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نظرة تحليلية



ملخص تنفيذي 

التقــاط الكربــون وتخزينــه )CCS( هــو إحــدى التقنيــات األساســية فــي حمايــة البيئــة، ولــه أهميــة خاصــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي   •
حيــث يتيــح لهــا مواصلــة اســتخدام مواردهــا الوفيــرة مــن النفــط والغــاز.

لــم تحقــق تقنيــة التقــاط الكربــون وتخزينــه التطــور المنشــود الــذي يتوافــق مــع األهــداف الدوليــة لمواجهــة تغيــر المنــاخ، طبقــًا للوكالــة   •
الدوليــة للطاقــة1 ولــم تصــل درجــة تطورهــا إلــى مســتوى التقنيــات األخــرى التــي ال تســبب ضــررًا للمنــاخ ومنهــا الطاقــة المتجــددة.

 
يرجــع ذلــك فــي المقــام األول إلــى نقــص اآلليــات الماليــة المناســبة لتشــجيع اســتخدامها، وِمــْن َثــمَّ العجــز عــن تنفيــذ مشــاريع علــى نطــاق   •

واســع وخفــض التكاليــف. وفــي المقابــل، يعــود جــزء مــن هــذا النقــص فــي الدعــم المالــي إلــى الحوكمــة الدوليــة غيــر الكافيــة.

ُتشــاِرك العديــد مــن المنظمــات متعــددة الجنســيات والمنظمــات الدوليــة فــي تقنيــة التقــاط الكربــون وتخزينــه بوســائل مختلفــة منهــا   •
األبحــاث والترويــج والتمويــل ونشــر االســتخدام ســواء كجــزء مــن رســالتها أو تنفيــذًا لصميــم اختصاصاتهــا.

ُيمِكــن أن تتعــاون دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وفــي مقدمتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، وعــدد   •
قليــل مــن الشــركاء الرئيســيين وهــم أســتراليا والنرويــج وربمــا كنــدا مــع مجموعــة أوســع مــن األطــراف المعنيــة ومنهــم الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة والمملكــة المتحــدة وهولنــدا والصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وجنــوب أفريقيــا فــي هــذا الصــدد. ويهــدف مثــل هــذا التعــاون 
إلــى الســعي لتكويــن نــادي لتقنيــة التقــاط الكربــون وتخزينــه بغيــة وضــع سياســات متناســقة ومتناغمــة إلــى َحــدٍّ مــا لدعــم تطويــر صناعــة 

التقــاط الكربــون وتخزينــه علــى أســاس االكتفــاء الذاتــي.

ورغبــًة فــي التعــاون مــع كبــار منتجــي النفــط فــإن منظمــة األوبــك قــد تكــون المقــر المائــم لمثــل هــذه الرابطــة وذلــك مــن خــال وســاطة   •
منتــدى الطاقــة الدولــي ومشــاركة األوبــك فــي  التقــاط الكربــون وتخزينــه مــن خــال برنامــج غــازات الدفيئــة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة. 
كمــا أن هنــاك إمكانيــة لاســتفادة مــن العاقــات الممتــدة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع شــركات النفــط الدوليــة بوســائل منهــا 
مبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ لتقــوم هــذه الشــركات بعــرض تقنيــات التقــاط الكربــون وتخزينــه وإدارة المشــاريع المتعلقــة 

بــه وتوفيــر التمويــل وحشــد الدعــم لــه لــدى حكومــات بادهــا.

ينبغــي أن تنظــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعيــن االعتبــار إلــى التنــازالت والمقايضــات التــي يمكــن الدخــول فيهــا مــع البلــدان األخــرى   •
للحصــول علــى دعمهــا لتقنيــة التقــاط الكربــون وتخزينــه. وربمــا تكــون هنــاك حاجــة ألن يســهم كبــار ُمَصــّدري الهيدروكربونــات فــي التمويــل 

المباشــر لمشــاريع التقــاط الكربــون وتخزينــه.

مــن بيــن المنظمــات الدوليــة، يبــدو أن المعهــد الدولــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون ومنتــدى القيــادات المعنيــة بحجــز الكربــون لهمــا أكبــر   •
قــدر مــن الزخــم، وُيمِكــن أن تزيــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن وتيــرة المشــاركة فيهمــا. 

يحقق هذا التعاون ثاثة أهداف وهي:   •

التقنيــات  فــي  الثقــة  وإيجــاد  التكاليــف  خفــض  بهــدف  الكربــون  وتخزيــن  اللتقــاط  التجريبيــة  المشــاريع  مــن  حزمــة  تنفيــذ   
     المطلوبة. 

التشــجيع علــى تبنــي آليــة متناســقة إلنجــاح التبنــي واســع النطــاق لتقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون، وأكثرهــا تفضيــًا فــرض ضريبــة علــى        
     الكربون.

      تقديــم الدعــم لتكويــن صــورة إيجابيــة عــن تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون، والســعي للحــد مــن انتشــار الفكــرة التــي تقــول بــأن الهــدف
من تقنية التقاط وتخزين الكربون يقتصر على إنقاذ صناعة الوقود األحفوري “القذرة”.  

روبين ميلز
الرئيس التنفيذي، قمر للطاقة 

م قمــر للطاقــة  روبيــن ميلــز هــو الرئيــس التنفيــذي لـــ »قمــر للطاقــة« ومقرهــا دبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وُتقــدَّ
االستشــارات إلــى الشــركات والحكومــات حــول اإلســتراتيجيات والسياســات والجوانــب االقتصاديــة لقطــاع  النفــط فــي 
ــر المناخــي  ــا. ونشــر ميلــز كتــاب التقــاط الكربــون: الســاح الجديــد فــي الحــرب علــى التغي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
)دار نشــر C. Hurst Publishers، 2011( ويكتــب كثيــرًا عــن قضايــا الطاقــة والبيئــة فــي وســائل اإلعــام المقــروءة 

والمســموعة الرائــدة.



تفاصيل الموضوع 
الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تبحــث 
كيفيــة  وتحديــدًا   )CCS( وتخزينــه  الكربــون  اللتقــاط  الدوليــة  الحوكمــة 
عملهــا، وكيــف يمكــن تعزيزهــا لتطويــر هــذه التقنيــة المناخيــة الهامــة، ومــا 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا  الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه دول

مــن دول الخليــج.
 

ُتعــدُّ تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون واحــدًة مــن التقنيــات الرئيســية للتصــدي 
لتغيــر المنــاخ )انظــر المربــع األول(. وُتعطــي التقاريــر الصــادرة مــن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة والهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ وغيرهــا 
مــن الجهــات أهميــًة بــارزًة لتقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون فــي المســاهمة 
ــار انبعاثــات غــازات  فــي تحقيــق المســتوى المطلــوب مــن تخفيــف حــدة آث
الدفيئــة بجانــب دور الطاقــة المتجــددة والكفــاءة فــي اســتهاك الطاقــة 

والطاقــة النوويــة وغيرهــا مــن التقنيــات منخفضــة الكربــون.
 

ومــع هــذا وبالرغــم مــن بعــض النجاحــات التــي تحققــت مؤخــرًا فــإن انتشــار 
تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون يتقــدم ببــطء نســبي؛ بمعــدل أكثــر بطئــًا 
ــر2  الخــاص المرجعــي  ــوارد فــي التقري ــر مــن ذلــك المعــدل المتوقــع ال بكثي
لســنة 2005 مــن الهيئــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ وأكثــر بطئــًا مــن 
الــدور المنــوط بهــا فــي الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة لتغيــر المنــاخ ومنهــا 
تلــك االلتزامــات التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر 
المنــاخ باألمــم المتحــدة فــي ديســمبر 2015.  وتشــمل هــذه االلتزامــات 
هدفيــن للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة )وهمــا اإلبقــاء علــى ارتفــاع معــدل 
درجــة الحــرارة علــى مســتوى العالــم دون درجتيــن مئويتيــن فــوق مســتويات 
مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، وبــذل الجهــود للحــد مــن هــذه الزيــادة عنــد 1.5 
درجــة مئويــة( وأهــداف االنبعاثــات بعيــدة المــدى )هــو الوصــول إلــى ذروة 
الزيــادة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة علــى مســتوى العالــم فــي أســرع 
وقــت ممكــن والوصــول إلــى المعــدل المحايــد فــي االنبعاثــات فــي النصــف 

الثانــي مــن هــذا القــرن(.
 

لعــام  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــن  المحــاكاة  نمــوذج  تقديــرات  وتشــير 
2015 إلــى أنــه مــن أجــل إبقــاء زيــادة درجــة الحــرارة تحــت درجتيــن مئويتيــن 
فــإن تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون ال بــد أن تســهم بنســبة %13 مــن 
خفــض االنبعاثــات الدوليــة المطلوبــة مــن خــال التقــاط 6 مليــار طــن مــن 
ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول 2050. 3 وُيعــاِدل ذلــك تنفيــذ 7,500 مشــروع 
بحجــم محطــة الريــادة التابعــة لشــركة حديــد اإلمــارات اللتقــاط وتخزيــن 

الكربــون والتــي تعمــل حاليــًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

التقــاط وتخزيــن الكربــون هــو إحــدى التقنيــات الرئيســية لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ألنهــا تتيــح 
مواصلــة اســتهاك النفــط والغــاز )والفحــم(، وِمــْن َثــمَّ فإنهــا تحافــظ علــى 
أســس االقتصــاد اإلقليمــي. ويتوفــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
التقــاط وتخزيــن الكربــون، ولكــن ال يوجــد  أجــواء مثاليــة لتنفيــذ مشــاريع 
حتــى اآلن إال مشــروعان يعمــان فقــط. وحتــى اآلن، حققــت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي نجاحــًا محــدودًا نســبيًا فــي التشــجيع علــى إحــراز التقــدم 

فــي هــذه التقنيــة علــى مســتوى العالــم.

الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تتنــاول 
ــون وتخزينــه وموقعهــا  ــة اللتقــاط الكرب المشــهد الحالــي للحوكمــة الدولي
فــي إطــار العمــل المنظــم لقضايــا المنــاخ. وتناقــش المــدى الــذي يرجــع 
فيــه التقــدم المحــدود فــي التقــاط الكربــون وتخزينــه إلــى أوجــه القصــور 
م بعــض المقترحــات حــول كيفيــة تعزيــز  فــي إطــار الحوكمــة الدولــي، وُتقــدَّ
إطــار الحوكمــة وكيــف يمكــن أن تدفــع األطــراف المعنيــة باتجــاه هــذه 

التحســينات. 
 

أهمية الموضوع لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 

التعــاون  مجلــس  ودول  خصوصــًا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  إن 
الخليجــي عمومــًا تربطهــا عاقــة وثيقــة بجهــود التقــاط وتخزيــن الكربــون 
بحلــول  الحكومــات  هــذه  جانــب  مــن  المتنامــي  االلتــزام  منهــا  ألســباب 
مواجهــة تغيــر المنــاخ عــاوة علــى مكانــة اقتصاداتهــا باعتبارهــا مــن الــدول 
الرائــدة فــي إنتــاج واســتهاك النفــط والغــاز، وقدرتهــا علــى الحصــول علــى 
ــة المناســبة  ــول العــام واألجــواء الفني ــل، والقب ــات المناســبة والتموي التقني

لتنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق اللتقــاط وتخزيــن الكربــون. 

التقــاط  لتقنيــة  الترويــج  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مصلحــة  ومــن 
وتخزيــن الكربــون علــى الصعيــد الدولــي وتقويــة إطــار الحكومــة الدولــي لهــا 

ألســباب منهــا:

تمتلــك  التــي  الهامــة  التقنيــات  إحــدى  هــو  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط   • 
فيهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي    
ميــزًة تنافســيًة، والتــي تتيــح لهــم عنــد اســتخدامها محليــًا ودوليــًا مواصلة    

1
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ثانــي أكســيد الكربــون )CO2( هــو مصــدر التلــوث الرئيــس الــذي يتســبب فــي تغيــر المنــاخ )االحتبــاس الحــراري( وينتــج مــن احتــراق الوقــود األحفــوري 
)النفــط والغــاز والفحــم( والمــواد الحيويــة )الخشــب وغيرهــا مــن المــواد البيولوجيــة( والنفايــات وبعــض العمليــات الصناعيــة وال ســيما صناعــة 

اإلســمنت.

بالنســبة لتوليــد الكهربــاء، هنــاك عــدد مــن الطــرق اللتقــاط ثانــي أكســيد الكربــون ســواء قبــل احتــراق الوقــود أو مــن خــال معالجــة االنبعاثــات )وهــي 
فــي المعتــاد خليــط مــن ثانــي أكســيد الكربــون والميــاه والنيتروجيــن وبعــض الملوثــات(. فــي الصناعــة، تتبايــن تفاصيــل آليــة االلتقــاط ولكــن بعــض 

الصناعــات تنتــج فــي الوضــع الطبيعــي تدفقــات مركــزة مــن ثانــي أكســيد الكربــون والتــي يمكــن التقاطهــا بســهولة نســبية.
 

وعــادًة يتــم تخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون تحــت األرض فــي طبقــات الميــاه الجوفيــة المالحــة )طبقــات الصخــور التــي تحتــوي مياهــًا عاليــة الملوحــة 
ال يمكــن اســتخدامها( أو فــي حقــول النفــط والغــاز بعــد نضوبهــا أو فــي الحقــول النفطيــة العاملــة لاســتخراج المعــزز للنفــط. وتشــير األبحــاث 
المســتفيضة والنظائــر الجيولوجيــة إلــى أنــه فــي المواقــع التــي يتــم اختيارهــا جيــدًا قــد يتــم تخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون بــكل أمــان بهــذه الطريقــة 

لمئــات اآلالف أو ماييــن الســنين دون مخاطــر تذكــر مــن التســرب.
 

االســتخدام المفيــد لثانــي أكســيد الكربــون )التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه CCUSأ( إلنتــاج المــواد الكيمياويــة والســيراميك والباســتيك 
ــاج األســمدة والزراعــة.       ــزال معظمــه فــي مرحلــة األبحــاث وذلــك بخــاف االســتخراج المعــزز للنفــط وبعــض االســتخدامات فــي إنت والوقــود ال ي

   ."utilisation" من حين آلخر لإلشارة إلى كلمة "U" ويتم إضافة "sequestration"  في بعض األحيان إلى "S"أ يشير حرف             



اســتخدام وتصديــر احتياطاتهــا الضخمــة مــن النفــط والغــاز وفــي الوقــت    
نفسه االلتزام بأهداف تغير المناخ.   

وفــي الوقــت الــذي يســود فيــه الغمــوض حــول مســتقبل النفــط والغــاز   • 
والمحــاوالت التــي يبذلهــا ُمَصــّدرو الهيدروكربونــات لتنويــع اقتصاداتهــم،    
فإنهــا قــد تؤســس لقطــاع صناعــي جديــد تمامــًا ومجموعــة مــن التقنيات    

وفرص العمل.  

حشــد التأييــد الدولــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون ضعيــف نســبيًا. دولــة   • 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه التحديــد هــي إحــدى الداعميــن    
بقــوٍة والــدول الرائــدة علــى المســتوى الدولــي فــي تقنيــة التقــاط وتخزين    
الهامــة  العناصــر  أحــد  هــو  التقنيــة  لهــذه  الترويــج  أن  حيــث  الكربــون،    
مجــال  هنــاك  َثــمَّ  وِمــْن  المنــاخ،  مجــال  فــي  الدبلوماســية  لجهودهــا    

أمامها إلحداث فارق ملموس في هذا الصدد.  

ُيمِكــن أن تعــزز المســاهمة اإليجابيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي   • 
فــي إطــار الحوكمــة الدولــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون مــن ســمعتها    
فيمــا يخــص تدابيــر تغيــر المنــاخ، وُيحــِدث تطــورًا فــي انتشــار هــذه التقنيــة    

الهامة.  

الوضع الراهن اللتقاط وتخزين الكربون

تســتخدم الواليــات المتحــدة األمريكيــة ثانــي أكســيد الكربــون لاســتخراج 
طبيعيــة،  مصــادر  باســتخدام  معظمــه  فــي  يتــم  والــذي  للنفــط،  المعــزز 
منــذ الســبعينات. وفــي الوقــت الراهــن، فــإن التكنولوجيــا الازمــة اللتقــاط 
وتخزيــن الكربــون مفهومــة بشــكل جيــد وال تتطلــب أي انفراجــات جوهريــة 
)علــى الرغــم مــن أن بعــض التقنيــات المتقدمــة ال تــزال قيــد التطويــر(. ومــا 
هــو مطلــوب أساســًا لتحســين جدواهــا ونجاحهــا هــو تنفيــذ المزيــد مــن 
المشــاريع واســعة النطــاق لخفــض التكاليــف، وبنــاء المهــارات، وتجميــع 

الخبــرات التشــغيلية.

وقــد بــدأ أول مشــروع واســع النطــاق اللتقــاط وتخزيــن الكربــون فــي مجــال 
التخفيــف مــن حــدة آثــار تغيــر المنــاخ فــي حقــل ســليبنر النفطــي فــي النرويــج 
عــام 1996، حيــث يخــزن ســنويًا 0.85 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
المســتخرج مــن معالجــة الغــاز الطبيعــي. وتــم تنفيــذ عــدة مشــاريع بــارزة 
أخــرى فــي شــمال داكوتــا، الواليــات المتحــدة )2000(، وفــي عيــن صالــح 
فــي الجزائــر بطاقــة 1-0.5 مليــون طــن ســنويا )2004(، والنرويــج )2008(.

غيــر أن عــددًا مــن المشــاريع الكبيــرة األخــرى المقــررة فــي الواليــات المتحــدة 
ــة المتحــدة وأماكــن أخــرى  ــدا واإلمــارات العربي والمملكــة المتحــدة وهولن
شــهدت تأخيــرات وإلغــاءات متكــررة ألســباب عديــدة أهمهــا: التــردد فــي 
ســحب  إلــى  أدى  ممــا  الحكومــة  سياســة  فــي  والتغييــرات  القــرار  اتخــاذ 
ــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي  ــار فــي أســعار انبعاث الدعــم المالــي؛ واالنهي
االتحــاد األوروبــي وانخفــاض تكلفــة الغــاز الطبيعــي والطاقــة المتجــددة، 

وســوء اإلدارة والتكاليــف الزائــدة فــي بعــض المشــاريع.

وبــدأ تشــغيل عــدة مشــاريع هامــة فــي الفتــرة مــن 2014 إلــى 2017 فــي 
الواليــات المتحــدة4 وكنــدا. وبــدأ مشــروع حديــد اإلمــارات فــي أبوظبــي 
ــادة )مشــروع مشــترك  ــره شــركة الري لاســتخراج المعــزز للنفــط والــذي تدي
النظيفــة  الطاقــة  وشــركة  أدنــوك  الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  شــركة  بيــن 
مصــدر( عملياتــه فــي عــام 2016، حيــث يخــزن 0.8 مليــون طــن ســنويًا مــن 
ثانــي أكســيد الكربــون. وعلــى الرغــم مــن أهميــة التقــاط وتخزيــن الكربــون 
التشــغيل فــي  آخــر فقــط قيــد  للمنطقــة، إال أن هنــاك مشــروعًا واحــدًا 
العربیــة  المملکــة  فــي  العثمانیــة  حقــل  وهــو:  العربــي  الخليــج  منطقــة 
الســعودیة، والــذي يلتقــط أيضــًا 0.8 ملیــون طــن ســنویًا لاســتخراج المعــزز 

للنفــط. ومــن المتوقــع أن تبــدأ أكبــر محطــة فــي العالــم، غورغــون فــي 
أســتراليا، العمــل قريبــًا حيــث ســتخزن 4-3.4 مليــون طــن ســنويًا.

بجانــب هــذه المشــاريع الكبيــرة، هنــاك العديــد مــن المشــاريع التجريبيــة 
والتجــارب الميدانيــة علــى نطــاق أضيــق. وكان هنــاك أيضــًا جهــود بحثيــة 
كبيــرة فــي العديــد مــن البلــدان مــع التركيــز  علــى مجــاالت منهــا: خفــض 
التكلفــة وعقوبــات الطاقــة المرتبطــة بالتقــاط الكربــون، وضمــان التخزيــن 
اآلمــن علــى المــدى الطويــل، وتمييــز إجمالــي ســعة التخزيــن المتاحــة تحــت 

األرض فــي مختلــف المجــاالت، وقيــاس المواقــف العامــة.

أحــرزت بعــض  الكربــون قــد  التقــاط وتخزيــن  الرغــم مــن أن تقنيــة  وعلــى 
التقــدم فــي الســنوات األخيــرة، إال أنهــا ال تــزال أدنــى بكثيــر مــن المســتويات 
المطلوبــة. وفــي أبريــل 2017، كان هنــاك 22 منشــأة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم قيــد التشــغيل أو اإلنشــاء بطاقــة تخزيــن 40 مليــون طــن مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون فــي الســنة، وكانــت ســبعة مشــاريع منهــا فــي مرحلــة 
التخطيــط المتقــدم وبهــا القــدرة علــى تخزيــن 14 مليــون طــن فــي الســنة، 
و 11 مشــروعًا فــي المراحــل األولــى مــن التخطيــط مــع إمكانيــة تخزيــن 19 

مليــون طــن ســنويًا.5

ومــع ذلــك، ففــي ســيناريو “الدرجتيــن” الصــادر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة، 
ســيلزم التقــاط وتخزيــن 4000 مليــون طــن ســنويًا بحلــول عــام 2040 و 
6000 مليــون طــن ســنويًا بحلــول عــام 2050. وحتــى فــي حالــة المضــي 
قدمــًا فــي تنفيــذ جميــع المشــاريع الحاليــة، يتعيــن توســيع نطــاق تقنيــة 
التقــاط وتخزيــن الكربــون بمعــدل يزيــد عــن 50 مقارنــة بالوضــع الحالــي علــى 

مــدى العشــرين عامــًا القادمــة.

دور تقنية التقاط وتخزين الكربون في 
التخفيف من آثار تغير المناخ

لسياســات  الهامــة  الركائــز  إحــدى  هــي  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  تتقنيــة 
تغيــر المنــاخ لعــدة أســباب؛ فهــي تتيــح االســتمرار فــي اســتخدام الوقــود 
األحفــوري )وال ســيما الفحــم والغــاز(، ومــن ثــم فهــي تســاعد البلــدان التــي 
لديهــا مــوارد كبيــرة مــن الوقــود األحفــوري علــى بــذل الجهــود فــي مجــال 
المنــاخ. وتشــمل هــذه الــدول دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعديــد مــن 
دول الشــرق األوســط األخــرى، والصيــن والواليــات المتحــدة وروســيا وكنــدا 

وأســتراليا وجنــوب أفريقيــا.

أول  فــي  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  تقنيــة  إلــى  بلــدان  عشــرة  وأشــارت 
المنــاخ  لتغيــر  الوطنيــة  الخطــط  وهــي  وطنيــًا،  المحــددة  مســاهماتها 
المقدمــة كجــزء مــن اتفــاق باريــس، وهــذه البلــدان هــي البحريــن والصيــن 
ومصــر وإيــران والعــراق ومــاوي والنرويــج والمملكــة العربيــة الســعودية 
وجنــوب أفريقيــا ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.6 والجديــر بالذكــر أن 
ثاثــة مــن هــذه الــدول هــم أعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، وأربعــة 
منهــا أعضــاء فــي أوبــك، وخمســة مــن دول الشــرق األوســط وخمــس مــن 
كبــار مصــدري النفــط. وأشــار االتحــاد األوروبــي واليابــان أيضــًا إلــى نقــل ثانــي 

.)NDCs( أكســيد الكربــون وتخزينــه فــي أول مســاهماتهما الوطنيــة

وعلــى الرغــم مــن التقــدم القــوي الــذي ُأحــرز مؤخــرًا فــي خفــض تكلفــة 
الطاقــة المتجــددة وتحســين اندماجهــا فــي شــبكة الكهربــاء، فــإن الطاقــة 
ــزال بحاجــة إلــى نــوع  ــاح والطاقــة الشمســية( ال ت ــرة )الري المتجــددة المتغي
مــن الدعــم االحتياطــي أو تخزيــن الكهربــاء أو الكهربــاء القابلــة للنقــل لتلبيــة 
الطلــب بشــكل يمكــن االعتمــاد عليــه. ومــن المرجــح أن يكــون الحــل األقــل 
تكلفــة واألكثــر قابليــة للتحقيــق مــن الناحيــة السياســية مزيجــًا مــن مصــادر 
الطاقــة المتجــددة مــع تقنيــات أخــرى، والتــي يحتمــل أن تشــمل حصــة كبيــرة 

مــن التقــاط وتخزيــن الكربــون.
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وتنتــج العديــد مــن العمليــات الصناعيــة ثانــي أكســيد الكربــون كمنتــج ثانــوي 
ال يمكــن تجنبــه، وال ســيما تصنيــع اإلســمنت وتنتــج أيضــًا أكســيد اإلِثيِليــن  
والحديــد األســفنجي )الحديــد المختــزل مباشــرة(. وهــذه المــواد ضروريــة، 
اســتخدام  دون  إنتاجهــا  مــن  الكربــون  إلزالــة  واضحــة  طريقــة  توجــد  وال 
التقــاط وتخزيــن الكربــون. وكان إنتــاج هــذه المــواد األساســية جــزءًا كبيــرًا مــن 
عمليــة التصنيــع فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العقــود األخيــرة.

وُتعــدُّ تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون خطــوًة هامــًة نحــو تقنيــات “االنبعاثات 
الســلبية” المســتخدمة بفعاليــة فــي خفــض مســتوى ثانــي أكســيد الكربــون 
فــي الهــواء.  . وقــد يصبــح ذلــك ضروريــًا لتجنــب التغيــرات الخطيــرة فــي 
المنــاخ إذا لــم تصــل االنبعاثــات العالميــة إلــى ذروتهــا وتبــدأ فــي االنخفــاض 
الوقــود  اســتخدام  ذلــك  يتيــح  كمــا  القريــب.  المســتقبل  فــي  بســرعة 
األحفــوري فــي بعــض القطاعــات التــي يصعــب جــدًا إزالــة الكربــون منهــا، 
مثــل الشــحن والطيــران، وبالتالــي الحفــاظ علــى دور للنفــط بيــن مصــادر 

الطاقــة العالميــة.

تحديات انتشار تقنية التقاط وتخزين الكربون 
حتى تاريخه

التقــدم المحــدود نســبيًا الــذي حققتــه تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون حتــى 
اآلن هــو نتيجــة للتداخــل بيــن جوانــب االقتصــاد والسياســة والــرأي العــام 

وهيــكل الصناعــة.

فعلــى جانــب االقتصــاد، ترفــع تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون تكلفــة إنتــاج 
الكهربــاء )أو اإلنتــاج الصناعــي(؛ ألن تكلفتهــا الرأســمالية كبيــرة وهــي تقلــل 
أيضــًا مــن كفــاءة المحطــات. وفــي حيــن أن تكاليــف تقنيــة التقــاط وتخزيــن 
الكربــون، مــن حيــث التكلفــة بالــدوالر لــكل طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
ضمــن تخفيــف حــدة آثــار المنــاخ، مماثلــة لتكلفــة التقنيــات األخــرى منخفضــة 
الكربــون، فــإن نظــام الحوافــز الحالــي ليــس فــي مصلحتهــا. كمــا أن الغــاز 
الطبيعــي الرخيــص )ومنخفــض الكربــون نســبيًا(، وانخفــاض تكلفــة مصــادر 
الطاقــة المتجــددة جعلــت أيضــًا تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون تبــدو أقــل 

إلحاحــًا.

الحــال فــي نظــام  يتــم تداولهــا )كمــا هــو  التــي  الكربــون  وكانــت أســعار 
فــي  التعويضيــة  األرصــدة  أو  األوروبــي  االتحــاد  فــي  االنبعاثــات  تــداول 
إطــار آليــة التنميــة النظيفــة لبروتوكــول كيوتــو( منخفضــًة جــدًا وغيــر كافيــة 
لجعــل مشــاريع التقــاط وتخزيــن الكربــون - أو فــي الواقــع معظــم التقنيــات 
منخفضــة الكربــون - ذات جــدوى، فــي حيــن أن بلــدان أخــرى ومنهــا دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ليــس لديهــا ســعر أو ضرائــب للكربــون أو حافــز 

اقتصــادي علــى اإلطــاق مــا لــم تســتفد مــن آليــة التنميــة النظيفــة.

وال تشــمل اللوائــح الملزمــة بإنتــاج حصــة معينــة )أو متزايــدة( من الكهرباء أو 
الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، والتــي يتــم العمــل بهــا فــي االتحــاد 
األوروبــي وفــي العديــد مــن الواليــات األمريكيــة وغيرهــا مــن المناطــق، 
تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون فــي المعتــاد، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن 

إدراجهــا كجــزء مــن “معيــار للطاقــة النظيفــة”.

وفــي غيــاب سياســات متســقة للقطاعــات، فــإن معظــم خطــط التقــاط 
وتخزيــن الكربــون التــي بــدأت حتــى اآلن قــد تمــت إمــا كجهــود مدعومــة مــن 
الحكومــة، أو عــن طريــق بيــع ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج منهــا لاســتخراج 

المعــزز للنفــط.

وعلــى جانــب السياســة والــرأي العــام، لــم تتمكــن تقنيــة التقــاط وتخزيــن 
الكربــون، والتــي يتــم الربــط بينهــا وبيــن شــركات النفــط والطاقــة الكبيــرة، 
مــن الحصــول علــى الدعــم الــذي تحصــل عليــه الطاقــة المتجــددة )وهــي 
مشــكلة تشــترك فيهــا مــع الطاقــة النوويــة(. المشــاريع الفرديــة اللتقــاط 
وتخزيــن الكربــون كبيــرة، ولكــن فــي غيــاب التســعير المتكامــل للكربــون، 
كان  لــو  وحتــى  كبيــرة.  بمبالــغ  الحكومــات  مســاهمة  تســتدعي  فإنهــا 
اإلنفــاق اإلجمالــي علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة أكبــر، فهــو مقســم علــى 
العديــد مــن المشــاريع الفرديــة، والعديــد منهــا مملــوك لألفــراد، وبالتالــي 

فإنهــا تحصــل علــى دعــم عــام واســع النطــاق.

وفــي بعــض المناطــق، عــارض الجمهــور تخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون تحــت 
األرض، نظــرًا لمخــاوف متعلقــة بالســامة. وقــد شــجع ذلــك علــى دراســة 
البحــث عــن مواقــع تخزيــن مناســبة فــي عــرض البحــر، وفــي المناطــق البريــة 

النائيــة، أو فــي المناطــق التــي تنتــج النفــط والغــاز بالفعــل.

وقــد أدى التــردد السياســي، وال ســيما فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة والتغييــرات العديــدة فــي القيــادة فــي أســتراليا، إلــى الحيلولــة 
دون توفــر الدعــم المســتمر علــى مــدار الســنوات الــذي تتطلبــه مشــاريع 

التقــاط وتخزيــن الكربــون.

وأخيــرًا، وفيمــا يتعلــق بموضــوع هيــكل الصناعــة، تفتقــر تقنيــة التقــاط 
تنتــج شــركات وصناعــات توليــد  إلــى داعــم قــوي لهــا.  الكربــون  وتخزيــن 
الكهربــاء فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ولكــن ليــس لديهــا المهــارة 
لديهــا  النفــط  شــركات  فــإن  اآلخــر  الجانــب  علــى  األرض.  تحــت  لتخزينــه 
المعرفــة الخاصــة بالتخزيــن تحــت ســطح األرض والخبــرة فــي نقــل الغــازات 
ليــس لديهــا ســيطرة علــى معظــم  مــن خــال خطــوط األنابيــب، ولكــن 

الكربــون. ثانــي أكســيد  الرئيســية النبعاثــات  النقــاط 

الناجحةاللتقــاط  المبكــرة  المشــاريع  أن  فــي  الســبب  جزئيــًا  يفســر  وهــذا 
وتخزيــن الكربــون تميــل إلــى التركيــز علــى ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج مــن 
معالجــة الغــاز، حيــث يتعيــن علــى شــركة الغــاز فصــل ثانــي أكســيد الكربــون 
للحصــول غــاز صالــح للبيــع، ويتــم ذلــك بالقــرب مــن موقــع تخزيــن مناســب 
مــن الناحيــة الجيولوجيــة. وكانــت المجموعــة األخــرى مــن المشــاريع الناجحــة 
اللتقــاط وتخزيــن الكربــون هــي تلــك المتعلقــة باالســتخراج المعــزز للنفــط، 
ثانــي  لشــراء  قويــة  اقتصاديــة  مبــررات  النفــط  شــركة  أمــام  يكــون  حيــث 

أكســيد الكربــون.

الحوكمة الحالية اللتقاط وتخزين الكربون: 
مجاالت الحوكمة

ــة  ــى درجــة معقول ــون إل ــن الكرب ــة اللتقــاط وتخزي وصلــت الحوكمــة الوطني
عــادًة  وذلــك  التقنيــة،  هــذه  تســتخدم  التــي  البلــدان  فــي  التطــور  مــن 
مــن خــال تعديــل األنظمــة القائمــة والتــي يتــم تمويلهــا بموجــب تدابيــر 
ــاخ وتنفيذهــا ضمــن اختصــاص وزارة النفــط أو الطاقــة  ــر المن سياســات تغي

وتحــت إشــراف وزارة البيئــة أو الهيئــة التنظيميــة.

وتخزيــن  اللتقــاط  العالميــة  الحوكمــة  فــإن  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
الكربــون هــي قيــد التطــور وتغطــي مجموعــًة واســعًة مــن التخصصــات 
تــرد  بيــن المكونــات الخمســة للحوكمــة،  والمؤسســات المختلفــة. ومــن 
المنظمــات التــي تشــارك عــادًة فــي هــذه الجهــود فــي المربــع 2 )انظــر 

التاليــة(. الصفحــة 
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يبيــن الشــكل 1 أدنــاه إحــدى الصيــغ المحتملــة للحوكمــة العالميــة اللتقــاط 
وتخزيــن الكربــون وعاقتــه بهيــكل الصناعــة. تتفــاوض الحكومــات الوطنيــة 
علــى المعاهــدات المنظمــة للمنــاخ، وتحــدد السياســات واآلليــات المنظمــة 
اللتقــاط وتخزيــن الكربــون )مزيــج مــن األدوات واللوائــح الوطنيــة والدوليــة(. 
نتائــج تطبيقهــا  الدوليــة بتنســيق السياســات ورصــد  وتقــوم المنظمــات 

ومحاولــة ردع أي جوانــب مــن عــدم االمتثــال لهــا.

ل الحكومــات البحــث والتطويــر فــي تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون،  ُتمــوَّ
إلــى جنــب  علــى الصعيــد الوطنــي وفــي إطــار االتحــادات الدوليــة، جنبــًا 
مــع تمويــل القطــاع الخــاص الــذي ينتــج عــن احتمــال وجــود دور اقتصــادي 
مــن  التمويــل مزيجــًا  يكــون  أن  الكربــون. وُيمِكــن  التقــاط وتخزيــن  لتقنيــة 
ــة، أو ســقف  ــون المفروضــة كضريب ــل المباشــر، وبعــض تكلفــة الكرب التموي
لانبعاثــات التــي يتــم تداولهــا، أو )ضمنيــًا( مــن خــال تفويــض بنشــر طاقــة 

منخفضــة الكربــون.
 

تقــوم الجهــات التــي تتســبب فــي انبعاثــات كثيــرة مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
علــى  الحصــول  مــع  الكربــون،  التقــاط وتخزيــن  باقتــراح وتنظيــم مشــاريع 

بعــض التمويــل مــن المؤسســات الماليــة )مزيــج مــن المقرضيــن التجارييــن، 
والمؤسســات الماليــة الدوليــة، ومؤسســات التمويــل البيئــي المدعومــة 

مــن الحكومــة(. 

ثــم تقــوم هــذه الجهــات الراعيــة للمشــاريع بدفــع المقابــل لشــركات أخــرى 
لنقــل وتخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون )أو تضمينهــا فــي مشــاريع متكاملــة 
رأســيًا، علــى ســبيل المثــال مــن خــال شــركة نفــط تقــوم بالتقــاط انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون الخاصــة بهــا واســتخدامها فــي عمليــة االســتخراج 

المعــزز للنفــط(.
 

وتشــارك مجموعــة واســعة مــن المنظمــات علــى الصعيــد العالمــي فــي 
“حوكمــة  عليــه  يطلــق  الــذي  الفضفــاض  المصطلــح  مــن  أجــزاء مختلفــة 
المنظمــات  هــذه  مــن  قليــل  عــدد  وهنــاك  الكربــون”.  وتخزيــن  التقــاط 
متخصــص فــي التقــاط وتخزيــن الكربــون؛ وكثيــرون يفعلــون ذلــك كجــزء 
مســؤوليات أوســع عــن المنــاخ أو الطاقــة أو البيئــة. وهــذه المنظمــات قــد 
تكــون وطنيــة )أو حتــى دون المســتوى الوطنــي( أو متعــددة الجنســيات 
)تشــمل مجموعــة محــددة مــن البلــدان( أو دوليــة / عالميــة. ويــرد فــي 

الجــدول 1 قائمــة غيــر شــاملة )انظــر الصفحــات التاليــة(.
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الشكل 1 نموذج تخطيطي لحوكمة ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم ومنظمات الصناعةب

المربع الثاني: َمْن يشارك في مختلف مكونات حوكمة تقنية التقاط وتخزين الكربون؟

تطويــر ونشــر اســتخدام التكنولوجيــا: الجامعــات؛ ومعاهــد البحــوث والمختبــرات الحكوميــة؛ مراكــز البحــوث؛ شــركات االستشــارات، وشــركات 
األعمــال )البتــرول، توليــد الكهربــاء، والهندســة / المعــدات والصناعــة ورواد األعمــال / الشــركات الناشــئة(.

الجوانــب االقتصاديــة وآليــات الدعــم المالــي: الحكومــات )اإلقليميــة والوطنيــة وفــوق الوطنيــة(، صناديــق البيئــة وصناديــق تقنيــة التقــاط وتخزيــن 
الكربــون، بنــوك االســتثمار “الخضــراء”، وبنــوك االســتثمار التقليديــة، والمســتثمرين.

المعرفــة لــدى جمهــور النــاس والقبــول العــام: الحكومــات )اإلقليميــة والوطنيــة(، وســائل اإلعــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات 
المجتمعيــة، مؤيــدي المشــروع، وهيئــات الترويــج للصناعــة.

 
المعاييــر  الوطنيــة(، منظمــات  فــوق  والوطنيــة ومــا  )اإلقليميــة  الحكومــات  التصاريــح والمعاييــر والقوانيــن والســامة:  التنظيــم وإصــدار 

لذلــك. المنظمــة  الدوليــة  والمعاهــدات  والهيئــات  واالعتمــاد، 
 

التقــاط وتخزيــن الكربــون ضمــن اإلطــار األوســع لتدابيــر المنــاخ: الحكومــات )اإلقليميــة والوطنيــة ومــا فــوق الوطنيــة(، والمنظمــات الدوليــة 
المعنيــة بالمنــاخ / الطاقــة، والهيئــات والمعاهــدات الدوليــة المنظمــة لذلــك.      

بطريقــة  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  صناعــة  تنظيــم  يتــم  ربمــا   ب 
مختلفة بحسب الدول أو السياقات.  

األبحاث والتطو�ر

املؤسسات املالية

مصدر انبعاثات 
يد كب��ة لثا�ي أكس

الكر�ون 

ناقل ثا�ي أكسيد 
الكر�ون 

شركة تخز�ن ثا�ي 
أكسيد الكر�ون 

د ضر�بة لثا�ي أكسي
الكر�ون أو ت�لفة 

التصار�ح

ات ا��ت��ات ا���ومية وا��امع
والشر�ات

التمو�ل املباشر

التمو�ل املباشر ا���ومة الوطنية

الرقابة، التنظيم

التمو�ل

تدفق ثا�ي أكسيد الكر�ون 

معاهدات املناخ

طو�رالتعاون الدو�� �� األبحاث والت

ية الدولية املعن/ املنظمات ب�ن ا���ومات 
باملناخ

التنظيم

األداة

التصار�ح واللوائح
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متعددة الجنسيات

مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي الدور في التقاط وتخزين الكربون المنظمة

ق مع الوكالة الدولية للطاقة من خال  األوبك ُتنسَّ
منتدى الطاقة الدولي

 التنسيق بين الدول األعضاء والشركاء للترويج للسياسات والتقنيات
المجدية من ناحية التكلفة في التقاط وتخزين الكربون الوكالة الدولية للطاقة

أوبك ومصدر أعضاء فيه7  برنامج دولي للتعاون في األبحاث في إطار الوكالة الدولية للطاقة للتركيز
.على خفض غازات الدفيئة بما فيها التقاط وتخزين الكربون

 برنامج غازات الدفيئة
بالوكالة الدولية للطاقة

 دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية
السعودية، والكويت، وقطر أعضاء فيها

 (من المحتمل( إجراء دراسات وحشد الدعم اللتقاط وتخزين الكربون من
وجهة نظر البلدان المصدرة للنفط

  منظمة الدول المصدرة
للنفط )األوبك(

 كافة بلدان مجلس التعاون الخليجي أعضاء فيها
باستثناء سلطنة ُعمان دورها غير فعال إلى حد بعيد في التقاط وتخزين الكربون  منظمة األقطار العربية

المصدرة للنفط

منتدى للتعاون بين أوبك والوكالة الدولية للطاقة   (من المحتمل( التنسيق بين مصالح الدول المصدرة للنفط والغاز والدول
المستوردة لهما فيما يخص التقاط وتخزين الكربون 

  منتدى الطاقة الدولي
)IEF(

  يشمل قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة
وُعمان )بصفتها عضوًا مراقبًا(

 ال توجد سياسات معروفة في هذا الشأن، ولكنه كيان محتمل لنهوض
الدور المصدرة للغاز بدور في التقاط وتخزين الكربون

 منتدى البلدان المصدرة
 للغاز

أعضاء مجلس التعاون الخليجي ال توجد سياسات معروفة بشأن التقاط وتخزين الكربون مجلس التعاون الخليجي

 العضوية مفتوحة لجميع بلدان مجلس التعاون
 الخليجي وتعقد الشبكة اجتماعات دائمة في مختلف

أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي
تحفيز عاقات الشراكة بين الجهات المعنية بالطاقة النظيفة

 شبكة الطاقة النظيفة بين
  االتحاد األوروبي ومجلس

التعاون الخليجي8

ال يوجد
 مجموعة من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني يقودها
  البنك الدولي تسعى لحشد الدعم لتسعير الكربون؛ ويشمل البحث تأثير

 تسعير الكربون على التقاط وتخزين الكربون9

 تحالف قيادة تسعير
 انبعاثات الكربون

ال يوجد   جهة تنسيق بين اتحادي شركات من شركات الفحم الصينية واألمريكية
ومعاهد أبحاث، بما في ذلك موضوعات التقاط وتخزين الكربون

 مركز أبحاث الطاقة النظيفة
  بين الواليات

 المتحدة األمريكية والصين10

 تتضمن دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية

 مبادرة عالمية من بين أعضائها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة
 األمريكية والصين وآخرين؛ أحد "تحديات االبتكار" السبعة لها هو التقاط
  الكربون، وتقود المبادرة المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة

 األمريكية11

مبادرة السعي إلى االبتكار

 يتضمن دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية 2014

 منتدى رفيع المستوى يجمع 23 دولة في مجال الطاقة النظيفة؛ وتم
 إنهاء برنامج التقاط وتخزين واستخدام الكربون المندرج في إطاره في

122014 وتم تحويله إلى منتدى القيادات المعني بحجز الكربون

 المؤتمر الوزاري العالمي 
للطاقة النظيفة

برنامج ُقطِري في دولة اإلمارات العربية المتحدة  تعزيز النمو االقتصادي المستدام في االقتصادات النامية والناشئة، بما
في ذلك استخدام التقاط وتخزين الكربون

 المؤسسة العالمية للنمو
 األخضر

ال يوجد

 وثيقة متعددة األطراف ملزمة قانونًا؛ النظر في تدابير الحماية التي توفرها
 المعاهدة13 فيما يتعلق باالستثمار في التقاط وتخزين الكربون ونقل

 التكنولوجيا، باستثناء نقل وتداول ثاني أكسيد الكربون )والذي ال تنطبق عليه
 أحكام المعاهدة نظرًا ألن ثاني أكسيد الكربون ليس إحدى سلع الطاقة

ميثاق الطاقة

أرامكو السعودية أحد المشاركين فيه   تحالف من 10 شركات نفطية يستثمر 1 مليار دوالر أمريكي في تقنيات
المناخ، بما فيها التقاط وتخزين واستخدام الكربون

  مبادرة شركات النفط
 والغاز بشأن المناخ14

ال يوجد  تحالف من الجهات المعنية في الحكومات والشركات األوروبية يدعم
األبحاث في التقاط وتخزين الكربون ومشاريعه التجريبية منصة صفر انبعاثات

 مقرها مدينة مصدر، دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 تضم في عضويتها العديد من الشركات في مجلس

التعاون الخليجي

  مؤسسة غير ربحية تابعة للقطاع الخاص تتولى تمثيل قطاع الطاقة 
النظيفة في مختلف أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا15

 مجلس األعمال للطاقة
 النظيفة - الشرق األوسط

وشمال أفريقيا

ال يوجد، ولكن عضويتها مفتوحة لألعضاء من أي دولة  منظمة مقرها المملكة المتحدة تتولى تمثيل مصالح أعضائها في تطوير
تقنية التقاط وتخزين الكربون

 جمعية التقاط وتخزين
الكربون

 تجمع في عضويتها المملكة العربية السعودية
والمملكة المتحدة ومملكة النرويج ومملكة هولندا الترويج لنشر استخدام التقاط وتخزين الكربون على نطاق واسع مبادرة الممالك األربع

)

الجدول 1 المنظمات المحددة التي تعمل حاليًا أو من المحتمل أن تشارك في التقاط وتخزين الكربونج

 ج تضطلــع العديــد مــن هــذه المؤسســات بــأدوار تتجــاوز التقــاط وتخزيــن الكربــون؛ ولكــن ال يــرد هنــا إال دورهــا فــي التقــاط وتخزيــن الكربــون. بعــض هــذه المنظمــات ليــس لهــا دور فــي مجــال 
التقاط وتخزين الكربون في الوقت الحالي، ولكن قد يكون من المناسب لها أن تضطلع بدور فيها )على سبيل المثال دول مجلس التعاون الخليجي(
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الجدول 1 المنظمات المحددة التي تعمل حاليًا أو من المحتمل أن تشارك في التقاط وتخزين الكربون )تابع(

المنظمات الدولية

مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي الدور في التقاط وتخزين الكربون المنظمة

 يضم في عضويته دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية

 تمثيل على المستوى الوزاري ويشمل االتحاد األوروبي والصين وروسيا
 وغيرها؛ يتولى صياغة وتنسيق سياسات التقاط وتخزين الكربون في

مجاالت االتصال واألبحاث ونشر االستخدام والتمويل

  منتدى القيادات المعني
بحجز الكربون16

 دول مجلس التعاون الخليجي ليست أعضاًء "بعد" ولكن
بعض الكيانات من دول الخليج أعضاء فيها )إمارة

أبو ظبي، مصدر( 

 منظمة دولية قائمة على العضوية مقرها أستراليا، ومن بين أعضائها
 الواليات المتحدة األمريكية والصين والدول األوروبية والمنظمات غير
 الحكومية والشركات؛ تسعى إلى تسريع وتيرة استخدام التقاط وتخزين

 الكربون على المستوى العالمي من خال تقديم المشورة وحشد التأييد
وتبادل المعرفة.

 المعهد العالمي الحتجاز
وتخزين الكربون

 جميع دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء فيها،
والوكالة مقرها أبو ظبي

 التقاط وتخزين الكربون ال يدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الدولية
  للطاقة المتجددة )إيرينا( ولكنه يندرج ضمن أبحاث الوكالة في مستقبل

الطاقة.

 الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة

كافة دول مجلس التعاون الخليجي أعضاء فيها  من الممكن أن تشارك في التجارة الدولية لثاني أكسيد الكربون، ولكن ال
يبدو أن هذا يتعلق بثاني أكسيد الكربون باعتباره منتجًا ثانويًا منظمة التجارة العالمية

 المملكة العربية السعودية أحد األعضاء في البروتوكول
ق على التعديات المتعلقة بثاني  ولكنها لم ُتصدَّ

أكسيد الكربون؛ سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية
  المتحدة عضوان في معاهدة لندن السابقة على 
البروتوكول والتي ال تغطي ثاني أكسيد الكربون.

البحرين والكويت وقطر ليسوا أعضاء في أي منها.

 معاهدة دولية بها 43 عضوًا تتولى تنظيم تصريف النفايات في البحر؛
 تم تعديلها لتشمل التخزين تحت قاع البحر والنقل الدولي لثاني أكسيد

 الكربون، ولكن لم يتم التصديق على هذه التعديات بعد )تحتاج إلى
ق عليها 2 فقط حتى اآلن   التصديق عليها من 2/3 من األعضاء؛ صدَّ

وهناك 5 في طور التصديق(17

بروتوكول لندن

قت عليها كافة دول مجلس التعاون الخليجي صدَّ

م التعاون في خفض انبعاثات غازات الدفيئة ومتابعة  معاهدة دولية ُتنظَّ
 االتفاقات ومنها اتفاق باريس. تشمل نقل التكنولوجيا ومنها تقنيات

 التقاط وتخزين الكربون. تتضمن آلية التنمية النظيفة في بروتوكول كيوتو
التقاط وتخزين الكربون، ولكن مستقبلها في ِظل اتفاق باريس ليس

واضحًا. 

 اتفاقية األمم المتحدة
 اإلطارية بشأن تغير المناخ

)UNFCCC(

 دول مجلس التعاون الخليجي لم تسهم بأموال وليس
لديها كيانات معتمدة في الصندوق األخضر للمناخ

 صندوق تم إنشاؤه في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
 المناخ لتمويل مشاريع المناخ في البلدان النامية، ويهدف إلى تجميع 100

  مليار دوالر من الدول المتقدمة ليتم إنفاقها من خال الصندوق األخضر
 للمناخ؛ مشاريع التقاط وتخزين الكربون تنطبق عليها الشروط ولكن لم يتم

تمويل أي منها منذ ديسمبر 182015

الصندوق األخضر للمناخ

 مجلس التعاون الخليجي يمكنه المشاركة ماليًا ومن
 خال العلماء عبر العضوية في المنظمة العالمية

 لألرصاد الجوية؛ يشارك مجلس التعاون الخليجي في
 اجتماعات مجموعات العمل

تحفيز عاقات الشراكة بين الجهات المهتمة بالطاقة النظيفة  الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ

ال يوجد  اتحاد من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وبلدان أخرى، يقوم بإجراء
أبحاث عن دورة الكربون العالمية بما فيها التقاط وتخزين الكربون  مشروع الكربون العالمي

هنــاك ثاثــة اتجاهــات هامــة يمكــن ماحظتهــا. أواًل، بالنســبة إلــى معظــم 
وتخزيــن  التقــاط  مجــرد  مــن  نطاقــًا  األوســع  االختصــاص  ذات  الهيئــات 
الكربــون، فــإن تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون تعتبــر نشــاطًا ثانويــًا إلــى حــد 
مــا )ربمــا باســتثناء الوكالــة الدوليــة للطاقــة(. ثانيــًا، بعــض هيئــات الطاقــة 
وتخزيــن  التقــاط  أنشــطة  تجميــع  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  الرئيســية 
الكربــون لمنتجــي النفــط والغــاز لــم تفعــل ســوى القليــل جــدًا )أوبــك، أوابــك، 
منتــدى الطاقــة الدولــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي(. ثالثــًا، تظهــر 
معظــم  فــي  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الهيئــات العالميــة الرئيســية ذات الصلــة بالتقــاط وتخزيــن الكربــون، فــي حيــن 

أن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى غائبــة فــي الغالــب.

مــن  واســعة  مجموعــة  تشــارك  المحــددة،  المنظمــات  هــذه  بخــاف 
الجهــات الفاعلــة األخــرى فــي التقــاط وتخزيــن الكربــون كجهــات تنظيميــة 
وباحثيــن ومناصريــن ومســتثمرين ومعارضيــن. وتشــمل هــذه المنظمــات 
مــا يلــي: المنظمــات غيــر الحكوميــة البيئيــة، التــي تتفــاوت مواقفهــا فيمــا 
مجموعــات  الدعــم،  إلــى  المعــاداة  مــن  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  يخــص 
المجتمــع المحلــي، الجهــات التنظيميــة وواضعــي السياســات مثــل وزارات 
البيئــة والطاقــة )وفــي الغالــب تشــارك وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي حالــة 
مفاوضــات تغيــر المنــاخ(، الشــركات )النفــط والغــاز، والكهربــاء، والصناعــة، 

ومــوردي المعــدات وغيرهــا الكثيــر( وشــركات االســتثمار والبنــوك.
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نقاط الضعف في الحوكمة الدولية اللتقاط 
وتخزين الكربون

ال يوجــد إطــار عالمــي شــامل لحوكمــة التقــاط وتخزيــن الكربــون. الطاقــة 
النوويــة مــن اختصــاص الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والطاقــة المتجــددة 
مــن اختصــاص الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )إيرينــا(، وهمــا منظمتــان 
حكوميتــان دوليتــان يقــع هــذان المجــاالن فــي قلــب اختصاصهمــا. الوكالــة 
أقــرب مــا يعادلهمــا، ولكنهــا تضــم فقــط أعضــاء  الدوليــة للطاقــة هــي 
ــر  ــة مــع عــدد قليــل مــن الشــركاء غي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي
األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وكان لهــا تاريخيــًا 
عاقــة معاديــة إلــى حــد مــا مــع منظمــة أوبــك )وإن تحســنت اآلن عــن 
طريــق االتصــال مــن خــال منتــدى الطاقــة الدولــي(. كمــا أن الوكالة الدولية 
للطاقــة لديهــا اختصــاص أضيــق وآخــر أوســع؛ أضيــق مــن حيــث أنهــا كانــت 
تركــز فــي األســاس علــى النفــط وال ســيما جانــب أمــن الطاقــة، وأوســع مــن 

حيــث أنــه يغطــي اآلن مــن حيــث المبــدأ جميــع مصــادر الطاقــة.

قويــًا  اهتمامــًا  تبــدى  التــي  البلــدان  مــن  األساســية  المجموعــة  أن  كمــا 
بالتقــاط وتخزيــن الكربــون هــي أيضــًا محــددة بشــكل جيــد، وهــي أساســًا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والصيــن 
وكنــدا والواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأســتراليا والنرويــج، مــع 
بعــض المشــاركة مــن هولنــدا والبرازيــل واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد 
الرئيســية  االقتصــادات  يشــمل معظــم  أفريقيــا. وهــذا  وروســيا وجنــوب 
وتثيــر  المنتجيــن.  كبــار  مــن  والعديــد  األحفــوري،  الوقــود  ومســتخدمي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، باعتبارهــا طرفــًا، مشــكلًة فــي الوقــت الراهــن 
نظــرا لعــدم اهتمــام اإلدارة الحاليــة بسياســات المنــاخ، بالرغــم مــن حصــول 
التقــاط وتخزيــن الكربــون علــى بعــض الدعــم مــن قبــل وزير الطاقــة األمريكي 

الحالــي، وذلــك فــي الغالــب األعــم كجــزء مــن دعــم صناعــة الفحــم.19

ومــع ذلــك، بالنســبة لمعظــم هــذه البلــدان، فــإن التقــاط وتخزيــن الكربــون، 
رغــم أهميتــه، ليــس أولويــة عليــا فــي المنــاخ، حيــث حظيــت مصــادر الطاقــة 
وتجــدر  بهــا(.  الخاصــة  الدوليــة  الوكالــة  )مــع  اهتمــام  بأعلــى  المتجــددة 
اإلشــارة إلــى أن نجــاح تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون كقضيــة وجوديــة هــو 
أمــر بــارز بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )وغيرهــا مــن منتجــي 
النفــط الرئيســيين( والنرويــج وبعــض الواليــات / األقاليــم فــي الواليــات 
المتحــدة وكنــدا وأســتراليا - وهــي تحديــدًا الكيانــات التــي يشــكل الوقــود 
األحفــوري جــزءًا حيويــًا مــن اقتصادهــا. ولذلــك يتعيــن عليهــا أن تأخــذ زمــام 

ــادرة قــدر اإلمــكان. المب

وهنــاك عــدد كبيــر مــن المنتديــات والمنظمــات إمــا متخصصــة فــي التقــاط 
اختصاصاتهــا.  مــن  جــزء  الكربــون  وتخزيــن  التقــاط  أن  أو  الكربــون  وتخزيــن 
ويتوفــر التمويــل البحثــي لعــدد كبيــر مــن المشــاريع، ولكنــه متناثــر وإلــى 
حــد مــا يمثــل ازدواجيــة للجهــود وال يركــز بالقــدر الكافــي علــى مواجهــة 
التحديــات الرئيســية اآلنيــة. وهنــاك العديــد مــن الصناديــق المخصصــة لنشــر 
اســتخدام هــذه التقنيــة، ولكنهــا عــادة مــا تكــون علــى المســتوى الوطنــي 
أو دونــه، وفــي حيــن أن حجــم بعضهــا كبيــر جــدًا، فإنهــا ليســت بالحجــم 

الكافــي لاســتمرار فــي تنفيــذ مشــاريع جديــدة.

التعــاون الخليجــي مــع هــذه المنظمــات  وكانــت مشــاركة دول مجلــس 
تقتصــر إلــى حــد كبيــر علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية. وقــد تعاملــت قطــر مــع التقــاط وتخزيــن الكربــون فــي 
المقــام األول مــن خــال شــركات النفــط الكبــرى ولــم تحــرز تقدمــًا ُيذكــر.
ــر المؤسســات الواعــدة مــن أجــل إحــراز المزيــد مــن التقــدم هــي تلــك  وأكث
التــي تجمــع عــددًا قليــًا نســبيًا مــن البلــدان ذات القــدرات التقنيــة والماليــة، 

وتظهــر التزامــًا قويــًا بالتقــاط وتخزيــن الكربــون.

ومــن المحتمــل أن يكــون هنــاك توتــر معيــن بيــن منتجــي الغــاز والفحــم، 
م الغــاز نفســه  الذيــن يتنافســون فيمــا بينهــم منافســًة شرســًة. وقــد قــدَّ
كبديــل صديــق للبيئــة نســبيًا مقارنــة بالفحــم. علــى المــدى البعيــد، ســوف 
يتطلــب الغــاز انتشــارًا واســع النطــاق لتقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون أيضــًا، 
ولكــن فــي الوقــت الراهــن يمكــن تحقيــق وفــورات ســريعة ورخيصــة فــي 
ثانــي أكســيد الكربــون عــن طريــق التحــول إلــى الغــاز. وبالتالــي هنــاك تبايــن 
فــي االهتمــام بيــن تلــك البلــدان التــي ترغــب فــي الحفــاظ علــى جــدوى 
مواردهــا المحليــة مــن الفحــم )الصيــن والهنــد وبعــض الواليــات األمريكيــة(، 
وتلــك التــي ترغــب فــي تشــجيع التحــول إلــى الغــاز مــع ضمــان ســوق طويلــة 
األجــل الحتياطياتهــا ) قطــر، بعــض الواليــات المتحــدة األخــرى(، وتلــك التــي 

لديهــا علــى األرجــح الرغبــة فــي تحقيــق الهدفيــن معــًا )كنــدا وأســتراليا(.

العديــد مــن منتجــي النفــط والغــاز والفحــم الرئيســيين لــم يتخــذوا تاريخيــًا 
حتــى  أو  يتخلفــون  وكانــوا  المنــاخ،  بشــأن  اإلجــراءات  مــن  القليــل  ســوى 
يعرقلــون المفاوضــات الدوليــة. وقــد تســبب ذلــك فــي تضــرر ســمعتهم 
ومصداقيتهــم وتأييــد الــرأي العــام لهــم. وتواجــه شــركات الوقود األحفوري 
المشــكلة نفســها، ولكــن علــى نطــاق أوســع. وهــذا يــؤدي إلــى التشــكيك 

فــي صــدق نواياهــم فيمــا يتعلــق بتعزيــز التقــاط وتخزيــن الكربــون اآلن.

وعلــى صعيــد السياســات الداخليــة، ثبــت أنــه مــن الصعــب جــدًا علــى معظــم 
البلــدان أن تفــرض تكاليــف صارمــة للكربــون علــى اقتصادهــا، نظــرًا لعــدم 
وجــود تحــرك دولــي منســق فــي هــذا الصــدد. وقــد تــم حظــر خطــط تــداول 
ككل،  المتحــدة  الواليــات  فــي  الحــال  هــو  كمــا  كليــًا،  الكربــون  وضرائــب 
وإلغائهــا كمــا هــو الحــال فــي أســتراليا، أو تفشــي اإلعفــاءات واإلفــراط فــي 
تخصيصهــا ممــا أدى إلــى مؤشــرات ســعرية ضعيفــة جــدًا )خطــة االتحــاد 
األوروبــي لتــداول االنبعاثــات وآليــة التنميــة النظيفــة(. ويمكــن للقطاعــات 
ذات المصالــح الخاصــة أن تعــوق فــرض تكلفــة علــى الكربــون، أو أن تتاعــب 

بهــا لصالحهــا.

ومــن الناحيــة السياســية، ثبــت أنــه مــن األســهل بكثيــر المضــي قدمــًا فــي 
تحديــد حصــص مســتهدفة وتقديــم الدعــم للطاقــة المتجــددة وكفــاءة 
االســتهاك والســيارات الكهربائيــة والوقــود الحيــوي وغيرهــا مــن هــذه 
النهــج، بالرغــم مــن التكاليــف الخفيــة األكبــر. وبخــاف بعــض االســتثناءات، 
لــم تجتــذب مشــاريع التقــاط وتخزيــن الكربــون صناديــق األمــوال الحكوميــة 
الكبيــرة الازمــة لجعلهــا ذات جــدوى اقتصاديــة فــي ِظــل غيــاب ســعر قــوي 

للكربــون.

مجاالت التحسن المحتملة للحوكمة الدولية 
اللتقاط وتخزين الكربون

إن تحقيــق الجــدوى لتقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون بالحجــم المطلــوب 
يقتضــي توفيــر ثاثــة عناصــر علــى األقــل: العديــد مــن المشــاريع القابلــة 
للتكــرار لخفــض التكاليــف وبنــاء الثقــة، نمــوذج تجــاري مجــٍد مــع مبــررات 
اقتصاديــة داعمــة، ودعــم مــن السياســيين والــرأي العــام. وهــذه النقــاط ال 
ــرة  يمكــن التعامــل معهــا بمعــزل عــن بعضهــا البعــض. فحتــى الــدول الكبي
ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة لــم تتمكــن مــن تحقيــق هــذه الغايــات 

باســتمرار مــن تلقــاء نفســها، مشــيرًة إلــى ضــرورة وجــود تنســيق دولــي.

الكربــون.  وتخزيــن  اللتقــاط  عالمــي  إطــار  وضــع  الضــروري  مــن  وليــس 
ولكــن مــا هــو مطلــوب هــو كتلــة حرجــة مــن البلــدان التــي لديهــا التمويــل 
والتكنولوجيــا وفــرص اســتخدام التقــاط وتخزيــن الكربــون للمضــي قدمــًا. 
ــز  وقــد أحــرز تقــدم علــى مــدى العقديــن الماضييــن أو نحــو ذلــك فــي تعزي
يكفــي  وهــذا  الكربــون،  وتخزيــن  اللتقــاط  القانونــي  واألســاس  الســامة 
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علــى األرجــح فــي الوقــت الحاضــر. وقــد تمــت عمليــة التنظيــم فــي الجهــات 
االتحــاد  علــى مســتوى  )أو  الوطنــي  المســتوى  علــى  الرئيســية  الفاعلــة 
الحاليــة  القواعــد  تعديــل  طريــق  عــن  عــادًة  يتــم  ذلــك  وكان  األوروبــي(، 
المنظمــة للنفــط والغــاز. وقــد اســتخدمت أدوات قانونيــة أخــرى لتنظيــم 

نقــل ثانــي أكســيد الكربــون عبــر الحــدود.

أمــا مســألة وضــع إطــار مناخــي أوســع نطاقــًا لجعــل تقنيــة التقــاط وتخزيــن 
ــًا إلــى جنــب مــع غيرهــا مــن التقنيــات  الكربــون ذات جــدوى اقتصاديــة، جنب
منخفضــة الكربــون، دون دعــم خــاص أو مســاندة لــكل مشــروع علــى حــدة 

فهــو موضــوع لــه تداعيــات تتجــاوز هــذه الورقــة البحثيــة.

ومــع ذلــك، وكمــا يقتــرح ديفيــد فيكتــور،20 بــداًل مــن اإلطــار العالمــي غيــر 
العملــي لعمليــة مؤتمــر األطــراف، قــد تكــون “األنديــة” األصغــر للبلــدان 
تبــادل  يكــون  أن  ويمكــن  الصــدد.  هــذا  فــي  تقــدم  إحــراز  علــى  قــادرة 
التكنولوجيــا، والتمويــل، وفــرص المشــاريع اللتقــاط وتخزيــن الكربــون إحــدى 
فــي  مــا.  نــاٍد  إلــى  االنضمــام  علــى  البلــدان  لتشــجيع  “الترغيــب”  وســائل 
المقابــل، يمكــن لألعضــاء االلتــزام بسياســات محــددة تســتهدف، كمــا هــو 
الحــال فــي النهــج الــذي يقترحــه فيكتــور، المدخــات وليــس المخرجــات. 
أيضــًا معاييــر  للكربــون، وربمــا  ذلــك ســعرًا فعــااًل ومتزايــدًا  وقــد يشــمل 
النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، ولكــن مــن المهــم أال يكــون هنــاك تضــارب 
ــى إضعــاف مؤشــرات  ــر إل ــؤدي هــذه المعايي ــن السياســتين وأال ت بيــن هاتي

الســعر.

وقــد يســاعد وجــود توافــق عالمــي أو علــى األقــل متعــدد الجنســيات مــن 
جانــب نــاد مــن الجهــات التــي تســهم بنصيــب كبيــر فــي االنبعاثــات فــي 
التغلــب علــى هــذه العقبــة مــن خــال إنشــاء التــزام بتطبيــق تكلفــة متســقة 
وكافيــة للكربــون و/ أو معاييــر للطاقــة النظيفــة تتطلــب اســتخدامًا فعــااًل 
اللتقــاط وتخزيــن الكربــون. ويســاعد نهــج دولــي للقطاعــات، علــى ســبيل 
المثــال فــي صناعــة األســمنت، علــى التغلــب علــى مشــكلة تناقــص الميــزة 
بلــد واحــد جــراء هــذا التطبيــق.  التــي قــد يتحملهــا  التنافســية  الصناعيــة 

ــة. ويمكــن إدراج ذلــك فــي االتفاقــات التجاري

إلــى  وترجــع الصــورة الســلبية للــرأي العــام عــن التقــاط وتخزيــن الكربــون 
ارتباطهــا بشــركات النفــط والغــاز والفحــم. وهــذا أمــر ال مفــر منــه، إال أن 
تلــك  سيســاعد  الكربــون  وتخزيــن  اللتقــاط  النطــاق  واســع  االســتخدام 
الصناعــات علــى تحســين صورتهــا. ومــن بيــن النقــاط الســلبية األخــرى تجــاوز 
التكاليــف واإللغــاءات البــارزة، وهــي أمــور ال مفــر منهــا فــي أي صناعــة 
واألكثــر  النطــاق  واســعة  الناجحــة  المشــاريع  تســاعد  وســوف  جديــدة. 
وضوحــًا فــي عــدد مــن الصناعــات والبلــدان فــي التقليل من هذه الشــكوك.

ورغبــًة فــي حشــد الدعــم العــام، فــإن تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون ال 
بــد لهــا مــن صــورة إيجابيــة أكثــر، مثــل تلــك التــي كونتهــا صناعــة الطاقــة 
الشمســية لنفســها. ويمكــن أن يشــمل ذلــك ترويــج بعــض الصناعــات التــي 
المثــال،  الكربــون، ومنهــا األســمنت علــى ســبيل  بالتقــاط وتخزيــن  تلتــزم 
باعتبــار أنهــا “خضــراء”. كمــا إن إحــدى الوســائل لجــذب األشــخاص الماهريــن 
والمســتثمرين إلــى هــذا القطــاع هــو التأكيــد علــى الطفــرات التكنولوجيــة 
واإلثــارة. وُيعــدُّ نجــاح اختبــارد الطاقــة الحيويــة والتقــاط وتخزيــن الكربــون 
وااللتقــاط المباشــر مــن الهــواء ُبعــدًا ثالثــًا، كحــل طويــل األجــل “لارتفــاع 
إبطــاء  فــي  اآلن  حتــى  البطــيء  والتقــدم  الحــرارة  درجــة  فــي  المؤقــت” 
االنبعاثــات. ويثيــر هــذا األمــر الجــدل فــي بعــض األوســاط، بســبب المخــاوف 
مــن “الخطــر األخاقــي”، ولكنــه عنصــر أساســي فــي معظــم الخطــط الجادة 
لإلبقــاء علــى الزيــادة بعيــدة المــدى فــي درجــة الحــرارة تحــت 2 درجــة مئويــة 
أو 1.5 درجــة مئويــة، كمــا أنــه يســاعد فــي ضمــان الجــدوى االقتصاديــة 

بعيــدة المــدى لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ه توقف مشروع عين صالح عن حقن ثاني أكسيد الكربون، ولم يتم تنفيذ أي مشاريع أخرى.

د  إذا لم تكن اإلزالة الفعلية واسعة النطاق لثاني أكسيد الكربون من الغاف الجوي غير ممكنة، فمن المهم تحديد ذلك مبكرًا لنظرًا لكثرة الخطط المناخية التي تعتمد عليها

الطريق نحو التحسن - دور دول مجلس 
التعاون الخليجي؟

ال بــد أن تحظــى تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون بدعــم مــن البلــدان التــي لهــا 
مصلحــة قويــة فــي نجاحهــا. ومــن بيــن الــدول الرئيســية المصــدرة للنفــط 
 والغــاز، فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ــز عــن هــذه الجهــود  ــدان. وقــد تخلفــت الجزائ ــرز هــذه البل ــج هــي أب والنروي

بعــد أن قدمــت مســاهمة أوليــة.ه

الرئيســية  الــدول  التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن  أمــا بقيــة دول مجلــس 
دورًا  لعبــت  فقــد  ونيجيريــا،  وليبيــا  والعــراق  إيــران  مثــل  للنفــط  المنتجــة 
الداخلــي  األمــن  ومشــاكل  السياســية  االنقســامات  وتســهم  محــدودًا. 
فــي ذلــك، حيــث تعنــي أن العديــد مــن هــذه البلــدان لديهــا أولويــات أكثــر 
ــل أو  ــم القليــل فــي التموي ــدان ربمــا ال يمكنهــا إال تقدي إلحاحــًا. وهــذه البل
التكنولوجيــا. أمــا روســيا، وهــي إحــدى الــدول األخــرى الرائــدة فــي مجــال 
البتــرول، فليســت مــن الــدول ذات المواقــف الرياديــة فــي مجــال المنــاخ. 
ومــع ذلــك، قــد يكــون الدعــم الدبلوماســي لهــذه البلــدان، فــي ائتــاف 
خلــف مجموعــة رائــدة صغيــرة، مفيــدًا فــي المفاوضــات الدوليــة بشــأن 

التقــاط وتخزيــن الكربــون. سياســات 

ويمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضــًا أن تســتفيد مــن التعــاون 
ــار منتجــي النفــط والغــاز الذيــن لديهــم اهتمــام  مــع منتجيــن آخريــن مــن كب
بالتقــاط وتخزيــن الكربــون ومنهــم المكســيك والبرازيــل. وهنــاك مقايضــات 
محتملــة للحصــول علــى الدعــم الدبلوماســي، علــى ســبيل المثــال دعــم 
التنســيق  هــذا  كان  وقــد  الغابــات.  إزالــة  مــن  الحــد  فــي  البرازيــل  جهــود 
اإلمــارات  دولــة  نجــاح  فــي  أســهمت  التــي  العوامــل  أحــد  البرازيــل  مــع 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ديســمبر 2011 فــي 
إدراج التقــاط وتخزيــن الكربــون كإحــدى التقنيــات المجديــة فــي إطــار آليــة 
التنميــة النظيفــة لبروتوكــول كيوتــو.21 وقــد تمــت الموافقــة علــى بعــض 
المشــاريع المتعلقــة باســتخدام ثانــي أكســيد الكربــون فــي إطــار آليــة التنميــة 

النظيفــة.22

بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي لديهــا قواعــد مؤسســية ودبلوماســية 
وعلميــة محــدودة. ولذلــك يتعيــن عليهــا أن تكــون انتقائيــة فيمــا يتعلــق 
تختــار   وأن  فيهــا،  تشــارك  أو  إليهــا  تنضــم  التــي  والمنظمــات  بالمبــادرات 
الجهــات التــي لهــا أقصــى تأثيــر وقــدرة علــى تطويــر التقــاط وتخزيــن الكربــون.

لــم يحقــق مجلــس التعــاون الخليجــي ذاتــه إال نجاحــًا محــدودًا فــي تعزيــز 
التكامــل االقتصــادي بيــن أعضائــه، وكان هــذا التعزيــز بعيــدًا بصفــة عامة عن 
قطــاع الطاقــة. وتوحــي المشــاكل السياســية الحاليــة بــأن مجلــس التعــاون 
الخليجــي كمنظــة ليــس الكيــان المناســب لتولــي زمــام المبــادرة فــي تقنيــة 
ــون. ومــن بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن  ــن الكرب التقــاط وتخزي
دولــة  اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية همــا األكثــر 
نشــاطًا فــي موضــوع التقــاط وتخزيــن الكربــون، ويبــدو أنــه مــن المرجــح أن 
يســتمر دورهمــا الريــادي، ولكنهمــا ســوف يســتفيدان مــن الدعــم المقــدم 

مــن مصــدري النفــط الرئيســيين اآلخريــن.

لتنســيق  األخــرى  المحتملــة  المنظمــات  إحــدى  هــي  أوبــك  منظمــة 
النفطيــة.  الــدول  بيــن  الكربــون  وتخزيــن  بالتقــاط  المتعلقــة  السياســات 
ويبــدو التعــاون الــذي حــدث مؤخــرًا بيــن الــدول األعضــاء فــي أوبــك وغيــر 
األعضــاء فيهــا )وهــم بصــورة رئيســية روســيا وســلطنة عمــان وكازاخســتان 
الخافــات  مــن  الرغــم  وعلــى  مشــجعًا.  مؤشــرًا  وغيرهــا(  والمكســيك 
السياســية بيــن بعــض أعضائهــا، إال أن منظمــة األوبــك واصلــت عملهــا 
داخليــًا. النفــط  تســييس قضايــا ســوق  عــدم  واســتطاعت  بــل  بفعاليــة، 

.
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تغيــرًا  الكربــون ســيكون  وتخزيــن  التقــاط  فــي  التعــاون  فــإن  ذلــك،  ومــع 
رئيســيًا للمنظمــة، والتــي تركــز علــى إدارة أســواق النفــط وتنســيقها. وال 
تــزال الصــورة ســلبية عــن منظمــة أوبــك فــي الخــارج، والتــي ترتبــط فــي 
الســبعينات  فــي  النفــط  أســعار  بصدمــات  وأوروبــا  المتحــدة  الواليــات 
والتاعــب فــي الســوق. وربمــا يســاعد منتــدى الطاقــة الدولــي، الــذي تــم 
تشــكيله لتحســين االتصــال بيــن منظمــة أوبــك والوكالــة الدوليــة للطاقــة، 
علــى التوفيــق بيــن اهتمــام الــدول األعضــاء فــي منظمــة أوبــك بالتقــاط 
الدوليــة  الوكالــة  تبذلهــا  التــي  الممتــدة  الجهــود  وبيــن  الكربــون  وتخزيــن 
للطاقــة فــي مجــال البحــث والترويــج. وقــد يســاعد منتــدى الــدول المصــدرة 
للغــاز فــي انضمــام أعضائــه، الذيــن ليســوا أعضــاًء فــي منظمــة أوبــك، إلــى 

هــذه الجهــود.

الكربــون  بحجــز  المعنــي  القيــادات  منتــدى  يكــون  أن  المحتمــل  ومــن 
ــرز منظمتيــن  (CSLF( والمعهــد الدولــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون همــا أب
دوليتيــن ينحصــر مجــال تركيزهمــا فــي التقــاط وتخزيــن الكربــون. وتشــارك 
فــي   الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
منتــدى القيــادات المعنــي بحجــز الكربــون )CSLF(. وربمــا يتبيــن أن ھــذه 
التقــاط  آليــة لتعزيــز سیاســة متســقة لتشــجیع  المؤسســات هــي أفضــل 
وتخزيــن الكربــون داخــل “النــادي”، وتزويــده بمبــررات اقتصاديــة ال تعتمــد 

علــى مشــاريع منفــردة.

هــذه  تطبيــق  للنفــط  المنتجــة  الــدول  علــى  يتعيــن  ممــا ســبق  وبالرغــم 
السياســات داخليــًا، ســواء مــن خــال دمــج رســوم الكربــون فــي اقتصاداتهــا، 
التنفيــذ  علــى  يقــوم  والصناعــات  للمرافــق  معيــار  وضــع  خــال  مــن  أو 
ــل هــذه النقطــة تحديــًا كبيــرًا فــي  التدريجــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون. وُتمثَّ

ضــوء الدعــم المتواصــل للطاقــة.

التوصيات
ينبغــي علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تجعــل تعزيــز التقــاط وتخزيــن 
الكربــون أحــد األهــداف األساســية لسياســاتها فــي مجــال المنــاخ. حيــث مــن 
شــأن ذلــك أن يســهم فــي تنميتهــا االقتصاديــة، وتعزيــز المســتقبل البيئــي 
ــز موقفهــا الدبلوماســي  واالقتصــادي لمواردهــا مــن النفــط والغــاز، وتعزي
الدولــي. مــن الناحيــة الواقعيــة، ونظــرًا للتوتــرات السياســية الحاليــة، وغيــاب 
ــه يتعيــن علــى  االهتمــام مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى، فإن
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية تولــي زمــام 
المبــادرة فــي هــذه الجهــود حتــى يقــرر أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي 

اآلخــرون المشــاركة بشــكل أكبــر فيهــا.

ــد  ــد مــن البحــوث، رغــم أهميتهــا، النشــاط الوحي وال ينبغــي أن يكــون المزي
فــي الوقــت الحالــي. النقــاط الرئيســية هــي:

تنفيــذ حزمــة مــن المشــاريع العمليــة اللتقــاط وتخزيــن الكربــون لخفــض   • 
التكاليف وإيجاد الثقة في التقنيات المطلوبة.  

التشــجيع علــى تبنــي آليــة متناســقة إلنجــاح التبنــي واســع النطــاق لتقنيــة   • 
التقاط وتخزين الكربون، وأكثرها تفضيًا فرض ضريبة على الكربون.

تقديــم الدعــم فــي تكويــن صــورة إيجابيــة عــن تقنيــة التقــاط وتخزيــن   • 
الكربــون، والســعي للحــد مــن انتشــار الفكــرة التــي تقــول بــأن الهــدف    
مــن تقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون يقتصــر علــى إنقــاذ صناعــة الوقــود    

األحفوري “القذرة”.  

ولتحقيــق ذلــك، يمكــن أن تتخــذ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الخطــوات التالية:

 1. التعــاون مــع نــاد مــن البلــدان ذات التوجــه المماثــل التــي تعطــي األولويــة 
ــات والمشــاريع  ــن الكربــون ولهــا كتلــة حرجــة مــن االنبعاث اللتقــاط وتخزي   
هــي  الصــدد  هــذا  فــي  الواعــدة  الــدول  وأكثــر  الدبلوماســي.  والــوزن    
أهميــة  التــي تعطــي  األخــرى  البلــدان  كنــدا.  والنرويــج، وربمــا  أســتراليا    
لتقنيــة التقــاط وتخزيــن الكربــون ولكنهــا ليســت أولويــًة مطلقــًة لهــا هــي    
وجنــوب  وهولنــدا  والصيــن  المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة  الواليــات    
وروســيا  والبرازيــل  الهنــد  وكانــت  الجنوبيــة.  وكوريــا  واليابــان  أفريقيــا    

تشارك إلى حد ما.  

 2. التنســيق مــع أحــد الكيانــات للحصــول علــى الدعــم مــن كبــار منتجــي 
ومنتــدى  أوبــك  منظمــة  للطاقــة.  الدوليــة  الوكالــة  وأعضــاء  النفــط    
الطاقــة الدولــي مــن الجهــات المرشــحة للقيــام بهــذا الــدور. أوبــك هــي    
عضــو فــي برنامــج غــازات الدفيئــة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة، ويــرد دورهــا    

في الجدول 1.  

بالنســبة للمنظمــات الدوليــة المتخصصــة فــي التقــاط وتخزيــن الكربــون،    
يبــدو أن المعهــد العالمــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون ومنتــدى القيــادات    
الوقــت  فــي  الزخــم  مــن  قــدر  بأكبــر  يحظيــان  الكربــون  بحجــز  المعنــي    
الوقــت  فــي  أعضــاًء  ليســت  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  الحالــي.    
الحالــي فــي المعهــد العالمــي اللتقــاط وتخزيــن الكربــون علــى الرغــم    
مــن أن هنــاك عــددًا قليــًا مــن الكيانــات الفرديــة بــدول مجلــس التعــاون    
ــادة مشــاركتها  الخليجــي أعضــاء فيــه، ولــذا فــإن دول الخليــج يمكنهــا زي   

في المعهد.  

شــركات النفــط )ومعظمهــا أوروبيــة( مــن القطــاع الخــاص تشــارك فيــه،    
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي لديهــا عاقــات راســخة وممتــدة مــع    
هــذه الشــركات، فــي مجــاالت منهــا التقــاط وتخزيــن الكربــون مــن خــال    
مبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ )انظــر الجــدول 1(. شــركات    
والتنفيــذ  التكنولوجيــا  فــي  نموذجيــون  شــركاء  هــي  الدوليــة  النفــط    
وأدنــوك  الســعودية  أرامكــو  شــركة  مــع  العمــل  ويمكنهــا  والتمويــل    
وغيرهــا مــن شــركات النفــط الوطنيــة. وبالرغــم مــن أن شــركات النفــط    
ال تتمتــع بالشــعبية السياســية فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية فإنهــا يمكــن    
أن تســاعد فــي كســب تأييــد حكوماتهــا الوطنيــة للحصــول علــى الدعــم    

المطلوب اللتقاط وتخزين الكربون.  

 3. النظــر بعيــن االعتبــار إلــى التنــازالت والمقايضــات التــي يمكــن القيــام 
بهــا لحشــد الدعــم اللتقــاط وتخزيــن الكربــون، علــى ســبيل المثــال تكثيــف    
الجهــود فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، ودعــم مكافحــة إزالــة الغابــات    
ثانــي  منهــا  ينبعــث  التــي  الصناعــات  اســتهداف  أو  أخــرى،  بلــدان  فــي    

أكسيد الكربون إلخضاعها لمعايير ملزمة.  

 4. بالقــدر الــذي تكــون هنــاك فيــه حاجــة إلــى تمويــل مباشــر دولــي )وليــس 
ــًا( لمشــاريع التقــاط وتخزيــن الكربــون، قــد يكــون مــن الضــروري أن  وطني   
هــذه  فــي  الهيدروكربونيــة  للمــواد  الرئيســيون  المصــدرون  يســهم    

الجهود.  

يتمثــل الهــدف مــن هــذه الخطــوات األربــع فــي تشــكيل نــادي اللتقــاط 
وتخزيــن الكربــون مــن الــدول مــن أجــل وضــع سياســات متناســقة ومتناغمــة 
إلــى حــد مــا لدعــم تطويــر صناعــة التقــاط وتخزيــن الكربــون علــى أســاس 

االكتفــاء الذاتــي.
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