
 ةصالخ
 :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا

  تاسرامملا لضفأ ليلد

تادعملا نم برستلا

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

تادعملا نم تابرستلا نم

.تادعملا برست نم تاثاعبنالل قيقد لجسب ظافتحالا 

.يرود لكشب برستلا حالصإو فاشتكا جمانرب ءارجإ 

.ةليدب ةبقارم جمارب مادختسا يف رظنلا 

 ببست يتلا تانوكملا ةلازإ وأ لادبتسا 

.رارمتساب برستلا

 ةطوغضملا تادعملا نم ةدوصقملا ريغ تابرستلا يدؤت نأ نكمي

 .وجلا ىلإ زاغلا قالطإ ىلإ زاغلاو طفنلا تايلمع يف ةمدختسملا

 ببسب تادعملا تابرست نم ناثيملا تاثاعبنا ثدحت ،بلاغلا يف

 تاعنام لثم قالغإلا ةمكحملا تالصولا يف يدايتعإلا لكآتلا وأ بويعلا

 مامصلا عارد تاوشح وأ ةبلولملا تالصولا وأ ةفشلا تالصو برست

 تاياهنلا تاذ تامامصلا وأ طغضلا سيفنت تامامص يف دعاقملا وأ

 رادج نم ً)ا ردان ناك نإو( ا نايحأ يتأت يتلاو .دعاقملا ةئيس ةحوتفملا

.بيبانأ طخ وأ ةيواح

 ةصالخ
 :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
تادعملا نم برستلا

 لالخ نم تادعملا نم برستلا نم ناثيملا زاغ تاثاعبنا ليلقت نكمي

.ةيلاتلا تاوطخلا

 مادختساب ةبرستملا تادعملا نم تاثاعبنإلل قيقد لجسب ظافتحإلا •

.سايقلا وأ زرفلا جهن

 عيمج ىلع ) LDAR ( حالصإلاو برستلا نع يرودلا فشكلا تايلمع ءارجإ •

تحت بيبانألا طوطخ ىلعو ،ضرألا حطس قوف ةدوجوملا تآشنملا

.اهحالصإ مث تابرستلا ديدحتل ،ضرألا حطس •

 ’ وأ ‘ ةلاحلا دصرو ةيؤبنتلا ةنايصلا ’ لثم ةزكرم جمارب مادختسإ •

. ‘ ليدب ةبقارم جمانرب ’ وأ ) DI & M ) ‘ ةهجوملا ةنايصلاو صحفلا

.ةنمزم تابرست يف ببستت يتلا تانوكملا نم صلختلا وأ لادبتسإ •

 وأ ،اهحالصإو تابرستلا نع فشكلا هذه برستلا ليلقت قرط نمضتت

 يتلا تانوكملا وأ تادعملا ضعب ىلع ،ةزكرملا جماربلا ةلاح يف ،زيكرتلا

 يتلا تابرستلا حالصإ قيرط نع وأ ،ةريبك تابيرست جتنت نأ نكمي

 ةيطغت متي امك .ةفلكتلا ثيح نم طقف لاعف لكشب اهحيحصت نكمي

.عوضوملا اذه لوح لصفنم ليلد يف تابرستلل ةيليغشتلا تاحالصإلا

 نع فشكلا قرط عيمج نوكت نأ بجي ،لماكلاب ةلاعف نوكت يكل

.ةكرشلا ةرادإ ةمظنأ يف ةجمدم اهحالصإو تابرستلا
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ناثيملا تاثاعبنإ ليلقت قرط

LDAR ( برستلا حالصإو فشك جمارب

 ديدحتل تارتف ىلع اهحالصإو تابرستلا نع فشكلا تاحوسم ءارجإ بجي

 وأ ةيعوط هحالصإو برستلا فشك جمارب نوكت دق .تابرستلا حالصإو

 لكشب( تاحوسملا رتاوت فلتخي .قطانملا ضعب يف حئاوللا اهبلطتت

.)ةنسلا يف ةرم ىلإ رهشلا يف ةرم نم ماع

 ”ةيكذلا LDAR“ جمارب يه حالصإلاو فشكلا جمارب نم ةيعرفلا تاعومجملا

 ضعب حسمب موقت يتلاو ، (DI&M) ةهجوملا ةنايصلاو صحفلا جمارب وأ

 وأ ،برستلا نم ردق ربكأ ىلع يوتحت اهنأ فورعملا تانوكملاو تادعملا

 طقف برستلا حالصإ نكلو تانوكملاو تادعملا عيمج حسمب موقت يتلا

.هفلكتلا ثيح نم لاعف نوكي امدنع

ةليدب جمارب

 جمارب ’ وأ ‘ ةليدبلا جماربلا ’ قيرط نع تادعملا تابرست ليلقت نكمي

LDAR دحاولا جهنملا تاذ ةيرودلا تاحوسملل ًاليدب دعت يتلا ‘ ةئفاكملا. 

:لمشت اهنكلو ، ةلثمألا عونتت

 تايلمعراركت نم ليلقتلا بناج ىلإ دعب نع صحفلا راركت ةدايز •

وأ ؛ تابرستلا نع فشكلل ضرآلا ىلع حسملا

.ةرمتسملا ةبقارملا جمارب •

 لازت الو ،ثدحأ تاينقت ىلع ةليدبلا جماربلا هذه دمتعت ام ا بلاغ

 اهؤفاكت ديدحت متي مل ةليدبلا جماربلا هذه .رابتخالاو ريوطتلا ديق

 رثكأ ًالح ةليدبلا جماربلا مدقت دق نكلو ،لماك لكشب ةيلاحلا جماربلل

.يديلقتلا LDAR جمانرب نم ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعف

 برستلا ببست يتلا تانوكملا نم صلختلا وأ لادبتسا

رارمتسإب

 لادبتسا كنكمي ،ماظتناب برستلا ببست يتلا تانوكملل ةبسنلاب

 تاحالصإ ءارجإ نم ًالدب ا مامت نوكملا ةلازإ وأ لضفأ رخآب نوكملا

 تابيرستلا حالصإ ءانثأ تاثاعبنالا ليلقتل ىرخأ قرط دجوت .ةرركتم

 مت ةقيرط يأ نيمضت بجي .ةيليغشتلا تاحالصإلا ليلد يف ةفوصوم

نع فشكلل اهرايتخإ

 ليلد لماعتي .تالجسلا ظفح ةمظنأو ةرادإلا ةمظنأ يف هحالصإو برستلا

.جمدلا اذه عم رمتسملا نيسحتلا

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


