
 ةصالخ
 :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا

  تاسرامملا لضفأ ليلد

ةيليغشتلا تاحالصإلا

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

ةيليغشتلا تاحالصإلا لالخ نم

:تادعملا تابرستل

.برستلا نع فشكلل ةيرود تاحوسم ءارجإ 

ً.ا يلمع تقو برقأ يف تابرستلا حالصإ 

.تاحالصإلا حاجن نم ققحتلا 

.اهؤارجإ متي مل يتلا تاحالصإلا عبتت 

.تاحالصإلاو تابرستلا تالجس ليلحتو ظفح 

:ةينيتورلا تاحالصإلاو ةنايصلل

 بيبانألا طوطخ يف خضلا تاودأ مادختسا 

.ةريبكلا ةيعوألاو

.هطغض فيفخت بجي يذلا مجحلا نم ليلقتلا 

.طشكلا دنع راخبلا ةداعتسا تادحو مادختسا 

 مادختساب ،لاثملا ليبس ىلع ،تاثاعبنالا بنجت 

 ،بيبانألا طوطخ تاعيرفتل نخاسلا ىلع ليصوتلا

 قيسنتو ،ةيلخدتلا ريغ شيتفتلا تايلمع ءارجإو

.ةنايصلاو تاحالصإلا

.ةسفنملا تازاغلا قرحب مق ً،ا يرورض سيفنتلا ناك اذإ 

 ةصالخ
 :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
ةيليغشتلا تاحالصإلا

 تاثاعبنا ليلقتل ا مهم ًارمأ ةيليغشتلا حالصإلا تايلمع ربتعت

 تاثاعبنالا ليلقتو ةبرسملا تادعملا حالصإ لالخ نم ،ناثيملا زاغ

 ليلدلا اذه يطغي .ةينيتورلا تاحالصإلاو ةنايصلا ءانثأ أشنت يتلا

 يتلا شيتفتلا تايلمع ءانثأ ةفشتكملا تابيرستلا تاحالصإ

 ةفاضإلاب ،هحالصإو برستلا نع فشكلا جمانرب نم ءزجك اهؤارجإ مت

 ةنايصلا تايلمع ببسب ثدحت دق يتلا تازاغلا قالطإ تايلمع ىلإ

.ىرخألا تاحالصإلاو

 لالخ نم تادعملا برست نم ناثيملا زاغ تاثاعبنا ليلقت نكمي

:ةيلاتلا تاءارجإلا

 يف امب( تادعملا تابيرست نم تاثاعبنالل قيقد لجسب ظافتحألا •

 فشكلا جمانرب نم ءزجك شيتفتلا تايلمع ءارجإو ،)برستلا ةدم كلذ

 ليلد يف برستلا نع فشكلا ةيطغت ا ضيأ متي( هحالصإو برستلا نع

.) تادعملا برستل تاسرامملا لضفأ

:لالخ نم تابرستلا نع ةجتانلا تاثاعبنالا ليلقت نكمي •

 تاحالصإ يأ عبتتو ا يلمع نكمم تقو برقأ يف تاحالصإلا ءارجإ– 

.اهليجأت بجي

.تاحالصإلا حاجن نم دكأتلل تاصوحفلا ءارجإ– 

.تاحالصإلاو تابيرستلل ةقيقد تالجسب ظافتحألا– 

.ىنيتور لكشب تاحالصإلاو تابرستلا تالجس ليلحت– 

 ةينيتورلا تاحالصإلاو ةنايصلا نم ناثيملا زاغ تاثاعبنا ليلقت نكمي

: ةيلاتلا تاءارجإلا لالخ نم

 جاتحت امدنع سيفنتلا ليلقتل ةعبتملا تاءارجإلل طيطختلا •

.طغضلا فيفختل بيبانألا طوطخو ةريبكلا ةيعوألا

.ةثعبنملا تازاغلا قرحب مق ،سيفنتلا بنجت ناكمإلاب نكي مل اذإ •



4

 برست نم ناثيملا زاغ تاثاعبنإ نم دحلا قرط

تادعملا

برستلا حالصإو فشك جمانرب ذيفنت

 تايلمع ءارجإ متي ،هحالصإو برستلا نع فشكلل جمانرب دوجو عم

.تاحالصإلا ءارجإو تابيرستلا ىلعروثعلل ةمظتنم شيتفت

ا يلمع نكمم تقو عرسأب تابيرستلا حالصإ

 لجأ نم ا مهم ًا رمأ ا يلمع نكمم تقو برقأ يف تاحالصإلا ءارجإ دعي

.تاثاعبنالا ليلقت

تاحالصإلا حاجن نم دكأتلل تاصوحفلا ءارجإ

 ةعباتملا تاصوحف رهظت نأ دعب طقف هحالصإ مت دق برستلا ربتعي

.برست دعت مل تادعملا نأ

ةقلعملا تاحالصإلا ةعباتم

 ريخأت ’ ةمئاق يف دعب اهحالصإ متي مل يتلا تابيرستلا عضو بجي

 ،هفاشتكا خيراتو ،برستلا عقوم ةمئاقلا هذه نيبت نأ بجي .‘ حالصإلا

.حالصإلا رخأت ببس حرشو ،حالصإلل ردقملا خيراتلاو

تاحالصإلاو تابيرستلل ةقيقد تالجسب ظافتحإلا

 مت يتلا تابيرستلا عيمجل لجسب ةأشنم لك ظفتحت نأ بجي

 نم ديكأتلاو ،حالصإلا ةقيرطل حرشو حالصإ لك خيراتو ،اهفاشتكا

 هيف امب ًالصفم لجسلا نوكي نأ بجي .)كلذ ديكأت دنع( حالصإلا حاجن

 نوكملا ناك ام اذإ لاح يف يلبقتسملا ليلحتلاب حامسلل ةيافكلا

.ىرخأ ةرم برسي هسفن

ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو تاحالصإلاو تابيرستلا تالجس ليلحت

 تايلمع راركت لدعم سفنبو ،ماظتناب تامولعملا ليلحت يدؤي نأ نكمي

 تانوكملا عاونأ وأ تانوكم ديدحت ىلإ ،برستلا فاشتكال صحفلا

 وأ حيحصتلل تانوكملا هذه فادهتسا بجي .رارمتساببرست يتلا

.ةيئاقولا ةنايصلا

ةيليغشتلا تاحالصإلا :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا - ةصالخ

 ةنايصلا نم ناثيملا تاثاعبنا ليلقت قرط

ةينيتورلا تاحالصإلاو

هطغض فيفخت بجي يذلا مجحلا نم ليلقتلا

 ىلإ جاتحي يذلا ءاعولا وأ بيبانألا طخل يلخادلا مجحلا ليلقتل

 ةتقؤملا طخلا تافقوم مدختسا ،زاغلا قالطإ قيرط نع طغضلا فيفخت

.هيلع تاحالصإ ءارجإ مزلي يذلا مسقلا لزعل

 دادرتسا ةدحو مادختساب بيبانألا طوطخ تاثاعبنا نم دحلا

ةثعبنملا تازاغلا طاقتلال راخبلا

 قالطإ متي امك .ةطشاكلا مالتساو قالطإ دنع زاغلا سيفنت متي

 يتلا تافلخملاو لئاسلا لبقتست يتلا نيزختلا جيراهص نم زاغلا

 تاثاعبنالا هذه ليلقت نكمي .طشكلا ةيلمع قيرط نع اهتلازإ متي

.ةثعبنملا تازاغلا قارحإ وأ راخبلا دادرتسا ةدحو مادختساب

تاثاعبنالا بنجت

:لالخ نم ا مامت تاثاعبنالا بنجت نكمي ، تالاحلا ضعب يف

 طوطخل ةديدج تالصو لمعل نخاسلا ىلع تاعيرفتلا مادختسإ •

؛ بيبانألا

 ، لاثملا ليبس ىلع( ةيماحتقا ريغ شيتفت تايلمع ءارجإ •

؛ )راعشتسالا ةزهجأ عم طشاوكلا مادختساب

 نع ةمكارتملا تازاغلا سيفنتب طغضلا غيرفت تايلمع ددع ليلقت •

.ةدحاو لطعت ةرتف يف ةنايصلاو حالصإلا تالاح قيسنت قيرط

سيفنتلا بنجت نكمي ال ناك اذإ ةثعبنملا تازاغلا قرح

 ريثأت نم للقيس زاغلا قرح نإف ،سيفنتلا بنجت ناكمإلاب نكي مل اذإ

.سيفنتلا ةلاح تاثاعبنا
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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


