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  لمشروع احتجاز وتخزين الكربونالسنوات المحورية  -2015 - 2014

 باونداري دامعلى محطة كهرباء  2014عام  شهر تشرين األول منواسع في قطاع الطاقة في النطاق الالكربون على  وتخزين حتجازالفي العالم مشروع أول  تم البدء بتنفيذ
لطاقة لكمبر مقاطعة في مرفق  -في قطاع الطاقة التنفيذحيز مشروعان إضافيان الحتجاز وتخزين الكربون على النطاق الواسع ومن المقرر أن يدخل . في ساسكاتشوان، كندا

في العالم الحتجاز على أول مشروع العمل  أيضاً  ويجري. على التوالي 2016و 2015 يفي عام الكربون في والية تكساس بترا نوفا الحتجازميسيسيبي ومشروع الفي والية 
هذه المشاريع األربعة هي من بين و . مارات العربية المتحدةفي اإلأبو ظبي الحتجاز وتخزين الكربون واسع في قطاع الحديد والصلب، ومشروع النطاق العلى وتخزين الكربون 

  . العقد هذا في بداية وهو ضعف الرقم الذي كان -في جميع أنحاء العالم التي يجري العمل عليها أو تنفيذهاواسع النطاق العلى مشروع الحتجاز وتخزين الكربون  22

وهذا يعني أن . في نشر التكنولوجيا خطوة هامةق يتحقتم واقعة،  اآلن حقيقةً  في قطاع الطاقة واسعالنطاق العلى  احتجاز وتخزين الكربونمع مشاريع وبعد أن أصبحت 
. التخفيف من آثار تغير المناخ فياألقل تكلفة  المنهجيةكجزء من بأفضل شكل ممكن  نشر احتجاز وتخزين الكربونالوقت قد حان لالنتقال إلى مناقشة كيف يمكن أن يكون 

  . واسع في محطات توليد الطاقة من الوقود األحفوريالنطاق اللم يتم تطبيقه على  أنهأو " تجريبيةال"طبيعته الجداالت التي تناولت يمكننا اآلن االنتقال من و 

وضع  إلىالكثير منها  يصلمن المتوقع أن و ، تسعة في قطاع الطاقة بينها، المتقدمالتخطيط  مرحلة فيعلى النطاق الواسع  آخر الحتجاز وتخزين الكربون مشروع 14يوجد 
 يوفرس وٕانما، المتزايد الحتجاز وتخزين الكربون فحسب الثقة المتنامية في النضج التقني وليس من شأن هذا أن يعزز. 2015 العام اتخاذ قرار االستثمار النهائي خالليسمح ب

 ،الصناعات موردي عبر مجموعة من 2020 للعاماإلطار الزمني خالل واسع النطاق الحتجاز الكربون وتخزينه على ال التشغيلية مشاريعلل" المحتملةمحفظة ال" إمكانات أيضاً 
  . التكنولوجياو ، والوقود ،وأنواع التخزين

). في المراحل األولى من التخطيطالتي ال زالت وتلك المشاريع (هذه المشاريع المتقدمة  احتماالتتحقيق  فيالوقت المناسب التخاذ إجراءات للمساعدة  إلىاآلن قد وصلنا ل
عدم وجود  - وهما ،من قبل صانعي السياسة مجالين آخرين يتطلبان المزيد من االهتمام الواسع النطاقاحتجاز وتخزين الكربون على بيانات مشاريع  تبرزعلى ذلك،  عالوةً 

وعدم إحراز تقدم في تطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه  ،)خارج الصين(ون االقتصادي والتنمية منظمة التعاعضاء األنظمة االقتصادية التي ليست من أمشاريع في 
  . والكيماويات ،والصلب ،والحديد ،الكربون مثل األسمنتالتي تستخدم مستوًى عاٍل من كثيفة الفي الصناعات 

احتجاز  نحن بحاجة إلى تحقيق إمكانات مشاريعو . ةالعالمي يةأمر أساسي في تحقيق األهداف المناخاحتجاز وتخزين الكربون الدراسات الدولية اظهار ان  تواصل العديد من
 ادأعدتوسع سريع في الالزم إلحداث لتوفير األساس  والمجاالتعبر مجموعة واسعة من الصناعات احتجاز وتخزين الكربون قيد التطوير وتحفيز تطوير  وتخزين الكربون

  . وتنوعها مشاريع الجيل القادم

  :بأنها بالغة األهميةاإلجراءات التالية تعتبر ، وحتى يتم التمكن من تحقيق ذلك

  التوصيات لصانعي القرار

للمشاريع  "محفظة الفعليةال" لمشاريع المخطط لها إلىل "المحتملةمحفظة ال"على المدى القريب لتمكين االنتقال من  اتيجب توفير هياكل الدعم المالي والسياس •
 .2020العاملة بحلول عام 

على المدى الطويل وٕاعطاء المستثمرين  نشرهايتم احتجاز وتخزين الكربون للحد من االنبعاثات، التي تشجع ستدامة لالقوية المُ سياسات ملحة لتوفير ال هناك حاجة •
فيما يتعلق  أن ال يكون احتجاز وتخزين الكربون منتقصاً هذه السياسات تضمن يجب أن . احتجاز وتخزين الكربون التنبؤ التي يحتاجون إليها لالستثمار فيسياسة 

  . منخفضة الكربوناألخرى تكنولوجيات بال
وسع المر اشتنااليتم تأخير  ثاني أكسيد الكربون، بحيث الوتقييم سعة التخزين الهامة لهناك حاجة ملحة للسياسات والبرامج الممولة التي تشجع على استكشاف  •

  . التخزين المتوفربسبب عدم وجود يقين فيما يتعلق ب
احتجاز وتخزين مشاريع لعداد المتزايدة األتبادل المعرفة وتنمية القدرات وتنفيذ السياسات واألطر القانونية األخرى خالل هذا العقد لدعم لجهد كبير  تكريسيجب  •

  . وما بعدها 2030و 2025 يعام في الفترة بين التي ليست أعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمة في االقتصادات واسع الالز النطاق العلى الكربون 
من الصناعات مثل الحديد والصلب ثاني أكسيد الكربون هي التكنولوجيا الوحيدة التي يمكنها تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات إن احتجاز وتخزين الكربون  •

 .واسع في مثل هذه الصناعاتالنطاق احتجاز وتخزين الكربون على الوضع السياسات التي تحفز نشر بهتمام االإيالء  تعجيل ويجب. واالسمنت
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  احتجاز وتخزين الكربون  ضرورة

تعهدات من الالتزامات السياسة الحالية و  افتراض أنحتى عند و . ثاني أكسيد الكربون ، ودفع عجلة النمو في انبعاثاتاالرتفاعستمر االستهالك العالمي للوقود األحفوري في ي
من الطلب العالمي على الطاقة في عام % 75الوقود األحفوري  يمثل من المتوقع أنيبقى ، ها جميعاً جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم لمعالجة تغير المناخ يتم تنفيذ

على  ه وبناءً أن 2013توقعات الطاقة العالمية في في ) IEA(لطاقة الدولية لوكالة القدرت وقد . النامية الدولفي  شكٍل خاصقويًا بنمو الطلب ومن المتوقع أن يكون . 2035
على المدى الطويل زيادة الوهذا يترك العالم على مسار يتفق مع . 2035عام حتى % 20 بالطاقة سترتفع بنسبة ثاني أكسيد الكربون التي ترتبطانبعاثات  فإن هذه االفتراضات

  . المتفق عليه دولياً  درجة مئوية 2الذي يساوي  الهدفًا كثير والتي تفوق ، )س°(درجة مئوية  3.6 بقيمة متوسط درجة الحرارةفي 

ية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من خالل اتفاق ياً العمل جار وال يزال . ثاني أكسيد الكربون من الواضح أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به للحد من نمو انبعاثات
)UNFCCC ( غازات االحتباس الحراري  ضرورية جدًا في حال استقرت تراكيزوهذه االتفاقية . 2015للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تغير المناخ العالمي بحلول نهاية عام
  . تغير المناخلأسوأ آثار  ب حدوثيؤدي إلى تجن أنشأنه في الغالف الجوي في مستوى من  )غازات الدفيئة(

إلى  هاماً  االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود األحفوري، ويجب أن تلعب دوراً كبيرة في  اتضاخفانهي تقنية فعالة من حيث التكلفة لتحقيق  إن احتجاز وتخزين الكربون
في الحد  رئيسياً  دوراً ويلعب احتجاز وتخزين الكربون . عالمي بشأن تغير المناخالسعي الجانب مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وخيارات التخفيف النووية وغيرها في 

التخفيف في إجمالي تكاليف  سيزداداز الكربون وتخزينه في قطاع الطاقة، دون استثمار احتجو . األحفوري على الوقود القائممن توليد الطاقة ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات 
هو فإن احتجاز وتخزين الكربون على ذلك،  وعالوةً ). تكنولوجيا الطاقة توقعات, 2012, الوكالة الدولية للطاقة( 2050تريليون دوالر أميركي بحلول عام  2القطاع بمقدار 

  .الالزمة على المدى الطويلو واسع النطاق الض كبير في االنبعاثات المباشرة من العديد من العمليات الصناعية على اخفحداث انالخيار الوحيد المتاح إل

زيادة اإلعداد والتجهيز لتطوير محدودة، نحن اآلن بحاجة إلى التحول إلى  ولكن خبرة عملية قيمةاكتساب والتطوير، و  ,بعد سنوات عديدة من البحث
فقط في  احتجاز وتخزين الكربون ال يكفي أن نرىو . واسعالنطاق على ال، التي سيتم نشرها طاقةحقيقيًا لل اً خيار  ليصبح ربوناحتجاز وتخزين الك

نقوم بتطويره بشكل من ذلك، يجب أن  بدالً . في المستقبل البعيد في وقٍت مايحدث يمكن أن حل بصفته سيناريوهات الطاقة على المدى الطويل 
  ". هنا واآلنحقيقي 

  لطاقة الدولية لوكالة لماريا فان دير هوفن، المدير التنفيذي ل
  .2013الكربون وتخزينه،  احتجاز: التكنولوجيةلخارطة الطريق مقدمة 

  

  هي حقيقة واقعة في احتجاز وتخزين الكربون طاقة المشاريع 

وقد . خطوة هامة إلى األمام 2014باور باوندري دام التي تعمل بالفحم في شهر تشرين األول من عام ساكس عمليات احتجاز الكربون وتخزينه في محطة كهرباء ببدء كان ال
جيد في السنوات األخيرة من خالل عدد من المصانع التجريبية  من تيارات غاز مداخن محطات توليد الكهرباء بشكلٍ احتجاز ثاني أكسيد الكربون جدوى  تم البحث في

في محطة لتوليد احتجاز وتخزين الكربون المثال األول لتطبيق  المتكامل في باوندري دامالتقاط واحتجاز الكربون  مشروع عرض ويمثل. الحجمصغيرة  ومصانع العرض
حد بشكل كبير لللخيار الحقيقي هو ااحتجاز وتخزين الكربون أن على دليل واضح  باإلضافة إلى كونههامة للمشاريع المستقبلية، دروسًا واسع، وسيوفر النطاق الالكهرباء على 
  . من قطاع الطاقةثاني أكسيد الكربون من انبعاثات 

 الطاقة فيفي مرفق  -األمريكيةاإلنشاء في الواليات المتحدة  في مرحلةفي قطاع الطاقة  على النطاق الواسعاحتجاز وتخزين الكربون من مشاريع وهناك مشروعان آخران 
 بتنفيذها ومن المتوقع أن يتم التكليف. في والية تكساس WAبرشية أل NRGمحطة توليد الطاقة الكربون في  بترا نوفا الحتجازميسيسيبي ومشروع الوالية في مقاطعة كمبر 

نوفا، وقبل  ي داموبتراباوندر حتراق في حالة بعد اال(مختلفة  احتجازتقنيات  ستعرضثالث ال مشاريع الطاقة أناألهم من ذلك، و . على التوالي 2016و 2015 يفي عام
  . مختلفينمن موردي تكنولوجيا  طرق احتجاز كما وتستخدم هذه المشاريع، )االحتراق في حالة مقاطعة كمبر
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الحتجاز  ومشروع أبوظبيواسع، النطاق العلى احتجاز وتخزين الكربون تطبيق الذي يتم فيه مشروع الحديد والصلب األول في العالم بالنسبة ل أيضاً وال يزال البناء جاريًا 
الحتجاز بدائل حقيقية  فيها وجديالتطبيقات الصناعية التي ال  أحدالصلب و الحديد ويعد تصنيع . في مصنع اإلمارات للحديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتخزين الكربون

من المتوقع أن تنمو في العالم في مجال الطاقة و ثاني أكسيد الكربون ربع انبعاثات  حواليوتمثل التطبيقات الصناعية . بشكٍل كبير النبعاثاتالخفض وتخزين الكربون 
وسوف تكون ). تكنولوجيا الطاقة توقعات. 2014، الوكالة الدولية للطاقة" (العمل كالمعتاد" منهجية ، في ظل2050بحلول عام  %60بنسبة االنبعاثات من هذه القطاعات 

  . لخفض االنبعاثاتالساعية لجهود المستقبلية وهامًا بالنسبة ل حيوياً  الناجحة الحتجاز الكربون وتخزينه في قطاعات مثل الحديد والصلب أمراً  العروضات

 يجري العمل فيها اآلن مجموعة من الصناعات التيمشروع يجري تنفيذها ضمن  22من بين هي واسع النطاق الحتجاز الكربون وتخزينه على األربعة ال مشاريعالذه وه
الحتجاز ثاني إجمالي الطاقة اإلنتاجية اويصل ). 1الشكل (في بداية هذا العقد الذي كان في جميع أنحاء العالم، وهو ضعف العدد ) التنفيذ مرحلة(بناء الأو ) التشغيل مرحلة(

  . السنوية من دول مثل الدنمارك وسويسراثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل إجمالي انبعاثات  - ) Mtpa(مليون طن سنويا  40حوالي إلى  22الـ هذه المشاريعأكسيد الكربون ل

  تنفيذ التشغيل و مراحل الواسع في النطاق العدد مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه على  1الشكل 

  

الستخالص رانغلي وسولت كريك لواسع بين مشاريع النطاق العلى  يةالتشغيلاحتجاز وتخزين الكربون لمشاريع  2010سجل عام يجمع ، السنواتلضمان االتساق عبر و 
  . فصاعداً  2011معالجة الغاز اعتبارا من عام كريك لضمن مشروع مرفق شوت  وٕادراجهاتم جمع هذه المشاريع فسي، للمعهد إعداد التقاريروفي . المعزز للنفط

  

  توسيع حاجة إلى الالتشغيلية بمحفظة مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه 

 ثاني أكسيد الكربون ، كجزء من العملية الصناعية، فصليتم فيهاواسع في القطاعات التي النطاق ال، تعمل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه على باونداري دامباستثناء مشروع 
في هذه ). إنتاج األسمدة أو اإليثانول كما في( في تيار نقي نسبياً ثاني أكسيد الكربون أو يتم إنتاج ) مثل معالجة الغاز الطبيعي(ن الغازات األخرى عبشكل روتيني 

المنشآت القريبة بشكٍل معقول من هياكل الحوافز المناسبة وتوافر مواقع التخزين المناسبة ه بوجود توسيع بحيث يسهل جيداً احتجاز الكربون وتخزينه تطبيق يتم فهم الصناعات، 
  . الصناعية

في العامين المقبلين، مشروع باونداري دام والمشاريع التي سيبدأ تشغيلها صناعات الحديد والصلب، مثل و في الطاقة احتجاز الكربون وتخزينه واسعة النطاق مشاريع تبر وتع
الحتجاز الكربون مشاريع أخرى تسعة وهناك . اأكثر تحديً  كانت فيها مسألة ااحتجاز ثاني أكسيد الكربونالتي  المجاالتفي  احتجاز الكربون وتخزينهمهمة لتوسيع محفظة 

  .، والتي تقترب من نقطة اتخاذ قرار االستثمار النهائي)التعريف مرحلة( التطويرقطاع الطاقة في المرحلة األكثر تقدما في تخطيط الواسع في النطاق  وتخزينه على
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مواصلة توسيع نطاق تطبيق على هذه المشاريع  وستعمل. 2020 بحلول العام إلى مرحلة التشغيلهذه المشاريع  يمكن أن تصل جميعالظروف المناسبة، توافر بالنظر إلى و  
نواتج  التوليد المتعدد للطاقة باستخداممثل (التكوينات النباتية الجديدة و  ،)oxyfuel احتراق بما في ذلك (جديدة احتجاز قطاع الطاقة في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في 

في صناعة الحديد والصلب،  على النطاق الواسع أخرى مشاريعيجري التفكير بفي هذه المرحلة ال و ). الغاز الطبيعي والكتلة الحيوية(الفحم  غيرجديدة الوالمواد األولية  ،)أخرى
في صناعة الواسع يتم التخطيط له  النطاق علىأي مشروع  يوجدوال . الميةالعثاني أكسيد الكربون  من انبعاثاتتقريبًا % 9 عناآلن  مسؤولةهذه الصناعة أن على الرغم من 

  . من االنبعاثات% 6حوالي مثل التي تاألسمنت، 

من هذه ثاني أكسيد الكربون انبعاثات  تتضاعف، من المتوقع أن 2050و 2011بين عامي وفي الفترة . مصدرًا يتزايد بسرعة لالنبعاثاتالكيماويات والبتروكيماويات وتعد 
من قطاع الحديد " العمل كالمعتاد"فيه انبعاثات أن تطابق  يتوقعمليار طن في السنة، وهو الوقت الذي  3.7إلى ثالثة أضعاف لتصل " العمل كالمعتاد"سيناريو الصناعات في 

المصنع الغاز الطبيعي في أجزاء إنتاج األسمدة، و صناعة في  لتشغيلفي مرحلة اهناك أربعة مشاريع و ). تكنولوجيا الطاقة توقعات. 2014 ،الوكالة الدولية للطاقة(والصلب 
اكتساب خبرة واسعة في تطبيق  يتم سوفو . المتقدمالتخطيط  في مرحلة اإلنشاء أو في مرحلة باإلضافة إلى مشروعين آخرين ال يزاالنالهيدروجين في الصناعة الكيميائية، و 

 في المتقدمالتخطيط  في مرحلة اإلنشاء أو في مرحلة ال زالت الكيميائية والبتروكيماويات من خالل خمسة مشاريع أخرىلمواد احتجاز وتخزين الكربون على صناعات ا
 تشهد فيها التياثنين من هذه المشاريع في الصين، يجري تطبيق األهم من ذلك، و . إلى سوائلوتحويل الفحم  ،مواد كيميائيةإنتاج اإليثانول، والتكرير، وتحويل الفحم  قطاعات
  . سريعاً  كيميائية توسعاً تحويل الفحم إلى مواد  صناعة

 ويجري ترجيح .يجري استخدامهاالتي ، وفي أنواع التخزين احتجاز وتخزين الكربونتطبيق فيها والمناطق التي يتم  الدولفي  أكثرواسعة الخبرة ال أيضا إلىوهناك حاجة 
بقوة نحو مشاريع في أمريكا  المتقدمالتخطيط في مرحلة أو  ,إلنشاءأو في مرحلة ا، يلغمرحلة التشواسع في النطاق الينه على الجناح الحالي لمشاريع احتجاز الكربون وتخز 

  ). EOR(االستخالص المعزز للنفط تستخدم ثاني أكسيد الكربون في الشمالية 

 التعريف في مرحلة 14 مشاريع الـاإلنشاء، وستة من ال في مرحلةالتسعة المشاريع ستة من و ، في مرحلة التشغيل 13 الـمشاريع الأمريكا الشمالية تسعة من ويوجد في 
المملكة و ، )مشاريع أربعة(الصين  وحدها ،هذه الدول من تسعة بلدان مختلفة، ولكن فيتطوير الخرى في هذه المراحل من دورة حياة األ 15 المشاريع الـوتنتشر ). 2الشكل (

  . تقدملتخطيط المأو مرحلة ا ،أو مرحلة اإلنشاء، مرحلة التشغيللديها أكثر من مشروع واحد في ) مشروعين(والنرويج ) مشاريع ثالثة(المتحدة 

 زالوا في مشروع ال 19من بينها  واسع في جميع أنحاء العالمالنطاق العلى الحتجاز وتخزين الكربون مشروعا  55الحتجاز وتخزين الكربون المعهد العالمي حدد موما، ع
  . )مراحل التقييم والتعريف(لتطوير المراحل المبكرة من تخطيط ا
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  الدولة/ مشاريع احتجاز وتخزين الكربون على النطاق الواسع تبعًا للمرحلة في دورة الحياة والمنطقة 2الشكل 

  

  

  

وكانت لعروض . مبيعات ثاني أكسيد الكربون في أمريكا الشمالية لغرض االستخالص المعزز للنفطإن أحد األسباب المهمة لهذا التركيز الجغرافي للمشاريع هو احتمال 
). 3الشكل (واليات المتحدة وكندا إيرادات االستخالص المعزز للنفط أهمية في المساعدة على إرساء حالة قطاع األعمال لجميع مشاريع احتجاز وتخزين الكربون العاملة في ال

يع في مرحلة الص المعزز للنفط أيضًا سمة من سمات مشروع واحد يجري تشغيله في البرازيل، ومشروعين في مرحلة اإلنشاء في الشرق األوسط، وأربعة مشار ويعتبر االستخ
  .حتجاز وتخزين الكربونوفي جميع المناطق التي يقدم فيها إيرادات محتملة، يدعم االستخالص المعزز للنفط االنتشار المبكر ال. التخطيط المتقدم في الصين
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والتنفيذ والتعريف تبعًا لنوع  ،التشغيل مواعيد التشغيل الفعلية والمتوقعة لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه على النطاق الواسع في مراحل 3الشكل 

  الصناعة والتخزين 

  

 في نهايةالمطاف سيتم تخزينها في ثاني أكسيد الكربون غالبية فإن االنبعاثات، من التخفيف في إمكاناتها كامل إلى الوصولاحتجاز وتخزين الكربون من  يةتمكنت تقن ٕاذاو 
 االستخالص من بكثير أكبر مخصصةال الجيولوجية التخزين خيارات إمكاناتن أإلى  الموارد تقديرات وتشير. العميقة الملحية التكوينات مثل مخصصة، جيولوجية خزانات
  . الطويل المدى على ثاني أكسيد الكربون تخزيناحتجاز و  متطلبات لتلبية للنفط المعزز

والجزائر ) وشنوفيت سليبنرثاني أكسيد الكربون في  تخزين مشاريع في(النرويج  في واسعةالنطاق مشاريعال منالتكوينات عالية الملوحة  تخزين في قيمة خبرة اباكتستم  وقد
 في أوتواي و، ألمانيا في  وكيتزين فرنسا، فيالك  مثل العالم، أنحاء جميع في التجريبي االختبار مرافق من مجموعة فيو ) صالح في ثاني أكسيد الكربون تخزين مشروعفي (

 جورجون ومشروع كندا، في كويست مشروع -التكوينات عالية الملوحة تخزين واسعال نطاقال علىالحتجاز وتخزين الكربون  في مرحلة اإلنشاء مشاريع ثالثةوتتابع . أستراليا
  . 2016-2015في  جاهزة المشاريع وستكون هذه. المتحدة الواليات في الصناعي الكربون الحتجاز وتخزين إلينوي ومشروع ،استراليا في أكسيدالكربون ثاني حقنل

 في ROAD  مشروع ذلك في بما المنضب، الغاز خزانات أو ةوحالمل عالية التكوينات تخزين استكشاف كيفية التعريف على تأكيد أو مرحلة في أخرى مشاريع ستة وتعمل
 الممتدة ما بين عامي الفترة خالل المتوقعة مواعيدالتشغيلوقد تم تحديد . المملكةالمتحدة في المشاريع وجميع، المتحدة الواليات في FutureGen 2.0  ومشروع هولندا،
 السياق، هذا فيو . المخصص الجيولوجي التخزينالخاصة ب المعرفة قاعدةبشكٍل كبير إلى  المشاريع هذه من المكتسبة الخبرةستضيف  ،وبالنظر إليهما معاً . 2020و 2017
 في واسعال نطاقال على وتخزينه الكربون حتجازال مشروعالتي لم يجر فيها إدخال أي (أوروبا  في والتشغيل اإلنشاءمراحل  إلى التخطيطمن مرحلة المتقدمة  المشاريع ستلعب
  . العالمعلى مستوى كل منطقة وعلى مستوى  الحتجاز الكربون وتخزينه اإليجابي التصور تأسيس في هاماً  دوراً ) سنوات عشر مدى على اإلنشاء مرحلة
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  حيوي أمر السياسات مجال في الدعم زيادة

 أية و الحالية السياسة إعداداتوبالتالي فإن . فيها النهائي االستثمار قرار اتخاذفي موضع يسمح ب المشاريع من أكثر أو عشرةن تكون أل لاحتما هناك المقبلة السنة خالل
 المالية الهياكل تدعم أن المهم ومن. 2020عام  احتجاز وتخزين الكربون حتى مشاريع محفظة كبير حد إلى ستشكل المقبلة 18-12األشهر في اتخاذها تمسي جديدة مبادرات
  . 2020عام  بحلولفي المرحلة التشغيلية  لمشاريعل محفظةالفعليةال " لها إلى مخططللمشاريع ال" المحتملة محفظةال"هذه  من االنتقال القريب المدىعلى  تهااوسياس

 دروس تعلم يتم وسوف. كبير حدٍ  إلى شاريعي للمستقبليجب توسيع المدى الم التشغيل، حيزإلى  لها المخطط المشاريع إليصال الالزمة قريبة المدى جراءاتاإل إلى باإلضافةو 
 والثالث الثاني الجيل تكنولوجيا تطبيقات وتوسيع، الثقة وزيادة التكاليف، خفض على تساعد أن شأنها منوالتي ، تشغيلال التي وصلت إلى مرحلة العقد هذا مشاريع من هامة

 باستثناء ،في جميع الدول للمشروع التخطيط مراحل ىأول في مشاريع ألية التام الغيابيشكل  ولكن. الحتجاز وتخزين الكربون في فترة العشرينات والثالثينات من هذا القرن
 مع يتناسب بما التخفيف، إحدى خيارات باعتبارها الكامل بدورها حتى تتمكن تقنية احتجاز وتخزين الكربون من القيام الوضع هذا تصحيح يجبو . قلقًا للمصدر  الصين،

 على ليتم نشرها تقنية احتجاز وتخزين الكربون تشجع نبعاثاتاال من لحدل وقوية مستدامة سياساتملحة إليجاد  حاجة هناك لذلك، ونتيجةً . الدولية الطاقة وكالة سيناريوهات
  . احتجاز وتخزين الكربون في لالستثمار إليه يحتاجون الذي الطويل المدى على التنبؤ من المستثمرين وتمكين الطويل المدى

 وجود بأنهم لم يلحظوا تصوراتحول ال 2014 عام المجيبين على المسح الذي أجراه المعهد غالبية ذكرت ذلك، ومع. حيوي أمر وطويل المدى الفوري السياسات دعمويعتبر 
 باعتبارها السياسة يقينإلى عدم  المسح شملهم الذين المجيبين أرباع ثالثة من أكثر وأشار. الماضي العامالحتجاز وتخزين الكربون خالل  السياسية البيئة في جوهري تغيير
  . الجديدة الحكومة سياسة إعدادات على تعتمد مشروعهم حيوية أن مماثلة سبةت نوذكر  بهم،الخاص  المشروع جدوى على كبيراً  خطراً 

التي كان من المتوقع  واسعال نطاقال على وتخزينه الكربون احتجاز مشاريع من عدد "إطالق"ـ ل كافيا الماضية الخمس السنوات خالل وحده الحالية السياسات دعمولم يكن 
 المشاريع لضمان أن ال تعلق كافية غير حاليا بها المعمول الحوافز أن إلى التصوراتجيبين على مسح مال من% 40ن م أكثرأشار  الواقع، في. العقد بداية في إطالقها
  . تجاريا

 سياسةوتواصل . الضخمة المشاريع تقدم تعزيز المتحدة المملكة في السياسات بيئة وتواصل. والمناطق الدول من عدد في داعمة سياسات إيجاد إلى بالحاجة االعتراف تم وقد
 فرصيتم دعمها من قبل  عندما وخاصة هناك، المشاريعكما وتتقدم و  ،هاتقدم) CCUS(وتخزينه ، واستخدامه، الحتجاز الكربون والتنظيمية القانونية والبيئة المتحدة، الواليات

فقط  واحد مشروع خلفية على ،في احتجاز وتخزين الكربون) EU(األوروبي  االتحادسياسة  مراجعةعلى ) EC(األوروبية  المفوضيةوتعمل . للنفط المعزز االستخالص
)ROAD (أو تضمين تقنية احتجاز وتخزين الكربون في اعتبارات  السياسات استعراض أيضا النامية البلدان من العديدتواصل و . القارية أوروبا في للتطوير التخطيط في

لتطوير تقنية  الداعمة األساسية التقنية التحتية البنية لتطوير) ISO(القياسي  للتوحيد الدولية المنظمة خالل من جهودال أيضاً  الحكومات وتدعم. المناخ تغيرل أوسع سياسة
  . المستقبلاحتجاز وتخزين الكربون في 

  النامية الدول في التقدم تسريع يجب

 المشاريع سبل تمكين حيث تكون في هذه الدول. ةالمتقدم العالمدول  فياآلن  حتى الواسع النطاق على وتخزينه الكربون احتجاز مشاريع معظم أن تكون المستغرب من ليس
التي ليست أعضاء في  االقتصادات فإن ذلك، ومع. تقدماً  أكثر، التنظيمية واألطر، التخزين وتقييمات ،ثاني أكسيد الكربون تسويق وفرص، العامة البرامج دعم مثل الرئيسية

الوصول إلى مستوى  المدى طويلة المناخية هدافاأل تحقيقويتضمن . المقبلة العقود في الطاقة على الطلب في لنمول العظمى الغالبية تشكل منظمة التعاون الدولي والتنمية
تقنية  من %70 أن  2012لعام  الطاقة تكنولوجياتوقعات  في الدولية الطاقة وكالة قدرت وقد .االقتصادات هذه في المرافق منثاني أكسيد الكربون  وتخزين عاٍل الحتجاز

سيناريو االنبعاث العالمي للدرجتين  تحقيقل 2050عام  بحلولالتعاون الدولي والتنمية  منظمة في أعضاءيجب أن تتم في الدول التي ليست  احتجاز وتخزين الكربون المنتشرة
  . المئويتين

 السياسات ووضع تقنية احتجاز وتخزين الكربون في النامية التعاون الدولي والتنمية والدول منظمة في أعضاءالدول التي ليست  من عدد في مهم تقدم إحرازحاليًا  يجريو 
 لدعم العقد هذا خالل) القدرات وتنمية المعارف تبادل برامج ذلك في بما(واألطر  السياسات لتنفيذ كبير جهد سيكر أن يتم تو  الجهود، هذه تتواصل أن يجب. الخاصة بها

 - 2025 عام بحلولالتعاون الدولي والتنمية  نظمةالتي ليست أعضاء في م االقتصادات في الالزمة واسعال نطاقال على وتخزينه الكربون احتجاز مشاريعل المتزايدة األعداد
  . وما بعد ذلك 2030
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  جيداً  التقنية والمخاطر التحديات فهم

  التكاليف لخفض ضرورية وعرض االحتجاز تطويرعمليات بحث و 

 والسوائل الغازات من ثاني أكسيد الكربون عن نسبياً  نقي تيار عزل أو فصلب المعنياحتجاز وتخزين الكربون  مشروع من إلى ذلك الجزء الكربون احتجازمصطلح  شيري
 الغاز معالجة مثل صناعاتال فيو . المعنية الصناعية لعمليةوفقًا ل االحتجاز بشكٍل كبير تكلفةتختلف . آخر مكان أي في الستخدامه تخزينه أو نقله يمكن بحيث األخرى،
أو تكون  "لالحتجاز" وبالتالي ال يكون هناك تكاليف إضافية بالغاز، الغني الميثان عنصر من روتيني بشكلالطبيعة  فصل ثاني أكسيد الكربون الموجود في يتم الطبيعي،

 أو الطاقة توليد مثل صناعاتال في ذلك، من النقيض على. الجوي الغالف إلى هتنفيس من بدالً  ،في حال تم نقل ثاني أكسيد الكربون هذا أو تخزينه ضغطالتكاليف قليلة بعد ال
تعد عملية فصل ثاني أكسيد و  ،والمنبعثة من المصانع النيتروجينالغنية ب ةالعادم الغاز اتتيار  من صغير جزء عادةً يكون ثاني أكسيد الكربون  ،نافر في األ الصلب صناعة

  . هاحتجاز الكربون وتخزين تكلفة سلسلة في عنصر أكبريعتبر االحتجاز إلى حد كبير  الصناعات، هذه فيو . ومكلفة معقدة مليةالكربون هذه ع

 مرحلة فيالتي ال زالت  تسعةإلى جانب المشاريع ال النهائي، االستثمارفي  إيجابي قرار أدت إلى اتخاذ التي الطاقة قطاع في ثالثةاحتجاز وتخزين الكربون ال مشاريعوتعرض 
 الوقودالطاقة التي تعمل ب محطات من واسعال نطاقال على الكربوناحتجاز ثاني أكسيد  جدوى على يدل مما التحديات هذه معالجة في ملموس تقدم إحراز تم قد أنه التعريف

 هذهاالحتجاز التي تعرضها  تكنولوجياتو  تقنيات أنواعمن  بشأنها النهائي االستثمار قرار من اتخاذ تقترب التي التعريف مرحلة في المشاريعوستزيد مجموعة . األحفوري
عمليات  من مزيدوللحث على القيام بال المختلفة التشغيل ظروف فهم لتعزيز ضروري الممكنة االحتجاز وتكنولوجيات تقنيات من مجموعةإن هذا العرض لهذه ال. التطبيقات

  . هذاالمجال في) R & D(والتطوير  البحث

 األول الجيل تقنيات وسيتم عرض. المرتبطة بها التقنيات وتحسينفي مجال االحتجاز  والتطوير البحث من عمليات للكثير الرئيسي وسيبقى المحور التكاليف فضكان خ قدلو 
االحتجاز التي  مشاريععمليات البحث والتطوير ل محفظةإن . حالياً أو بناؤها  تشغيلها يجري التيو  نوعها من األولى واسعال نطاقال على وتخزينه الكربون احتجاز مشاريع في

 الحقة،المرحلة التجريبية مرحلة العرض ال إلى كامل بشكل وعدم توقع انتقالها الوتيرة بنفس المفاهيم عدم تقدم جميع من الرغم علىو . جداً  واسعة التقنيات هذهسيتم تحسينها ب
  . القادمة 20-10السنوات  في والتشغيل االستثمار تكاليف في كبير خفضإحداث  على القدرة لديها الواعدة التكنولوجيات أكثرإال أن 

 الكربون احتجاز مشاريعمن  القادم الجيل لدعم تعاوني بشكل أن يجري والصناعة، والباحثين، للحكومات بالنسبةمن المهم  الكربون، احتجاز في التحسينات من مزيدوإلحداث ال
 المستقبلية اللعبة إلنتاج وأسرع أفضل النتائج بشكل لتحقيق الموارد لتعبئة المكتسبة المعرفة وتبادل والتطوير البحث مواصلة أيضاً  المهم منو . واسعال نطاقال على وتخزينه
 الحكومات من بدعم برامج عدة في عالميااالحتجاز  تقنيات تطوير ويجري. واسعتقنية احتجاز وتخزين الكربون بشكل  نشر لتسريع الالزمةاالحتجاز  تقنياتل المتغيرة

  . الجديدة التكنولوجيات نشر لتسريع األساس هو الدولي التعاون هذاو . اوآسي، الشمالية وأمريكا، أوروبا في وخاصةً  ة،يوالصناع األكاديمية واألوساط

  نطاق مسألة الغالب في هو النقل

في ظل  سالمة،ممتاز لل سجل األنابيب هذه رافق عمل وقد. المتحدة الواليات في وخاصة عقود، عدة ل نابيباأل خط بواسطةثاني أكسيد الكربون  من كبيرة كميات نقل لقد تم
 التحتية البنية لثاني أكسيد الكربون وال تزال األنابيب خطوط وبالتالي تم ترسيخ تقنية. التطوير من مزيدتخضع لل التزال التيدوليا  المعتمدة الممارسة قواعد و معايير تطبيق

  . ءبناالو  كليفثاني أكسيد الكربون خاضعة للت نقلل

 احتجاز مشاريع فيثاني أكسيد الكربون المستخدم  من كبيرة كميات لنقل شيوعاً  األكثر األسلوب –تبقى كذلك أن ويحتمل - األنابيب خطوط الوقت الذي تبقى فيه فيو 
 غير الشاطئيةو  البرية مواقع التخزين فيها تكون التي المناطق في وخصوصاً  العالم،في  مناطقال من عددفي  بديالً  خياراً بواسطة السفن  نقلأن يكون ال يمكن وتخزينه، الكربون
نقل ثاني أكسيد الكربون  ويمكن أن يكون هناك العديد من القواسم المشتركة بين أوروبا، في صغير نطاق على بالفعل السفن طريق عنثاني أكسيد الكربون  نقلويتم . متوفرة
 الصناعية القطاعات اني أكسيد الكربون المستخدم فينقل ثأيضًا  تموقد . والذي يعتبر اآلن من الطرق الشائعة ،)LNG(المسال  الطبيعي الغاز شحن مع أوسع نطاقعلى 

  .وتخزينه الكربون حتجازالتجريبية والمشاريع الصغيرة ال مشاريعلل مفيدةهذه الطريقة  تكون أن ويمكن ،عاماً  40من  ألكثر الحديدية والسكك الشاحنات باستخدام والغذائية
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حتى تتمكن هذه التقنية من تحقيق إمكانياتها في مسار وكالة الطاقة الدولية األقل تكلفة لخفض  ،الحتجاز وتخزين الكربونوبالنسبة . إن قضية النقل الرئيسية هي النطاق
 40-30سنوات ، فإن المسافة المقدرة للبنية التحتية لنقل ثاني أكسيد الكربون والتي سيتم بناؤها في ال2050انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة بحلول عام 

  . مرة تقريبًا من تلك الموجودة حاليا 100القادمة هي أكبر بـ 

وأقطار األنابيب المقابلة،  ،نابيب، وحجم ثاني أكسيد الكربونوتختلف تكاليف خطوط األنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون من مشروع إلى آخر بسبب عوامل مثل طول خط األ
االشتراك في طريقة واحدة من خالل  اقتصاديات النطاقومن الخيارات المهمة للحد من تكلفة احتجاز وتخزين الكربون تحقيق . وتكلفة العمالة، والحياة االقتصادية للبنية التحتية

في هذا السياق، من المهم أن نفكر في و . ثاني أكسيد الكربونمحطات توليد ن المنفصلين لمشغليالن م عددلبنية التحتية للتخزين بين واحد ل ونظامثاني أكسيد الكربون نقل ل
  ). نقطة نقطةالنظام الذي يتناول على العكس من ( نظرة إقليميةمن خالل ثاني أكسيد الكربون نقل لالبنية التحتية 

ثاني أكسيد الكربون خارج الواليات المتحدة في تخطيط وتصميم وتنفيذ شبكات نقل  نحتاج إلى الخبرات من، بونثاني أكسيد الكر نقل المطلوبة لبالنظر إلى حجم البنية التحتية و 
ثاني هنا من خالل توفير الحوافز لمشاريع االستثمار في حلول نقل  يمكن للحكومات أن تلعب دوراً و . لثاني أكسيد الكربون متعددةومصارف تربط مصادر الواسع النطاق على 

  . ثاني أكسيد الكربون الكبيرةالتي من شأنها استيعاب التطور المستقبلي لمشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها من شبكات نقل سيد الكربون أك

  تقنية احتجاز وتخزين الكربونأمر حيوي لتسريع نشر المراحل األولى وقع تخزين توصيف م

وبالمثل، فإن نفس النوع من . يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون في نفس النوع من الصخور المسامية التي يمكن أن تحتوي على رواسب من النفط الخام أو الغاز الطبيعي
  . خالل فترات زمنية جيولوجيةون أن تحتجز ثاني أكسيد الكربالمهاجرة إلى السطح يمكن من منعها تتحت األرض و النفط والغاز الصخور الصماء التي تبقي 

االستخالص المعزز ويمثل . المخصص لثاني أكسيد الكربونتخزين للالستخالص المعزز للنفط أو لتحت األرض، إما  ثاني أكسيد الكربون قعمو  150أكثر من يحقن اليوم، 
في حقل  1996في عام  لثاني أكسيد الكربون مخصصالتخزين للبدأ أول مشروع وقد . في الواليات المتحدة عاماً  40منذ أكثر من  العمل به وبدأ ،للنفط غالبية هذه المواقع

ثاني أكسيد العديد من أوجه التشابه مع تخزين  تحت األرض لالحتياطيات الموسمية واالستراتيجية أيضاً الغاز الطبيعي تخزين ويوجد ل. لغاز في النرويجالبحري لسليبنر 
  . ثاني أكسيد الكربونمواقع تخزين  فيثري إدارة المخاطر يسجل طويل يمكن أن  لهالكربون و 

تخزين  وكيفيةعطي درجة عالية من الثقة في جدوى تالخبرة من صناعة البترول،  باإلضافة إلىالقائمة، احتجاز وتخزين الكربون  مشاريعو الخبرة المكتسبة من هذه المواقع إن 
ال زال العلماء ، ثاني أكسيد الكربونتخزين جيولوجية آمنة للتطوير عدد كبير من مواقع " على الرف"الرغم من كل التقنيات الالزمة متوفرة بالفعل  علىو . ثاني أكسيد الكربون

التي يتم خرى األبيانات من شأن الو . ةتحسين الحلول الشاملة وتوسيع نطاق مواقع التخزين المناسبلابتكارات كبيرة  ينتجون السطحتحت الجيولوجيون والمهندسون المختصون ب
  . بدرجة أكبر هذه الجهود إثراءواسع في العالم الحقيقي النطاق على التخزين المن سيناريوهات أكثر من مجموعة متنوعة الحصول عليها 

طار اإلهذا و . بشأنه اتخاذ قرار االستثمار النهائيينتظر موقع غرينفيلد لتقييم كامل جراء فترة طويلة من الزمن، ربما تصل إلى عشر سنوات، إلاألمر يمكن أن يستغرق و 
توافر التخزين أيضا يعتبر في المراحل المبكرة من تطوير المشروع، و . احتجاز وتخزين الكربونمشروع لوالنقل  االحتجازلعناصر  زمني أطول بكثير مما هو مطلوب عموماً ال

 مصانع خصائص موقع تخزين معين تأثيرات هامة على تصميم نظامويمكن أن يكون ل. يتطلب تخصيص قدر كبير من الموارد أنويمكن ، عرضًة للشكوك العنصر األكثر
  . حتجاز ونقل ثاني أكسيد الكربونا

التحدي المتمثل في إيجاد سعة التخزين المناسبة إلى حد يمكن أن يزداد لتحقيق أهداف المناخ،  2020بعد عام  احتجاز الكربون وتخزينهنشر لالمطلوب  وبالنظر إلى النطاق
هذا خالل تخزين بالجراءات المتعلقة اإلأهمية اتخاذ ال يمكن المبالغة بلذلك،  وفقاً  و. لتخزين للحد من مخاطر االستكشافلعدة أهداف  النظر فيالمشاريع  تتطلبقد و . كبير

  . 2020واسع بعد عام النطاق العلى  تقنية احتجاز وتخزين الكربون نشرلالعقد للتحضير 

لسياسات والبرامج وضع ا، هناك حاجة ملحة لالمتوفرحالة عدم اليقين بشأن التخزين  بسبب الواسع النطاقتقنية احتجاز وتخزين الكربون على انتشار تباطؤ للتقليل من خطر و 
  . يد الكربونثاني أكسكبيرة لتخزين السعة الالممولة التي تشجع على استكشاف وتقييم 
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  الدولجزء مهم من الصورة في جميع  هيالمشاركة العامة 

 وٕانماعلى المدى الطويل، ليس فقط مع أصحاب المصلحة المحليين، معه إشراك الجمهور والتواصل ب تماماً  تلتزمأنها  األكثر تقدماً احتجاز وتخزين الكربون أظهرت مشاريع 
فيما يتعلق بمشاريع خاصًة بشكل عام، و تقنية احتجاز وتخزين الكربون  المشاركة والتواصل أمر بالغ األهمية لزيادة التفاهم وضمان قبولهذه و . على الساحة الدولية أيضاً 

، والزيارات الميدانية، المباشرة ، مثل االجتماعاتعادةً بأنها مباشرة في طبيعتها األكثر فعالية من خالل المشاريع  التي تم تصنيفها على أنهاأساليب المشاركة وتعتبر . محددة
  . وبرامج التعليم ،أحداث المشاورات الرسميةو 

 حيوياً  أمراً ) هاوتلك التي ستلي(االستثمار النهائي  في إيجابياً  التي اتخذت قراراً و ع الطاقة الثالثة لتقنية احتجاز وتخزين الكربون على النطاق الواسع في قطاشاريع وستكون الم
االستفادة من هذه المعالم وتعتبر . ثاني أكسيد الكربونمن محفظة فعالة وناجعة للحد من انبعاث  هاماً  جزءاً  لتقنية احتجاز وتخزين الكربون باعتبارها في وضع تصور إيجابي

 وٕانماتكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، فيما يتعلق بل، ليس فقط لخلق الوعي وبناء الحماس لتمكين جهود التواصتقنية احتجاز وتخزين الكربون أمرًا بالغ األهمية  في نشر
  . عام أيضا بشأن تغير المناخ والطاقة منخفضة الكربون بشكلٍ 

 ،وأوروبا ،ألمريكتينا مناطق في من دورة حياة المشروع منذ بداية هذا العقد بشكل حصري تقريباً  التي تقدمت إلى المراحل األكثر تقدماً  المتحركةمشاريع وتمركزت أول ال
في المراحل المبكرة من تطوير المشروع هي التي ال زالت واسع النطاق العلى النقيض من ذلك، فإن معظم مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه على و . وأفريقيا ،والشرق األوسط

مع  تكون إما فاعلة الهاديأن حوالي ثلث المشاريع في منطقة آسيا والمحيط  2014المسح الذي أجراه المعهد للتصورات لعام  أشارفي حين . الهاديفي منطقة آسيا والمحيط 
اعتماد فيها وهذا يجعل المشاريع التي يتم . تطوير مثل هذه االستراتيجيةمنها على عدد كبير حيث يعمل وضع استراتيجية المشاركة العامة، أنها تعنى بالجهات المعنية أو 
  . مهمة ومفيدة بالنسبة لآلخرين في المنطقة حاالت دراسيةأفضل الممارسات 

تقنية احتجاز دور  علىالضوء  وسلطت القليل منالعالم المتقدم،  علىحتى اآلن التي تم إجراؤها على تقنية احتجاز وتخزين الكربون وقد ركزت معظم البحوث االجتماعية 
ومع ذلك، فإن هذه النتائج . التي تشهد فيها تقنية احتجاز وتخزين الكربون أعلى مستوى من التطورمناطق لا بالنظر إلى غريباً هذا ليس و . النامية وتخزين الكربون في الدول

وهذا سوف يساعد على فهم . الباحثين في العالم المتقدممن مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه و المستفادة من  والخبرات الدروستبرز الحاجة الملحة إلى تحسين الوصول إلى 
  . وٕاتاحة الفرصة للمشاريع في الدول النامية الستخدام الدروس المستفادةالمناطق المتقدمة والنامية  بينفات في االحتياجات االختال

  تقنية احتجاز وتخزين الكربونالتعاون الدولي أمر حيوي لتسريع 

بالنسبة كما هو الحال و . صناعة الشاملة في مهدهاال تزال التعمل لعدة عقود،  أنواسع النطاق البعض مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه على الوقت الذي يمكن فيه لفي 
االختبار  إلىلمختبر األولي ل مفهومالفوائد كبيرة من تبادل المعرفة والتعاون على طول سلسلة التنمية، من  اكتسابجميع الصناعات في هذه المرحلة من التنمية، يمكن ل

مجتمع تغير المناخ تقنية احتجاز وتخزين الكربون و دراسات حالة المشروع والتعليقات من األصوات الرائدة في وتبرز . والمشاريع الضخمة هالذي يمكن تحديد نطاق التجريبي
  . قيمة التعاون مع اآلخرين

بتقنية احتجاز وتخزين مخاطر، فضال عن بناء الثقة مشاريع جديدة تساعد على خفض التكاليف والإلى مشروع واسع النطاق من المشاريع التي تعمل بنجاح النقل تجربة إن 
 للنطاق بالنظر حيوياً  المتقدمة إلى االقتصادات النامية أمراً  الدولنقل الخبرات من يعتبر وعلى وجه الخصوص، . عامة الناس والحكومات والمجتمع المالي الكربون لدى

 .بأقل تكلفة الدولساعدة على تحقيق أهداف التخفيف في تلك في الم تقنية احتجاز وتخزين الكربونتخفيف ودور الالمستقبلي لمهمة 


