
ةصالخ

 :ناثيملا زاغ تاثاعبنا نم دحلا

  تاسرامملا لضفأ ليلد

سيفنتلا

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

سيفنتلا نم

.سيفنتلا طاشنل قيقد لجسب ظافتحإلا 

 ليغشتلا تاسراممو ةيداملا ةمظنألا ليدعت 

.سيفنتلا ليلقتل

.ناكمإلا دنع زاغلا زاجتحا ةداعإ 

 هلاعشإب مق ، ناثيملا زاغ قالطإ ىلإ ةجاح كانه تناك اذإ 

.هسيفنت نم ًالدب

.سيفنتلا نم دحلا يف كمدقت عبتت 

 طاشن وأ ةيلمع نع جتانلا زاغلا قالطإ ةطاسبب سيفنتلا ينعي

 ةعانص يف سيفنتلا رداصم نم ريبك ددع كانه .وجلا ىلإ ةرشابم

 ةيسيئرلا تادعملا رداصم عم لماعتي دنتسملا اذه نكل ،زاغلاو طفنلا

 ،)ليغشتلا ءدب تاكرحمو ماتخألا( طغاوضلاو ،نيزختلا جيراهص – ةيتآلا

 اهعم لماعتي يتلا ةيسيئرلا سيفنتلا ةطشنأ .لوكيلجلا تاففجمو

.رابآلا لامكإ تايلمعو ،زاغلا رابآ نم لئاوسلا ةلازإ يه صخلملا اذه

 ةصالخ
 :ناثيملا تاثاعبنا نم دحلا
سيفنتلا

 نع ةيسيئرلا سيفنتلا رداصم نم ناثيملا زاغ تاثاعبنا ليلقت نكمي

:يلي امب مايقلا قيرط

.سيفنتلا نم تاثاعبنالل لجسب ظافتحالا •

.يلي امم سيفنتلا ليلقت وأ بنجت •

ينوبركورديهلا لئاسلا نيزخت جيراهص– 

ليغشتلا ءدب تاكرحمو طغاضلا ماتخأ– 

لوكيلجلا تاففجم– 

زاغلا رابآ نم لئاوسلا ةلازإ– 

رابآلا لامكإ تايلمع– 

طفنلا رئب سآر ةهوف فالغ سيفنت– 

 وأ راخبلا دادرتسا مادختسا ،ناثيملا زاغ قالطإ ىلإ رمألا جاتحا اذإ •

.سيفنتلا نم ًالدب قرحلا

 لضفأ عم ًا ريثك سيفنتلا نم تاثاعبنالا نم دحلا قرط هباشتت

 ،يسدنهلا ميمصتلا لالخ نمو ،قرحلا نم تاثاعبنالا نم دحلل تاسرامملا

.ةلصفنم تادنتسم يف اهصيخلت مت يتلا

ناثيملا تاثاعبنإ ليلقت قرط

نيزختلا جيراهص نم سيفنتلا ليلقت

 ةريبك تايمك سيفنت اهنكمي ،جاتنإلا يف ةصاخو ،نيزختلا جيراهص

 بابسأ ىلع تاثاعبنإلا ليلقت تايجيتارتسإ دمتعت .زاغلا نم

:يلي ام تايجيتارتسالا لمشت .كعقومل سيفنتلا

راخبلا ةداعتسا ةمظنأ بيكرت •

جاتنإلا عقاوم يف تانازخلا نم صلختلا •

 ىلإ راخبلا ةنزاوم ةمظنأو يكيتاموتوألا سايقلا ةمظنأ ةفاضإ •

تانازخلا

نازخلا طغض ةبقارم ةزهجأ ةفاضإ •

.ينيتورلا حالصإلاو برستلا نع فشكلا جمانرب يف تانازخلا جاردإ •

 تانازخلا نم ثعبنملا زاغلا قرح نإف ،سيفنتلا ليلقت نكمي ال ناك اذإ

.ناثيملا تاثاعبنا نم للقي نأ نكمي
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طغاضلا ماتخأ نم سيفنتلا ليلقت

 يددرتلا طغاضلا دومع وشح نم ةجتانلا تاثاعبنالا ليلقت نكمي

 نع فشكلا جمانرب يف تاوشحلا سيفنت تاحتف نيمضت قيرط نع

 ءزجك دومعلا وشح لادبتسا قيرط نع وأ ،ىنيتورلاا حالصإلاو برستلا

.ينيتورلا لادبتسالا جمانرب نم

 ىلع يوتحت يتلا يزكرملا درطلا طغاوض نم سيفنتلا ليلقت نكمي

 نع فشكلا جمانرب يف سيفنتلا تاحتف ةفاضإ قيرط نع ةبطر ماتخأ

 قلطت يتلاو ، ةفاج ةمظنأ ىلإ ماتخألا ليوحت وأ ،حالصإلاو برستلا

.لقأ ًازاغ

 ىلإ ثعبنملا زاغلا قرح يدؤي نأ نكمي ،سيفنتلا ليلقت نكمي ال امدنع

.ناثيملا تاثاعبنا ليلقت

طغاضلا ليغشت ةيادب تاكرحم نم سيفنتلا ليلقت

 زاغلاب لمعت يتلا طغاضلا ليغشت ءدب تاكرحم ليوحت نكمي

 مل اذإ .طوغضملا ءاوهلا وأ ةيئابرهكلا ةقاطلاب لمعت يتلا ىلإ يعيبطلا

 راخبلا دادرتسا ماظن ىلإ ةثعبنملا تازاغلا هيجوت نإف ً،ا نكمم كلذ نكي

.ناثيملا تاثاعبنا نم للقي نأ نكمي قرحلا وأ

لوكيلجلا تاففجم نم جتانلا سيفنتلا ليلقت

 ةمظنأ لثم( ةليدب تاينقتب لوكيلجلا تاففجم لادبتسا نكمي

 تاثاعبنالا ليلقت نكمي وأ ،لقأ تاثاعبنا ىلع يوتحت )تناكيسيدلا

 ريرحت نازخ بيكرتبو ،طشنلا لوكيلجلا ةخضم ةبرهك قيرط نع

.همادختسا ةداعإو زاغلا دادرتسا نكمي ثيحب يوجلا طغضلا دنع ناثيملا

رابآلا لامكإ تايلمع نم ئشانلا سيفنتلا ليلقت

 يسكعلا قفدتلاو لامكإلا ةيلمع نم جتانلا سيفنتلا ليلقت نكمي

 قفدتلا تادعم لثم ، ‘ ءارضخلا ’ لامكإلا تاينقت مادختساب رابآلا نم

ً.اتقؤم ةطوغضملا ةريبكلا يسكعلا

زاغلا رابآ نم لئاوسلا ةلازإ نم جتانلا سيفنتلا ليلقت

 ىمسيو( زاغلا رابآ نم لئاوسلا ةلازإ ةيلمع نم سيفنتلا ليلقت نكمي

 ليلقتل ةيوديلا ةيلمعلا رييغت قيرط نع )”زاغلا رابآ غيرفت“ ًاضيأ

 رئبلا رعق تادعمو رئبلا تادعمل ىداملا رييغتلاو ، سيفنتلا ةدم

 ضعب يف ،وأ سيفنت بلطتت يتلا تايلمعلا ىلإ ةجاحلا ةلازإل

.ةيكيتاموتوألا لئاوسلا ةلازإ ةمظنأ ةفاضإ ،تالاحلا

طفنلا رئب ةهوف فالغ سيفنت نم جتانلا سيفنتلا ليلقت

 طفنلا رئب ةهوفل يقلحلا فالغلا غارف نم سيفنتلا ليلقت نكمي

.قرحلا قيرط نع وأ راخبلا ةداعتسا ةمظنأ مادختساب

سيفنتلا :ناثيملا تاثاعبنا 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


