
 ةصالخ
 :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا

  تاسرامملا لضفأ ليلد

ةلعشلا قيرط نع قرحلا

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

ةلعشلا قيرط نع قرحلا نم

.ةلعشلا قيرط نع قرحلا طاشنل قيقد لجسب ظافتحالا 

 جتنت ال ةمظنأ ميمصت قيرط نع قرحلا بنجت 

.ةمداع تازاغ

 تاجتنمك اهمادختساو ةمداعلا تازاغلا دادرتسا 

.اهعيب متيل

.زاغلا وأ طفنلا نماكم يف ةمداعلا تازاغلا نقح 

 لثم ،ةلعشلا تازاغل ةليدب تامادختسا نع ثحبلا 

.ءابرهكلا ديلوت

.تازاغلا قرح نيعتي امدنع قارتحالا ةءافك نيسحت 

.سيفنتلاو قرحلا نم دحلا يف زرحملا مدقتلا عبتت 

 كلذ فالخ نكمي يتلا لاعتشإلل ةلباقلا تازاغلا ةلعشلا قرحت

 طفنلا تايلمع يف قرحلا ىلإ ةجاح كانه نوكت دق .وجلا يف اهقالطإ

 ةردقلا صقن ببسب وأ ،ةمالسلاب قلعتت بابسأل ةيلوألا زاغلاو

 طباوض نم ءزجك وأ ،ةجتنملا تازاغلا مادختسا ىلع ةيباعتسألا

 زاغلا نم بعكم رتم رايلم 145 براقي ام قرح متي .ةينيتورلا تاثاعبنالا

 ٪ 2 لثمي ام وهو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف زاغلاو طفنلا تايلمع يف ا يونس

.زاغلاو طفنلا جاتنإ نم ةيملاعلا ناثيملا تاثاعبنا نم

 ةصالخ
 :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
قرحلا

 جاتنإ بنجت ،ةيلاثملا ةيحانلا نم .قرط ثالثب قرحلا ليلقت نكمي

 نكمي عيبلل مداعلا زاغلا دادرتسإ نإف ً،ا نكمم كلذ نكي مل اذإ .مداعلازاغلا

 يف تازاغلا )نقح ةداعإ( نيزخت نإف ،كلذ فالخ .ةيلام دئاوع دلوي نأ

 دادرتسا نكمملا نم نكي مل اذإ ً.ا ضيأ ليدب ربتعي زاغلاو طفنلا نماكم

 زاغلل لئاس جتنم وأ يعيبط زاغ جتنمك هعيب متيل مداعلا زاغلا

 .ءابرهكلا ديلوتل همادختسا نكمي دقف ،هنيزخت نكمي ال وأ يعيبطلا

 لاعتشالا ةءافك نيسحت نإف ، ا يلمع قرحلا عنم ناكمإلاب نكي مل اذإ

.ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم للقي نأ نكمي

 قرحلا نع ةجتانلا ناثيملا زاغ تاثاعبنإ ليلقت نكمي

.ةيلاتلا قرطلاب

 ىلع( ةمداع تازاغ جتنت ال ةمظنأ ميمصت قيرط نع قرحلا بنجت •

 يلاعلا طغضلا دنع زاغلا لصف ةزهجا لاخدإ قيرط نع ،لاثملا ليبس

)رابآلا عقاوم يف ضفخنملاو

 ةداعإو ،اهلامكإو رابآلا صحف نمو تانازخلا نم ةمداعلا تازاغلا دادرتسإ •

عقوملا يف تاجتنملا طوطخ ىلإ تازاغلا

 ةجلاعم تآشنم ىلإ اهلقنو ا يلاح قرحت يتلاو ةمداعلا تازاغلا دادرتسإ •

 زاغلا تاجتنمو يعيبط زاغك اهدادرتسا متي ثيح ،ةبيرقلا زاغلا

ةلئاسلا يعيبطلا

 يف اهنقح قيرط نع كلذ فالخ اهقرح متي دق يتلا تازاغلا نيزخت •

)زاغلاو طفنلا جاتنإ نم ا ضيأ ديزت دق يتلاو( زاغلاو طفنلا نماكم

بلاغلا يف ءابرهكلا ديلوتل ،زاغلل ةليدب تامادختسا داجيإ •

قرحلا ةءافك نيسحت •

 ديدعلا ىلع قرحلا نع ةجتانلا تاثاعبنالا ليلقت قرط لمتشت

 نم تاثاعبنالا نم دحلل تاسرامملا لضفأ عم ةكرتشملا رصانعلا نم

 متي يتلاو ،يسدنهلا ميمصتلل تاسرامملا لضفأ عمو ،تازاغلا سيفنت

 عبتت قيسنت بجي .ىرخألا تاسرامملا لضفأ تاداشرا يف اهصيخلت

 كمدقت عبتت عم قرحلا نع ةجتانلا تاثاعبنالا نم دحلا يف كمدقت

 سيفنتلا يف تاضيفختلا ضعب يدؤت ثيح ،سيفنتلا ليلقت يف

.قرحلا ةدايز ىلإ

ناثيملا تاثاعبنإ ليلقت قرط

ةمظنألا ميمصت لالخ نم قرحلا بنجت

 لئاس ماخلا طفنلا وأ تافثكملا جتنت يتلا رابآلا لسرت

 نازخ ىلإ يلاع طغض تحت طفنلا نع زاغلا لصف زاهج نم ينوبركورديه

 يف لئاسلا نم ناثيملا ررحت ىلإ كلذ يدؤي فوس .طوغضم ريغ تافثكم
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 لكشب ررحتملا زاغلا اذه قرح ليلقت نكمي .هقارحا متي نأ نكمملا نمو نازخلا

 ضفخنملاو يلاعلا طغضلا دنع لمعت لصف ةزهجأ مادختسإ قيرط نع ريبك

.رابآلا عقاوم يف

راخبلا عاجرتسا تادحو مادختساب ةمداعلا تازاغلا دادرتسإ

 يف هطغضو تانازخلا نم ررحتملا زاغلا طاقتلا راخبلا عاجرتسا تادحول نكمي

.هقرح وأ وجلا يف هقالطإ نم ًالدب هعيب نكمي ثيحب زاغلا بيبانأ طخ

اهلامكإو رابآلا رابتخا نع ةجتانلا ةمداعلا تازاغلا دادرتسإ

 نكمي لامكإ ةيلمع لالخ نم جاتنإلا يف هلاخدإ متي ،ديدج رئب رفح دعب

 .لامكإلا ةيلمع نم يسكعلا قفدتلا زاغ قارحإ وأ سيفنت ىلإ يدؤت نأ

 ،زاغلا زاجتحال لامكإلا ةيلمع ءانثأ لئاوسلا نع زاغلا لصف ةزهجأ مادختسا متي

 دادرتسالل ًالباق زاغلا ضعب نوكي دقف ،زاغلا ضعب قرح متي دق امنيبو

.هعيب متيل

 تآشنم ىلإ تانحاشلاب لقنلاو رابآلا عقاوم يف ةمداعلا تازاغلا دادرتسا

زاغلا ةجلاعم

 يناثو تيربكلاو ءاملا ةلازإل ،هقرح متي دق يذلا ،مداعلا زاغلا ةجلاعم نكمي

 ) CNG ( طوغضملا يعيبطلا زاغلا جاتنإل هطغض مث ،نوبركلا ديسكأ

 بيبانألا طوطخ تابلطتم ةيبلتلو .) NGL ( يعيبطلا زاغلا لئاوسو

 لكشب LNG و CNG ةجلاعم متت نأ بجي ،ىرخألا تاجتنملا تابلطتمو

 ةأشنم ىلإ ةنحاشلاب تاجتنملا لقن قيرط نع كلذب مايقلا نكمي .يفاضإ

.زاغلا ةجلاعم

 زاغلاو طفنلا نماكم يف ةمداعلا تازاغلا نقح

 يتلا نماكملا يف ،هقرح متي دق يذلا زاغلا نقح نكمي ،تالاحلا ضعب يف

 مادختسإلل زاغلا نيزخت ىلإ ةفاضإلاب .ىرخألا نماكملا وأ ،اهنم هجاتنإ مت

.طفنلا جاتنإ ةدايز ىلع ًاضيأ كلذ دعاسي دق ،يلبقتسملا

ةيئابرهك ةقاط ىلإ مداعلا زاغلا ليوحت

 متي دق يتلا تازاغلا ليوحت ‘ ةيددرتلا تاكرحملا ’ و زاغلا تانيبروتل نكمي

 امب( تادعملا ليغشتل عقوملا يف ءابرهكلا مادختسا نكمي .ءابرهك ىلإ اهقرح

.ءابرهكلا ةكبشل اهعيب وأ )طغاوضلاو تاخضملاو مكحتلا تادحو كلذ يف

ةلعشلا قيرط نع قرحلا ةءافك نيسحت

 نكمي هنإف ً،ا يلمع ةلعشلا قيرط نع قرحلا بنجت ناكمإلاب نكي مل اذإ

 .ةلعشلا يف قارتحالا ةءافك نيسحت قيرط نع ناثيملا تاثاعبنإ ليلقت

 ،هقفدت يف تاريغتلاو زاغلا مجح ىلع دمتعي ةلعشلا ميمصت نأل ًا رظن

 .مجحلا ةريبكو مجحلا ةضفخنم لعش نيب قارتحالا نيسحت قرط فلتخت

يبادتلا ضعب يوطنت

 ىرخأ ريبادت نمضتت امنيب ،زاغلا قارحإ تادعم ىلع تارييغت ءارجإ ىلع

.تاسرامملا ىف رييغت

ةلعشلا قيرط نع قرحلا :ناثيملا تاثاعبنإ نم دحلا - ةصالخ
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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


