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 العلمـية والتكنولوجـية خالل دورهتا الرابعة والعشرين عن        

 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه 

 مذكرة مقدمة من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 موجز

 عن احتجاز ثاين أكسيد     ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٠ناء الدورة يف بون بأملانيا يف       حلقـة عمل أث   ُعقـدت    
وتبادل املشاركون اآلراء واخلربات بشأن طائفة من األنشطة املتعلقة باحتجاز ثاين أكسيد            . الكـربون وختزينه  

ن املبادئ  الكـربون وختزيـنه مبـا يف ذلك اخلربات املتعلقة مبشاريع إيضاحية ورائدة واألحكام ذات الصلة م                
التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات االحتباس احلراري اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل 
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 .باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
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  مقدمة-أوالً 
  الوالية-ألف 

شورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين، إىل األمانة أن ُتنظم،           طلبـت اهليئة الفرعية للم     -١
بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، حلقة عمل أثناء الدورة الرابعة والعشرين للهيئة               

، لزيادة فهم احتجاز ثاين أكسيد الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
الكربون وختزينه من خالل استعراض التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن احتجاز وختزين 

 .ثاين أكسيد الكربون ومن خالل اخلربات والدروس املستخلصة

رة، إىل رئيسها إعداد تقرير عن حلقة وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف نفس الدو -٢
العمل املشار إليها أعاله لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين                

، وطلبت إليه نشر التقرير والعروض اليت يتم تقدميها يف          ٢٠٠٦نوفمرب  /املُـزمع عقدها يف نريويب يف تشرين الثاين       
 ).١١٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2005/10(مل يف موقع األمانة على الويب حلقة الع

  نطاق املذكرة-باء 

يتضمن هذا التقرير ملخصاً لعشرين عرضاً قدمها أثناء حلقة العمل ممثلو البلدان وخرباء ميثلون املنظمات                -٣
وميكن . لمناقشات العامة احلكومـية الدولـية واملـنظمات غري احلكومية وأوساط األعمال والصناعة وملخصاً ل            

االسـتفادة مـن األفكار اليت اقترحها املشاركون أثناء حلقة العمل بشأن إمكانية االضطالع مبزيد من األنشطة                 
املـتعلقة باحـتجاز ثـاين أكسـيد الكـربون وختزينه كمدخالت لكي تواصل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                  

 . اخلامسة والعشرينوالتكنولوجية دراسة هذا املوضوع يف دورهتا

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم 

قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وأن                  -٤
 األطراف فيما يتعلق باخلطوات املقبلة احملتملة للتقدم بالعمل املتعلق          تقـوم، عـند الضرورة، بتقدمي املزيد من التوجيه إىل         

 .باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مع مراعاة العمل املتواصل للمنظمات احلكومية الدولية املعنية والقطاع اخلاص

  مداوالت حلقة العمل-ثانياً 

دورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة      ، أثناء ال  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٠ُعقـدت حلقة العمل يف       -٥
 مشارك منهم ممثلو الدول األطراف وممثلون من األوساط التجارية          ٣٠٠وحضرها قرابة    )١(العلمية والتكنولوجية 

 .)٢(والصناعية واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة واملنظمات الدولية واإلقليمية
                                                      

ُعقـدت حلقة عمل عن اعتبار احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه من أنشطة مشاريع آلية التنمية                 )١(
 .FCCC/KP/CMP/2006/3ثيقة  يف بون بأملانيا ويندرج تقريرها يف الو٢٠٠٦مايو / أيار٢٢النظيفة، يف 

 ميكـن االطـالع عـلى جـدول أعمـال حلقـة العمل ومجيع العروض املقدمة من خالل املوقع                   )٢(
<http://unfccc:int/meetings/sb24/in-session/items/3623.php>. 
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 :حلقة العمل هيوكانت النتائج املتوقعة من  -٦

زيـادة فهـم أهم أصحاب املصاحل واألطراف واملنظمات احلكومية الدولية والقطاعات اخلاصة           )أ( 
املعنـية باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه من خالل استعراض التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين                

 بتغري املناخ ومن خالل اخلربات والدروس املستخلصة؛

خيارات الختاذ خطوات عملية من جانب األطراف وأصحاب املصاحل املعنيني لتحقيق مزيد من              )ب( 
 .التقدم يف جمال احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

وقال السيد كيشان كومارسينغ رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف كلمته االفتتاحية     -٧
ربون وختزينه خيار تكنولوجي ناشئ لـه إمكانية عالية للغاية للتخفيف، وميكن أن            إن احـتجاز ثاين أكسيد الك     

يصـبح عنصـراً رئيسياً يف جمموعة من االستراتيجيات التكميلية واخليارات التكنولوجية القادرة على بناء جسر                
غ الذي أبدته الدول    للوصول إىل مستقبل يكون فيه مستوى ثاين أكسيد الكربون منخفضاً؛ والحظ االهتمام البال            

ولفت السيد كومارسينغ االنتباه إىل التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري   . األطـراف هبذا املوضوع   
املـناخ بشـأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه الذي يقدم وصفاً إلمكانيات هذه التكنولوجيا يف معاجلة                 

سلط الضوء على أمهية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف سياق           و. انـبعاثات غـازات االحتباس احلراري     
مناقشات األطراف بشأن اخلطوات املقبلة الواجب اختاذها للتصدي للتغري يف املناخ، اجلارية يف إطار التحاور بشأن 

التفاقية، والفريق  التوصل إىل إجراءات للتعاون يف األجل الطويل للتصدي للتغري يف املناخ من خالل تعزيز تنفيذ ا               
 .العامل املخصص املعين بالتزامات أخرى لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  موجز للعروض واملناقشات-ثالثاً 

  مقدمة واستعراض لتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه-ألف 

ملعين بتغري املناخ، إن أحد أهم استنتاجات التقرير        قـال السيد بريت ميتز، من الفريق احلكومي الدويل ا          -٨
اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ هو أن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه جزء من جمموعة من 
اخلـيارات اليت ميكن أن حتد من جممل تكاليف التخفيف وتزيد من املرونة يف التوصل إىل ختفيضات يف انبعاثات                   

والحظ أن عناصر نظم احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه بلغت مستويات متفاوتة . زات االحتباس احلراري  غا
االستخراج احملسن  ( ومشاريع إيضاحية    (EOR)االستخراج احملسن للنفط    (من النضوج، تتراوح بني سوق ناضج       

وأكد على  ). التخزين يف احمليطات   (وحبوث ال تزال جارية   )) ECBM(لغـاز امليثان من الطبقات احلاملة للفحم        
وفيما يتعلق بتكاليف . وجود متاثل جيد على مستوى العامل بني مواقع احتجاز ثاين أكسيد الكربون ومواقع ختزينه

 ٥احـتجاز ثـاين أكسيد الكربون وختزينه، قال السيد ميتز إن األمر سيتطلب مبلغاً إضافياً يتراوح بني سنت و                  
لكل طن من ثاين أكسيد / دوالراً أمريكياً  ٢٧٠ و ٢٠ة، وهو ما يعادل مبلغاً يتراوح بني        الساع/سنتات للكيلوواط 

وتتعلق أغلب التكاليف باحتجاز ثاين أكسيد الكربون، ولكن من املتوقع أن يتم خفض تكلفة              . الكربون ُيتجنب 
كما أكد السيد ميتز . ملقبلة يف املائة يف السنوات العشر ا٣٠ و٢٠احتجاز ثاين أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بني 

عـلى أمهية اإلمكانية االقتصادية الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، اليت ميكن يف أوضاع مستقرة أن تسهم                 



FCCC/SBSTA/2006/7 
Page 5 

، وتؤدي، يف الوقت ٢١٠٠ يف املائة من جمموع جهود التخفيف يف العامل حىت عام           ٥٥ و ١٥بنسـبة تتراوح بني     
بيد أنه ما مل تكن تكلفة احتجاز ثاين أكسيد         .  يف املائة أو أكثر    ٣٠بة  نفسـه، إىل خفض تكاليف التخفيف بنس      

لكل طن من ثاين أكسيد الكربون، فمن غري املتوقع أن يتم تطبيق هذه             / دوالراً ٣٠ و ٢٥الكـربون تتراوح بني     
 .التكنولوجيا على نطاق واسع

وجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وقدم السيد الري ماير من الواليات املتحدة عرضاً عن خيارات تكنول -٩
وختزيـنه مركزاً على ختزين ثاين أكسيد الكربون يف مستودعات النفط والغاز والطبقات اليت حتتوي على فحم ال         

وأشار بالتحديد إىل خزانات النفط والغاز بوصفها أهدافاً للتخزين         . ميكن استخراجه والتكوينات امللحية العميقة    
ى نطاق واسع؛ وعوازل التسرب كامنة وخصائصها حمددة جيداًً؛ وهناك خربات يف جمال             املـبكر ألهنا موزعة عل    

التكنولوجيا ذات الصلة تعود إىل عقود؛ وإزالة الضغط بعد االستخراج يتيح قدرة على التخزين؛ ويؤدي التخزين      
وأحد املآخذ على . لفة إىل التعويض عن التك(EGR) واالستخراج احملسن للغاز (EOR)باالستخراج احملسن للنفط 

وأكد على أنه رغم توفر     . هـذا اخليار هو القدرة القليلة على التخزين يف اآلبار املهجورة واآلبار الطويلة األجل             
 . فإن االستخراج احملسن للغاز غري مفهوم بصورة جيدة)٣(االستخراج احملسن للنفط على النطاق التجاري

ا تقييماً للقدرة على ختزين ثاين أكسيد الكربون من منظور وطين           وقـدم السيد جون برادشو من أسترالي       -١٠
ومن منظور تدخلي، مبا يف ذلك دراسة حالة للتقييم اجليولوجي لتوقعات ختزين ثاين أكسيد الكربون يف أستراليا،            

 خماطر من   وأشار إىل وجود خمطط   . ويف إطار التعاون االقتصادي بني بلدان آسيا واحمليط اهلادئ، والصني والعامل          
أجل مقارنة وتصنيف مواقع التخزين احملتملة يف أستراليا على أساس معايري االحتماالت اجليولوجية وسعة التخزين 

وقد أوضحت عملية مقارنة مستودعات التخزين احملتملة مع مصادر انبعاثات ثاين أكسيد            . املخاطـر هبا احملسوبة   
ن يف مستودعات جيدة تقع يف الرف الصخري الشمايل الغريب          الكـربون يف أسـتراليا وجود قدرة عالية للتخزي        

ألستراليا ولكنها، مع ذلك، بعيدة عن املصادر الرئيسية؛ ومستودعات ممكنة دون أن تكون مثالية تقع بالقرب من 
مصادر إلنبعاثات عالية؛ ومستودعات جيدة تقع يف اجلنوب الشرقي، ولو أهنا تتطلب تركيب معدات بعيدة عن                

 ٤ ١٠٠وفيما يتعلق بتكاليف التخزين يف أستراليا، فإن احلجم املسامي ألفضل املواقع يتجاوز . ل باهظة الثمنالساح
 جيغاطن من ثاين أكسيد الكربون، وهذه    ٧٤٠جيغاطن من ثاين أكسيد الكربون واحلجم املسامي املخاطر به هو           

اطن من ثاين أكسيد الكربون يف السنة على  ميغ١١٥ و١٠٠القدرة على التخزين لن تتجاوز كميات تتراوح بني 
 ميغاطن من ثاين أكسيد الكربون يف السنة باالستناد إىل معدل منحين يف         ١٨٠ و ٤٠أساس معدل مستدام يتراوح     

كما قدم السيد برادشو استعراضاً ملواقع      . التكلفة، إذا ما أخذت يف احلسبان املواقع املالئمة للمصادر دون غريها          
عالية للتخزين ومواقع ذات إمكانيات للتخزين ومواقع ليست فيها إمكانيات لتخزين على مستوى ذات إمكانيات 

العـامل ويف الصـني، ميكن استخدامها كنقطة انطالق للبحث عن مستودعات التخزين عند التوفيق بني املصادر                 
 .ومواقع التخزين

                                                      

 مرفقاً ال يستخدم إال عدد      ٨٠ و ٧٠من بني مرافق االستخراج احملسن للنفط اليت يتراوح عددها بني            )٣(
 .منها االنبعاثات البشرية املنشأ لثاين أكسيد الكربون، مثل مرفق ويبرينقليل 
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لوجي كافية بوجه عام، فإن ذلك قد ال        أكـد أعضاء الفريق على أنه وإن كانت إمكانية التخزين اجليو           -١١
والتكوينات امللحية  . وقد تقل هذه اإلمكانيات يف حال مراعاة املعايري االقتصادية         )٤(يصح بالنسبة جلميع املناطق   

 توفر الفرص الرئيسية للتخزين؛ حيث إن البيانات       )٥(اليت تشتمل على مستودعات للنفط والغاز كمجموعة فرعية       
تودعات النفط والغاز ذات الصلة بالتكوينات امللحية احمليطة وقدراً كبرياً من التكنولوجيا ميكن             املتوفرة بشأن مس  
ومع ذلك، فإن خصائص املوقع مطلوبة لتحديد خصائص االحتجاز وعدم نفاذية الصخور           . )٦(نقـلها مباشـرة     

يار ما زال يف مرحلة مبكرة كما وميكن لعروق الفحم أن تتيح إمكانية إضافية للتخزين لكن هذا اخل. واملستودعات
 .أن قدرته على التخزين قليلة باملقارنة مع خيارات أخرى

وفـيما يتعلق مبدة ختزين ثاين أكسيد الكربون يف األحواض الرسوبية، فإن األنظمة البترولية قادرة على                 -١٢
بونات بصورة آمنة ملئات املاليني من وقال أعضاء الفريق إن النظم البترولية ختِزن اهليدروكر. تقدمي مثاالً على ذلك

. السـنني، على الرغم من حدوث تسربات طبيعية وهناك أمثلة عن انطالقات طبيعية تسببت يف حدوث كوارث                
كمـا الحظ العديد من أعضاء الفريق أن خطر التسرب من التخزين اجليولوجي هو قليل إذا ما مت اختيار موقع                    

 ثاينتطبيق برنامج جيد للرصد واتباع نظم ووسائل عالجية لوقف انطالقات الـتخزين بصورة مناسبة وإذا ما مت    
وستعتمد .  أو التحكم هبا يف حال حدوثها، وإن كان ذلك ال يستند إال إىل تطبيقات حمدودة               أكسـيد الكربون  

املسـائل املـتعلقة بـدوام الـتخزين بصـورة أقل على خصائص مواقع التخزين منها على املشغل، واألنظمة،                   
وخطر التسرب مقارب للتسرب احلايل من االستخراج احملسن        . الضـمانات، ونوع االنبعاثات ومعدالت احلقن     و

وعلى الرغم من احتمال حدوث التسرب، فمن . للنفط، أو ختزين الغاز الطبيعي أو التخلص من الغازات احلمضية
 ١٠٠ يف املستودع ألكثر من الكربونأكسيد  ثاين يف املائة من ٩٩األرجـح إىل حد بعيد أن تظل نسبة تتجاوز  

 .سنة، والسؤال ملعرفة ما إذا كان ذلك كافياً هو سؤال ينبغي أن جييب عليه صانعو القرارات

 ثاينوأكـد أحد أعضاء الفريق على توفر كمية كبرية من املشورة التقنية اليت ميكن أن توضح تطبيق احتجاز                    -١٣
نظم البترولية الطبيعية، وهي معلومات مرشدة للغاية فيما يتعلق مبا ميكن توقعه  وختزينه، وال سيما من ال  أكسيد الكربون 

 .وهناك حاجة لوضع معايري تقنية متسقة على املستوى العاملي لتقييم املخاطر. أكسيد الكربون ثاينمن ختزين 

 التخزين يف   وأشـار املشـاركون بالـتحديد إىل الرصـد كأداة رئيسية لتقييم األداء وتوضيح مدى أمان                -١٤
التكوينات امللحية، وإىل توفر خربات تكنولوجية ذات صلة الختيار املوقع واإلدارة والرصد والعالج بالنظر إىل أوجه 

وتقدم صناعة النفط والغاز جمموعة كبرية من تقنيات الرصد مبا يف ذلك تقنيات قياس              . التشـابه مع النظم البترولية    

                                                      

يشـري التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون                )٤(
 . جيغاطن من ثاين أكسيد الكربون يف املستودعات اجليولوجية٢٠٠٠وختزينه إىل إمكانية ختزين 

 جيغاطن من ثاين أكسيد الكربون يف مستودعات للنفط والغاز ولكن ٥ن يف كاليفورنيا ختزين مثالً ميك )٥(
 . جيغاطن من ثاين أكسيد الكربون يف تكوينات ملحية٥٠٠-١٠٠ميكن ختزين 

والتكوينات . وعني صالح مثاالن عن التخزين يف التكوينات امللحية       ) Sleipner(مشـروعا ساليبنر     )٦(
مؤلفة يف جزء منها من اهليدروكربون ويف جزئها اآلخر من مياه ماحلة بينما يتم حقن ثاين أكسيد        امللحية يف عني صالح     

 .الكربون يف مشروع ساليبنر يف وحدة جيولوجية خمتلفة عن الوحدة املنتجة للهيدروكربون
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ة الكهربائية والتسجيل الكهربائي، والضغط اهليدرولوجي وقياسات التعقب        وجياجليولاهلـزات األرضـية والفيزياء      
وأخـذ عيـنات كيميائية جيولوجية واالستشعار عن بعد وأجهزة استشعار ثاين أكسيد الكربون وقياسات التدفق                

احملقون وهي  أكسيد الكربون ثاين من الدوالرات للطن من ٠,١٧وتقدر تكلفة رصد التكوينات امللحية ب  . السطحي
 وختزينه  أكسيد الكربون  ثاينتكلفـة مقاربة لتكلفة االستخراج احملسن للنفط، وتقدَّر تكلفة مكّون عنصر احتجاز             

 . يف املائة من جمموع تكاليف املشروع٢٠ و١٠حتت سطح األرض، مبا يف ذلك الرصد، بنسبة تتراوح تقريباً بني 

أكسيد  ثايننية الفاصلة بني مرحليت التجربة والتطبيق يف احتجاز ولوحظ أن من الصعب التنبؤ بالفترة الزم -١٥
 أثراً  أكسيد الكربون  ثاينولكي حتدث صناعة ختزين     .  وختزينه حيث يتطلب األمر تنفيذ اآلالف املشاريع       الكربون

ال حجم  ملحوظاً يتعني عليها، بالنظر حلجم االنبعاثات الواجب ختفيضها، أن تنمو إىل أن يبلغ حجمها عدة أمث               
 .صناعة الغاز احلالية

و رداً عـلى األسئلة، أشار أعضاء الفريق إىل أن الزيادة اليت حدثت مؤخراً يف أسعار الغاز مل تؤخذ يف                     -١٦
 وختزينه الذي أعده الفريق احلكومي الدويل  أكسيد الكربون  ثايناحلسـبان عند حتليل التقرير اخلاص عن احتجاز         

 مراعاة تكلفة التغويز للدورة املختلطة للتغويز املتكامل عند إجراء التحليل؛ ومن            وقد مت . املعـين بـتغري املـناخ     
 عّما هو األمر بالنسبة لدورة أكسيد الكربون ثايناألرخص بالنسبة هلذه التكنولوجيا إضافة اجلزء اخلاص باحتجاز 

للتغويز املتكامل ميزة على دورة     ولذلك، فقد يكون للدورة املختلطة      . غاز التوربني املتكاملة أو الفحم املسحوق     
وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد أي طريقة بسيطة لتقييم كيفية تأثري الزيادات األخرية يف              . غـاز التوربني املتكاملة   

 وختزينه فيما يتعلق بالتكاليف     أكسيد الكربون  ثاينأسـعار الـنفط على استنتاجات التقرير اخلاص عن احتجاز           
 وختزينه ألن هناك عوامل أكسيد الكربون ثاينومالءمة الوقت وتوفر تكنولوجيا احتجاز واإلمكانات االقتصادية 
 .)٧(أخرى ينبغي مراعاهتا

 وختزينه  أكسيد الكربون  ثاينوأكدت املناقشات على أن حمطات القوى اليت تستخدم تكنولوجيا احتجاز            -١٧
ن الطاقة اليت حيتاجها تشغيل احملطات اليت ال تستخدم  عاملائة يف ٤٠ و١٥حيتاج تشغيلها لطاقة تزيد مبا يتراوح بني 

وتأيت هذه الزيادة يف الطاقة يف معظمها من االحتجاز ولذلك . )٨( وختزينهأكسيد الكربون ثاينتكنولوجيا احتجاز 
والحظ املشاركون أن تكنولوجيا    .  لالحتجاز تكون أقل استهالكاً للطاقة     تكنولوجيافإن التحدي يكمن يف إجياد      

 وختزينه هي تكنولوجيا للتخفيف تنطبق على الوقود األحفوري والكتل األحيائية وأنه أكسيد الكربون ثاينحتجاز ا
ينـبغي استخدامها فيما يتصل باملصادر النقطية الكبرية مثل حمطات القوى واملرافق البتروكيميائية ومصانع إنتاج               

أكسيد الكربون وخزنه على الوحدات الصغرية غري املتصلة وال يوصى بتطبيق تكنولوجيا احتجاز ثاين . اهليدروجني
 .بشبكة توزيع الكهرباء وذلك الحتمال عدم استدامتها من الناحية من الناحية االقتصادية

                                                      

ز سـتؤثر زيـادة أسعار النفط على االستخراج احملسن للنفط ألن زيادة التكاليف ستكون مبثابة حاف                )٧(
 وقد أكسيد الكربون ثاين وختزينه ولكن ذلك سيؤدي، من جهة أخرى، إىل زيادة أسعار أكسيد الكربون ثاينالحتجاز 

 .يكون لذلك أثر عكسي

؛ الدورة املختلطة للتغويز املائة يف ٢٠: ؛ دورة غاز التوربني املتكاملةاملائة يف ٤٠-٢٥: الفحم املسحوق )٨(
 .املائة يف ٢٥-١٥: املتكامل
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  خربات من مشاريع إيضاحية ورائدة وغري ذلك من العمل ذي الصلة-باء 

 اخلربات والدروس املستخلصة من مشاريع إيضاحية ورائدة -١

حتـدث السـيد تـور تورب من رابطة صناعة النفط الدولية للحفاظ على البيئة عن اخلربات والدروس            -١٨
كما وصف السيد تورب اخلربات     .  وغريه من املشاريع اإليضاحية والرائدة     Sleipnerاملستخلصـة مـن مشروع      

 الصلة باالستخراج احملسن  ذاتأكسيد الكربون ثاينملوسـعة اليت اكتسبها قطاع الصناعة يف السابق فيما يتعلق ب 
 )٩(، وإعادة احلقن والتخزين حتت سطح األرض      )األنابيب والسفن (للـنفط وتنظـيف الغـاز الطبيعي، والنقل         

وبإمكان مشروع ساليبنر الذي بدأ تشغيله يف عام . واملشروبات غري املسكرة، والتنظيف بالبخار وتغليف األغذية
أكسيد   ثايناوي للمياه املاحلة يف أوتسريا، أن خيزن مجيع كميات           يف الـتكوين اجلـيولوجي الطبيعي احل       ١٩٩٦

ومت ضمن هذا الربنامج، تطوير .  عام٦٠٠ الـيت تنتجها حمطات القوى يف االحتاد األورويب على مدى          الكـربون 
جزئياً  احملقون، كما جرى أكسيد الكربون ثاينتقنيات مثل مسوحات اهلزات األرضية الثالثية األبعاد لرصد توزيع 

 ثاينوتضمنت املشاريع اإليضاحية األخرى مشروعاً رائداً حلقن        . إثـبات أدوات حماكـاة املستودعات بالنماذج      
وهو مشروع   (Snohvit يف حقل للغازات املستنفدة وعني صاحل ومشروع         K12-B يف املستودع    أكسيد الكربون 

 وحمطة قوى ) فصل عن الغاز الطبيعي    املن أكسيد الكربون  ثاين حبقـن    ٢٠٠٧مـن املـزمع أن يـبدأ يف عـام           
Schwarze Pumpe وحمطــة قـوى ونــأكسيد الكرب يـثان العاملة بالليجنيت واملـزودة بتكنولوجيا احتجــاز ،
Tjeldbergoddenالعاملة بامليثانول، واالستخراج احملسن للنفط والغاز وتصديرمها . 

  اخلربات والدروس املستخلصة من مشروع ويبرين      وقدمت السيدة كارولني بروسنت من كندا عرضاً عن        -١٩
 (Weyburn) كلم واستخدامه ٣٠٠الذي مت فيه نقل ثاين أكسيد الكربون احملتجز يف داكوتا بواسطة أنابيب طوهلا 

 مليون طن من ثاين أكسيد      ٣٠٠ مليون برميل إضايف من النفط وخزن        ١٥٥يف االستخراج احملسَّن للنفط إلنتاج      
ومتثلت أهم أهداف املشروع يف التنبؤ بقدرة خزان نفط ما على احتواء            . )١٠(ى عمر املشروع  الكـربون على مد   

بشكل آمن واقتصادي، والتحقق من ذلك، ومعاجلة هجرة ومصري ثاين أكسيد           ) جيولوجياً(ثاين أكسيد الكربون    
 استعرضها األقران على وقدم املشروع جمموعة من البيانات الشاملة. الكـربون يف األجـل الطويل يف بيئة حمددة       

؛ وضغوط اآلبار ومعدالت احلقن واإلنتاج هي )قبل احلقن(املستوى الدويل وتضمنت استطالع رصد خلط األساس 
" احلاوية"وتشري نتائج املرحلة األوىل من النمذجة إىل أن . أدىن الشروط الالزمة لتسجيل بيانات أي موقع للتخزين

 يف املائة خرجت عن منطقة االستخراج احملسن        ٢٧ة حيث إن نسبة مل تتجاوز       اجليولوجية يف مشروع ويبرين فعال    
 سنة بعد احلقن، ولذلك فهي مالئمة للتخزين اجليولوجي لثاين          ٥ ٠٠٠للـنفط ولكنها ظلت ضمن املنطقة ملدة        

 .أكسيد الكربون يف األجل الطويل

                                                      

 عاماً  ٦٠ حاالت تسرب يف     ٥ و ٤ موقع يف مجيع أحناء العامل، مل يتم تسجيل إال           ٦٠٠ ال     مـن بـني    )٩(
 .وجرت معاجلتها

 . مليون دوالر٤٢ ماليني سيارة ملدة سنة واحدة بتكلفة ٥يعادل التعويض عن انبعاثات  )١٠(
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على البيئة، الضوء على اخلربات املستمدة وسلط السيد إيان رايت من رابطة صناعة النفط الدولية للحفاظ  -٢٠
وقد مت يف   . والـدروس املستخلصة من مشروع عني صاحل فيما يتعلق بالتخزين اجليولوجي لثاين أكسيد الكربون             

مشروع عني صاحل وهو مشروع مطبق على نطاق صناعي للتخزين اجليولوجي لثاين أكسيد الكربون، خزن قرابة                
 مليون ١٠٠بتكلفة إضافية قدرها )  مليون طن على مدى العمر١٧(ربون يف السنة مليون طن من ثاين أكسيد الك

وأكد السيد رايت على أنه ال توجد فائدة ). ستة دوالرات للطن الواحد من ثاين أكسيد الكربون املُتجنب(دوالر 
ف مشروع البحوث وأهم أهدا. جتارية للمشروع وأنه اسُتخدم كقاعدة لتجربة تكنولوجيات ثاين أكسيد الكربون

تقدمي ضمانات بإمكانية التحقق من فعالية التخزين اآلمن لثاين : والتنمـية هذا املشترك بني قطاعات الصناعة هي   
أكسـيد الكـربون جيولوجياً من حيث التكلفة وإمكانية توفري ضمانات طويلة األجل من خالل الرصد القصري                 

أن التخزين اجليولوجي لثاين أكسيد الكربون على نطاق صناعي األجل؛ تقدمي معلومات إىل أصحاب املصاحل تثبت 
هـو خـيار قـابل للـبقاء للتخفيف من غازات االحتباس احلراري؛ وإجياد سوابق عن تنظيم عمليات التخزين                

وهناك تشابه . اجليولوجي لثاين أكسيد الكربون والتحقق منه، تسمح باستحقاق أرصدة غازات االحتباس احلراري
لترسبات اجليولوجية املستخدمة لتخزين ثاين أكسيد الكربون ومستودعات موجودة يف أماكن أخرى            جـيد بني ا   

 .كما ميكن نقل اخلربة املكتسبة خالل املشروع) مثل الصني واهلند وبعض البلدان األوروبية(

ج احملسن لغاز وقدم السيد باسكال وينثاغني من هولندا عرضاً عن اخلربات املكتسبة من مشاريع االستخرا -٢١
وقال السيد وينثاغني إن غاز امليثان من الطبقات احلاملة للفحم هو خيار            . امليـثان مـن الطبقات احلاملة للفحم      

وقد ثبت أن هلذه الطبقات قدرة . لتخزين ثاين أكسيد الكربون يف طبقات الفحم اليت مل تكن لتستخدم لوال ذلك         
ة لكن سعة التخزين املقدرة فيما يتعلق هبذا اخليار هي أقل بكثري            على ختزين ثاين أكسيد الكربون لسنوات عديد      

واملشاريع اإليضاحية لالستخراج احملسن لغاز امليثان من       . مـن اخلـيارات األخرى مثل الطبقات الصخرية املائية        
ن ثاين  طن م٢٥ ٠٠٠(الطبقات احلاملة للفحم مستمرة يف كندا والصني واليابان وهولندا رغم أن نطاقها حمدود         

وبعد فترة من الزمن وبسبب حقن      ). أكسـيد الكربون يف السنة وهدفها زيادة القدرة على التخزين بعشر مرات           
ثاين أكسيد الكربون، اخنفضت نفاذية الكربون مما أدى إىل اخنفاض معدالت حقن ثاين أكسيد الكربون؛ ويتطلب 

 . ثاين أكسيد الكربون يف طبقات الفحمهذا اخليار مزيداً من العمل إلجراء حتقيق يف امتصاص ونفث

وناقشـت السيدة ماليت غويل من اهلند الفرص والتحديات القصرية األجل بالنسبة الحتجاز ثاين أكسيد              -٢٢
الكربون وختزينه يف قطاع الوقود األحفوري وقدمت وصفاً حلالة تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه 

لوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه هي أحد اخليارات التكنولوجية إلدارة           يف اهلـند؛ وقالـت إن تكنو      
وقالت إن اجليل   . وحددت السيدة غويل ثالثة أجيال لتكنولوجيا الفحم النظيفة       . الكـربون اليت ينظر فيها بلدها     

وإزالة الكربيت من غاز مثل حتضري الفحم، والوقود املسحوق واالحتراق على قاعدة مميعة، (األول للتكنولوجيات 
أي منافع دقائق (واجليل الثاين للتكنولوجيات . منتشرة بالكامل وتباع يف األسواق) املداخن، واملراجل فوق احلرجة

الفحـم، وإزالة أكاسيد النتروجني، واملراجل احلرجة للغاية، واالحتراق على قاعدة مميعة دوارة، واحتراق الفحم        
والدورة املختلطة للتغويز املتكامل، واالحتراق على قاعدة مميعة مضغوطة، وخاليا على قاعدة مسحوقة مضغوطة، 

هي تكنولوجيا جيري توضيحها على املستوى التجاري؛ ولالستفادة من هذه التكنولوجيا           ) وقود الكربون املنصهر  
اق وقود مركبات األكسجني مثل احتر(وأخرياً، فإن اجليل الثالث للتكنولوجيات . حتتاج اهلند إىل نقل التكنولوجيا

وتغويز الفحم يف املوقع، واستخراج امليثان من الفحم األحفوري، واستخراج امليثان من الفحم املعدين، والوقود               
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املسحوق املتكامل، والدورة املختلطة للتغويز املتكامل، وتكنولوجيا االنبعاثات الصفرية، وخاليا الوقود املستخدمة 
هي تطبيقات إيضاحية يف مراحلها املبكرة ولذلك فإن اهلند حتتاج ) واحتجاز الكربون وختزينهيف التغويز املتكامل، 

 .لشركاء للتعاون يف جمال البحث

ونوقشـت مـنجزات املشاريع اإليضاحية والرائدة، مبا يف ذلك اختبار طائفة من تقنيات الرصد وإعداد       -٢٣
ق بالتخزين اجليولوجي لثاين أكسيد الكربون، وتسهم يف        بـيانات كاملـة وشاملة وميكن لألقران مراجعتها تتعل        

والحظ مشاركون  . تشـكيل أفـرقة دولية فعالة رفيعة املستوى من الباحثني ووضع كُتيبات ألفضل املمارسات             
عديـدون أن مـن شأن هذه املشاريع أن تشجع على االستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات الالزمة لتصميم                 

واملشاريع النموذجية . قق من عدد كبري من مشاريع التخزين اجليولوجي لثاين أكسيد الكربونوتنفيذ ورصد والتح
 .وإن كانت تركز على تطوير أدوات تقنية، لكن هناك حاجة لتطوير أدوات للسياسة العامة أيضاً

تكلفة إليضاح  وفيما يتعلق بالرصد، فقد ركزت املناقشات على احلاجة إىل أدوات أكثر فعالية بالنسبة لل              -٢٤
وأشار . سالمة التخزين الطويل األجل، وإىل حوافز لصناعة النفط والغاز لزيادة تطوير األدوات اليت متلكها بالفعل

املشـاركون إىل أن تكنولوجيا الرصد الصاحلة ملوقع ما قد ال تصلح ملوقع آخر بسبب التكوينات اجليولوجية اليت    
.  مجع املعارف املتعلقة بالرصد ووضع معايري إلصدار شهادات للموقعتـتفاوت بصـورة كبرية، وإىل احلاجة إىل     

وقال املشاركون إن   . وعملـيات الرصد ال تكون مطلوبة ألغراض السالمة فحسب بل لفهم عملية احلقن أيضاً             
نـتائج تتـبع حـركة ثـاين أكسيد الكربون باستخدام املسوحات الزلزالية تتطابق جيداً مع عمليات احملاكاة                  

ـ  ومن املزمع وضع كتيبات ألفضل     . تودعات الـيت جتـري لتحديد كمية ثاين أكسيد الكربون يف احلقول           للمس
املمارسـات أو استيفاؤها للتصدي للربوتوكوالت املتعلقة بأنشطة مثل اختيار موقع التخزين ورصد ثاين أكسيد               

خاطر وإدارهتا يف األجل الطويل،     الكربون املخزون والتحقق منه ورصد سالمة حفر اآلبار وإصالحها، وتقييم امل          
 .وزيادة القدرة على ختزين ثاين أكسيد الكربون إىل أقصى درجة وبأسعار رخيصة

 سنوات على طائفة متنوعة من مشاريع       ٥-٤ مليون يورو خالل فترة      ١٤٠ولوحـظ أن االحتاد األورويب أنفق        -٢٥ 
ين أكسيد الكربون وختزينه على نطاق واسع، وذلك مثالً         الـبحوث اليت أسهمت يف اإلعداد لتنفيذ تكنولوجيا احتجاز ثا         

لصناعة الفوالذ يف   ) مشروع لصنع الفوالذ ينجم عنه مستوى منخفض للغاية من ثاين أكسيد الكربون            (ULCOSمبادرة  
 وأشار مشاركون متعددون إىل اجلهود. مصانع تكون تكاليف االحتجاز فيها أقل من تكاليف االحتجاز يف حمطات القوى

املتضـافرة املبذولة على صعيد العامل فيما يتعلق بتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه مثل منتدى ريادة عملية                  
Future Genاحتباس الكربون، ومبادرة 

 الحتباس الكربون وشراكة آسيا واحمليط اهلادئ املعنية  BIG SKY، وشراكة)١١(
اً تعاونية بشأن دراسات عن صخور البازلت يف إطار مشروع ملنتدى ريادة عملية             وتضمنت األنشطة حبوث  . بالتنمية النظيفة 

 ودراسات جدوى يف حقول النفط لالستخراج احملسن والتكوينات         )١٢(احتـباس الكربون اليت شرعت الواليات املتحدة      

                                                      

 ٢٧٥وى قدرهتا حمطة ق(وهي مبادرة لبناء أول حمطة قوى حبثية لالحتباس وإنتاج اهليدروجني يف العامل  )١١(
 ).ميغاواط بانبعاثات صفر

 .ستكون نتائج دراسات احتجاز املعادن مفيدة بالنسبة لبلدان أخرى هلا تكوينات مماثلة )١٢(
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 الباهظة الحتجاز وختزين ثاين     وقال أحد املشاركني من البلدان النامية إن التكاليف       . اجليولوجـية احلاوية على مياه ماحلة     
 .أكسيد الكربون تتطلب إنشاء آلية متويل

وعلى الرغم .  واجلمهور ونوقشت أيضاً متطلبات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه من قبل املسؤولني --٢٦
احلقوق مثل  (مـن أن السـلطات هلا مطالب مماثلة لتلك اليت تنظّم عمليات االستخراج يف حقول النفط والغاز                  

والتراخـيص املـتعلقة بالوصـول إىل هذه احلقول، وخصائص وخرائط مواقع االستخراج، والرصد والتحقق،               
إبالغ يف إطار اتفاقية    (، إىل جانب مطالب اإلبالغ      )واإلصالح، واإلخراج من اخلدمة والرصد بانتظار االستقرار      

، فإن مطالب اجلمهور هي األمان )إطالق االنبعاثاتاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وخمطط تبادل حقوق 
أي أمان التشغيل، وعدم التسرب، والرصد والتحقق بشكل شفاف، والقبول من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية               (

 ).بشأن تغري املناخ، ومن خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات، واالستقرار الطويل األجل

هام املزمع القيام هبا يف إطار املشاريع اإليضاحية، مبا يف ذلك وضع كتيبات             وحدد عدة مشاركني أهم امل     -٢٧
إرشادية عن أفضل الوسائل املمكنة عملياً، والتأثري على وضع أنظمة واضحة وميكن تطبيقها لتخزين ثاين أكسيد                

شاورة اجلمهور وسياسة  الكـربون، والتوسع يف األطر التنظيمية الفعالة القائمة، والتأثري على وضع عملية فعالة مل             
عامة فعالة من أجل زيادة تطوير إمدادات وهياكل أساسية كربى واقتصادية لثاين أكسيد الكربون وآلية لتحديد                

 .استحقاقات مالية عن ختزين ثاين أكسيد الكربون

أكسيد وفـيما يـتعلق بالعمل يف املستقبل، فمن الضروري احلد من التكاليف الرأمسالية الحتجاز ثاين                 -٢٨
 دوالراً للطن الواحد من ثاين أكسيد       ٣٠ و ٢٠مثال ذلك استهداف تكلفة تتراوح بني       (الكربون وزيادة فعاليتها    

وبناء الثقة يف عملية التخزين من خالل التصدي ملوضوع الدوام، ومن خالل تقاسم اخلربات وطرق               ) الكـربون 
كما أكد بعض املشاركني على احلاجة إىل       . نفطوأدوات تسـتحدثها صناعة النفط والغاز لالستخراج احملسن لل        

وضع برامج إيضاحية على نطاق واسع ووضع أطر تنظيمية وأطر تتعلق بالسياسة العامة، مبا يف ذلك حوافز جلعل هذا 
 ).مثل األهلية آلليات كآلية التنمية النظيفة وخمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لالحتاد األورويب(اخليار جذاباً 

وتناولـت املناقشـات العامة التالية قضايا من قبيل العقبات النامجة عن التكاليف اإلضافية املرتبطة هبذه             -٢٩
التكنولوجـيا، وأوجـه عـدم اليقني بشأن احلدود القصوى يف األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية                  

اف غري املدرجة يف املرفق األول من       وبشـأن عدم وجود حدود قصوى يف األطر       ) األطـراف يف املـرفق األول     (
؛ وأن  )١٣(أن تنعكس التكاليف يف املنتجات النهائية     : وأعرب عن آراء متعددة بشأن التكاليف اإلضافية      . االتفاقية

تكاليف تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه هي منخفضة باملقارنة مع غريها من التكنولوجيات اليت               
 املناخ، وهي تكنولوجيا متاحة اليوم؛ أن االستخراج احملسن للنفط ميكن أن يكون مرحباً، مبا يف ميكن أن تعاجل تغري

ولوحظ أن تكلفة الطن    . ذلـك يف بلـدان نامية عديدة تكون الفرص متاحة فيها أمام االستخراج احملسن للنفط              
يت مت عرضها يف حلقة العمل، منخفضة الواحد من ثاين أكسيد الكربون املتجنب املذكورة يف املشاريع اإليضاحية ال

                                                      

مثل ما هو يف صناعة الفوالذ حيث تدرج تكاليف اخلصم يف تكاليف املنتجات النهائية أو توليد الطاقة  )١٣(
 .كاسيد الكربيت يف أسعارهاالكهربائية حيث تدرج تكاليف احلد من انبعاثات أ
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ومشروع ) يف عني صالح(نسـبياً وأن هذه املشاريع ميكن أن تستفيد من احلوافز اليت تقدمها آلية التنمية النظيفة         
 .(Weyburn)ويبرين 

وفيما يتعلق بالرصد الطويل األجل، ومعايري اختيار املوقع ومعدالت التسرب املسقطة يف املستقبل، أوضح  -٣٠
 صفراً لبضعة آالف    (Sleipner)أعضاء الفريق أن من املتوقع أن يكون معدل التسرب املقدر يف مشروع سليبنري              

ومـع ذلـك، ونظراً الحتمال حدوث عطل يف النظم اليت يشغلها اإلنسان ومبا أن اخلصائص                . مـن السـنوات   
اركون إىل وضع معايري إلصدار     ودعا املش . لطوارئلأكيدة، فإن األمر يتطلب وضع خطة ما        اجليولوجـية غـري     

  يف حالة مشروع ويبرينجرىوقد . مثل هذه املعايريعلى إعداد شهادات للموقع ولوحظ أن قطاع الصناعة يعمل 
)Weyburn (     اختيار املوقع ألسباب منها خصائصه اجليدة فيما يتعلق بتدخل اإلنسان يف املستودع وكذلك ألنه مت

ومل ُيتوقع أن يشكل التسرب مشكلة ألن نتائج املشروع أوضحت . ة فهماً جيداًفهم اخلصائص اجليولوجية للمنطق
ومل يتم حىت يومنا هذا تسجيل أي تسرب على الرغم من عدم وجود ضرورة ملواصلة . أن املستودع جيد للتخزين

 .الرصد، فإنه ال يزال مستمراً لطمأنة اجلمهور

صد والتكاليف الكلية الحتجاز وختزين ثاين أكسيد       قارنة بني تكاليف الر   امل  ني مشـارك   عـدة  وطلـب  -٣١
 ١٧بلغت تكلفة الطن الواحد من ثاين أكسيد الكربون املتجنب ) Sleipner(ويف حالة مشروع سليبنري   . الكربون
 ٠,١ وبلغت تكاليف الرصد     )١٤() يف مجيع األحوال لبيع الغاز     جيريوذلـك ال يتضمن االحتجاز الذي       (دوالراً  

وأشارت دراسة أجريت مؤخراً إىل أن هذه التكاليف       . حـد من ثاين أكسيد الكربون املتجنب      دوالر للطـن الوا   
 من الدوالرات للطن الواحد من ثاين أكسيد الكربون ٠,٥ستصـل بالنسـبة لعملـية تتم على نطاق واسع إىل          

 .املتجنب وذلك حىت بالنسبة للرصد لسنوات عديدة بعد التوقف عن احلقن

 غري احلكوميةمنظور املنظمات  -٢

رابطة صناعة النفط الدولية    (قـدم السـيد هارون كيشغي، من منظمة غري حكومية للتجارة والصناعة              -٣٢
وذكر أن من   . موجزاً عن منظور الصناعة لتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه         ) لحفاظ على البيئة  ل

 التوزيع العاملي ملواقع التخزين اجليولوجي اليت جعلت بني أهم ميزات تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون هي
مـن املمكن تطبيق تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه على املستوى العاملي، وقدرهتا على معاجلة                

 وألهنا ستسمح للفحم بأن     - وذلك بالدرجة األوىل يف قطاع توليد الطاقة         -مصادر كربى لثاين أكسيد الكربون      
ولكي تفي تكنولوجيا احتجاز    .  مسامهته يف توفري الطاقة يف عامل مقيد بسبب غازات االحتباس احلراري           يواصـل 

 بالكامل فإنه ينبغي استخدامها بشكل يتجاوز االستخراج احملسن للنفط يف           وعودهاثاين أكسيد الكربون وختزينه     
عتماد سياسة للتصدي للتكاليف اإلضافية     قطاع توليد الطاقة، وسيتطلب انتشارها على نطاق واسع يف األسواق ا          

وقيام األوساط األكادميية   . جلعـلها قابلـة للـبقاء من الناحية االقتصادية ووضع إطار إقليمي وقانوين مناسب             
 باختاذ جمموعة من املبادرات املتنوعة يسهم يف حتسني أداء - وال سيما صناعة النفط      -واحلكومـات والصـناعة     

                                                      

ينبغي مالحظة أن هذه التكاليف أكرب بثالث مرات للمشاريع اليت تنفذ يف عرض البحر منها للمشاريع  )١٤(
 .اليت تنفذ على اليابسة
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من وز ثاين أكسيد الكربون وختزينه من خالل تراكم اخلربات التجارية يف حقن الغاز؛               تكنولوجيا احتجا  آفـاق و
خالل مبادرات إلجراء البحوث إلجياد تكنولوجيات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه بتكلفة أقل وحتسني فهم 

 جانب غريها من خيارات     املخاطر؛ ومن خالل تقييم منافع تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه إىل           
 .التكنولوجيا اليت تقدم معلومات قيمة لصانعي القرارات وأساساً لقبول اجلمهور

بشأن ورن، من منظمة غرين بيس، منظوراً بيئياً ملنظمة غري حكومية           غوقدمـت السـيدة غابرييال فون        -٣٣
 احلصولون يتمكن فيه اجلميع من      وحتدثت عن رؤيا لعامل منخفض الكرب     . احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه    

فعالية الطاقة اليت حتد من الطلب؛ وتكنولوجيا بطاقة، مدفوع بطاقة جديدة ومتجددة والغذاء والعذب والاء امللى ع
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه تتعلق مبواصلة حرق الفحم، وأهنا بدالً من جتنب إنتاج انبعاثات ضارة، فإهنا 

إىل املخاوف البيئية بشأن ختزين ثاين أكسيد الكربون مثل املسؤولية وقضايا التنظيم واملساءلة،             وأشارت  . تدفنها
وفيما يتعلق هبذا املوضوع األخري، فإن حمطات       .  واملشاركة يف التنمية املستدامة    )١٥(والرصـد، وخماطـر التسرب    

 من ربرب من الفحم وهي تنتج كميات أك احلاوية على مرفق الحتجاز ثاين أكسيد الكربون حتتاج إىل قدر أكالقوى
. ثـاين أكسـيد الكربون باملقارنة مع احملطات التقليدية، وهذا يؤدي إىل زيادة تدهور األرض يف مواقع التعدين                 

 استخدام الوقود األحفوري دون أن يكون أمامها        جمربة على وستدفع األجيال املقبلة مثن ذلك ألهنا ستجد نفسها         
ولذلك، فإن التغيريات   .  ماليني األطنان من ثاين أكسيد الكربون حتت سطح األرض         أي خـيار آخـر غري خزن      

وفضالً . اهليكلية الطويلة األجل مطلوبة للحد من االعتماد على الوقود األحفوري وزيادة استخدام الطاقة املتجددة
 أن تكنولوجيا احتجاز ثاين     املعين بتغري املناخ إىل   الدويل   احلكومي   للفريقعـن ذلـك، فقد أشار التقرير اخلاص         

 حىت النصف الثاين من القرن وبالتايل فإهنا لن تساعد يف التصدي            مهماًأكسـيد الكربون وختزينه لن تلعب دوراً        
 .للحاجة العاجلة اليوم املتمثلة يف احلد من االنبعاثات

توصل إىل ختزين   وسـلطت املناقشـات والعروض يف هذه الدورة الضوء على خربة قطاع الصناعة يف ال               -٣٤
جيولوجي آمن لثاين أكسيد الكربون من خالل اختيار املوقع ونظم إدارة املخاطر اليت استفادت من املعلومات عن 

 املهموحتدث املشاركون عن الدور     . خصـائص املوقـع والرصـد التشغيلي، والفهم العلمي واخلربات اهلندسية          
كنولوجيا قادرة على املنافسة، مبا يف ذلك احلوافز على       للسياسـات يف التصـدي للتكالـيف اإلضافية وجعل الت         

املستويني الوطين والدويل، واحلاجة إىل أن يبذل قطاع الصناعة اجلهود لدراسة منوذج جتاري لتكنولوجيا احتجاز               
ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واحلاجة إىل اختبار تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه على مستوى               

 .جتاري لتوليد الطاقة

 جتديد ونشر وتوزيع ونقل تكنولوجيات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه -٣

 الكربون هو ضمان أن احتباس عملية ريادةقالت السيدة ترود سندست من النرويج إن اهلدف من منتدى  -٣٥
غازات االحتباس مستويات ي تستقر تصبح تكنولوجيات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه أداة قابلة للدوام لك

                                                      

مل يثبت حىت اآلن أن ختزين ثاين أكسيد الكربون يف مستودعات جيولوجية هو عملية آمنة لفترة طويلة  )١٥(
 .من الزمن
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والطريقة املتبعة يف املنتدى هي تنسيق أعمال البحوث والتنمية مع          . احلراري يف الغالف اجلوي يف األجل الطويل      
شـركاء دوليني وقطاع الصناعة اخلاص؛ حيث إن تطبيقات تكنولوجيا ثاين أكسيد الكربون وختزينه تعتمد على                

قنية واجليولوجية واالقتصادية واملؤسسية، وإنه ال ميكن إجياد تكنولوجيا عاملية قوية إال طائفة واسعة من العوامل الت
. الحتياجات وإشراك البلدان اليت لديها منظور خمتلف عن املوضوعمن امن خالل الوفاء مبثل هذه الطائفة املتنوعة 

 فرق عمل لوضع السياسات وفرق عمل       وقد مجعت املبادرة بني املهندسني والعلماء والسياسيني، الذين عملوا يف         
وقالت إن هذا التعاون ولّد منافع كبرية تتضمن إجياد حلول للمشاكل بصورة أسرع واحلد من التكاليف اليت                 . تقنية

 .يتكبدها كل شريك وحفز اإلبداع والتعلم املتبادل واالستفادة من اإلمكانات املتكاملة إلجياد حلول للمشاكل

دو لو من الصني إن خربات الصني فيما يتعلق بتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون       وقال السيد كسي   -٣٦
وختزينه تقتصر على بضعة جتارب ملشاريع االستخراج احملسن للنفط والبحث يف تكنولوجيات احتجاز الكربون بعد 

الصني إمكانية لتخزين ثاين وأوضحت تقديرات أولية أن يف     . االحتراق وقبل االحتراق اليت تتم يف معاهد أكادميية       
 للفحم منجماً ٦٨ويف )  بليون طن من ثاين أكسيد الكربون٧,٢( مستودعاًً للنفط والغاز ٤٦أكسيد الكربون يف 

وفيما يتعلق بأنشطة التعاون، فإن     ).  بليون طن من ثاين أكسيد الكربون      ١٢(احلجري الذي ال ميكن استخراجه      
ولد انبعاثات تقترب من الصفر     ت حمطة قوى  مذكرة تفاهم بشأن التعاون لبناء       الصني واململكة املتحدة وقعتا على    

من خالل استخدام تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، ومشلت املذكرة التوسع يف املعارف واخلربات 
، وحتديد الفرص أمام يف جمال تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وتقييم إمكانيات هذه التكنولوجيا

توضيح ونشر هذه التكنولوجيا، واستعراض التكاليف والوفورات املترتبة على استخدام الصني لتكنولوجيا   لالصني  
وقد وقعت الصني واالحتاد    . احـتجاز ثـاين أكسيد الكربون وختزينه وخيارات لتمويل عمليات البحث والتنمية           

د الطاقة بانبعاثات تقترب من الصفر من خالل استخدام تكنولوجيا األورويب على مذكرة تفاهم أخرى بشأن تولي
احـتجاز ثـاين أكسيد الكربون وختزينه، تضمنت استطالع اخليارات املتاحة أمام الصني فيما يتعلق بتكنولوجيا                
 الفحـم املولدة النبعاثات صفرية من خالل استخدام تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وحتديد              

مشروعي ة التعاون األخرى    ـوتضمنت أنشط . إيضاحياء وتشغيل مشروع    ـ وإنش إيضاحيوتصـميم مشروع    
Geo-Capacity

COACH و )١٦(
وأكد السيد لو على أن تطوير هذه التكنولوجيا يتطلب وضع سياسة على            . )١٧(

ة إذا ما أُريد املشاركة بفعالية      املستويني الداخلي والدويل وتقدمي الدعم املايل وأن هناك حاجة لبناء القدرات احمللي           
 .يف تطوير هذه التكنولوجيا

 غازات االحتباس احلراري التابع للوكالة الدولية بشأنوأشار السيد جون غال من برنامج البحث والتنمية  -٣٧
:  ومهاللطاقة، إىل حتديني يطرحهما االستخدام الواسع االنتشار لتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه،

ة النبعاث ثاين أكسيد ـمشاريع منوذجي(تطوير طريقة الحتجاز ثاين أكسيد الكربون بعد االحتراق لتوليد الطاقة         
ألنابيب ليصل إىل   خلطوط ا وتوسيع اهليكل األساسي    )  طن يف السنة   ماليني ٥ و ٣الكـربون بكميات تتراوح بني      

                                                      

وهناك يف اجملموع   . األورويب تقوم بتنسيقه هيئة املسح اجليولوجي للدامنرك وغرينالند       مشروع لالحتاد    )١٦(
 . شريكاً لكن جامعة تسينغهوا هي الشريك الصيين الوحيد٢٦

العمـل املتضـافر يف إطار مشروع مشترك بني الصني واالحتاد األورويب يتعلق بتكنولوجيا احتجاز ثاين            )١٧(
 . مشاركاً مبن فيهم شركاء من الصني٢١معهد البترول الفرنسي، جمموع املشاركني : ملنسقةاجلهة ا: أكسيد الكربون وختزينه
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وقال السيد غال فيما    . مهماً من هذين التحديني عائقاً تقنياً        أياً يثريوال  . حجم مماثل حلجم أنابيب الغاز الطبيعي     
 على حدوث )١٨(يتعلق باالحتواء إنه ال يوجد دليل قاطع يقدمه أي مشروع من املشاريع املنفذة على نطاق واسع 

وهناك حاجة إلثبات عدم    )  عاماً ٢٥وأعوام   ٣تتراوح بني   ( لكن الرصد مل يتم إال لفترات قصرية         )١٩(رتشـاح ا
وتشري دراسات تقييم األداء اليت ميكن      ). فترة سيطرة الوقود األحفوري   ( ملـئات من السنني      ارتشـاح حـدوث   

ومع ذلك ال توجد هناك . )٢٠(ال ُيذكراسـتخدامها للتحقق بصورة أكرب من هذا املوضوع، إىل حدوث ارتشاح            
يولوجي أو مناقشة االرتشاح النوعي من      قاعدة تقنية ميكن االستناد إليها القتباس معدل االرتشاح يف التخزين اجل          

 وينبغي أن يكون النهج املتبع هنجاً       اً تصميم مواقع التخزين حبيث يكون االرتشاح صفر       وميكن. مواقـع التخزين  
وميكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إىل        .  االرتشاح يف حال حدوثه    ُيحسب وأن   )٢١(يكفـل حتقيق ذلك   

احتجاز ثاين تكنولوجيا  تكاليف تنخفضا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وأن     حفز االستثمار يف تكنولوجي   
كما أشار السيد غال إىل وجود .  مع تكرار تطبيقها يف املائة٣٠ و٢٠أكسيد الكربون وختزينه بنسبة تتراوح بني      

ولذلك، . ن أعدادها سترتفعسقاطات تفيد بأإلمصادر النبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف البلدان النامية وإىل أن ا        
 يف البلدان النامية واختاذ تدابري إلزالة احلواجز أمام نقل التكنولوجيا           وتنفيذهافإن األمر يتطلب نقل التكنولوجيا      

وقال السيد غال إنه ينبغي أن ُتدرج تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف آلية التنمية                . ونشـرها 
 .قبوهلا يف األسواقالنظيفة أيضاً حلفز 

وأشـري يف املناقشـات العامة اليت تلت إىل أن مصادر الطاقة املتجددة وتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد                  -٣٨
الكربون وختزينه يكمل أحدمها اآلخر، ألن تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه ستتيح الفرص ملصادر 

تجددة، للدخول يف األسواق وألن االحتاد األورويب يقدم األموال للقيام          ، مثل الطاقة امل   انقطاعاًالطاقـة األكـثر     
 .  الطاقةانقطاعببحوث عن ختزين الطاقة املتجددة اليت تعاجل مسألة 

بناء القدرات لتطوير تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه          -جيم 
 وغريها من املسائل ذات الصلة

 عليم والتوعيةبناء القدرات من خالل الت -١

قـدم السيد بيل رينن من كندا أنشطة عن تطوير ونشر مناذج للتدريب يف جمال تكنولوجيا احتجاز ثاين                -٣٩
أكسيد الكربون وختزينه ودورات للتوعية وبناء القدرات، مستمدة من العمل الذي قام به فريق دلفي وال سيما يف 

                                                      

 .Rangeley وWeyburn وSleipnerمشاريع  )١٨(

ليدل على شيء خيتلف عما هو وارد هنا ولذلك      " التسرب"تسـتخدم آلـية التنمية النظيفة مصطلح         )١٩(
 ".االرتشاح"ُيقترح استخدام مصطلح 

.  سنة قبل أن حيدث نظرياً االرتشاح السطحي       ٥ ٠٠٠شروع ويبورن مرور    تقترح عمليات حماكاة م    )٢٠(
 . سنة٣ ٠٠٠ويقترح منوذج مشروع ويبرين أن مجيع كميات ثاين أكسيد الكربون سوف تذوب بعد مرور 

اجليولوجيا واهليدرولوجيا  (عملية فعالة لتحديد خصائص املوقع      : مـثال ذلـك عملية تنظيم تتضمن       )٢١(
 ).ما قبل االحتقان وما بعده، والتخطيط لإلصالح( وتقييم األخطار وبرنامج للرصد )والتصّدعات واآلبار
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 جرىوقد  . التابع للمجلس املعين بالبيئة يف آسيا واحمليط اهلادئ       إطار مشروع وضعه الفريق العامل املعين بالطاقة        
لقيام بنجاح بتحديد وتقييم على اتصميم املشروع املؤلف من ثالث مراحل ملساعدة الدول األعضاء غري الصناعية 

وىل قائمة وقدمت املرحلة األ. وتطويـر مشاريع أولية الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه جيولوجياً يف بلداهنا    
جرد وتقييماً للمواقع اجليولوجية املمكنة لتخزين ثاين أكسيد الكربون مبا يف ذلك استعراضاً النبعاثات ثاين أكسيد 

وركزت املرحلة الثانية على تعزيز قدرات      . )٢٢(الكـربون ونـوع خـيار التخزين املتاح ونظام اإلعالم اجلغرايف          
 من خالل استخدام مواد التعليم وحلقات ئبالبيئة يف آسيا واحمليط اهلادعضاء يف اجمللس املعين ألاقتصادات الدول ا

 والتوعية وبناء القدرات بشأن إمكانية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه جيولوجياً واملشاركة يف              )٢٣(العمـل 
 التدريبية املوجودة وحتديد وتتناول املرحلة الثالثة تعزيز بناء القدرات وتعزيز املواد. حتقيق أهداف التنمية املستدامة

الفرص اليت ميكن أن يقدمها احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه جيولوجياً لالقتصادات يف املنطقة وزيادة القدرة 
 .على تقييم اخليارات وتنفيذ مبادرات ناجحة لتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

، الضوء على خربات    )شيفرون(لحفاظ على البيئة    ل النفط الدولية    وسلط السيد آرثر يل من رابطة صناعة       -٤٠
 واستخدام تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه ونقل معارف إليضاحقطاع الصناعة يف بناء القدرات 

 والحظ أن تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه قد أحرزت         . هذه التكنولوجيا إىل صانعي القرارات    
تقدمـاً بفضل جمموعة متنوعة من املبادرات وهي بصدد مجع اخلربات التجارية، وأنه مت ختفيض التكاليف وحتديد             
وإدارة املخاطـر بصـورة أفضل، وأشار إىل أن مواصلة االستثمار يف عمليات البحث والتنمية يف األجل الطويل              

ـ  يد الكربون وختزينه يف توفري الطاقة ألغراض       للغاية يف حتسني قدرة تكنولوجيا احتجاز ثاين أكس       مهمة  كون  تس
وحدد القضايا الواردة أدناه كأولوية بالنسبة لعمل قطاع الصناعة         . التنمية وإدارة خماطر الكربون يف الوقت نفسه      

 :يف جمال تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

يف األنظمة بوصفه من النفايات سيد الكربون إدراج ثاين أكإمكانية : القضايا القانونية والتنظيمية )أ( 
 الرصد؛واليت كانت قائمة قبل معاجلة هذا املوضوع، وحتمل املسؤولية يف األجل الطويل 

حتديد العالقة مبصادر ثاين أكسيد الكربون يف صناعة الطاقة،         : اسـتراتيجيات قطـاع الصناعة     )ب( 
مثال ذلك استخدام نظام (لحفاظ على البيئة للدولية ووضـع منـوذج صناعي ممكن، ودور رابطة صناعة النفط ا         

 واألثر على العمليات اجلارية؛) املقارنة القائم على أفضل املمارسات، وتيسري التفاعل مع احلكومة

                                                      

القطاعية، وبيانات انبعاثات املصادر النقطية     /يتضمن بيانات عن مناطق املشروع، واحلواجز السياسية       )٢٢(
، واألحواض الترسبية )املنتجةاملنتجة وغري (حبسب الُعقَد، واملقاطعات اجليولوجية الرئيسية، واألحواض البترولية الرئيسية 

، وتوزيع الفحم ونوع الفحم يف شرق "غري حمتمل"الـيت يكـون ختزين ثاين أكسيد الكربون فيها عالياً أو منخفضاً أو              
 .وجنوب شرق آسيا

جمموعـة تدريــب اجمللــس املعــين بالبيــئة يف آسـيا واحملــيط اهلــادئ مــتوفرة عــلى املوقــع    )٢٣(
<http://www.delphi.ca/apec/>. 
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أمهـية احـتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف آلية التنمية النظيفة ونظام             : وضـع احلوافـز    )ج( 
 طوير؛ البحث والتوحوافزاملستحقات، 

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه إىل صانعي السياسات املتعلقة بتغري          بنقل املعارف املتعلقة     )د( 
افظة قطاع  حلأهداف الصناعة، وتقييم كيفية مالءمة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه           ب الـتعريف : املـناخ 

 فط والفرص املبكرة؛التجارة ودور ثاين أكسيد الكربون يف االستخراج احملسَّن للن

 .قبول اجلمهور لتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وتوعيته بشأهنا    )ه( 

فالصناعة بانتظار  :  اليت قد يواجهها قطاع الصناعة واحلكومات      املعضلةأشـار السيد يل بالتحديد إىل       و -٤١
 وختزينه يف حني أن احلكومات بانتظار أن        احتجاز ثاين أكسيد الكربون   بوضـع لوائـح قبل تنفيذ أنشطة تتعلق         

واقترح أن يكون االستعداد لتسويق     . يكسب قطاع الصناعة اخلربة وتطبيق أفضل املمارسات قبل إصدار اللوائح         
تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وانتشارها على نطاق واسع السبيل حنو التقدم إىل األمام وأشار                

وينبغي وضع هياكل أساسية لثاين أكسيد الكربون تتضمن شبكات نقل          . مناخ مؤات لتسويقها  إىل ضرورة إجياد    
ودور الشركات واحلكومات يف بناء وتشغيل هذه الشبكات يستدعي وضع          . ثاين أكسيد الكربون متكاملة حملية    

 .السياسات

 جلرد والقضايا التنظيمية والقانونيةقضايا ا - ٢

تون من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن رأيه يف أن املبادئ             أعـرب السـيد سيمون أغلس      -٤٢
قدمت ) ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام    (التوجيهية للفريق املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات االحتباس احلراري          

وقدمت . ٢٠٠٦ لعام    املبادئ التوجيهية  باقيمنهجـية كاملة الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه تتمشى مع           
ويف  .)٢٤( التوجيه فيما يتعلق باحتجاز ونقل ثاين أكسيد الكربون لتخزينه جيولوجيا٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام 

حني أنه ينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات املرتبطة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون يف إطار القطاع املذكور يف املبادئ                 
ويل املعين بتغري املناخ الذي يتم فيه االحتجاز، فإن االنبعاثات النامجة عن نقل وحقن التوجيهية للفريق احلكومي الد

لالحتجاز،  "٣الطبقة  " وقد استخدم أسلوب     .يم ج ١وختـزين ثاين أكسيد الكربون تكون مشمولة بفئة املصدر          
تقدير االنبعاثات باالستناد إىل    بو   إما بقياس االنبعاثات املتبقية املطلقة يف اجلو أ        إجراؤهألنه يستند إىل قياس ميكن      

وفيما يتعلق بنقل ثاين أكسيد الكربون، سلَّط السيد        .  كربون الوقود وطرح الكمية املقاسة احملتجزة      احملتويات من 
وقال إن املبادئ التوجيهية    . أغلسـتون الضوء على األنابيب، وطرق الشحن، والسكك احلديدية والطرق الربية          

 عوامل  الشتقاقوأسلوب أكثر تفصيالً    " ١الطبقة  "ختص  نبعاثات  القدِّم عوامل افتراضية ل   ألنابيـب ت  املـتعلقة با  
 مجيع تدرجوفيما يتعلق باحلقن، . امليثان اهلارب من األنابيب واملعدات املرتبطة هبااخلاصة بعوامل العاثات من باالن

للسائل احملقون معدل التدفق،    البئر  رأس  اليت جتري عند    قياسات  التضمن  ت و البئر رأس   املوجـودة عند  املعـدات   
ع ختزين  ـن مواق ـن االنبعاثات م  ـأما فيما يتعلق بالتقديرات، والتحقق واإلبالغ ع      . ودرجـة احلرارة والضغط   

                                                      

 تقدم طرق لتقدير االنبعاثات بالنسبة ألي نوع آخر من خيارات التخزين مثل التخزين يف احمليطات     مل )٢٤(
 .أو حتويل ثاين أكسيد الكربون إىل كربونات غري عضوية خامدة
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خصائص حتديد   اعتمدت على    وإمناثـاين أكسـيد الكـربون، فإن املبادئ التوجيهية مل تقدم عوامل انبعاثات              
وتضمنت تقارير اإلبالغ الوطنية ثاين أكسيد الكربون . سرب، والرصد واإلبالغ ، وتقييم املخاطر والت   )٢٥(املوقـع 

ثاين ومن مجيع وسائط النقل واحلقن يف البلد؛        املتسرب  ثاين أكسيد الكربون    ومـن االحتجاز يف البلد؛      الـناتج   
. بون احملتجز من مجيع مواقع التخزين يف البلد؛ وواردات وصادرات ثاين أكسيد الكر          املتسرب  أكسـيد الكربون    

تخزين القصري األجل من    للالستخدام فيما بعد و   املخصص ل وينـبغي عـدم خصم كميات ثاين أكسيد الكربون          
وينبغي اإلبالغ عن التسرب من التخزين واألنابيب يف البلد الذي حيدث فيه ويف             . انبعاثات ثاين أكسيد الكربون   

 .)٢٦( بإدارة التخزينيقومالتسرب يف البلد الذي حال مواقع التخزين العابرة للحدود ينبغي اإلبالغ عن 

 ثاين  احتجازوحتـدث السيد جورغن ليفيفر من االحتاد األورويب عن البحوث اجلارية يف االحتاد يف جمال                 -٤٣
أكسيد الكربون وختزينه واملبادرات األخرية اليت اختذها قطاع الصناعة يف االحتاد وجهوده حنو وضع إطار سياسي                

السيد  البحوث اجلارية يف االحتاد األورويب قال وبشأن. اد يف جمال احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربونممكن لالحت
 احتجاز ثاين   بشأن من املشاريع    حافظةإن برناجمي االحتاد اإلطاريني اخلامس والسادس للبحوث يتضمنان         ليفيفر  

ضاً متويل البحوث املتعلقة مبصادر أخرى       أي وجيري مليون يورو؛    ١٧٠أكسـيد الكربون وختزينه بكلفة تتجاوز       
. للطاقة واملبالغ املقدمة إلجراء البحوث بشأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه هي جزء متوازن من اجملموع               

احتجاز بوسلط السيد ليفيفر الضوء على املبادرات اليت شرعت فيها مؤخراً قطاعات الصناعة يف االحتاد فيما يتعلق 
مركبات األكسجني  الفحم و قوى حرارية رائدة تعمل ب     الكربون وختزينه، مبا يف ذلك بناء حمطة         ثـاين أكسـيد   

 قوى تعمل ، وحمطة   قوى تعمل باهليدروجني كوقود    وحمطة   ،احتجاز ثاين أكسيد الكربون   ومـزودة بتكنولوجيا    
 واستخدامه يف    عن الساحل   للحقن بعيداً  هحتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقل    مزودة بتكنولوجيا ال  الغاز الطبيعي و  ب

احتجاز ثاين بتكنولوجيا  مزودة املتكامل وللتخويزتستخدم الدورة املختلطة قوى وحمطة   احملسن للنفطاالستخراج
دولية؛ وتتضمن األمثلة على    البادرات  املربط عمله الداخلي مع     ل االحتاد بنشاط    عملوي. أكسيد الكربون وختزينه  

 الكربون ومبادرة االحتاد األورويب والصني والتعاون مع منظمة         ة عملية احتباس  ريادذلـك املشـاركة يف منتدى       
احتجاز ثاين  ب تكوين فريق عامل معين      جرىوفيما يتعلق بإطار السياسة املمِكنة، فقد       . الـبلدان املصدرة للنفط   

ز اجليولوجي لثاين أكسيد أكسيد الكربون وختزينه يف إطار الربنامج األورويب لتغري املناخ الستطالع خيار االحتجا
وتضمن ذلك مراجعة إمكانات وتكلفة وخماطر احتجاز ثاين أكسيد الكربون          . الكربون وختزينه كخيار للتخفيف   

، واستطالع العناصر الالزمة لوضع إطار تنظيمي ممِكن لتطوير التنظيمية واحلواجز وختزيـنه، وحتديد االحتياجات     
أخرى قد تعترض سبيل وضع سياسات مناسبة       حواجز  ن وختزينه، وحتديد    تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربو    

وقد يتضمن التقرير األخري للفريق العامل، الذي       . لدفـع عجلة تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه        
ز ثاين احتجاب، اقتراح لوضع تشريع على نطاق االحتاد يتعلق        ٢٠٠٧ينـبغي أن ينظر فيه االحتاد يف بالغه يف عام           

ا التنظيمي تقييماً للمخاطر واآلثار ـوقد تتضمن هذه السياسة لالحتاد األورويب وإطاره. أكسيد الكربون وختزينه
از ـن تكنولوجيا احتج  ـة ع ـه، واملسؤولي ـة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزين     ـالبيئية، والترخيص بأنشط  

                                                      

 .جرى تقييم جيولوجيا التخزين وحتديد اهليدرولوجيا اإلقليمية وطرق التسرب )٢٥(
 .الكميات املتسَربة+ الصادرات + الكميات احملقونة = ردات الوا+ الكميات احملتجزة : من حيث املبدأ )٢٦(
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يف األجلني القصري والطويل مبا يف ذلك دورها يف إطار االحتاد     واحلوافز املتعلقة هبا    وختزينه  ثـاين أكسيد الكربون     
 .نبعاثاتالاألورويب وخمطط تبادل حقوق إطالق ا

وقدمت السيد إليزابيث هاتان من اململكة املتحدة عرضاً عن آخر التطورات املتعلقة باملعاهدات البحرية               -٤٤
 وقالت السيدة هاتان إن تكنولوجيا احتجاز ثاين        .احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه    بالدولـية ذات الصـلة      

. أكسـيد الكربون وختزينه تثري قضايا بيئية أوسع نطاقاً وال سيما فيما يتعلق بآثارها احملتملة على البيئة البحرية                 
ا، وبروتوكوهل) اتفاقية لندن (وفيما يتعلق باتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات واملواد األخرى             

 اًحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه دورالبأن ) ٢٠٠٥(٢٧ال  التسليم يف االجتماع االستشاري جرى نه إقالت 
وأشارت إىل أنه لن ُيسمح حبقن ثاين .  ملعاجلة تغري املناخ وحتمض احمليطاتالراميةكجـزء من سلسلة من التدابري      

وعلى الرغم من .  قاع البحارالواقعة حتتة لندن تغطي املناطق  املوافقة على أن اتفاقيجرتأكسيد الكربون إذا ما 
هذه أن األطـراف تسـلم بأهنـا ختتلف يف تفسري االتفاقية وبروتوكوهلا، فإهنا قررت أن من الضروري توضيح                   

 أفرقة عمل قانونية وتقنية     أنو،  تيسري وتنظيم تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه       بغية  التفسـريات   
وقد اجتمعت اجملموعة القانونية واتفقت على وجود حاجة إىل إدراج          .  قد ُشكلت بالفعل   عمل ما بني الدورات   ت

، كما تنظيم هذه التكنولوجيا وتيسريها أيضاًإىل تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف الربوتوكول و
 بشروط حمددة   لربوتوكول حبيث ُيسمح بدفنه رهناً     إجراء تعديل إلضافة ثاين أكسيد الكربون يف مرفق ا         اقترحت

ن جمرى ثاين أكسيد    يتكوَّأن   قاع البحر، و   الواقعة حتت يولوجية  اجلتكوينات  ال التخلص منه يف     مـنها أن جيـري    
، لكي ينظر فيه االجتماع  إضافية نفايات، وأالّ تتولد من ثاين أكسيد الكربون   يف غالبيـته السـاحقة    الكـربون   

وقالت السيدة هاتان إنه مت البدء بعملية لتعديل اتفاقية لندن وبروتوكوهلا، إىل جانب وضع              . قبلاالستشـاري امل  
 اعتماد هذه التعديالت جرىوإذا ما . مبادئ توجيهية تتعلق بتشغيل مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
أمام مشاريع احتجاز ثاين    ميثل عائقاً    واملـبادئ التوجيهية فإن ذلك سيؤدي إىل نشوء إطار حبري دويل متني لن            

 .أكسيد الكربون وختزينه

 فهم املخاطر املرتبطة باحتجاز ونقل وختزين ثاين أكسيد الكربون -٣

، استعراضاً رفيع   )شل(لحفاظ على البيئة    لقـدم السيد ولفغانغ هايدوغ من رابطة صناعة النفط الدولية            -٤٥
: )٢٧(وسلط الضوء على نوعني من خماطر التخزين اجليولوجي       . املرتبطة هبا املستوى لتكنولوجيا التخزين والقضايا     

 الطور الغازي   اتارتفاع تركيز  (ة احمللي واملخاطر) عودة ثاين أكسيد الكربون إىل الغالف اجلوي       (ة العاملي املخاطر
إزاحة  اآلثار النامجة عن     ثاين أكسيد الكربون على كيمياء املياه اجلوفية؛      ذوبان  يف البيئة القريبة من السطح؛ آثار       

والحظ السيد هايدوغ أن أداء التخزين اجليولوجي يعتمد على اجلمع ).  بسبب حقن ثاين أكسيد الكربونالسوائل
 وقدم سبالً متنوعة ميكن من خالهلا       )٢٨(بـني االحـتجاز املادي واجليوكيميائي وأشار إىل أربع آليات لالحتجاز          

                                                      

 .تتناسب املخاطر مع حجم األخطار املمكنة واحتمال وقوع هذه األخطار )٢٧(

يسّد بسبب (االحتجاز اهليكلي واالحتجاز يف الطبقات املتراصفة؛ احتجاز ثاين أكسيد الكربون املتبقي  )٢٨(
ومبرور الوقت، يزداد احتجاز ثاين     . واالحتجاز املعدين ) ء ويصبح أثقل وزناً   يف املا (؛ االحتجاز بالذوبان    )القوى الشعرية 

 .أكسيد الكربون املتبقي واالحتجاز بالذوبان واالحتجاز املعدين
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صخري إىل  ال الغطاء يف   فجوةذلك هروب ثاين أكسيد الكربون من خالل         مبا يف    ،تسـرب ثاين أكسيد الكربون    
 آبار مهجورة ُردمت   حاوية على املاء تقع يف مستويات أعلى وهروب ثاين أكسيد الكربون من خالل               طـبقات 

ولتخفيف كميات تسرب ثاين أكسيد الكربون، ُتستخدم إدارة املخاطر ملعاجلة          ). تآكل اإلمسنت (بصـورة سيئة    
وفيما يتعلق بالنطاق الزمين، . يا املتعلقة باختيار املوقع، وتقييم املخاطر والرصد والتحقق والتخطيط لإلصالحالقضا

خصائص املوقع، تقييم املخاطر يف األجل الطويل؛ الرصد؛        حتديد  (فإن إدارة املخاطر تراعي مرحلة ما قبل احلقن         
استيفاء ( املوقع   وهجر؛  )ري؛ ورصد املوقع للتحقق من التنبؤ     التنبؤ يف األجل القص   (؛ والتشغيل   )الـتدابري العالجية  

استيفاء التقييم  ( املوقع   وما بعد هجر  ؛  )التقييم يف األجل الطويل؛ اختاذ قرار بشأن الفترة الزمنية لرصد موقع حمدد           
ختيار ينبغي اوهناك طائفة متنوعة من تكنولوجيات الرصد و). وحتويـل مسؤولية رصد موقع بعينه عند الضرورة     

وينبغي أن يتم الرصد بشكل يتمشى مع .  املوضوعةبرسيناريوهات التس ل مـن أجل التصدي   تقنـيات حمـددة     
الشـروط واملخاطر احملددة يف مواقع التخزين؛ وتتضمن التقنيات أجهزة استشعار لقياس ثاين أكسيد الكربون يف                

 الزلزالية(والتقنيات اجليوفيزيائية   ت اآلبار   بواسطة حفر يف األرض، وسجال    اجليوكيميائية  اهلـواء، وأخذ العينات     
 ). والكهرومغناطيسية واجلاذبية

وأشارت إىل أهم . نري برستون قضايا تتعلق برصد التخزين اجليولوجي يف مشروع ويب      ةوتناولـت السيد   -٤٦
 أهداف أنشطة   تمثلوت. عناصر عملية إدارة املخاطر، مبا يف ذلك تقييم املخاطر والعمليات الفرعية لتقييم املخاطر            

تطبيق تقنيات تقييم املخاطر للتنبؤ مبصري ثاين أكسيد الكربون يف          : ما يلي يف  ن  ريإدارة املخاطـر يف مشروع ويب     
األجل الطويل ضمن نظام التخزين؛ تعيني املخاطر املرتبطة بالتخزين اجليولوجي؛ تقييم قدرة املستودعات النفطية              

 ثاين أكسيد الكربون املخزونة يف مستودع مشروع        ةرة آمنة؛ اشتقاق كمي   على ختزين ثاين أكسيد الكربون بصو     
ن كدالة للوقت؛ استطالع نتائج أي حالة من حاالت التسرب؛ تقدمي نتائج التقييم املتعلقة بالدرجة األوىل                ريويب

ة لتقييم املخاطر وأكدت أنه سيتم يف املرحلة النهائي. بتدفق ثاين أكسيد الكربون من الغالف األرضي كدالة للوقت
وقد تتضمن هذه املرحلة إجراء تقييم الستعراض األقران        . ن اعتماد هنج متزن قابل للتمحيص     رييف مشـروع ويب   

لمخاطر شبه كمي   لللسـيناريوهات األساسية والبديلة، واستيفاء وحتسني منوذج الغالف األرضي، وإجراء تقييم            
 لتقدمي اآلراء بشأن احتمال ونتائج اآلثار املتنوعة        املصلحةاب  ن وميدال، باستخدام اخلرباء وأصح    ريملشروعي ويب 

 .ن وميدالرين، وإجراء تقييم للمخاطر يف املوقع بأكمله يف مشروعي ويبرياليت يسببها التسرب يف مشروع ويب

ربون ومت أثناء املناقشات وتقدمي العروض التركيز على أن املخاطر املرتبطة باحتجاز ونقل ثاين أكسيد الك -٤٧
وفيما يتعلق باالحتجاز، فإن هذه املخاطر تشبه املخاطر املتعلقة بالصحة          . بدرجة معقولة هـي خماطـر مفهومة      

املخاطر ذات الصلة باألنابيب اليت متاثل  املخاطر املتعلقة بالنقل يف حني أنوالسالمة والبيئة يف العمليات الصناعية، 
أوالً، العوامل : جيداً للتخزينبفضلها عناصر يكون املوقع عدة  حتديد ومت. تنقل اهليدروكربون أو مبخاطر أقل منها

 قليل النفاذية وعريض الُسمك ومتصل صخريغطاء موقع يكون لل ينبغي أن -املتعلقة خبصائص الطبقات األرضية 
كون واسع  ي وأن   عايل النفاذية وعريض السمك    للتخزين   اً وأن يكون تكوين   اجلوانـب وخـاٍل من التصدعات،     

 أن يكون املوقع مستقراً من حيث التكوين الصخري وتكون          ينبغي -وثانياً، العوامل اجليوميكانيكية    . املسـاحة 
 جيب أن حيتوي املوقع على      - اجليوكيميائية   ملوثالثاً، العوا .  والشقوق مناسبة  التصدعاتظـروف الضغط على     

 إذا  -وأخرياً، العوامل البشرية    .  غري متنقل  جامدمعادن تقاوم الزيادة يف احلموضة وتشجع على االحتجاز كطور          
وفيما يتعلق بتقييم املخاطر يف األجل الطويل، قال        . وحالتها موقعها   معرفة فينبغي   آبار مهجورة ملوقع  بـا كـان   
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بطريقة لسمات واألحداث والعمليات يف املوقع      اع  ين أحد أهم طرق تقييم املخاطر يستند إىل جتم        إأعضاء الفريق   
بأي خاصية من خصائص نظام مكونات      " السمات"تتعلق  و). السمات واألحداث والعمليات  قة  طري(منهجـية   
حوادث معينة مثل حدوث تشقق يف األنابيب       " األحداث"وتشمل  .  واجملتمعات القريبة  والنقش احلجري احلُفـر،   

 الطبيعية مثل حتات    هي الظواهر ف" العمليات"أما  . ارتطام النيازك وحـدوث هزات أرضية يف املناطق اجملاورة أو         
 حتديد السمات أعقبعند تقييم املخاطر، و.  األنابيـب وذوبـان مـواد التغليف أو تصعد املياه اجلوفية         أغلفـة 

.  وتفاعل وجتميع واختيار، ووضع سيناريوهات الحتمال التسرب       فرزواألحـداث والعمليات تصنيف وترتيب و     
 . ة بالنسبة لكل سيناريو للتسرب وضع تدابري عالجيوجرى

  املناقشات العامة-رابعاً 

، بسعة تقترب من واختزانهحتجاز ثاين أكسيد الكربون ال مشاريع ةأشري إىل أن اململكة املتحدة متلك ست   -٤٨
وضع تدابري تنظيمية متينة ال من جانب       ل ترقباًالنية  حسن   مبثابة فعل يعكس     وهـو ما يعترب    مـيغاواط،    ٤ ٠٠٠

عن وفيما يتعلق باملسؤولية الطويلة األجل      .  من جانب االحتاد األورويب أيضاً     حكومة اململكة املتحدة فحسب بل    
لـتخزين، فإن حتويل املسؤولية إىل احلكومة سيجعل من الصعب قبول تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون                ا

يقيم احلوافز من   وبإمكان هذا املشغل أن     .  ويتمثل أحد اخليارات يف إنشاء هيئة تعمل على أساس جتاري          ،وختزينه
خالل آلية البيئة النظيفة أو املشروع املشترك بني االحتاد األورويب وخمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات ويكون                

الدرجة بومع ذلك، فإنه ينبغي يف هناية األمر إعادة املسؤولية إىل امليدان العام وذلك              . مسـؤوالً لفترة الزمنية ما    
ومبا أن املشغل سيحقق .  سالمة املستودعاتمبا يكفي لضمانة املعنية قد ال تدوم     األوىل ألن املؤسسـات التجاري    

بني ُيينبغي أن (رحبـاً فينبغي أن تكون هناك عملية منظمة لتحويل املسؤولية من القطاع اخلاص إىل القطاع العام             
 الذي تنبأت به النماذج،     مثالً حدوث االحتجاز، وأن ثاين أكسيد الكربون يف الطبقة التحتية يتصرف على النحو            

 ). تقييم املخاطر وأن من غري املتوقع حدوث تسرب يف القرون املقبلةجرىوأنه 

 العمل الذي قام به االحتاد األورويب لوضع أطره         االستفادة من وتـبادل املشـاركون اآلراء بشأن كيفية         -٤٩
 مبا يف ذلك خماوف قطاع الصناعة من أن ونوقشت مواضيع متعددة تتعلق باألطر التنظيمية والسياسية،      . الوطنـية 

كيف ميكن التنسيق بني التشريعات وهذه األطر قد تعرقل تطور تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛ 
ثار املترتبة على   اآل التعدين، والقواعد القائمة لتقييم      وقواننيالوطنية والدولية القائمة بشأن ختزين الغاز الطبيعي،        

 والبيئة مع أطر تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون؛ وكيف ميكن حتديد العقبات اليت تعترض سبيل صالترخي
شاريع احتجاز ثاين أكسيد    ملمشـاريع احـتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛ واحلاجة إىل إجياد حوافز إضافية              

 .الكربون وختزينه

 ستكون يف املرحلة  ا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه       ورداً على سؤال ملعرفة ما إذا كانت تكنولوجي        -٥٠
نبعاثات، قال أحد أعضاء الالثانية من مراحل املشروع املشترك بني االحتاد األورويب وخمطط تبادل حقوق إطالق ا           

 فسوف حتال إىل  لتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه       إذا احتاج األمر لتشريعات جديدة      الفريق إنه   
وسأل املشاركون إىل . ، وهو أمر قد يستغرق مدة تصل إىل سنتنياالعملية التنظيمية لالحتاد األورويب لتقييم آثاره     

أي مـدى يعاجل مشروع التعاون االقتصادي بني أستراليا وآسيا واحمليط اهلادئ القضايا املعقدة مثل قوائم اجلرد                 
وكان الرد أن العمل الذي مت هو بداية        . احلوافز النظيفة وغريها من     الوطنية، وتقييم املخاطر وإدارهتا وآلية التنمية     
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سريعة لتوسيع نطاق قاعدة املعلومات يف البلدان النامية، واملساعدة يف بث التوعية بتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد 
القيام مبزيد من  ومع ذلك، فاألمر يتطلب     .  يف االقتصادات الناشئة   املهمةالكربون وختزينه يف صفوف الشخصيات      

 .العمل لتحسني وزيادة تطوير هذه املادة التدريبية

 الرفيعة للتقرير اخلاص للفريق النوعيةوقـال أحـد املشـاركني من االحتاد األورويب، بعد أن أكّد على             -٥١
 وضعها  احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واملبادئ التوجيهية اليت               

ن تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه هي خيار إ، )٢٠٠٦(الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 
ُتعّد وُتدار  املشاريع ما دامتللتخفيف من بني جمموعة من اخليارات اليت ميكن أن ُتسهم يف بلوغ أهداف االتفاقية 

نبعاثات، مبا يف ذلك أي تسرب مادي حيدث من جراء تشغيل تكنولوجيا وينبغي حساب اال. بطريقة آمنة ومعقولة
تفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ      طبقاً ال احـتجاز ثـاين أكسـيد الكـربون وختزينه، بصورة صحيحة            

طات ألن  حتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف احملي      الال يؤيد االحتاد األورويب تكنولوجيا      ووبروتوكول كيوتو؛   
العروض والتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أشارت إىل أن هذا التخزين ليس دائماً وألن                 

 . النظام اإليكولوجي البحريعلى غري يقينة اًهناك آثار

 ثاين أكسيد خيارات التخفيف املختلفة والعالقة بني االستثمار يف تكنولوجيا احتجازبتكاملية وفيما يتعلق  -٥٢
الكربون وختزينه وتكنولوجيات التخفيف األخرى، أعرب املشاركون عن شعورهم بأنه ينبغي بالتأكيد عدم احلد              

الفعالية والطاقة املتجددة، بسبب االستثمار يف      يف جمايل    ال سيما    ،من االستثمار يف تكنولوجيات أخرى للتخزين     
ثمن ب جاءت؛ فتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه        تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه     

والحظ .  إجياد احلوافز لكي تدخل هذه التكنولوجيا إىل األسواق        املهممن  ومعـني بالنسبة لثاين أكسيد الكربون       
 ٢٠٠٦عام   أن الفصول اليت تناوهلا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف مبادئه التوجيهية ل              نيمشاركعدة  

بشأن تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه املقدمة يف حلقة العمل كان الغرض منها يتعلق بقوائم اجلرد 
كما الحظوا أن املبادئ .  على مستويات مواقع بعينهابعينهاالتوجيهات املتعلقة مبواقع باإلمكان تطبيق الوطنية وأن 

النقل العابر للحدود لثاين عند ، وال سيما حملاسبةها مل تتناول القضايا املتعلقة باالتوجيهية تناولت عملية اإلبالغ لكن
 . أكسيد الكربون باالرتباط مع تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

 الختيار املوقع والتخطيط اجليد للمشاريع وإدارهتا وكذلك أمهية معايري        املهموالحـظ املشاركون الدور      -٥٣
 وأثـاروا مسـألة النظر يف احلاجة إىل العمل على الصعيد الدويل بشأن هذه املعايري               هتـا قـع وإدار  اار املو اختـي 

 إذا ما أُريد من املمكن أن يكون باإلمكان التنبؤ مبعدل التسرب  املهموفضـالً عـن ذلك، فمن       . والتوجـيهات 
 .اجلمهور أن يتقبل تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

 أخرى إىل   مواد من بروتوكول لندن، فمن غري املمكن تصدير نفايات أو           ٦وأشـري إىل أنه وفقاً للمادة        -٥٤
 يف هذه املرحلة مناقشة آثار هذه األحكام على تكنولوجيا          جتريبلدان أخرى لدفنها أو حرقها يف البحر وأنه لن          

وناقش املشاركون مواضيع   . وتوكول نفسه احـتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، ألن ذلك يتطلب تعديل الرب          
تـتعلق باإلبالغ عن تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف البالغات الوطنية وذكروا منوذج البالغ                

وقال أحد املشاركني أن كندا ال تزال بصدد وضع استراتيجية لإلبالغ تتعلق مبشروع             . الـذي قدمـه الـنرويج     
Weyburn.   ُنظم الترخيص، (لـه األولوية  الفريق من االحتاد األورويب على أن التشريع الوطين          وأكد أحد أعضاء
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 إطار املشروع املشترك ، ومدى أهليته يفتقييم اآلثار البيئية، وتوعية اجلمهور، والوصول إىل املعلومات، واحلوافزو
يم ما إذا كانت هناك أية عقبات يف        ، وهذا يعين تقي   )بني االحتاد األورويب وخمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات       

وأوصى مشاِرك آخر بأن    . تشريع االحتاد األورويب ميكن أن تعرقل مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه           
تقوم الوكالة الدولية للطاقة بإعداد قوائم بأمساء خرباء ميكن االستعانة هبم ملساعدة البلدان يف معاجلة قضايا تتعلق                 

 أكسيد الكربون وختزينه يف قوائم جردها الوطنية، وأن تقوم أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية               احـتجاز ثاين  ب
 .بشأن تغري املناخ باستيفاء قائمتها بأمساء اخلرباء لكي تضم أولئك اخلرباء

وشـكر مشاركون عديدون أعضاء الفريق على عروضهم، والحظوا املشاركة املتنوعة يف حلقة العمل،               -٥٥
اخلـربات املتاحة يف قاعة االجتماع وقيمة احلوار وقالوا إن حلقة العمل قدمت إىل األطراف فرصة كبرية للتعلم            و

 .احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهبوتبادل اآلراء بشأن قضايا تتعلق 

لدان، وأشار السيد كومارسنغ يف معرض تلخيصه لالجتماع إىل العروض اجليدة اليت تضمنت خربات الب              -٥٦
إدارة ورصد  و احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وقوائم اجلرد واألنظمة          يف جمال واالحتـياجات للقـدرات     

 خربات حمدودة يف جمال احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وأكد على لديهاوالحظ أن البلدان النامية . املخاطر
ن وختزينه وما يرتبط بذلك من حاجة إىل وضع أُطر تنظيمية احلاجة إىل نشر تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربو

ختيار مستودعات التخزين محيدة ال ممارسات ومعايري على وضعوعلى الرغم من أن قطاع الصناعة يعمل . مناسبة
وقال إن األمر يتطلب مزيداً     . واقعيةومدّونات  اجليولوجي، فهناك حاجة إىل العمل مع احلكومات لوضع معايري          

لعمل لضمان أن يتم بصورة آمنة نشر تكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه الذي سيكون على            مـن ا  
 سنوات تشكل نافذة    ١٠ و ٥ما بني   املتراوحة  ويف هذا الصدد أكد على أن الفترة املقبلة         . اً ومتزايد اًاألرجح كبري 

 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه على نطاق للبحوث والتجارب امليدانية قبل أن يبدأ اعتماد تكنولوجياحرجة 
شواغل عديدة بشأن الصلة بني احتجاز ثاين       بإجياز  وقال السيد كومارشينغ أن االجتماع تناول       . جتـاري واسع  

 يف حلقة عمل عن احتجاز اتناوهلهذه الشواغل سيجري أكسـيد الكـربون وختزيـنه وآلية التنمية النظيفة وأن      
مايو؛ وشكر أعضاء الفريق / أيار٢٢التنمية النظيفة، من املزمع عقدها يف      من مشاريع   روع  مشك هالكربون وختزين 

 .واملشاركني على مشاركتهم النشطة

  القضايا اليت تتطلب مزيداً من الدراسة-خامساً 

عدة  أدناه   ترد،  أثناء الدورة  انعقاد حلقة العمل     لدىمـن بـني العروض املقدمة واملناقشات اليت جرت           -٥٧
 : وفقاً لألولويةال تردقضايا طُرحت وتتطلب مزيداً من الدراسة، وهي 

 إضافية على نطاق، مبا يف ذلك لقطاع توليد الطاقة          إيضاحيةالشـروع يف تنفيذ مشاريع رائدة        )أ( 
 طراأللتخزين يف خمتلف ل مع مواقع ) بتكنولوجيا احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهباالقتران تغويز الفحم مثل(

اجليولوجـية لـلحد من التكاليف، واكتساب اخلربات على الصعيد اإلقليمي، واكتساب الثقة فيما يتعلق بأمان                
ووضع كتيبات ألفضل املمارسات كتوجيه عملي وتقين لتصميم وتنفيذ ختزين ثاين أكسيد            . التخزين اجليولوجي 

 ؛ احملسن للنفطراجالكربون املرتبط باالستخ
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 ثاين أكسيد الكربون    باحتجاز للحد من التكاليف، ال سيما التكاليف املرتبطة         البحث والتطوير  )ب( 
 دوالراً لكل طن من ثاين أكسيد       ٣٠ و ٢٠ أن يتراوح اهلدف بني      مثالً(وزيـادة االحـتجاز والفعالـية الكلية        

 ؛)الكربون

، والطرق  رباتاخلبناء الثقة يف التخزين من خالل معاجلة مسألة الدوام، وذلك من خالل تبادل               )ج( 
 احملسن للنفط ومن خالل وضع املعايري واملبادئ التوجيهية         راجواألدوات اليت يطورها قطاع النفط والغاز لالستخ      

 ؛)قطاع الصناعة واحلكومة(الختيار املوقع وإدارة املوقع 

ضع و. وضـع أُطـر تنظيمية تعاجل مسألة اختيار املوقع، وتقييم املخاطر والرصد الطويل األجل           )د( 
لوائح لتخزين ثاين أكسيد الكربون تقوم على اُألطر التنظيمية الفعالة القائمة اليت من شأهنا أن تعزز الُنُهج املتسقة       

  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، يف مجيع أحناء العامل؛بشأنوالسليمة بيئياً 

كسيد الكربون واهلياكل األساسية تشجيع وضع سياسة عامة فعالة لغرز تطوير اإلمدادات بثاين أ    )ه( 
  أرصدة ختزين ثاين أكسيد الكربون؛لتحديد مستحقات مالية عنعلى نطاق واسع واقتصادي وكذلك آليات 

وأهلية األسواق   من خالل اُطر السياسة العامة،    (حتديد وتشجيع حوافز جلعل هذا اخليار جذاباً         )و( 
وإزالة احلواجز ) حتاد األورويب وخمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثاتآلليات مثل آلية التنمية النظيفة ومشروع اال

 .أمام نقل ونشر التكنولوجيا

 ـ ـ ـ ـ ـ


