ءاوهلاب لمعت يتلا تادعملاو

تآشنملا جمدو ةيزكرم  ٢

ةيزاغلاو ةلئاسلا داوملا لقنل بيبانألا طوطخ مادختسا  ۳

ديفملا مادختسإلل ناثيملا ةداعتسال ةيولوألا ءاطعإ  ٤

ةنايصلا ةليلقو تاثاعبنالا ةضفخنم ةليدب تادعم يف رظنلا  ٥

ءانبلاو ميمصتلا تايجيتارتسا

 ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا تادعملا مادختسال ةيولوألا ءاطعإ

طوغضملا ءاوهلاب لمعت يتلا تادعملاو

 طوغضملا زاغلاب لمعت يتلا ةزهجألا لثمت ،تايلمعلا عاونأ ضعب يف

 يدؤي نأ نكمي .ةعانصلاو طفنلا نم تاثاعبنإلل ًا ربتعم ًا ردصم

 ىلإ ةطوغضملا وأ ةيكيناكيملا وأ ةيئابرهكلا ةزهجألا مادختسإ

 اذهو ً.ا مامت طوغضملا زاغلاب لمعت ةزهجألا تاثاعبنإ نم صلختلا

 للقت يتلا ةيئابرهكلا تاخضملاو طغاوضلا مادختسإ ا ضيأ لمشي

 ةيدامتعإلا نيسحت ىلع لمعت نأ نكميو مدختسملا دوقولا ةيمك نم

.طغاوضلل ةبسنلاب
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تآشنملا عيمجتو ةيزكرم

 رثكأ تايلمعو تادعم مادختساب تآشنملا عيمجتو ةيزكرم حمست

 هيلع يه امم ا يداصتقا ةيلعاف رثكأ تادعملا لعجت نأ نكمي امك .ةءافك

 ذخأي نأ نكمي ،لاثملا ليبس ىلع .ةريغصلا تآشنملا نم ديدعلا يف

 ءاضقلاو ةطيحملا تآشنملا نم جاتنإلا طفنلا صئاصخ تيبثت زاهج

 تيبثت ةزهجأ نأ نيح يف ،نيزختلا جيراهص نم سيفنتلا ىلع

 يف ةيداصتقا نوكت نل وأ ةرفوتم ريغ ةعس رغصألا طفنلا صئاصخ

.ةريغصلا تآشنملا

 نم يعيبطلا زاغلاو طفنلا لقنل بيبانألا طوطخ مادختسإ

تآشنملا

 يضقي وأ للقيو يعيبطلا زاغلا عيب بيبانألا طوطخ مادختسإ نمضي

 ةلئاسلا بيبانألا طوطخل نكمي .هسيفنت وأ يعيبطلا زاغلا قرح ىلع

 يوجلا طغضلا فورظ تحت لمعت يتلا نيزختلا جيراهص ىلع ءاضقلا

.تانحاشلا ليمحت رداصمو يداعلا

ديفملا مادختسإلل ناثيملا دادرتسال ةيولوألا ءاطعإ

 .سيفنتلا وأ قرحلا ىلع يعيبطلا زاغلا دادرتسال ةيولوألا ءاطعإ بجي

 بيكرت نكمي .عقوملا يف دوقوك همادختسا وأ يعيبطلا زاغلا عيب نكمي

 ضفخنملا طغضلا وذ زاغلا طغض زيزعتل رخبتملا زاغلا دادرتسا تادحو

 .طغضلا ضفخنم دوقو ماظن ىلإ زاغلا هيجوت ا ضيأ نكمي .هعيب ضرغل

.كلذ نكمأ امثيح يعيبطلا زاغلا دادرتسا ميمصت بجي

تاثاعبنالا ةضفخنم ةليدب تادعم مادختسا يف رظنلا

 ماظنب اهلادبتسا وأ تادعملا وأ تايلمعلا ضعب نم صلختلا نكمي

 ةضفخنم ةليدب ةمظنأ يف رظنلا بجي .تاثاعبنالا ضفخنم ليدب

 .عورشملا تابلطتم ةيبلت ىلع ةرداق اهنأ املاط تاثاعبنالا

 ضعب يه تناكيسيدلا تاففجم وأ لوناثيملا نقح لاثملا ليبس ىلع

.ةيديلقتلا لوكيلجلا تاففجمل تاثاعبنالا ةضفخنم لئادبلا

 ةيسدنهلا تاينقتلاو يلعفلا ميمصتلا ىلع ةلثمألا نمضتت

:يلي ام تايجيتارتسالا هذه مدختست يتلا ةيجولونكتلاو

 ءابرهكلا طوطخو بيبانألا طوطخ نم برقلاب تآشنملا عضو ١

ةأشنملل ءابرهكلا ةكبشو بيبانألا طوطخ بلج وأ ةيلاحلا

 نع بيقنتلاو ثحبلا تآشنم يف ةيطمنلا تادحولا مادختسا ٢

جاتنإلا ضافخنا عم تادعملا هذه ةلازإو هلوقح ريوطتو لورتبلا

ةبلولملا تاياهنلاو تالصولا نم ًالدب تاماحللا مادختسا ۳

 تادعملا نم برقلاب لزعلا تامامصو قيرحلا تاباوب تامامص عضو ٤

ناكمإلا ردق

ءانبلاو يسدنهلا ميمصتلا :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا – ةصالخ

 لقألاو ةضفخنملا طوغضلا دنع ةيطفنلا لئاوسلا نم زاغلا ةداعتسا ٥

.ةيوناثلا دعبو ةيوناثلا زاغلا لصاوف قيرط نع اضافخنا

 سايقل ةرجؤملا تادحولا مادختساب نيزختلا جيراهص نم صلختلا 6

 يف نيزختلا وأ ةأشنملا لوح لئاوسلا ريودتو خض وأ LACT تايمكلا

ةطوغضملا تانازخلا

نيزختلا جيراهص يف مكحتلا ةمظنأل بسانملا ميمصتلا 7

ءابرهكلاب لمعت طغاوض مادختسا 8

 ناثيملا ةيمك ليلقتل روبعلا طوطخو طشاوكلا تاردحنم مادختسا 9

طشكلا تايلمع ءانثأ ةثعبنملا

لوكيلجلا تاففجم نم ًالدب تارديهلا نم ةياقولل لوناثيملا مادختسا 10

ةينيمألا ةمظنألا ىف يوجلا طغضلا دنع زاغلا لصف تانازخ مادختسا 11

 ةيرارح تادسكؤمب ةينيمألا ضامحألا تازاغ تاقفدت يف مكحتلا 12

ةيعاجرتسا وأ ةددجتم



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


