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 الملخص التنفيذي

لمشاريع التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق حول العالم، ، الوضع الحالي 4102(: شباط CSSيلخص هذا التقرير )الحالة العالمية اللتقاط وتخزين الكربون )
 ويقدم ايضا نظرة شاملة آلخر التطورات المهمة حول مشروع التقاط وتخزين الكربون العالمي وسياسته التنظيمية والقانونية.

مية دون الدرجتين المئويتين. وهي تعتبر جزءا حيويا من ملف التقاط وتخزين الكربون هي عملية ضرورية في حال اردنا ابقاء معدالت زيادة درجة الحرارة العال
من قبل خبراء تعترف  تكنولوجيا الكربون المنخفض االقل تكلفة والمهم في التعامل مع التغير المناخي. ففي الشهور القليلة الماضية، ظهرت سلسلة من التقارير

اذا ساعدت متخذي القرار على اتخاذ الخطوة الستعمال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون.  بهذه الحقيقة. ونحن حقيقة نرحب بكل االصوات الداعمة خصوصا
العالمي الكلي حتى وبالرغم من التقدم المستمر لمشاريع التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق والتي تتقدم نحو تعمير وتشغيل معظم المناطق، اال ان الجهد 

 االن يعتبر اقل من المطلوب.

تماع الوزاري ى الرغم مما سبق، هناك اشارات ايجابية تبشر بأن صناع القرار قد يعملون على تسريع تطبيق مشروع التقاط وتخزين الكربون. وقد أكد االجوعل
خي وكما تم تحديد الفعاليات على أهمية مشروع التقاط وتخزين الكربون في مكافحة التغير المنا 4102لمنتدى القيادة الخامس اللتقاط الكربون في نوفمبر لعام 

 اريع جديدة.الالزمة العادة تنشيط الزخم العالمي نحو تطوير مشروع التقاط وتخزين الكربون. وهذه األمور ضرورية لدعم الفعاليات الحالية وتطوير مش

راحل التخطيط التطويري ومن المحتمل ان يتم آخرون ضمن م 29قيد االنشاء و 9مشروعا فاعال حول العالم،  04، سيكون هناك 4102ابتدائا من فبراير 
% منذ عام 01. وقد اظهرت الواحد والعشرون مشروعا قيد االنشاء او العاملة  زيادة بنسبة 4102منهم خالل عام  6اتخاذ قرار استثمار نهائي بخصوص

 طاق.وهذه اشارة على ثقة متزايدة في تطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واسعة الن 4100

تم استعادة الزخم في تقود اميركا الشمالية عملية تطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون باالضافة الى الصين التي تظهر اهتماما متناميا في هذا المجال. 
ة منصب قيادة المشروع والتي كانت هي المملكة المتحدة من خالل مشاريع مستقبلية تبدأ مع نهاية العقد الحالي. وعلى صعيد آخر، فقد خسرت القارةاألوروبي

قد جذبت اهتمام ة ملهمته في البداية قبل بضعة سنوات، مع ان أهمية تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق واألبحاث والجهود التطويرية المستمر 
 القليلة المنصرمة. ئات االوروبية في الشهورمن الهي وتقدير عدد كبير

مشروع سد التقاط وتخزين الكربون المتكامل ومشروع محافظة كيمبردورة  –روع واسع النطاق اللتقاط وتخزين الكربون في مجال الطاقة قد شارف اول مش
ينه. وبشكل على الدخول في المرحلة التشغيلية في أميركا الشمالية. ولهذه المشاريع اهمية عالمية في تطوير التقاط الكربون وتخز  –التغويز المدمجة المتكاملة 

 الى مرحلة االنشاء. انتقلزينه في مجال الحديد والصلب مماثل وفي الشرق االوسط نجد اول مشروع واسع النطاق اللتقاط الكربون وتخ

تكنولوجيا مشاريع كهذه سوف تعمل على بناء الثقة عن طريق عرض التكنولوجيا على ارض الواقع وتقليل النفقات من خالل االبتكار المدمج بتطورات في 
 االلتقاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل المزيد على الرغم من التقدم الملحوظ في تطور عملية التقاط وتخزين الكربون في السنوات القليلة الماضية، إال أنه البد من زيادة الزخم من أج
من تكنولوجيا الكربون من التطور ومن أجل نشر التطبيق على نطاق اوسع. تلعب عملية التقاط وتخزين الكربون دورا حيويا في مجموعة 

 المنخفض من أجل مكافحة التغير المناخي بأقل تكلفة ممكنة على االقتصاد العالمي.

 االجراءات الرئيسية التي تعمل على تحفيز الزخم تشمل ما يلي:

  المشاريع.تدعيم الدعم قصير االمد لتطبيق المشاريع العرضية عالميا خاصة في القارة األوروبية حيث توقف تطور 
  تقديم االلتزامات طويلة األمد من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، باالضافة الى سياسة عمل متينة وآليات قائمة على السوق والتي

 تضمن ان تحصل عملية التقاط وتخزين الكربون على فرصتها كاملة مقارنة مع اي تكنولوجيا اخرى للكربون المنخفض.
 كذلكمع الشكوك التنظيمية المتبقيةوالحرجة ، مثل االلتزامات طويلة األجل، و  تطبيق مقاييس للتعامل. 
  االستمرار في تقديم الدعم المالي لدعم االبحاث والنشاطات التطويرية المتعلقة بالتقاط وتخزين الكربون باالضافة الى تبني االتجاهات

 التعاونية من أجل تبادل المعلومات.
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CCS is vital التقاط وتخزين الكربون... عملية حيوية 

( قامت المؤسسة بالتأكيد على أن اهمية العمل لتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هي 4102(: CSSفي تقريرنا )الحالة العالمية اللتقاط الكربون وتخزينه )
تحديا يتطلب استعمال عدد من حلول الطاقة النظيفة بما في ذلك استعمال التقاط في ازدياد مع كل عام يمر. وان عملية ازالة الكربون بتكلفة منخفضة تعتبر 

الصادرة من هيئات  وتخزين الكربون مع الوقود األحفوري والكتلة الحيوية. وخالل األشهر القليلة المنصرمة، قام عدد كبير من الدراسات والتقارير المستقلة
 حكومية وصناعية بدعم النقاط اآلتية:

 :4102خالل توقعات الطاقة العالمية لعام   IEAات الوكالة العالمية للطاقةمالحظ .0
يتين فقط. ان نشر "تم تعريف التقاط وتخزين الكربون على انه تكنولوجيا ضرورية تلبي الهدف المتفق عليه عالميا لتحديد ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين مئو 

الوقود االحفوري تعديال تحديثيا باستخدام التقاط وتخزين الكربون يقضي على الحاجة لالستغناء المبكر عن  تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون وتعديل مصانع
م من ذلك، فان التقدم في تطوير التقاط وتخزين الكربون غاجزاء كبيرة من هذا الفيلق ما يحسن الجدوى االقتصادية في تحقيق الهدف المناخي... وعلى الر 

 آلمال."بطيء بصورة مخيبة ل
ى ، قد تلعب عملية التقاط وتخزين الكربون دورا رئيسيا في كبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مولدات الطاقة والصناعات التي تعتمد عل4141"بعد عام 

لك ذلك القدرة على خفض التكلفة العامة و يم .....الفحم عندما يتم عرضها ونشرها في المصانع الجديدة عالية الكفاءة وتحديثها في المصانع المناسبة الحالية
 "4120الى  4104بما يعادل الـتريليون دوالر امريكي خالل السنوات من 

 
 4102مالحظات مجلس الطاقة العالمي ورؤى الطاقة في العالم لعام  .4

تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تستقر فقط في "من أجل استمرارية الطاقة وتخفيف الضرر على البيئة هناك فرق واضح )بين السيناريوهات(. في الجاز، 
ية، تبدأ انبعاثات ثاني نهاية الفترة؛ ويستمر العالم في االعتماد على الوقودة االحفوري وسوف يضطر الى التركيز على التأقلم مع التغير المناخي. في السيمفون

جزء في المليون استقرار الجوي من ثاني أكسيد الكربون... في السيمفونية نستطيع  201ونقترب من تحقيق  4121اكسيد الكربون باالنخفاض قبل حلول عام 
 ان نرى زيادة كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية والتبني الواسع اللتقاط وتخزين الكربون وتطور في الطاقة النووية."

. كسيناريو الطاقة، يركز "جاز" على االنصاف في توزيع الطاقة مع اعطاء االولوية 4101تى تبنى مجلس الطاقة العالمي شكال موسيقيا لكال السيناريوهين ح
لى تحقيق الى تحقيق القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول الفرديتان للطاقة من خالل النمو االقتصادي. وكسينايو الطاقة، يركز "سينفونية" ع

 السياسات العالمية التعاونية.االستمرارية البيئية من خالل الممارسات و 
 

 دراسة قام بها منتدى نمذجة الطاقة حول استراتيجيات سياسات التكونولوجيا العالمية والمناخ، ومالحظاته تلخصت ب: 42 .2
ة يشكالن تأثيرا كبير على "واكتشاف الدراسة القوي والمثير لالهتمام يتلخص بأن عدم توفر التقاط وتخزين الكربون والتوفر المحدود لمصادر الطاقة الحيوي

 الجدوى االقتصادية والتكلفة على االقتصاد الكلي بهدف تثبيت التراكيز الجوية عند درجة منخفضة."
 قة من الحاالت التيساحوحقيقة، فان االغلبية ال جزء من المليون بدون التقاط وتخزين الكربون, 201"... لم تستطع الكثير من النماذج الوصول الى تحقيق 

 تمكنت خاللها النماذج من الوصول الى سيناريوهات كانت تلك التي افترضت ان التقاط وتخزين الكربون غير متوفر"
درة على المشاركة في "وعلى عكس الكثير من التنولوجيا التي تم تقييمها خالل هذه الدراسة، فانها تعتبر تكنولوجيا عديدة االستعماالت بشكل كبير وتمتلك الق

 هربائي وانتاج الوقود الصناعي من العديد من المواد الخام وفي العمليات الصناعية"كلكربون من خالل عمليات مختلفة كالتوليد الازالة ا
 هو عبارة عن نموذج عالمي مقارن يشمل ائتالف عالمي من مؤسسات االبحاث والتي يتصدرها ويقودها منتدى ستانفورد لنمذجة الطاقة،  EMF27مشروع 
 بوتسدام ألبحاث التأثيرات المناخية والمنظمة العالمية لتحليل االنظمة التطبيقية باالضافة الى العديد من المنظمات والمؤسسات. ومنظمة

 
المالحظات وكانت  في المملكة المتحدة، قامت الهيئة المستقلة للتغير المناخي بمراجعة أدلة محدثة حول احتمال القيام بعملية خفض مجدية من حيث التكلفة، .2

 كما يلي:
رنة بتوليد الغاز تحت اقبالم "هناك مجال للقيام بعملية تخفيض كبيرة للتكاليف مما يجعل الرياح البحرية والتقاط وتخزين الكربون فعالة ومجدية من حيث التكلفة

من التكنولوجيا هي مهمة على المدى البعيد ونرى ان نشرها اسعار الكربون المركزية خالل العشرينات من القرن الحالي او بعد ذلك فترة وجيزة. هذه االنواع 
 من اجل تخفيض النفقات أمر مستحب"
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وذكرت ان التقاط وتخزين  4121الى  4141الهيئة االوروبية شددت على اهمية التقاط وتخزين الكربون في اطار سياسات المناخ والطاقة للفترة مابين  .0
توفر لتخفيض االنبعاثات المباشرة من العمليات الصناعية واسعة النطاق والذي سوف نحتاجه على المدى البعيد. تبنى الكربون قد يكون الخيار الوحيد الم

ية االهمية خالل االطار ايضا االبحاث المتزايدة الجهود المبذولة للتطوير باالضافة الى العرض التجاري اللتقاط وتخزين الكربون وذكر ايضا انهم "في غا
 "4121قبل حتى يتم نشرهم في االطار الزمني لالعقد الم

 
حيث تم ايضا التشديد على االبحاث  4102في الواليات المتحدة االمريكية، ظهر تشديد على االبحاث والتطويرات خالل تقرير برنامج المناخ االمريكي لعام  .6

كرة في الوقود األحفوري المتطور والطاقة المتجددة، مما قاد كتاب التقرير الى والجهود التطويرية التي تضم نطاقا واسعا من تكنولوجيا الكربون المنخفض المبت
 قول:

ط وتخزين الكربون "عندما تظهر تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون التحويلية، يتوقع ان يصبح سعر ثاني اكسيد الكربون نسبيا مناسبا من اجل أن يصبح التقا
يد الكربون."مجدي اقتصاديا بدون استعمال ثاني اكس  

الكربون في نوفيمبر  باالضافة الى هذه التحاليل ووثائق السياسات المهمة، فقد شدد البيان الوزاري الرسمي التابع لالجتماع الخامس لوزراء منتدى قيادة حجز
الى تطبيق هذه التكنولوجيا. يتكون منتدى قيادة على أهمية التقاط وتخزين الكربون في مكافحة التغير المناخي والحاجة الى رفع الزخم الموجه  4102لعام 

 دولة باالضافة الى االتحاد األوروبي. 44عضوا وشمل  42حجز الكربون حاليا من 
 وعلى وجه التحديد، نص البيان الرسمي

لتطورات والعرض واالنتشار العالمي اللتقاط "نحن، الوزراء والرؤساء الممثلون ألعضاء منتدى قيادة حجز الكربون، على قناعة بأنه البد من تسريع االبحاث وا
 ربون"وتخزين الكربون... نحن ملتزمون فردي وجماعيا باتخاذ االجراءات الالزمة لزيادة وتحفيز عمليتي التطوير واالنتشار اللتقاط وتخزين الك

درجة عالية من االهمية من أجل خلق ظروف تجعل التقاط  "بناءا على الخبرة الهامة المكتسبة خالل العقود الماضية، ستكون السبع سنوات المقبلة على
روف المالئمة النهاء مشاريع التقاط ظتوفير ال وتخزين الكربون جاهزا ليتم نشره واسعة النطاق مع نهاية العقد الحالي. هدفنا المشترك يتمثل بالحرص على

التقاط وتخزين الكربون  ضط، ويجب علينا ذلك زيادة عدد عرو دمة من التخطيوتخزين الكربون التي تقبع االن تحت االنشاء وتلك التي في مراحل متق
 من أجل توسيع االنتشار التجاري خالل العقد الثاني من القرن الحالي." 4141الضخمة مع حلول عام 

وات. تم دعم هذه الفعاليات بشكل اساسي من سن 01الى  0السياسات التي تم اتخاذها قبل  الكثير من نشاطات المشاريع واسعة النطاق تعكس اليوم فعاليات
أكيد على اهمية خالل برامج وشراكات التحفيز االقتصادي مع الجانب الصناعي والتي تم تحضيرها واعدادها عقب األزمة االقتصادية العالمية. ان اعادة الت

بد ان تقوم ة االهمية، ولن ومن أجل تحويل هذا االمر الى واقع ملموس، المن أجل تطبيقه هما أمران في غاي مالكربون والدعوة الى زيادة الزخ التقاط وتخزين
 ت اضافية على األطر السياسية والتنظيمية الالزمة لدعم االستثمار في التقاط وتخزين الكربون في االسواق حول العالم.آالحكومات باتخاذ اجر 
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 المشاريع، السياسات واألسواق
مليون  21اللتقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق)العاملين وقيد االنشاء( بقدرة التقاط كلية تصل الى ما يقارب  فعاال   ا  مشروع 40عالميا بشكل كلي، يتواجد 

 (0و  4، 0طن من ثاني اكسيد الكربون سنويا )االشكال 
 4102وع واحد يتوقع ان يبدأ العمل في النصف االول من عام مشروعا عامال واسع النطاق في االسواق حول العالم باالضافة الى مشر  04ويوجد حاليا 

مثالن تطورا هاما كونهما اول مشروعين تم تطويرهما اللتقاط وتخزين الكربون توواحد آخر في نهاية العام نفسه. ويقع هذان المشروعات في أميركا الشمالية وس
 في مجال الطاقة.

ن مشروع اللتقاط وتخزين الكربون في مجال الحديد والصلب والذي قد تطور الى المرحلة التنفيذية )قيد وهناك تطور آخر باالهمية بمكان وهو عبارة ع
 مجال الطاقة(. االنشاء(. يقع هذا المشروع في الشرق االوسط مما يرفع عدد المشاريع قيد االنشاء الى تسعة مشاريع )شامال االثنين المذكورين اعاله في

مشاريع هي االن في  6طور المطرد في مشاريع التقاط وتخزين الكربونواسعة النطاق الى مرحلة االنشاء سوف يستمر. حيث ان هناك اشارات الى ان الت
مليون طن من ثاني اسيد الكربون سنويا والتي قد تصبح في موقع اتخاذ قرارا االستثمار  01مراحل متطورة من التخطيط بقدرة التقاطية شاملة تصل الى 

باريش للطاقة اللتقاط وتخزين الكربونومشروع  NRG. هذه المشاريع هي: مشروع بحيرة تشارلز اللتقاط وتخزين الكربون، ومشروع 4102الل عام النهائي خ
روكيماوي اللتقاط تكساس للطاقة النظيفة في الواليات المتحدة االمريكية، مشروع يان تاشنغ اللتقاط وتخزين الكربون المتكامل، مشروع سينوبيك كويلو البت

 في هولندا. ROADوتخزين الكربون في الصين باالضافة الى مشروع 
ومن المتوقع ان لحق به مشروع اخر قريبا.  (FEED)  كة المتحدة، فهناك مشروع واحد قد تقدم الى التصميم الهندسي للواجهة األماميةأما في الممل

وروبية القارة االوبخصوص القارة االوروبية، تم الغاء مجموعة من المشاريع او تعطيلها خالل الشهور القليلة الماضية. هذا االنخفاض في عدد الماشريع في 
بالمقارنة ب  4102والتي يتم مراقبتها من قبل المنظمة ابتداءا من فبراير لعام  61ساهم بشكل كامل تقريبا في تقليل عدد المشاريع وساعة النطاق عالميا الى 

 (4و  0)الشكل  4102في تقرير اكتوبر لعام  60
 

 مشاريع التقاط وتخزين الكربون وساعة النطاق من حيث دورة حياة المشروع وسنته. (:1الشكل )
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 2112مشاريع التقاط وتخزين الكربون وساعة النطاق من حيث مرحلة دورة الحياة والبلد/المنطقة ابتداءا من فبراير لعام  (2الشكل )

 

 
 

التطورات القانونية والسياسية والتنظيمية على الصعيد القومي واالقليمي والتي ركزت على اهداف في الشهور القليلة الماضية، تم التوصل الى عدد من 
 ومعايير انبعاثات ثاني اكسيد الكربون:

 وجي.قامت وكالة حماية البيئة االمريكية حديثا باطالق مقترحات تتناول مصانع الطاقة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزين الكربون الجيول 
  األجزاء الحساسة التي تؤثر على التقاط وتخزين  – 4102تلقى مشروع قانون الطاقة البريطاني الموافقة الملكية وتحول الى قانون في ديسمبر لعام

 الكربون بما يشمل المنآت ذات معايير االداء المتعلقة باالنبعاثات  وجدارة مشاريع التقاط وتخزين الكربون لدفعات عقد الفرق.
 بما  4121مجموعة جديدة من االمقاييس التي تهدف الى تناول أهداف مناخية ومتعلقة بالطاقة حتى  4102االتحاد االوروبي في يناير لعام  اقترح

 قا البرلمان االوروبي بتبني، 4102(. وكذلك في يناير لعام 0991% تقليل النبعاثات لغازات الدفيئة حول اوروبا )تحت المستويات عام 21في ذلك 
عن طريق التصويت، تقريرا صدر من عضو من البرلمان االروربي )كريس دايفيس( حول تطوير وتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في 

 اوروبا.
  ا . وقد عمل هذ4102وعلى صعيد المحافظات، فقد اصدر محافظ ألبيرتا مسودة نهائية لتقرير تقييم االطار التنظيمي أللبيرتا في اغسطس لعام

 التقرير على تقييم نظام التقاط وتخزين الكربون وأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.

، بولندا في نوفمبر أما على المرحلة العالمية، فقد تم عقد الجلسة التاسعة عشر لمؤتمر الدول األطراف لمؤتمر االمم المتحدة حول التغير المناخي في وارسو
جلسة التبني الرسمي لطرائق واجراءات المجلس االستشاري لشبكة ومركز تكنولوجيا المناخواشارت ليس فقط الى تفعيل شبكة . تناولت هذه ال4102لعام 

 الصلة. ومركز تكنولوجيا المناخ بل ايضا الى اآللية التكنولوجية. توفر االلية التكنولوجية منصة فرصة لدعم مبادرات السياسات والتطبيقات ذات
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 4101سيسها في أواخر عام ازا تاريخيا لمؤتمر االمم المتحدة حول التغير المناخي اذا ما اخذنا بعين االعتبار أن االلية التكنولوجية قد تم تأهذا يعتبر انج
ت التقاط وتخزين بما في ذلك فعاليا –يعني وبشكل اساسي ان شبكة ومركز تكنولوجيا المناخ جاهز الستقبال طلبات تكنولوجيا قطرية بهدف االسندة فقط مم 
 من الدول النامية والهيئات المعترف فيها عالميا. –الكربون 

الكربون مرة أخرى ن هذه األحاديث المناخية لم تأخذ بعين االعتبار المشاكل التي تواجهها عملية التقاط وتخزين الكربون. ولكن سوف يتم دراسة التقاط وتخزي
بما في ذلك الحركة العابرة للحدود لثاني أكسيد الكربون النظيف اللتقاط وتخزين الكربون  ة مشكلتي آليات التطويرتعلق بتبني اجراءات الدار فيما ي 4106عام 

بموجب آلية التطوير النظيف مع انشاء احتياطي عالمي لرصيد الية التطوير النظيف.  " الضرائب" ودراسة قرار اخضاع مشاريع التقاط وتخزين الكربون الى 
لتزامات التخفيف، مسارات لعديد من القضايا االخرى في وارسو والتي تم بصلة وثيقة الى تطور التقاط وتخزين الكربون، بما في ذلك طبيعة اتم مناقشة ا

 لة الكربون العميقة، االمور المالية، آليات وأطر السوق الجديد والمنشأة وأخيرا اجراءات التخفيف المناسبة طبيعيا.تحويل ا

 كربونالقرارات المستقبلية حول هذه األمور والقضايا على اعدادت السياسات القومية والتي بدورها تستطيع ان تؤثر على تطور التقاط وتخزين اليمكن ان تأثر 

 مالحظات المشروع الرئيسية:
 :هناك عدد من التطورات االيجابية على مشاريع شمال أميركا 

 بينما يتوقع ان يتبعه  4102وتخزين الكربون بطور العمل واالنتاج في النصف االول من عام  يتوقع ان يبدأ مشروع عرض السد المتامل اللتقاط
 مشروع محافظة كيمبر بذات الطور قبل نهاية العام.

 ( وأيضا لمشروع مليون  462.0وافق قسم الطاقة االمريكي على تقديم الدعم المالي الرسمي لمشروع بحيرة تارلز بما يقارب )لد المو دوالر امريكي
 بيلون دوالر أمريكي( بموجب اتفاقية تعاونية مع مقترحي المشاريع المعنية. 0بما يقارب ) 4.1المتسقبلي حارق االوكسجين 

  ط الوطنية للنفوقد انتقل مشروع االمارات لصناعات الصلب اللتقاط وتخزين الكربون الى طور التنفيذ بعد انشاء مشروع مشترك بين ماسدار وشركة أبو ظبي
 والتي منحت عقد هندسي وشرائي وانشائي لمجموعة دودسال.

 للضغط والتجفيف  وفي الصين، انتقل مشروع يان تشانغ المتكامل اللتقاط وتخزين الكربون الى مرحلة التحديد بعدما وافق مقترحوا المشروع على انشاء منشآت
 طن من ثاني اسيد الكربون سنويا. 261.111ل 

 41  ( تستعمل او تنوي استعمال غاز 22) 4102المتوقع ان يتخذ في حقها قرار استثمار نهائي خالل  او ءرعا العاملة، قيد االنشامشو  42من  أصل ال%
 (2ثاني اكسيد الكربون الملتقط ألهداف االستخالص المعزز للنفط. )شكل 

 االتجاه ظاهر أكثر ما يكون في اقاليم استخراج النفط الناضج مثل  يوفر قوة دفع اضافية لعدد من مشاريع المتحوك االول االستخالص المعزز للنفط. هذا
 (6و  2أمريكا الشمالية والشرق االوسط والصين حيث تتمثل فرص السوق في استعمال غاز ثاني اكسيد الكربون كسلعة ذات قيمة عالية جدا. )الشكل 

 مج التسويق اللتقاط وتخزين الكربون الى مشروع الوردة البيضاء من أجل دعم دراسات وفي المملكة المتحدة، فقد مول قسم الطاقة والتغير المناخي من برنا
FEEDنية لدعن ، مما سبب بانتقال المشروع الى مرحلة التحديد. أما النقاش حول المراهنين المفضلين للمشروع ومشروع بيتيرهيد للغاز والحكومة البريطا
 .تقدمةفهو االن في مرحلة م FEEDدراسات 

 4102مشاريع  منذ اصدار الحالة العالمية اللتقاط وتخزين الكربون: تقرير  2في القارة االوروبية، فقد تم الغاء او تعليق  أما: 

  مشروع كومبستيالOXYCFB 300 في اسبانيا ومشروع بوتو تولي في ايطاليا والذين كانا في طور التحديد، باالضافة الى 
  ن في رومانيا وشروع مونجستاد مشروع جيتكا اللتقاط وتخزين الكربوCCM  اللتقاط از ثاني اكسيد الكربون على ناطق كامل في النرويج والذين كانا

 في مرحلة التقييم.
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  الى خمسة مشاريع في  4100 ممشروعا عا 02روبية بشكل كبير من لقد انخفض عدد مشاريع التقاط وتخزين الكربون ذات النطاق الواسع في القارة االو
. واثنان من هذه المشاريع هي مشاريع فعالة في قطاع معالجة الغاز )مشروعي سنوفيت وسليبنر لضخ غاز ثاني اكسيد الكربون في النرويج( 4102فبراير 

 (.2في هولندا )شكل  ROADوأكثرها تقدما هو مشروع  –مشاريع في مرحلة التخطيط  2مما يترك 
 4102املة )مع المملكة المتحدة(، ال يتوقع ان تبدأ مشاريع التقاط وتخزين الكربون المخططة، خصوصا في قطاع الطاقة، العمل قبل عام وفي اوروبا ك-

4141. 
 اق باالشتراك مع نطدعم المشاريع االوروبية للدخول في حيز العمل مهم جدا في زيادة العرض الناجح للتطبيقات الصناعية والطاقة في التقاط الكربون واسع ال

 (.6خيارات التخزين الجيولوجي / وغير االستخالص المعزز للنفط )شكل 

عاما )وفي خزانات  00لثاني اكسيد الكربون في التكوينات الملحية العميقة بشكل آمن لمدة تزيد عن  قبينما قد تم تنفيذ الحقن والتخزين الجيولوحي واسع النطا
عظم المخاطر المترتبة على العملية تكون في مرحلة التخزيي. انه لمن الضروري ان يتم تطبيق برنامج واسع لتقييم خيارات نفطية وغازية لمدة عقود(، فان م

الكربون كتكنولوجيا التخزين الجيولوجي الكثيرة. وتعتبر المشاريع ذات النطاق الواسع والناجحة حيوية وضرورية لتحسين تفهم المجتمع لعملية التقاط وتخزين 
 ديقة للبيئة وتدعيم الدور المهم اللتقاط وتخزين الكربون في تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون العالمية.ص

 

مقسمة من حيث طريقة  2111مشاريع التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق التي تنتقل من طور التنفيذ الى طور العمل منذ  (:3الشكل )
 التخزين.
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 مشاريع التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق في االسواق الرئيسية من حيث دورة حياة المشروع. (:2شكل )

 
 

عدد مشاريع التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق وكتلة غاز ثاني أكسيد الكربون التي تم التقاطها من حيث سنة العمل  :(5شكل )
 2112المتوقعة والفعلية ابتداءا من فبراير 
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تواريخ االبتداء المتوقعة لمشاريع التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق من حيث القطاع الصناعي ونوع التخزين واالقليم ابتداءا  :(6) شكل
 .2112من فبراير 
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 التطورات اإلقليمية الرئيسية
 األمريكيتين

 عان كبيران للطاقة يشارفان على الدخول في طور التشغيلمشرو 

. وتجري 4102يتوقع ان ينتقل أول مشروع حول العالم واسع النطاق اللتقاط وتخزين الكربون في قطاع الطاقة الى طور التشغيل في النصف االول من عام 
سوف تقلل من انبعاثات مشروع سد التقاط وتخزين الكربون المتكامل. عملية االلتقاط االن عمليات الفحص واالختبار والتحقيق في مصنع االلتقاط الجديد في 

% و سوف تقوم ايضا، عندما تعمل بشكل كامل، 91ثاني اكسيد الكربون من وحدة االنتاج الثالثة الملقمة بالفحم في محطة السد للطاقة لنسبة تصل الى 
االستخالص االنتاج الثالثة بشكل اساسي في بالتقاط مليون طن من ثاني اكسيد الكربون في السنة. سوف يتم استعمال ثاني اكسيد الكربون الملتقط من وحدة 

ميدايل والتي يتم التقاطها وتوصيال من سهول -المعزز للنفط في وحدة ييبورن للنفط وسوف تغذي مداد ثاني اكسيد الكربون الموجود اصال الى حقول ويبورن
سيد الكربون الذي ال يتم استعماله في االستخالص المعزز للنفط، سوف يتم محطة إنتاج الوقود التخليقي، محطة لتغويز الفحم في داكوتا الشمالية. أما ثاني اك

 وهو مشروع بحثي مهم حول التخزين البري لثاني اكسيد الكربون. –ضخه ألقرب تكوين ملحي عميق من خالل مشروع أكويستور 

ميغاوات سوف يستعمل  042. هذا المشروع 4102من عام ويتوقع ان ينتقل مشروع محافظة كيمبر في ميسيسيبي الى طور التشغيل في النصف الثاني 
بالتعاون مع  KBRبية و تكنولوجيا التغويز النقلية المتكاملة )طريقة لتغويز الفحم صممت ألنواع الفحم متدنية الجودة( والتي تم تطويرها من قبل الشركة الجنو 

مليون طن سنويا. وفي اكتوبر لعام  2.0ارب قعاثات ثاني اسيد الكربون او ما يوع انب% من مجم60وزارة الطاقة االمريكية. سوف يتمكن المصنع من التقاط 
ميل وسيتم نقل ثاني اكسيد الكربون لالستعمال في عمليات  61كم/ 96، تم االنتهاء من تشييد انابيب ثاني اكسيد الكربون التي يبلغ طولها 4102

مليون دوالر أمريكي كل  011الى  01ة بيع المنتجات، بما في ذلك ثاني اكسيد الكربون ما يعادل االستخالص المعزز للنفط. من المتوقع ان تحقق عملي
 مليون دوالر أمريكي من وزارة الطاقة االمريكية تحت مبادرة طاقة الفحم النظيفة. 421عام. وقد تلقى مقترحوا المشروع )الشركة الجنوبية( 

كبير خالل عمليات االنشاء. يتضمن هذا المشروع عمليتي ضغط وتجفيف غاز ثاني اكسيد الكروبن والتي وقد تقدم مشروع إلينوي الصناعي ايضا بشكل 
صناعي منشآته تفصل في مصنع الذرة إلى إيثانول ويخزن في طبقة المياه الجوفية المالحة العميقة المالصقة لمصنع االنتاج. وسوف يدمج مشروع إلينوي ال

ديكاتور الينويز لتحقيق ثدرة ضخ كليا من ثاني أكسيد الكربون تصل الى -من ثاني اكسيد الكربون يوميا تحت مشروع باسينمع منشاة األلف طن الموجودة 
ران للمراقبة. ومن المتوقع استالم اذن النشاء بئر ضخ من ئطن يوميا او ما يقارب ميلون طن سنويا.تم االنتهاء من انشاء المنشآت السطحية وب 2111

شهور مما يساعدنا على  0. وبعد استالم االذن، يتوقع البدء بحفر البئر ولمدة 4102السادس من قبل وكالة حماية البيئة خالل الربع الثالث من عام المستوى 
 .4100توقع بدء المشروع بالعمل في الربع االول من عام 

 مشروعان واسعا النطاق يحصالن رسميا على تمويل من وزارة الطاقة األمريكية

 226، أصدرت وزارة الطاقة االمريكية قرارا بتزويد تمويل تقاسم التكاليف للوساديا للطاقة من أجل مشروع بحيرة تشارلز بما يقارب 4102في ديسمبر لعام 
ن التخطيط التطويري ومن مليون دوالر أمريكي خالل اتفاقية تعاونية مع لوساديا للطاقة. مشروع بحيرة تشارلز في لويزيانا هو االن في مراحل متطورة م

. سوف تقوم منشآة بحيرة تشارلز للتغويز بتحويل فحم الكوك النفط الى الغاز 4102المتوقع ان ينتقل الى مرحلة التنفيذ، االنشاء، في النصف االول من عام 
مليون طن من ثاني  2.6روع بحيرة تشارلز اللتقاط الصناعي والذي تتم معالجته النتاج الميثانول وغاز الهيدروجين وحمض الكبريتيك. سوف يتم تصميم مش

 ةهيوستين، تكساس ليستعمل في عملي أكسيد الكربون كل عام وسيتم نقل غاز ثاني أكسيد الكربون من خالل أنبوب الى حقل نفط هاستينج الغربي قرب
 تخالص المعزز للنفط.ساال

الى اتحاد فيوتشرجين الصناعي. سيقدم قرارا وزارة الطاقة ما يقارب البيليون  ةا بتقديم معونة ماليقرار ، اصدرت وزارة الطاقة األمريكية 4102في يناير من عام 
نون االمريكي لالسترداد والتعزيز وتمويالت اخرى من خالل اوالتي ستخرج بشكل اساسي من الق 4.1دوالر على شكل مشاركة للنفقات مشروع فيوتشرجين 

 التقاط 4.1بليون دوالر أمريكي. وتشمل الجوانب الرئيسية لمشروع فيوتشرجين  0.62أما تكلقة المشروع اللية المتوقعة فتبلغ اتفاقيات تعاونية مع االتحاد. 
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ز مركق االكسجين( في امليون طن من ثاني اكسيد الكربون خالل عمليات حالة االستقرار لوحدة توليد الطاقة الكهربائية  )بتكنولوجيا احتر  0.0ما يقارب 
 .ميريدوسيا للطاقة في الينوي

الذي سوف يقوم بدوره بضخ ثاني اكسيد  عن طريق انبوب وصوال الى بئر ضخ ميل 21كم/ 22سيتم نقل غاز ثاني اكسيد الكربون الملتقط مسافة تقارب 
يجب الحصول على اذن بتخزين ثاني اكسيد قدم تحت سطح االرض. والتمام عملية البناء،  2111م/0,441الكربون الى تكوين جبل سيمون الى عمق يناهز 

 الكربون وحصة تمويل اتحاد فيوتشرجين الصناعي.

 الغاء مشروع واحد

لغاز الطبيعي تم الغاء مشروع نيوغاز كنتاكي في محافظة مالينبيرج، كنتاكي. وكان من المخطط ان تنتج منشآت تغويز الفحم مع التقاط وتخزين الكربون ا
ماليين طن سنويا. وقد اخبر مطور المشروع، بيبودي للطاقة، رابطة كنتاكي رسميا في  0ني اكسيد الكربون قبل االشتعال يقارب بمعدل التقاط لغاز ثا

 انهم قد اوقفوا اعمال التطوير للمشروع. 4102منتصف عام 

 مجموعات مشروع التقاط وتخزين الكربون الصناعية قد تكون ذات اهمية

ر صناعية والتي تكون على حدة دون دز ثاني اكسيد الكربون من عدة مصاستخالص المعزز للنفط في الواليات المتحدة غايستخدم العديد من مشغلي اال
تجمع، يمكن اعتبار هذه المشاريع ال سع النطاق. وعندتحديد كمشروع التقاط وتخزين الكربون واي اكسيد الكربون من اجل التعرف عتبة حجم التقاط غاز ثان

 تستطيع ان تلبي عتبة الحجم وقد تزيد عنها ايضا. فعلى سبيل المثال، قول تشاباريل بتشغيل عدة أنظمة انابيب لثاني اكسيد الكربون )مثل"مجموعة" 
للنفط في  لمعززبانهانديل وفيلما( والتي تعمل على نقل غاز ثاني اكسيد الكربون من عدة مصادر )منها مصانع االسمدة وااليثانول( الى حقول االستخالص ا

مشاريع تيكساس واوكالهوما. كمجموعة يقومون بتجميع ما يقارب مليوني طن من غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا. تقوم النظمة برفع تقرير عن هذه ال
 لي لغاز ثاني اكسيد الكربون الملتقط والمخزن حيث تتوفر عندها تفاصيل كثيرة.ك"المجموعة" وتأثيرهم على الجرد ال

 وكالة حماية البيئة األمريكية ألداء المصدر الجديدمعايير 

معايير وحدودا على غاز ثاني  عللمصدر الجديد المقترحة والتي تضبنشر قاعدة معايير االداء  4102قامت وكالة حماية البيئة في الثامن من يناير لعام 
ي. وتعمل وكالة حماية البيئة على تطوير اقتراح لتحديد انبعاثات غاز ثاني اكسيد اكسيد الكربون من مصانع الطاقة الجديدة العاملة على الفحم والغاز الطبيع

 .4100وتتبعه القاعدة االخيرة في يونيو  4102الكربون من مصانع الطاقة المتواجدة حاليا، القاعدة المقترحة منتظرة في يونيو لعام 
فضل التكنولوجيا المتوفرة. وكجزء من تقييمها أخذت وكالة على تقييم وكالة حماية البيئة ألءا تضع قاعدة معايير االداء للمصدر الجديد حدودا لالنبعاثات بنا

 حماية البيئة باالعتبار ما اذا:

 جدوى التقاط وتخزين الكربون الفنية .0
 تكلفة التقاط وتخزين الكربون معقولة. .4
 يمكن تحقيق تطوير الحق للتكنولوجيا، و .2
 حجم تخفيض االتبعاقات التي يستطيع التقاط وتخزين الكربون تحقيقها.  .2

% من التقاط غاز ثاني اكسيد الكربون، يعتبر مجد فنيا وهو 21استنتجت وكالة حماية البيئة ان التقاط وتخزين الكربون الجزئي لوحدات الفحم، ما يقارب 
بل، قررت وكالة حماية البيئة أن التقاط وتخزين الكربون للوحدات التي تعمل بالغاز الطبيعي لم تصل بالتالي مناسب  وتكلفته معقولة تحت القانون. وفي المقا

 عقولة.بعد لمستوى عرض مناسب وان ضم التقاط وتجميع الكربون الجزئي سوف يضيف تكاليف على مصانع الغاز الطبيعي والتي يمكن وصفها بانها غير م
 0111ميغاوات من المخرج المهربائي او اكثر( بأن تصدر اكثر من  011 ~ال يسمح لوحدات توليد الغاز الطبيعي الجديدة )ولاللتزام بالمعايير المقترحة، 

بيعي االصغر باوند من غاز ثاني اكسيد الكربون لكل ميغاوات/ساعة والذي يمكن الوصول اليه من خالل تكنولوجيا الدورة المدمجة. أما وحدات الغاز الط
 باوند من غاز ثاني اكسيد الكربون/ ميغاوات/ ساعة 0,011للوصول الى سوف تحتاج 

، فلديها خيارات بديالن لاللتزام وكالهما يتطلب IGCCأما مصانع الفحم، وتشمل البويلرات فوق الحرجة جدا وذات الفعالية العالية  باالضافة الى وحدات 
مصانع الفحم البدء باستعمال التقاط وتخزين الكربون بعد البدء بالعمل بفترة وجيزة بهدف الوصول  استعمال التقاط وتخزين الكربون. أحد الخيارات يتطلب من

باوند من غاز ثاني اكسيد الكربون/ ميغاوات/ ساعة. وكبديل، يمكن استعمال التقاط وتخزين الكربون  خالال سبع  0,011الى معدل انبعاثات متوسط يبلغ 
باوند من غاز ثاني اكسيد الكربون/ ميغاوات/ ساعة )مما يتطلب  0011-0111ق معدل االنبعاثات المتوسط لسبع سنوات سنوات من بدء العمل بهدف تحقي

 كربون.% من التقاط غاز ثاني اكسيد الكربون(. والهدف من هذه الفترة الطويلة هو التشجيع على االلتزام باستعمال تكنولوجيا التقاط وتخزين ال21حوالي 
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االقتراح ال  ام بالمعايير فقط وحصرا على كمية األطنان التي يتم التقاطها غاز ثاني اكسيد الكربون، وقد قامت وكالة حماية البيئة بالتشديد على انيبنى االلتز 
الذي يلتزم بااللتزامات تشمل التشريعات المتلقي النهائي لغاز ثاني اكسيد الكربون. ولكن، يجب نقل غاز ثاني اكسيد الكربون المنقول الى موقع التخزين 

لى وكالة حماية المنصوص عليها بموجب قاعدة وكالة حماية البيئة للغازات الدفيئة والتي تطلب من مالكي موقع تخزين او مشغليه برفع خطة مراقبة وتحقق ا
ترة طويلة بموجب السيطرة على الضخ تحت االرض، البيئة من أجل المراجعة والموافقة. ومواقع التخزين الجيولوجية مسموح لها بالقيام بعملية تخزين لف

 RRوتشريعات البرامج من المستوى السادس يجب ان ترفع تقاريرا بموجب ساببارت 

ح به بموجب وتشرج وكالة حماية البيئة في تقريرها: سيتمخض التأثير العملي بأن يضخ مشغلو ومالكو المشاريع غاز ثاني اكسيد الكربون الذي تم السما
لعمليات وكالة حماية البيئة وتتلقى غاز ثاني اكسيد الكربون الملتقط من مصانع الطاقة من أجل ان تلبي  4طرة على الضخ تحت االرضالمستوى السي

NSPS  بموجب ساببارت المقترح وسوف يكونوا مطالبين ايضا بتسليم واستالم الموافقة من وكالة حماية البيئة من أجل خطة المراقبة والتحقق ويرفعوا تقريرهم
RR 

المقترح من وكالة حماية البيئة سيتسبب بتأثير كبير على االنبعاثات. ويظهر انه من غير المحتمل، تحت الظروف الحالية  NSPSويبقى السؤال ما اذا كان 
وطات والتكاليف المترتبة على متطلبات االلتزام التنظيمية ضغرباء، الغاز الطبيعي الرخيص والفي الواليات المتحدة  في ظل النمو المنخفض للطلب على الكه

، تتنبىء إدارة معلومات 4102المقترح. ما بين االن وعام  NSPSلمصانع الفحم، ان يتم بناء مصانع جديدة للفحم خالل السبع سنوات القادمة حتى بدون 
صانع للغاز الطبيعي. حيث قد ال يكون اقتراح وكالة حماية البيئة كاف وحده لدفع م 411مصانع محتلمة للفحم مقارنة بأكثر من  2الطاقة االمريكية ببناء 

لتطوير هذه التكنولوجيا وموضعة  ةالضروري صدور سياسات عملية اضافيعجلة انتشار التقاط وتخزين الكربون، فيما يتعلق بالفحم على االقل، يصبح من 
 رات القطاع الخاص.االطر التنظيمية الضرورية لجذب استثما و الحوافز

قانونيا ان التقاط وتخزين  تم توقع التحديات القانونية التي تواجه هذا االقتراح بوجود مشكلة رئيسية متصلة بما اذا كانت وكالة حماية البيئة قادرة على ان تحدد
من قانون الهواء النظيف. سوف تقوم وكالة  000البند يل االنبعاثات بموجب قلن اختياره بالتالي كأفضل نظام لتالكربون الجزئي معروض بنحو كاف ويمك

. ومن المتوقع جدا ان تنشر الوكالة قاعدتها 4102مارس  01حماية البيئة بعقد جلسة استماع علنية حول القاعدة المقترحة وتسمع التعليقات حتى تاريخ 
 .4102يونيو  0االخيرة قبل 

 6الى  4حويل من االبار فئة تعليمات وكالة حماية البيئة األمريكية حول الت

من أجل عمليات النفط والغاز، بما في ذلك  4، اعلنت وكالة حماية البيئة تعليمات تتضمن تعليقات حول تحويل االبار فئة 4102في ديسمبر لعام 
والتي تقوم بضخ  4من أجل تخزين الكربون الجيولوجي. واستنادا الى المسودة، فان مالك ومشغلي االبار من فئة  6االستخالص المعزز للنفط، الى آبار فئة 

في حال ارتأى مدير برنامج ادارة الضخ  6غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل التخزين طويل األمد يونوا مطالبين بالتقديم والحصول على اذن لالبار من فئة 
من  ، يجب تحقيق مجموعة6خطورة متزايدة على مصادر مياه الشرب الجوفية. وفي حال تم اصدرا قرار بضرورة اصدار اذن لبئر فئة  تحت االرض وجود

 رة اخرى وعند القيام بعمليات مستقبلية، وتشمل المتطلبات:المتطلبات عند اصدار االذن م

 عمليات انشاء وتشغيل جيدة 
 يفحص ومراقبة موقع التخزين الجيولوج 
 العناية بموقع الضخ بعد القيام بعملية الضخ 
 التفاعل والرد العالجي 

 .4102مارس  0سوف تستقبل وكالة حماية البيئة اية تعليقات على مسودة التعليمات حتى 

 من قانون الفضالت السامة لقانون حماية واسترداد الموارد  السادسةتعفي وكالة حماية البيئة األمريكية اآلبار من الفئة 

، قامت وكالة حماية البيئة باستثناء غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يتم التقاطه من مصانع الطاقة والمصادر الصناعية ويضخ الى آبار 4102في ديسمبر 
شره. فقد قررت وكالة حماية البيئة ان غاز نامة في نسخة من القرار اعدت قبل ادارة الضخ تحت االرض الفئة الخامسة شرطيا من تشريعات الفضالت الس

 القانون. ثاني اكسيد الكربون الذي تم ضخه الى االبار من الفئة الخامسة ال يشكل اي خطر كبير على الصحة البشرية او على البيئة ويجب اعفاؤه من

 RFA حكومة ألبيرتا تصدر تقرير تقييم االطر التنظيمية

، اصدر حكومة ألبيرتا مسودة نهائية لتقرير تقييم االطر التنظيمية والذي اختتم عملية دامت لسنتين كامليتين من تقييم الوضع والنظام 4102في أغسطس 
العالم. وقد تمخضت العملية  التنظيمي حول التقاط وتخزين الكربون في ألبيرتا وقام ايضا بالنظر في افضل االتجاهات والممارسات المعتمدة في القوانين حول

م استنتاجا وتوصية وارتأى ان "يحافظ على اعلى  مستويات الحماية للسالمة العامة والبيئة" وتم اختتام الفترة االستئارية في أكتوبر لعا 21عن أكثر من 
 المحدد.وسيتم نشر ملخص من التغذية الراجعة المستلمة من قبل ألبيرتا لطاقة في الموعد المناسب و  4102
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 أوروبا, الشرق األوسط وافريقيا
 المملكة المتحدة

باالضافة الى تعديالت غاية في األهمية على سياسات  ،خزين الكربون في المملكة المتحدةظهرت مؤخرا عدد من التطورات الداعمة لتكنولوجيا التقاط وت
 الطاقة وتطوير برنامج تسويق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في المملكة المتحدة.

 قانون الطاقة للمملكة المتحدة لعام 4102

وأصبح قانونا رسميا في المملكة المتحدة. يقدم القانون  ةملكي فقةامو تلقى قانون الطاقة البريطاني  ،4102من شهر كانون األول من عام  في الثامن عشر
حدة الستبدال خطة عمل تشريعية تهدف الى دعم سلسلة االصالحات واسعة النطاق في سوق الكهرباء باالضافة الى االستثمارات التي تقوم بها المملكة المت

للجدل ويؤثران على تطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في المملكة المتحدة.البنية التحتية الكهربائية القديمة. هنالك جزءان من القانون مثيران   

الفحم اال اذا تم أولها هو انشاء معيار أداء لإلنبعاثات, مما يجبر المملكة المتحدة ان تتبع ضمن سياساتها عدم السماح بانشاء محطة كهربائية تعمل على 
غ  201ون اوال. جميع مشغلي محطات الوقود األحفوري الجديدة سينبغي عليهم التقيد بحد سنوي لالنبعاثات, يساوي تجهيزها بتكنولوجيا التقاط وتخزين الكرب

محطة كهرباء لثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط في الساعة للكهرباء لمحطة تعمل على اساس الحمل األساسي. هذا الحد يقاس بنصف المستوى المتوقع من 
غ لكل كيلو  211والتي تدار على مستوى اقل من  ،كهرباء تعتمد ضخ الغاز بشكل دوري لفحم بشكل مستمر ولكن أقل من مستوى محطةجديدة تعمل على ا

ة يمنح كذلك المشغلين الذين يطبقون تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون اعفاء لمدة ثالث سنوات من مهم 4102واط في الساعة. قانون الطاقة البريطاني للعام 
وتستمر لثالث سنوات منذ البدئ بتطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون. 4142الحد من االنبعاثات. تلك االعفاءات قائمة حتى نهاية عام   

م عائد مستدام يثاني بنود القانون هي جدارة مشاريع تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون لبرنامج عقود من أجل التغيير. وهي عقود طويلة األمد تعنى بتقد
جلي ضمن هذه لمطوري الجيل الجديد من المحطات ذات االنبعاث المنخفض للكربون. األجيال التي تستخدم تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون مذكورة بشكل 

األسعار توضع بما يناسب ويدعم  . كل عقد من عقود التغيير تلك لها سعر أضراب محدد )سعر لكل وحدة كهرباء يتم توليدها( وتلك4102الفئة في قانون 
فيتم تحديده بناء على المشاريع والتكنولوجيا التي تدعمها الخطة الموضوعة. فيما يتعلق باسعار االضراب لمشروع تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون البريطاني 

تقبلية.كل حالة على حدة, وبخطوات مستقبلية لتوزيع تنافسي بناء على تطورات التكنولوجيا المس  

 برنامج تسويق تكنولوجيا التقاط وتخزين الغاز في المملكة المتحدة- تحقيق تقدم مستدام

بما في ذلك العقود من اجل  ،تحدة ضمن خطة اصالح سوق الكهرباءباالضافة الى الدعم المالي الطويل األمد واآلليات التحفيزية التي تتبعها المملكة الم
بليون كرأس مال ألول  0والذي تقدم دعما بمقدار  انشأت المملكة المتحدة برنامجا لتسويق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون ،التغيير ومعيار اداء االنبعاثات

تم اختيار مشروع بيتيرهيد لتكنولوجيا التقاط وتخزين  4102مشروع لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون وذلك ضمن نطاق عملية تنافسية. في آذار من عام 
تم اختيارهما كأفضل مرشحين في المزاد مما  ،ين الكربون في يوركشاير بريطانياالكربون  في أبيردن شاير, سكتلندا ومشروع وايت روز لتكنولوجيا التقاط وتخز 

راسات جدوى لمشاريعهم.سمح للمشروعين بالتفاوض حول آليات التمويل وذلك بغية انتاج د  

تلتقط قرابة  ء على الفحم ذات كفاءة عالية, اذمشروع وايت روز اللتقاط وتخزين الكربون يقوم بدمج منشأة  التقاط وحرق أوكسي الوقود الى محطة كهربا
الكربون )محطة يوركشاير/همبر ترنكالين المليوني طن من الكربون لكل كيلو واط في الساعة. هذا من شأنه أن يربط مشاريع وخطط تطوير نقل وتخزين 

كربون في المنطقة. التخزين سيكون في طبقة من المياه لاللتقاط وتخزين الكربون(  والذي يعطي قدرة أكبر لمشاريع أخرى في نطاق تكنولوجيا التقاط وتخزين ا
ي الذي تقدمه المملكة شاطئ البحر. باالضافة الى التمويل التنافسعن بعيد يلم 21كم/ 60الجوفية المالحة العميقة في البحر الشمالي الجنوبي, قرابة 

وروبي ن مشروع وايت روز اللتقاط وتخزين الكربون هو المشروع االول من نوعه الذي تم دعمه لقبول التمويل في الفترة الثانية من البرنامج األإف ،المتحدة
.211نير  

خزين الكربون تعمل على تحديث محطة التقاط كربون لتصبح فالواقع محطة توليد غاز يعمل على التقاط خطط مشروع بيتيرهيد للغاز لتكنولوجيا التقاط وت
عن شاطئ البحر في خزان الغاز الناضب جولدآي. يلم 061كم/011مليون طن من الكربون سنويا.  وسيتم تخزين الكربون على مسافة   

، كنولوجيا التقاط وتخزين الكربونأعلنت الحكومة البريطانية ان عقد قد أبرم بنجاح مع مشروع وايت روز لت ،4102من شهر كانون االول من عام  في التاسع
لوجيا التقاط وتخزين مما نقل بذلك المشروع من مرحلة التقييم الى مرحلة الفعل ضمن دورة حياة المشروع القائم. والنقاشات حول مشروع الغاز بيتير هيد لتكنو 

في المستقبل القريب. ومتى تم ابرام العقود كال هذين المشروعين سيصبحان مؤهلين  على االنتهاء  أمال باعالن بشأنهالت جارية وشارفت الكربون ما ز 
 الستالم الدعم المالي والتشغيلي الالزم عبر نظام عقود من أجل التغيير.
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 برنامج التمكين باطالق القرار االستثماري النهائي

 ،نهائية تناقش الحكومة البريطانية الدعم لمشاريع اخرى مبكرة عبر برنامج التمكين لقرارات استثمارية ،تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربونت وبعيدا عن منافسا
 على ان يكون هذا الدعم مقتصر على اصدار العقود من اجل التغيير ولن يكون التمويل لدعم تطوير التكاليف الرأسمالية.

 التمويل االضافي لتطوير تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون

وهي عبارة عن مبادرة تجديد في الشمال الشرقي لبريطانيا  ،عن تمويل اتفاقية تيز فالي سيتيطاني أعلن رئيس الوزراء البري 4102ام في كانون األول من ع
 –الصناعية في المنطقة. المباردة التي اطلقتها شراكة المؤسسات المحلية والتي توفر ايضا تمويال اضافيا لدراسة الجدوى لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون 

  .تهدف الى تحويل منطقة تيز فالي الى محور رئيسي لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون الصناعية –تيز فالي الغير محدودة 

 رؤيا تكنولوجيا التقاط وتخزين الطاقة

يجياوات من  02يتوقع نشر قرابة  4102صالح سوق الكهرباء البريطاني والذي نشر في كانون االول من عام التشكيل النهائي الذي اصدرته خطة اعادة ا
. وقد وضعت الحكومة البريطانية رؤيا مكونة من ثالثة مراحل لتطوير تكنولوجيا التقاط 4121تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في المملكة المتحدة حتى عام 

حق المملكة المتحدة. برنامج التسويق الذي يكلف قرابة البليون يمثل اول تلك المراحل ويتوقع ان يلحقها المرحلة الثانية بشكل متواز ومالوتخزين الكربون في 

.4141لتلك المشاريع, قبل المرحلة الثالثة المتمثلة بمشاريع التكلفة التنافسية في العام   
 قارة أوروبا

القارة األوروبية اتسمت بالسلبية اذ ان عددا من المشاريع الغيت او تم ايقاف تنفيذها. فمن ضمن ستة مشاريع لتكنولوجيا التقاط غالبية التطورات الحاصلة في 
يبقى منهما  ،طاقةمج األوروبي العادة تأهيل الوالتي تلقت الدعم األولي من قبل البرنا وتخزين الكربون في )المانيا, بريطانيا, ايطاليا, هولندا, بولندا, وأسبانيا(

شروع رود في مشروعين نشطين فقط )ضمن مشاريع تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق(. وهما مشروع دون فالي للطاقة في المملكة المتحدة وم
ئيا ان تم تأمين تمويل اضافي.هولندا. مشروع رود في هولندا هو من أكثر المشاريع تطورا في أوروبا ويعتبر جاهزا لتبني قرارا استثماريا نها  

. 4102مقارنة بأربعة عشر أخرى في عام  وفي المحصلة يوجد حاليا خمسة مشاريع لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون الواسعة النطاق في القارة األوروبية
ى خطة التطوير. وبالرغم من لوجيا التقاط وتخزين الكربون عوباستثناء مشروعين لتشغيل ومعالجة الغاز في النرويج, يبقى ثالثة مشاريع واسعة النطاق لتكنول

وبا خالل العقد التوقعات الكبيرة بشأن مشاريع تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واسعة النطاق, لم تدخل اي منها لحد اآلن مرحلة االنشاء في قارة أور 
 الماضي.

 أربعة مشاريع تم الغائها أو ايقافها

الغائهما:مشروعان مدعمان تم   

  تم الغاء مشروع بورت تولي لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون والذي يهدف الى التقاط مليون طن من الكربون سنويا  4102في شهر آب من عام
فيما يخص من محطة طاقة موجودة بالفعل. تم الغاء المشروع السباب متعلقة بتأخير تسليم المشروع وذلك بعد قرار من مجلس الدولة االيطالي 

 التصريح البيئي لمحطة بورت تولي والسباب متعلقة بصعوبات في اغالق الهيكلة المالية للمشروع.

  استكملت  ،كربون سنويا من محطة طاقة جديدةكومبستيال والذي هدف الى التقاط ما يقارب مليون طن من ال 211مشروع أوكسي سي اف بي
وبالتالي اتخذت قرارا بعدم استكمال  4102 على المنحة المقدمة لها في شهر تشرين االول من عامانت قد التزمت باداءه بناء كذي عملها ال

 المشروع على نطاق كامل.

ي برينديسي في معمل التقاط ف -مكونات مشاريع بورت تولي وكمبوستيال ستستمر بالمبادرات االرشادية التي وضعت لدعم مقترحات المشروع واسعة النطاق
عمل لاللتقاط والتخزين لمشروع كومبوستيال. تلك االرشادات في كال المشروعين ستؤدي دورا كبيرا للمساعدة في دعم التطوير الواسع و تولي مشروع بورت

 النطاق لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في اوروبا.
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 مشروعان غير مدعمان تم ايقافهما عن العمل او ألغائهما:

  أعلنت الحكومة النرويجية ان مشروع التقاط الكربون الواسع النطاق في مونجستاد والذي كان ينوي التقاط قرابة مليون  4102في ايلول من عام
كررت الحكومة دعمها لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون  ،قد تم الغاءه. نتيجة لذلك ،من محطة توليد موجودة بالفعل طن من الكربون سنويا

 نولوجيا مهمة في سعيها للتقليل من انبعاثات الكربون في مجال الصناعة وانتاج الطاقة.واعترفت به على انه تك

 د موجودة مشروع جيتيكا لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في رومانيا والذي يهدف الى التقاط قرابة المليون طن من الكربون سنويا من محطة تولي
لة حنحو توقيع العقد والوصول الى مر  ة عن مصادر لتمويل المشروع ليتمكن من مواصلة تقدمهبالفعل, تم ايقافه السباب تتعلق ببحث الرعا

 التخزين.

 المفوضية االوروبية تقترح اهداف مناخية حتى عام 4121

. والتي 4121حتى عام  ية األوروبية مجموعة جديدة من القرارات الموجهة نحو اهداف متعلقة بالمناخ والطاقة, اقترحت المفوض4102ناير من عام في ي
المتجددة.  تاج الطاقةتشمل المزيد من القرارات الصارمة فيما يتعلق بخفض انبعاثات غاز االحتباس الحراري ولكن تبتعد اكثر عن االهداف المحلية المتعلقة بان

المتمثلة بخفض انبعاث  4101االتحاد االوروبي لعام فان الخطة الجديدة تسعى الى تحقيق اهداف ، الموجودة فعليا 4141خطة عام  هدافابوضمن التزامها 
 غازات االحتباس الحراري باالضافة الى التزامها بتطوير اقتصاد غير معتمد على الكربون.

اس % من انبعاثات غاز االحتب21بما في ذلك هدف خفض  ،4121الى  4141الفترة الزمنية من خطة العمل تلك تتضمن عددا من الهداف لتحقيقها ضمن 
% من استهالك الطاقة.42ليكون على االقل  ( بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة الى المستوى األوروبي0991الحراري )أقل من مستويات   

 مية هذهضمن تلك االهداف تظهر عدد من الساسيات التكميلية الرئيسية والتي تتضمن التقاط وتخزين الكربون. فباالضافة الى اعادة التأكيد على اه
تتضمن الوثيقة ان هذه التكنولوجيا قد تكون السبيل الوحيد لخفض انبعاثات الكربون في المجال الصناعي على النطاق الواسع وعلى  ،التكنولوجيا في أوروبا

ل للتكنولوجيا خالل الفترة المدى البعيد. وتعمد المفوضية االوروبية في الوقت الحاليى على تركيز البحوث والتطوير والتسويق الدعائي بهدف تحقيق تفعي
.4121الزمنية المعطاة الى عام   

 ممثل البرلمان األوروبي كريس ديفس تقدم تقريرا حول تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في أوروبا

وقد اطلق عليه اسم: تطوير وتطبيق  ،قدم البرلمان االوروبي تقريرا يمدح فيه مستقبل تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون ،4102في كانون الثاني من عام 
. وقد قدمه ممثل البرلمان االوروبي كريس 40وبامتناع  020مقابل  042تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في اوروبا. وقد اجمع على التقرير بتصويت 

حيث دعى التقرير الى دعم البرلمان الفوري لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون. ،ديفيس  

خاذ عدد من التقرير على عدد من العوامل التي يرى انها من االهمية بماكان لتشجيع انتشار تطبيق التكنولوجيا كما يدعو المفوضية االوروبية الى اتيركز 
لطموحات توى افوضية االوروبية ومجلس الدولة من مسمعليها التقرير ضرورة ان ترفع ال الخطوات الهامة في عدة مجاالت. ومن االمور التي ركز

بما في ذلك التشديد في القوانين وتقديم الدعم المالي.، للتكنولوجيا  

 التحويل في توجيهات تكنولوجيا التقاط وتوزيع الكربون

ة زمة التعديات الشهرية, قدمت المفوضية االوروبية تفاصيل جديدة حول التحول في توجيهات مجلس الدولحوجزء من  4102رين الثاني من عام في شهر تش
وروبية لبت المفوضية األلتكنولوجيا التقاط وتوزيع الكربون الى قوانين دولية. وضمن مجموعة اآلراء المنطقية ضمن المرحلة الثانية لعملية التعديات الرسمية, ط

ني المتطلبات الالزمة وذلك لتحويل متطلبات التوجهات واالمتثال لقوانين بسولفينيا( بت السويد وو  أيرلنداو  هنغارياو  قبرصو  ياالمن ستة دول اعضاء )أستر 
ذا المتطلب سيؤدي الى تحويل المفوضية االوروبية لمجلس الدولة المعني الى محكمة العدل هاالتحاد األوروبي. الفشل في تبني الخطوات المطلوبة وتلبية 

 التابعة لالتحاد األوروبي.

غالق اجراءات التعديات امام عدد من الدول االعضاء بعد اتصاالت تدابير التحويل. وقد أغلقت إ, فقد قامت المفوضية األوروبية باءباألضافة الى اصدار اآلر 
المتحدة. تعمل المملكة  التفيا وو  لكسمبورج و فنلندا و اليونان و استونيا و ألمانيا و جمهورية التشيك و بلغاريا و تحويل لعدد من الدول مثل: بلجيكاحاالت ال
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ولوجية والتعدين المفوضية األوروبية على اعتماد تقييم لتحويل التوجهات لقانون التوجه نحو قانون التهذيب والذي اصدر بعد تعديل على مشروع قانون الجي
 الذي اعتمد في أيلول.

والذي اهتم  ، التقاط وتخزين الكربون في أوروبانولوجيا اطلقت المفوضية األوروبية لجنة تفاوض وتشاور حول مستقبل تك 4102في شهر آذار من عام 
شاور رحبت بآراء بوضع التكنولوجيا حاليا في أوروبا والحواجز التي واجهت تطبيقها عمليا حتى الوقت الحالي. باالضافة الى التحليل السابق فان لجنة الت

ولوجيا التقاط وتخزين الكربون على مستويات واسعة النطاق.أصحاب المصالح حول مستويات الفرص الممكنة لتسويق عملية تطبيق تكن  

الح ركزت على عدد من قامت المفوضية األوروبية بنشر آراء اصحاب المصالح وتحليلهم والردود التي تلقتها خالل النقاش الذي دار. ردود أصحاب المص
وبي لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون الحالي والتأكد بالتالي من أن برنامج تكنولوجيا بما في ذلك الدعم الشامل والمستمر لبرنامج االتحاد االور  ،االستنتاجات

.4102التقاط وتخزين الكربون مدرجة ضمن خطة عمل االمم المتحدة لسياسات الطاقة والمناخ لعام   

الكربونالمشروع العالمي األول للطاقة والصلب لتكنولوجيا التقاط وتخزين  –الشرق األوسط وأفرقيا   
المتحدة. مشروع التقاط وتخزين الطاقة  حلة التنفيذ في األمارات العربيةالمشروع العالمي األول للطاقة والصلب لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون دخلت مر 

دمة في محطة حديد االمارات الموجودة مليون طن من الكربون سنويا عن طريق عملية الحديد المختزل المباشر المستخ 2تضمن التقاط قرابة يد والصلب للحدي
وهي شركة تابعة  ،ولة وبين مصدرة النفط األماراتية المملوكة للدوتحويلها الى حقل نفط روماثيا. المشروع عبارة عن مشروع مشترك بين شرك في أبو ظبي

 مملوكة بالكامل من قبل شركة ابو ظبي مبادلة للتطوير المملوكة للحكومة.

مليون دوالر امريكي  044.0قامت مجموعة أي دي ان أو سي ومصدر باالتفاق على مشروع مشترك ومنحت  4102ثاني من عام في شهر تشرين ال
.4106ومن المخطط ضخ الكربون في عام  ،أنابيب في روماثيالمجموعة دودسال, منشأة الجفاف والضغط في مصنع الحديد والصلب األماراتي وتم مد خط   

الهاديآسيا والمحيط   

 الصين

المراحل المختلفة.تظل الصين الدولة الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي في مجال اتخاذ الخطوات الثابتة في طريق تطوير المشاريع واالنتقال بها ضمن   

ماليين طن من  2حصلة التقاط اكثر من والذي ينوي في الم ،يانتشانغ التقاط وتخزين الكربون تم اعطاء الموافقة على محطة التقاط رئيسية ضمن مشروع
روع مثل خط الكربون سنويا ضمن منشأة الفحم والكيماويات الموجودة في مدينو يولين في مقاطعة سانكشي. مكونات االلتقاط االخرى ضمن خطة تطوير المش

 االنابيب وكنتيجة كلية فأن حالة المشروع اآلن هي من مرحلة التقدير الى مرحلة التنفيذ.

ي مشروع الفحم  هاذين المشروعين المتطورين لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون سيعمالن على تفعيل الكربون الملتقط ضمن عمليات المشروع األوروبي. فكال
أوكسيد الكربون من  ووكي وحقول دينجبيان للنفط في الجنوب الغربي لمدينة يولن. وسيتم ضخ ،تخزين الرئيسي موجود في جينجبيانالكيماوي يانتشانج ال

 مشروع بتروكيميائية سينوبيك الى حقل النفط في شينجلي في دونجيانج, مقاطعة شاندوج.

باالضافة لضعف هذا العدد  ،المؤسسة تعمل في الوقت الحالي على تسجيل اثنى عشر مشروعا واسع النطاق لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون في الصين
(. وقد تم التأكيد على عدة مشاريع اضافية واسعة النطاق كذلك مما سيزيد من عدد المشاريع الكلي في المدى القصير.)ستة 4100من المشاريع في   
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 استراليا
بئر استكمل مشروع جورجان لضخ أوكسيد الكربون عمله في حملة حقن وحفر اآلبار للسنة التالية. تم بناء اول وحدة حفر آبار والتي بجات بحفر  ،في استراليا

 . ومن المتوقع حفر تسعة آبار أخرى في ثاللث مواقع للحفر وذلك لضخ احتياطي مخزون4102لضخ الكربون في جزيرة بارو في شهر أيلول من عام 
 الكربون الى منشأة دوبي.

 

 التعاون الدولي
مهمة لتحصيل ان مشاريع تكنولوجيا التقاط وتخزين الكبون الناجحة والواسعة النطاق في قطاع الطاقة باالضافة الى عدد من التطبيقات الصناعية ألمور 

 تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون وتطبيقاتها المختلفة في مختلف المواقع ألمرمنظور قيم وخبرات بنائية وتشغيلية كافية. باالضافة الى ان التعلم من تطبيق 
 ضروري لتخفيض الكلف وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح.

ق تكنولوجيا التقاط ان التعاون والتكاتف الدولي في تبادل المعارف والبرامج يعتبر من أنجع الطرق لألستفادة من خبرات المشاريع وتسريع عملية تطوير وتطبي
 وتخزين الكربون.

تكمل عمل مشروع خط االنابيب وستلعب دورا أساسيا على المدى  -أحد المشاريع ذات التأثير الهائل في السعي نحو تطوير تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون
  DOEيتضمن جائزة ،وير أبحاث التقاط وتخزين الكربونجال تطضافة للمبادرات الحديثة في مجيا التقاط وتخزين الكربون.  باألالبعيد في تطبيق تكنولو 

مبادرة ومشاريع الجيل التالي اللتقاط الكربون ودعوات المفوضية األوروبية لتقديم المقترحات ضمن  02مليون دوالر أمريكي بما يشمل  22األمريكية بقيمة 
فاالبحاث ذات االهمية والنشاطات الهادفة الى تطوير المشروع تحدث  ،على سبيل الحصر مثلة ال". وتلك األ4141مشروع برنامج االبحاث واالبتكار "األفق 

 في بقاع أخرى من العالم.

يمكن ان يدعم عملية تسريع جهود األبحاث  ربط جهود االبحاث مع البرامج الدولية الحديثة لشبكات مراكز االختبارات التابع لتكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون
ومجهزة بمعدات  وتتألف حاليا من ثمان مؤسسات تابعة 4102. استهلت شبكة مراكز االختبارات الدولية التابعة لتكنولوجيا عملها في أواخر العام ةلعالميا

دة ( ومركز التكنولوجيا بما في ذلك المركز الدولي لحبس الكربون ) يشغله الشركة الجنوبية الواقعة في ونسولفيل أالباما, الواليات المتح ،األختبار الالزمة
(TCM) .مونجستاد ( نورواي ،)مونجستادومؤسسة اختبار تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون   

وذلك بهدف تحقيق نتائج األداء والوصول  ،يعمل المشاركون على تشغيل مؤسسة حبس للغاز مرتبطة بمحطة توليد للكهرباء للفحم او للغاز او محطة صناعية
لوجية. والمشاركين في الشبكة على استعداد تام لتبادل الخبرات والمعارف غير السرية  والعمل سويا للتوصل الى حلول مشتركة لمختلف الى قرارات تكنو 

تبار راكز االخالمشكالت. ان مهمة الشبكة تتركز في تسريع عملية تطوير تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون وذلك عن طريق تبادل االبحاث والخبرات بين م
 الرائدة حول العالم. وسيتم تحقيق هذه الهدف من خالل تبادل المعارف بين نخبة من الخبراء.

 تركز الشبكة في عملها على المواضيع اآلتية:

 .ممارسات صحيحة متعلقة بالصحة واألمان والبيئة 

 .تأسيس اساليب مخبرية معتمدة الختبار العينات والتحاليل 

  القياس والمراقبة والتجهيزات المختلفة.الدروس المتعلمة عن طريق 

 طن من الكربون الملتقط. لتهلكة لكالتوصل لالساليب النموذجية الضرورية ومؤشرات األداء الالزمة مثل الطاقة المس 

.ونشر المعلومات باستخدام االمكانيات التكنولوجية ،ل الفعاليات واللقاءات الممنهجةوسيتم تبادل المعارف الفعالة من خال  

حليالت االساسية المؤسسة العالمية التلتقاط وتخزين الكربون توفر خدمات سكرتارية تتضمن التسهيالت وتوفير الخدمات االلكترونية لتبادل المعلومات والت
 .4100بترأس الشبكة خالل عام  TCM لالجتماعات. وستقوم
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 ،4102فبراير  0، بروكسل، بلجيكا، شوهد  EC، النداء الثاني لتقديم مقترحاتNER 300 ، 4102عام  -
  Online:  http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm 

وتخزين الكربون في أوروبا تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز : 4102، تقرير عن تنفيذ تقرير 4102البرلمان األوروبي عام 
(2013/2079(INI))  4102فبراير  0، البرلمان األوروبي، بروكسل، بلجيكا، شوهد، 

-http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=Online:   
0430+0+DOC+PDF+V0//EN-2013-//EP//NONSGML+REPORT+A7 

فبراير  0، المملكة المتحدة، شوهد  الحفاظ على أمن الطاقة في المملكة المتحدة، حكومة المملكة المتحدة، 4102حكومة المملكة المتحدة عام 
4102، 

  Online:  http://www.gov.uk/government/policies/maintaining-uk-energy-security--2/supporting-
pages/electricity-market-reform 

 ،4102فبراير  0، حكومة المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، شوهد تيز فالي سيتي تعامل  لتعزيز النمو المحلي، 4102عام  -
growth-local-boost-to-deal-ycit-valley-http://www.gov.uk/government/news/teesOnline:     

 ،4102فبراير  0، برلمان المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، شوهد (c. 32) 4102، قانون الطاقة عام 4102برلمان المملكة المتحدة عام 
   Online:http://services.parliament.uk/bills/2012-13/energy.html 

، برلمان المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، (2الفصل  4المالحظات التوضيحية )الجزء  (c. 32) 4102، قانون الطاقة عام 4102عام  -
 ،4102فبراير  0شوهدت 

   Online:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/notes/division/5/2/8 

 

http://www.ccsnetwork.eu/index.php?p=newsDetail&newsId=6&id=16
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/docs/com_2014_15_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0430+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0430+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.gov.uk/government/policies/maintaining-uk-energy-security--2/supporting-pages/electricity-market-reform
http://www.gov.uk/government/policies/maintaining-uk-energy-security--2/supporting-pages/electricity-market-reform
http://www.gov.uk/government/news/tees-valley-city-deal-to-boost-local-growth
http://services.parliament.uk/bills/2012-13/energy.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/notes/division/5/2/8
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، برلمان المملكة المتحدة، المملكة المتحدة، (2الفصل  4المالحظات التوضيحية )الجزء  (c. 32) 4102، قانون الطاقة عام 4102عام  -
 ،4102فبراير  0شوهد 

   Online:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/notes/division/2/2/2 

( CO2أكسيد الكربون )األسئلة المتكررة: نظام إدارة النفايات الخطرة: استبعاد مشروط لتيارات ثاني ، 4102وكالة حماية البيئة األمريكية عام 
 ،4102فبراير  0، العاصمة واشنطن ، الواليات المتحدة األمريكية، شوهد US EPA، خالل أنشطة احتجاز جيولوجية

  Online: http://www.epa.gov/waste/nonhaz/industrial/geo-sequester/faqs.htm 

( ارشادات البرنامج على االنتقال UICمشروع سيطرة الحقن تحت األرض ): مسودة ، االحتجاز الجيولوجية لثاني أكسيد الكربون4102عام  -
فبراير  0كالة حماية البيئة األمريكية، العاصمة واشنطن ، الواليات المتحدة األمريكية، شوهد و ،من آبار الدرجة الثانية الى آبار الدرجة السادسة 

4102، 
Online:http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/epa816p13004.pdf 

، العاصمة US EPA، لوجية( خالل أنشطة احتجاز جيو CO2استبعاد مشروط لتيارات ثاني أكسيد الكربون )نظام إدارة النفايات الخطرة: 
 ،4102فبراير  0واشنطن ، الواليات المتحدة األمريكية، شوهد 

  Online: http://www.epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/geo-sequester/prepub-co2-
sequestration.pdf 

، العاصمة واشنطن ، الواليات المتحدة األمريكية،  US EPA،  معيار تلوث الكربون لمحطات توليد الطاقة الجديدةمقترح  4102 - 4102
 ،4102فبراير  0شوهد 

-pollution-carbon-proposed-standards/2013-pollution-http://www2.epa.gov/carbonOnline: 
plants-power-new-standard 

 

 التعاون الدولي
 ،4102فبراير  0، بروكسل، بلجيكا، شوهد EC،اطار البرنامج األوروبي للبحث واالبتكار: 4141، مبادرة 4102المفوضية األوروبية عام 

  Online:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 

وزارة الطاقة تستثمر لخفض تكاليف احتجاز الكربون، و دعم خفض التلوث من الغازات ، 4102المختبر الوطني للطاقة والتكنولوجيا عام 
 ،4102ير فبرا 0، العاصمة واشنطن ، الواليات المتحدة األمريكية، شوهد NETL، الدفيئة

  Online:  http://netl.doe.gov/newsroom/news-releases/news-details?id=b91e731e-7630-4928-
8583-1170c826c20d 

، العاصمة واشنطن ، الواليات US DOE، استثمارات وزارة الطاقة في مشاريع مبتكرة الحتجاز الكربون، 4102وزارة الطاقة األميركية عام 
 ،4102فبراير  0األمريكية، شوهد المتحدة 

  Online:  http://energy.gov/energy-department-investments-innovative-carbon-capture-projects 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/32/notes/division/2/2/2
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class6/upload/epa816p13004.pdf
http://www.epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/geo-sequester/prepub-co2-sequestration.pdf
http://www.epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/geo-sequester/prepub-co2-sequestration.pdf
http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/2013-proposed-carbon-pollution-standard-new-power-plants
http://www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/2013-proposed-carbon-pollution-standard-new-power-plants
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://energy.gov/energy-department-investments-innovative-carbon-capture-projects

