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 )ا�سكوا( للجنـة ا�قتصـاديـة وا�جتمـاعيـة لـغربي آسـياا

  "التحديات والفرص: اقتناص واستخدام وتخزين الكربوننشر "حول  ورشة خبراء

   ٢٠١٧فبراير / شباط ١٩ ،مملكة البحرين، المنامة

  توضيحيةمذكرة 

 المقدمة )١(

 (Carbon Dioxide-CO2) ثاني أكسيد الكربونغاز  تركيز ارتفاع من للحد المبذولة الجھود قيحقيتطلب ت
 التقنيات منمتكاملة  مجموعة نشر على العمل ،الطاقة على العالمي الطلب زيادة بسبب ،الجوي الغ(ف في

 تدابير اقتناص واستخدام وتخزينو الطاقة، استخدام كفاءة اجراءاتو البديلة، الطاقة مصادر تشمل التي
 التحديات من العديد العربية المنطقةويوجد ب. (Carbon Capture, Using and Storage-CCUS) الكربون
نجاح  ضمانحيث يتطلب ، الكربون اقتناص واستخدام وتخزين كنولوجياتت نشرالخاصة ب والفرص

 .كنولوجيات دراسة كافة الجوانب العلمية وا=قتصادية المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقةالت ھذه ستخداما

 لغربي وا=جتماعية ا=قتصادية المتحدة ا?مم لجنةتتعاون عملھا،  برنامج سياق فيو سبق، ما ضوء في
   في ،النفط وزير معالي رعاية تحتو ،البحرين في والغاز للنفط الوطنية الھيئة مع) اAسكوا( آسيا

 ١٩ م، وذلك يو"التحديات والفرص: الكربون وتخزين واستخدام اقتناصنشر " حولورشة خبراء  تنظيم
  .المنامة في ،٢٠١٧ فبراير/شباط

 الخلفية) ٢(

 الطاقة مصادر اعتماد رغم المستقبل فيالعالم  تواجهس القضايا البيئية الصعبة التي من المناخ ُيعتبر تغير
ويتطلب ا?مر العمل على . ثاني أكسيد الكربون غاز انبعاثات معدل لخفض الطاقة كفاءة وأنظمة البديلة

 .المناخ لتغير الضارة اJثار من للحدتركيز ھذا الغاز في الغ(ف الجوي  من التراكميتقليل المعدل 

 الطاقة أنظمةمن  الكربون إزالةفي  مھمعنصر  الكربونعتبر تكنولوجيا اقتناص واستخدام وتخزين وتُ 
 بحلول٪  ١٣بنسبة حوالي الحراري  ا=حتباس غازات انبعاثاتھا المساھمة في تخفيض مكن، حيث يالعالمية

درجة  ٢حرارة ا?رض بتخفيض الخاص  )IEA( طاقة الدولية وكالةلسيناريو ال وفقاً  ، وذلك٢٠٥٠ عام



 النظر بغضو لذلك،. مئوية درجة ١٫٥الحرارة  تخفيضوقد تزيد ھذه النسبة في حال اعتماد ھدف مئوية، 
 فإن ھناك مشروعات =قتناص وتخزين ،الطاقة كفاءةتدابير و النظيفة الطاقةاستخدام  نشر حلول عن

 واسع نطاقويتطلب انتشار مثل ھذه المشروعات على . العالم أنحاء جميع في بالفعل تنفيذھا جاري الكربون
بشأن  فھمنافض(ً عن زيادة  ذات جدوى سوق آليات طويرالعمل على خفض كلفتھا ا=ستثمارية من خ(ل ت

  .الجيولوجي التخزين سعة

إ= أنھا لم تنتشر على  العالم، أنحاء جميع في وتخزينه الكربون =قتناصوتوجد مشروعات جارية بالفعل 
ذات جدوى  السوق آليات وتطوير ،تكلفة ھذه التكنولوجيا ضيخفويتطلب ا?مر العمل على ت. واسع نطاق

 .الجيولوجي التخزين لسعة فھمنا تحسينو اقتصادية

 الرئيسية ھدافا!) ٣(

 الكربون تخزينواستخدام و لتحديات والفرص لنشر تكنولوجيا اقتناصا استكشافإلى  الورشةتھدف 
 ،واAقليمي الدولي البيئي القانون سياق في التكنولوجيا لھذه الجانبية Uثارل مسحعمل و، واسع نطاق على

  .من منظور الترابط بين المياه والطاقةو

 المحاور) ٤(

 الغ(ف الكربون على منع وصول عنصر الكربون إلى وتخزين ستخدامتعتمد تكنولوجيا اقتناص وا
 النفط مكامنالتي تحتوي على  الجيولوجية التكوينات فيينه خزاستخدامه أو ت وإعادةحتجازه ار الجوي عب

 الطبيعي والغاز الخام لنفطحيث تكونت خزانات ل، العميقة المالحة المياه وخزانات الفحم وطبقات والغاز
تقنية اقتناص واستخدام وتخزين  وتشتمل. السنين م(يين مدى على الكربون أكسيد وثاني المالحة والمياه

 الغ(ف أو المداخن غازات منة الكربون بنجاح Aزال متزامنة تكون أن تحتاجمراحل متعددة  علىالكربون 
 .هوتخزين هاستخدامومن ثم  الجوي،

 النفط مكامن فيغاز ثاني أكسيد الكربون  حقن طريق عنيجري تنفيذ ھذه التقنية  هھذا الحين، فإنحتى و
 من لحدأن ا=ستخدام المبكر لھا يسھم في ا ورغم ،)CO2 enhanced oil recovery( هاستخراج لتعزيز

 سبيل علىف .ھذه التقنية = يزال محدوداً  ستخداما نطاقفإن  اAيرادات، زيادةيعمل على و ھذا الغاز انبعاثات
 سبيل وعلى. طن بليون ٦٫٧فقط  ٢٠١٣ عام المتحدة الو=يات فيھذا الغاز  انبعاثات كانت المثال،

لتعزيز استخراج ل ا?حدث من ھذه التقنية، يالج باستخدام ،الكلية التقديرية التخزينتصل سعة  المقارنة،
من نصف  لقأن أأخذا في ا=عتبار  ،غاز ثاني أكسيد الكربون طن بليون ٤٥ إلى المتحدة الو=يات في لنفطا

 ماوھو  برميل،/ دو=ر ٨٥ النفط سعرقد تكون مجدية اقتصادياً في حال بلغ ) بليون طن ٢٠أي (ھذه الكمية 
 .ھذا الغاز نبعاثاتمعالجة ! سنوات ث(ث يعادل

-Enhanced Water Recovery) سمى ھذه التقنية، بتقنية تعزيز استخ(ص المياهتُ  ذلك، على وع(وة

EWR)،  مصادر من مقربة وعلى جيد بشكل الموزعة المالحة الجوفية المياه طبقات في نشرھا يمكنحيث 
CO2 )تقنيات معتتكامل  أنلتقنية تعزيز استخ(ص المياه  يمكنو). الطاقة توليد محطات المثال، سبيل على 

 وكذلك ا?رضالخاصة بإنتاج الطاقة من حرارة باطن  ا?خرى الناشئة الكربون وتخزين اقتناص واستخدام



 خزان من المالح الماء إزالة طريق عنكما أن تعزيز استخ(ص المياه . من الشبكة لطاقةا تخزين توفير
تقنية اقتناص وتخزين الكربون مع  وأداء تشغيلبواسطة ھذا الغاز يؤدي إلى مزيد من تطوير  المالحة المياه

 للمساعدة استخدامھا وكيفيةوسوف تناقش الورشة تعزيز استخ(ص المياه، . المياه من كبيرة كميات نتاجا
 .تقنية اقتناص وتخزين الكربون تطوير مراحلأثناء  والمالية البيئية المخاطر إدارة في

 انبعاثات من للحدالرامية  الدولية الجھود في المساھمةفي  الكربون أكسيد ثانيل مضافةال قيمةتعتبر الو
ومع ھذا، ُتمثل . الكربون وتخزين ل(ستثمار في تقنية اقتناص واستخدام الرئيسية ا?سبابھذا الغاز من 

 اليقين وعدم واضح،أعمال  نموذج أو مستقرة ات داعمةسياس وجود وعدم والتشغيلية، الرأسمالية التكاليف
 جميع في اليوم فيھا النظر ينبغي التي الرئيسية التحديات تنظيميةأطر  فض(ً عن غياب تخزين،ال سعة حول
 والمعرفة التكنولوجيا حيث من ،ذات الصلة القضايا أھم على الضوءھذه الفعالية  سلطتسو. العالم أنحاء

 .الخ والوعي، الوطنية، والقدرات ا=قتصادية والفوائد والتكلفة

 وا?نظمة التشريعات تطويرل العام القبول ودور طبيعة فإنوفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، 
 Aيجابيلقبول اوا العام الوعيتوجد مستويات من  المثال، سبيل علىف. ا?وروبية الدول مع بالمقارنة مختلفة،

 ثاني أكسيد الكربون المضغوط نقل أنابيب خطوط مثل ،الرئيسيةاقتناص وتخزين الكربون  عمليات نحو
. ا?وروبية المنطقة في الموجودة تلك منبشكل أفضل  الخليجي التعاون مجلس دول فيوالتخزين  قنوالحَ 

 مثل والغاز، النفط صناعة في المماثلة الممارسات ومتانة س%مة في المواطنين ثقة إلى أساساً  ذلك عزىويُ 
 نحو الخليجي التعاون مجلس وليعود اتجاه د ،وعليه. الحمضي الغاز قنوحَ المضغوط  الطبيعي الغاز نقل

تعزيز استخراج جدوى ا=ستثمار في حالة  إلى ،كبير حد إلى ،الكربون قتناص وتخزينا مشروعاتتطوير 
من  ھذا الغاز بد=ً  استخدام طريق عن هإنتاج علىعلى استدامة  والقدرةباستخدام ثاني أكسيد الكربون،  النفط
 .ھدره

، في ھذا المجال ن العمليات الصناعيةُبناًء على ما سبق، فإنه يمكن استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج م
 للخيارات المتاحة والفرص التحديات مناقشةوسوف يتم  .وھو ما يسھم من تقليل انبعاثه في الغ(ف الجوي

التعرف على  إلى با)ضافة العربية، الدولھذه التقنية على نطاق واسع في  =ستخدام والحوافز السياسية
 والدولية اAقليمية التجاربكما سيتم استعراض  العربية، الدول فيھذه التقنية  طويربت الصلة ذاتالرؤى 
  .في المجا=ت ذات الصلة للمعرفة منصة إيجاد في المساھمةبغرض 

 المشاركون) ٥(

 من السياسات وصانعيوالتنفيذيين والفنيين وا?كاديميين  الخبراءعدد من  الورشةسوف يشارك في 
 .الدولية للمساھمة في إثراء المناقشات والمداخ(ت العربية والجھات الدول

 المكانالموعد والتوقيت و) ٦( 

، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة ٢٠١٧ فبراير/ شباط ١٩ يومالخبراء ة ورشعقد  يتمسوف 
  . البحرين المنامة، في، )الثامنة حتى الساعة التاسعة صباحا الساعة من التسجيل( الرابعة عصراً 



 ا)قامة وا'نتقال) ٧( 

) ٢( الفندق، حجز تأمين) ١: (حيث منالمتعلقة بالسفر  باتخاذ اAجراءات القيام مشارك كل على يجب
 .صلةالذات  أخرى متطلبات ةأي) ٣( ،الدخول إلى البحرين تأشيرة

 فيو. الموقرة دولته في البحرينية السفارة من دخولال ةتأشير على الحصولفي الورشة  مشاركلل يمكن
 .طلبه على بناءً  ،خبراءورشة الإلى بخطاب دعوة  المشارك تزويد _سكوال مكنيُ ، المساعدة إلى الحاجة حالة

 المراس*ت) ٨(

  :أي من إلى وا=ستفسارات المراس(تيمكن توجيه 

 السيدة راضية سداوي
  رئيس قسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  ا"سكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢٧ :ھاتف
 +٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١ :فاكس

  sedaoui@un.org: ينوبريد إلكتر 

 السيدة بثينة راشد
  قسم الطاقة -شؤن اقتصادية أخصائي 

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  ا"سكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٢١ :ھاتف
+ ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١: فاكس

  shed@un.orgar :ينوريد إلكترب 
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  إداري بقسم الطاقة

  إدارة سياسات التنمية المستدامة 
  ا"سكوا، بيروت، لبنان

   +٩٦١ ١ ٩٧٨٥٣٠ :ھاتف
  + ٩٦١ ١ ٩٨١٥١٠/ ٥١٢/٥١١: فاكس
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