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 الملخص

یعد تقلیل انبعاثات غاز المیثان الناتجة عن العملیات النفطیة من أكثر اإلجراءات فعّالیة من 
حیث التكلفة وأكثرھا تأثیراً، وبإمكان الحكومات اتباع ھذه اإلجراءات لتحقیق أھداف المناخ 

وأّما بالنسبة للبلدان التي تتطلع إلى تطویر سیاساتھا وأنظمتھا في ھذا المجال فقد العالمیة. 
كبیرة للتعلم من خبرة السلطات القضائیة التي اعتمدت بالفعل لوائح أتیحت لھم فرصة 

مع الظروف المحلیة. بما یتالءم ویتوافق  المیثان من أجل تصمیم أطر عملغاز خاصة ب
الغازیة  تحسین قیاس بیانات االنبعاثات ھیكون أحد أھدافجب أن إن أي جھد سیاسي جدید ی

وال ینبغي أن تحد تنظیمیة أكثر كفاءة.  لوائحالتي ستقود إلى وجود ، واإلبالغ عنھا
اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن خفض غاز الغازیة الحالیة من باالنبعاثات المتعلقة  المعلومات

ولى" األخطوة الأن تتخذ "بإمكانھا البلدان  أن الحالیة في الدراسة تُظھر التجربةإذ المیثان. 
در تتضمن متطلبات توجیھیة بشأن "مص الیوم استنادًا إلى األدوات الحالیة، والتي قد

" المعروفة جنبًا إلى جنب مع برامج المراقبة التي تسعى إلى اكتشاف ومعالجة المشكلة
یجب ف، بخطوات العمل الالزمةیما یتعلق فو. االنبعاثات ("الباعثات الفائقة")أكبر مصادر 

یتم تناول كل منھا بالتفصیل في و، جدیدة ثالث مراحل متمیزةأن یتضمن تنفیذ سیاسة 
والتطویر،  ،، والتصمیم التنظیميخریطة الطریق ھذه: فھم البیئة والظروف المحلیة

 التنفیذ.و
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 شكر وتقدیر والمساھمین

بین مكتب المستشار القانوني وفریق توقعات الطاقة تم إعداد ھذا التقریر كجھد تعاوني 
تضمن  االستدامة والتكنولوجیا والتوقعات. دائرة) IEAالعالمیة في وكالة الطاقة الدولیة (

 وكاثریندو أولیفیرا،  وتوماسفریق العمل في كتابة ھذا التقریر: ك.سي. مایكلز، 
باسكال ، كما قدم علیقات قیّمةماكجالد مالحظات وت وكریستوف تیم كولدقدم كونسشنیك. 

ال تقدر مساھمات كانت ھناك . كما كتابة ھذا التقریر خالل قیمة إرشادات إضافیةالفونت 
میلیا كالدویل، وجنیفر : أمثل من زمالء حالیین وسابقین في الوكالة الدولیة للطاقة بثمن

 ، وفرانسیس روالند.تشین، وساكینا موین، وسوزان ناكانواجي

لخبراء الخارجیین ، بما التي حصلوا علیھا ا لتعلیقات القیمةالمؤلفون عن امتنانھم لویعبّر 
في ذلك: أبیودون عبد الرحمن (اإلدارة النیجیریة للموارد البترولیة) ، وألیكس دي ألمیدا 

بانكس (فریق  ، وجوناثانارد الطبیعیة المتجددة [إیباما])(المعھد البرازیلي للبیئة والمو
میغان ومانفریدي كالتاجیرون (برنامج األمم المتحدة للبیئة)، و، ء النظیف)عمل الھوا

، د (البیئة وتغیر المناخ في كندا)جیمس دایمونو، ر (برنامج األمم المتحدة للبیئة)دیمیت
رة دییجو أ. جراجالیس كامبوس (وزاو، للبیئة)جولیا فیریني (برنامج األمم المتحدة و

ومیریام ، وھیدالند ھالفارد (مدیریة البترول النرویجیة) ،ة )المناجم والطاقة الكولومبی
)، [ASEA]حمامي (شل) ، وخلیل خواریز (الوكالة المكسیكیة للسالمة والطاقة والبیئة 

وبوبي كالیسي (صندوق الدفاع عن البیئة)، وروبرت كالینبیرج (مركز جامعة كولومبیا 
، وریبیكا میدلتون (مبادئ توجیھیة )ASEAلسیاسة الطاقة العالمیة)، ودورا النیس (

المیثان)، وماریا أولتشاك (مدرسة فلورنسا للتنظیم)، وأندري بیبالغس (مدرسة فلورنسا 
للتنظیم)، وكارلوس دي ریجولیز (دیلویت)، وستیفاني سونیر (حدود الكربون)، وجوشوا 

 شودیندي (إدارة البیئة في ماریالند) وستان سوكول (إكسون موبیل).

ي لالتصاالت لمساعدتھ ف دم المؤلفون بالشكر والعرفان لمكتب وكالة الطاقة الدولیةویتق
إنتاج التقریر ومواد الموقع االلكتروني، وال سیما جون كستر، وأسترید دوموند، وإیزابیل 

قامت إیرین  ، وتریز والش.یا دیھین، وكریستوفر جولي، وجیثرو مولین، وتاننونین سیملین
 .لتقریرللغوي لبالتدقیق اكروم 

 



من تسرب غاز المیثان من الصناعات النفطیةحد ال  
 رسم خارطة الطریق ومجموعة أدوات تنظیمیة

  3 

IE
A.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 

 الفھرس

 

 5 ................................................................................................. المقدمة
 5 ............................................................... اإلجراءات التنظیمیة لغاز المیثان

 9 ...................................................... رطة طریق ومجموعة أدوات تنظیمیةخا
 19 ......................................................................... خارطة الطریق التنظیمیة

 20 ............................................. الخطوة األولى: فھم السیاق القانوني والسیاسي
 33 .................................................. الخطوة الثانیة: وصف طبیعة مجال عملك

 48 ............................................. الخطوة الثالثة: تطویر ملف لبیانات االنبعاثات
 56 ........................................................ الخطوة الرابعة: بناء القدرة التنظیمیة

 59 ................................................ الخطوة الخامسة: إشراك أصحاب المصلحة
 61 .................................................. الخطوة السادسة: تحدید األھداف التنظیمیة

 63 ................................................ الخطوة السابعة: حدد تصمیم النھج المناسب
 68 ............................................................... الخطوة الثامنة: صیاغة السیاسة

 69 ..................................................... الخطوة التاسعة: تمكین وفَرض االمتثال
 72 ................................. الخطوة العاشرة: مراجعة السیاسة وتنقیحھا بنحٍو دوري

 73 ...................................................................... مجموعة األدوات التنظیمیة
 74 .................................................................................. الھیكل التنظیمي

 80 ........................................................ النُھج المتبعة في وضع الئحة تنظیمیة
 94 ................................................................................ العناصر األساسیة

 109 .................................................................................. الموارد االضافیة
 110 ......................................... المرفق أ: المفاھیم المتعلقة بنوع السیاسة العامة

 115 ................................................................................... االختصارات:
 

 

 

 

 

 



من تسرب غاز المیثان من الصناعات النفطیةحد ال  
 رسم خارطة الطریق ومجموعة أدوات تنظیمیة

  4 

IE
A.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 

 قائمة االشكال
-2000غاز المیثان في قطاع النفط والغاز في سیناریو التنمیة المستدامة،  1 الشكل
2030 ................................................................................................... 6 
 11 ............................................... : عشر خطوات لتطبیق اللوائح الجدیدة2الشكل 
: رسم تخطیطي لسلسلة قیمة الغاز الطبیعي والتقسیم اإلرشادي للسلطات 3الشكل 

 33 .............................................................................................. الحكومیة
 48 .......................................... : مصادر انبعاث غاز المیثان في اندونیسیا4الشكل 
 51 ....................... غاز المیثان الھامشي في إندونیسیا: منحنى تكلفة تخفیض 5الشكل 
 78 ................................................................. : سلسلة النُھج التنظیمیة6الشكل 

 
 

 قائمة الجداول
 13 ....................... : األسالیب التنظیمیة المطبقة على أجھزة التحكم الھوائیة1الجدول 
 16 : سیاسات المیثان في بلدان منتجة مختارة مصنفة على وفق النھج التنظیمي2الجدول 
 21 ..................................................................... :  النطاق التنظیمي3الجدول 
 25 .............................................................. : حقوق الموارد الطبیعیة4الجدول 

 26 ...................................... : اللوائح التنظیمیة الخاصة بالغاز المصاحب5جدول ال
 26 ........................................... : اللوائح التنظیمیة الخاصة بتلوث الھواء6الجدول 
 27 ................................................ : اللوائح التنظیمیة الخاصة بالسالمة7الجدول 
 31 ........................................................... : سلسلة القیمة للنفط والغاز8الجدول 
 34 ............................................................................. : سوق الغاز9الجدول 
 34 ................................................................. : تجارة الغاز الدولیة10الجدول 
 36 ....................................................................... : ھیكل الصناعة11الجدول 
 38 ........................................................................ : نوع الصناعة12الجدول 
 69 ....................................................... : مجموعة األدوات التنظیمیة13الجدول 
 76 ............................................ : النُھج التنظیمیة (ایجابیات وسلبیات)14الجدول 

 

  



من تسرب غاز المیثان من الصناعات النفطیةحد ال  
 رسم خارطة الطریق ومجموعة أدوات تنظیمیة

  5 

IE
A.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 

 المقدمة

 المیثان اإلجراءات التنظیمیة لغاز

النفط والغاز من أكثر  استخراج عملیاتالناتجة عن المیثان غاز انبعاثات  یعد الحد من
لتحقیق أھداف ات فعالیة من حیث التكلفة والتأثیر، وتستطیع الحكومات اتباعھا اإلجراء

دوًرا مھًما  یؤديأن اإلجراء التنظیمي  ،العدیدة السلطات القضائیةوتدرك المناخ العالمیة. 
 الصناعة.مجال جنب مع العمل التطوعي في جنبًا إلى 

 إجراءات یجب اتخاذھا حول غاز المیثان

تغیر المناخ. على الرغم من  ئة القویة التي لھا آثار مھمة فيالمیثان من الغازات الدفییعدّ 
) CO2ثاني أكسید الكربون (غاز أن عمر المیثان في الغالف الجوي أقصر بكثیر من عمر 

إذ یتراوح عمر غاز ثاني أكسید الكربون قرون عدة بینما یقدّر عمر غاز المیثان في  –
ً  12حوالي الغالف الجوي  أنھ یمتص طاقة أكبر بكثیر أثناء وجوده في الغالف  إال -عاما

الجوي. وبالتالي، في حین أن المیثان یحظى باھتمام أقل من ثاني أكسید الكربون، فإن تقلیل 
لمیثان في قطاع الطاقة سیكون أمًرا ذي أھمیة كبیرة لتجنب اآلثار السیئة انبعاثات غاز ا

 في تغیر المناخ.

 70حوالي مسؤول عن أن قطاع النفط والغاز  )IEA( وكالة الطاقة الدولیة تتشیر تقدیرا
جیجا طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون) في عام  2.1ملیون طن من المیثان (حوالي 

 العالمیة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري% 5أي ما یزید قلیالً عن  – 2020
وتشیر بیانات األقمار الصناعیة المبكرة إلى أن حاالت تسرب غاز  المرتبطة بالطاقة. 

ً 2020المیثان انخفضت في عام  عن  ، الذي من المحتمل أن یكون بعض ذلك ناتجا
سیناریو التنمیة المستدامة وعلى وفق  .19-كوفیداالنخفاض الكبیر في اإلنتاج نتیجة لوباء 

)SDS20، یجب أن تنخفض االنبعاثات من ھذا القطاع إلى حوالي ) لوكالة الطاقة الدولیة 
 مستویات انبعاث غاز المیثانعن  %70 من أي أكثر – 2030ملیون طن سنویًا بحلول عام 

 .2020في عام 
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 والغاز في سیناریو التنمیة المستدامة،غاز المیثان في قطاع النفط  1الشكل 
 2000-2030 

 

 

النسبة التي من الممكن  مع )%70 المیثان (بنسبةتتزامن الدعوة للحد من انبعاث غاز 
 ً  فضالً على وفق تقریر برنامج (متتبع غاز المیثان) التابع لوكالة الطاقة الدولیة.  تحقیقھا تقنیا

من ھذه االنبعاثات دون تكلفة صافیة، ألن قیمة المیثان ، یمكن الحد من نسبة كبیرة عن ذلك
، أي أنھ ینبغي أن یكون ھناك بالفعل افیة لتغطیة تكلفة تدبیر التخفیضك الذي یتم جمعھ

ال شك أن الحصة المحددة  إطالق ھذا الغاز في الغالف الجوي. حافز اقتصادي لتفادي
سنة إلى أخرى ومن منطقة ختلف من لالنبعاثات التي یمكن تجنبھا بدون تكلفة صافیة ست

ً إلى أخرى كانت أسعار الغاز الطبیعي في عام  .، مع اعتبار سعر الغاز السائد متغیًرا رئیسا
السنوات السابقة، وبالتالي فإن في جمیع أنحاء العالم بأقل بكثیر مما كانت علیھ  2020

أقل مما كانت علیھ في  -التي تدفع ثمن مصاریفھا بنفسھا-تخفیفالالمبلغ المخصص لتدابیر 
 .ھا ستنتعش مرة أخرى مع ارتفاع أسعار الغاز الطبیعي، إال أنالسنوات السابقة

 تأعلن أذللحد من انبعاثات المیثان،  اتھناك عدد من الجھود الطوعیة التي تقودھا الصناع
ومع  .غاز المیثان في العام الماضيانبعاث عدد من الشركات الفردیة عن أھداف لخفض 

مع  تتسق، ھناك حاجة إلى تغییر فوري وكبیر لتحقیق التخفیضات التي من شأنھا أن ذلك
، فإن السیاسة واللوائح یجب أن تستمرفي حین أن جھود الصناعة  .أھداف المناخ الدولیة

الحكومیة ستكون حاسمة إلزالة أو تخفیف العقبات التي تمنع الشركات من البدء والمضي 
 .قدًما
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 التطوعي معوقات العمل

إلى أن التي أصدرتھا وكالة الطاقة الدولیة  لتكلفة المیثان في كل بلد المنحنیات البیانیةتشیر 
الذي ، شریطة أن یتم تسلیم الغاز بنفسھاعددًا كبیًرا من إجراءات التخفیف ستدفع تكالیفھا 

إلى السوق وبیعھ بسعر السوق. على الرغم من أن تحلیل التكلفة البسیط ھذا یشیر  یتم جمعھ
، إال أن طوعیةاللقیام ببعض ھذه اإلجراءات إلى أن الشركات یجب أن تكون على استعداد ل

یمنع الشركات في مختلف البلدان  الذي فھم ما یعدّ  إذ من الناحیة العملیة. ھذا لیس ھو الحال
تبدو فعالة من حیث التكلفة نقطة انطالق حیویة في تصمیم نھج  التي قد ءاتمن اتخاذ إجرا

 .تنظیمي للحد من غاز المیثان

كامل من ھذه  بنحوٍ رئیسیة التي تفسر سبب عدم استفادة الشركات  معوقات ثالثھناك 
 .وحوافز االستثمار ،والبنیة التحتیة ،الفرص: المعلومات

 المعلومات

غاز المیثان، فیما یتعلق العدید من الشركات حول  لدىھناك فجوة كبیرة في المعلومات 
اإلنتاج ، مستوى ومصادر االنبعاثات من عملیات آثاره البیئیة، وبنحٍو أكثر تحدیدًا :بكل من

الموجود وتكالیفھا وفوائد  الحد من الغازلشركة. ھناك أیًضا نقص في الوعي حول تقنیات ل
ى درایة بمخاطر انبعاثات كانت اإلدارة العلیا عل وإن. حتى ھأو بیع ھواستخدام جمع الغاز

غیلیة بحیث ال یقوم ، فقد ال ینعكس ذلك في ثقافة الشركة األوسع وممارساتھا التشالمیثان
ً وغالببذلك.  جراءاتاإلاتخاذ یسمح لھم الذین  الموظفون ون ھذا النقص في المعلومات ما یك ا

، قد تخلق السیاسات الحالیة أیًضا عامالً مثبًطا للحصول على ومع ذلك أمر غیر متعمد؛
فرض رسوًما أو ضریبة قد یكون ھناك بند قضائي ی :المعرفة الكاملة. على سبیل المثال

أن تزداد تكالیف االمتثال لھذا األمر  قد تخشى الشركاتو، أساس حجم التلوث المنبعثعلى 
 .لمیثانا النبعاث ادر جدیدةفي حال اكتشافھا لمص

 تحتیةالبنیة ال

إال أنھ في في األسواق.  جمعھالغاز الذي تم  عرضفي كثیر من الحاالت، یمكن بسھولة 
، قد ال توجد مسارات أو أعمال المرتبط بالنفطیتم إنتاج الغاز  حینماال سیما و، حاالت أخرى

ي إنشاء بنیة تحتیة جدیدة ، قد یكون من الضرور. في ھذه الحاالتالغاز الستخدام ھذاقائمة 
وط أنابیب التجمیع ، وخطبما في ذلك معدات الضغط الجدیدة ،لتقریب الغاز إلى المستھلك
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 وجود غاز المیثان بدون السعي نحو الحد منقد یتعثر و، أو مرافق التسییل. وأنابیب النقل
 .ج للغاز الطبیعينتِ سیاسات تتطلب أو تحفز على االستخدام المُ 

 االستثمارحوافز 

، فإن جمیع الشركات لدیھا رأس مال سیاق مھم لصنع القرار في الشركاتفي حین أن ال
من غاز المیثان مع  ، یجب أن تتنافس فرص االستثمار في الحدّ لالستخدام. وبالتاليمحدود 

، فقد تختار یة الحدّ فعالة من حیث التكلفةفرص االستثمار األخرى. حتى عندما تكون عمل
عائد أعلى  فیھا الحصول على یكون التينحو االستثمارات  مالھاتوجیھ رأس  الشركات

أقل فعالیة من حیث التكلفة طالما لم أمراً ممكنًا. فضالً عن ذلك، قد تبدو عملیات التخفیف 
ال یكون مالك وحینما یتم أخذ التكالیف البیئیة للتلوث في االعتبار في حساب االستثمار. 

، "المقسمةحوافز التظھر مشاكل أخرى مثل مشكلة "یة التحتیة للنقل، قد الغاز ھو مالك البن
أن الفوائد تعود على مالك  حیث ترى شركة خطوط األنابیب التي تدفع إلصالح التسریبات

مباشر من  بنحوٍ ، قد ال تستفید الشركات المملوكة للدولة وأخیًرا. الناتج اإلضافي، من الغاز
نھا تعید األرباح إلى الخزانة الحكومیة، ثم تتلقى اعتمادات محددة تدابیر توفیر التكالیف أل
 .مسبقًا لتغطیة العملیات

 غاز المیثان؟لذي یمكن أن تفعلھ الحكومات لالتجاه نحو الحّد من ما ا

 یمكن للحكومات معالجة العدید من ھذه الحواجز من خالل السیاسات واألدوات التنظیمیة.
، فیمكن أن تتضمن السیاسات إذا كانت المعلومات تشكل حاجًزا نحو تحقیق ذلك

دات للعمال، وتدابیر رصد االنبعاثات برامج الشھاواستراتیجیات تعلیمیة، مثل التدریبات؛ 
أو  واإلشارة إلى المعاییر الدولیة لإلبالغ الطوعي للشركات؛ واإلبالغ عنھا والتحقق منھا؛

وفیما یتعلق بالبنى التحتیة، یمكن  .ادل المعارف وأفضل الممارساتمبادرات لتشجیع تب
للحكومات أن تستحدث متطلبات في مراحل التخطیط للمشاریع، أو أن تستثمر مباشرة في 
بناء بنیة تحتیة جدیدة، أو أن تعتمد سیاسات تسمح بتوزیع تكالیف التنمیة على عدة شركات 

ات قادرة أیضاً على تسعیر العوامل الخارجیة البیئیة ومستخدمین نھائیین. وقد تكون الحكوم
أو إیجاد حوافز مالیة الستخدام الغاز الذي یتم جمعھ في الموقع، أو اإلنفاق على تقنیات 

 .التخفیض، أو إصالح معدات اإلرسال إلزالة الحواجز أمام االستثمار
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اتخاذ تدابیر الحدّ من  أوالً، یمكنھا أن تفسح المجال نحو ولھذه التدخالت ھدف ذو شقین.
 ً الیوم، وذلك بسبب عدم وجود تكلفة صافیة في  غاز المیثان التي تعدّ مفیدة اقتصادیا

اجراءات التخفیف من تسرب الغاز. وثانیاً، تستطیع ھذه البلدان تیسر وتشجع اإلجراءات 
خفیضات بنسبة التي تعالج نطاق انبعاثات المیثان الممكن تخفیضھا من الناحیة التقنیة، أي الت

، ولبلوغ ھذا المستوى .2030في سیناریو التنمیة المستدامة بحلول عام  تتحقق% التي 70
كما أن للمبادرات  لن یكفي مجرد إزالة الحواجز التي تمنع الشركات من العمل بمفردھا.

وتعترف الشركات بذلك بصورة متزایدة وھي  التنظیمیة األوسع نطاقا دورا ھاما تؤدیھ.
میثان سلیمة تحفز العمل المبكر، وتحسین األداء،  عن اھتمامھا "بسیاسات وأنظمةتعرب 

 .1، وتدعم المرونة واالبتكار"وتیسر اإلنفاذ السلیم

ستكون اللوائح التي یتم معایرتھا على وفق األھداف المحددة لكل سلطة قضائیة مھمة 
نب مع اإلجراءات التطوعیة لضمان قیام الشركات بإجراءات التخفیف المناسبة جنبًا إلى ج

من الشركات. وھناك أنواع عدیدة من اللوائح التنظیمیة، ولكن ما تشترك فیھ جمیعًا ھو أنھا 
تستطیع تغییر تحلیل التكلفة والعائد بنحٍو أساسي للشركات ودفعھا إلى استیعاب التكلفة 

 المجتمعیة لھذا التلوث.

 خارطة طریق ومجموعة أدوات تنظیمیة 

ا التقریر إلى توفیر كتیب إرشادي كامل حول "البدء" لصانعي السیاسات الذین یھدف ھذ
یتطلعون إلى تطویر لوائح جدیدة للتعامل مع انبعاثات غاز المیثان من النفط والغاز. ویتكون 

 ھذا الكتیب من جزأین مصاحبین: خارطة طریق تنظیمیة ومجموعة أدوات تنظیمیة.

ضع الئحة جدیدة. یشرح بالتفصیل عشر خطوات رئیسیة تركز خارطة الطریق على آلیة و
في تطویر الئحة تنظیمیة جدیدة ویوفر دلیًال تفصیلیًا لمساعدة المنظمین في جمع المعلومات 

 التي یحتاجونھا لتصمیم وصیاغة وتنفیذ مخطط تنظیمي فعال.

ھذه  وتركز مجموعة األدوات التنظیمیة على محتوى اللوائح الخاصة بالمیثان. تقوم
األدوات بوضع خصائص للمناھج التنظیمیة المختلفة المستخدمة حالیًا للتعامل مع المیثان، 
مع روابط مناسبة لقاعدة بیانات سیاسات التقییم البیئي المتكامل للحصول على أمثلة محددة. 

                                                           
لدعم ، وھي مبادرة تطوعیة تجمع بین المنظمات الصناعیة وغیر الصناعیة مبادئ توجیھیة حول غاز المیثانمن  4المبدأ رقم     1

 خفض انبعاثات المیثان.

https://methaneguidingprinciples.org/methane-guiding-principles/
https://methaneguidingprinciples.org/methane-guiding-principles/
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وتھدف مجموعة األدوات إلى تزوید المنظمین بموسوعة لألدوات التنظیمیة المختلفة 
 لھم أثناء قیامھم بصیاغة سیاسات جدیدة.المتاحة 

 كیف یمكن للحكومات تصمیم وتنفیذ لوائح جدیدة؟

حددت وكالة الطاقة الدولیة عشر خطوات من شأنھا أن تساعد المنظمین في اختیار نھج 
تنظیمي وتنفیذ مجموعة من سیاسات المیثان الفعالة التي تتناسب مع الوضع المحلي. على 

بنحٍو متسلسل ھنا، إال أنھ من الممكن تنفیذ ھذه الخطوات بترتیب الرغم من عرضھا 
مختلف، أو قد تتم بنحٍو متزامن، أو قد تتكرر بمجرد توفر بیانات جدیدة عن االنبعاثات أو 

 التقنیات الجدیدة.

 خارطة طریق من عشر خطوات لواضعي السیاسات

 .الخطوة األولى: فھم السیاق القانوني والسیاسي •
 .لثانیة: وصف طبیعة مجال عملكالخطوة ا •
 .بیانات االنبعاثاتلالخطوة الثالثة: وضع ملف  •
 .الخطوة الرابعة: بناء القدرة التنظیمیة •
 .الخطوة الخامسة: إشراك أصحاب المصلحة •
 .الخطوة السادسة: تحدید األھداف التنظیمیة •
 .الخطوة السابعة: تحدید تصمیم السیاسة المناسب •
 .ةالسیاس الخطوة الثامنة: صیاغة •
 .الخطوة التاسعة: تمكین وفرض االمتثال •
 .: مراجعة وتنقیح السیاسة بنحٍو دوريالعاشرةالخطوة  •

عبر ھذه الخطوات، تتكشف عملیة تطبیق الئحة جدیدة في ثالث مراحل متمیزة. تتم 
جمع عملیة أي تطویر رسمي القتراح تنظیمي. وھو یتألف من وجود المرحلة األولى قبل 

سات تھدف إلى تزوید صانعي السیاسات بفھم أفضل السبل لمواءمة السیاالتي المعلومات 
وملف ، العام ، واإلطار التنظیمي القائم، وسیاق السوقواألنظمة مع الظروف المؤسسیة

. تتوافق مرحلة جمع المعلومات ھذه مع الخطوات الثالث لغاز المیثان االنبعاثات بیانات
 لطریق.األولى لخارطة ا
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السیاسات ھذه المعلومات، فإن المرحلة التالیة تتضمن تصمیم  ابمجرد أن یجمع صانعو
وتطویر المقترح التنظیمي، مع الحرص على تعزیز القدرة المؤسسیة والمشاركة مع 
أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین. تتوافق مرحلة التطویر التنظیمي ھذه مع 

رطة الطریق. في ھذه المرحلة، على المنظمین أیًضا النظر ) من خا8إلى  4الخطوات من (
 في أمثلة األسالیب التنظیمیة المختلفة التي تم جمعھا في مجموعة األدوات.

وحتى بعد نشر الالئحة التنظیمیة، ال یزال ھناك قدر كبیر من العمل لضمان فعالیة الالئحة 
 ،إلى ضمان االمتثال للمتطلبات الجدیدة. وفي مرحلة التنفیذ، سیحتاج صانعو السیاسات

). الحظ 10و 9( رقم ووضع خطة لتحدیث اللوائح حسب الحاجة. یتوافق ھذا مع الخطوتین
أنھ على الرغم من أن التنفیذ ال یبدأ حتى یتم االنتھاء من الالئحة، فإن على صانعي 

وضع السیاسات النظر في ھذه الخطوات في مرحلة الصیاغة لتحدید آلیات االمتثال و
 استراتیجیات للتكیف من البدایة.

 عشر خطوات لتطبیق اللوائح الجدیدة : 2الشكل 

 
 

 ما ھي السیاسات واألدوات التنظیمیة المتاحة للمنظمین؟

أن اإلجراء التنظیمي یؤدي دوًرا مھًما في ضائیة ت أعداد متزایدة من السلطات القلقد أدرك
واتخذت بعض الحكومات النفط والغاز. قطاع ھذه اإلجراءات في  تسریع العمل في

في السنوات القادمة. من خالل المسح  بالعمل بالمثلعھد آخرون إجراءات محددة بینما ت
األسالیب التنظیمیة المصممة  بوضع نموذج في، قمنا الذي أجریناه لإلجراءات المبكرة

توضیح  تموالبلدان. إلزالة الغموض عن الشبكة المعقدة من اللوائح الموجودة في العدید من 
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في ھذا التقریر أمثلة التنظیمیة قدم قسم مجموعة األدوات مقدمة لھذا التصنیف في أدناه، وی
 محددة لكل نھج.

 تصنیف المناھج التنظیمیة

المیثان إلى أربعة أنواع رئیسة  غاز یمكن تصنیف األسالیب التنظیمیة التي تم تطبیقھا على
 من األسالیب التنظیمیة:

  الوصفیةالمتطلبات. 
 المتطلبات القائمة على األداء أو النتائج. 
 األدوات االقتصادیة. 
 المتطلبات المستندة على المعلومات. 
 

نھج تنظیمي من خالل وصف تطبیقھ على استبدال أجھزة  أدناه، كلیوضح الجدول الوارد 
". ویمكن أن تمثل أجھزة التحكم ھذه، التي تستخدم في التسریبالتحكم الھوائیة "شدیدة 

أغراض متنوعة عبر سلسلة قیمة النفط والغاز، حصة كبیرة من إطالقات المیثان في 
ات االحتباس الحراري في على وفق قائمة انبعاثات غاز :على سبیل المثالالصناعة. ف

٪ من انبعاثات 25الوالیات المتحدة، تمثل االنبعاثات من ھذه القطع من المعدات حوالي 
 .2المیثان من أنظمة البترول والغاز الطبیعي في الوالیات المتحدة

 

 

 

 

 

                                                           
  .65-3و 45-3، جدول رقم 2018-1990، جرد انبعاثات الغازات الدفیئة)، 2020انظر وكالة حمایة البیئة األمریكیة ( 2

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20table%20below%20illustrates%20each%20regulatory%20approach%20by%20describing%20its%20application%20to%20the%20replacement%20of%20%E2%80%9Chigh-bleed%E2%80%9D%20pneumatic%20controllers.%20These%20controllers,%20used%20for%20a%20variety%20of%20purposes%20across%20the%20oil%20and%20gas%20value%20chain,%20can%20represent%20a%20significant%20share%20of%20the%20industry%E2%80%99s%20methane%20releases.%20For%20instance,%20according%20to%20the%20US%20greenhouse%20gas%20emissions%20inventory,%20emissions%20from%20these%20pieces%20of%20equipment%20represented%20about%2025%25%20of%20methane%20emissions%20from%20petroleum%20and%20natural%20gas%20systems%20systems%20in%20the%20United%20States.&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20table%20below%20illustrates%20each%20regulatory%20approach%20by%20describing%20its%20application%20to%20the%20replacement%20of%20%E2%80%9Chigh-bleed%E2%80%9D%20pneumatic%20controllers.%20These%20controllers,%20used%20for%20a%20variety%20of%20purposes%20across%20the%20oil%20and%20gas%20value%20chain,%20can%20represent%20a%20significant%20share%20of%20the%20industry%E2%80%99s%20methane%20releases.%20For%20instance,%20according%20to%20the%20US%20greenhouse%20gas%20emissions%20inventory,%20emissions%20from%20these%20pieces%20of%20equipment%20represented%20about%2025%25%20of%20methane%20emissions%20from%20petroleum%20and%20natural%20gas%20systems%20systems%20in%20the%20United%20States.&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20table%20below%20illustrates%20each%20regulatory%20approach%20by%20describing%20its%20application%20to%20the%20replacement%20of%20%E2%80%9Chigh-bleed%E2%80%9D%20pneumatic%20controllers.%20These%20controllers,%20used%20for%20a%20variety%20of%20purposes%20across%20the%20oil%20and%20gas%20value%20chain,%20can%20represent%20a%20significant%20share%20of%20the%20industry%E2%80%99s%20methane%20releases.%20For%20instance,%20according%20to%20the%20US%20greenhouse%20gas%20emissions%20inventory,%20emissions%20from%20these%20pieces%20of%20equipment%20represented%20about%2025%25%20of%20methane%20emissions%20from%20petroleum%20and%20natural%20gas%20systems%20systems%20in%20the%20United%20States.&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20table%20below%20illustrates%20each%20regulatory%20approach%20by%20describing%20its%20application%20to%20the%20replacement%20of%20%E2%80%9Chigh-bleed%E2%80%9D%20pneumatic%20controllers.%20These%20controllers,%20used%20for%20a%20variety%20of%20purposes%20across%20the%20oil%20and%20gas%20value%20chain,%20can%20represent%20a%20significant%20share%20of%20the%20industry%E2%80%99s%20methane%20releases.%20For%20instance,%20according%20to%20the%20US%20greenhouse%20gas%20emissions%20inventory,%20emissions%20from%20these%20pieces%20of%20equipment%20represented%20about%2025%25%20of%20methane%20emissions%20from%20petroleum%20and%20natural%20gas%20systems%20systems%20in%20the%20United%20States.&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/item/169164/index.do
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/item/169164/index.do
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 الھوائیةاألسالیب التنظیمیة المطبقة على أجھزة التحكم  : 1الجدول 

 مثال التعریف األسالیب التنظیمیة 

 الوصفي

األدوات التوجیھیة توجھ 
الكیانات الخاضعة للتنظیم إلى 
القیام أو عدم القیام بإجراءات 

 أو إجراءات محددة. 

یتم توجیھ المشغل الستبدال 
أجھزة التحكم الھوائیة بأجھزة 

تحكم منخفضة االنبعاثات 
 بحلول تاریخ معین.

 أو النتیجةاألداء 

تحدد األدوات المستندة إلى 
 وصفياألداء معیار أداء 

للكیانات الخاضعة للتنظیم 
ولكنھا ال تملي كیفیة تحقیق 

 الھدف.

یتم توجیھ المشغل لتحقیق 
تخفیضات المیثان على مستوى 
المنشأة من خط األساس. یقرر 

المشغل بعد ذلك استبدال أجھزة 
التحكم األكثر إصداًرا ألنھ من 

ألكثر فعالیة من حیث التكلفة ا
استھداف ھذه القطع من 

 المعدات لتحقیق الھدف العام.

 االقتصادي

تحث األدوات االقتصادیة على 
اتخاذ إجراءات من خالل 

تطبیق العقوبات أو تقدیم حوافز 
مالیة لسلوكیات معینة. قد 

یشمل ذلك الضرائب أو 
اإلعانات أو النھج القائمة على 

تصاریح أو السوق مثل 
اعتمادات االنبعاثات القابلة 

 للتداول.

یجب على المشغل دفع ضریبة 
التلوث لالنبعاثات. وبدالً من 
ذلك، قد یقوم المشغل بخصم 

تكالیف استبدال المعدات عالیة 
االنبعاثات من التزاماتھ 

الضریبیة. بموجب أي من 
السیناریوھین، قد یختار 

المشغل استبدال المراقب 
 لیة.ألسباب ما

 القائم على المعلومات

تم تصمیم األدوات القائمة على 
ن حالة المعلومات لتحسی

، المعلومات حول االنبعاثات
وقد تتضمن متطلبات تقوم 
الكیانات الخاضعة للتنظیم 

بتقدیر وقیاس واإلبالغ عن 
 انبعاثاتھا إلى الھیئات العامة.

یتم توجیھ المشغل لإلبالغ عن 
األنشطة انبعاثات المعدات أو 

المعروفة عالیة االنبعاث. في 
ضوء الحجم المحدد كمیاً، قد 

یختار المشغل تقلیل االنبعاثات 
المرتبطة بوحدات التحكم 

 الھوائیة بدالً من الكشف عنھا.
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اعتمدت معظم السلطات القضائیة ذات اللوائح الخاصة بالنفط والغاز الطبیعي الخاصة 
لتحقیق خفض االنبعاثات. یركز نھج "القیادة  الوصفیةبالمیثان بنحٍو كبیر على المتطلبات 

 :والتحكم" ھذا على توجیھ تركیب أو استبدال قطع معینة من المعدات. على سبیل المثال
ئیة أن العدید من انبعاثاتھا الروتینیة تأتي من وحدات التحكم في إذا حددت سلطة قضا

الصمامات الھوائیة "شدیدة التسریب" المستخدمة عبر سلسلة قیمة النفط والغاز الطبیعي، 
فإن القاعدة اإلرشادیة یمكن أن توجھ المشغلین الستبدال وحدات التحكم الحالیة بـأجھزة 

التسریب"، وحظر تركیب معدات عالیة التسریب  أخرى "منخفضة التسریب" أو "عدیمة
 في المنشآت الجدیدة.

القائمة على األداء أو النتائج من الشركات أن تفي بھدف محدد  بینما تتطلب االحتیاجات
الھدف.  ، لكنھا ال تحدد طریقة تحقیق ھذاطعة معینة من المعدات أو المنشأةلالنبعاثات لق

على مشغلي المرافق الحالیة وضع  2018تشترط الئحة المكسیك لعام  :على سبیل المثال
المشغلون المطلوب ویقوم وتحقیق أھداف خفض االنبعاثات لمدة ست سنوات لكل منشأة. 

ألكثر فعالیة من حیث التكلفة في عن اإلصالحات واالستبدال االبحث منھم تقلیل االنبعاثات 
كبیر  بنحوٍ " تساھم حدات التحكم "شدیدة التسریبذا كانت بعض وإومنشأة. جمیع أجزاء ال

، یقوم المشغلون باستبدال في ملف االنبعاثات اإلجمالي للمنشأة ویمكن استبدالھا بسھولة
 وحدات التحكم ھذه.

القضائیة استخدام األدوات االقتصادیة التي تستخدم العقوبات أو  السلطاتقد تختار بعض 
. إن أبسط شكل من أشكال التنظیم االقتصادي ھو دیدج الحوافز للحث على اتخاذ إجراء

، فإن ھذا من شأنھ في وبالنسبة للمثال المذكورفرض ضریبة على انبعاثات غاز المیثان. 
األساس أن یشجع الشركة على "استبدال أجھزة التحكم في الصمامات أو دفع ثمن المیثان 

بدال أجھزة التحكم ذات االنبعاثات ، قد یفضل المشغل استكرداً على ذلوالذي تنبعث منھ". 
، التي بة الكربون المستخدمة في النرویجضریوتعدّ األعلى بدالً من دفع ضریبة المیثان. 

 ھذا النھج.مثاالً ل، ن من منشآت النفط والغاز البحریةتغطي انبعاثات المیثا
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قد تقدم الحكومة على النقیض من السیاسات التي تقیم عقوبة من نوع ما النبعاث المیثان، 
استبدلت قد تنص قاعدة الحوافز على ما یلي: "إذا وحوافز اقتصادیة لتشجیع التخفیف. 

 مستحقة للدولة". فمثالً،تحكم الصمام، فیمكنك خصم تكلفة االستبدال من اإلتاوات الوحدة 
لجمع الغاز المصاحب من تسمح نیجیریا للشركات بخصم النفقات الرأسمالیة على المعدات 

، وخصم اإلتاوات المقدرة على الغاز المصاحب الذي یتم بیعھ وتسلیمھ إلى أرباحھا
 المصب.

واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون التنظیم الفعال للمیثان من قطاع الطاقة ھي مدى 
حجم االنبعاثات ومصادر االنبعاثات والتنوع. في ضوء ذلك، قد یكون  حول-الیقین  انعدام

من القائمة على المعلومات. قد یطلب القانون خاص ھو المتطلبات  بنحوٍ النھج المثمر 
الشركات "وضع عالمة على جمیع وحدات التحكم في الصمامات عالیة االنبعاثات وتقدیم 

، قد یوفر ھذا رؤیة جدیدة لحجم لبعض المشغلینوبالنسبة تقاریر شھریة عن انبعاثاتھا". 
وإذا تنشر ، قد یتخذون إجراءات طوعیة. یعلموا مقدار ما تنبعث منھبمجرد أن فانبعاثاتھم. 

، فقد یؤدي ذلك أیًضا إلى الضغط على المشغلین لتقلیل للعامة تقاریر االنبعاثات ھذه
 االنبعاثات من أصحاب المصلحة الخارجیین.
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 سیاسات المیثان في بلدان منتجة مختارة مصنفة على وفق النھج التنظیمي  : 2الجدول 

 
 

 القائم على المعلومات االقتصادي القائم على األداء الوصفي 

 
متطلبات 
 التصریح

كشف 
التسرب 
 وإصالحھ

قیود 
على 

الحرق 
أو 

 التنفیس

معاییر 
 التكنولوجیا

اإلنفاذ 
واألحكام 

ذات 
 الصلة

األھداف 
 االستراتیجیة

معاییر 
انبعاثات 
المنشأة 

أو 
 الشركة

معاییر 
العملیة 

أو 
 المعدات

معاییر 
الحرق 

أو 
 التنفیس

الضرائب 
والرسوم 

 والمصاریف

تداول 
االنبعاثات 
 وائتماناتھا

حوافز 
مالیة 
 أخرى

تقدیرات 
 االنبعاثات

متطلبات 
 القیاس

متطلبات 
تقدیم 
 التقاریر

                البرازیل
                كندا

                الصین
                العراق
                إیران

                المكسیك
                نیجیریا
                النرویج

                یاروس
                السعودیة
                اإلمارات
الوالیات 

                المتحدة
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لمحة  2یوضح الجدول والعدید من األمثلة على ھذه األسالیب التنظیمیة موجودة بالفعل. 
ً سریعة عن األدوات المستخدمة حالی ً بلداً منتج 12في  ا ً  رئیسیا للغاز الطبیعي. یعتمد ھذا  ا

كبیر على ھذه األمثلة المستمدة من قاعدة بیانات سیاسات الوكالة الدولیة للطاقة  بنحوٍ الدلیل 
من أجل توجیھ المنظمین إلى أمثلة واقعیة ألدوات السیاسة الحالیة والموارد ذات الصلة. 

إذ إنھا  الدلیل،یجب أن تكون ھذه األمثلة موردًا أساسیًا للجھات التنظیمیة التي تتبع ھذا 
 لإللھام وتوضح أفضل الممارسات. توفر مصدًرا

 رؤى رئیسیة لواضعي السیاسات

یسعى ھذا و. بنحٍو كبیرالمیثان  قانونیة لغاز لقد تعلم صانعو السیاسات الذین وضعوا لوائح
الدلیل إلى مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تعظیم فعالیة اللوائح 

 الجدیدة.

 عدة البلدان على تحقیق أھداف االنبعاثاتیمكن للسیاسة والتنظیم مسا

یجب أال یفترض صانعو السیاسات أن الصناعة لدیھا الحوافز الصحیحة لتحفیز العمل 
 السلطاتأدرك عدد متزاید من  أعاله،التطوعي الكافي لمعالجة مشكلة المیثان. كما لوحظ 

مل التطوعي من قبل القضائیة أھمیة السیاسة والتنظیم السلیمین جنبًا إلى جنب مع الع
ون جمیع التخفیضات الالزمة ، فلن تكلو اتخذت الصناعة بعض اإلجراءات الصناعة. حتى

 أساسي في ھذا الصدد. بنحوٍ حوافز الشركة  أن تغیراالسیاسة والتنظیم  ومن شأن فعالة،

 ال یوجد حل واحد یناسب الجمیع

وضع المحلي على وفق الستكون السیاسة والنظام التنظیمي أكثر فاعلیة إذا تم تصمیمھ 
، وحجم في ذلك السیاق السیاسي والتنظیمي، وطبیعة الصناعة، بما للسلطة القضائیة

القضائیة. تتمیز المناھج التنظیمیة  السلطةمصادر االنبعاثات وموقعھا، وأھداف سیاسة 
القضائیة،  السلطاتعینة تعتمد على الظروف التي ستتباین عبر المختلفة بمزایا وعیوب م

لفھم كیفیة أداء ھذه الظروف في السیاق المحلي.  الكافي على صانعي السیاسات أخذ الوقتو
تم تصمیم الخطوات الموضحة في خارطة الطریق لمساعدة المنظمین على فھم ھذه 

 وضعھم.واسب نتالظروف واتخاذ القرارات بشأن أفضل الطرق التي ت
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 ویمكن للمعلومات األفضل أن تمكن من زیادة كفاءة المتطلبات التنظیمیة

نتائج أكثر كفاءة من  تظھریمكن للمتطلبات المستندة إلى األداء واألدوات االقتصادیة أن 
فعالیة من  الناحیة االقتصادیة من خالل تمكین المشغل من تحدید خیارات التخفیف األكثر

ً مع ذلك، غالبحیث التكلفة. و بنحٍو ما تتطلب ھذه األسالیب نظام قیاس وإبالغ قوي لتعمل  ا
فعال إذا لم یعرف أحد كمیة  بنحوٍ ال یمكن فرض ضریبة المیثان  :صحیح. على سبیل المثال

بالنسبة والمیثان المنبعثة. قد یستغرق تطویر وتنفیذ نظام قیاس وإبالغ قوي عدة سنوات. 
ھي  الوصفیة، قد تكون المعاییر المراحل األولى من تنظیم المیثانللسلطات القضائیة في 

 الخیار األفضل حتى یتم وضع نظام قیاس وإبالغ قوي.

 ومع ذلك، ال تحتاج البلدان إلى انتظار بیانات أفضل التخاذ اإلجراءات الالزمة

، ذلك  عنفضالً فعالة في تقلیل االنبعاثات في حد ذاتھا.  الوصفیةیمكن أن تكون المتطلبات 
من الناحیة  لوائح أكثر مرونة وكفاءة نحو وضعیمكن أن تكون بمثابة خطوة أولى مفیدة 

ألنھا سھلة اإلدارة نسبیًا وال تتطلب فھًما أساسیًا دقیقًا لمستوى االنبعاثات أو االقتصادیة 
المیثان ، قد تكون نقطة البدایة للسلطات القضائیة التي تنظم ولذلكنظام قیاس وتقدیر قوي. 

ألول مرة ھي الجمع بین المتطلبات التوجیھیة بشأن مصادر "المشكلة" المعروفة مع 
خدام بیانات األقمار الصناعیة فائقة" باستالبواعث مصادر البرنامج مراقبة یكتشف "

، قد یكون من الممكن دمج مرور الوقتویتطلب من الشركات معالجتھا عند ظھورھا. ب
مثل منشأة واسعة أو أھداف في نظام توجیھي في المقام األول،  ج األخرىوجوانب من النھ

توجد بالفعل إال أن ھذا المسار أصبح بالیاً، و على مستوى الشركة تكمل المتطلبات األخرى.
. وستكون الجھات التنظیمیة أو بآخر بنحوٍ ، مناسبة لمعالجة انبعاثات المیثانأدوات سیاسات 

من الموارد المختلفة المتاحة مزودة بالمعلومات الالزمة للبت التي تتبع ھذا الدلیل وتستفید 
 .فیما بین النھوج المتاحة، وفي نھایة المطاف، لتنفیذ تلك الرؤیة

 كیفیة استخدام ھذا الدلیل

. تعالج التنظیمیة ، خارطة الطریق ومجموعة األدواتجزأین رئیسیینینقسم ھذا الدلیل إلى 
وتحدد  بالتفصیل ة من الخطوات العشر الموضحة أعالهخارطة الطریق التنظیمیة كل خطو

ولكنھا  ویتم تقدیم الخطوات بنحٍو متسلسلاالعتبارات الرئیسیة ونقاط القرار لكل خطوة. 
ستثبت عموما أنھا نموذجیة، مع وجود حلقات متصلة بین مختلف مراحل وضع السیاسات. 
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أكبر بھا وتجاوز الخطوات التي قد وال تتردد في التركیز على الخطوات التي لدیك اھتمام 
 .أنجزتھا بالفعل

تعرض مجموعة األدوات التنظیمیة عناصر مختلفة لصنع السیاسات لدعم المنظمین  بینما
االستراتیجیات التنظیمیة العامة،  ناقشكما تفي جمیع مراحل تطویر السیاسات وتنفیذھا. 

حول األسالیب التنظیمیة العامة األربعة الموضحة أعاله ویوضح أكثر تفاصیل وتوفر 
كما ھو الحال مع خطوات خارطة واستخدامھا من خالل أمثلة للوائح المیثان الحالیة. 

ً الطریق،  ً  یُقصد بكل موضوع أن یكون نموذجیا بذاتھ، وقد ترغب في اإلشارة إلى  وقائما
 .خارطة الطریق جوانب مجموعة األدوات أثناء السیر في خطوات

 خارطة الطریق التنظیمیة 

ستساعدك الخطوات التالیة على اختیار نھج تنظیمي وتنفیذ مجموعة من سیاسات المیثان 
، تتكشف عملیة تنفیذ وضعك الخاص. من خالل ھذه الخطواتالفعالة التي تتناسب مع 

، )3-1ت الوضع الخاص بك (الخطوافھم  -اللوائح الجدیدة في ثالث مراحل متمیزة 
-9)، والتنفیذ (الخطوات 8-4بك (الخطوات  ةالخاص الالئحة القانونیةوتصمیم وتطویر 

تفكر في البدء في الخطوة األولى ، فقد مجال تنظیم المیثان). إذا كنت جدیدًا في 10
أما إذا قامت الجھة القضائیة بإنجاز الخطوة . واالنطالق عبر الخطوات التي تلیھا في القائمة

أُنجز الخطوات بناًء على العمل الذي البدء بالخطوات التي تلیھا أو تخطي ، فیمكنك األولى
إال أنھ بمكنك  ،عرض الخطوات بنحٍو متسلسل في ھذا التقریرعلى الرغم من وبالفعل. 

، أو قد تتكرر بمجرد توفر بنحٍو متزامن، أو قد تتم تنفیذ ھذه الخطوات بترتیب مختلف
، بناًء على قدرات المثال اثات أو التقنیات الجدیدة. على سبیلبیانات جدیدة عن االنبع

خالل عملیة تطبیق ، "بناء القدرة التنظیمیة" الرابعة، یمكنك تنفیذ الخطوة مؤسستك
ً  ، أو عدم القیام بھامرحلة التنفیذالخطوات وصوال الى   .أساسا

 خارطة طریق من عشر خطوات لواضعي السیاسات

 السیاق القانوني والسیاسيالخطوة األولى: فھم  •
 الخطوة الثانیة: وصف طبیعة مجال عملك •
 بیانات االنبعاثاتلالخطوة الثالثة: وضع ملف  •
 الخطوة الرابعة: بناء القدرة التنظیمیة •
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 الخطوة الخامسة: إشراك أصحاب المصلحة •
 الخطوة السادسة: تحدید األھداف التنظیمیة •
 المناسبالخطوة السابعة: تحدید تصمیم السیاسة  •
 الخطوة الثامنة: صیاغة السیاسة •
 الخطوة التاسعة: تمكین وفرض االمتثال •
 الخطوة العاشرة: مراجعة وتنقیح السیاسة بنحٍو دوري •

 

 الخطوة األولى: فھم السیاق القانوني والسیاسي

تتم المرحلة األولى من العملیة قبل أي تطویر رسمي القتراح تنظیمي. وھو یتألف من 
مصمم لمساعدتك في جمع المعلومات التي ستوجھ اختیارك للنھج  المعلوماتتمرین لجمع 

التنظیمي. یتضمن ذلك استكشاف كیفیة تأثیر ظروف مؤسستك وإطارك التنظیمي الحالي 
ا بالخطوة األولى وسیاق السوق واالنبعاثات الحالیة على اتخاذك للقرار. تبدأ ھذه المرحلة ھن

، حیث ذ ستصف طبیعة صناعتك المحلیة، والخطوة الثالثةإ وتستمر حتى الخطوة الثانیة،
 ستطور ملفًا تفصیلیًا لالنبعاثات.

التي یجب أخذھا في االعتبار  ما ھي خصائص المؤسسات في نطاق صالحیتك القانونیة
 تنظیمي؟النظام العند صیاغة 

میثان من الغاز لتنظیم انبعاثات  بإمكان عملیةفي ھذه الخطوة، ستأخذ في االعتبار كیف 
موقف إذ أن فھم  قطاع النفط والغاز أن یتناسب مع السیاق السیاسي والتنظیمي الخاص بك.

في تنشیط بإمكانھ مساعدتك المیثان حول تنظیم غاز والسلطة السیاسیة  ،السلطة القانونیة
باقتراح مراجعة السیاسات الحالیة  تقومیمكن أن والمؤسسات الواعدة داخل حكومتك. 

، أو ما یجب تغییره إلزالة مثبطات تضخیم جھود الحد من غاز المیثان الذي یجب فیھالمكان 
في ھذا العمل ، یمكنك تحدید من یجب أن یشارك الیةالعمل. من خالل التفكیر في األسئلة الت

 .مؤسستكوتصمیم السیاسات التي تناسب 
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 الوكاالت ذات السلطة التنظیمیة ذات الصلة

تعتمد اإلجابة على  قدوسلطة تنظیمیة.  التي تملكالفاعلة المؤسسة  من المھم معرفة الجھات
ومن المفھوم أن االقتصاد).  ، البیئة،، وطبیعة التنظیم (الطاقةملكیة المورد، وموقع المورد

ولكن یمكن  ؛موارد الطبیعیة والسلطات البیئیةعلى ال تركزالقضائیة  العدید من السلطات
التفكیر  یمكن فضالً عن ذلكفي ھذا العمل المھم.  ت التنظیمیةالھیئاإشراك أنواع أخرى من 

ساعد على تسویة ت التيمختلف مجموعات الھیئات التنظیمیة تتبعھا  الذيفي النُھج 
وأن یقترح شراكة أكثر إنتاجیة  ،المنازعات المحتملة بین الوزارات بشأن الوالیة القضائیة

 في المضي قدماً.

 اختصاص الوكالة، وكیف یمكن االستفادة منھا للحد من غاز المیثان؟ و مجالما ھ

القضائیة لوكالتك لمعالجة المیثان من النفط والغاز  تطبیق السلطةالنظر في كیفیة أن 
خالق في التطبیقات الجدیدة ألدواتك  بنحوٍ البناء على السلطة الحالیة والتفكیر  سیمكنك من

 وبرامجك التنظیمیة.

 :  النطاق التنظیمي3الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

كیف بإمكان وكالتك 
أن تعمل على 

خفض انبعاثات 
المیثان من النفط 

 والغاز؟

قد تستخدم الوكاالت التي لدیھا 
سلطة على الموارد المعدنیة 

اإلیجارات أو اإلتاوات أو 
مدفوعات االمتیاز لتثبیط إھدار 

 المورد.

الوكالة الوطنیة للنفط والغاز الطبیعي 
تفرض  والوقود الحیوي في البرازیل

رسوًما على جمیع الغازات المشتعلة؛ 
المكتب الفیدرالي إلدارة یتقاضى 

رسوًما  األراضي في الوالیات المتحدة
 لإلفراط في حرق الغاز الطبیعي وإھداره.

قد تستخدم الوكاالت البیئیة 
برامج تلوث الھواء الحالیة أو 
الطموحات المناخیة لمعالجة 

 تلوث المیثان.

تدعم معاییر مكافحة تلوث غاز المیثان 
 رة البیئة وتغیر المناخ) الكندیة(وزا

ولوائح غاز المیثان في المكسیك التزامات 
 المناخ الدولیة لكل بلد.

قد تنظر وكاالت العمل أو 
السالمة في ممارسات السالمة 

جنوب لدى وزارة الخزانة والمالیة في 
في  )SafeWork( والعمل اآلمن أسترالیا

معاییر أمان لتركیبات  نیو ساوث ویلز

http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2020/janeiro&item=ranp-806-2019
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2020/janeiro&item=ranp-806-2019
https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/energy_noticetolessee4a.pdf
https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/energy_noticetolessee4a.pdf
https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/energy_noticetolessee4a.pdf
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?country=Canada&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8625-south-australia-dangerous-substances-general-regulations-2017?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8625-south-australia-dangerous-substances-general-regulations-2017?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8625-south-australia-dangerous-substances-general-regulations-2017?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8626-new-south-wales-work-health-and-safety-mines-and-petroleum-sites-regulation-2014?topic=Methane
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 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

التي تقلل أیًضا من تنفیس غاز 
 المیثان.

الغاز وتعدین الفحم؛ یمكن أن تعزز ھذه 
 المعاییر السالمة مع منع إطالق المیثان.

قد ینظر المنظمون االقتصادیون 
في عدم السماح بنقل تكالیف 

"الغاز الضائع" إلى العمالء، أو 
فرص عمل اللتقاط  خلق

 وتسویق الغاز المصاحب.

 تكساسالمرافق في  مفوضوحدد 
تكالیف "الغاز المفقود" للعمالء  بنسلفانیاو

بنسب مئویة محددة من اإلنتاجیة المقاسة. 
 كیبیككما أذن منظمو المرافق في 

لشركات الغاز الطبیعي بفرض أقساط 
على الغاز "المنتج بطریقة مسؤولة" (بما 

في ذلك برامج مكافحة غاز المیثان 
وسعت سیاسة الغاز الطبیعي في  القویة).

إلى تحفیز سوق  2017نیجیریا لعام 
 منتصف الطریق للغاز الطبیعي.

 

على تنمیة الموارد أو نوعیة الھواء أو سالمة العمال أو  سلطةوقد تكون لوكالة معینة 
ویؤثر تركیز السیاسة العامة لھیئة حكومیة معینة على االستراتیجیات  الخبرة االقتصادیة.

 المتاحة.

استخراج الموارد  إلىمن المرجح أن تسعى الجھات الفاعلة ذات االختصاص القضائي 
اتباع استراتیجیات الحد من غاز المیثان (أو الحفاظ على المنتج). على  من خالل الطبیعیة

، والتي المستحقة للحكومة إلنتاج المورد ز على اإلیراداتیتركتقوم بالقد  :سبیل المثال
تتطلب تركیب عدادات في منشآت اإلنتاج وتقییم اإلتاوات على غاز المیثان الذي یتم تنفیسھ 

، كما فعلت ت البرازیل ھذا النوع من األنظمةالسوق. فرضعھ في جمعھ وبیوحرقھ بدالً من 
. قد تفرض وكاالت الموارد الطبیعیة 3اإلنتاج في األراضي العامةالوالیات المتحدة في حالة 

أو الطاقة أیًضا متطلبات تشغیلیة مثل أنظمة الكشف عن التسرب أو الصیانة الروتینیة 
 نع أو تقلیل ھدر المورد االستراتیجي.مدف ، بھلمعدات المسربة للغازواستبدال ا

                                                           
بمجموعة شاملة من القواعد التي تحد من التنفیس والحرق في األراضي  2016عززت الوالیات المتحدة ھذا البرنامج في عام    3

)، 2016تشرین الثاني  18( 83008السجل الفیدرالي  81العامة، انظر منع النفایا ، واإلنتاج الخاضع لإلتاوات، وحفظ الموارد ، 
السجل الفیدرالي  83ضع لإلتاوات، والحفاظ على الموارد؛ إلغاء أو مراجعة بعض المتطلبات، وومنع النفایات، واإلنتاج الخا

لتنفیذ  BLMوأصدرت توجیھات إلى  2018، ألغت محكمة فدرالیة قانون عام  2020تموز  15). في 2018أیلول  28( 49184
 ).2020تشرین األول  13یوًما (حتى  90ولكن بعد ذلك أخرت كال اإلجراءین لمدة  2016قانون عام 

https://www.iea.org/policies/11910-texas-administrative-code-section-75525-lost-and-unaccounted-for-gas?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11910-texas-administrative-code-section-75525-lost-and-unaccounted-for-gas?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11911-pennsylvania-public-utilities-commission-rule-52-pa-code-ch-59-establishing-a-uniform-definition-and-metrics-for-unaccounted-for-gas?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11911-pennsylvania-public-utilities-commission-rule-52-pa-code-ch-59-establishing-a-uniform-definition-and-metrics-for-unaccounted-for-gas?topic=Methane
https://globalnews.ca/news/6533633/quebec-natural-gas-contract-alberta-seven-generations-energy/
https://globalnews.ca/news/6533633/quebec-natural-gas-contract-alberta-seven-generations-energy/
https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?country=Nigeria&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?country=Nigeria&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?country=Nigeria&topic=Methane
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على خفض غاز المیثان  الجھات الفاعلة البیئیة، ستركز وعلى النقیض من ذلك
تنظم ھذه  في بعض الحاالتوكإستراتیجیة لجودة الھواء أو للتخفیف من حدة تغیر المناخ. 

قامت حیث . الھواءلبنزین لمساھمتھا في تلوث الوكاالت المركبات العضویة المتطایرة وا
قطاع النفط والغاز بھذه  وكالة حمایة البیئة األمریكیة أوالً بتنظیم انبعاثات المیثان من

االت البیئیة الحكومیة األمریكیة، مثل وایومنغ وبنسلفانیا، ، كما فعلت العدید من الوكالطریقة
راتیجیة لجودة كندا. قد تركز القواعد التي تستھدف خفض المیثان كإستو، وكذلك ألبرتا

جودة الھواء على مصادر أكبر للمركبات العضویة المتطایرة (بما في ذلك المیثان) المو
تستھدف القواعد و كما، بناًء على مخاوف الصحة العامة. بالقرب من المراكز السكانیة
، أو فرض ضرائب على غاًزا من غازات االحتباس الحراريالبیئیة أیًضا المیثان باعتباره 

، أو ربط المتطلبات بااللتزامات التي تم على التكلفة االجتماعیة للكربون بعاثات بناءً االن
، أو التي سیتم تقدیمھا في المساھمات المحددة وطنیاً بھا سابقًا بموجب اتفاقیة باریس التعھد

)NDCs تمت صیاغة قواعد  :. على سبیل المثال2020في تشرین الثاني ) المستحقة
الصادرة عن إدارة البیئة وتغیر المناخ في كندا ووكالة السالمة والطاقة  المیثان الوطنیة

 االعتبار.نظر والبیئة في المكسیك مع وضع أھداف المناخ الدولیة في 

سلطة قضائیة على أنشطة النفط والغاز التي ینبعث منھا غاز  لوكاالت العملقد یكون 
، على سبیل ة. قد تركز ھذه الوكاالتغیر آمن المیثان، حیث تخلق االنبعاثات بیئات عمل

في نیو  )SafeWorkالعمل اآلمن (انة والمالیة في جنوب أسترالیا ووزارة الخز :المثال
. ، على التخفیف من خطر نشوب حریق أو انفجار من تسرب غاز المیثانساوث ویلز

، الغالف الجويالق غاز المیثان في بإط بالتوصیة وكاالت السالمةوبنحٍو روتیني قد تقوم 
ان النفط ، أو إطالق أبخرة من خزل لحام خط أنابیب أو تعدین الفحمقب :على سبیل المثال

، یة التي تسببھا انبعاثات المیثانفھم المخاطر البیئ زیادة الوعي فيمع و ،لمنع االنفجار
 تدرك الوكاالت أنھا تستطیع العمل للحفاظ على سالمة العمال مع تقلیل انبعاثات غاز

المیثان. قد تركز وكاالت العمل على عملیات التفتیش والمراقبة وصیانة المعدات وتدریب 
 العمال وتثقیف المجتمع.

في الدول التي  إنشاء حوافز مالیة للحد من غاز المیثان للمنظمین االقتصادیین، یمكن اً أخیر
الطبیعي أو شركات جو الغاز لغاز الطبیعي التي یحددھا منتتسمح بانبعاث نسب محددة من ا

 :بعاثات المیثان. على سبیل المثال، یمكن ھیكلة قواعد تحدید المعدالت لتحفیز منع انالنقل
من خالل تحدید سقف تكالیف "الغاز المفقود وغیر المحسوب" الذي یمكن لشركة ما أن 
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سد تنقلھ إلى العمالء، تأمل والیتا تكساس وبنسلفانیا األمریكیتان في حث الصناعة على 
یسمح لشركات بأن  لھُ  االً مثتسربات خطوط األنابیب. أو قد یأخذ المنظم االقتصادي كیبیك 

توزیع الغاز بفرض عالوة على الغاز المنتج باستخدام ممارسات اإلدارة الرائدة للتحكم في 
قد تستثمر الھیئات التشریعیة في البحث والتطویر، أو تمنح  وبالمثل .)4( المیثانتسرب 
المنح لممارسات التخفیف المبتكرة. طلبت وزارة الطاقة األمریكیة في خریف عام أموال 
، قد یكون لدى أخیراً ومعلومات عن التقنیات الجدیدة لتعزیز خفض غاز المیثان.  2020

الجھات الفاعلة الحكومیة أھداف تنمیة اقتصادیة یتعین تحقیقھا، من كھربة عالمیة إلى 
الغاز  نتجي النفط أو تشجیعھم على جمعالحاالت، فإن مطالبة متصنیع متقدم. في ھذه 

الطبیعي المنتج المشترك وبیعھ یمكن أن یقلل من انبعاثات المیثان مع توفیر الوقود لمحطات 
تعكس سیاسة الغاز الطبیعي في نیجیریا لعام والطاقة أو المواد األولیة لإلنتاج الكیمیائي. 

 بعًضا من ھذه المصالح. 2017

 ن یملك النفط والغاز الطبیعي ویسیطر على حقوق استغالل ھذه الموارد؟م

یتم من خالل  –وث الذي قد یسببھ استغاللھ والتل -فإن تنظیم المورد الطبیعي  بنحٍو عام
الثروات  قطاع وطنیةفي البلدان التي تمتلك فیھا الحكومة ال الجھة المالكة لھذا المورد

وإندونیسیا وكازاخستان  المكسیك :ك على سبیل المثال، بما في ذلالمعدنیة وتدیرھا
تقرر الحكومة الوطنیة أیًضا الجھة التي بإمكانھا إنتاج النفط أو الغاز كما وونیجیریا، 

 شروط. على وفق أيّ ، الطبیعي

 

 

 

                                                           
" ، التعامل مع منتج الغاز في ألبرتا ھو األول من نوعھ لمرافق كیبیك تحت برنامج االعتماد) ،"2020الصحافة الكندیة ( )4 (

انظر لجنة المرافق شباط. وبالمثل، سمحت كولومبیا البریطانیة بتقییم الغاز الطبیعي "المتجدد" (المیثان الحیوي).  10نیوز ،  جلوبال
. طلب الموافقة على منھجیة معدل رسوم استرداد طاقة Energy Inc FortisBCفي كولومبیا البریطانیة، في مسألة شركة 

Biomethane 133-16، والقرار واألمر-G. 
 

https://globalnews.ca/news/6533633/quebec-natural-gas-contract-alberta-seven-generations-energy/
https://globalnews.ca/news/6533633/quebec-natural-gas-contract-alberta-seven-generations-energy/
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/item/169164/index.do
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/item/169164/index.do
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/item/169164/index.do
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/item/169164/index.do
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 : حقوق الموارد الطبیعیة4الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

یمتلك النفط والغاز من 
الطبیعي ویتحكم 

بحقوق استغالل ھذه 
 الموارد؟

إذا كانت الحكومة الوطنیة تمتلك 
المورد، فمن المحتمل أن تتمكن 

من التحكم في األنشطة التي 
تنتج انبعاثات غاز المیثان ومنع 

أو تثبیط التنفیس وإھدار 
 المورد.

تمتلك الدولة قطاع ، في المكسیك
، وتقوم مجموعة من المعدنیة الثروات

. الوكاالت الوطنیة بتنظیم ھذا القطاع
قوانین إندونیسیا أن النفط توضح كما و

الوطنیة التي والغاز من األصول 
توجھ  حیث ،طر علیھا الدولةتسی

الحكومة إلى إنشاء كیان تنظیمي 
 وطني.

إذا كانت الحكومات المحلیة 
تمتلك المورد، فسوف تتمتع 
بسلطة أكبر على االستثمار 

(والمیثان). ومع ذلك ال یزال 
بإمكان الحكومة الوطنیة 

على  أخرى،ممارسة سلطات 
 سبیل المثال على تلوث الھواء.

، تمتلك الحكومات كنداو األرجنتینفي 
دون الوطنیة الموارد الموجودة داخل 

ى زمام القیادة في تنظیم حدودھا، وتتول
االستثمار بما في ذلك القیود المفروضة 

 في الجو المیثان غاز إطالقعلى 
 وحرقھ.

ھات الفاعلة إذا كانت الج
فبإمكانھا ، الخاصة تمتلك المورد

شروط بد العقود الخاصة یتحد
إلتاوات من خالل دفع ا ،اإلتاوة

الذي یطلق في الجو مقابل الغاز 
 ر.والمھدأو 

یمتلك القطاع  المتحدة،وفي الوالیات 
الخاص العدید من ودائع النفط 

ولكن لیس من الضروري أن   .والغاز
تتضمن عقود اإلیجار الخاصة شروًطا 

غاز المیثان  إطالقلمنع أو الحد من 
 في الجو.

 

رة من في بلدان أخرى، مثل األرجنتین وكندا، قد تكون الموارد المعدنیة مملوكة ومدا
تتمتع تلك الحكومات دون الوطنیة أیًضا بسلطة أساسیة على تشغیل و. الحكومات المحلیة

منشآت النفط والغاز الطبیعي، بما في ذلك األنشطة التي قد تسبب أو تمنع إطالق غاز 

https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-primero/capitulo-i/#articulo-27
https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-primero/capitulo-i/#articulo-27
https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-primero/capitulo-i/#articulo-27
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Energy-ASEA-CNH-CRE-brochure-ENG.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Energy-ASEA-CNH-CRE-brochure-ENG.pdf
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Energy-ASEA-CNH-CRE-brochure-ENG.pdf
https://www.iea.org/policies/8868-law-no-222001-petroleum-and-natural-gas?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8868-law-no-222001-petroleum-and-natural-gas?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8868-law-no-222001-petroleum-and-natural-gas?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8868-law-no-222001-petroleum-and-natural-gas?topic=Methane
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
https://www.constituteproject.org/constitution/Canada_2011.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Canada_2011.pdf?lang=en
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تكون الجھات الفاعلة اإلقلیمیة ھي الجھات التنظیمیة  وحینماالمیثان في الغالف الجوي. 
، في كندا، مثالً ف - دورا تعلیمیا داعماالوكاالت الوطنیة  تؤديرجح أن الرئیسیة، فمن الم

البحث والتطویر غیر التنظیمي لمعدات عملیات توجھ وزارة الموارد الطبیعیة الوطنیة 
معاییر  على وفق، والتي قد تتبناھا المقاطعات غاز المیثان غیر الملزمةوممارسات الحد من 

مشترك  بنحوٍ تدیر الوزارة نفسھا وتنظم كما والخاصة بھم.  يالبحرالنفط والغاز الطبیعي 
ر ، مما یؤكد أن موقع المورد المستھدف قد یغیرد البحریة مع المقاطعات البحریةالموا

تمارس وزارة البیئة الوطنیة الكندیة سلطة كاملة لتنظیم  موضع التنظیم. (وفي الوقت نفسھ،
 .)ا ھو موضح في القسم اآلتيكم تلوث الھواء من عملیات النفط والغاز

على سبیل تمنح عدد بسیط من البلدان الملكیة الخاصة للمعادن لجھات غیر حكومیة، ف
، قد تمتلك الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات والحكومات ، في الوالیات المتحدةالمثال

ر المعدني المحلیة أو األطراف الخاصة موارد النفط والغاز الطبیعي. یحدد مالك العقا
شروط دفع اإلتاوة، بما في ذلك ما إذا كان سیتم فرض رسوم على الغاز الذي یقوم المنتج 

، یتم ثروة معدنیة، إذا كان كیان خاص یمتلك حرقھ. لذلكأو  إطالقھ في الجوبتسریبھ أو 
 التفاوض على اإلتاوات من خالل عقد خاص.

 كیف یتم معالجة الغاز المصاحب والسماح بھ؟

 : اللوائح التنظیمیة الخاصة بالغاز المصاحب5الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

كیف یتم معالجة الغاز 
المصاحب والسماح 

 بھ؟

إذا تم عدّ الغاز المصاحب منتجاً 
مھدوراً، فقد تحتاج الحكومة إلى 
توضیح أنھ مورد وتمكین الملكیة 

 تنظیمھ.القانونیة قبل 

النیجیري أن  قانون البترولیوضح 
الحكومة الوطنیة تمتلك الغاز 

المصاحب ویمكن أن تأخذه دون دفع 
إتاوات. استخدمت نیجیریا ھذه 
السلطة لمنح حقوق إنتاج الغاز 

للشركات التي تركز على  المصاحب
 الغاز وبیعھ. جمع

https://www.nrcan.gc.ca/energy/energy-sources-distribution/offshore-oil-and-gas/legislation-and-regulations-offshore-oil-and-gas/5837?wbdisable=true
https://www.nrcan.gc.ca/energy/energy-sources-distribution/offshore-oil-and-gas/legislation-and-regulations-offshore-oil-and-gas/5837?wbdisable=true
https://www.iea.org/policies/12664-the-petroleum-act?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/12664-the-petroleum-act?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?country=Nigeria&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?country=Nigeria&topic=Methane
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 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

إذا لم یتم عدّ الغاز المصاحب 
أصول جزًءا من امتیاز / 

 فیمكن، لنفط أو الفحمل مستأَجرة
 طرف ثالثللوكاالت التعاقد مع 

 الستغاللھ.

من شركات الفحم  ازاخستانكتطلب 
الحصول بنحٍو منفصل على حقوق 

 جمع الغاز المصاحب وبیعھ.

إذا كان الغاز المصاحب یعدّ 
جزًءا من االمتیاز أو عقد 

اإلیجار، فیمكن أن تطلب الوثائق 
اإلداریة من الشركات استخدام 
الغاز في الموقع أو دفع إتاوات 

 علیھ.

، لبرازیلوا الوالیات المتحدةفي 
یتعین على شركات النفط دفع إتاوات 

عض الغاز المصاحب المشتعل على ب
(في . والذي یتم اطالقھ في الجو

، ھذا مخصص فقط الوالیات المتحدة
للنفط والغاز المملوكین من الحكومة 

 الفیدرالیة).
 

مھدوراً أو الفحم منتًجا  المصاحب في قطاع النفطالغاز  یعدّ ، في بعض الوالیات القضائیة
م توضیح أنھا تمتلك الغاز المصاحب وإنشاء نظاقد یتعین على الحكومات و؛ ولیس موردًا

مع الغاز المصاحب  البترول النیجیريیتعامل قانون  :تصاریح منفصل. على سبیل المثال
بترولي ویفوض الحكومة بأخذ ھذا الغاز "بدون تكلفة الیجار اإلعلى أنھ منفصل عن عقد 

أو بتكلفة متفق علیھا وبدون دفع إتاوات". وقد مكن ھذا وزارة الموارد البترولیة  اشعالھعند 
ر غیر المستأجر لشخص آخ إنشاء نظام تصاریح لمنح إنتاج الغاز المصاحبالنیجیریة من 
مناجم الفحم یجب أن تقلل من أن  2010في عام  كازاخستان، أوضحت للنفط. وبالمثل

، وأذنت للمستأجر باستخدام غاز المیثان في الموقع أو بعاثات غاز المیثان المصاحبة لھاان
 یمھ إلى السوق. وفي البلدان األخرى، یعدّ منفصل في إنتاج الغاز لتسل بنحوٍ لتأمین الحق 
أجیر الغاز المصاحب ، ال یجوز للحكومة تحب جزًءا من اإلیجار. ونتیجة لذلكالغاز المصا

ج النفط مسؤوالً عن اإلتاوات على اإلحراق نتِ ، قد یكون مُ بنحٍو منفصل؛ من ناحیة أخرى
 غیر الضروریین. وإطالق الغاز في الجو

https://www.iea.org/policies/8851-code-on-subsoil-and-subsoil-use-coalbed-methane-art-153?page=3&topic=Methane
https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/energy_noticetolessee4a.pdf
https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/energy_noticetolessee4a.pdf
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2020/janeiro&item=ranp-806-2019
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2020/janeiro&item=ranp-806-2019
https://www.iea.org/policies/12664-the-petroleum-act?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/12664-the-petroleum-act?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8851-code-on-subsoil-and-subsoil-use-coalbed-methane-art-153?page=3&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8851-code-on-subsoil-and-subsoil-use-coalbed-methane-art-153?page=3&topic=Methane
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 من ینظم تلوث الھواء؟

 : اللوائح التنظیمیة الخاصة بتلوث الھواء6الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

 من ینظم تلوث الھواء؟
 

تقع الوكالة  األحیان،في بعض 
الحكومیة التي تنظم استغالل 

الموارد في نفس المستوى 
الحكومي مثل الوكالة التي تنظم 

 االھتمامات البیئیة ذات الصلة.

ال تتحكم  البلدان،في العدید من 
الحكومة الوطنیة في ھذه الموارد 

بل تنظم تلوث الھواء من  فحسب،
ھذه األنشطة. وھذا یشمل اندونیسیا 

 والمكسیك ونیجیریا والنرویج.

قد ینظم أحدّ المستویات في 
الحكومة، أو وكالة معینة، 

الوصول إلى الموارد 
واستغاللھا. وقد ینظم مستوى 

مختلف من الحكومة أو الوكالة 
 الجوانب البیئیة لھذه األنشطة.

في كندا، على الرغم من قیام 
الوالیات بدور قیادي في السماح 
باستغالل النفط والغاز الطبیعي، 

تتمتع الحكومة الوطنیة بسلطة 
مشتركة مع المقاطعات بشأن 

المسائل البیئیة. لذلك، في حین أن 
وكولومبیا  ألبرتاالوالیات مثل 

شأت قواعد إشعال قد أن البریطانیة
الغاز في الجو بصفتھا  وإطالق

جھات تنظیمیة للموارد، فقد 
ن تلوث معاییر للحد مأصدرت كندا 

 للبلد بأكملھ. غاز المیثان
 

قد ال تكون السلطة على تلوث الھواء ھي نفسھا بالنسبة للموارد الطبیعیة. قد یُنظر إلى 
قد تختلف وتلوث الھواء على أنھ قضیة وطنیة أو محلیة حصریة، أو مسؤولیة مشتركة. 

، وما إذا كان المیثان یُعّرف على أنھ ملوث نوع الملوثالسلطة البیئیة أیًضا اعتمادًا على 
 بموجب القانون.

تحدد ھذه الفروق الھیئة الحكومیة التي تتمتع بالسلطة وكیف یمكنھا تنظیم انبعاثات المیثان. 
أولیة على استغالل الغاز ، بینما یمنح الدستور الكندي المقاطعات واألقالیم سلطة فمثالً 

، لذلك الطبیعي والموارد األخرى، تتمتع الحكومة الوطنیة بسلطة كاملة على المسائل البیئیة.
 في جو لمیثانغاز ا إطالققواعد لتقلیل  تصدر وكاالت الطاقة اإلقلیمیة الكندیةفي حین أن 

https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8651-british-columbia-flaring-and-venting-reduction-guideline?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8651-british-columbia-flaring-and-venting-reduction-guideline?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8651-british-columbia-flaring-and-venting-reduction-guideline?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
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قواعد ة البیئة الوطنیة نفذت وزارفقد ، غیلیة الستغالل الموارد الطبیعیةوحرقھ كمعاییر تش
المیثان من منشآت النفط والغاز. یتعین على المقاطعات  التي تستھدف انبعاثات تلوث الھواء

ھا وزیر البیئة مباشر أو من خالل القواعد التي یوافق علی بنحوٍ بعد ذلك تنفیذ ھذه القواعد 
، البیئة الكندي. في ظل ھذه السلطة، على النحو المنصوص علیھ في قانون حمایة الوطني

ھي أنظمة  5في ألبرتا وكولومبیا البریطانیة وساسكاتشوان قررت كندا أن أنظمة المیثان
 مكافئة لقواعد المیثان الوطنیة.

الحد من عملیة في السلطة التي قد تساعد ھل لدى العاملین أو مؤسسات سالمة المجتمع 
 غاز المیثان؟

 : اللوائح التنظیمیة الخاصة بالسالمة7الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

ما ھي السلطات األخرى التي 
الحد من تساعد في عملیة قد 

 غاز المیثان؟

یمكن أن تشارك سلطات سالمة 
العمال أو المجتمع في مشروع 

الحد من تسرب غاز المیثان 
إلى الغالف الجوي. في الوقت 

الحالي، ال تمنع العدید من 
الق غاز إطقواعد السالمة 

المیثان في الجو، ویمكن 
تحسینھا لتحقیق ھذا الھدف مع 

 الحفاظ على السالمة.

أصدر منظمو النفط والغاز في 
مكسیك ونیجیریا معاییر أمان ال

وطنیة ألنشطة النفط والغاز. 
في كندا وأسترالیا، تأخذ 

الوكاالت دون الوطنیة زمام 
المبادرة في قضایا السالمة. 

ولدى الوالیات المتحدة إدارة 
سالمة فیدرالیة تصدر القواعد 

المطبقة على الصناعات 
المختلفة، بما في ذلك النفط 

 والغاز.
 

، قد تركز السلطات الوطنیة أو دون الوطنیة أیًضا على سالمة العمال. على البلداعتمادًا 
مبادئ توجیھیة لتنفیذ  )ASEA( أصدرت الوكالة الوطنیة 2016في عام في المكسیك، 

أنظمة إدارة لألمن الصناعي والتشغیلي وحمایة البیئة في قطاع الھیدروكربونات. تضمنت 

                                                           
تغطي اتفاقیة المكافئة توجیھات التنفیس والحرق والقیاس الخاصة بساسكاتشوان. ووجدت الوزارة أن ھذه اللوائح مكافئة حتى    5

ن على حكومة ساسكاتشوان وضع تدابیر تنظیمیة إضافیة من أجل إبرام اتفاقیة لكنھا أشارت إلى أنھ "سیتعی 2024نھایة عام 
 ".2024معادلة جدیدة بعد عام 

https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/agreements/equivalency.html
https://www.iea.org/policies/12507-guidelines-for-the-conformation-implementation-and-authorisation-of-the-industrial-and-operational-safety-and-environmental-protection-administrative-systems-applicable-to-the-hydrocarbon-sector?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/12507-guidelines-for-the-conformation-implementation-and-authorisation-of-the-industrial-and-operational-safety-and-environmental-protection-administrative-systems-applicable-to-the-hydrocarbon-sector?topic=Methane
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، أصدر وزیر الموارد تحلیالت مخاطر العملیات. وبالمثلراء ھذه اإلرشادات مطلبًا إلج
، أصدرت الحكومات المحلیة قواعد ا لوائح السالمة. وفي الوقت نفسھالبترولیة في نیجیری

ھذه . في معظم أسترالیاو كندافي  متعلقة بانبعاثات غاز المیثانال الصحة والسالمة المھنیة
في و. مجموعة فرعیة من قواعد التشغیل ، كانت قواعد السالمةاألمثلة (باستثناء أسترالیا)

رة السالمة إداة بذاتھا في وزارة العمل الوطنیة (الوالیات المتحدة، تضع وكالة سالمة قائم
معاییر السالمة للصناعات بما في ذلك تلك الموجودة على طول سلسلة  )والصحة المھنیة

 قیمة النفط والغاز الطبیعي.

فیما یتعلق أن تتخذ إجراًء وكالتك الوقت الذي على ھل ھناك اعتبارات مرحلیة لتحدید 
 بالجھات الحكومیة األخرى؟

یمكن أن یكون رسم خریطة للمشھد السیاسي خارج وكالتك مفیدًا للغایة في تحدید الوقت 
یرغبون في تقلیل المناسب للعمل. إذا كانت القیادة في الھیئة التشریعیة أو رئیس الدولة 

اسیم التنفیذیة ، فیمكنك البحث عن سلطة جدیدة من خالل القوانین أو المرانبعاثات المیثان
یمكنك ف، إذا لم تتمكن من تحقیق ذلكللحد من غاز المیثان.  تبني نھج أكثر مثالیةمن أجل 

محلیة لدیك بالفعل. إذا كانت الحكومات الوطنیة وال المتوفرة المتابعة باستخدام الصالحیات
، فقد یكون من المنطقي السماح للجھات الفاعلة دون الوطنیة تشترك في الوالیة القضائیة

ویمكن عندئذ تكرار أكثر الحلول ذات الخبرة الواسعة في مجال النفط والغاز بالعمل أوالً. 
فعالیة التي وضعت في تلك المرحلة األصغر حجما أو االرتقاء بھا إلى المستوى 

ربما  -على أنشطة النفط والغاز الطبیعي وحیثما تتقاسم وزارات متعددة اإلشراف  .الوطني
ینبغي لھا أن تحاول التنسیق  -تلك التي تنظم قضایا الطاقة والبیئة والسالمة واالقتصاد 

قد یكون من المفید للوكاالت التي تعمل  :لتفادي التداخل وعدم االتساق. على سبیل المثال
ھا بدء العمل بشكل مشترك ودید أفضل الممارسات بوثیق ومتعاون مع الصناعة تح بنحوٍ 

لكي تعتمدھا وكاالت أخرى في وقت الحق من خالل اللوائح ، في العقود واتفاقیات االمتیاز
 .التنظیمیة

 السیاسات الموجودة مسبقًا

 )1(تتعلق المجموعة التالیة من الخصائص التنظیمیة التي یجب مراعاتھا في الخطوة 
بالقدرات والسیاسات الحكومیة الحالیة التي یمكن االستفادة منھا لتحقیق الحد من غاز 
المیثان. سیساعد بناء نظام تنظیمي یعمل على نقاط القوة المؤسسیة الخاصة بك على ضمان 

https://www.iea.org/policies/8849-mineral-oil-safety-regulations?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8698-alberta-aer-directive-036-drilling-blowout-prevention-requirements-and-procedures?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8698-alberta-aer-directive-036-drilling-blowout-prevention-requirements-and-procedures?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8626-new-south-wales-work-health-and-safety-mines-and-petroleum-sites-regulation-2014?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8626-new-south-wales-work-health-and-safety-mines-and-petroleum-sites-regulation-2014?topic=Methane
https://www.osha.gov/oil-and-gas-extraction
https://www.osha.gov/oil-and-gas-extraction
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، بمجرد تحدید السلطات الموجودة مسبقًا التي تستھدف المیثان ھالنجاح. وفي الوقت نفس
، التي تؤدي إلى انبعاثات المیثان غیر مباشر على القرارات بنحوٍ تؤثر  مباشر أو بنحوٍ 

یمكنك زیادة استخدامھا أو تكییف تطبیقاتھا أو تعدیلھا أو إزالتھا للحصول على أفضل نتائج 
 المیثان.تخص غاز 

ما ھي التكتیكات أو االستراتیجیات التي تستخدمھا وكالتك عادةً لتحقیق مھامھا 
 السیاسیة؟

ثات رد إثبات أن وكالتك أو وزارتك لدیھا السلطة القضائیة لمعالجة بعض جوانب انبعابمج
، فمن المھم التفكیر في التكتیكات التي تستخدمھا غالبًا لتحقیق غاز المیثان من النفط والغاز

، فقد ة تتمتع بخبرة في تطبیق المعاییرأھداف سیاستھا. إذا كانت مؤسستك وكالة تنظیمی
تعاوني  بنحوٍ منطقي المضي قدًما في التنظیم. إذا كانت وكالتك تمیل إلى العمل یكون من ال

لمشاریع مع العبین كبار في صناعة النفط والغاز الطبیعي، ربما عن طریق تسھیل ا
، لتحفیز أو طلب أحكام العقد على أساس مستمر ، فقد تبدأ بتكییفالمشتركة والعقود األخرى

، فیمكنك الشراكة مع الجامعات كانت وكالتك مؤسسة بحثیةان. إذا الحد من غاز المیث
یدة للحد من غاز المیثان. والصناعة والمنظمات الدولیة الختبار معدات أو ممارسات جد

في محل ثقة ، إذا كان الكیان الخاص بك عبارة عن ھیئة لجمع البیانات، فقد تكون أخیًرا
وتقدیرھا. استند إلى نقاط قوتك وخبراتك الطبیعیة الجمھور لتعزیز مراقبة االنبعاثات لدى 

 لتعزیز القیاس والتقریر المناسبین.

ھل ھناك وانبعاثات المیثان؟  بشكل صریحھل ھناك أي سیاسات موجودة مسبقًا تتناول 
 غیر مباشر على انبعاثات المیثان؟ بنحوٍ سیاسات حالیة تؤثر 

ثر على انبعاثات غاز المیثان من منتجي یكون لدیك سیاسات مطبقة تؤبأن  ھناك احتماالت
 بنحوٍ القضائیة. في بعض األحیان، تنطبق ھذه السیاسات نطاق صالحیتك النفط والغاز في 

، حتى لو لم یتم غاز الطبیعي في الغالف الجويمباشر على احتراق المیثان أو إطالق ال
ن الشركات وتمكّ  تصریًحا بالحرقتطلب نیجیریا  :تنفیذھا ألسباب مناخیة. على سبیل المثال

رأسمالیة معفاة  كنفقات وشطبھاتسلیمھ الغاز المصاحب و جمعالتي تستثمر في المعدات من 
، رسوم الغاز المشتعل. یقیِّم االتحاد الروسي (یشار إلیھ فیما بعد بـ "روسیا") من الضرائب

لكنھ یسمح بخصم االستثمار في البنیة التحتیة للغاز المصاحب. فرضت الوالیات المتحدة 

https://www.iea.org/policies/8672-associated-gas-re-injection-regulation?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8672-associated-gas-re-injection-regulation?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8846-petroleum-profits-tax-act?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8846-petroleum-profits-tax-act?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8826-federal-law-on-environmental-protection-no-7-fz-and-related-decrees?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8826-federal-law-on-environmental-protection-no-7-fz-and-related-decrees?topic=Methane
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) وانبعاثات VOCsالتي تنطبق على المركبات العضویة المتطایرة ( معاییر جودة الھواء
 المیثان من منشآت النفط والغاز.

المیثان صراحة  غاز بقًاتذكر السیاسات الموجودة مس ال، خرىفي العدید من الحاالت األو
قد تستلھم  :على سبیل المثالفولكنھا مع ذلك تخلق فرًصا (أو عقبات أمام) خفض المیثان. 

الضریبة لتشمل انبعاثات الدولة التي تفرض ضریبة الكربون اإللھام من النرویج وتمدد تلك 
 والغاز. من قطاع النفط المیثان

ً غیر مباشر على انبعاثات المیثان  بنحوٍ قد یكون تحدید السیاسات التي تؤثر  إال ، أمراً صعبا
على العمالء تمّكن اللوائح االقتصادیة الشركات من فرض رسوم  إذ قدتستحق البحث.  أنھا

ال نحو استكم قد تحفز اإلعفاءات الضریبیة على اإلنتاج االندفاعو؛ مقابل الغاز المفقود
 ً التي تشیر إلى تسرب  قد تتطلب القواعد البیئیة مراقبة االنبعاثاتو؛ اآلبار والمضي قدما

غاز المیثان في الغالف الجوي قبل إجراء إطالق قد تتطلب لوائح السالمة كما ؛ غاز المیثان
 اإلصالحات أو عملیات التفتیش.

 

 –تفكر في تعزیزھا  قدف، تخفیف غاز المیثانوفي حالة وجود سیاسة حالیة تسھل عملیة 
أو زیادة  -یستغرقھا المطلب أو مستوى الدعم ، أو طول المدة التيزیادة التشددمن خالل 

عملیة یكون للسیاسة الحالیة القدرة على تسھیل  حینمااإلنفاذ لضمان امتثال أكثر اتساقًا. 
أو اإلمكانات. ، یمكنك التفكیر في تطبیقھا بطرق جدیدة لتحقیق ھذه تخفیف غاز المیثان

تجنب تقویضھا الحالیة كما وجدتھا، ولكن بعد ذلك سیتوجب علیك سیاسة الترك بإمكانك 
 بأي سیاسة جدیدة.

غیر ، قد یكون من المنطقي إزالة السیاسات الحالیة التي تخلق بنیة حوافز وعلى نحو مماثل
فبإمكانك ، لمیثانغاز ا تحد من عملیة تخفیفإذا كانت إحدى السیاسات الحالیة ف. مناسبة

السیاسة أو تغییرھا لتحقیق ھدف السیاسة األصلي دون خلق عامل مثبط التخاذ إلغاء ھذه 
تمكن الھیئات التنظیمیة االقتصادیة ی حینما :غاز المیثان. فعلى سبیل المثالإجراء بشأن 

فإنھا مرافق الغاز الطبیعي من نقل تكالیف "الغاز المفقود وغیر المحسوب" إلى العمالء، 
. لقد أدركت بعض لجان المرافق في الوالیات المتحدة قد تعطل صیانة خطوط األنابیب

https://www.iea.org/policies/8852-oil-and-natural-gas-new-source-performance-standards-and-new-emissions-standards-for-hazardous-air-pollutants-2012?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8891-act-21-december-1990-no-72-relating-to-tax-on-discharge-of-co2-in-the-petroleum-activities-on-the-continental-shelf-as-amended-in-2015?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8891-act-21-december-1990-no-72-relating-to-tax-on-discharge-of-co2-in-the-petroleum-activities-on-the-continental-shelf-as-amended-in-2015?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8891-act-21-december-1990-no-72-relating-to-tax-on-discharge-of-co2-in-the-petroleum-activities-on-the-continental-shelf-as-amended-in-2015?country=Norway&topic=Methane
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مشكلة الحوافز ھذه ووضعت حدًا أقصى لكمیة الغاز المفقودة وغیر المحسوبة التي یمكن 
 .6تھلكینالمسأسعار  لدىتضمینھا 

 الخطوة الثانیة: وصف طبیعة مجال عملك

القضائیة على أنواع نطاق صالحیتك  حددة للصناعة فيكیف یمكن أن تؤثر الخصائص الم
 السیاسات التي تضعھا؟

، ومات حول السیاق المحلي الخاص بك، ستستمر في ممارسة جمع المعلةفي ھذه الخطو
مع التركیز ھنا على طبیعة صناعتك. أثناء التفكیر في األسئلة الموضحة في ھذا القسم، 

لحواجز التي تحول دون تقلیل انبعاثات المیثان: من اثالث فئات یجب أن تضع في اعتبارك 
المعلومات والبنیة التحتیة وحوافز االستثمار. سیساعدك فھم طبیعة وشكل صناعتك على 
تحدید المكان الذي یمكن أن یكون فیھ تدخل السیاسة أكثر فاعلیة في معالجة ھذه العوائق 

 یة معینة ونقاط محوریة.داخل الشركات. قد یشیر ھذا إلى استراتیجیات تنظیم

قد یقترح التحلیل أیًضا الھیئات الحكومیة والموظفین الذین یحتاجون إلى المشاركة في صنع 
یساعدك على التنبؤ أین قد تكمن مصادر ، غاز المیثان (انظر القسم األخیر)سیاسة خفض 
 " .المیثان (انظر القسم التالي) غاز "مشكلتك" من

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 See e.g. Costello, K. (2013), Lost and Unaccounted-for Gas: Practices of State Utility 
Commissions, National Regulatory Research Institute Report No. 13-06, Table 2. 

https://pubs.naruc.org/pub/FA86BB52-AE3F-D8AC-B295-801BD6DC6435
https://pubs.naruc.org/pub/FA86BB52-AE3F-D8AC-B295-801BD6DC6435
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 قطاعات الصناعة

 داخل البلد؟ الممثلةما مقدار سلسلة القیمة 

 : سلسلة القیمة للنفط والغاز8الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

ما مقدار سلسلة قیمة النفط 
والغاز الطبیعي الممثلة داخل 

 البلد؟

البلدان التي توضح معظم (او 
جمیع) قطاعات الصناعة لدیھا 

للسیاسة العامة تقع تحت أدوات 
ویمكنھا تنظیم إنتاج  .تصرفھا

السلع األساسیة ونقلھا 
واستھالكھا بطریقة تدعم 

 .تخفیف غاز المیثان
 

لدى الوالیات المتحدة وكندا 
وروسیا جمیع القطاعات 
الصناعیة الممثلة داخل 

حدودھا، وسوق قوي للغاز 
الطبیعي (على الرغم من أن 

حب مسألة وصول الغاز المصا
إلى األسواق ال تزال قائمة في 

جمیع الوالیات القضائیة 
 ).الثالث

في روسیا، یتم تنظیم الصناعة 
بالكامل بواسطة الحكومة 

الوطنیة، بینما في كندا 
والوالیات المتحدة، یتم تنظیم 

القطاعات المختلفة من قبل 
المستویات الحكومیة الوطنیة 

 أو دون الوطنیة.
 

جمع إذ یتم خاللھا لمستھلك النھائي. الغاز الطبیعي من نقطة اإلنتاج إلى اتمتد سلسلة قیمة 
ب (أو في شكلھ المضغوط أو الغاز الطبیعي ومعالجتھ ونقلھ عن طریق خطوط األنابی

، عن طریق الشاحنات أو السفن)، وتخزینھ وتوزیعھ واستخدامھ في التطبیقات السائل
م الغاز الطبیعي إلنتاج والنقل. عند استخدا ،والطاقة الكھربائیة ،والسكنیة الصناعیة،

من المنبع  سلسة، غالبًا ما توصف ھذه السلسلة من قطاعات الصناعة بأنھا "الكھرباء
ل قطاع من قطاعات الصناعة مجموعة مختلفة من موجزات انبعاثات ولك". المصب إلى

 .المیثان والتحدیات وفرص التخفیض

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8
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، مثل الوالیات ممثلة داخل حدودھالدى بعض البلدان جمیع القطاعات الصناعیة  كونتس
، كما سیتم ون لدى اآلخرین مجموعة فرعیة فقطسیكوالمتحدة وكندا والمكسیك وروسیا. 
، لمطابقة السیاسات جزء من سلسلة القیمة سینظمھ بلدكوصفھ أدناه. من المھم تحدید أي 

عام، قد یكون لدى البلدان  بنحوٍ الصحیحة مع التحدیات الخاصة التي یفرضھا كل قطاع. 
التي لدیھا جمیع قطاعات الصناعة الممثلة داخل حدودھا المزید من أدوات السیاسة تحت 

 الستھداف تسرب المیثان والتنفیس عبر سلسلة القیمة.تصرفھا 

 أسترالیاالصناعة. في  القضائیة الحكومیة حسب قطاع السلطةفي بعض األحیان، قد تتغیر 
، بینما زیع، یشرف منظم خطوط األنابیب الوطني على خطوط أنابیب النقل والتووكولومبیا

منفصل خطوط توزیع الغاز داخل  بنحوٍ ) تكساس، تنظم الوالیات (مثل في الوالیات المتحدة
 الوالیات بینما تنظم الوكالة الفیدرالیة خطوط األنابیب بین الوالیات.

 

https://www.aer.gov.au/networks-pipelines
https://www.aer.gov.au/networks-pipelines
https://www.iea.org/policies/11910-texas-administrative-code-section-75525-lost-and-unaccounted-for-gas?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11910-texas-administrative-code-section-75525-lost-and-unaccounted-for-gas?country=United%20States&topic=Methane
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 : رسم تخطیطي لسلسلة قیمة الغاز الطبیعي والتقسیم اإلرشادي للسلطات الحكومیة 3الشكل
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 الطبیعي؟ھل توجد أسواق محلیة قویة للغاز 

 : سوق الغاز9الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

ھل توجد أسواق 
محلیة قویة للغاز 

 الطبیعي؟

البلدان التي لیس لدیھا أسواق 
محلیة للغاز الطبیعي ستحتاج 

إلى إیجاد أسواق تصدیر للحث 
على تطویر البنیة التحتیة 

المصاحب الالزمة لجلب الغاز 
 إلى السوق.

والبرازیل على تطویر  نیجیریاعملت 
في مرحلة سوق الغاز الطبیعي 

الطلب  وتشجیعالصناعة الوسطى 
، لالستفادة المحلي على الغاز الطبیعي

من الغاز الطبیعي المصاحب الذي یتم 
إطالقھ في الجو أو إعادة حقنھ 

(وبالطبع فإن إعادة الحقن یعدّ خیاراً 
 ).أفضل من إطالق الغاز في الجو

 

قد ال یكون لدى العدید من البلدان أو المناطق التي تنتج الغاز الطبیعي كمنتج مشترك إلنتاج 
صناعات مرحلة الصناعة الوسطى أو النفط أو الفحم قطاعات صناعة الغاز الطبیعي في 

قد تجد ھذه المناطق والبلدان  المصب ألنھا تفتقر إلى األسواق المحلیة للغاز الطبیعي.
توفر خط أنابیب بدون  أو تحفیز جمع الغاز الطبیعي في منشآت اإلنتاج صعوبة في طلب

، تعمل دول مثل . لھذا السببمن جانب المستخدم النھائي، أو طلب وقدرة معالجة كافیة
الطلب المحلي على  وتشجیع مرحلة الصناعة الوسطى والبرازیل على تطویر سوق نیجیریا

الغاز الطبیعي، ال سیما لتزوید المجتمعات الریفیة بالكھرباء ودعم النمو الصناعي. إذا كان 
، فسیتعین على السیاسة التغلب على كل من حواجز البنیة التحتیة في ھذا الموقفبلدك 

 المیثان. واالستثمار للحد من غاز

 

 

 

https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?country=Nigeria&topic=Methane%27
https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?country=Nigeria&topic=Methane%27
https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?country=Nigeria&topic=Methane%27
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 ھل بلدك مستورد أو مصدر صاف للغاز الطبیعي؟

 : تجارة الغاز الدولیة10الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

ھل بلدك مستورد 
أو مصدر صاف 

 للغاز الطبیعي؟

ال یتمتع المستوردون الصافیون للغاز 
الطبیعي بسلطة تنظیمیة مباشرة على 
أنشطة مرحلة صناعة المنبع التي تقع 
خارج حدودھم وعلیھم االستفادة من 

قوتھم االستھالكیة للحث على الحد من 
 غاز المیثان خارج حدودھم.

٪ من 44یتم تسلیم ما یقرب من 
واردات العالم من الغاز الطبیعي 

إلى االتحاد األوروبي. ویجب 
ربط سیاسات خفض غاز المیثان 

سعي لتطبیق باالستھالك، أو ال
معاییر كثافة المیثان عند نقطة 

 االستیراد.
قد یكون المصدرون الصافیون للغاز 

الطبیعي مدفوعین لتقلیل انبعاثات 
المیثان بسبب السیاسات المناخیة في 
األسواق التي یبیعون فیھا. وبدالً من 

ذلك، یمكن للبلدان المصدرة أن تكون 
استباقیة في الحد من تسرب المیثان، 
وتحقیق االلتزامات المناخیة وتمییز 

 .العالمیة منتجاتھا في السوق

تقوم البلدان التي تصدر الغاز 
الطبیعي إلى أوروبا وشرق آسیا 

بتتبع السیاسات المناخیة لتلك 
البلدان والمستھلكین الصناعیین 
الكبار في تلك البلدان واستباق 

اتخاذ عملیات خفض المیثان الذي 
و مفضالً في قد یكون مطلوبًا أ

 .ھذه األسواق
 

أھداف سیاساتیة  داخل حدودھا لھافیھا جمیع قطاعات الصناعة  تتوفرال البلدان التي 
منتجاً قویاً للنفط والغاز االتحاد األوروبي  ال یعدّ  :. على سبیل المثالمحدودة بدرجة أكبر

في مرحلة باشر بنحٍو مانبعاثات غاز المیثان ، مما یعني أن السیاسة التي تنظم الطبیعي
٪ من 44ما یقرب من  یتم تصدیر، مقابلسیكون لھا تأثیر ضئیل. في الصناعة المنبع 

واردات الغاز الطبیعي في العالم إلى االتحاد األوروبي. لذلك، فإن السیاسات التي تھدف 
، یر معینةالمستھلك یتوافق مع معای، أو التأكد من أن الغاز إلى تقلیل استھالك الغاز الطبیعي

أصبحت معاییر المشتریات  یبدو أنوستكون استراتیجیة أكثر فعالیة لھذه الوالیة القضائیة. 
قد یطلب كبار مستھلكي الغاز الطبیعي سلسلة إمداد "منخفضة أداة سیاسیة قویة، إذ 

ب" كأساس لألھلیة لتقدیم عطاء أو كشرط أداء في العقد. قد تفرض البلدان المستوردة یالتسر
معاییر مماثلة لكثافة المیثان عند نقطة االستیراد، على الرغم من احتمال وجود بعض 
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شارة السلطات التجاریة في حكومتك، إذ ، علیك استالمخاطر القانونیة. واألھم من ذلك
ال تتوفر ھذه للمستوردین. بیانات مرحلة صناعة المنبع للحكم على تحتاج إلى إنشاء آلیة س

یة حالیًا في أي مكان في العالم (على الرغم من أن استراتیجیة المیثان التابعة للمفوضیة اآلل
، قد یكون من األكثر كفاءة وفعالیة العمل روبیة تفكر في إنشاء واحدة). كخطوة أولىاألو

، والتماس ضمانات بشأن البیانات التي تخص معدالت لدیك مع أكبر البلدان المستوردة
یمكن للبلدان  .انبعاث الغازات، أو تشجیع وضع نظام تنظیمي فعال بشأن مصادرھا المنتجة

المصدرة الصافیة توقع ھذه القواعد الجدیدة مع سیاسات الحد من غاز المیثان المحلیة التي 
 تكتسب میزة تنافسیة إذا كان منتجھا األنظفمن المحتمل أن تلبي معاییر المستورد، أو 

، أو یمنح المصدر میزة تسویقیة في األسواق الواعیة یخضع لتعدیل صغیر لحدود الكربون
 للمناخ.

 وصف المشاركین في الصناعة

المشاركین فیھا. قد تتطلب الدولة التي تسیطر علیھا  تحدیدأحد أھم جوانب مجال عملك ھو 
ً الالمشاریع المملوكة  من الشركات متعددة الجنسیات  عددعمل مع للدولة المتكاملة رأسیا

نظاًما تنظیمیًا مختلفًا عن مشھد الصناعة المجزأة وغیر  التي تستدعي إنشاء األخرى
وط یتم تنفیذ المتطلبات التنظیمیة من خالل شر حینماالمتجانسة. وعلى وجھ الخصوص، 

لوسیلة األساسیة لفرض متطلبات تقلیل غاز ھي ا تعاقدیة أو شروط امتیاز، فقد تكون ھذه
 المیثان.
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 ھل الصناعة متكاملة رأسیاً أم مجزأة؟

 : ھیكل الصناعة11الجدول 

 األمثلة الصلة السؤال

ھل الصناعة 
متكاملة رأسیاً 

 أم مجزأة؟

یمكن للبلدان ذات الصناعة المتكاملة رأسیاً أن 
األنشطة التي ینبعث منھا غاز  تنّظم لجمیع

المیثان مركزیاً. فضالً عن ذلك، قد تحقق 
حجم (مزایا الشركات المتكاملة رأسیاً وفورات ال
التكلفة التي تحصل علیھا الشركات 

عملھا) في خفض غاز المیثان. ومع  حجم بسبب
، قد یكون من الصعب تحریك جھة تنظیمیة ذلك

 تغییر.ة للمقاومفاعلة صناعیة واحدة أو جھة 

 ،وكولومبیا ،تمتلك البرازیل
والوالیات  ،واألرجنتین وروسیا

المتحدة (في الخارج) صناعة 
تھیمن علیھا شركات متكاملة 

 رأسیاً.

قد یكون لدى البلدان التي یتم فیھا تقسیم صناعة 
الغاز الطبیعي حسب القطاعات العدید من 

الفاعلین في الصناعة من أجل إصدار قرارات 
قانونیة، واستراتیجیات أقل عبر قطاعاتھا 

لتطبیقھا، والعدید من الجھات الفاعلة التنظیمیة 
المشاركة، ولكن ھذا السیاق یمكن أن یخلق أیًضا 

 فرًصا إلجراء التجارب.

لدى الوالیات المتحدة صناعة 
متنوعة ومجزأة للغایة (في 

 حقول النفط البریة).

 

ثیل سلسلة ما یتم تموحتى حینالقسم األخیر أجزاء سلسلة القیمة الممثلة في بلدك.  یتناول
بمعنى  -ك متكاملة رأسیاً ، قد تكون صناعة الغاز الطبیعي الخاصة بالقیمة الكاملة محلیًا

 .7أو مقسمة حسب القطاع -تتحكم في الغاز الطبیعي عبر سلسلة القیمة نفسھا الشركة أن 

لك القطاعات الموجودة صناعة الغاز الطبیعي بأكملھا (أو تالشركة في عملیة تتحكم  حینما
توى الوطني أو داخل وكالة واحدة، ، فمن المرجح أن یتم توحید اللوائح على المسفي بلد ما)

كفاءات تنظیمیة. یسھل التكامل الرأسي أیًضا االستراتیجیات من شأنھ أن یخلق ھذا و
                                                           

إذا تم إنتاج النفط والغاز الطبیعي في والیتك القضائیة، فقد یؤدي ذلك إلى تقسیم الصناعة بطرق مختلفة؛ على سبیل المثال، في  7
لتمتلك بعد ذلك خط منفصل  Ecogasالمملوكة للدولة في كولومبیا عن شركة ، تكّونت شركة النفط والغاز الطبیعي 1997عام 

 Grupo Energíaوتم شراؤھا من قبل  2006في مزاد عام  Ecogas. تم بیع شركة 1997ألنابیب الغاز الطبیعي في عام
 الخاصة بوغوتا.
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ن الشركة ، والتي تمكّ اف االنبعاثات على مستوى الصناعةأھدق تحقیالتنظیمیة المرنة مثل 
عبر سلسلة القیمة. من ناحیة من العثور على أكثر التخفیضات فعالیة من حیث التكلفة 

وإذا كان أي من . ةواحدھناك عیوب في أن تعمل شركة واحدة مع جھة تنظیمیة ، أخرى
 ً مل الوثیقة إلى وجود ھیمنة تنظیمیة، فقد یكون للتغییر، أو إذا أدت عالقة الع الكیانین مقاوما

، فأن فرض انشاء لوائح تنظیمیة فضالً عن ذلك. من الصعب إدخال لوائح تنظیمیة جدیدة
فمثالً، في الشفافیة. تتعلق بإلى خلق مخاوف سیؤدي دد قلیل من الجھات الفاعلة الكبیرة لع

أكثر تكون الجھات المنظمة ، قلیل من الجھات الفاعلة الكبیرة عددالوالیات القضائیة ذات 
وفي حین أن ذلك یتیح  قدرة على التفاوض بشأن شروط محددة في التصاریح الفردیة. ف

وضع لوائح تنظیمیة مصممة خصیصا لذلك، فإن ھذه التصاریح ال یتم الكشف عنھا 
یا، قد یكون من الصعب تحدید ، في النرویج ونیجیرللجمھور في كثیر من األحیان. لذلك

لكاتب التصاریح في إضعاف تلك  الممنوحةدرجة الحریة أو  -صرامة المتطلبات مدى 
 ً ، وسیلة . قد یكون نشر التصاریح، كما ھو الحال في البرازیلالمتطلبات أو التنازل عنھا كلیا

 أفضل. بنحوٍ لتمكین التتبع والمساءلة 

في عدیدة فاعلة جھات على  -ھاتعریفبحكم - دةذات القطاعات المتعدتشمل الصناعة 
، من ال مركزیة ومعقدة. في ھذا السیاقتنظیم ھذه الجھات عملیة كون توقد  الصناعة.

وكاالت مختلفة.  المرجح أن تركز سیاسات الحد من غاز المیثان على قطاع واحد وتنبع من
، النقلوزارة  -، قد تنظم أربع وكاالت فیدرالیة على األقل ت المتحدة، في الوالیافمثالً 

قطاعات  -)EPA، ووزارة الداخلیة ووكالة حمایة البیئة (اللجنة الفیدرالیة لتنظیم الطاقةو
وتصدر وكالة حمایة البیئة مرحلة الصناعة الوسطى. في مرحلة صناعة المنبع و مختلفة

فضال عن  لصناعة بالنسبة للمصادر الثابتة.بدورھا قواعد متمیزة لكل جزء من قطاعات ا
 جمع، وخطوط المیثان من اآلبار انبعاثات غاز ، تنظم الحكومات دون الوطنیة والمحلیةذلك

السالمة العامة،  ، وذلك في كثیر من األحیان من خالل منظورغاز، وخطوط أنابیب التوزیع
ل النفط األمریكیة الخارجیة، حقو . (على النقیض من ذلك، فياالستھالكیةاالقتصادیة أو 

تشرف التي  ، وھي الجھة التنظیمیة الوحیدةھي من تملك الموردالحكومة الفیدرالیة فإن 
على األنشطة التي تھیمن علیھا الشركات المتكاملة رأسیاً.) في حین أن العملیات 

 ارب في مختلفالتج بزیادةالالمركزیة والتنظیم قد تكون أقل كفاءة، إال أنھا قد تسمح أیًضا 
والتي تقود إلى االبداع واالبتكار فیما یخص وضع ، الوالیات القضائیة وعبر الشركات

 السیاسات.
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قد تكون لدیك العالقة ف، فإذا كان األمر كذلكقد تھیمن شركة أو كیان واحد على كل قطاع. و
سلسلة القیمة. على ر متكاملة رأسیاً عب شركةمع نفسھا التي تربط الجھة التنظیمیة الوثیقة 

، تتمتع الشركات المختلفة المملوكة للدولة بمراكز قویة في مختلف سبیل المثال، في روسیا
وعلى الطرف اآلخر، جوانب اإلنتاج والتكریر ونقل خطوط األنابیب للنفط والغاز الطبیعي. 

ا وتتضمن ، بما في ذلك إنتاج النفط والغاز، منافسة تمامً دّ قطاعات الصناعة األمریكیةتع
یؤدي ھذا إلى یمكن أن و. ید من الجھات الفاعلة ذات أحجام ومستویات تطور مختلفةالعد

التنظیم خوفًا من العبء المفرط الذي قد یقع على عاتق الجھات الفاعلة األصغر. معارضة 
إذ یمكن  -تنظیمي أكثر انتھازیة أفضل في ھذا السیاق یكون اتباع نھج في الوقت نفسھ، قد و
لتجربة تقنیات جدیدة جھة المنظمة أن تبحث عن شركاء مستعدین من بین الشركات لل

ال یتطلب ھذا السیاق ونبعاثات أو اقتراح معاییر للحد من غاز المیثان. االللتخفیف أو جرد 
شركة  عملأن  بل تلك الموجودة في الوالیات المتحدة،االنتھازي وجود سوق تنافسیة مثل 

ت متعددة الجنسیات مع شركة وطنیة قد یحفز ھذه الشركات على اتخاذ أو اثنتین من الشركا
 إجراءات.

 مشاركة خاصة أم مملوكة للدولة؟الھل الشركات 

 : نوع الصناعة12الجدول 

 أمثلـــة الصلــــــة الســـؤال

ھل تشارك الشركات المملوكة 
للدولة على طول سلسلة قیمة 

 الطاقة؟
 

البلدان التي لدیھا شركات 
مملوكة للدولة قد تقوم بعملیة 

تنظیم عمل ھذه الشركات بنحٍو 
مباشر، أو قد ال تقوم بتنظیمھا 

إطالقاً. وحیثما یحدث ذلك، 
یجب االنتباه إلى الدوافع 

المختلفة للشركات المملوكة 
للدولة لضمان فعالیة سیاسات 

 الحد من غاز المیثان.

المكسیك ، أنشأت 2014في عام 
ھیئة تنظیمیة جدیدة لإلشراف 

على سالمة العمال وحمایة البیئة 
، للشركات فط والغازفي قطاع الن

القائمة المملوكة للدولة 
والشركات الخاصة التي بدأت 

 في المشاركة.

https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
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قد یتم تطبیق السیاسات بنحٍو 
مختلف عند وجود شركات 

مملوكة للدولة وشركات خاصة 
تعمل في بلد ما، (وفي بعض 

الحاالت، قد تكون الشركة 
المملوكة للدولة في وضع 
یسمح لھا بتنظیم الشركة 

 الخاصة).

، ونیجیریا ،تسمح إندونیسیا
 ،وكولومبیا ،وكازاخستان

بمشاریع مشتركة أو امتیازات 
للشركات الخاصة لتطویر 

الموارد مع أو جنبًا إلى جنب مع 
 الشركات المملوكة للدولة.

في البلدان التي تعمل فیھا 
في حصریة شركات خاصة 

ھذا المجال، فإن تلك الشركات 
الذي تفرضھ ستخضع للتنظیم 

 الدولة.

لدى الوالیات المتحدة وكندا 
شركات خاصة فقط تعمل في 

 قطاع النفط والغاز.

 

قد تكون الشركات العاملة في والیتك القضائیة مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للدولة و
). في العدید من البلدان حیث NOCsباسم شركات النفط الوطنیة ( تعرف ما غالبًاوالتي  –

تھیمن الشركات المملوكة للدولة على إنتاج النفط أو الغاز الطبیعي، ال تتمتع الوكاالت 
الحكومیة بالسلطة القانونیة لتنظیم ھذه األنشطة (على الرغم من احتمال وجود إشراف 

بعض  شرعت، اسي أو إشراف على المیزانیة). وفي ابتعاد عن ھذه الممارسة المعتادةسی
أدركت المكسیك  :. على سبیل المثالت النفط الوطنیة بنحٍو مباشرشركاالدول في تنظیم 

، Pemex سلطة تنظیمیة منفصلة على شركة النفط المملوكة للدولةالحاجة إلى إنشاء 
 لمعالجة تلوث غاز المیثان وقضایا االستدامة األخرى.

الرغم من أن الشركات المملوكة للدولة قد تكون أكثر اتساقًا مع أھداف السیاسة العامة وب
أیًضا في الھیكل القانوني ، فقد یُنظر إلیھا تنفیذ تلك األھدافتسھیل دة حكومتك، من خالل لقیا

، مما قد یجعل األمر أكثر صعوبة ة مشتركة أو كیانات منظمة ذاتیًاعلى أنھا جھات تنظیمی
قد تكون الشركات ملزمة ، رض معاییر المیثان. بدالً من ذلكففي على الوكاالت الحكومیة 

ه الحاالت، سیكون . في ھذقانوناً بتلبیة مقاییس أداء معینة ال تتماشى مع ھدف خفض المیثان
حدید السیاسات لتوثیق  بنحوٍ من المھم للوكاالت الحكومیة وشركات النفط الوطنیة العمل معًا 

 األخرى التي قد تتداخل مع أنشطة الحد من غاز المیثان.

https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8865-law-for-the-agency-for-industrial-security-and-environmental-protection-for-the-hydrocarbons-sector?country=Mexico&topic=Methane
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 ،ك إندونیسیا، بما في ذلةفي بعض البلدان التي لدیھا شركات نفط وغاز مملوكة للدول
مكن أن یتم إنتاج النفط والغاز الطبیعي من خالل مشاریع مشتركة ، یوكازاخستان ،ونیجیریا

امتیازات لھا. یجوز للمؤسسة المملوكة للدولة إبرام عقود مع منح مع شركات خاصة أو 
تلك الشركات الخاصة، كشریك بدیل للجھة التنظیمیة (كما ھو الحال في عقود ما قبل عام 

م خفض غاز المیثان مباشرةً في ھذه العقود ). قد یكون تضمین أحكا8في كولومبیا 2004
 القیاسیة طریقة فعالة لفرض حدود لغاز المیثان على ھؤالء الشركاء من القطاع الخاص.

، فتحقق لمعرفة ما إذا خاصة لدیھا عملیات إنتاجیة في بلدان أخرىإذا كانت الشركات ال
، أو أعربت عن رغبتھا نكانت تلك البلدان األخرى قد نفذت سیاسات للحد من غاز المیثا

في القیام بذلك. قد تكون الشركة التي یجب أن تمتثل للوائح المیثان في مكان آخر أكثر 
 القضائیة. نطاق دائرتكاستعدادًا للعمل بشكل تعاوني معك لصیاغة قواعد مماثلة في 

 الموارد المستھدفة

. وبما أن الغاز الطبیعي 9المیثانیمكن أن یؤدي إنتاج النفط والغاز الطبیعي إلى انبعاثات 
یتألف في المقام األول من المیثان، فإن سلسلة قیمة الغاز الطبیعي بأكملھا تشكل مصدراً 
محتمالً النبعاثات المیثان. وعلى النقیض من ذلك، تتم معالجة المیثان من النفط، لذا یتوقف 

ى سوق المرحلة الوسطى. ولذلك، المیثان عن كونھ المشكلة األساسیة أثناء انتقال المنتج إل
فإن سیاسات خفض انبعاثات المیثان، التي تطبق على النفط، ال تحتاج إال إلى التركیز على 

 .مرحلة المنبع وصوال إلى التكریر أنشطة

 ھل الغاز الطبیعي منتج ثانوي إلنتاج النفط؟

ویصبح خفض انبعاثات المیثان أكثر صعوبة عندما ال یكون الغاز الطبیعي مستھدفاً 
سلسلة قیمة الغاز  باعتباره مورداً. إذا كانت دائرة االختصاص القضائي لدیك تحتوي على

الطبیعي كاملة، فیجب أن تكون البنیة األساسیة المطلوبة وطلب المستھلك موجودة لتحفیز 
وھذا یزید من احتمال أن الشركات في منطقتك القضائیة تتخذ بالفعل جمع المیثان للبیع. 

                                                           
 ) Agencia، وقامت بإنشاء الوكالة الوطنیة للھیدروكربوناتEcoPetrol أعادت كولومبیا ھیكلة شركة ، 2003في عام  8

Nacional de Hidrocarburos) إلدارة اتفاقیات اإلنتاج في المستقبل. قبل ذلك، قامت شركة EcoPetrol  بإدارة االتفاقیات
 .2004كانون الثاني  1تزال یؤدي ھذا الدور في العقود التي تم التفاوض علیھا قبل  كجزء من الحكومة الكولومبیة. وال

یمكن أن یؤدي إنتاج الفحم أیًضا إلى انبعاثات غاز المیثان. غالبًا ما یشار إلى ھذا باسم غاز الفحم أو میثان طبقة الفحم. على  9
كبیرة ، إال أن خارطة الطریق ومجموعة األدوات االنظیمیة ھذه ال  الرغم من أن انبعاثات المیثان من إنتاج الفحم یمكن أن تكون

 تركز على الجھود المبذولة للحد من ھذه االنبعاثات.

https://www.iea.org/policies/8918-decree-17602003?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8918-decree-17602003?topic=Methane
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بعض التدابیر الطوعیة للحد من إطالق غاز المیثان في الجو أو تسریبھ، ومن المرجح أن 
. ولكن إذا كان منتجو مرحلة 10تكون شریًكا منتًجا في أي مشروع تنظیمي في المستقبل

یفتقدون إلى البنیة األساسیة أو األسواق صناعة المنبع یركزون على إنتاج النفط و
المجتمعین لتوصیل الغاز الطبیعي، فإن الحجة لصالح االستیالء على المیثان تصبح أكثر 
تكلفة وأكثر صعوبة. وأخیراً، وكما سبق ذكره، فإن الطریقة التي َینظر بھا النظام القانوني 

ات خفض االنبعاثات الخاصة إلى الغاز "المصاحب" قد تكون لھا آثار كبیرة على سیاس
بك. إذا كان التعامل مع ھذا الغاز باعتباره غاز مھدور قد حفَز على إطالق الغاز إلى 
الغالف الجوي، أو كان من غیر الواضح من الجھة المالكة للغاز المصاحب، فقد یكون 

 .تغییر ھذه السیاسات خطوة مھمة على عتبة تحقیق أھداف خفض انبعاثات المیثان

 ھي الكیمیاء الجیولوجیة لغازك الطبیعي؟ما 

وقد یكون من المفید إجراء المزید من التحقیقات التفصیلیة حول نوع الغاز الطبیعي الذي 
یتم إنتاجھ أو نقلھ عبر البنیة األساسیة، بما في ذلك الكیمیاء الجیولوجیة. على سبیل المثال، 

یتناقص بنحٍو واضح، فقد یكون من إذا كان الغاز الطبیعي في نطاق منطقتك القضائیة 
الضروري وجود نظام أكثر قوة للكشف عن التسریب وإصالحھ. إذا كان الغاز المنتج 

یحتوي على كمیات كبیرة من كبریتید الھیدروجین)، فمن المحتمل أن تكون  حامضیًا (أي
 إجراءات االكتشاف موجودة بالفعل بسبب مخاوف السالمة ویمكنك االعتماد على ھذه

 المتطلبات.

 أین یقع إنتاج الغاز الطبیعي لدیك؟

قد یساعد معرفة موقع البنیة األساسیة للغاز الطبیعي إلى اقتراح سیاسات مختلفة. وبصورة 
عامة، فإن آبار إنتاج النفط والغاز البحریة تتعرض لضرر أكبر مما تتعرض لھ اآلبار 

التي تعاني من درجات حرارة  البریة؛ إذ أن الصمامات الموجودة على خطوط األنابیب
بالغة فسوف تتعرض لضغوط أكثر من تلك التي تتعرض لھا خطوط األنابیب في المناطق 
المعتدلة. وقد تحتاج إلى زیارة ھذه المرافق النائیة بشكل متكرر ألغراض التفتیش؛ وسیكون 

المواقع.  من الضروري استخدام االستشعار عن بعد ومراقبة االنبعاثات المستمرة في ھذه

                                                           
الحظ أن ھذا قد یكون استفساًرا محلیًا أو إقلیمیًا. على سبیل المثال، تمتلك الوالیات المتحدة سلسلة قیمة كاملة للغاز الطبیعي،   10

نفصلة عن سلسلة القیمة ھذه، مما یخلق مشاكل غاز مصاحب مشابھة لما قد یواجھھ بلد لیس لدیھ سوق لكن بعض آبار النفط م
 للغاز.
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كما یمكن إبعاد المرافق البحریة عن خطوط تجمیع الغاز الطبیعي؛ وھنا یمكن تشجیع إعادة 
حقن الغاز باعتباره سیاسة مناخیة فضالً عن تحفیز إنتاج النفط في المناطق البحریة.  وبینما 

فقد تثبت  نتعلم المزید عن مالمح انبعاثات المیثان ألنشطة وأنواع مختلفة من البنى التحتیة،
 ھذه التفاصیل كونھا أكثر فائدة في تصمیم معاییر االنبعاثات ذات الصلة.

 حالة تطویر الطاقة

وأخیرا، سیكون من المفید معرفة المرحلة التي وصل لھا تطویر الطاقة في صناعتك. 
وستكون ھذه المعرفة مھمة لجانبین رئیسیین. أوالً، قد یشیر إلى كم الخبرة المؤسسیة التي 

تمتع بھا في الشركات والوكاالت المملوكة للدولة، والتي یمكن استغاللھا في جھود الحد ت
من غاز المیثان.  وثانیا، قد تستخدم سیاسات مختلفة لمعالجة البنیة التحتیة الجدیدة مقارنة 

 بإعادة تجھیز أو استبدال المرافق القائمة.

 

 ما مدى اتساع بنیتك التحتیة الحالیة؟ كم عمرھا؟

سھلة الوصول (على سبیل المثال،  حةحینما تكون المعدات التي تصدر انبعاثات أقل متا
وحدات التحكم في الصمامات منخفضة التسریب أو الصمامات السلیمة كلیاً)، تستطیع 
الجھات التنظیمیة اصدار أوامر استخدام ھذه المعدات للبناء الجدید. وعلى النقیض من ذلك، 

ً فإن تطبیق معاییر خف أكبر. وقد  ض انبعاثات المیثان على البنى التحتیة القائمة یعدّ تحدیا
تمتد فترات السداد الستثمارات خفض انبعاثات المیثان إلى ما بعد استھالك العمر المتبقي 
لبعض المعدات. وقد یكون إعادة تجھیز المعدات القدیمة أكثر صعوبة ــ وأكثر تكلفة ــ من 

ثات من حقل التأسیس. ومن الممكن أن یشكل رسم خریطة للبنیة بناء مرفق منخفض االنبعا
ً المكان الذي  التحتیة القائمة نقطة انطالق جیدة لقوائم جرد االنبعاثات، وقد یقترح أیضا

قد یھدف إطار العمل التنظیمي لدیك  :ینبغي تركیز الجھود التنظیمیة فیھ. على سبیل المثال
مة مع مرور الوقت، وفي الوقت نفسھ، تفحصھا بنحٍو متكرر إلى استبدال البنیة التحتیة القدی

بحثًا عن التسریبات. قد تفكر بعض الوالیات القضائیة في تنظیم مرحلي، وتطبیق معاییر 
الحد من غاز المیثان على البنیة التحتیة الجدیدة ثم وضع مواعید نھائیة في المستقبل 

ي تحدید متطلبات وضع عالمات وقیاس الستبدال المعدات القدیمة. ومن الممكن أن یؤد
واالبالغ عن االنبعاثات في البنیة التحتیة القائمة، إلى دفع الشركات أیضاً إلى االستعاضة 

 طواعیة عن المصادر التي تسّرب نسبة كبیرة من االنبعاثات اإلجمالیة.
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إذا كان لوالیة منطقتك القضائیة تاریخ طویل من تطویر الطاقة، فقد تحتاج إلى استراتیجیة 
تنظیمیة لمعالجة انبعاثات المیثان من اآلبار المھجورة. في بنسلفانیا، حیث تم حفر أول بئر 

، ألف بئر "یتیمة" 750على  یحتوي، كان من الممكن أن 1859نفطي أمیركي في عام 
المالیین من اآلبار  وكثیر منھا ربما یطلق غاز المیثان. وفي مختلف أنحاء العالم ھناك

، وفي المستقبل 19-بسبب وباء كوفید 2020، ومن المتوقع أن یزید العدد في عام المھجورة
 بمجرد تجاوز العالم ذروة الطلب.

 )Clean Air Task Forceومقرھا الوالیات المتحدة ( الھواء النظیف عمل فریق أنشأ
ات خفض االنبعاثات في البنیة التحتیة الموجودة في تحدید إمكانللمساعدة  أداة عبر اإلنترنت

 لدیك؛ وقد تتوفر موارد أخرى أیضا.  

 ما ھي خطط تنمیة الموارد المستقبلیة لبلدك؟

قد تنتج دولتك الغاز الطبیعي من اآلبار البریة، ولكنھا ربما تتطلع إلى حقل نفط بحري 
یر صناعة محلیة للغاز في جدید. قد تركز صناعتك على إنتاج النفط، في حین ترید تطو

مرحلة الصناعة الوسطى أو المصب لتسویق الغاز المصاحب. وإذا نظرنا إلى ما ھو أبعد 
من تطور الیوم، فسوف نتوقع أین قد تتجھ البالد حینما نطور سیاسات خفض انبعاثات غاز 

ة لتحدید أنماط المیثان. ویعد متعقب غاز میثان التابع لوكالة الطاقة الدولیة نقطة انطالق جید
ً تم  تطویر الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل. وتنشر وكالة الطاقة الدولیة أرقاما

 اإلبالغ عنھا بشأن إنتاج الطاقة واستھالكھا لكل بلد.  

ومع تراكم الزخم لصالح الجھود العالمیة الرامیة إلى الحد من االنبعاثات، فإن العدید من 
ً إلى  زیادة استخدام الوقود المنخفض الكربون، بما في ذلك الغازات البلدان تتطلع أیضا

الحیویة والھیدروجین منخفض الكربون. وقد ینطوي ذلك أیًضا على خطر تسرب المیثان 
إلى الغالف الجوي، وذلك على وفق مسارات اإلنتاج المعنیة. ویمكن أن تمتد الحاجة إلى 

 احل انتقال الطاقة وما بعدھا. اتباع نھج قوي لخفض انبعاثات المیثان طوال مر

https://www.eenews.net/stories/1060364121#:%7E:text=Pennsylvania%2C%20where%20the%20first%20American,that%20have%20no%20apparent%20owner.
https://www.reuters.com/article/us-usa-drilling-abandoned-specialreport/special-report-millions-of-abandoned-oil-wells-are-leaking-methane-a-climate-menace-idUSKBN23N1NL
https://www.reuters.com/article/us-usa-drilling-abandoned-specialreport/special-report-millions-of-abandoned-oil-wells-are-leaking-methane-a-climate-menace-idUSKBN23N1NL
https://www.catf.us/educational/comat-catfs-country-methane-abatement-tool/
https://www.catf.us/educational/comat-catfs-country-methane-abatement-tool/
https://www.catf.us/educational/comat-catfs-country-methane-abatement-tool/
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 بیانات االنبعاثاتلملف  تطویر: الخطوة الثالثة

 القضائیة وما ھي مصادر المشاكل؟ كما مقدار انبعاث المیثان في نطاق صالحیت

مع حصولك على المعرفة الجیدة بسمات البنیة التنظیمیة والصناعیة لدیك، یمكنك اآلن أن 
تحدد حجم التحدي في السیطرة على غاز المیثان في نطاق صالحیتك القضائیة. سیكون 

 -فھم طبیعة وحجم االنبعاثات الخاصة بك أمًرا بالغ األھمیة في تصمیم األنظمة السلیمة 
ن ستركز جھودك وأین سیكون لجھود خفض االنبعاثات التأثیر سیوضح االستقصاء أی

األكبر. ومن الممكن أیضاً أن یكون الوعي الجدید حول االنبعاثات الصادرة عن دولة ما 
بدایة قویة للتحرك، وال سیما حینما یقترن ھذا بالمعرفة بأن التكنولوجیا موجودة بالفعل 

 للحد بنحٍو فعّال من ھذه االنبعاثات. 

د یكون من المفید التفكیر في ھذه الخطوة إلنشاء خط مرجعي الذي ستبنى علیھ لوائحك وق
التنظیمیة. سوف تسمح لك ھذه المعلومات بقیاس مدى التقدم الذي تم إحرازه أثناء تنفیذ 
تنظیماتك. وھذه نقطة مرجعیة مفیدة حتى لو لم تكن اللوائح التنظیمیة التي قمت بھا تشیر 

إذا أردت فرض شرًطا توجیھیًا الستبدال  :على سبیل المثال –المرجعي  صراحة إلى الخط
وحدات التحكم في الصمامات عالیة االنبعاث. ومع ذلك، بالنسبة للعدید من المعاییر القائمة 
على األداء، ستقوم في الواقع بتوجیھ الشركات لتقلیل إجمالي االنبعاثات (أو معدل 

مرجعي. بعد ذلك، قد تستخدم خط مرجعي آخر یستند إلى آخر االنبعاثات) بناًء على الخط ال
سنة ذات بیانات كاملة لھا. یمكنك أیًضا تحدید سنوات سابقة اخرى لسببین على األقل. أوالً، 
قد تكون الشركات في منطقتك القضائیة قد اتخذت إجراءات طوعیة قبل تنفیذ أي الئحة. 

ثات المیثان بنسبة مئویة محددة في سنة إذا قمت بتنفیذ سیاسة تھدف إلى خفض انبعا
 ً ، قد یكون مرجعیة، یمكنك منح "ائتمانات" لتلك الشركات التي تتخذ إجراءات مبكرة. وثانیا

ھناك ما یبرر وضع سنة مرجعیة سابقة إذا كانت آخر سنة أكثر قیمة من غیرھا. على سبیل 
، وذلك بسبب التأثیر الھائل 2020قد ال یكون بوسعنا أن نستثني االستناد إلى عام  :المثال

على أسعار السلع األساسیة والطاقة والطلب علیھا. قد تكون قمت  19-كوفید وباءالذي خلفھ 
 بتحدید خط مرجعي منخفض جداً بسبب ھذه الحاالت غیر النمطیة.
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 المستوى المقدر لالنبعاثات 

م خط مرجعي في استخدابوعلى األرجح أنك ستحتاج إلى وضع تقدیر أولي النبعاثاتك 
تحدید ھدفك وتتبع تقدمك. فضالً عن ذلك، فمن خالل دراسة البیانات الخاصة بانبعاثات 
المیثان من مصادر وأنشطة مختلفة، یمكنك متابعة االتجاھات العامة وتعدیل سیاساتك على 

 وفقھا.

 ھل لدى بلدكم بالفعل تقدیرات النبعاثات غاز المیثان في قطاع النفط والغاز؟

وباعتبار بلدكم عضواً في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، یجوز لبلدكم 
أن یجمع قوائم جرد الخاصة بالغازات الدفیئة. لدعم ھذه البرامج أو غیرھا من البرامج 
التنظیمیة، قد یكون لدى السلطة القضائیة لدیك متطلبات إبالغ قائمة بالفعل، لبعض مصادر 

مثالین جیدین للبلدان التي لدیھا قوائم جرد  الوالیات المتحدةو كنداأو كلھا. تعد المیثان 
وطنیة تستھدف انبعاثات المیثان. بمرور الوقت، عملت كال السلطتین القضائیتین على تقدیر 

 نسبیًا.  محببھذا التلوث على مستوى 

المتاحة، حتى في ظل نظام إلزامي لإلبالغ، محدودة  وفي البدایة، قد تكون المعلومات
المزید عن انبعاثات المیثان في نطاق  تتعلم كلماللغایة؛ وھذا أمر متوقع ویمكن إدارتھ. 

منطقتك القضائیة، یمكنك تعدیل قواعد اإلبالغ عن المخزون لجمع معلومات أفضل، 
 قع.وتعدیل سیاسات خفض االنبعاثات بحیث تتوافق مع أرض الوا

 نبعاثات داخل البلد؟االكیف یمكنك وضع تقدیرات 

، والتي تم اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخیتضمن التوجیھ الذي أنشأتھ 
، عوامل انبعاثات أكثر 2019وتم تنقیحھا في عام  2006إصدارھا في البدایة في عام 

وثیقة تقدیرات االنبعاثات المتسربة أن  والواقععمومیة یمكن تطبیقھا على صناعتك. 
تعد وثیقة ذات صلة بنحٍو خاص  الصادرة عن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
 بحسابات خط أساس المیثان لسیاسات خفض االنبعاثات.

یساعد متعقب المیثان الخاص بوكالة الطاقة الدولیة بتوفیر تقدیرات النبعاثات المیثان من 
بلد إلى آخر. یقدّر المتعقب انبعاثات المیثان من سلسلة قیمة النفط والغاز الطبیعي، باستخدام 

جیدة؛ عوامل االنبعاثات العامة (غالبًا تلك المتولدة في أمریكا الشمالیة). وھذه نقطة انطالق 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2004/2004-03-13/pdf/g1-13811.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2004/2004-03-13/pdf/g1-13811.pdf
https://www.iea.org/policies/8884-mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-updated-2010-to-include-methane-from-oil-and-gas-operations-and-underground-coal-mines?q=inventory&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8884-mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-updated-2010-to-include-methane-from-oil-and-gas-operations-and-underground-coal-mines?q=inventory&topic=Methane
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_4_Ch4_Fugitive_Emissions.pdf
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بید أن الھدف في النھایة یجب أن یكون تطویر عوامل االنبعاثات المشتقة محلیًا. فضالً عن 
ذلك، قد تكون الشركات في والیتك القضائیة تتعقب بالفعل انبعاثات المیثان ألغراض 
حوكمة الشركات وقد تكون على استعداد لمشاركة ما تعلموه. إذا لم تكن ھناك معلومات 

یل، فیمكنك البحث عن انبعاثات من منشآت مماثلة في أماكن أخرى للحصول من ھذا القب
مع بدء األقمار الصناعیة في إنتاج بیانات وعلى تفسیر لھذه المعلومات. فضالً عن ذلك، 

المتاحة للعموم حول انبعاثات المیثان، قد تتمكن من استخدام ھذه البیانات لتأكید التقدیرات 
قسم  11وفیق بینھا استناداً إلى قائمة جرد بعوامل االنبعاثات. راجعالتي قمت بتطویرھا والت

 في مجموعة األدوات للحصول على مزید من المعلومات حول ذلك.  المتابعة

الستخدام عوامل االنبعاثات بفاعلیة، ستحتاج إلى تقدیر عدد قطع نوع معین من المعدات 
ث فیھا نشاط (أي إكمال أو تنظیف المستخدمة في نطاق سلطتك، أو عدد المرات التي یحد

تساعدك معرفة بئر). وكثیراً ما تشكل "عوامل النشاط" أكثر مصادر البیانات تجاھال. 
عوامل النشاط في تقدیر حجم االنبعاثات لدیك.  وھي تقترح أیًضا السیاسات التي قد تكون 

طة واألنواع أكثر نجاًحا في معالجة مصادر المیثان الخاصة بك عن طریق فھرسة األنش
 األكثر انتشاًرا من المعدات الممثلة في صناعتك. 

 كیف یمكنك جمع معلومات حول المعدات والمكونات المستخدمة في موقع نموذجي؟

إذا كان تلوث المیثان ینبعث من عدد صغیر نسبیاً من المصادر الكبیرة المتجانسة إلى حد 
وموارد كافیة، فقد تكون قادراً على المطالبة ما، والتي تدیرھا شركات كبیرة ذات خبرة فنیة 

باستشعار بعید أكثر قوة وتعقب لالنبعاثات. وتتناسب صناعة النفط والغاز الطبیعي البحریة 
في النرویج مع ھذا النموذج، والواقع أن ھذا البلد عمل بشكل وثیق مع الصناعة من أجل 

یجیة عدداً من عوامل االنبعاثات صیاغة انبعاثات شدیدة التفصیل، ونشرت الصناعة النرو
المفیدة للغایة استناداً إلى بروتوكوالت مراقبة االنبعاثات واختبارھا على المنصات البحریة. 

 .داً والكتیبات أكثر إرشا فقد أصبحت المبادئ التوجیھیة ونتیجة لھذا

باختصار، ھناك طرق أخرى لتقدیر معلومات النشاط. یمكنك جمع األرقام األولیة من 
منطقتك القضائیة كجزء من قائمة جرد االنبعاثات الوطنیة أو من الشركات العاملة في 

                                                           
جھود التي تبذلھا النرویج لتحسین قوائم جرد دراسة حالة خاصة بوكالة الطاقة الدولیة حول ال لمزید من المعلومات، راجع 11

 .2020في متعقب المیثان لعام  االنبعاثات الخاصة بھا

https://www.iea.org/policies/8893-recommended-guidelines-for-discharge-and-emission-reporting-no-44-with-2019-updates?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8893-recommended-guidelines-for-discharge-and-emission-reporting-no-44-with-2019-updates?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/improving-methane-data
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/improving-methane-data
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خالل ممارسة جمع البیانات. یمكنك أیًضا الرجوع إلى قوائم الجرد التي تقوم بھا البلدان 
 ذات ھیكل وصناعة عتیقة مماثلة لك.

 :وفي بعض األحیان، فإن ھذه البیانات قد تم جمعھا بواسطة وكالة أخرى. على سبیل المثال
قد یتعقب برنامج سالمة العمال الحكومیین أمیاالً من خطوط األنابیب وعدد الحوادث على 
طول خطوط األنابیب ھذه. ورغم أن المعلومات تم جمعھا ولم یكن المیثان في الحسبان، 

التي تمتد ألمیال قد تستخدم لتولید تقدیرات مبدئیة النبعاثات  فإن أعداد خطوط األنابیب
ب، في حین قد تشیر بیانات الحوادث إلى أحداث االنبعاثات الضخمة وطرح لخطوط األنابی

 األسباب األساسیة لمنع الحوادث في المستقبل.

إذا كان لبلدك تاریخ طویل في تطویر الطاقة، فقد ترغب في إجراء مسح لتقدیر عدد 
قضائیة لدیك المنشآت المھجورة التي تطلق غاز المیثان ومواقعھا. وقد یتعین على السلطة ال

ً أن تفكر في سبل إبداعیة لتمویل تفكیك أو إغالق ھذه المرافق، إما ألن الشركات  أیضا
المملوكة للدولة تھیمن على ھذه الصناعة، أو ألن العدید من الكیانات الخاصة التي تدیر 

 ھذه المرافق المھجورة لم تعد موجودة كما ھي الحال في الوالیات المتحدة.

ة، سیكون ملف تعریف االنبعاثات الخاص بك غیر مكتمل ویستند إلى أرقام في ھذه المرحل
بیانات بنحٍو أفضل واإلبالغ عنھا في  المھم جمعغیر مؤكدة. وبمرور الوقت، سیكون من 

نظامك التنظیمي لخفض انبعاثات المیثان. إن تقدیرات االنبعاثات "التصاعدیة" التي تستند 
مفیدة كنقطة انطالق، ولكن البیانات األفضل القائمة على إلى عوامل االنبعاثات العامة 

القیاس المتكامل القوي ــ وبمرور الوقت، فإن المسح الجوي واألقمار الصناعیة "التنازلیة" 
من الممكن أن تؤدي إلى إجراءات تنظیمیة أكثر فعالیة وثقة أفضل في نتائج جھود محددة  ـ

 لخفض االنبعاثات.

التنظیمیة والشركات على حد سواء المزید من المھارة في تقدیرات ومع اكتساب الھیئات 
االنبعاثات (وتحسن تقنیات القیاس)، فقد تجد أن األساس المرجعي الذي تقوم علیھ یتجاوز 
تقدیر بعض االنبعاثات وقلل من تقدیر األخرى. وھذا أمر متوقع. یمكنك المحافظة على 

مالي االنبعاثات الناتجة عن ذلك العام بأثر رجعي، السنة المرجعیة األولیة ھذه مع ضبط إج
لعكس أحدث وأفضل فھم لملف تعریف االنبعاثات الخاص بك. قد تفكر أیًضا في استخدام 

 نطاقات الخطأ وعوامل الخصم لمراعاة الشك في التقدیرات.
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ات على أي حال، فإن إدراك نطاق وطبیعة المشكلة في البدایة سیساعدك على اتخاذ اإلجراء
وإظھار التقدم بمجرد تنفیذ سیاستك واقتراح التعدیالت المستقبلیة لسیاستك لتحسین نتائج 
 االنبعاثات. ال یجب أن تنتظر وجود مجموعة بیانات مثالیة حتى تعمل على خفض المیثان.

 مصادر المشاكل وحلول التخفیف

صل مع الشركات باستخدام معلومات االنبعاثات المتوفرة لدیك اآلن، ومن خالل التوا
 والھیئات التنظیمیة في مناطق قضائیة أخرى، یمكنك البدء في تحدید مصادر المشكلة.

 ھل لدیك خطة لتحدید أكبر مصادر االنبعاثات، مع مرور الوقت؟

مرة أخرى، یمكن أن یكون متعقب المیثان التابع لوكالة الطاقة الدولیة نقطة انطالق جیدة 
ویتم تقسیم تقدیرات االنبعاثات حسب البلدان على وفق قطاع . لتحدید المصادر الكبیرة

تشیر تقدیرات وكالة الطاقة  :الصناعة والعنصر والنشاط. ففي إندونیسیا على سبیل المثال
الدولیة إلى أن أغلب انبعاثات المیثان تأتي من مرافق النفط والغاز الطبیعي البریة. وتأتي 

فط البریة من التنفیس أو الحرق غیر الكامل، بینما یؤدي معظم انبعاثات المیثان من آبار الن
التسریب دوًرا أكبر في ملف انبعاثات آبار الغاز الطبیعي البریة. داخل ھذه المرافق، تحدد 
وكالة الطاقة الدولیة وحدات استرداد البخار في الخزانات وأنظمة الكشف عن التسریب 

 .محتملةتخفیف  واستبدال أدوات االنبعاث باعتبارھا تقنیات

 : مصادر انبعاث غاز المیثان في اندونیسیا 4الشكل
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 كیف یمكنك تحدید موقع "مصادر االنبعاثات الفائقة" المتقطعة؟

إن معرفة قطاعات الصناعة ونوع المعدات التي تھیمن على ملف االنبعاثات الخاصة بك 
ة والمتغیرة لالنبعاثات یعدّ أحد أمر مفید، ولكنھا لیست نھایة القصة. إذ أن الطبیعة المتقطع

أبرز التحدیات الفنیة الرئیسیة في معالجة غاز المیثان الناتج عن النفط والغاز. فال یمكنك 
معدّالت  معرفة متى سیتعطل أحد الصمامات، وعندما یحدث ذلك، فإنھا ستغیر بنحٍو كبیر

ة وحاالت الفشل األخرى. االنبعاثات المتوقعة بناًء على ضغط النظام والمتغیرات المناخی
واعتماداً على ممارسات عمل الشركات، فقد ال تكمل بعض فرق العمل عملیة ھدم اآلبار 
في جلسة واحدة، بل وقد تترك البئر مفتوحة بین عشیة وضحاھا أو حتى وصول فریق 

وتؤثر العمل في المناوبة التالیة، األمر الذي یؤدي إلى مضاعفة االنبعاثات لنفس النشاط. 
، على االنبعاثات الناتجة عن وحتى الوقت من الیومالتشكیالت الجیولوجیة المختلفة، بل 

 المعدات.

ونتیجة لھذا فقد أشارت الدراسات إلى أن عدداً ضئیالً من المصادر یؤدي إلى دفع أغلب 
االنبعاثات في أي مرفق بعینھ، أو عبر حقل أو منطقة منتجة. ولقد تم إجراء الكثیر من ھذه 
األبحاث في أمیركا الشمالیة، ولو أن النتائج المبكرة في مناطق أخرى تشیر إلى أنماط 

أفضل  ، وجد مختبر اآللیات الوطنیة للغاز في الوالیات المتحدة أن2006عام في فمماثلة. 
منشأة تحتوي على اآلالف من المكونات التي یحتمل أن تتسرب  عشرة عناصر تسرب في

.  ذكرت دراسة 12% من إجمالي االنبعاثات بمرور الوقت87% إلى 29ت بنحو منھا ساھم
% من المرافق المقاسة في منطقة إنتاج الغاز الصخري بارنیت 10 أن 2015بحثیة في عام 

انات أیضاً إلى أن المتطلبات . وتشیر ھذه البی% من االنبعاثات90في تكساس ساھمت بنحو 
التنظیمیة القائمة على السیطرة والتحكم قد ال تكون الوسیلة األكثر فعالیة من حیث التكلفة 

 لمعالجة أكبر مصادر االنبعاثات.

اقات وحوادث عملیة غیر الفائقة" أحیانًا نتیجة إلخف قد تكون "االنبعاثات، فضالً عن ذلك
از فشل بئر تخزین الغ] إلى [محطة ضاغط شدیدة التسریب في تركمانستان، من [متوقعة

                                                           
-733، الصفحات 343)، "تسرب المیثان من أنظمة الغاز الطبیعي في أمیركا الشمالیة"، العلوم، المجلد 2014برانت،( 12

735،;https://doi.org/10.1126/science.1247045 ; ) وكالة حمایة البیئةEPA) تسرب في قطاع 2014) األمریكیة" ،(
) EPAالنفط والغاز الطبیعي"، تقریر عن لجنة مراجعة التسریبات في قطاع النفط والغاز الطبیعي، مكتب وكالة حمایة البیئة (

  OAR-HQ-https://beta.regulations.gov/document/EPA-2010-0505-5110 ;لتخطیط ومعاییر جودة الھواء، 
وم والتكنولوجیا البیئیة، المجلد )، "انبعاثات المیثان من نظام نقل وتخزین الغاز الطبیعي في الوالیات المتحدة"، العل2015(

49/15،.01669b5acs.est./10.1021https://doi.org/ 

https://www.pnas.org/content/115/46/11712
https://www.pnas.org/content/115/46/11712
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-08/documents/clearstone_ii_03_2006.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-08/documents/clearstone_ii_03_2006.pdf
https://www.pnas.org/content/112/51/15597
https://www.pnas.org/content/112/51/15597
https://doi.org/10.1029/2019GL083798
https://doi.org/10.1029/2019GL083798
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab751d
https://doi.org/10.1126/science.1247045
https://doi.org/10.1126/science.1247045
https://doi.org/10.1126/science.1247045
https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OAR-2010-0505-5110
https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OAR-2010-0505-5110
https://beta.regulations.gov/document/EPA-HQ-OAR-2010-0505-5110
https://doi.org/10.1021/acs.est.5b01669
https://doi.org/10.1021/acs.est.5b01669
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. وتخلق ھذه األحداث قدراً كبیراً من عدم ]الطبیعي بالقرب من لوس أنجلوس، كالیفورنیا
االنبعاثات. ومن حسن الحظ أن التطورات الجدیدة في مجال الحصول  الیقین في تقدیرات

على البیانات األقمار الصناعیة وتجھیزھا توفر بصورة متزایدة سبال لتحدید ھذا النوع من 
خدمات المراقبة التي تكشف  )GHGSat) و(Kayrros ( المصادر.  وتقدم شركات مثل

اثات النفط والغاز وتحكمھا ویمكن أن تعزو ھذه االنبعاثات إلى أصول النفط والغاز عن انبع
استناداً إلى المعلومات المحلیة ودقة صور األقمار الصناعیة.  ومؤخرا، تضمنت وكالة 

الساخنة المرتبطة  المیثانخرائط عالمیة لمناطق الطاقة الدولیة توقعات الطاقة العالمیة 
تبین المناطق  خریطة عالمیة تفاعلیة النبعاثات المیثان GGSATبقطاع الطاقة، ونشرت 

ذات التركیزات العالیة من المیثان في الغالف الجوي والتي قد تكون مرتبطة بمصادر 
 الباعث للضوء الفائق. 

یكون الھدف محاولة تحدید مجموعة االنبعاثات المثالیة، بل جمع القدر الكافي  وال ینبغي أن
من البیانات األولیة ثم المراقبة بمرور الوقت بالقدر الكافي لوصف مصادر المشكلة 
وتوقعھا. في بعض األحیان، وبمراجعة البیانات، قد تجد مصادر كبیرة لالنبعاثات ــ مثل 

اء اإلصالحات، أو ربما نسیان إغالق الباب على صھریج تھویة خط األنابیب قبل إجر
التجمیع ــ والتي تتطلب سیاسة مخصصة. وعلى نحو مماثل، إذا أبلغت مناطق قضائیة 
أخرى عن أن نشاطاً بعینھ یولد قدراً كبیراً من االنبعاثات، إال أنك لم تحصل بعد على ھذه 

یاراً لقیاس االنبعاثات أو التحكم في البیانات، فبوسعنا أن نرسم سیاسة تعطي الشركات خ
المصدر. وھذا من شأنھ أن یمنحك فكرة أفضل عن حجم االنبعاثات الناتجة عن ھذه 

ھذا النھج بدقة مع تفریغ  یاكالیفورناتخذت  وقدالمصادر، في حین یبدأ في تنظیف بعضھا. 
السوائل. بالنسبة للمصادر التي قد تصبح مصدر انبعاث فائق استنادًا إلى أنماط البیانات، 
قد یكون تركیب أجھزة االستشعار عن بُعد طریقة جیدة لتحدید موقع االنبعاثات الكبیرة عند 

 مما یساعد على إعداد القدرة على معالجتھا بسرعة. -حدوثھا 

 ل التكنولوجیةالحلو

وتتعلق المجموعة األخیرة من االعتبارات التي توفر األساس لوضع السیاسات 
 ،بالتكنولوجیات المتاحة واستراتیجیات خفض االنبعاثات التي تطابق السیاق التنظیمي

وسیاق االنبعاثات لدیك. في حال تحدید التقنیات واالستراتیجیات الناجحة، قد  ،والصناعي
تتطلب سیاستك استخدامھا أو وضع معاییر أداء یمكن الوفاء بھا من خالل اعتمادھا. على 

بمجرد أن تبدأ الشركات في تنفیذ تقنیات "خفض االنبعاثات" في آبار النفط  :سبیل المثال

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab751d
https://www.kayrros.com/
https://www.kayrros.com/
https://www.ghgsat.com/
https://pulse.ghgsat.com/
https://pulse.ghgsat.com/
https://pulse.ghgsat.com/
https://www.iea.org/policies/8873-california-greenhouse-gas-emission-standards-for-crude-oil-and-natural-gas-facilities?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8873-california-greenhouse-gas-emission-standards-for-crude-oil-and-natural-gas-facilities?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8873-california-greenhouse-gas-emission-standards-for-crude-oil-and-natural-gas-facilities?country=United%20States&topic=Methane
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متحدة، وبعد أن بدأت في تأسیس الجدوى وفعالیة التكالیف، كانت والغاز في الوالیات ال
وآبار  آبار الغاز الجدیدة یات المتحدة تطلب استخدامھا في جمیعھیئة حمایة البیئة في الوال

دم توفر التكنولوجیا، یمكن للحكومة أن تستثمر في جھود البحث . وفي حالة عالنفط الجدیدة
والتطویر أو أن تقود برامج خفض االنبعاثات الطوعیة مع الصناعة إلیجاد استراتیجیات 
جدیدة للتخفیف. وبمرور الوقت، ینبغي للقائمین على التنظیم مراقبة التطورات في 

طلبات التنظیمیة بالتكنولوجیات تكنولوجیات خفض االنبعاثات لضمان عدم حصر المت
 القدیمة دون قصد والحیلولة دون استیعاب الخیارات الجدیدة.

بتكنولوجیات خفض االنبعاثات  ویتضمن متتبع المیثان الخاص بوكالة الطاقة الدولیة قائمة
لكل بلد على حدة، على أساس سلسلة  ،. ویتم تقدیم ھذه التوصیات على أساس عالميالقائمة

بریطانیة من -متصلة تتراوح بین األقل تكلفة إلى األكثر تكلفة لكل ملیون وحدة حراریة
یھا الغاز الطبیعي وبیعھ، وحدات تجنب المیثان. كما یوضح المخطط النقطة التي یجمع ف

 المبادئ التوجیھیة للمیثانوقد نشرت مبادرة . مقابل خفض االنبعاثاتباألسعار الحالیة، 
التي تقدم ملخصاً لخیارات التخفیف المعروفة حالیاً، والتكالیف،  أدلة ألفضل الممارسات

والتكنولوجیات المتاحة التي تغطي الكشف عن التسرب، والتھویة، واألجھزة الھوائیة، 
د التدخالت األكثر وغیر ذلك من المواضیع. وتشكل ھذه الموارد نقطة انطالق جیدة لتحدی

 فعالیة من حیث التكالیف والتي قد تروج لھا السیاسة.

وبعض التكنولوجیات ذات الصلة بخفض انبعاثات المیثان ال تقلل بصورة مباشرة من 
االنبعاثات بل تساعد في إیجاد (وأحیانا قیاس) انبعاثات المیثان. ونظراً للطبیعة المتقطعة 

المیثان، فإن تكنولوجیات االكتشاف والقیاس تشكل أھمیة بالغة في والعشوائیة النبعاثات 
التصدي لتحدي التلوث ھذا. والواقع أن العدید من سیاسات خفض انبعاثات المیثان القائمة، 

، تشمل نظام الكشف عن التسرب وكندا المكسیك بما في ذلك السیاسات المتبعة في
وإصالحھ، وتوجیھ الشركات إلى فحص وإصالح المعدات المّسربة على فترات منتظمة. 

القیاس، وفي السنوات األخیرة، عززت التطورات التكنولوجیة من االكتشاف وتحسنت دقة 
 یثانقسم تحسین بیانات المإلى  وخفضت التكالیف. لمزید من المعلومات، یرجى الرجوع

 في لمتتبع المیثان الخاص بوكالة الطاقة الدولیة.

https://www.iea.org/policies/8852-oil-and-natural-gas-new-source-performance-standards-and-new-emissions-standards-for-hazardous-air-pollutants-2012
https://www.iea.org/policies/8852-oil-and-natural-gas-new-source-performance-standards-and-new-emissions-standards-for-hazardous-air-pollutants-2012
https://www.iea.org/policies/8886-oil-and-natural-gas-sector-emission-standards-for-new-reconstructed-and-modified-sources?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-abatement-options#abatement-technologies-and-costs
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-abatement-options#abatement-technologies-and-costs
https://methaneguidingprinciples.org/
https://methaneguidingprinciples.org/
https://methaneguidingprinciples.org/best-practice-guides/
https://methaneguidingprinciples.org/best-practice-guides/
https://methaneguidingprinciples.org/best-practice-guides/
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/improving-methane-data
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 : منحنى تكلفة تخفیض غاز المیثان الھامشي في إندونیسیا 5الشكل

 
 

 الخطوة الرابعة: بناء القدرة التنظیمیة

، یجب أن یكون لدیك فھم جید للخصائص المختلفة )3و 2و 1(بعد االنتھاء من الخطوات 
تساعدك في عملیة اتخاذ القرار التنظیمي، بما في ذلك السیاق للسیاق المحلي والتي قد 

وملف تعریف االنبعاثات الخاص  ،وطبیعة صناعة النفط والغاز ،والتنظیمي ،القانوني
بمنطقتك القضائیة. ومع إحكام قبضتك على منطقة االختصاص القضائي، فأنت على 

الخطوات وات في ھذه المرحلة (. ستأخذك الخطاستعداد للبدء في مرحلة التطویر التنظیمي
مع الحرص على تعزیز قدراتك  تصمیم وصیاغة االقتراح التنظیمي، في )8إلى  4من 

 المؤسسیة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین.

لتصمیم وتنفیذ تنظیماتك  ،ھل لدیك الموارد والخبرات المؤسسیة التي تحتاج إلیھا
 المقترحة؟

الجیدة للبدء في ھذا األمر ھو وضع في اعتباركم قدرة المؤسسة، وكیف  من بین الطرق
یمكن استخدامھا بأكبر قدر من الفعالیة في تنظیم انبعاثات المیثان من قطاع الطاقة. ثم 
اعتماداً على نتائج تقییمك، سوف تحتاج إلى وضع خطة لزیادة قدرة المؤسسة. ونعني 

دي انبعاثات المیثان، وكتابة القواعد الالزمة للتصدي بالقدرة، قدرة أي مؤسسة على فھم تح

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

 2

 4

 6

 8

 10

0 100 200 300 400

فة 
تكل

ال
)

ي 
ریك

 أم
الر

دو
 /

M
bt

u
(

كیلو طن من انبعاثات غاز المیثان المحتملة

االستبدال المبكر لألجھزة
المضخات
مانع تسریب الضاغط
أنظمة أجھزة التھویة
محرك كھربائي

وحدات استعادة البخار
التقاط الغاز الّمنفّس
المشاعل
الرافعة ذات الكباس

مرحلة المنبع
مرحلة المصب

أخرى

األجھزة الحالیة استبدال

تركیب األجھزة الحدیثة

كشف التسریب واصالحھ
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لھذا التحدي، وتنفیذ ھذه القواعد وتنفیذھا. إذ تشمل القدرة أربعة مفاھیم: الدعم السیاسي، 
 والثقة، والخبرة، والموارد.

وبقدر ما تحدد أوجھ القصور أو مجاالت التحسین، فإن ھذا ال یعني أنھ یجب علیك االنتظار 
على قدرة جدیدة قبل وضع سیاسة جدیدة. لم یسبق ألي جھة تنظیمیة أن حتى تحصل 

تصرفت في ظل الظروف المثالیة. ولكن من خالل فھم القیود التي تواجھھا، یمكنك اتخاذ 
خطوات محددة الھدف لتعزیز وبناء القدرات، في حین تقوم في الوقت نفسھ بتصمیم 

 تنظیمات تضع في االعتبار وضعك الحالي.

 تتمتع وكالتك بالدعم السیاسي الالزم للعمل؟ھل 

إن مستوى الدعم السیاسي الذي تتمتع بھ مؤسستك سوف یحدد مسار العمل والتكھن بھ. قد 
تكون السلطة المؤسسیة نتیجة لإلطار القانوني لحكومتك ومكان وجود مؤسستك في الھیكل 

ا أو أولویاتھا أقرب إلى الرسمي. فقد تزداد قوة مؤسسة غامضة نسبیًا إذا كانت قیادتھ
أولویات الحكومة ككل، ورغم أن أي مؤسسة تتمتع بقدر كبیر من السلطة القانونیة قد تھدر 
الوقت والموارد في محاربة ھیئة أخرى ذات والیة قضائیة متداخلة. وإذا لم یكن لدیك 

تصرف، استقالل سیاسي واضح أو دعم سیاسي واضح، فإن ھذا ال یعني أنك ال تستطیع أن ت
ولكن قد تنصحك الظروف ببدء بمشاریع صغیرة، وربما إطالق مشاریع تجریبیة أو 

رنامج أوسع للحد مشاریع تعاونیة مع منتجي الطاقة لتوفیر مفھوم وتولید الدعم السیاسي لب
 من غاز المیثان.

 

 ھل مؤسستك موثوق بھا من الجمھور أو المجتمع المدني؟

من المجتمع المدني أو عامة الناس. قد تضطر أیًضا  وقد تستمد بعض سلطتكم في العمل
إلى كسب ثقتھم بأن تظھر لھم امكانیة تنفیذ سیاسات خفض انبعاثات المیثان وإنفاذھا بنحٍو 
عادل. ویجوز ألصحاب المصلحة الرئیسیین خارج نطاق المجتمع الخاضع للتنظیم أن 

ة تعمل مع حكومتك، أو مستھلكو یّضموا أعضاء المجتمع المدني في بلدك، أو منظمات دولی
أصحاب المصلحة ھؤالء ودعمھم  مناطق أخرى من العالم. وتكسب ثقةالنفط والغاز في 

حینما ینظرون إلى أفعالك على أنھا تعزز المصلحة العامة وتحقق تخفیضات حقیقیة في 
لشفافیة أثناء االنبعاثات. ولبناء ھذه الثقة، قد تحتاج إلى التفكیر في السیاسات التي تتسم با
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تطویر القواعد وطوال العملیة التنظیمیة، والتحقق من أنشطة الشركة من جانب طرف 
مخاوف المجتمع في وضع قواعد المیثان األخیرة من خالل  میریالند)عالجت والیة (ثالث. 

) بشكل علني، أو إجراء LDARمطالبة الشركات بنشر نتائج اكتشاف التسرب وإصالحھ (
  الخوف من االنفجار).إصالحات دون 

 ما ھي الخبرات ذات الصلة الموجودة في مؤسستك؟

من المھم جرد خبرة المؤسسة أیًضا. وسوف تكون القواعد المكتوبة فعالة إذ ستعمل وفقاً 
 للقواعدلنقاط القوة المؤسسیة، ألن الموظفین سیكونون أكثر قدرة على مراقبة االنصیاع 

نت اع أي وكالة أو وزارة أن تطور دوماً خبرة خاصة إذا كوتنفیذھا. بطبیعة الحال، تستطی
تعلم أن ھذا ھو االتجاه التنظیمي الذي ترید أن تتوجھ إلیھ، من خالل التوظیف المستھدف، 

قد یؤدي تقدیم الشھادات في مجال تصویر  :والتدریب والتطویر المھني. على سبیل المثال
إلى بناء الثقة والكفاءة في فریق اإلنفاذ أو الغاز البصري وغیره من أسالیب كشف التسرب 

فریق المساعدة في االمتثال. وفضالً عن ذلك، قد یتوفر التدریب من المجتمعات المھنیة أو 
، ورش عمل فنیة الشركات األخرى أو المصادر الخارجیة. وتقدم جمعیة مھندسي النفط

لتقدیم دورات تدریبیة. كما قد تعمل الوكالة  دولیة كما انضمت منظمات وشركات طاقة
على اكمال خبراتھا من خالل العمل مع خبراء خارجیین لفھم ملفات االنبعاثات، أو كتابة 
وتنفیذ سیاسات الحد من غاز المیثان، أو إقامة الشراكات مع الجامعات المحلیة والمنظمات 

لیة، أو التنسیق مع الوكاالت غیر الحكومیة، أو العمل مع المنظمات والمؤسسات الدو
 13الشقیقة التي تتمتع بمجموعة من المھارات التكمیلیة.

وحتى إذا كنت قادًرا على استكمال خبرتك، فإن القدرة الداخلیة لدیك وھیكلك مترابطان 
 المؤسسة كیفیة تنفیذھا أو إنفاذھا. موظفوللغایة؛ فال تضع القواعد التي لن یعرف 

                                                           
على سبیل المثال، في إطار مبادرة المبادئ التوجیھیة للمیثان، اشتركت العدید من شركات النفط والغاز مع منظمات المجتمع  13

ومدیري المستوى  -التي تستھدف المسؤولین التنفیذیین في الصناعة من الفصول الرئیسیة للمیثان في تطویر سلسلة المدني
-26انبعاثات المیثان في قطاع الغاز (المتوسط والتي تتضمن مواد حول تنظیم المیثان. على سبیل المثال، الجلسة التدریبیة: 

 ، فیینا، النمسا).2019نوفمبر  27

https://www.spe.org/en/training/courses/mei-methane-emission-measurement-mitigation-memm/
https://methaneguidingprinciples.org/masterclass-courses/
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 د الكافیة إلنجاز المھمة؟ھل لدى وكالتك الموار

سیكون للموارد تأثیر ھائل على نوع قواعد خفض انبعاثات المیثان وتعقیدھا. وقد تعني 
الموارد المیزانیة، أو عدد موظفي اإلنفاذ، أو الوصول إلى موارد كافیة لتكنولوجیا 

 المعلومات األساسیة، أو تكنولوجیات متخصصة للكشف عن المیثان.

الموارد لن یمنعك من العمل، ولكنھ سیقترح أسالیب أقل كثافة في استخدام  إن االفتقار إلى
الموارد. قد تقوم مؤسسة لدیھا أجھزة لوحیة لكل مفتش ببناء نظام تبلیغ مختلف تماًما عن 
مؤسسة ال تدعم األجھزة االلكترونیة أو االتصال الثابت باإلنترنت. لیس ھنالك نظام أفضل 

عن تصمیم أنظمة رفع التقاریر أو فرض القواعد من دون وجود من آخر؛ تنشأ المشاكل 
صغیرة ذات عدد ضئیل  قد تدیر مؤسسة :تقییم واقعي لموارد الھیئة. على سبیل المثال

للغایة من الموظفین نظاماً فعّاالً من خالل اختیار االعتماد على أجھزة االستشعار عن بعد، 
، أو المراجعة الذاتیة للحسابات مع فرض أو شركات االختبار التابعة لجھات خارجیة

عقوبات شدیدة على التقاریر غیر المكتملة أو الخاطئة لتعزیز جھود اإلنفاذ. على سبیل 
، ببناء محققین من جھات المكسیكو ألرجنتیناقامت بعض البلدان، بما في ذلك  :المثال

ة بالنفط والغاز، لبناء الثقة في بیانات الشركات من دون خارجیة ضمن أنظمتھا الخاص
 االضطرار إلى االعتماد على المفتشین الحكومیین.  

 : إشراك أصحاب المصلحةالخامسةالخطوة 

قبل اتخاذ أي إجراء رسمي لتنظیم انبعاثات المیثان، ینبغي علیك التواصل مع الشركات 
بتطویر النفط والغاز، والھیئات التنظیمیة التي تخضع للتنظیم، والمجتمعات المتأثرة 

األخرى داخل حكومتك، وغیرھا من قطاعات المجتمع المدني. وال ینبغي أن تكون التوعیة 
ولتحقیق ذلك یجب  في ھذه المرحلة االستكشافیة شاملة، ولكن ینبغي أن تكون استراتیجیة.

ھل ھناك متشككون یمكن  المضي قدماً؟ودعم لھل ھناك حلفاء ل اإلجابة عن أسئلة مھمة؛
؟  ھل ھناك شركاء ات أو منحھم وعداً بعملیة مفتوحةتخفیف مخاوفھم من خالل تبادل البیان

 صارمة،محلیون ودولیون یمكن لخبرتھم ومعلوماتھم أن تساعدك في تحدید أھداف سیاسیة 
ولكن یمكن تحقیقھا؟  ھل ھناك مجموعات ذات المصلحة یستحقون االھتمام بخطتك 

من خالل التعاون مع نظیم؟ ھل یمكنك تجنب المعارك البیروقراطیة في وقت الحق للت
 مؤسسات أخرى؟

https://www.iea.org/policies/8844-energy-resolution-7852005-national-program-for-control-of-losses-of-air-tanks-for-storage-of-hydrocarbons-and-their-derivatives?country=Argentina&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
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أمًرا بالغ األھمیة. قد یُطلب  القضائیةسیكون إشراك الشركات النشطة في منطقة صالحیتك 
مناقشة خططك مع شركة مملوكة للدولة قبل المتابعة.  -أو بتوجیھ من القیادة السیاسیة  -منك 
ن كما لوحظ في ھذا البحث، فإن بعض الشركات الدولیة العاملة في نطاقك القضائي قد ولك

تعھدت بالتزامات لتخفیف انبعاثات المیثان، ویمكنھا توفیر معلومات حول انبعاثات غاز 
المیثان وأسالیب خفض االنبعاثات القائم على عملیات متبعة في بلدان أخرى والمشاركة 

لخفض انبعاثات المیثان. فالتحدث إلیھم والتماس ھذه المعلومات قبل  في التحالفات الدولیة
اإلعالن عن أي سیاسة من شأنھ أن یساعد في جعل تعھداتك األولیة تبدو أكثر جدوى وأكثر 

 ً . فضالً عن ذلك، فمن خالل مشاركة أفكارك معھم قبل اإلعالن عن أي شيء، تخلق اطالعا
ً الشركات الفرصة لطرح األسئلة، وال في  تماس الضمانات، وبالتالي ستصبح أكثر اطالعا

مسعاك في الوقت الذي ستذھب فیھ إلى الصحافة. ومن ناحیة أخرى، فإن تقدیم المعلومات 
للجمھور عن جھود التوعیة ھذه والتماس المدخالت من ِقبَل أصحاب المصلحة اآلخرین 

 من شأنھ أن یبني الثقة.

قد یكون لدى واعة أیًضا أھدافًا جیدة للتواصل. قد یكون الالعبون اآلخرون في الصن
المقاولین الذین یقومون بالعدید من األنشطة ذات الصلة بخفض انبعاثات المیثان ومقدمي 
التكنولوجیا ومدققي الحسابات التابعین لجھات خارجیة وشركات التأمین والجھات الداعمة 

 الیة.المالیة رؤى مھمة قد تساعدك في تصمیم سیاسة أكثر فع

تأكد فالعمل؛ المضي قدماً في إلى  مجتمعات أو أفراد المجتمع المدنيقد تدفعك بعض الو
من أن عملیتك تتضمن العمل معھم، وتقر بقیادتھم، وتلتمس دعمھم المستمر.  یتعین علیك 
أن تحاول االلتزام بعملیة مفتوحة قدر االمكان وذلك باالستعانة بتقییم شفاف لتكالیف 

 وائدھا.السیاسة وف

ً سریة  في المراحل األولى من عملیة وضع السیاسات، من المرجح أن تستخدم طرقا
للوصول إلى أصحاب المصلحة على أساس فردي أو مجموعة صغیرة. في بعض الحاالت، 

قد تلتقي بقادة  :یمكنك إقران ھذه االجتماعات الھادئة بتجمع عام أكثر. على سبیل المثال
في العمل، ثم توافق على عقد اجتماع في قاعة عامة لالستماع إلى  مجتمع ما لمناقشة نیتك

مخاوف المجتمع من دون االلتزام علناً في ذلك الحدث باتخاذ اإلجراءات الالزمة. بالنسبة 
للمجتمعات التي لیست على درایة جیدة بمخاطر المناخ والسالمة التي تسببھا انبعاثات 

للتخفیف من ھذه المخاطر، فإن استراتیجیة التوعیة قد  المیثان أو الخطوات الالزم اتخاذھا
تتضمن جانباً تعلیمیاً وتثقیفیاً أیضاً. باإلضافة إلى ذلك، قد تسعى إلى الحصول على فرص 
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استراتیجیة لموظفي وكالتك أو وزراتكم للتحدث عن خفض انبعاثات المیثان في المؤتمرات 
حتى إذا لم یقم الموظفون في السابق عن التي قد یحضرھا أصحاب المصلحة الرئیسیون؛ و

 خطط للتنظیم، فإن وجودھم قد یشیر إلى أنك تجد أن خفض انبعاثات المیثان مسألة ھامة.

وقد ترغب أیًضا في النظر إلى ما ھو أبعد من ذلك، لتوقع نوع مشاركة أصحاب المصالح 
الیات القضائیة، قد التي ستحتاج إلیھا في عملیة صنع السیاسة الخاصة بك. وفي بعض الو

تنشئ الھیئات التنظیمیة مجالس استشاریة یتم التشاور معھا في نقاط معینة. وفي الوالیات 
المتحدة، ظھر "وضع القواعد عن طریق التفاوض" أو "وضع القواعد" (من أجل 

قانوني إداري قد یكون قابالً للتطبیق أیضاً في سیاق خفض  كاتجاه"التفاوض التنظیمي") 
ثات المیثان. حینما تؤثر عملیة وضع القواعد على عدد قلیل من الكیانات الخاضعة انبعا

للتنظیم، یجوز للمؤسسة أن تنشئ لجنة تمثل بشكل عادل المصالح المختلفة المعرضة 
للخطر و "تتفاوض" بشأن لغة السیاسة مع تلك اللجنة من خالل عملیة تعاونیة. وفي تباین 

م على التغییر، فإن بعض القائمین على التنظیم في الوالیات أقل رسمیة حول النھج القائ
المتحدة سوف یجرون عملیة غیر رسمیة لجمع المعلومات أو یوجھون مجموعة متنوعة 
من أصحاب المصلحة إلى التفاوض على حل سیاسي قبل أن تتناول الجھات التنظیمیة ھذه 

 ً رورة بھذه العملیة غیر الرسمیة، . إن الجھات التنظیمیة لیست ملزمة بالضالقضیة رسمیا
 ولكنھا تدرك أن الحل یعكس اإلجماع.

وسوف یستغرق إشراك أصحاب المصلحة وقتاً وموارد قیمة، ولكن ھذه التفاعالت المبكرة 
 یمكن أن تساعدك في توقع المعارضة، ووضع السیاسات.

 : تحدید األھداف التنظیمیةالسادسةالخطوة 

الالئحة التنظیمیة الخاصة بك. قبل أن تبدأ في الصیاغة،  یمكنك اآلن البدء في تصمیم
ستحتاج إلى وضع مجموعة من األھداف التنظیمیة التي ترغب في تحقیقھا. وفي جوھر 
األمر، ینطوي ھذا على اإلجابة على السؤال التالي: "ما المشكلة التي نحاول حلھا؟". 

ة لتحدید الشروط المسبقة الضروریة وانطالقاً من ھنا، یمكنك الرجوع إلى الخطوات السابق
لحل ھذه المشكلة. بینما تقوم بذلك، ستساعدك المعلومات التي جمعتھا في الخطوات السابقة 

 في تحدید األھداف التي تم تخصیصھا لمصدر االنبعاثات في صناعتك.
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ات ھناك العدید من األشكال المختلفة التي یمكن أن یتخذھا ھدف السیاسة. وتقوم بعض سیاس
 خفض انبعاثات المیثان على ھدف خفض المیثان على نطاق االقتصاد، كما ھو الحال في

خر ھدفًا على مستوى الصناعة أو ھدفًا خاًصا بقطاع معین. . یشمل البعض اآلكالیفورنیا
صة تحدید أھداف خفض االنبعاثات الخا المكسیكة أخرى، یتطلب التنظیم في ومن ناحی14

 بالمنشآت.  

حجم غاز المیثان (بالطن)، أو (نسبة مئویة) مقارنة في تخفیض ویمكن التعبیر عن األھداف 
التحالف دعا باالنبعاثات السابقة، أو انخفاض نسبة انبعاثات المیثان نسبة إلى حجم اإلنتاج. 

(الذي أنشأه برنامج األمم المتحدة للبیئة وتحالف المناخ والھواء النظیف)  العالمي للمیثان
 2005٪ على األقل عن مستویات عام 45بنسبة  االنبعاثات لخفضالبلدان إلى تحدید أھداف 

یمكن أیًضا تحدید األھداف من  .2030٪ بحلول عام 75إلى  60ومن  ،2025بحلول عام 
خالل متوسط "كثافة المیثان" للغاز الطبیعي، مثل تلك التي أعلنت عنھا الشركات في 

التي تم تحدیدھا  -مبادرة مناخ النفط والغاز لتقلیل كثافة غاز المیثان إلى "قریبة من الصفر" 
 .2025بحلول عام  -٪ 0.2و٪ 0.25بین 

وبدالً من تحدید ھدف صعب المنال على مستوى الصناعة بأكملھا، فقد ترغب في تحدید 
صناعات المنبع  أھداف أكثر دقة (أو أھداف فرعیة) ألجزاء مختلفة من الصناعة ــ مثل

مقابل صناعات المصب، والحقول البریة مقابل الحقول البحریة، والتقلیدي مقابل غیر 
لنظر فیما إذا كنت ترغب في تحدید أھداف منفصلة لالنبعاثات الناتجة التقلیدي. كما یمكنك ا

عن منشآت جدیدة أم ال، بدالً من تحدید االنبعاثات الناتجة عن المرافق الموجودة وما إذا 
 المھجورة في منطقتك القضائیة. كنت ترید وضع خطة لمعالجة اآلبار

د حجم صریح أو نسبة مئویة، فإنھا اللوائح المخصصة لخفض االنبعاثات التي ال تحدإن و
 ً على خفض انبعاث الغاز كھدف حتى ولو لم تكن كمیة أو معدل االنبعاثات  تنطوي ضمنا

محددة. وقد تعكس القواعد التنظیمیة التي تحدد القواعد التنظیمیة بوجھ خاص ھدفا ھندسیا 
االنبعاث من البنیة تصاعدیا؛ على سبیل المثال، التخلص من جمیع األجھزة الھوائیة عالیة 

الرغبة في  (LDAR). وتعكس متطلبات ة للنفط والغاز بحلول تاریخ معینالتحتیة الحالی
 تحدید مصادر االنبعاثات الجدیدة والتصدي لھا عند ظھورھا.

                                                           
 من سلسلة قیم النفط والغاز الطبیعي.  ھدف لغاز المیثان في عملیات نقل وتخزین أجزاء أنشأت كولورادو عملیة لوضع 14

https://www.iea.org/policies/8872-california-senate-bill-1383-2016-short-lived-climate-pollutants?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8872-california-senate-bill-1383-2016-short-lived-climate-pollutants?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8872-california-senate-bill-1383-2016-short-lived-climate-pollutants?country=United%20States&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.ccacoalition.org/en/news/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://www.ccacoalition.org/en/news/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://www.ccacoalition.org/en/news/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://www.iea.org/policies/8857-colorado-regulation-no-7-control-of-ozone-precursors-and-control-of-hydrocarbons-via-oil-and-gas-emissions?topic=Methane
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وقد یكون لدیك أیضاً بعض األھداف التنظیمیة التي ال تركز على خفض االنبعاثات. على 
طلبات جرد غازات االحتباس الحراري، قد تحدد ھدفًا یتمثل عند تصمیم مت :سبیل المثال

في وجود نسبة معینة من الشركات التي تمتثل للقانون في غضون سنة واحدة. وكمثال 
ً یتلخص في ضمان احتواء  تقییم البیئي الجدیدة، فقد تحددآخر، بالنسبة لمتطلبات ال ھدفا

ھر الستة المقبلة. وقد یكون أحد األھداف جمیع المشاریع التي تمت الموافقة علیھا في األش
عمل تدقیق ومراجعة الحسابات في ھذه الصناعة. وقد ت طویرالسیاسیة األخرى تحفیز ت

بعد تطویر قطاع الغاز في المرحلة  :على سبیل المثالبعض ھذه االھداف في انسجام؛ 
 الجو.الوسطى، قد تستعد للتخلص من عملیات حرق الغاز المصاحب أو اطالقھ في 

حینما تفكر في أھدافك، قد ترغب في الرجوع إلى بعض محادثات أصحاب المصالح التي 
قمت بھا في الخطوة السابقة. وسوف تسألك المجتمعات والشركات والمجتمع المدني لماذا 
تقوم بھذا العمل وما الذي ترید تحقیقھ. وسیرغبون في معرفة ما إذا كانت األھداف التي 

تحقیق باستخدام التكنولوجیا الحالیة. وسوف یتساءلون ماذا یعني ھذا بالنسبة حددتھا قابلة لل
 واألمان، والوظائف، وسعر الطاقة.لھم من حیث تكالیف االمتثال، والبیئة 

 : حدد تصمیم النھج المناسب السابعةالخطوة 

في ھذه الخطوة، ستجمع المعلومات التي حصلت علیھا في الخطوات األولى لخریطة 
الطریق ھذه وستقرر األسالیب التنظیمیة األكثر مالءمة لمساعدتك في تحقیق األھداف 

 . أثناء قیامك بھذا التمرین، نقترح علیك الرجوعالسادسةالتنظیمیة المحددة في الخطوة 
، التي توفر معلومات معّمقة حول األسالیب التنظیمیة التي تم مجموعة األدوات التنظیمیة 

استخدامھا حول العالم. من خالل مجموعة األدوات، سعینا إلى اإلشارة إلى أكثر األسالیب 
واألمر متروك لك بعد ذلك لالختیار من بین ھذه الخیارات األكثر مالءمة للسیاق شیوعاً؛ 

الخاص بك. كما تتضمن مجموعة األدوات التنظیمیة أقسام حول العناصر األساسیة الشائعة 
في معظم األنظمة التنظیمیة، على سبیل المثال متطلبات التقاریر والمعلومات، فضالً عن 

 أنظمة المراقبة.

وجد إجابة صحیحة لتصمیم السیاسات.  واألمر األكثر أھمیة ھو أنك تحدد األسالیب وال ت
التي تعمل مع سیاق سیاستك ولیس ضده. ولن یكون االستفسار واضحاً بل قد یتطلب طرح 

قد یبدو أن ضریبة الكربون التي تعالج المیثان ھي  :سلسلة من األسئلة. على سبیل المثال
إلى السلطة لفرض ضریبة على  رونة، ولكن مؤسستك قد تفتقرأكثر األسالیب كفاءة وم
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الشركات في منطقة االختصاص القضائي لدیك أو القدرة على تتبع االنبعاثات لضمان 
 االمتثال. 

في الجزء المتبقي من ھذا القسم، نقدم مجموعة من األمثلة لتوضیح تصمیم السیاسة وكیف 
، نقدم روابط إلى میثان. حیثما یكون مناسبًاائح الیمكن أن تؤثر خصائص نظامك على لو

األقسام ذات الصلة من مجموعة األدوات التنظیمیة وأمثلة من قاعدة بیانات سیاسات وكالة 
 الطاقة الدولیة.

 المثال أ: تحقیق خفض كثافة المیثان إلى جانب تطویر الغاز الطبیعي 

دعم القیادة لجھودك الرامیة على ، وقد حصلت الجھة التنظیمیة للبیئة في بلدكترض أنك لنف
بصناعة ناضجة للغاز  كبلدویتمتع  ،باریس بشأن المناخ اتفاقیة إلى تحقیق التزامات

الطبیعي، لكنھا على وشك الشروع في التوسع السریع في تطویر الغاز الطبیعي. ونتیجة 
لذلك، قمت بتحدید ھدف السیاسة العامة المتمثل في خفض كثافة غاز المیثان في النفط 

یمي والغاز الطبیعي المنتج في منطقتك القضائیة؛ وھذا یعني أنك ترید أن یتطلب ھدفك التنظ
من الشركات الحد من انبعاث المیثان المتسرب أو المیثان المصاحب الذي یطلق في الجو 
المرتبط بكل وحدة من وحدات اإلنتاج. وسیتیح لك ذلك تحدید ھدف طموح مع تمكین تطویر 

 قدرة إنتاجیة جدیدة.  

. بعد ولتحقیق ھذا الھدف، سوف تحتاج إلى فھم دقیق إلى حد ما لمعدل التسرب األساسي
ذلك ستحتاج إلى تحدید ھدف قابل للتطبیق وتحدید مدى إلزامیة أو مرونة المعیار الذي 

 تحدده. وألغراض التوضیح، لقد حددت أن مؤسستك تملك:

  فإن مؤسسة أو وزارة الطاقة تنظم حجم  ذلك،سلطة تنظیم المیثان بنحٍو عام (ومع
 القانونیة). خالل التصاریحالغاز الذي یطلق في الجو وكمیات الغاز المحترق من 

  .مواطن القوة المؤسسیة في التنظیم واإلنفاذ وجمع البیانات 
 .خبرة محدودة في مجال المیثان في أنشطة النفط والغاز والموارد المحدودة 
  ،السلطة على تلوث الھواء تتعلق بشركات النفط والغاز المتعددة الجنسیات في بلدك

 المملوكة للدولة.وسلطة محدودة على المؤسسة 
ولكنك أیًضا مصدّر كبیر؛ والقصد من التنمیة  الغاز،طلب محلي على  لنفترض أنھ لدیك

الجدیدة ھو توفیر سوق التصدیر ھذه. وعلى الرغم من تعھدات المیثان الطموحة لشركات 
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النفط متعددة الجنسیات العاملة في بلدك، یبدو أن الموظفین في الحقول غیر مطلعین على 
یة المیثان أو ما الذي یجب فعلھ حیال ذلك. كما أن حوافز الربح غیر متوافقة أیضاً مع قض

 ھدف خفض انبعاثات المیثان.

غاز  للوائح تنظیمنظراً لھذه المجموعة من العوامل، یمكنك تحدید عناصر تصمیم معینة 
وة في عملیة المیثان الخاص بك. إن كتابة قاعدة قابلة للتنفیذ من شأنھا أن تكون موطن ق

التنظیم والتنفیذ. ومع ذلك، فإن التعاون مع وزارة الطاقة یمكن أن یعزز فعالیة تنظیمك. 
الغاز في الجو والحرق الصادرة عن الوزارة على تحدید معدل  إطالقستساعدك تصاریح 

التسرب المرجعي للصناعة وتحدید أھداف الحد من الكثافة. كما تتطلب سلطتھم على 
ملوكة للدولة دعماً لقانونك الخاص. یمكن لشبكتھم األوسع مع الجھات الفاعلة المؤسسة الم

في الصناعة تسھیل التدریب والطرق األخرى لتحسین فھم الشركة لقضیة المیثان. وتعني 
سلطتھم على التنقیب عن النفط والغاز أنھ یمكنھم تقدیم خصومات من اإلیجارات أو 

ي البنیة التحتیة للحد من غاز المیثان، وتعزیز حكمك اإلتاوات المستحقة لالستثمارات ف
ومواءمة حوافز الربح والتخفیف. إذا لم تكن لدیك عالقة عمل جیدة مع وكالة أو وزارة 
الطاقة، فقد یفكر رئیس الدولة أو الحكومة في إطالق مجموعة عمل مشتركة بین الوكاالت 

تطلب أیًضا من موظفي وزارة الطاقة أو تقدیم إحاطة شھریة لرؤساء كلتا الوزارتین. قد 
 أثناء كتابة الالئحة التنظیمیة.أن یتم إعارتھم لمؤسستك 

ومن ناحیة أخرى، إذا كان بلدك على وشك الشروع في تطویر جدید للغاز الطبیعي، فإن 
الئحتك التنظیمیة قد تنجح جزئیاً في تحقیق ھدفھا المتمثل في الحد من كثافة غاز المیثان 

المطالبة بإنشاء بنیة تحتیة منخفضة االنبعاثات وغیر مشعة لالنبعاثات في أي من خالل 
منشأة جدیدة. وقد یكون تركیب معدات منخفضة االنبعاثات في المقام األول أقل تكلفة. 
وحتى في الحاالت التي ال یكون فیھا ھذا األمر كذلك، فإن أي مرفق جدید یستطیع أن 

السنوات، األمر الذي یجعلھ أكثر فعالیة من حیث التكلفة.  یسترد قیمة االستثمار على مدى
لذلك، وعلى الرغم من أن الالئحة التنظیمیة الخاصة بك یجب أن تستھدف البنیة التحتیة 

 تجاھل عملیات البناء المستقبلیة.الموجودة، إال أنھ یجب أال ت

یة المحلیة والتصدیر لوجود طلب محلي على الغاز لدیك، وتتوفر لدیك البنیة التحت ونظراً 
ین یمكنھم لنقل المنتج، فإن ھدفك قد یكون أكثر صرامة بسبب التوقعات المعقولة بأن المشغل

عي لخدمة األسواق المنشأة الغاز المسترد. وفضالً عن ذلك، إذا تم تصدیر غازك الطبی بیع
 ً المعیار األكثر ، فإن أداء غاز المیثان للغاز المستوردأو إذا كنت تفكر في معاییر  مسبقا
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صرامة یمكن أن یفید منتجیك في تلك األسواق. ولبناء ثقة المستورد في التخفیضات التي 
 أبلغت عنھا، سیكون من الضروري وجود برنامج قوي للمراقبة والمتابعة.

بالنسبة لمعیار كثافة المیثان نفسھ، یمكنك وضع معاییر توجیھیة لكل قطعة من المعدات  أما
لى أساس أنھ في حال امتثال المشغل، فستحقق ھذه اإلجراءات بنحٍو إجمالي أو النشاط، ع

التخفیضات المستھدفة. في نھج "القیادة والتحكم" ھذا، سیكون المشغل مسؤوالً عن تركیب 
ھذا الجزء الخاص من المعدات أو إجراء نشاط الصیانة بالطریقة المطلوبة تماًما، ولكنھ 

دف الخفض اإلجمالي. (وبموجب ھذا النھج، تحملت الجھات لن یكون مسؤوالً عن تحقیق ھ
 التنظیمیة في األساس عبء تحقیق ھدف الكثافة). وعلى النقیض من ھذا، یمكنك تحدید أو

توجیھ كل شركة إلى تحدید ھدف إجمالي لخفض الكثافة، ثم  -كما ھي الحال في المكسیك -
 أي خطوات ضروریة لتحقیق ھذا الھدف. باتخاذالسماح لھا 

إن تبني نھج "السیطرة والتحكم" أمر منطقي إذا كنت تدرك إمكانیة خفض االنبعاثات 
مثل تطبیق ھدف خفض االنبعاثات المكتملة من أجل استكمال  -الناتجة عن تدخالت محددة 

ونات التي بناء بئر جدید، أو تركیب وحدات تحكم ومضخات ھواء محیطة بدالً من المك
ألنھ یمكنك بعد ذلك أن تكون واثقًا إلى حد ما من أن اإلجراءات  -تعمل بالغاز الطبیعي

المطلوبة ستحقق الھدف في نھایة األمر. فھناك وفرة من المواد المطبوعة التي تحدد، على 
التخفیضات المتوقعة من استخدام الصمامات التي ال تنزف على اإلطالق بدالً  :سبیل المثال

) وحدود االنبعاثات EPA( وكالة حمایة البیئة من الصمامات عالیة التنفیس (بما في ذلك من
).  وكثیراً ما یكون فرض إجراءات منفصلة أسھل من فرض ھدف لالنبعاثات، الكربونیة

على أن تعتمد الجھات التنظیمیة الرائدة، والسیما حینما تفتقر إلى الموارد، بنحٍو أكبر على 
د أھداف السیاسة الخاصة بك من حیث ھذه . (یمكنك أیًضا إعادة تحدیالوصفیةالمعاییر 

كخطة للتخلص التدریجي من جمیع الصمامات عالیة : األھداف المحددة، على سبیل المثال
 عتك خالل مدة أقصاھا خمس سنوات).التسریب من صنا

ومع إلمام مؤسستك بمعرفة أفضل حول معدالت التسرب األساسیة وملف التعریف 
یثان، فإنھا قد تكمل المتطلبات التي تفرض معاییر الكثافة على اإلجمالي النبعاثات غاز الم

مستوى المنشأة أو الصناعة والتي تمكن الشركات من اتخاذ القرار بشأن اإلجراءات 
اإلضافیة التي یتعین علیھا اتخاذھا لتلبیة الھدف األساسي. كما یمكنك أن تتعلم من تقنیات 

ا الشركات للتأكید على التخفیضات التي تقوم بھا ــ مراقبة االنبعاثات والنھج التي تستخدمھ
وھذا النوع من المراقبة ھو الذي مّكن النرویج من تطویر عوامل االنبعاثات الخاصة بكل 

https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/ll_pneumatics.pdf
https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/ll_pneumatics.pdf
https://www.catf.us/wp-content/uploads/2019/09/CL2016-ZeroEmitting-Pneumatics-Alts-1Aug2016.pdf
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بلد على حدة. ولكن في ضوء الشكوك التي تحیط برصد المیثان، فقد یتطلب األمر استخدام 
 ضمانات إضافیة لضمان االمتثال.  

 ق خفض كثافة المیثان في المنشآت القائمةالمثال ب: تحقی

تفكر بتطور ، باستثناء أنك ال متوفرةافترض اآلن أن جمیع الخصائص المذكورة أعاله 
منشآت اإلنتاج  على وھنا سوف تركز الئحتك التنظیمیة بنحٍو أساسي جدید في المستقبل.

القائمة. قد تعمل مع وكالة أو وزارة الطاقة لتطبیق نسخة أكثر صرامة من النظام القائم 
على الحوافز المذكور في المثال أ، والذي یمكن بموجبھ خصم االستثمارات في 
استراتیجیات خفض انبعاثات المیثان من اإلیجارات أو اإلتاوات. بدالً من ذلك، إذا لم یتعاون 

ت ظم الطاقة، أو إذا كانت البالد تعتمد بنحٍو مفرط على حقوق الملكیة لتقدیم تخفیضامن
ستراتیجیة تعویضات، تتطلب من إحدى الشركات التي تقوم كبیرة، قد یصمم المنظم البیئي ا

ببناء قدرة إنتاجیة جدیدة لـ "إزالة" االنبعاثات الجدیدة مع تخفیض في االنبعاثات في 
. ومن الممكن أن تعمل ھذه األسالیب جنباً إلى جنب مع تنظیم إرشادي أو المنشآت القائمة

معیار أكثر مرونة قائم على األداء. وإذا ما تساوت جمیع العوامل األخرى فقد یكون وضع 
معیار مرن أكثر منطقیة في التعامل مع البنیة التحتیة القائمة، وذلك بھدف خفض التكالیف 

ما ال یكون التعدیل قابال للتنفیذ؛ ولكن یظل الخطر قائماً في غیاب وتوفیر الحلول البدیلة حیث
 لتخفیض الفعلي تظل بعیدة المنال.الفھم القوي لالنبعاثات األساسیة، فإن المعرفة با

 المثال ج: االستخدام الفعّال للغاز

ج الغاز فلنفترض أن السلطة القضائیة التي تتمتع بھا استھدفت إنتاج النفط إلى حد كبیر، فتنت
ب محلي على الغاز الطبیعي المصاحب بھ فقط. في ھذا السیناریو، قد ال یكون لدیك طل

كاٍف لتحفیز جمعھ من عملیات إنتاج النفط إلعادة بیعھ. وقد تكون ھذه القضیة أكثر  بنحوٍ 
وضوحاً حینما ال توجد بنیة تحتیة للغاز الطبیعي لجمع السلع األساسیة ومعالجتھا ونقلھا 

سواق أخرى. ھنا، قد تؤدي القوانین التي وضعتھا إلى تولید بعض الطلب في الموقع إلى أ
من خالل المطالبة باستبدال الدیزل بالغاز الطبیعي. قد تحتاج بعد ذلك إلى إعادة حقن الغاز 
المصاحب الذي ال یمكن استخدامھ. ولكن لكي یتسنى لك االستفادة من الغز المصاحب على 

تاج إلى التعاون مع الھیئات التنظیمیة للطاقة واالقتصاد التابعة لمنطقتك نحو أكبر، فقد تح
والطلب على منتجات الصناعة  ،راتیجیة لخلق سوق للصناعة الوسطىالقضائیة البتكار است
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عند المصب، حتى یصبح الغاز المصاحب منتجاً قابل للتسویق ولیس شيء یُزال من سلسلة 
 برازیل على معالجة ھذه القضایا وحددت الحلول الممكنة. وال ،القیمة. وقد عملت نیجیریا

 التصدي النبعاثات المیثان من خالل توفیر المعلومات المثال (د):

افترض اآلن أنھ عند تطویر معدل تسریب أساسي، فإنك تدرك أن لدیك معلومات محدودة 
لوائح مستندة  للغایة حول االنبعاثات المرتبطة بأنشطة صیانة رأس البئر. یمكنك تصمیم

إلى المعلومات تدعم أھداف خفض االنبعاثات مع إنشاء سجل لتحسین مخزونك. وضعت 
ھذا النوع من السیاسات لتفریغ السوائل. والشركات في تلك الوالیة القضائیة  كالیفورنیا

ر؛ لدیھا خیار الحصول على الغاز الذي سیتم إطالقھ في الجو أثناء التفریغ من رأس البئ
لتدریجي من متطلبات انبعاث معینة؛ في ، تتطلب قواعد المیثان الكندیة التخلص اوبالمثل

على المشغلین معرفة نسبة االنبعاثات وقیاسھا واإلبالغ عنھا. یوفر ھذا  ك،غضون ذل
 جراءات مبكرة.الشركات إل وقد یؤدي إلى اتخاذ -بیانات انبعاثات مھمة للجھات التنظیمیة 

ھذه األمثلة بعیدة عن أن تكون شاملة، فھي تقدم فقط عینة من األفكار لنوع العمل الذي 
المرحلة الحرجة لتصمیم سیاسات خفض االنبعاثات الخاصة بك.   یمكنك القیام بھ في ھذه

إذا كانت مؤسستك مؤسسة دون وطنیة، فستحتاج إلى فھم سلطاتك المتعلقة بالحكومة 
الوطنیة. إذا كانت منشآت النفط والغاز في الخارج، أو في القطب الشمالي، فقد تحتاج إلى 

تتطلب كندا عملیات  :ت (على سبیل المثالتعدیل القانون الخاصة بك لمراعاة ھذه البیئا
ثالث مرات فقط في السنة، ألن الشتاء ال یشجع  )LDARاكتشاف التسرب وإصالحھ (

الموظفین لزیارة تلك المرافق). إذا تم تقسیم صناعتك، فقد یكون للھیئات الحكومیة المختلفة 
 اختصاص قضائي في نقاط مختلفة من سلسلة القیمة. 

 : صیاغة السیاسة الثامنةالخطوة 

وسواء كنت بصدد صیاغة تعدیل لسیاسة قائمة أو صیاغة سیاسة جدیدة بالكامل، فقد حان 
الوقت أخیراً لكتابة سیاسة تفي بسیاق صناعتك، وتحقیق أھدافك، وإتمام التفاصیل حول 

 األسالیب التنظیمیة التي حددتھا.

ات، ابحث عن أمثلة موجودة بالفعل وبمجرد تحدید النھج الذي تتبعھ في التعامل مع السیاس
في نماذج مماثلة، إما من مناطق قضائیة أخرى أو قوانین محلیة مماثلة مطبقة على سیاقات 
مختلفة. كما لوحظ، تتضمن مجموعة األدوات إشارات إلى أمثلة للعدید من األسالیب 

https://www.iea.org/policies/8873-california-greenhouse-gas-emission-standards-for-crude-oil-and-natural-gas-facilities?country=United%20States&topic=Methane
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اعدة بیانات ق التنظیمیة المختلفة، فضالً إلى روابط مناسبة للمزید من المعلومات في
. وقد ترغب أیضاً في العمل مع مسؤولین من مناطق قضائیة سیاسات وكالة الطاقة الدولیة

أو وكاالت أخرى لمعرفة ما الذي تم تحقیقھ بنجاح وما الذي یمكن تحسینھ. على الرغم من 
أنھ سیكون من النادر أن تتمكن من تطبیق حرفي آللیات اتبعت في سیاق آخر، إال أن ذلك 

 اعدك على ضمان أن السیاسة الخاصة بك تغطي األساسیات.سیس

إذا كانت لدیك خبرات داخل مؤسستك، فاستفد من ھذه التجربة. وإذا لم یكن األمر كذلك، 
فقد تفكر في االستعانة بخبراء استشاریین أو طلب المساعدة من منظمات غیر حكومیة أو 

 دولیة. 

 رض االمتثال: تمكین وفَ التاسعةالخطوة 

وبوجود صورة واضحة لألھداف التنظیمیة وكیفیة عملھا، فقد حان الوقت للدخول في 
. على الرغم من أن ھذه التنفیذ المرحلة األخیرة من خریطة الطریق ھذه، وكیفیة معالجة

تركز بنحٍو أساسي على التدابیر المطلوبة بعد االنتھاء من وضع  العاشرةالخطوة والخطوة 
السیاسة، فمن المھم النظر في ھذه األسئلة أثناء تصمیم السیاسة حیث قد تؤثر بعض خیاراتك 
على قدرتك على ضمان االمتثال لھا. فضالً عن ذلك، یمكنك القیام بالكثیر قبل أن یصبح 

ركات لالمتثال في الوقت المحدد. لمزید من المعلومات تنظیمك فعّاالً لضمان استعداد الش
حول األسالیب الموضحة في ھذه الخطوة، راجع قسم العناصر األساسیة في مجموعة 

 األدوات التنظیمیة. 

 االمتثال للسیاسة

وإلى جانب عملیة وضع القواعد، ابدأ برنامج المساعدة الخاصة بالتوعیة حول االمتثال 
ن غیر المرجح أن تقوم الكیانات باالمتثال لسیاسٍة تفرض علیھم بنحٍو لسیاسة المؤسسة. وم

مفاجئ. ساعد الشركات على استباق اللوائح التنظیمیة لمساعدتھم على تحقیق النجاح حتى 
یمكن تحقیق ھدف سیاستك. وقد یتم بعض ھذه األعمال الخطوة الخامسة، عندما تقوم بجمع 

ـ فقد تتعلم أن تدخالً معیناً غیر ممكن لبعض المرافق، أو التعلیقات التقییمیة من الشركات ـ
 أن ھناك تكنولوجیا أفضل متاحة اآلن.

قم بإجراء تدریب للحصول على الخبرة في الوكالة وفي الصناعة.  ضع في اعتبارك اعتماد 
اجراء مبكر حتى ال تتوقف الشركات عن العمل وانتظر حتى تتمكن من تنفیذ استثمارات 
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تحدید حوافز االمتثال، بما في ذلك االعتراف . یة عدم االعتماد على االمتثالفعّالة خش
الحكومي باالمتثال المبكر أو حتى االمتثال الكلي (اإلجراءات التي تتخذھا شركة تتجاوز 

 المتطلبات القانونیة).

 ضمان الرصد واإلبالغ والتحقق على أساس دوري  

دامھا لتحدید ما إذا كانت الشركات الفردیة یجب أن تتضمن سیاستك مقاییس یمكن استخ
ممتثلة أم ال، فضالً عن تتبع التقدم نحو تحقیق الھدف السیاسي الكبیر. وقد یشمل ھذا 
متطلبات الشركات لمراقبة انبعاثاتھا، من خالل الجمع بین القیاس المباشر والتقدیرات 

ستكمال ذلك بقیاس یتم بواسطة استناداً إلى العوامل المسببة لزیادة االنبعاثات. ویمكن ا
طرف ثالث من خالل الطائرات بدون طیار أو الطائرات أو األقمار الصناعیة، والتفتیش 

 المباشر من قبل الوكالة التنظیمیة.

وعادة ما تتضمن لوائح المیثان التنظیمیة على متطلبات الحتفاظ الشركات بسجالت وتقاریر 
ان فضالً عن تقدیراتھم الخاصة. قد تكون ھذه عن لجانھم لقیاس انبعاثات غاز المیث

المخططات موجودة بالفعل داخل حكومتك كجزء من برنامج المخزون الوطني التفاقیة 
) لمنطقتك القضائیة، ولكن UNFCCCاألمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ التابع (

ز المیثان الخاصة بك قد ترغب في إعادة النظر في ھذه المتطلبات لضمان دعمھا للوائح غا
 بنحٍو كاٍف.

إذا فرضت متطلبات رفع التقاریر على الشركات، فستحتاج إلى التأكد من وجود نظام 
ال سیما إذا كنت تتوقع تلقي كمیة كبیرة من ووعملیة للتعامل مع ھذه المعلومات وتلقیھا، 

ا لتحسین إمكانیة ما إذا كانت ھناك خطوات یمكنك اتخاذھالبیانات. یجب أن تفكر مسبقًا فی
استخدام ھذه البیانات. وقد یتطلب ذلك وضع معاییر واضحة لمحتوى البیانات التي یجب 
إرسالھا وتنسیقھا. قد تحتاج أیًضا إلى إنشاء نظام أساسي إلكتروني للشركات إلرسال 
بیاناتھا. ومن مزایا ھذه األنظمة أنھ یمكن تصمیمھا لوضع عالمة تلقائیًا على المعلومات 
المرسلة التي تشیر إلى انتھاك المعاییر التنظیمیة، أو حدوث خطأ أو نمط من األعطال التي 

 یمكن استخدامھا لتحدید أولویة فحص المعدات واستبدالھا. 

وأخیًرا، بمجرد جمع ھذه المعلومات، ستحتاج إلى آلیة للتحقق من دقتھا.  وقد یشمل ذلك 
و القیاس بواسطة طرف ثالث. أو یمكنك أن التحقق المباشر من خالل عملیات الفحص أ
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تطلب من الشركات أن تؤكد على امتثالھا لألنظمة وأن یقوموا بعملیات تدقیق مستقلة 
لتقاریرھم. یتم توفیر المزید من التفاصیل حول كیفیة تنفیذ بروتوكوالت المراقبة واإلبالغ 

 والتحقق الفعّالة في مجموعة األدوات التنظیمیة. 

 نفیذعملیة الت

اعتماداً على السلطات القانونیة في مؤسستك، قد تكون لدیك سلطة التحقیق في الكیانات 
الخاضعة للتنظیم وفرض االمتثال لقواعد المیثان. ویمكن اتخاذ إجراءات التنفیذ على أساس 
المعلومات التي یتم اإلبالغ عنھا وتقدیمھا، أو من خالل عملیات التفتیش التنظیمیة أو 

ألطراف الثالثة. سیكون من المھم التفكیر مسبقًا في األدوات التي ستحتاجھا للرقابة شكاوى ا
ى خیارات التصمیم والتحقیق في الحاالت المحتملة لعدم االمتثال، إذ قد یؤثر ذلك عل

 التنظیمي لدیك.

وفي بعض الحاالت، تكون الھیئات التي تصدر التنظیمات محدودة الصالحیة لفرض 
، وال سیما ضد الشركات المملوكة للدولة. في ھذه الحالة، قد تحتاج بھاأنظمتھا الخاصة 

إلى التنسیق مع الوكاالت الشریكة لضمان الحصول على المعلومات التي تحتاج إلیھا 
 الحث على االمتثال بطریقة أخرى. لتطویر نظام فعال للتنفیذ أو

وقد تتمكن أیضاً من االعتماد على أطراف ثالثة لجمع معلومات أكثر دقة أو نشر معلومات 
تطالب األرجنتین : عن عدم االمتثال (وھو ما قد یسھل بدوره تطبیقھ).  على سبیل المثال

حقق من والمكسیك مراجعي الحسابات من جھات خارجیة بفحص تقاریر الشركة والت
االلتزام بتطبیق سیاستھا. ویمكن أن تكون ھناك تحدیات في ھذا الصدد، بما في ذلك الحاجة 

الحسابات ھؤالء  مراجعوالمحتملة إلى تطویر سوق جدیدة لھذه الخدمات وضمان أن یكون 
مستقلین حقاً عن الشركات، ولكن إذا كان أداھم جیداً، فإن ھذا النھج یمكن أن یعزز قدرة 

ة التنظیمیة. من شأن اإلبالغ العام عن المعلومات، بما في ذلك النشر على موقع على الھیئ
وأن ینشئ ھیاكل  ،والمجتمع المدني ،وشركات التأمین ،شبكة اإلنترنت، أن یبلغ المستثمرین

مساءلة جدیدة للشركات، مما یعزز الحوافز لالمتثال. وأخیرا، من الممكن أن تعمل 
ومعاھد البحوث األخرى والمنظمات الدولیة على تعزیز المخزون  الشراكات مع الجامعات

الوطني، واكتشاف عدم االمتثال، وبناء القدرة على التنفیذ، باالستعانة بالمراقبة الجویة، بما 
 ع تزاید توفرھا وزیادة فائدتھا.في ذلك بیانات األقمار الصناعیة م
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 دوري: مراجعة السیاسة وتنقیحھا بنحٍو العاشرةالخطوة 

ما قد یكون نظیمیة، یجب أن تبدأ بالتفكیر فیقبل وضع اللمسات األخیرة على اللوائح الت
ضروریًا لتحدیثھا وتغییرھا في المستقبل. قد تكون التغییرات ضروریة لتحسین اللوائح 
الخاصة بك لتأخذ في االعتبار الدروس المستفادة، أو لتحدیث متطلبات البقاء على اطالع 

التكنولوجیة أو لزیادة مستوى الطموح في أھدافك. ومع إدراككم لحقیقة أن ھذه بالتطورات 
التغییرات قد ال یمكن التنبؤ بھا، فھناك تدابیر یمكنك اتخاذھا مسبقاً لتسھیل ھذه العملیة في 

 المستقبل. 

قد ترغب في كتابة خطة صریحة للمراجعة الدوریة في السیاسة الخاصة بك.  وقد تكون 
مرتبطة بمواعید زمنیة محددة مسبقًا، یتم تنفیذھا على أساس مستمر على  المراجعة

المستوى اإلداري أو نتیجة لطلب أصحاب المصلحة. ومع ذلك، ستقوم بتنظیمھا، بما في 
ذلك عملیة واضحة في السیاسة الخاصة بك، بإشارة إلى الكیانات المنظمة التي تنوي إعادة 

ستساعدك على تبریر موارد الوكالة لتحقیق ھذا الحدث  النظر في السیاسة وتنقیحھا، كما
 الھام.

 ً طویالً یدعو إلى عقد اجتماعات بین الجھات التنظیمیة والشركات  ویحتاج تقییم البرامج وقتا
والباحثین والمنظمات الدولیة. قد یساعدك الخبراء الخارجیون والمساھمون في تصمیم 

یعمل ممثلو ھذه المجموعات في مجلس استشاري برنامج للتقییم. أو بدالً من ذلك، قد 
لمراجعة اللوائح التنظیمیة، ومراجعة السجالت وإجراء مقابالت مع الالعبین الرئیسیین 

 في عالم السیاسات لتوفیر طریقة جدیدة ألداء برنامجك.

من  :ف" في سیاستك. على سبیل المثالوقد ترغب أیضاً في تمكین مفھوم "التنظیم المتكیّ 
الممكن أن تفسر الالئحة التنظیمیة أن الجھات التنظیمیة قد تحدث تغییرات بسیطة في 
المستقبل، ربما ضمن نطاق محدد سلفاً، من دون االضطرار إلى الخضوع لعملیة تعدیل 

قل، على البیانات التي قد رسمیة. وقد تركز المراجعة التنظیمیة آنذاك، ولو جزئیاً على األ
 ضمن الحدود التي تم تحدیدھا في البدایة.  ى السیاسة العاممجر تحولتبرر 

قد تفكر أیًضا في إنشاء آلیات مرونة في اللوائح التنظیمیة الخاصة بك من أجل إبقائھا على 
اطالع دائم على آخر المستجدات.  ویمكن أن تتحرك تكنولوجیا خفض المیثان بسرعة 
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تسمح  مرونةیدة، قد تفكر في تضمین آلیة كبیرة.  لضمان إمكانیة تطبیق التطورات الجد
 للشركات بتطبیق تقنیات جدیدة یتم االعتراف بھا كأسالیب امتثال مقبولة. 

 مجموعة األدوات التنظیمیة 

من خالل شق طریقك عبر خریطة الطریق، قم بإجراء مراجعة للمناظر الطبیعیة إلعدادك 
أیضا بتقییم قدرتك التنظیمیة  ).  كما قمت3إلى  1الخطوات من التنظیمي وسیاقك (

). كما یجب 5إلى  4ومشاركة أصحاب المصلحة ووضعت خطة للتواصل (الخطوات من 
أن تكون قد أنشأت أساًسا وقمت بتحدید األھداف المناسبة لتنظیمك (الخطوة السادسة). 

 تصمیم السیاسات وتنفیذ ، والعمل علىلوضع استراتیجیة باختصار، أنت على استعداد
حتك التنظیمیة. ومن المرجح أن تتضمن استراتیجیتك عددا من العناصر وتشمل عدة الئ

ھیئات حكومیة. تقدم مجموعة األدوات ھذه اآللیات المختلفة المستخدمة بالفعل في مختلف 
 عن معلومات حول كیفیة استخدامھا.المناطق القضائیة فضالً 

 وات التنظیمیة: مجموعة األد13الجدول 

 األسئلة الرئیسیة الموضوع الفرعي الموضوع

 الھیكل التنظیمي
 كل حالة على حدة •
 التطبیق العام •

ما ھو الھیكل الشامل لنظامك 
 التنظیمي؟

 النھج التنظیمي

 الوصفي •
 القائم على األداء أو النتائج •
 اقتصادي •
 قائم على المعلومات •

ما أنواع األدوات األنسب لكل 
 استراتیجیة؟

 العناصر التنظیمیة

 المتابعة •
 حفظ السجالت وإعداد التقاریر •
 التحقق واإلنفاذ •
 تنسیق السیاسات •
 التنظیم التكیفي •

ما ھي الجوانب الرئیسیة للنظم 
 التنظیمیة الناجحة لغاز المیثان؟
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في اختیار تصمیم  كالتي من شأنھا أن تساعد الھیاكل التنظیمیة المختلفة نبدأ بالنظر في
 إلى مواصلة استكشافبعد ذلك  ). ونمضيالخطوة السابعة( لك السیاسات المناسب

، مع وصف متطلباتھا وفوائدھا وعیوبھا األسالیب الرئیسیة األربعة لتنظیم المیثان
قاعدة بیانات السیاسات الخاصة  أمثلة ملموسة من ونقدم لكل أسلوب أو نھجالنموذجیة. 

). وأخیراً، الخطوة الثامنة( لك نماذج تساعدك أثناء صیاغة سیاستك الخاصة بنا التي ستقّدم
 لالئحة التنظیمیة.  ویشمل ذلك آلیات العناصر األساسیة تناقش مجموعة األدوات ھذه

لرصد واإلبالغ تمكین االمتثال والتنفیذ (الخطوة التاسعة) من خالل استخدام أحكام ا
والتحقق، ونھج تنسیق السیاسات التكمیلیة، واستراتیجیات لضمان تكییف سیاستك من خالل 

  ).الخطوة العاشرةالمراجعة الدوریة وتحسینھا (

 الھیكل التنظیمي 

ما ھو الھیكل التنظیمي الشامل: نھج كل حالة على حدة أو متطلبات قابلة للتطبیق بشكل 
 عام؟  

وعادة ما تطبق الحكومات المتطلبات على أساس كل حالة على حدة من خالل تصاریح 
فردیة أو أحكام تعاقدیة، أو تضع معاییر عامة قابلة للتطبیق عموما.  ومن الممكن أیضاً 
استخدام ھذین الخیارین معاً، األمر الذي یوفر درجات مختلفة من السلطة التقدیریة 

 التنظیمیة والمرونة. 

جوالت أو  التصاریح، عبردة ما توفر متطلبات كل حالة على حدة، سواء تم تطبیقھا وعا
اجراءات الترخیص، مساحة أكبر للتكیف مع السیاسة  ترتیبات المقاوالت، أو المزایدة، أو

ولكن قد تتطلب األحكام المصممة بنحٍو فردي موارد إضافیة من جانب الجھة المنظمة.  -
والتي تركز على معالجة تغیر -لتنظیمات المعمول بھا عموما ومن ناحیة أخرى، فإن ا

 التطبیق،قد تكون أكثر صرامة في  -المناخ، وتلوث الھواء، وسالمة العمال، وكفاءة الموارد
 ولكنھا قد تتطلب قدراً أقل من االلتزام المؤسسي.

میة من نوع واحد وفقًا للھیكل التنظیمي للوالیة القضائیة، قد یكون لدیك بالفعل لوائح تنظی
أو كال النوعین. وتستخدم العدید من البلدان عملیة ترخیص أو امتیاز لمنح حقوق االنتفاع 
بالنفط والغاز الطبیعي، ولكنھا في الوقت نفسھ تفرض تنظیمات عامة للسیطرة على تلوث 
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وجودة الھواء. ولعل نقطة االنطالق الرئیسیة ھي تحدید ما إذا كانت التشریعات التمكینیة م
 بالفعل، وما ھو شكلھا. 

 نھج كل حالة على حدة 

]، من تقدیم [إجراءات الترخیص أو التعاقد ویمكن إدخال متطلبات المیثان في إطار
العطاءات في المناطق االستكشافیة إلى شراء الخدمات، بما في ذلك تقییم المشاریع، والتنمیة 

 اتفاقات اإلنتاج المشتركة. ) أوNOC( شركات النفط الوطنیة شرة من خاللالمبا

، یمكن أن تتضمن المزادات معیاًرا یكافئ مقدمي العروض الذین یلتزمون على سبیل المثالِ 
بمستویات منخفضة لالنبعاثات. وبدالً من ذلك، قد تحدد العقود التدابیر التي یتعین اتخاذھا 

قد تحد التصاریح من لتجنب التسریبات أو وضع معاییر لألداء فیما یتعلق باالنبعاثات. 
الحرق والتنفیس أو تتطلب مراقبة دوریة لآلبار المھجورة لضمان عدم وجود تسرب لغاز 

 المیثان.

 

 التصاریح  1 الصندوق 

ملیات أو إجراءات محددة قد تكون محظورة قانونًا (مثل التصاریح ھي وسیلة لمنح اإلذن بع
یح أیًضا شروًطا تحد من تصاریح الحرق). تتضمن التصار الحفر،تصاریح التلوث، تصاریح 

صریح ، والتي قد تكون زمنیة أو تقنیة أو مكانیة. قد یؤدي عدم االمتثال ألحكام التصالحیتھا
 إلى تعلیق التصریح أو سحبھ.

من المشاریع ذات انبعاثات كبیرة من الغازات المسببة لالحتباس الحراري التقدم  تطلب ُعمان
بطلب للحصول على تصریح الشؤون المناخیة، وھو ما یسمح بانبعاث غازات االنحباس 

طن من مكافئ غاز  2000الحراري. على شركات النفط والغاز الطبیعي التي ینبعث منھا 
ثاني أكسید الكربون في السنة أو أكثر الحصول على تصریح. ویتطلب طلب الترخیص موافقة 
أولیة من السلطة المختصة على المشروع وتقریرا أولیا عن الكمیة المتوقعة من انبعاثات 

لدفیئة غازات الدفیئة. وكجزء من عملیة السماح، یلزم تنفیذ مشاریع لرصد انبعاثات غازات ا
تكنولوجیات موفرة للطاقة ومنخفضة االنبعاثات؛ تقدیم خطة  سنویا؛ استخدامواإلبالغ عنھا 

ار تغیر لزیادة المساحة الخضراء؛ واتخاذ تدابیر للتكیف لحمایة اعمال ھذه المؤسسات من اث
 المناخ.  

https://climate-laws.org/cclow/geographies/oman/policies/ministerial-decision-no-20-of-2016-regulations-for-the-management-of-climate-affairs
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ل األحكام ویمكن أن تتیح التصاریح في كثیر من األحیان تقلیل انبعاث غاز المیثان من خال
بطلبات للحصول على تصاریح  یتقدموا، یتعین على المشغلین أن النرویجالمستھدفة. وفي 
 اإلنتاج كل عام.

 

یمكن إدخال المتطلبات في التراخیص التي تغطي مجموعة من األنشطة الجاریة. وقد یتم 
واردة في القواعد تطویر ھذه المتطلبات بشكل فردي لكل تصریح، أو قد تستند إلى أحكام 

النفطیة البریة في  قانون األنشطة الشاملة، أو البنود النموذجیة، أو المبادئ التوجیھیة، مثل
أسترالیا في المنطقة الشمالیة من أسترالیا. وتنطبق ھذه القاعدة التنظیمیة على كل أصحاب 
المصلحة، وتتطلب مراقبة روتینیة، وفرض قیود على التھویة والحرق، والحاجة إلى تقدیم 

فض الشركات لخطط خفض انبعاثات غاز المیثان قبل بدایة اإلنتاج، مع تحدید أھداف خ
االنبعاثات بأقل قدر ممكن". وبالتالي، فإنھا تضع معاییر دنیا یتم تقییمھا لكل تصریح على 
حدة، دون الحد من "قدرة السلطة التنظیمیة على تعدیل أو تكییف ھذه المتطلبات لتصریح 

  محدد أو وضع تدابیر أكثر صرامة إذا لزم األمر".  

ً إلجراء تفویض فالمعاییر التي تتبناھا أو موافقة محدد.   وقد تخضع أنشطة معینة أیضا
شتعال، یتعین تنص على أنھ في حالة حدوث ا :على سبیل المثال نیجیریا في صناعة النفط

وأن یسمحوا لكل حالة من حاالت االحتراق، وأن یدفعوا  ،على المشغلین أن یضمنوا التنازل
الغرامات الالزمة عن كل متر مكعب قیاسي محترق، وأن یضمنوا االحتراق الكامل وأال 

 یتم إطالقھ في الجو.

اً إلى الظروف الخاصة. لھذه النھج أنھ من الممكن تكییفھا استناد ومن بین الفوائد الرئیسیة
ویتم تخصیص المتطلبات تبعاً لخصائص المشروع المعني، ویمكن أن یوفر ذلك نھجاً أكثر 

 تحدیداً من شأنھ أن یضمن تطبیقاً أكثر فعالیة للتدابیر من حیث التكلفة.

والشركات لمعالجة قضیة  للجھات التنظیمیة سبالً متعددة وتوفر أنظمة كل حالة على حدة
انبعاثات المیثان. ویمكن للقائمین على التنظیم تأسیس متطلبات خفض االنبعاثات على نطاق 
أوسع أو أن یعّرفوھا بنحٍو أكثر تدرجاً من خالل مشاریع رائدة مع مشغلین مھتمین. وإذا 

 نجحت أي مبادرة، فمن الممكن أن یتم طرحھا على الصناعة بالكامل.  

 

https://www.iea.org/policies/8890-regulations-to-act-relating-to-petroleum-activities?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8890-regulations-to-act-relating-to-petroleum-activities?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8612-northern-territory-code-of-practice-onshore-petroleum-activities
https://www.iea.org/policies/8676-environmental-guidelines-and-standards-for-the-petroleum-industry-in-nigeria-egaspin?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8676-environmental-guidelines-and-standards-for-the-petroleum-industry-in-nigeria-egaspin?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8676-environmental-guidelines-and-standards-for-the-petroleum-industry-in-nigeria-egaspin?topic=Methane
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 ودالعق 2 الصندوق 

وتشیر عقود النفط إلى النظم التي تمنح فیھا الحكومة تراخیص تعاقدیة للشركات الستغالل 
النفط والغاز، بما في ذلك من خالل االمتیازات، وعقود تقاسم اإلنتاج، والمشاریع المشتركة، 
وعقود الخدمات التقنیة، واتفاقیات النقابات. تمنح ھذه الصكوك المرخص لھ الحق في 

الموارد العامة وتطویرھا واستغاللھا في ظروف معینة. وقد تشمل ھذه الشروط استكشاف 
القیود المتعلقة بانبعاثات المیثان. وبسبب الطابع التعاقدي لھذه القیود، قد یكون من الصعب 

 تغییر األحكام الواردة في العقود بدون سلطة قانونیة محددة للقیام بذلك.

 البريو البحريلإلنتاج  نموذجیة مدرجة في تراخیص النفط وقد نشرت المملكة المتحدة بنودا
الغاز في  إطالقعلى حد سواء. وتشمل ھذه الشروط اشتراط عدم قیام المرخص لھ بإشعال أو 

الجو دون الحصول على موافقة مسبقة من ھیئة النفط والغاز. وفضالً عن ذلك، یتضمن كل 
عملیة لمنع تسرب أو تبدید ترخیص نفطي حكما یلزم المرخص لھ باتخاذ جمیع الخطوات ال

النفط أو الغاز من عملیاتھ. في التحدیثات السابقة للسلطات البترولیة القانونیة في المملكة 
 المتحدة، أدخلت الھیئة التشریعیة تغییرات على البنود النموذجیة في كل العقود القائمة.

الغاز في  إطالقمثل  تقریرا عن األنشطة المنظمةوقد نشرت ھیئة النفط والغاز مؤخرا 
 الجو وإحراقھ، بما في ذلك االلتزام باتخاذ موقف أقوى بشأن تلك األنشطة.

 

 اللوائح المعمول بھا بشكل عام 

كما یمكن معالجة متطلبات المیثان من خالل اللوائح المعمول بھا بنحٍو عام. والفارق الرئیسي 
 كل األنشطة المنظمة حالة على ِحدة ھو أن ھذه المتطلبات تنطبق علىبین ھذا النھج ونھج كل 

من دون تفصیل متطلبات كل حالة على حدة.  غیر أن المعاییر قد ال تزال تختلف بناء على 
فئات محددة سلفا، مثل قطاع الصناعة، أو العمر ونوع المرافق، أو نوع التكنولوجیا 

 المستخدمة. 

. فقد تستھدف الحد من غاز المیثان المصاحب للنفط ظمةأن وقد وضعت بعض البلدان
لمنع انبعاثات المیثان من قطاع  وضعت المكسیك، على سبیل المثال، الئحة
.  وبموجب ھذه الالئحة، یتعین على المرافق الھیدروكربونات ومكافحتھا بصورة شاملة

أن تضع وتنفذ برنامجاً لمنع انبعاثات المیثان ومكافحتھا بنحو متكامل. ویتعین علیھا أن 

https://www.iea.org/policies/12349-the-petroleum-licensing-exploration-and-production-landward-areas-regulations-2014
https://www.iea.org/policies/12349-the-petroleum-licensing-exploration-and-production-landward-areas-regulations-2014
https://www.iea.org/policies/12348-the-petroleum-licensing-production-seaward-areas-regulations-2008
https://www.iea.org/policies/12348-the-petroleum-licensing-production-seaward-areas-regulations-2008
https://ogauthorityreports.wixsite.com/ukcs-f-v-report-2020
https://ogauthorityreports.wixsite.com/ukcs-f-v-report-2020
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
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نبعاثات، وأن تحدد ھدفاً للحد من تحدد كل مصادر المیثان، وأن تحسب خط أساس لال
االنبعاثات، وأن تضع جدوالً زمنیاً لتنفیذ تدابیر التخفیف، وأن تثبت التقدم السنوي نحو 

 تحقیق ھدفھا. 

 

 استراتیجیة المیثان  3 الصندوق 

وتوفر االستراتیجیات اإلقلیمیة أو الوطنیة خریطة طریق للحد من انبعاثات المیثان 
ً غیر  ملزمة وتوفر معلومات عن اإلجراءات التنظیمیة المستقبلیة اإلجمالیة. وھي غالبا

 للجمھور.

تدابیر شاملة لعدة قطاعات رئیسیة التي  وتحدد استراتیجیة االتحاد األوروبي للمیثان
تصدر عنھا انبعاثات لغاز المیثان (الطاقة والزراعة وإدارة النفایات). وبالنسبة لقطاع 

بشأن المتابعة والقیاس  2021الطاقة، یشیر التقریر إلى مقترحات تشریعیة في عام 
 الطاقة، باالعتماد علىاإللزامي واإلبالغ والتحقق من جمیع انبعاثات المیثان المرتبطة ب

) لكل من LDAR. كما یستشھد بمتطلبات برامج (شراكة النفط والغاز میثانمنھجیة 
ف التخلص من العملیة الروتینیة إلطالق قطاع صناعة المنبع والمصب، فضالً عن ھد

الغاز في الجو أو إشعالھ. وعالوة على ذلك، تطرح االستراتیجیة إجراءات دولیة، بما في 
ذلك تعزیز التنسیق العالمي بشأن جھود الحد من المیثان. ولذلك، فإنھ یشیر إلى مؤشر 

د شراء الوقود وكذلك إلمدادات المیثان لتمكین المشترین من اتخاذ خیارات مستنیرة عن
إنشاء مرصد دولي مستقل للمیثان مكلّف بالكشف عن مصادر االنبعاثات الفائقة ورصدھا 

 من خالل استخدام صور األقمار الصناعیة.

للحد من الملوثات المناخیة قصیرة  خطة العمل الوطنیة لنیجیریاتشمل األمثلة األخرى 
s Methane ’Saskatchewanالعمر وخطة عمل ساسكاتشوان الخاصة بالمیثان (

.Action Plan.( 

 

ت أخرى، قد تنطبق السیاسات على نطاق أوسع على قطاعات أخرى وملوثات وفي حاال
األدوات  قد یتم إدراج أحكام غاز المیثان في :أخرى إلى جانب المیثان. على سبیل المثال

، إما بالتركیز على شریحة معینة، مثل التي تحدد السیاسة لقطاع النفط والغاز بالكامل

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://globalmethane.org/challenge/ogmp.html
https://globalmethane.org/challenge/ogmp.html
https://www.iea.org/policies/12508-nigerias-national-action-plan-to-reduce-short-lived-climate-pollutants
https://www.iea.org/policies/12508-nigerias-national-action-plan-to-reduce-short-lived-climate-pollutants
https://www.iea.org/policies/11817-saskatchewans-methane-action-plan
https://www.iea.org/policies/11817-saskatchewans-methane-action-plan
https://www.iea.org/policies/11817-saskatchewans-methane-action-plan
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تشجع سیاسة صناعة المنبع أو المصب، أو معالجة سلسلة قیمة النفط والغاز بالكامل. 
، بما في ذلك تلك استخدام تقنیات احتجاز الغاز المشتعلالغاز الوطنیة في نیجیریا على 

المرتبطة بتولید الطاقة، والتي تحظر صناعة المشاریع الخضراء وتشجیع مبادرات 
 استغالل الغاز.

لنطاق بأنظمة بیئیة واسعة ا وحتى على نطاق أوسع، فإن غاز المیثان قد یكون مشموالً 
قد یتم  :. على سبیل المثالتنطبق على العدید من القطاعات والعدید من ملوثات الھواء

تغطیة المیثان من خالل توجیھ یحدد األھداف اإلجمالیة للغازات الدفیئة. ویمكن أن یشمل 
ذلك مجموعة من المتطلبات التكمیلیة، مثل اإلبالغ عن الغازات الدفیئة، وحدود كثافة 

 ، وسوق الكربون، بما في ذلك التخفیضات الطوعیة المعتمدة للمیثان.االنبعاثات

 اللوائح التنظیمیة لغاز المیثان 4 الصندوق 

وقد وضعت بعض الوالیات قوانین للمیثان عمال بتشریع عام مثل قانون النفط أو قانون بیئي. 
 ً  ما توجھ الوسائل واإلجراءات الالزمة لمراقبة االنبعاثات.  وھذه غالبا

الئحة  عة كولومبیا البریطانیة في (كندا) لوائح خاصة بالنفط والمیثان فيأصدرت مقاط
حص كل بئر للتأكد من . تتطلب ھذه القاعدة من المشغلین فالحفر واإلنتاج الخاصة بھا

عدم وجود فتحات تسریب على السطح، كجزء من الصیانة الروتینیة. في حالة اكتشاف فتحات 
في حالة اكتشاف حالة والمشغلین إعالم الجھة التنظیمیة وإزالة المخاطر.  للغاز، علىتسریب 

تمنع الالئحة ھجرة الغاز، على المشغل إعالم الجھة التنظیمیة وتقدیم تقییم للمخاطر. كما 
الغاز في الجو ما لم تكن قیمة الغاز أو حجمھ أو معدل التدفق غیر كافیة  إطالقالتنظیمیة 

لدعم االستھالك الثابت، وما لم یتم الوفاء بسلسلة من الشروط، بما في ذلك تقلیل حجم الغاز 
ً إلدا رة الذي یطلق في الجو. كما تفرض قیودا أخرى على حرق الغاز وتتطلب برنامجا

المبدأ التوجیھي إلدارة االنبعاثات  االنبعاثات المسربة. وھذا بدوره ھو موضوع
 .المسربة

وعمالً . أیًضا لوائح تنظیمیة لغاز المیثان تالحظ أن الحكومة الفیدرالیة الكندیة أصدر
بین كولومبیا البریطانیة والحكومة االتحادیة، ال تنطبق  2020باتفاقیة معادلة التكافؤ لعام 

https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?page=2&q=gas&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8678-national-gas-policy?page=2&q=gas&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8663-british-columbia-drilling-and-production-regulation-2019-updates?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8663-british-columbia-drilling-and-production-regulation-2019-updates?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8681-fugitive-emissions-management-guideline-british-columbia?q=columbia&topic=Methan
https://www.iea.org/policies/8681-fugitive-emissions-management-guideline-british-columbia?q=columbia&topic=Methan
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?country=Canada&topic=Methane
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سوى اللوائح دون الوطنیة داخل المقاطعة، وإن كانت الشروط االتحادیة ال تزال تنطبق على 
 خطوط األنابیب بین المقاطعات وغیرھا من األعمال االتحادیة.

 

أن ھناك بالفعل في بعض البلدان تشریعات تمكینیة واسعة النطاق  ،ومن الجدیر بالمالحظة
ما تتضمن  قد تجیز وضع لوائح بشأن خفض انبعاثات المیثان على مختلف النطاقات. وكثیراً 

 ً بشأن الحاجة إلى تطویر أنشطة اقتصادیة تتماشى  القوانین البیئیة أو تشریعات الطاقة أحكاما
ءة الموارد أو ممارسات صناعیة أفضل، ویمكن زیادة تطویر مع التنمیة المستدامة أو كفا

 ھذه االحكام من خالل اللوائح التنظیمیة.

یمكن دمج أدوات وعناصر إضافیة لتفعیل  استراتیجیة عامة، بعد أن تنتھي من وضع
الئحتك التنظیمیة وتحقیق أھدافك المتعلقة بالسیاسة. تصف األقسام التالیة من مجموعة 

 النماذج التنظیمیة األساسیة والعناصر التنظیمیة األساسیة.  األدوات ھذه

 ھج المتبعة في وضع الئحة تنظیمیةالنُ 

 ما ھي أنواع األدوات المناسبة الستراتیجیتك وإعدادك؟

 Error! Reference source notأربعة أسالیب تنظیمیة رئیسیة في قمنا بتحدیدلقد 
.found وھنا نستكشف أمثلة على ھذه األسالیب المختلفة وننظر في بعض فوائد وعیوب  .

 .14في الجدول  الملخصكل نھج، على النحو 
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 وسلبیات): النُھج التنظیمیة (ایجابیات 14الجدول 

النھج 
 التنظیمي

تكالیف 
تحویل 
 األموال

الشروط  الصرامــة
 أمثلة النظر فیھا عند المسبقة

 منخفض الوصفي
سھلة اإلدارة 

لكل من 
المنظمین 
 والشركات

 عالي
سیتم إجراء 

التغییرات 
 المقررة فقط

 معتدل
معرفة 

انبعاثات غاز 
المیثان من 

 المنشآت

لقد قمت 
بتحدید فرص 

تخفیض 
الغاز  انبعاث

 الرئیسیة

 المنع
 )غینیا اإلستوائیة(

أو  -األداء
القائم على 

 النتائج

 معتدل
ھناك حاجة 

للرصد 
 والمتابعة

 

 منخفض
یشجع الحلول 

 المختلفة

 عالي
یتطلب 

معلومات حول 
الخط المرجعي 

واالنبعاثات 
 اإلجمالیة

لدیك فھم 
معقول 

لالنبعاثات 
وقدرات 
 المراقبة

 حدود المنشأة
 )كندا ألبرتا،(

 عالي االقتصادي
یتطلب 

أنظمة تحقق 
 قویة

 منخفض
تمّكن تحقیق 
استراتیجیات 

التخفیض 
الخاصة 
 بالشركة

 معتدل
یتطلب معرفة 
انبعاثات الخط 

المرجعي 
ومساھمات 
غاز المیثان 
 ذات الصلة

لدیك نظام 
مراقبة وترید 

جمع حلول 
 مختلفة

 العائدات
 )البرازیل(

القائم على 
 المعلومات 

 عالي
یطالب بجمع 

المعلومات 
وتحلیلھا 

 ونقلھا

 معتدل
یسمح بحلول 

مختلفة في 
 بعض الحاالت

 منخفض
ال حاجة 

للمعلومات 
 السابقة

أنت بحاجة إلى 
فھم أفضل 
النبعاثات 

المیثان وفرص 
 الحد منھا

 القیاس واإلبالغ
ساسكاتشوان، (

 )كندا

قیود  الئحة تنظیمیة مع فرض فیتناموضعت  :غالبًا ما یتم الجمع بین نُھج مختلفة، على سبیل المثال
)، وتخول الحكومة الحق في االستخدام المجاني للغاز الذي یمكن حرقھ وصفیةعلى حرق الغاز (

 (اقتصادي) ویتطلب رفع تقاریر عن الغاز الُمسرب (قائم على المعلومات).

 

أن االختیار بین الجھات التنظیمیة یتلخص في اختیار النھج الصحیح على لتأكید ادر یج
من جھد أوسع في  معین. وكثیراً ما یشكل تنظیم غاز المیثان جزءً لتحقیق ھدف تنظیمي 

ومن الممكن أیضاً أن یتم تصمیمھ  ،ف األكبرظل سیاسات متعددة منسقة نحو تحقیق الھد
یتماشى مع الجھود التي تبذلھا والیات قضائیة أخرى، األمر الذي یسمح بالمنافسة العادلة ل

شتركة. وفي نھایة المطاف، من المرجح أن یتضمن بین المجاالت التي تشترك في أسواق م

https://www.iea.org/policies/11934-ministerial-order-no-042013-petroleum-operations-regulations?country=Equatorial%20Guinea&qs=equatorial&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11934-ministerial-order-no-042013-petroleum-operations-regulations?country=Equatorial%20Guinea&qs=equatorial&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11752-resolution-no-806-of-2020-from-anp?country=Brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11752-resolution-no-806-of-2020-from-anp?country=Brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8900-saskatchewan-directive-png017-measurement-requirements-for-oil-and-gas-operations?country=Canada&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8900-saskatchewan-directive-png017-measurement-requirements-for-oil-and-gas-operations?country=Canada&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8900-saskatchewan-directive-png017-measurement-requirements-for-oil-and-gas-operations?country=Canada&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11905-decree-no-84-cp-1996-detailing-the-implementation-of-the-petroleum-law?country=Viet%20Nam&qs=viet&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11905-decree-no-84-cp-1996-detailing-the-implementation-of-the-petroleum-law?country=Viet%20Nam&qs=viet&topic=Methane
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ب أي جھد سیاسي فعّال التعاون من قِبَل أصحاب المصلحة المختلفین ومجموعة من األسالی
عاثات المیثان بطریقة معاً في معالجة انبالتي تعمل جمیعھا –واألدوات التنظیمیة المختلفة 

 متكاملة.

فة من الممكن أن تعتمد على بعضھا البعض وأن وبالتالي فإن األسالیب التنظیمیة المختل
تكمل بعضھا البعض. وقد یساعد تنظیم المعلومات في تحدید المصادر الرئیسیة التي تعالج 

قائمة على األداء. ومع مرور الوقت، ومع  أدوات بعد ذلك بواسطة أدوات إرشادیة أو
االنبعاثات، فقد یكون  الحد منطرق خیارات الصناعة وبالھیئة التنظیمیة  معرفة تحسین

من الممكن تبني أدوات اقتصادیة قائمة على السوق أو غیرھا من األدوات االقتصادیة 
لتسھیل امتثال الشركات للتنظیمات. ورغم ھذا فإن االفتقار إلى المعلومات أو الموارد 

یارات المؤسسیة ال یحتاج إلى تأخیر تنظیم غاز المیثان، بل قد یقترح بدالً من ذلك بعض خ
 التصمیم السیاسي للتعویض عن أوجھ القصور ھذه ــ وربما التغلب علیھا. 

 : سلسلة النُھج التنظیمیة 6الشكل

 
 

االعتبارات المختلفة التي ینبغي مراعاتھا في اختیار النھج  المتتابعةتعكس ھذه السلسلة 
ترغب في التركیز  فإنك قدتكون معلوماتك محدودة، لذا قد  ففي الطرف األول،التنظیمیة. 

خطوة الوباالنتقال إلى  على بناء المعلومات لفھم المصادر وفرص خفض االنبعاثات.
جدیرة باالھتمام، والتي یمكنك وال بعض فرص التخفیض الواضحة فقد قمت بتحدید، التالیة

یكون لدیك تنفیذھا بأسلوب السیطرة والتحكم. وبمجرد أن تتمكن من إنشاء بیئة مؤسسیة 
ات معقولة وتكون قادًرا على مراقبة االنبعاثات، یمكنك استخدام األدوات االقتصادیة تقدیر

 . أو المعاییر القائمة على النتائج لضمان قدر أكبر من المرونة وتمكین الحلول اإلبداعیة



من تسرب غاز المیثان من الصناعات النفطیةحد ال  
 رسم خارطة الطریق ومجموعة أدوات تنظیمیة

  83 

IE
A.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 

 النھج التوجیھي 

في االنبعاثات بتوجیھ  تحقق تخفیض(أو متطلبات القیادة والمراقبة)  الوصفیةالمتطلبات  إن
قد تحدد المتطلبات و. )أو عدم اتخاذھا(محددة ات المنظمة إلى اتخاذ إجراءات الكیان

 المتطلبات اإلجرائیة أو المعدات أو التقنیة مثل تركیب أجھزة معینة أو استبدالھا.   الوصفیة

 

 اكتشاف التسرب وإصالحھ  5 الصندوق 

تسریب غاز لتحدید أماكن  )LDARالكشف عن التسریب ومعالجتھ (تم تصمیم برامج 
وإصالحھا. قد تتناول السیاسات نوع المعدات المستخدمة، ومعدل تكرار الفحص،  المیثان

، ومدة الوقت المسموح بھ إلجراء إجراءات الصیانةالتسریب الذي یؤدي إلى  من حدالو
الفصلیة، على الرغم ) LDARلجنة برنامج (اإلصالحات. وأكثر المتطلبات النموذجیة ھي 

من وجود عدد من االستثناءات.  ویمكن تنفیذ ھذه الحمالت باستخدام طائرات بدون طیار أو 
 .  بنحٍو جیدمركبات أو موظفین مجھزین 

یجب أن  :(كندا) متطلبات مختلفة ألنواع مختلفة من المرافق (على سبیل المثال ألبرتالدى 
تحدد الالئحة  تجري محطات الغاز ومحطات الضغط مسوحات ثالث مرات في السنة).

مسوحات (على سبیل المثال، كامیرا تصویر الغاز التي یمكنھا الطرق المقبولة إلجراء ال
جرام في الساعة أو أقل یتم تشغیلھ  1.0الكشف عن تیار من غاز المیثان النقي المنبعث بمعدل 

أمتار من المعدات التي یتم فحصھا). كما أنھ یوفر إرشادات حول نوع المعدات  6في غضون 
صالح (على سبیل ، وتوجیھات اإلبالغ واإلالموظفین متابعتھا، ومتطلبات تدریبالتي یجب 

ساعة من  24في غضون  الُمسربةالمصادر المكتشفة لالنبعاثات یجب معالجة  المثال:
فشل نموذج جدید أو عطل في جھاز ناتجة عن  الُمَسربةتحدیدھا إذا كانت االنبعاثات 

قدم ی.  ونبعاثات المسربةجزًءا من خطة إدارة اال )LDAR( قد تكون بروتوكوالت).اإلشعال
حول  ومدونة الممارسات في كوینزالند (أسترالیا) المزید من التفاصیل دلیل ألبرتاكل من 

 .ةبرنامج إلدارة االنبعاثات المسربیر كیفیة تطو

 

https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8701-alberta-aer-manual-016-how-to-develop-a-fugitive-emissions-management-program?q=Alberta
https://www.iea.org/policies/8701-alberta-aer-manual-016-how-to-develop-a-fugitive-emissions-management-program?q=Alberta
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توجھ بعض اللوائح الشركات إلى اتباع إجراءات أو عملیات محددة فیما یتعلق بعملیاتھا.  
على سبیل المثال، طلبت العدید من السلطات القضائیة من الشركات إنشاء برامج للكشف 

) األمریكیة EPAمعاییر وكالة حمایة البیئة (حددت  عن التسرب وإصالحھ.  وكمثال آخر،
المتطلبات  )2020للمركبات العضویة المتطایرة (بصیغتھا المعدلة في أیلول  2012لعام 

إكمال  منشآتالتدفق إلى مسار اإلجرائیة لتحقیق اإلنجازات بما في ذلك متطلبات إعادة 
 اآلبار أو التخزین. 

كما یمكن أن توجھ اللوائح التنظیمیة الشركات إلى اعتماد ممارسات معینة في مجال 
إن انبعاثات عالیة.  منھاالمعدات أو إلى استبدال بعض المعدات أو المكونات التي تصدر 

التي تعمل  یتطلب من المشغلین تحویل األجھزة الھوائیة ماریالندالتنظیم الذي تنظمھ والیة 
مستمر إلى أنظمة ھوائیة أو كھربائیة مضغوطة  ھا بنحوٍ بالغاز الطبیعي والتي یتم استنزاف
 أو تركیب نظام لتجمیع البخار. 

على أنشطة صریحا ً ویمكن أن تشمل القواعد التنظیمیة التي تحدد القواعد التنظیمیة حظراً 
یحظر قانون . ةلروتینییس والحرق االتنفمعینة. وتحظر العدید من البلدان ممارسة أعمال 

من دون الحصول على إذن  والتنفیسإشعال النفط  الجزائرالمواد الھیدروكربونیة في 
 صریح من الھیئة التنظیمیة.  

 

 المتوفرة  التكنولوجیةمتطلبات الأفضل  6 الصندوق 

وتشیر أفضل التكنولوجیات المتاحة عادة إلى تكنولوجیا أو إجراء معیاري لخفض االنبعاثات 
ما تذكر اللوائح  وعادةً تطور التكنولوجي. بال شكل معقول.  وكثیرا ما یرتبط ذلكمتاح بال

 البیئیة.   والمخاوفالتنظیمیة التحدیثات المنتظمة لتعكس المعاییر المتقدمة 

ییر وفقًا لنوع المنشأة.  وعلى ھذا فإن المنشآت المعا تضع كولورادو (الوالیات المتحدة)
التي تخزن أو تعالج أو تتعامل مع سوائل النفط أو الغاز الطبیعي البد أن تعمل على الحد من 

ً تسرب المركبات العضویة المتطایرة وا تنص و". لھیدروكربونات "إلى الحد المعقول عملیا
فرة على مستوى المعدات (على سبیل فضل التقنیات المتووجوب استعمال أالالئحة على 

، ویجب أن تحتوي الخطوط المفتوحة على تعمل المشاعل بنحو تلقائيیجب أن یكون  :المثال

https://www.iea.org/policies/8852-oil-and-natural-gas-new-source-performance-standards-and-new-emissions-standards-for-hazardous-air-pollutants-2012
https://www.iea.org/policies/8852-oil-and-natural-gas-new-source-performance-standards-and-new-emissions-standards-for-hazardous-air-pollutants-2012
https://www.iea.org/policies/12486-maryland-control-of-methane-emissions-from-the-natural-gas-industry
https://www.iea.org/policies/12486-maryland-control-of-methane-emissions-from-the-natural-gas-industry
https://www.iea.org/policies/11809-law-no-19-13-law-governing-hydrocarbon-activities
https://www.iea.org/policies/11809-law-no-19-13-law-governing-hydrocarbon-activities
https://www.iea.org/policies/8857-colorado-regulation-no-7-control-of-ozone-precursors-and-control-of-hydrocarbons-via-oil-and-gas-emissions?country=United%20States&jurisdiction=State%2FProvincial&topic=Methan%2CMethane
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األجھزة كما تنص الالئحة على أغطیة أو سدادات أو صمامات تُغلق ما لم یتم استخدامھا)، 
 المشغلون باستبدال، یجب أن یقوم  التي یجب استبدالھا ببدائل أفضل (على سبیل المثال
 بوحدات تحكم منخفضة التفریغ).   وحدات التحكم الھوائیة التي تّسرب الغاز بنحٍو مستمر

، التي تتطلب تنفیذ خطة إدارة كالیفورنیا (الوالیات المتحدة) على سبیل المثال، انظر
 لحد من انبعاثات المیثان. أفضل الممارسات ل

 

في أنھا تنطوي على إمكانیة إحداث  الوصفیةللمتطلبات  وتتمثل إحدى المزایا الرئیسیة
لالنبعاثات أو برنامج  مرجعيتأثیر كبیر على االنبعاثات اإلجمالیة دون الحاجة إلى خط 

بسیطة نسبیاً  ھاأن الوصفیةالتي تتسم بھا المعاییر  ومن بین المزایا األخرىرصد مستمر.  
ما الذي ینبغي القیام إذ من السھل معرفة لكل من الھیئة التنظیمیة والشركات،  في إدارتھا
ومن السھل نسبیاً أن تحدد الجھات التنظیمیة ما إذا كان المعیار  لالئحة التنظیمیة بھ لالمتثال

 قد تم الوفاء بھ.  

ھذا النھج األكثر فعالیة من  ال یكونقد فولكن ھناك عیوب في ھذا النوع من التنظیمات. 
لبحث عن حیث التكالیف في خفض االنبعاثات ألن الشركات قد ال یكون لدیھا الحافز ل

تسمح بھا القواعد التنظیمیة.  ومع ھذا فقد یكون من الممكن استراتیجیات أكثر كفاءة التي 
دید من الخیارات المتاحة في االختیار من بین العالتنفیذ لمنح الشركات المرونة دمج آلیات 

 للحد من االنبعاثات.  

، قد تكون المعاییر وعلى أیة حال، بالنسبة للبلدان التي تمر بمراحل مبكرة من تنظیم المیثان
، ال سیما عندما یتم تحدید فرص واضحة لخفض االنبعاثات.  مھمةخطوة أولى  الوصفیة

اء أو األدوات االقتصادیة لتمكین وبمرور الوقت، قد یكون من الممكن دمج معاییر األد
 الشركات من البحث عن حلول فعّالة من حیث التكلفة. 

https://www.iea.org/policies/8873-california-greenhouse-gas-emission-standards-for-crude-oil-and-natural-gas-facilities?country=Brazil%2CUnited%20States&topic=Methane
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 نھج قائم على األداء أو النتائج 

للكیانات الخاضعة للتنظیم،  وصفيمعیار أداء  القائم على األداء أو النتائج النھجیحدد 
تحقیق الھدف.  وكثیراً ما تطبق مثل ھذه التنظیمات على مستوى ل الوسیلةولكنھ ال یفرض 

 على نطاق أوسع أیضا.   امن الممكن تطبیقھإال أنھ المعدات الفردیة،  قطعالمنشأة أو 

غالبًا ما تضع اللوائح المستندة إلى األداء معیاًرا لألداء ألنواع معینة من المعدات. تتضمن 
أمثلة على معاییر األداء على مستوى المعدات. على  كولورادو (الوالیات المتحدة)الئحة 

ھدفًا لخفض المركبات العضویة یجب أن تحقق صھاریج التخزین الكبیرة  :سبیل المثال
 ٪.98وال بد من تصمیم المشاعل لتحقیق كفاءة تصل إلى  ٪،95المتطایرة بنسبة 

وعلى نطاق أوسع، یمكن أن تفرض اللوائح أن تحقق جمیع الشركات ھدفًا محددًا لخفض 
في تحدید المتطلبات على  ساسكاتشوان (كندا)غاز المیثان. ھذا ھو النھج الذي اتبعتھ 

جمیع مستوى الشركة لخفض غاز المیثان سنویًا. تضع الجھة التنظیمیة حدًا للمیثان كل عام ل
طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون  50000شركات المنبع التي تنبعث منھا ما ال یقل عن 

سنویًا. في الوقت نفسھ، على الشركات تقدیم وتطویر خطة ذات صلة لخفض انبعاثات 
 .  المیثان

ً على الرغم من أنھ لیس  فقد تبنت بعض الوالیات القضائیة أیًضا أھداف أداء  ،وصفیا
على مستوى القطاع أو المستوى الوطني النبعاثات غاز المیثان (أو كثافة  إستراتیجیة

٪ في االنبعاثات 50 أھدافًا لتحقیق تخفیض بنسبة نیجیریاحددت  :المیثان). على سبیل المثال
 .2030المتسربة من اإلنتاج والمعالجة ومن النقل والتوزیع بحلول عام 

 

 

 

 

 

https://www.iea.org/policies/8857-colorado-regulation-no-7-control-of-ozone-precursors-and-control-of-hydrocarbons-via-oil-and-gas-emissions
https://www.iea.org/policies/8857-colorado-regulation-no-7-control-of-ozone-precursors-and-control-of-hydrocarbons-via-oil-and-gas-emissions
https://www.iea.org/policies/8899-saskatchewan-oil-and-gas-emissions-management-regulations?country=Canada&q=Saskatchewan
https://www.iea.org/policies/8899-saskatchewan-oil-and-gas-emissions-management-regulations?country=Canada&q=Saskatchewan
https://www.iea.org/policies/12508-nigerias-national-action-plan-to-reduce-short-lived-climate-pollutants
https://www.iea.org/policies/12508-nigerias-national-action-plan-to-reduce-short-lived-climate-pollutants
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 معاییر االنبعاثات  7 الصندوق 

تضع معاییر االنبعاثات حدوداً لالنبعاثات الملوثة من مصادر محددة. وھي محددة من حیث 
 ؛(درجة الحرارة)قیاس معین مرتبط باالنبعاثات الجویة، مثل الكمیة (الحجم) أو الخصائص 

وعلى الرغم من أنھا محددة من حیث األداء، إال أنھا یمكن دمجھا في األنظمة التنظیمیة التي 
  .ھي في المقام األول ذات طبیعة إلزامیة

بشأن إطالق المیثان وبعض المركبات العضویة المتطایرة  الكندیةوتضع الالئحة الفیدرالیة 
معاییر األداء على مستوى المنشأة والمعدات. وتنطبق الشروط على مرافق النفط والغاز التي 

سنة من الغاز). /3م 60000عن    غاز (ما ال یقلتغطي المنبع والتي تعالج كمیات كبیرة من ال
، یجب أن تحد مرافق اإلنتاج من أحجام 2023 كانون الثاني 1من  اعتباراً  :مثالفعلى سبیل ال

مكعب. وال ینطبق ھذا الشرط على  متر 15 000إلى  تنفیسھاغاز المیثان السنویة التي یتم 
تشغیل المعدات، وال  الطوارئ أو عملیات بدءكحاالت الغاز المنبعث من األنشطة المؤقتة، 

على بعض معدات المعالجة. كما یتم تنظیم األجھزة الھوائیة: حیث یتعین على مشغلي وحدات 
أقل من باالنبعاثات  السیطرة على نسبةالتحكم الھوائیة التي تعمل بالغاز الطبیعي أن یضمنوا 

یتجاوز حجم  اعندمفي الساعة، كما یحظر على المضخات الھوائیة إطالق المیثان  ³م 0,17
 لتراً في الیوم.  20السائل الذي یتم ضخھ 

 

. على وجھ الوصفیةتوضح ھذه األمثلة المیزة الرئیسیة لمعاییر األداء مقارنة بالمعاییر 
التحدید، یتمتع الكیان الخاضع للتنظیم بالحریة في اتخاذ القرار بشأن كیفیة امتثالھ للوائح 

الحریة في البحث عن الحل األكثر فعالیة من حیث التكلفة. التنظیمیة، مما یمنح الشركة 
فضالً عن ذلك، ونظًرا ألن الشركات التي تطور تقنیات أرخص قادرة على تقلیل تكلفة 
االمتثال الخاصة بھا، فإن ھذا النوع من تصمیم السیاسات یمكن أن یشجع التطور 

 في االنبعاثات. التكنولوجي مع تشجیع التحسینات الفعالة من حیث التكلفة

أما من ناحیة أخرى، توضح ھذه األمثلة أیًضا العیوب الرئیسیة لمعاییر األداء. ولكي یكون 
ھذا النوع من التنظیم فعاالً، یجب أن یكون لدى كل من الشركة والجھة التنظیمیة بیانات 

بیرة و / أو أساسیة دقیقة وآلیات موثوقة لتتبع التقدم، األمر الذي قد یتطلب جھود مراقبة ك
طرق معقدة لتقدیر االنبعاثات. بالنظر إلى ھذه المتطلبات، تعد معاییر األداء أداة مفیدة 

https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8580-regulations-respecting-reduction-in-the-release-of-methane-and-certain-volatile-organic-compounds-upstream-oil-and-gas-sector-sor2018-66?topic=Methane
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بشكل خاص إذا كان لدیك بالفعل تقدیرات شاملة للمیثان أو متطلبات قیاس ونظام إعداد 
 تقاریر مطور.

 

 كثافة المیثان  8 الصندوق 

إنتاج النفط والغاز كنسبة مئویة من  ویمثل مفھوم كثافة المیثان إجمالي انبعاثات المیثان من
.  والغرض منھ ھو أن یكون بمثابة معیار المعروض في السوقالحجم المرتبط بھ من الغاز 

أداء وأن یسمح بمقارنة مستویات انبعاثات المیثان من مختلف الجھات الفاعلة والقطاعات في 
 صناعة النفط.  

لیس إجراًء  2025كثافة المیثان في مبادرة النفط والغاز لعام  على الرغم من أن ھدف
.  ویغطي الھدف جمیع المصادر من الكثافةإال أنھ مثال على كیفیة عمل ھدف  تنظیمیاً،

، والتھویة، واالحتراق التسریبا داخل قطاع المنبع، بما في ذلك األصول التي یتم تشغیلھ
ویعدّ الھدف العام ھو التوافق مع أھداف باریس واالقتراب من انبعاثات غاز غیر الكامل.  

. وینطبق ھذا على الشركات األعضاء 2025٪) بحلول عام 0.2-0.25المیثان شبھ الصفریة (
،  BP، Chevron  ،CNPC ،Eni  ،Equinor  ،ExxonMobilفي المبادرة (
Occidental  ،Petrobras ، Repsol Saudi Aramco, Shell and Total .( تحدد

المبادرة سلسلة من تدابیر الحد من غاز المیثان، بما في ذلك االلتزام بعدم االحتراق الروتیني 
 .2030بحلول عام 

لبات التنظیمیة أو السیاسة. ویمكن من الناحیة النظریة دمج مثل ھذه األھداف في المتط
بشأن الصفقة الخضراء في  توصیاتھا السیاسیة فياقترحت عشر شركات نفس الشيء 

أوروبا، واقترحت معیار أداء قائم على كثافة المیثان لیتم تطبیقھ على الجزء األولي من 
أیًضا إلى أھداف كثافة المیثان، ویوصي  التحالف العالمي للمیثانسالسل التورید. یدعو 

 ٪.0.2بأن تسعى البلدان إلى تحقیق ھدف كثافة المیثان بنسبة 

 

https://oilandgasclimateinitiative.com/wp-content/uploads/2020/06/OGCI_Methane-emissions_180320_A4.pdf
https://oilandgasclimateinitiative.com/wp-content/uploads/2020/06/OGCI_Methane-emissions_180320_A4.pdf
https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/methane-emissions/_jcr_content/par/textimage_438437728.stream/1591279730591/645c673be62e27c26a25af5be754cec5bb6d1a32/methane-policy-recommendations-for-the-european-union.pdf
https://www.ccacoalition.org/en/activity/global-methane-alliance
https://www.ccacoalition.org/en/activity/global-methane-alliance
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 النھج االقتصادي 

مالیة. الحوافز العقوبات أو الاالقتصادیة على اتخاذ إجراءات من خالل تطبیق  تحث االحكام
مثل تصاریح  األدوات القائمة على السوق الضرائب، أو إعانات الدعم، أو على:وقد یشمل 

االنبعاثات القابلة للتداول، أو االئتمان الذي یسمح للشركات باالختیار بین استراتیجیات 
مختلفة لمعالجة االنبعاثات. وفي ھذا السیاق، فإن اللوائح التنظیمیة ستوفر للصناعة خیار 

فع تكالیف غاز المیثان المنطلق، مما یغیر بالفعل منحنى تكلفة بین خفض االنبعاثات ود
 بدالً من دفع ضریبة المیثان.   التنفیسالتخفیض. واستجابة لذلك، قد یفضل المشغل تقلیل 

إن األدوات االقتصادیة كثیراً ما تؤثر على السلوك من خالل جعل السلوك غیر المرغوب 
، الموصوفة في النرویجولعل ضریبة االنبعاثات، مثل ضریبة الكربون في فیھ أكثر تكلفة. 

قد توفر اإلصدارات األخرى خیارات امتثال ة. ، ھي أبسط مثال لمثل ھذه األدا9 الصندوق
حیث على  )،ندا(ك ألبرتامختلفة، مثل نظام االبتكار التكنولوجي والحد من االنبعاثات في 

المنشآت الخاضعة للتنظیم اتخاذ أحد الخیارات العدیدة: تقلیل انبعاثاتھا، واسترداد االئتمانات 
من المرافق التي تجاوزت أھداف التخفیض الخاصة بھا، وتعویضات الشراء من غیر 

 الكیانات الخاضعة للتنظیم، أو الدفع في صندوق االمتثال.

 

 ضرائب االنبعاثات  9 الصندوق 

 ضریبةالوفي سیاق المیثان، یستخدم مصطلح ضریبة الكربون بصفة عامة لإلشارة إلى 
یقابل ھذه الضریبة الرسوم المفروضة على ثاني أكسید الكربون. المفروضة على مكافئ 

ویھدف إلى الحد من قطاع اقتصادي أو كیان اقتصادي، انبعاثات غازات الدفیئة القادمة من 
تكالیف التلوث.  ومن بین التحدیات  الشركات والمستھلكین یتحملون جعل االنبعاثات من خالل

التي تواجھ ھذا النھج تحدید التكالیف المناسبة للعوامل الخارجیة المرتبطة بانبعاثات غازات 
 االنحباس الحراري. 

حرق النفط وتفریغ الغاز الطبیعي من الناتجة من ضریبة على االنبعاثات  وتفرض النرویج
الضریبة انبعاثات المیثان وثاني أكسید الكربون الناجمة عن إنتاج إنتاج النفط البحري (تشمل 

متطلبات القیاس  النفط أو نقلھ). كما أنھا تضع أنظمة لحساب ودفع الضریبة، بما في ذلك

https://www.iea.org/policies/8891-act-21-december-1990-no-72-relating-to-tax-on-discharge-of-co2-in-the-petroleum-activities-on-the-continental-shelf-as-amended-in-2015?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8891-act-21-december-1990-no-72-relating-to-tax-on-discharge-of-co2-in-the-petroleum-activities-on-the-continental-shelf-as-amended-in-2015?country=Norway&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11754-alberta-technology-innovation-and-emissions-reduction-regulation?country=Canada&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11754-alberta-technology-innovation-and-emissions-reduction-regulation?country=Canada&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8891-act-21-december-1990-no-72-relating-to-tax-on-discharge-of-co2-in-the-petroleum-activities-on-the-continental-shelf-as-amended-in-2015?qs=economic&topic=Methane&type=Economic%20instruments
https://www.iea.org/policies/8892-regulations-relating-to-measurement-of-petroleum-for-fiscal-purposes-and-for-calculation-of-co2-tax-with-2012-amendments?country=Norway&qs=norway&topic=Methan%2CMethane
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 للطن كرونة 500 لتحدید حجم االنبعاثات. تخضع الصناعة البحریة لمعدل واإلبالغ
 دوالراً أمریكیاً).  58الواحد (حوالي 

وبعض البلدان لدیھا بالفعل شكل من أشكال ضریبة الكربون لبعض القطاعات، على الرغم 
فیما یتعلق باستھالك الوقود واالنبعاثات  كندا من أنھا قد ال تنطبق على انبعاثات المیثان، مثل

 ة.الكبیر لالنبعاثاتبالنسبة  قیاوجنوب أفری الصناعیة

 

ومن الممكن أیضاً أن تعمل األدوات االقتصادیة من خالل تشجیع السلوك المرغوب. وقد 
من  فع شركة ما إلى اتخاذ إجراءات. تمّكن روسیالد حوافز اقتصادیة تقدم الحكومات

یتمكن المشغل من توثیق أن المال كان یستخدم  حینما التعویض عن رسوم تأثیر التلوث
للشركات  نیجیریا، تسمح واستخدامھ. وعلى نحو مماثل المصاحبالغاز  جمعلالستثمار في 

بخصم النفقات الرأسمالیة على معدات الغاز من األرباح الناجمة عن وسائل الضرائب، 
. صناعة المصب فضالً عن الرسوم التي یتم تقییمھا على الغاز الذي یتم بیعھ وتسلیمھ إلى

 المباشرة حوافز اقتصادیة مباشرة من خالل القروض والمنح ألبرتا مقاطعةو وتقدم كندا
 إلى شركات مشاریع خفض انبعاثات المیثان في االبار القائمة. 

وتتقاسم األدوات االقتصادیة بعض الفوائد والعیوب التي تجنیھا األدوات القائمة على النتائج 
البحث عن الوسیلة األكثر فعالیة لھا حریة واألداء.  والفائدة األساسیة ھنا ھي أن الشركات 

االنبعاثات الغازیة الناتجة عنھا، والتي من الممكن أن تشجع من حیث التكالیف للحد من 
 اإلبداع واالبتكار. 

 ً ونظام قوي  قاعدة معلومات منظمة وفي الوقت نفسھ، تتطلب االدوات االقتصادیة عموما
ضروریة للسماح للجھات التنظیمیة  الموثوقة. إن البیانات للرصد واالبالغ والتحقق

لى نحو صحیح والمتابعة من خالل القیاسات والتقاریر واألسواق بتحدید األسعار ع
 الضروریة.  

 

https://www.iea.org/policies/8892-regulations-relating-to-measurement-of-petroleum-for-fiscal-purposes-and-for-calculation-of-co2-tax-with-2012-amendments?country=Norway&qs=norway&topic=Methan%2CMethane
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2020/id2671008/
https://www.iea.org/policies/11820-greenhouse-gas-pollution-pricing-act?country=Canada&q=pollution%20pricing
https://www.iea.org/policies/3041-south-african-carbon-tax?q=carbon%20tax&type=Economic%20instruments
https://www.iea.org/policies/8826-federal-law-on-environmental-protection-no-7-fz-and-related-decrees?country=Russian%20Federation&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8826-federal-law-on-environmental-protection-no-7-fz-and-related-decrees?country=Russian%20Federation&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8846-petroleum-profits-tax-act?country=Russian%20Federation%2CNigeria&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8846-petroleum-profits-tax-act?country=Russian%20Federation%2CNigeria&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11476-emissions-reduction-fund
https://www.alberta.ca/oil-and-gas-liabilities-management.aspx
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 ضریبة التنفیس واإلشعال 10 الصندوق 

إن فرض ضریبة على الغاز الذي یتم اطالقھ في الجو والمشتعل ھو وسیلة لتثبیط ھذه 
تُستخدم مشاعل  الممارسة من خالل جعل الشركات تدفع رسوًما مقابل كمیة الغاز المفقودة.

ة للتخلص من الغازات غیر المرغوب فیھا أثناء عملیات المنبع، سواء كان وفتحات التھوی
ذلك ألسباب تتعلق بالسالمة أو ألسباب اقتصادیة. ویستلزم التنفیس إطالق غازات بنحٍو متعمد 
في الغالف الجوي، بینما یتضمن الحرق؛ حرق الغاز الطبیعي، والذي یحدث عادةً بمعدالت 

 ؤدي إلى انبعاثات غاز المیثان المتبقیة.احتراق غیر كاملة، مما ی

ضرائب حرق یتم تمییزھا وفقًا لحجم المرافق (على سبیل المثال، على  نیجیریافرضت 
 28.317دوالر أمریكي لكل  2برمیل من النفط یومیًا دفع  10000المشغل الذي ینتج أكثر من 

دوالر أمریكي لكل  0.50متر مكعب من الغاز المشتعل، بینما تدفع المنشآت الصغیرة 
). وال یمكن لمشاریع الحقول الخضراء متر مكعب. من الغاز المشتعل 28.317

Greenfield  المشاركة في عملیات الحرق أو التنفیس الروتینیة على اإلطالق. وضعت
 نیجیریا أیضا متطلبات حفظ السجالت وإعداد التقاریر.

أیًضا رسوًما على الحرق عن طریق فرض اإلتاوة على غاز المیثان الذي  البرازیلتفرض 
یتم حرقھ أو تنفیسھ دون داع. تحدد الھیئة التنظیمیة الحدود السنویة والشھریة للحرق 

شغلین والخسائر، وربطھا برسوم اإلتاوات. إذا تم تجاوز الحدود بسبب قیود التشغیل، على الم
 تقلیل إنتاج النفط والغاز الطبیعي.

 

 النھج القائم على المعلومات 

وتھدف اللوائح القائمة على المعلومات إلى تحسین حالة المعلومات المتعلقة 
وھي تھدف إلى سد الثغرات في المعلومات وتزوید الجھات التنظیمیة وأعضاء  .باالنبعاثات

وقد تتناول  .لمصادر والفرص الرئیسیة للمشاكلالصناعة والجمھور بمعلومات أفضل عن ا
بما في ذلك الكشف  وتنظیمھا،أحكام المعلومات أیضا جوانب أخرى من تجمیع البیانات 

 .وعملیة جمع البیانات ومعالجتھا العامة،عن البیانات 

https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?technology=Flares&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?technology=Flares&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11752-resolution-no-806-of-2020-from-anp?country=Brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11752-resolution-no-806-of-2020-from-anp?country=Brazil&topic=Methane
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وأبسط صیغة لھذه الالئحة ھي شرط اإلبالغ البسیط الذي یتعین بموجبھ على الكیانات 
وكالة ویتطلب برنامج . للتنظیم أن تحدد كمیة انبعاثاتھا وتبلغھا إلى الجھة المنظمةالخاضعة 

لإلبالغ عن غازات الدفیئة من جمیع المرافق التي تنبعث  حمایة البیئة في الوالیات المتحدة
ثاني أكسید الكربون سنویاً. وبالنسبة للمیثان،  مكافئ ألف طن من 25عن  منھا ما ال یقل

یمكن تقدیر االنبعاثات باستخدام قوائم جرد المرافق، وعوامل االنبعاثات الخاصة بوكالة 
 . )EPAلبیئة (حمایة ا

 

 تقییم األثر البیئي  11 الصندوق 

تتطلب العدید من الوالیات القضائیة من المطورین إجراء تقییم األثر البیئي المرتبط بتقییم 
المشروع.  وتتیح صكوك االستثمار األوروبیة تحدید النتائج المترتبة على اإلجراء المقترح، 

منح أو رفض تصریح)، والمساعدة في وضع خطط اإلدارة  ودعم عملیة صنع القرار (مثل
 البیئیة. 

جزءاً ال یتجزأ من عملیة الترخیص البیئي  تقییم األثر البیئيوفي البرازیل، تشكل ممارسة 
تفاقات التكامل االقتصادي تشكل أساسا للمتطلبات المدرجة لمنشآت النفط والغاز.  كما أن ا

أذون البدء في إنتاج  الممارسة الشائعة وتلخص مذكرة معلوماتفي خطط اإلدارة البیئیة. 
اآلبار، التي ترتبط في كثیر من األحیان بكفاءة المنصة فیما یتعلق باستخدام الغاز المنتج؛  

.  ویتم تحدید یتم تنفیسھ أو حرقھالمطلوبة من الكمیات غیر العادیة من الغاز الذي  والتغییرات
مساھمات في صنادیق المناخ، أو تصفیة شكل التدابیر التعویض قبل التشغیل ویمكن أن تتخذ 

 الكربون.  أرصدة

ویمكن أن تكون اتفاقات التكامل االقتصادي فرصة لتحدید مصادر المیثان الھامة وتمكینھا 
یھدف ھذا الدلیل إلى مساعدة الممارسین في ھذه من اتخاذ تدابیر فعالة لخفض االنبعاثات.  

 العملیة. 

 

المعلومات كوسیلة لالمتثال أو لتیسیر ب المتعلقة حكاماألوفي حاالت أخرى، یمكن عرض 
من  المملكة المتحدةتطلب  :إنفاذ أحكام أخرى مثل الضرائب واإلتاوات. على سبیل المثال

https://www.iea.org/policies/8884-mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-updated-2010-to-include-methane-from-oil-and-gas-operations-and-underground-coal-mines
https://www.iea.org/policies/8884-mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-updated-2010-to-include-methane-from-oil-and-gas-operations-and-underground-coal-mines
https://www.iea.org/policies/8884-mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-updated-2010-to-include-methane-from-oil-and-gas-operations-and-underground-coal-mines
https://www.iea.org/policies/11751-informative-note-no-02-of-2013-from-cgpegdilicibama?country=Brazil&qs=brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11751-informative-note-no-02-of-2013-from-cgpegdilicibama?country=Brazil&qs=brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11751-informative-note-no-02-of-2013-from-cgpegdilicibama?country=Brazil&qs=brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11751-informative-note-no-02-of-2013-from-cgpegdilicibama?country=Brazil&qs=brazil&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8909-energy-act-1976
https://www.iea.org/policies/8909-energy-act-1976
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. ال یلزم الحصول على موافقة التنفیسالمشغلین الحصول على الموافقة قبل بدء التشغیل أو 
الجھة المنظمة ى المشغل إبالغ لألحداث غیر المتوقعة المتعلقة بسالمة العمال، ولكن عل

 على الفور بأي من ھذه األحداث.  

ً المتعلقة بحكام األوقد تساھم  في الحد من االنبعاثات. وفي  بنحو مباشرالمعلومات أیضا
 یةبعض الحاالت، قد ال تعمل الشركات على تقلیل انبعاثات غاز المیثان ألنھا ال تعلم كم

االنبعاثات التي تصدرھا. فمطالبتھم بتحدید كمیة انبعاثاتھم تزود ھذه البلدان بمعلومات 
أفضل وقد تشجعھم على اتخاذ التدابیر الالزمة. وبوسع الھیئات التنظیمیة أیضاً أن تختار 
نشر المعلومات عن االنبعاثات إلعالم أصحاب المصلحة المھتمین، مثل المستثمرین، بأداء 

ً  تنشر :على سبیل المثال فألبرتالفاعلة في الصناعة. الجھات ا یتضمن  تقریراً إحصائیاً سنویا
ً النبعاثات  .  وقد تتعرض التنفیس والحرق لدیھمقائمة بالمشغلین الذین یتم تصنیفھم وفقا

ب المستثمرین وغیرھم من أعلى ھذه القائمة لضغوط متزایدة من جانبالشركات المصنفة 
 أصحاب المصلحة من أجل الحد من انبعاثاتھا.  

تتسم عموماً بتكالیف  ومن بین الفوائد المترتبة على التنظیمات القائمة على المعلومات أنھا
. وبالتالي فإنھا تكون مفیدة عادة في جمیع مراحل التطور التنظیمي، وتوفر تنفیذ منخفضة

مبكر، وتشكل في كثیر من األحیان شرطا لتنفیذ نھج مؤسسیة  األرقام الالزمة في وقت
، یكون لمثل ھذه التنظیمات تأثیر منخفض على االنبعاثات أخرى. ومن ناحیة أخرى، قد

قد ال ، وفي البیئات وال سیماوذلك ألنھا ال تتطلب اتخاذ إجراءات مباشرة في ھذا االتجاه، 
 في السوق.   جمعھالذي یتم  یكون من الممكن عملیاً تسویق غاز المیثان

ھتمام. قد مھمة جدیرة باالتعدّ الوصول إلى المعلومات  سھولة وفي نھایة المطاف، فإن
یكون مفیدًا بشكل خاص عندما تحتاج إلى معلومات إضافیة حول صناعتك من أجل تطویر 

والمتعلقة بالسالمة اللوائح أو كطریقة لزیادة الوعي بانبعاثات غاز المیثان والفوائد البیئیة 
والطاقة واالقتصاد. یمكن أن تلعب ھذه السیاسات أیًضا دوًرا داعًما رئیسیًا لالستراتیجیات 

 التنظیمیة األخرى.

https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
https://www.aer.ca/providing-information/data-and-reports/statistical-reports/st60b
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 توفیر المعلومات  12 الصندوق 

إن الكشف عن المعلومات ھو شكل من أشكال تعزیز إدارة البیانات وتبادلھا. وقد یسمح 
برامج المراقبة أو یطلب من السلطات العامة الكشف لألفراد بالوصول إلى األدلة المنتجة في 

 عن البیانات البیئیة.

یتطلب من المشغلین  :على سبیل المثال الغاز، تتبعھ نیجیریا بشأن حرقفالتنظیم الذي 
، استناداً إلى القیاس، عملیات حرق المیثان وإطالقھ في الجوالحفاظ على سجل یومي من 

وتقدیمھا شھریاً.  ثم تقوم الھیئة اإلداریة المختصة بتجمیع تقریر سنوي یتضمن تصنیف 
نشر تقریراً تقوم بإجراء مماثل، فت ألبرتا (كندا) تقوم المنتجین باستخدام الغاز المرتبط بھ.

ختلف قطاعات صناعة میتضمن ملخصاً لحجم الغاز المحترق والذي یتم إطالقھ في الجو في 
 النفط والغاز.

إن أنظمة المعلومات البیئیة في المملكة المتحدة تفرض على السلطات العامة نشر المعلومات 
لوصول إلى البیانات.  كما أنھ یُكلف السلطات بتوفیر لالتي تحتفظ بھا علناً وتعزیز القدرة 

بمسائل األمن القومي  المتعلقةاالستثناءات  في حالة إالالمعلومات عند الطلب كلما أمكن ذلك، 
 . ألحد األفراد أو عندما یضر بالبیانات الشخصیة

 

 العناصر األساسیة 

 ما ھي الجوانب الرئیسیة لألنظمة التنظیمیة الناجحة للمیثان؟ 

من قمنا بتحدید عدد من عناصر تصمیم السیاسات األساسیة التي تدعم تنظیمات المیثان 
خالل مراجعة وكالة الطاقة الدولیة لسیاسات المیثان القائمة، فضالً عن المحادثات مع 

ألي نظام یسعى لتخفیف . وینبغي والصناعة، والمناصرین والباحثین الھیئات التنظیمیة،
 النظر في ھذه العناصر. غاز المیثان 

. وھذه المختلفةلألنظمة الرصد واإلبالغ والتحقق عناصر داعمة رئیسیة ویعدّ كل من 
المتطلبات تضمن أن عملیة اإلنفاذ قابلة للتطبیق من خالل توفیر المعلومات الضروریة 

https://www.iea.org/policies/8675-flare-gas-prevention-of-waste-and-pollution-regulations-2018?country=Nigeria&qs=nigeria&topic=Methane
https://www.aer.ca/providing-information/data-and-reports/statistical-reports/st60b
https://www.aer.ca/providing-information/data-and-reports/statistical-reports/st60b
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التقدم نحو األھداف  للقائمین على التنظیم. كما أنھا تمكن الجھات التنظیمیة من تتبع
 التنظیمیة. 

قدیمة قبل نشرھا. لذلك، من التكنولوجیا، فقد تكون سیاستك تطور وأخیرا، مع السرعة 
المھم وضع خطة في المقدمة لكیفیة ضمان تكییفھا مع التطورات التكنولوجیة، ودمج التعلم 

 وإدارة األھداف المتغیرة.  

 المتابعة

ختارة. إن تحدید وتقییم مصادر العوامل الم المراقبة المنتظمة واستعراضومتابعة شمل الوت
بسبب حاالت  وإطالق الغاز في الجو، والحرق غیر المكتمل، التنفیسالمیثان، بما في ذلك 

 المتكررة.  المتابعةأمور تعتمد على جھود  جمیعھا، المسربةالطوارئ، واالنبعاثات 

ً للكشف عن انبتوسیع عملیة المتابعة یمكن و ویكفي الكشف . عاثات المیثان أو تحدیدھا كمیا
فتحة إغالق  وأ، إجراءات (اإلصالح اجة إلى اتخاذعن ھذه االنبعاثات للتحقق من الح

لالنبعاثات ولوضع القیاس الكمي أمر ضروري للحصول على فھم أفضل  ویعد)، التھویة
بقیاس ). ویتمیز القیاس الكمي التنازلي السادسةاألھداف (الخطوة مرجعیة وتحدید خطوط 

غاز  تركیزأجھزة استشعار محمولة جوا أو أقمار صناعیة، لمعرفة مباشر، عادة بواسطة 
عًما من المشغلین ویمكن غالبًا دالجوي.  ال یتطلب القیاس التنازلي المیثان في الغالف 

 على مقیاس أكبر.  استخدامھ

 

 حمالت القیاس  13 الصندوق 

وعادة ما تنطوي حمالت القیاس على عناصر إلزامیة لجمع البیانات واإلبالغ عنھا، مما 
معالجتھا وإرسالھا. وقد تشكل ھذه التدابیر یتطلب من المشغلین تسجیل المعلومات المطلوبة و

خطوة ضروریة لوضع قوائم جرد لمصادر المیثان المحتملة أو تقدیرات االنبعاثات لمرافق 
التشغیل. وكثیراً ما تدعم ھذه البلدان تعریف عوامل انبعاث محددة مرتبطة بأدوات تنظیمیة 

 أخرى، مثل فرض الضرائب على االنبعاثات. 
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انبعاثات المیثان  -یباً لتحدید كمیةكت ناعة النرویجیة على سبیل المثالفقد وضعت الص
، بعد دراسات أظھرت أوجھ المباشر وانبعاثات المركبات العضویة غیر المیثانیة

  اس ألنواع األجھزة المختلفة.أسالیب القی الكتیبقصور في نظامھا السابق. یحدد 

لتحدید كمیة االنبعاثات التي تفرض  كما وضعت الصناعة في النرویج مبادئ توجیھیة
مراجعة لتقنیات قیاس غاز المیثان وفصلھ  تقدم ھذه المقالةبالقیاس واإلبالغ عنھا.   االلتزام

 المنبع.  صناعة  في قطاع

 

مع بالتنسیق وبالتالي، على المنظمین النظر في تحدید الحد األدنى من متطلبات المراقبة 
، مثل حمالت الدوریة التي تركز على االكتشاف قد تساعد المراقبة السیاسة العامة.

LDAR من ناحیة أخرى، یمكن أن تدعم المسربة غیر المعروفة، في تحدید االنبعاثات .
أفضل. قد یكون ھناك ما یبرر  بنحوٍ االنبعاث وقوائم جرد المیثان  عواملحمالت القیاس 

تحسین القیاس الكمي وتوفیر القدرة على المراقبة المستمرة في حاالت معینة لضمان 
 شف المستمر التخاذ إجراءات سریعة.الك

منشأة الحول  یتجولونمن الموظفین الذین وبشكل أساسي قد تتطلب سیاسات المراقبة تقییم 
یمكن للموظفین استخدام أجھزة الكشف و. التسریب رائحة ویشمونویبحثون ویستمعون 

) أو أجھزة االستشعار باألشعة VOCالمركبات العضویة المتطایرة ( بحثاً عنالمحمولة 
ى تحت الحمراء (المعروفة أیًضا باسم تصویر الغاز البصري).  وتشمل الخیارات األخر

، وفحص فقاعة الصابون، وأجھزة االستشعار الطیفیة، استخدام أجھزة الكشف عن التسرب
یاس الكمي مثل أجھزة قیاس التدفق أو ، ومعدات القیةوأجھزة الكشف عن تسرب اللیزر

المزید من المعلومات التي  من ھذا الدلیل أجھزة قیاس شدة الصوت.  ویقدم الفصل الثاني
 .والقیاس الكميتعرض ملخصاً عن عملیات الكشف 

الجویة، بنحٍو دوري بواسطة األجھزة والمناطق الصناعیة  الضخمةیمكن مراقبة المنشآت 
أو التصویر البصري أو تقنیات أخرى.  كما یمكن القیام بذلك  یةرادارات اللیزرالمن خالل 

 باستمرار على مستوى المنشأة باستخدام أبراج المراقبة والكامیرات.  

https://www.iea.org/policies/8894-handbook-for-quantifying-direct-methane-and-non-methane-voc-emissions-appendix-b-to-guidelines-no-044-ver-17-23-2019-updates?country=Norway&qs=norway&topic=Methan%2CMethane
https://www.iea.org/policies/8894-handbook-for-quantifying-direct-methane-and-non-methane-voc-emissions-appendix-b-to-guidelines-no-044-ver-17-23-2019-updates?country=Norway&qs=norway&topic=Methan%2CMethane
https://www.iea.org/policies/8893-recommended-guidelines-for-discharge-and-emission-reporting-no-44-with-2019-updates?country=Norway&qs=norway&topic=Methan%2CMethane
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab0cc3/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab0cc3/pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/images/CMM/CMM_CE/BPG_Methane_final_draft_190912.pdf
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 القمر الصناعي  الكشف باستخدام 14 الصندوق 

. ومن المتوقع أن انبعاث غاز المیثان الكبیرةمصادر یتیح القمر الصناعي التحدید التدریجي ل
في السنوات القادمة تغطیة عالمیة منتظمة النبعاثات المیثان نظم األقمار الصناعیة توفر 

الناتجة عن عملیات النفط والغاز.  ویمكن أن تساعد البیانات المداریة في تحدید موقع مصادر 
 االنبعاثات الفائقة وتحسین فھمنا لمصادر انبعاثات المیثان. 

، وھو جزء من برنامج كوبرنیكوس لوكالة الفضاء  5P-Sentinelیحمل القمر الصناعي 
)، والتي توفر TROPOMIأداة مراقبة الغالف الجوي التروبوسفیري ( األوروبیة،

كم، وتغطي العالم بأسره في  7.5كم في  5لغ مساحتھا قراءات لتركیز المیثان عبر مناطق تب
لرصد انبعاثات المیثان  Kayrrosتم استخدام ھذه البیانات من قبل . كل أربعة أیامالمتوسط 

. تتوسع قائمة أجھزة االستشعار عن بعد، مع وجود قمر صناعي جدید تدعمھ في قطاع الطاقة
)، والذي من المقرر أن EnMAP( وھو برنامج رسم الخرائط والتحلیل البیئي ألمانیا،

 .  ومن ناحیة أخرى، یعتزم صندوق الدفاع البیئي إطالق2020یبدأ العمل بھ بحلول نھایة عام 
% من 80اف مناطق رئیسیة تمثل أكثر من ، باستھد2022في عام  شركة "میثانسات"

إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم، مع توفر التفاصیل الكافیة لتحدید الموقع على مسافة 
جزء في  2المنخفضة إلى متر من المصدر واكتشاف االختالفات في تركیزات المیثان  400

 الملیار. 

 

تكنولوجیات الكشف  التكنولوجیا بسرعة في ھذا المجال، األمر الذي یتیح استخدام  تتطور
 اسیة والتكلفة باستمرار. وبالتالي، قد تشكل الطائراتانخفاض عتبات الحس، مع عن بُعد

بدون طیار واألقمار الصناعیة أدوات مفیدة اعتمادًا على مدى المساحة المغطاة ومعدالت 
، لذا فقد الدقةأیضاً قدراً أقل من تعني التغطیة األوسع  فإنعام،  وبنحوٍ  التسرب المستھدفة.

 لتحقیق نتائج مثالیة.  التكنولوجیات جنباً إلى جنب مع غیرھا من التكنولوجیات تستخدم ھذه

العامة إقامة شراكة مع الشركات المتخصصة  األقمار الصناعیةبیانات وقد یتطلب استخدام 
ورات التكنولوجیة في حین أن التط. ووفك الترمیزالتي لدیھا قدرات في مجال التجھیز 

) إال أن GHGSat, EnMAPمثل: ( دقة أكبرذات  األقمار الصناعیةتمكن من إطالق 
تحتاج إلى أن یضاف لھا وسائل كشف أخرى تساعد في  صور ھذه األقمار الصناعیة

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P
http://www.tropomi.eu/
https://www.enmap.org/
https://www.methanesat.org/about-methanesat/
https://www.methanesat.org/about-methanesat/
https://www.methanesat.org/about-methanesat/
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115327
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115327
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab0cc3
http://www.tropomi.eu/
http://www.tropomi.eu/
https://www.ghgsat.com/
file://vfiler1/group0/olc/DOCS/REGULATION/METHANE/Roadmap%202020/enmap.org
file://vfiler1/group0/olc/DOCS/REGULATION/METHANE/Roadmap%202020/enmap.org
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ولذلك، فإن الوسائل الكافیة لتنظیم  التغطیة السحابیة والبیئات البحریة ومناطق الغابات.
 البیانات وتحلیلھا تعتبر حاسمة لرصد انبعاثات المیثان بطریقة شاملة.  

 حفظ السجالت وإعداد التقاریر 

حصول الجھات  متطلبات حفظ السجالت واإلبالغ مع متطلبات المراقبة وتضمن تتماشى
التي تحتاج إلیھا من الصناعة، سواء للتحقق من االمتثال أو لدعم  المعلومات التنظیمیة على

اتباعھا في تقدیم قوائم جرد االنبعاثات. وعادة ما تحدد اللوائح المنھجیة التي ینبغي 
وتعمل شراكة النفط بین مختلف تقاریر الشركة وبیاناتھا.  مقارنة یتیح ال، مما المعلومات

من المقرر أن ینشر بحلول نھایة عام الذي على وضع إطار جدید لإلبالغ،  والغاز میثان
 للشركات التي تقدم تقاریر عن انبعاثات المیثان.  يمعیار الذھبال، بھدف توفیر 2020

تحدد متطلبات حفظ السجالت المعاییر الفنیة لما على الشركات تعقبھ واالحتفاظ بھ في 
والشروط  ملفاتھا الخاصة.  وقد تحدد ھذه اللوائح المدة التي یجب االحتفاظ بھا في السجالت

 التي یجب أن تخضع لھا. 

https://ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership
https://ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership
https://ccacoalition.org/en/activity/ccac-oil-gas-methane-partnership
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 فیئة اإلبالغ عن غازات الد 15 الصندوق 

ً یتعلق بقوائم جرد غازات الدفیئة واألحكام الاإلبالغ عن  یعدّ  ً شائعا غازات الدفیئة مطلبا
قد یكون إلزامیًا أو طوعیًا. وقد تحدد اللوائح التنظیمیة شروط ونطاق والمتعلقة بتغیر المناخ. 

وغیرھا من اإلبالغ، وتحدد المصادر التي یجب تغطیتھا، واإلطار الزمني لجمع البیانات 
 . الجوانب ذات صلة

یشمل المیثان وینطبق على  غازات الدفیئةالبرنامجا لإلبالغ عن  أنشأت الوالیات المتحدة
طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون سنویا  25000 نالمرافق التي تطلق ما ال یقل ع

؛ والبریةمرافق إنتاج النفط والغاز الطبیعي البحریة ومناجم الفحم تحت األرض؛  (مثل
 ینص البرنامجذلك،  وفضالً عنة الغاز الطبیعي ونقلھا وتخزینھا وتوزیعھا). مرافق معالجو

د مصادر االنبعاثات في كل یعلى ضرورة االحتفاظ بالسجالت لمدة ثالث سنوات، وتحد
 ر منھجیات لحساب االنبعاثات.  یقطاع من قطاعات الصناعة وتوف

تقدیم تقاریر عن غازات االحتباس الحراري وتنص  كولومبیا البریطانیة (كندا)تطلب ت
لمزید من المعلومات والعملیات). على شكل التقاریر (على سبیل المثال، تتطلب مخططاً لسیر 

المبادئ التوجیھیة التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن  عن ھذا الموضوع، انظر
في المرفق  تغیر المناخ بشأن اإلبالغ عن قوائم الجرد السنویة لألطراف المدرجة

 .  األول لالتفاقیة

 

من الشركات إرسال معلومات إلى الھیئة التنظیمیة وقد تتضمن  رفع التقاریرتتطلب أحكام 
وآلیة التقدیم المحددة. تدعم  عرض المعلوماتإرشادات تتعلق بالشكل المحدد وطریقة 

الشركة تحرز تقدما متثال وتساعد على فھم ما إذا كانت متطلبات إعداد التقاریر متابعة اال
یجب أن تراعي التي تضعھا الشركات لموافقة إداریة.  المرجعیة خطوطالأم ال. قد تخضع 

متطلبات حفظ السجالت وإعداد التقاریر دراسة السنوات المرجعیة التي تم تحدیدھا مسبقاً 
 ومستویات النشاط واإلعدادات األخرى.

نبعاثات، قد یكون من المناسب طلب وبصرف النظر عن تقاریر االمتثال وتقدیرات اال
 حالة وحالة المرافق (مثل ، وقوائم جرد للمعدات ذات الصلةتقاریر عن مستویات النشاط

https://www.iea.org/policies/8884-mandatory-reporting-of-greenhouse-gases-updated-2010-to-include-methane-from-oil-and-gas-operations-and-underground-coal-mines?country=United%20States&jurisdiction=National&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8652-british-columbia-greenhouse-gas-emissions-reporting-regulation?q=british%20columbia
https://www.iea.org/policies/8652-british-columbia-greenhouse-gas-emissions-reporting-regulation?q=british%20columbia
https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2
https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2
https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2
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نة الرئیسیة، حمالت الصیا خطوط األنابیب)، فضالً عن ملخص عن األحداث المھمة (مثل
). وھذا من شأنھ أن یمكن من فھم مصادر االنبعاثات أو الحوادث أو عملیات التنفیس

واألحداث األساسیة بشكل أفضل، كما یمكن أن یدعم تحدید المخاطر والفرص الحیویة 
 لتطویر ممارسات جدیدة أو تنفیذ إجراءات سالمة تكمیلیة. 

 

  عملیات الحرق والتنفیساإلبالغ عن  16 الصندوق 

ل خاص على الحرق والتنفیس، وتشمل عوامل مث بنحوٍ یمكن أن تنطبق متطلبات اإلبالغ 
، وتقدیرات االنبعاثات أو مؤشرات استخدام الغاز (النسبة كمیة الغاز المنطلق أو المشتعل

عاثات حجم االنبویمكن أن تتضمن المتطلبات على المئویة للغاز المنتج الذي تم استخدامھ). 
خدام ھذه التقاریر كأساس للتنفیذ أو اختبار اآلبار. یمكن است من األنشطة التشغیلیة مثل

 لجبایات الضرائب / اإلتاوات.

وھي تطالب  .المشتعل وإدارة البیاناتأن قیاس الغاز نیجیریا إرشادات بشولدى 
یتضمن القانون بأھم األحداث. والمنتجین بتقدیم سلسلة من التقاریر السنویة والشھریة 

ن االنبعاثات الغازیة الذي یحكم أنشطة المواد الھیدروكربونیة نظاماً لإلبالغ ع الجزائري
المسببة لالنحباس الحراري العالمي. یجب إرسال تقریر إلى الوكالة المختصة لتنظیم النشاط 

 في غضون عشرة أیام من انتھاء العملیة. 

 

 التحقق واإلنفاذ  

 نيبویفي العمل  الفعالیة ، ویضمناالمتثال إن فرض أي سیاسة من شأنھ أن یخلق ثقافة
ثقة عامة الناس، والبلدان المستوردة، وحملة - غاز المیثانانبعاث في نظام الحد من  الثقة

األسھم في الشركات المتعددة الجنسیات العاملة في بلدك، والمنظمات غیر الحكومیة التي 
واضح والمشاركة في تركز على المناخ في مختلف أنحاء العالم. یبدأ االمتثال باالتصال ال

 التواصل. 

https://www.iea.org/policies/8674-guidelines-for-flare-gas-measurement-data-management-and-reporting-obligations?country=Nigeria&qs=nigeria&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11809-law-no-19-13-law-governing-hydrocarbon-activities?technology=Flares&topic=Methane&type=Mandatory%20reporting
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القدرة الفنیة على الكشف  وجود عادل وفعال، ستحتاج إلى بنحوٍ أجل فرض السیاسة ومن 
 التصاریحعن عدم االمتثال، فضالً عن اإلرادة السیاسیة والسلطة لتطبیق العقوبات وإزالة 

سحب للجھة التنظیمیة (في عدد من الوالیات القضائیة، یسمح عدم االمتثال المتكرر 
 رفضھا).  التصاریح المستقبلیة أو 

 

 التحقق من جھة خارجیة  17 الصندوق 

التحقق من جھة خارجیة ھو عملیة تقوم فیھا منظمات مستقلة أو محترفون بمراقبة المعلومات 
التي یقدمھا مشغلو النفط والغاز واإلبالغ عنھا. وقد یستلزم ذلك إجراءات تحقق أخرى لضمان 

اإلجراء بتحدید فرص التحسین والتوافق امتثال المشاریع للمعاییر والمتطلبات المحددة. یسمح 
ص فحوتكراره، وویجوز لألنظمة أن تحدد محتویات التقییم وأسالیبھ  .المحددة مع المعاییر

 السجالت والكتب، وفحص المرافق.

قق من تنفیذ من الشركات التعاقد سنویا على خدمات طرف ثالث مخول للتح تطلب المكسیك
. یجب بعد ذلك إرسال جمیع طلبات االمتثال إلى الجھة التنظیمیة بعد المتفق علیھ البرنامج

 جھة خارجیة معتمدة.    مراجعتھا من 

لمكافحة خسائر خزانات الھواء  األرجنتینيالبرنامج الوطني  انظرولعرض حالة أخرى، 
 . مشتقات الھیدروكربوناتلتخزین 

 

. وھذا لھ فائدة رئیسیة تقاریر الطرف الثالث علىفي االعتماد طرق التحقق ویتمثل أحد 
من تطویر موارد كبیرة  باالعتماد على المحققین الخارجیین بدالً تتمثل في السماح للوكالة 

للمراجعة الداخلیة للحسابات.  وقد یقوم محققو الطرف الثالث ببعض األنشطة التي یقوم بھا 
مراجعو الحسابات الحكومیون، بما في ذلك عملیات التفتیش الخارجیة أو مراجعات التقاریر 

 مراجعةون ھناك تحدیات محتملة إذا لم تكن ھناك أعمال أو قیاسات الرصد الجدیدة. قد تك
قد یستغرق تطویر ھذه األعمال بعض والیتك القضائیة ومن طرف ثالث موجودة بالفعل في 

 تثبت أنھا مكلفة بالنسبة للشركات.نظم مراجعة الحسابات قد كما أن الوقت. 

https://www.iea.org/policies/8685-guidelines-for-the-prevention-and-comprehensive-control-of-methane-emissions-from-the-hydrocarbons-sector-mexico?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8844-energy-resolution-7852005-national-program-for-control-of-losses-of-air-tanks-for-storage-of-hydrocarbons-and-their-derivatives?country=Argentina&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8844-energy-resolution-7852005-national-program-for-control-of-losses-of-air-tanks-for-storage-of-hydrocarbons-and-their-derivatives?country=Argentina&topic=Methane
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ً  تقدم إخطاراً على سبیل المثال، یتعین على الشركات أن  میریالند في قبل حدوث  عاما
قد تتضمن ھذه األنشطة إكمال صیانة أو إجراء صیانة و. عملیات إطالق الغاز في الجو

خیار الوصول إلى الموقع لإلشراف على یتاح للجھة المنظمة  تخزین. بعد ذلك،ال ألماكن
 . النشاط

ً على تمكین الھیئة التنظیمیة من تنفیذقد  حیث  عملیات التفتیش تعمل التنظیمات أیضا
تفتیش البنیة األنشطة أو متابعة تستطیع الجھات التنظیمیة الدخول إلى موقع الشركة و

تفوض الجھات التنظیمیة بالزیارة من  :على سبیل المثال األرجنتینفالتنظیمات في . التحتیة
حیث من یكون ھذا األمر أكثر صعوبة بالنسبة للمنشآت الخارجیة  دون إشعار مسبق. وقد

وبدالً من إجراء عملیات تفتیش . المرجح أن تقوم الجھة التنظیمیة بترتیب رحلة إلى المنشأة
خارج المنشأة، باالستعانة  منعملیات مسح  فقد تجري الجھات التنظیمیة في الموقع،

اجتماع لمتابعة النتائج ومناقشتھا لنتائج إلى إجراء بأدوات قیاس أرضیة أو جویة. قد تؤدي ا
 مع الشركة. 

 

 العقوبات  18 الصندوق 

، إلزامیةالعقوبات ھي وسائل إنفاذ أخرى تضمن التوافق مع القانون. فھي في كثیر من األحیان 
ى حجم االنتھاك. وتشمل مع فرض عقوبات أكبر على االنتھاكات المتكررة اعتماداً عل

عن حظر الدخول في عقود جدیدة  ، فضالً النشاطات، وتعلیق أو إلغاء التصاریح أو الجزاءات
 وغیر ذلك من أشكال العقاب.  

مجموعات مختلفة من العقوبات وفقا لفئات معینة من االنتھاكات في أنظمتھا  وتحدد غابون
المطلوبة؛ بالنسبة للمقاولین الذین ال یقدمون الدراسات والتقاریر  :القطاعیة (على سبیل المثال

اول االمتثال لمتطلبات السالمة والنظافة والصحة واألمن والبیئة). وبالتالي، فإن أي مق لعدم
دوالر  90000یتراوح بین  ینتھك الحظر المفروض على صناعة الغاز یعاقب علیھ بما

، فإن اإلخفاق في اتباع أحكام القیاس وفضالً عن ذلك.  ملیون دوالر أمریكي 4.6وأمریكي 
ملیون دوالر من دوالر  4.6ر إلى ملیون دوال 1.8 لعقوبة قدرھاوحفظ السجالت یخضع 

 أمریكي). 

https://www.iea.org/policies/12486-maryland-control-of-methane-emissions-from-the-natural-gas-industry
https://www.iea.org/policies/8844-energy-resolution-7852005-national-program-for-control-of-losses-of-air-tanks-for-storage-of-hydrocarbons-and-their-derivatives?country=Argentina&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8844-energy-resolution-7852005-national-program-for-control-of-losses-of-air-tanks-for-storage-of-hydrocarbons-and-their-derivatives?country=Argentina&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/11930-law-n-0-0022019-regulating-the-sector-of-hydrocarbons-in-the-gabonese-republic?q=penalties&topic=Methane
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تجنب إھدار المواد الھیدروكربونیة، تضع بیا، في قرارھا المتعلق كولومب تضع
.  یمكن تعلیق تصاریح الحفر أو إبطالھا لعدم االلتزام بھا، ویمكن جزاءات واجبة التطبیق

 . دوالر أمریكي 5000صل العقوبات المفروضة على االنتھاكات إلى أن ت

 

 

 تنسیق السیاسات 

وتخضع شركات النفط والغاز عادة لقواعد تنظیمیة متعددة ویجب أن تأخذ في االعتبار 
مختلف الشواغل، بما في ذلك المتطلبات البیئیة، وسالمة عملیاتھا، واحتیاجاتھا االقتصادیة، 

ً  یشكل جزءً  إن تنظیم السیاساتوالضرورات االجتماعیة.  . من الفعالیة التنظیمیة أساسیا
حوافز المختلطة وتسمح بتنسیق جھود اإلنفاذ واالمتثال. ویمكن أن یتعلق ھذا وھي تتجنب ال

، أو ھیكل عقود األمر بجبھات سیاسیة أخرى، مثل تسعیر الغاز، أو اإلعانات القائمة
 عملیات التوزیع. 

لتحقیق أھدافك  الحوافز والعقوبات من المزیج المناسب قد ترغب في التفكیر في كیفیة تحقیق
یة.  ومن الممكن أن تشمل السیاسات على حوافز مالیة، مثل القروض والمنح، من التنظیم

 .غاز المیثانانبعاث أجل تقدیم الفوائد للشركات الراغبة في اتخاذ التدابیر الالزمة ضد 
ویمكن أن یوفر مزیج من األدوات أنواعاً مختلفة من الحوافز االقتصادیة لتشجیع الصناعة 

  على اتخاذ إجراءات. 

 

https://www.iea.org/policies/8921-resolution-181495?country=Colombia&qs=colom&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8921-resolution-181495?country=Colombia&qs=colom&topic=Methane
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 القروض والمنح  19 الصندوق 

أو  القروض،أو  الصنادیق،ویستطیع واضعو السیاسات استخدام الحوافز المالیة، مثل 
أو المنح، لدعم جھود خفض االنبعاثات. والقروض والمنح ھي طریقة لضمان أن  اإلعانات،

 یكون لدى الشركات المھتمة رأس مال لالستثمار في خیارات خفض انبعاثات المیثان.  

على معالجة مسألة مواقع النفط والغاز الخاملة والمھجورة من خالل  وتعمل ألبرتا (كندا)
عن النفط والغاز في المنبع، ومن خالل تقدیم قرض لجمعیة  المسؤولینتنفیذ نظام جدید إلدارة 

آبار شركات النفط والغاز  یكون لدىبئر أورفان لتسریع العمل في المواقع القدیمة. وغالباً ما 
وظیفة  500خلق ما یصل إلى سیمكن ھذا القرض من تسریبات نشطة للمیثان. المھجورة 
برنامج  كما أطلقت ھذه الھیئة التنظیمیة مؤخراً  یر مباشرة في قطاع خدمات النفط.مباشرة وغ

الذي یمول في األساس من خالل خطة االستجابة االقتصادیة  المھجور إعادة تأھیل الموقع
الفیدرالیة ــ والذي من شأنھ أن یوفر المنح لمقاولي  التي وضعتھا الحكومة 19-كوفیدلوباء 

صالح مواقع النفط خدمات حقول النفط ألداء أعمال اإلصالح الجید، وخطوط األنابیب، واست
 والغاز.

ملیون  750صندوقاً لخفض االنبعاثات بقیمة   نشأت الحكومة الفیدرالیة الكندیةكما أ
لمعالجة االنبعاثات في قطاع النفط  ملیون دوالر أمیركي) 586دوالر كندي (نحو 

 والغاز، مع التركیز على خفض انبعاثات المیثان. 

 

على المیثان. وكما لوحظ في الخطوة  من الشائع أن یكون للوكاالت المتعددة والیة قضائیة
لضمان تجنب غي على جمیع الوكاالت المعنیة تنسیق أعمالھا الثانیة من خریطة الطریق، ینب

 ھداف التنظیمیة لبعضھا البعض. العمل وتعزیز األتقاطع 

كما یمكن أن تأخذ األنظمة االقتصادیة وأنظمة السوق في االعتبار الحاجة إلى إنشاء البنیة 
خاص بھ  مسارالمصاحب عندما ال یكون للغاز  ال سیماوالالزمة الستغالل الغاز،  حتیةالت

السوق. فضالً عن ذلك فإن التخطیط داخل قطاع الطاقة من الممكن أن یدرس تطورات في 
 من الغاز.   الفائضالغاز في المستقبل وكیفیة دمج 

https://www.alberta.ca/oil-and-gas-liabilities-management.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=70157C2391212-E275-B8DA-3FCC685A421CE43F
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=70157C2391212-E275-B8DA-3FCC685A421CE43F
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/17/prime-minister-announces-new-support-protect-canadian-jobs
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/17/prime-minister-announces-new-support-protect-canadian-jobs
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وفي كثیر من األحیان تستطیع الھیئات التنفیذیة القائمة أن تدعم التنفیذ. قد یكون لدى 
في معالجة البیانات الجغرافیة المكانیة ویمكن أن یساعدوا في تحدید حكومتك متخصصون 

المتطلبات المناسبة لمراقبة األقمار الصناعیة التي یمكن أن تساعد في مواصفات القیاس. 
سالمة وصحة العمال قادرین أیًضا على االتصال بمنظمي االنبعاثات عند  قد یكون مفتشو

مواجھة تسرب غاز المیثان أو حینما یصبحون على درایة بالجداول الزمنیة الھامة لصیانة 
 المعدات.

 

 البحث والتطویر  20 الصندوق 

وكثیرا ما تقوم الحكومات بدور كبیر في تمویل جھود البحث والتطویر من خالل وضع خطط 
اتیجیة وتقدیم الدعم المباشر لتطویر تكنولوجیا جدیدة وأفضل الممارسات التي یمكن أن استر

 تدعم خفض انبعاثات المیثان.  

زارة ) التابعة لوE-ARPAأطلقت وكالة مشاریع األبحاث المتقدمة للطاقة ( ،2014في عام 
الطاقة األمریكیة جولة من التمویل المصممة لزیادة تطویر التقنیات المبتكرة لتحدید مصادر 

 30انبعاثات غاز المیثان من عملیات الغاز الطبیعي وقیاسھا. قدمت وزارة الطاقة في النھایة 
بما في ذلك تطویر مرفق اختبار میداني في جامعة  مشروًعا، 12ملیون دوالر أمریكي إلى 

والیة كولورادو التي توفر أرضیة اختبار للباحثین والشركات التي تعمل على تطویر تقنیة 
 مبتكرة للكشف عن المیثان.

كما أعلنت وزارة الطاقة األمریكیة عن التمویل المباشر للبحث والتطویر في جوالت متتالیة 
) لتمویل المشاریع المصممة لتقلیل أو تخفیف انبعاثات المیثان 2020، 2019، 2016(

 من قطاع النفط والغاز.

خالل كما قدمت الموارد الطبیعیة الكندیة تمویًال لبحوث الحد من غاز المیثان وتطویره من 
 .)2018-2017في عام  عشرة مشاریع(بما في ذلك  رنامج ابتكار الطاقةب

 

https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/monitor
https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/monitor
https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/monitor
https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/monitor
https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/monitor
https://www.nrcan.gc.ca/nrcan/plans-performance-reports/strategic-evaluation-division/reports-plans-year/evaluation-reports-2014/evaluation-energy-innovation-program/22401
https://www.nrcan.gc.ca/nrcan/plans-performance-reports/strategic-evaluation-division/reports-plans-year/evaluation-reports-2014/evaluation-energy-innovation-program/22401
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/funding-partnerships/funding-opportunities/current-investments/21146
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/funding-partnerships/funding-opportunities/current-investments/21146
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یمكن لإلجراءات غیر التنظیمیة أن تدعم خفض انبعاثات المیثان. ویمكن ، فضالً عن ذلك
لدعم البحث والتطویر أن یشجع على تطویر تكنولوجیات خفض االنبعاثات الجدیدة، في 
حین أن السیاسات التي تشجع العمل التطوعي، من خالل برامج وضع العالمات أو إصدار 

 صناعة وتعزز القدرة التنافسیة للصناعة.  الشھادات مثالً، یمكن أن تعزز مشاركة ال

 التنظیم التكیفي  

التطور قید في ھذا القطاع إن قطاع النفط والغاز یتسم بالدینامیكیة والتكنولوجیا الجدیدة 
، الطموح. فضالً عن ذلك فإن األھداف التنظیمیة قد تتغیر بمرور الوقت مع تزاید الدائم

وتوفیر  السیاسات المقدمة إلتاحة الفرص الستعراض فعالیةمن المھم النظر في األحكام ف
فعالیة یؤدي استخدام نھج متكیف إلى تعزیز  . وقدوإدماج التعلم الجدید وسیلة الستكمال

ة لجمع البیانات وتحلیل ، ولكنھ یؤدي إلى تكالیف إضافیالسیاسات والحد من أثر األخطاء
 .  القرارات

یتوقع النھج التكیفي استمراریة التعلم، مع االحتفاظ بالمرونة والتعامل مع المخاطر. ویعتمد 
ي الناتج عن تقدم المعلومات والمعرفة، وتغییر على مبادئ التجریب والتعدیل الدینامیك

تھدف العناصر التالیة  ظروف النظام، فضالً عن التأثیرات المرصودة لإلجراءات السابقة.
إلى تمكین جوالت متكررة من التحسین وارتباطات التغذیة الراجعة بین تصمیم السیاسة 

 والمتابعة.

راجعة األھداف واإلجراءات والمتطلبات. فرصة لمتوفر المراجعات الدوریة المجدولة إن 
فیمكن أن تشمل اللغة من قبل الھیئة التشریعیة، ما برنامج بالموافقة ل إذا تم التصریحف

القانونیة على السلطة التقدیریة إلجراء تعدیالت داخل نطاق معین أو سلطة معینة إلجراء 
أو الخضوع لعملیة أخرى تغییرات بسیطة دون الحاجة إلى التماس سلطة قانونیة جدیدة 

 لوضع القواعد.

 

 

https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Regulation%20-%20adaptive%20reg%20-%20Bennear%20Wiener%20on%20Adaptive%20Reg%20Instrum%20Choice%202019%2002%2012%20clean.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Regulation%20-%20adaptive%20reg%20-%20Bennear%20Wiener%20on%20Adaptive%20Reg%20Instrum%20Choice%202019%2002%2012%20clean.pdf
https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/Regulation%20-%20adaptive%20reg%20-%20Bennear%20Wiener%20on%20Adaptive%20Reg%20Instrum%20Choice%202019%2002%2012%20clean.pdf
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 مراجعة الھدف  21 الصندوق 

یشكل استعراض السیاسات والھدف جزءاً من عملیة التحسین والتطویر المستمر للنظام 
التنظیمي.  ویمكن أن ینطوي ذلك على تقییم األھداف المحددة أو معاییر األداء أو فعالیة 
المتطلبات اإلجرائیة.  قد تكون المراجعة مرتبطة بمواعید زمنیة محددة مسبقًا، أو یتم تنفیذھا 

 مستمر أو مؤقت، أو تنتج عن طلب من أصحاب المصلحة.   على أساس

ھدف خفض االنبعاثات في  2017لتغیر المناخ لعام  (أسترالیا) في فیكتوریایحدد قانون 
المسببة لالنحباس الصفریة للغازات األمد البعید لھذه المقاطعة، لیصل إلى صافي االنبعاثات 

. كما یشیر التقریر إلى أھداف مؤقتة لخفض االنبعاثات، 2050الحراري العالمي بحلول عام 
بنحو أھداف الخفض بتحدید رئیس الوزراء والوزیر المختص  یقومضرورة أن مشیراً إلى 
بأنھ  2005عام  یحدد قانون فیكتوریا.  كما 2025خمس سنوات، بدءاً من عام  دوري كل

ویتطلب تحدید األھداف في ضوء مشورة الخبراء المستقلین ویجب أن ینظر  المرجعيالعام 
یكتوري لخفض انبعاثات غازات الدفیئة بأكثر في الفرص المتاحة في جمیع أنحاء االقتصاد الف

 الطرق كفاءة وفعالیة من حیث التكلفة.  

 

مقاییس أداء لألنظمة بدمج التقنیات الجدیدة طالما أنھا تفي ب وتسمح آلیات المرونة المدمجة
أیضاً  اللوائح التنظیمیةفي ضوء أھداف السیاسة العامة. وقد تسمح  معینة أو تقدم مزایا

الحد من االنبعاثات أو شراء  للشركات باالختیار من بین مسارات االمتثال المختلفة (مثل
التعویضات المصدقة)، وتمكین الشركات من التوفیق بین استراتیجیات الحوكمة 

 والشركات. 

بزیادة األھداف التنظیمیة بمرور الوقت مع  بالمتطلبات المرحلیة وتسمح األحكام المتعلقة
یر التخطیط والتكیف للكیانات المنظمة.  وھناك نھج مشترك یتمثل في تحدید مواعید تیس

وھناك احتمال آخر یتمثل . الحالیةلمرافق تخص المرافق الجدیدة وانھائیة مختلفة لالمتثال 
في وضع معاییر تدریجیة، مع وضع جداول زمنیة مختلفة للمنشآت بحیث تتكیف مع 

 المتطلبات األكثر صرامة. 

https://www.iea.org/policies/8630-victoria-climate-change-act-2017?topic=Methane
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إجراء تعدیالت على اللوائح التنظیمیة الخاصة نھج تنظیمي یتمثل بوأخیًرا، قد تجد أن أبسط 
. إذا كان بإمكانك اعتماد ةالقضائی والیتكبك، وذلك وفقًا لإلجراءات اإلداریة المطلوبة في 

ً اللوائح التنظیمیة   ، فقد تتمكن من مواكبة التطورات الجدیدة.  بنحٍو سریع نسبیا

وتحسین التنظیمات بمرور  للتعامل مع الشكوك حكام التنظیمیة التكیفیة وسیلةتشكل األ
الوقت.  ویمكن تطبیقھا على جمیع أنواع اللوائح التنظیمیة، ولكنھا تعتمد على فعالیة الرصد 

  الوظیفي ونظم المعلومات. 

 

 وسائل االمتثال البدیلة  22 الصندوق 

تشیر الوسائل البدیلة لالمتثال إلى األحكام التي تسمح للكیانات الخاضعة للتنظیم باالمتثال 
للمتطلبات المحددة من خالل التقنیات أو اإلجراءات غیر المذكورة في اإلطار المعیاري. 
یمكن أن تخضع مثل ھذه البدائل لموافقة مسبقة من الھیئات التنظیمیة أو عرض توضیحي 

 ھا.كطریقة لضمان كفاءتھج (كل حالة على حدة) على أساس ن

، في لوائحھا الخاصة بالتحكم في االنبعاثات من قطاع النفط (الوالیات المتحدة) كولورادو
والغاز، تسمح باستخدام طرق واستراتیجیات بدیلة. یمكن للمصادر التي تغطیھا الالئحة تقدیم 
خطط بدیلة للتحكم في االنبعاثات أو طرق االمتثال للموافقة علیھا والتي توفر تحكًما یساوي 

التحكم في االنبعاثات أو التخفیض الذي تتطلبھ الالئحة. عالوة على ذلك، فإن  أو أكبر من
طرق أو إجراءات االختبار غیر المسموح بھا على وجھ التحدید في اللوائح المعمول بھا 
تخضع أیًضا للموافقة، ویمكن استخدامھا إذا تمت الموافقة علیھا من خالل مراجعة خطة 

 التنفیذ الحكومیة.

 الحراري،بمنھجیات بدیلة في قیاس أو تقدیر انبعاثات غازات االحتباس  المكسیكح كما تسم
من  التقریرراجع ھذا  الموضوع،ي ذلك غاز المیثان. لمزید من المعلومات حول ھذا بما ف

 صندوق الدفاع عن البیئة حول مسارات االمتثال البدیل.

على قسم یتیح البدائل المبتكرة والعلمیة لبرامج  ألبرتاه من تحتوي الالئحة المذكورة أعال
 ارة االنبعاثات المسربة.إد

https://www.iea.org/policies/8857-colorado-regulation-no-7-control-of-ozone-precursors-and-control-of-hydrocarbons-via-oil-and-gas-emissions?country=United%20States&qs=target&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8684-regulation-of-the-general-climate-change-law-mexico-regarding-the-national-registry-of-emissions?country=Mexico&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8684-regulation-of-the-general-climate-change-law-mexico-regarding-the-national-registry-of-emissions?country=Mexico&topic=Methane
https://www.edf.org/sites/default/files/documents/EDFAlternativeComplianceReport_0.pdf
https://www.edf.org/sites/default/files/documents/EDFAlternativeComplianceReport_0.pdf
https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
https://www.iea.org/policies/8712-alberta-aer-directive-060-upstream-petroleum-industry-flaring-incinerating-and-venting-upstream-provisions?country=Canada&q=Alberta&topic=Methane
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 ضافیة الموارد اال

 معلومات موجزة  جھاز متتبع المیثان الخاص بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة یقدم
توفر قاعدة بیانات السیاسات  عن االنبعاثات ومعلومات عن خیارات خفض االنبعاثات، بینما

 أمثلة عن أنظمة وسیاسات المیثان. 
  برنامج األمم المتحدة للبیئة یعمل بنشاط على تعزیز التخفیف من أثر المیثان، وتنظیم

مبادرة تحالف المناخ والھواء النظیف  فرص التدریب بشأن ھذا الموضوع. وھو جزء من
، التي تدعو البلدان والمنظمات والشركات إلى االلتزام بخفض غاز النفط للمیثان المعدني

% إلى 60وبنسبة  2025المقدرة بحلول عام  2015عام % عن مستویات 45والغاز بنسبة 
تصدر دون أي تكلفة و المساعدة من الخبراء .  كما تقدم اللجنة2030% بحلول عام 75

 عن إجراءات المیثان.  بانتظام مقاالت
  بین الحكومات ومؤسسات التمویل والمنظمات الدولیة  التحالف العالمي للمیثانیجمع

مثل برنامج األمم المتحدة للبیئة والمنظمات غیر الحكومیة والصناعة لدعم أھداف خفض 
من  أصدرت شراكة النفط والغاز والمیثان سلسلة وقد  صناعة النفط والغاز.المیثان من 

بشأن خیارات القیاس الكمي وتخفیف انبعاثات المیثان الناتجة عن  وثائق التوجیھ الفني
 عملیات النفط والغاز في المنبع. 

  لمساعدة  )المیثانأداة البلد لخفض أداة ( فرقة العمل المعنیة بالھواء النظیفوضعت
البلدان على تقدیر كمیة التلوث من غاز المیثان التي یمكنھا الحد منھا من صناعاتھا النفطیة 

ً یستند على المصادر ألفضل السیاسات  ، فضالً عن خالصة وافیةوالغازیة توفر ملخصا
 التنظیمیة في أمریكا الشمالیة. 

 ومن المتوقع أن یطلق بشأن المیثان عدة موارد متعمقة وضع صندوق الدفاع البیئي ،
 الذي سیركز على رصد المیثان.  2021) في عام میثانیساتالقمر الصناعي (

  إن مبادرة المیثان العالمیة ھي شراكة دولیة بین القطاعین العام والخاص تركز على
خدام المیثان كمصدر للطاقة النظیفة.  ویقدم الدعم الحد من الحواجز التي تحول دون است

 . من موارد المعلومات التقني لمشاریع المیثان إلى الطاقة فضال عن عدد
 عبارة عن اتحاد شركات یھدف إلى التعجیل باستجابة  ة مناخ النفط والغازإن مبادر

 الصناعة لتغیر المناخ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غاز المیثان. 
 المصالح المتعددة  شراكة طوعیة دولیة ألصحاب -وتعّد المبادئ التوجیھیة للمیثان

مع التركیز على مجاالت العمل ذات  -بین منظمات الصناعة والمنظمات غیر الصناعیة

https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020
https://ccacoalition.org/en/news/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://ccacoalition.org/en/news/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://ccacoalition.org/en/solutioncenter/expert-assistance
https://ccacoalition.org/en/solutioncenter/expert-assistance
https://ccacoalition.org/en/solutioncenter/expert-assistance
https://ccacoalition.org/en/solutioncenter/expert-assistance
https://www.ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://www.ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://www.ccacoalition.org/en/activity/global-alliance-significantly-reduce-methane-emissions-oil-and-gas-sector-2030
https://ccacoalition.unep.ecedi.typhon.net/fr/node/70
https://ccacoalition.unep.ecedi.typhon.net/fr/node/70
https://ccacoalition.unep.ecedi.typhon.net/fr/news/public-review-ccac-oil-and-gas-methane-partnership-technical-guidance-documents
https://ccacoalition.unep.ecedi.typhon.net/fr/news/public-review-ccac-oil-and-gas-methane-partnership-technical-guidance-documents
https://www.catf.us/
https://www.catf.us/
https://www.catf.us/
https://www.catf.us/educational/comat-catfs-country-methane-abatement-tool/
https://www.catf.us/wp-content/uploads/2020/10/OG-Reg-Compendium_Mar2020.pdf
https://www.catf.us/wp-content/uploads/2020/10/OG-Reg-Compendium_Mar2020.pdf
https://www.edf.org/climate/methane-other-important-greenhouse-gas
https://www.methanesat.org/
https://www.methanesat.org/
https://www.globalmethane.org/tools-resources/resources.aspx
https://oilandgasclimateinitiative.com/
https://methaneguidingprinciples.org/
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األولویة عبر سلسلة إمداد الغاز الطبیعي.  وإلى جانب المعلومات المتعلقة بمبادئھ اإلرشادیة 
 . أدلة وأدوات أفضل الممارسات الخمسة، ینشر التقریر

 ونشرت من الحلقات الدراسیة على الشبكة نظمت مدرسة فلورنسا للتنظیم سلسلة 
 تناقش فرص خفض المیثان.  موجزات عن السیاسات

 

 المرفق أ: المفاھیم المتعلقة بنوع السیاسة العامة

ھذا التقریر عند تصنیف أنواع النُھج، بما في ذلك الفئات یتم استخدام التعاریف التالیة في 
. وتتوافق ھذه الفئات مع عالمات محددة في قاعدة بیانات 2المشار إلیھا في الجدول 

 15سیاسات وكالة الطاقة الدولیة.

 

 جراءات أو أنشطةوھي لوائح توجھ الكیانات المنظمة إلى اتخاذ إ – الوصفيالنھج  :1الفئة 
محددة أو عدم اتخاذھا.  ویركز نھج التحكم ھذا على تحدید المتطلبات اإلجرائیة أو المعدات 

 التكنولوجیة مثل تركیب أجھزة معینة أو استبدالھا.

  التصاریح ھي وسیلة لمنح الموافقة لعملیات أو إجراءات محددة  –متطلبات التصریح
ً تصاریح التلوث، وتصاریح الحفر). وتتضمن التص (مثل تحد من  اریح أیضا شروطا

 صالحیتھا، وقد تكون مؤقتة أو تكنولوجیة أو مكانیة.
 ) كشف التسرب وإصالحھLDAR (–  متطلبات تنفیذ خطط إدارة االنبعاثات

المسربة التي تتضمن عملیة تحدید أماكن التسربات وإصالحھا. قد تتناول السیاسات نوع 
التسریب الذي یؤدي إلى متطلبات  المعدات المستخدمة، ومعدل تكرار الفحص، وحد

 اإلصالح، ومدة الوقت المسموح بھ إلجراء اإلصالحات.  
  ھي لوائح تحد من مقدار إطالق الغاز في الجو أو  –القیود على التنفیس أو الحرق

حرقھ المسموح بھا، أو التي تحدد المعدات أو العملیة الخاصة بالحرق أو التھویة. ویشمل 
الحجم اإلجمالي، وحظر ھذه األنشطة في اإلجراءات الروتینیة (ال ذلك فرض قیود على 

یسمح بھا إال ألسباب تتعلق بالسالمة أو تحت شروط الخاصة)، أو الحاجة إلى طلب 
 التراخیص مسبقا، أو مواصفات المعدات أو اإلجراءات.

                                                           
 2اإلشارة إلى أن التصنیف أدناه یشمل شُعب إضافیة غیر مدرجة في الجدول  تجدر 15

https://methaneguidingprinciples.org/best-practice-guides/
https://methaneguidingprinciples.org/best-practice-guides/
https://fsr.eui.eu/event/webinar-2-how-can-aerial-measurements-aid-methane-emissions-reduction/
https://fsr.eui.eu/publications/
https://fsr.eui.eu/publications/
https://fsr.eui.eu/publications/
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  جراءات وھي المتطلبات التي تحدد المعدات أو التكنولوجیا أو اإل -معاییر التكنولوجیا
تتطلب استخدام أجھزة  :التي یجب استخدامھا في نشاط خاضع للتنظیم (على سبیل المثال

سلیمة ال تسمح بالتسریب؛ یجب استخدام مراحل فصل سائل الغاز عالي الضغط ومنخفض 
الضغط لتقلیل البخار المنبعث من سائل الھیدروكربون المنتج؛ یجب تجمیع الغاز الطبیعي 

وائل التي یتم تفریغھا). ویشمل ذلك أفضل المتطلبات التكنولوجیة المتاحة، المنبعث من الس
التي تشیر إلى تكنولوجیا أو إجراء معیاري لخفض االنبعاثات الذي یعد عملیاً بدرجة معقولة 

 ویتطور وفقاً للتطویر التكنولوجي.
  الحسابات.   تشمل متطلبات اإلنفاذ والتفتیش ومراجعة –التنفیذ وما یتصل بھ من أحكام

تخول أحكام اإلنفاذ إجراءات اإلنفاذ، وسیاسة اإلنفاذ، وتحدد العقوبات أو المتطلبات 
اإلجرائیة.  وتأذن أحكام التفتیش التنظیمیة للمسؤولین بإجراء تفتیش في الموقع من أجل 

تي تقییم وضع االمتثال وإنفاذ اللوائح.  وتحدد أحكام مراجعة الحسابات عملیات المتابعة ال
یقوم بموجبھا المسؤولون أو األطراف الخارجیة بمراقبة المعلومات المقدمة من مشغلي 

 النفط والغاز وتقدیم تقاریر عنھا.
 

لوائح قائمة على األداء أو النتائج وھي اللوائح التي تحدد معیار أداء الكیانات  :2لفئة ا
ولكنھا ال تملي كیفیة تحقیق الھدف. یمكن تطبیق ھدف األداء المطلق  للتنظیم،الخاضعة 

أو النسبي على المستوى الوطني، من خالل أھداف اقتصادیة أو قطاعیة؛ على مستوى 
 الشركة أو على مستوى المنشأة ككل؛ أو حتى على أنواع فردیة من المعدات.   

 تشیر  -ألھداف االستراتیجیة) األھداف أو الخطط الوطنیة أو القطاعیة للتخفیض (ا
ھذه األھداف إلى أھداف التخفیض، بما في ذلك تحدید الخطوط المرجعیة، واألھداف 
الوسیطة، ووسائل تقییم التقدم، واستعراض األھداف، وتحقیق األھداف المحددة. على 

باس صافي االنبعاثات الصفریة للغازات المسببة لالنح المثال:المستوى الوطني (على سبیل 
) أو المستوى القطاعي (على سبیل المثال تحقیق 2050الحراري العالمي بحلول عام 

من خط  2030% من انبعاثات المیثان في صناعة النفط والغاز في عام 50بنسبة تخفیض 
)، وھي تعمل بنحٍو عام كأداة استراتیجیة وال تفرض متطلبات محددة 2010المرجع لعام 

 على الشركات.
  وھي لوائح تحد من االنبعاثات من  –معاییر االنبعاثات الخاصة بالمنشأة أو الشركة

خالل مقیاس أداء محدد على مستوى المنشأة أو الشركة (على سبیل المثال، على كل شركة 
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% على أساس كل وحدة عمل). وھي تغطي بوجھ عام جوانب 20خفض االنبعاثات بنسبة 
). ویشمل ذلك (التركیز) أو الخصائص (الحجمویة، مثل الكمیة مختلفة تتعلق باالنبعاثات الج

 الحدود الخاصة بالشركة أو المنشأة وخطط التخفیض الخاصة بھا.
  وھي اللوائح التي تحد من االنبعاثات من خالل قیاس  –معاییر العملیة أو المعدات

ن تتحكم وحدات ، یجب أعلى مستوى العملیة أو المعدات (على سبیل المثالاألداء المحدد 
٪). وھي تغطي بوجھ عام جوانب مختلفة تتعلق 95تجفیف الجلیكول في االنبعاثات بنسبة 

درجة الحرارة) أو  باالنبعاثات الجویة، مثل معدالت التسرب وخصائص التصریف (مثل
 الحد األدنى الرتفاع التصریف).  الوسائل (مثل

  ار إطالق الغاز في الجو أو حرقھ ھي لوائح تحد من مقد –معاییر التنفیس أو الحرق
الحد األدنى لمعدالت :بغرض التخلص المسموح بھ من خالل قیاس األداء (على سبیل المثال

استخدام الغاز، الحجم المسموح بھ كنسبة مئویة من الناتج) أو تحدد متطلبات أداء أخرى 
وال تشمل ھذه  %).98یجب تصمیم جھاز الحرق بنسبة كفاءة تصل لــ  :(على سبیل المثال

 الفئة اللوائح التي تستھدف في المقام األول االنبعاثات المسربة.
 

األنظمة التي تستخدم األحكام االقتصادیة للحث على اتخاذ  – النھج االقتصادي :3الفئة 
اإلجراءات من خالل تطبیق العقوبات أو الحوافز المالیة.  قد یشمل ذلك الضرائب أو 
اإلعانات أو األدوات المستندة إلى السوق، مثل تصاریح أو أرصدة االنبعاثات القابلة 

ن استراتیجیات مختلفة لمعالجة االنبعاثات للتداول، والتي تسمح للشركات باالختیار من بی
الحد من االنبعاثات بنحٍو مباشر أو دفع التعویضات) مما یؤدي إلى  :(على سبیل المثال

 تغییر منحنى تكلفة التخفیض بشكل فعال.

  الضرائب أو الرسوم األخرى المفروضة على  -الضرائب والرسوم والتكالیف
بون على الصعید الوطني المطبقة على غاز المیثان االنبعاثات، بما في ذلك ضرائب الكر

أو اإلتاوات والرسوم األخرى المفروضة على الغاز المشتعل أو المنفجر أو غیر المحسوب. 
 ویمكن تقسیم الضرائب والرسوم إلى فئتین فرعیتین:

 –الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال التخلص من الغاز (الحرق أو التنفیس)  •
لى الضرائب والرسوم التي یتم فرضھا عندما یقوم المشغلون بالتخلص من الغاز یشیر ھذا إ

 الزائد عن طریق الحرق أو التنفیس.



من تسرب غاز المیثان من الصناعات النفطیةحد ال  
 رسم خارطة الطریق ومجموعة أدوات تنظیمیة

  113 

IE
A.

 A
ll 

rig
ht

s r
es

er
ve

d.
 

یشیر ھذا إلى جمیع الضرائب  –الضرائب والرسوم على االنبعاثات األخرى  •
والرسوم األخرى، بما في ذلك تلك المفروضة على االنبعاثات المسربة والمیثان المنبعث 

لتشغیل المعدات أو عملیات معینة (مثل االنبعاثات الصادرة عن أجھزة ھوائیة عالیة نتیجة 
 أو متقطعة التنفیس). 

  مخططات مقایضة االنبعاثات وائتمانات التخفیض المعتمدة (مقایضة االنبعاثات
رخصاً  عادة ما تحدد مخططات مقایضة االنبعاثات حدًا لالنبعاثات وتخصص –واالئتمان) 

مسموح بھا من االنبعاثات التي تتجاوز المتطلبات المحددة لیتم اعتمادھا للحصص ال
كتخفیضات طوعیة للمیثان.  یتضمن ھذا البند أیًضا أي متطلبات تسمح للشركات بتحقیق 
متطلبات الحد من االنبعاثات عن طریق شراء ائتمانات قابلة للتداول بین المجتمع الخاضع 

داول ھذه الحصص بین الشركات وفقاً الحتیاجاتھا وقدراتھا. للتنظیم. ثم یصبح من الممكن ت
تسمح اعتمادات التخفیض المعتمدة للكیانات التي تتجاوز المتطلبات المحددة باعتمادھا 

تضمن ھذا البند أیًضا أي متطلبات  كتخفیضات طوعیة لغاز المیثان، والتي یمكن تداولھا.
بعاثات عن طریق شراء اعتمادات قابلة تسمح للشركات بتحقیق متطلبات الحد من االن

 للتداول.
  (الحوافز المالیة األخرى) وھذا یشمل  -القروض والمنح والحوافز المالیة األخرى

جمیع أنواع الحوافز المالیة اإلیجابیة التي تدفعھا الحكومات لتقلیل االنبعاثات.  یمكن أن 
یر الخفض أو حوافز أخرى مثل یشمل ذلك تقدیم قروض أو منح مباشرة لالستثمار في تداب

 عن طریق التخفیضات في اإلتاوات أو الضرائب أو الرسوم. باسترداد التكالیف السماح
 

اللوائح التي تم تصمیمھا لتحسین حالة المعلومات  – : النھج القائم على المعلومات4الفئة 
ظیم بتقدیرھا، حول االنبعاثات، وقد تتضمن المتطلبات التي تقوم الكیانات الخاضعة للتن

 وقیاسھا، واإلبالغ عن انبعاثاتھا إلى الھیئات العامة.

  (تقدیرات االنبعاثات) وھي متطلبات تقدیر  –تقدیرات االنبعاثات والقیاس الكمي
 انبعاثات المیثان من خالل استخدام عوامل النشاط وعوامل االنبعاثات.

  لمعدات أو تدفقات اإلنتاج جمع البیانات اإللزامي لألنشطة أو ا –متطلبات القیاس
(على سبیل المثال، حجم الغاز المشتعل أو الذي تم إطالقھ في الجو، ومعدالت تسرب 
االنبعاثات الغازیة من الضواغط)، مما یتطلب من المشغلین تسجیل المعلومات المطلوبة 
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ة ومعالجتھا وتقدیمھا. وھي تدعم تعریف النشاط أو عوامل االنبعاثات الخاصة باألجھز
 والمنشآت واإلعدادات التي تم قیاسھا.

  على الكیانات الخاضعة للتنظیم تسجیل المعلومات المطلوبة  –متطلبات اإلبالغ
واإلبالغ عنھا. ویمكن أن یشمل ذلك اإلبالغ عن بیانات مراقبة االنبعاثات، واألحداث 

تشغیلیة. یمكن أن الرئیسیة (مثل الحوادث، وعملیات الحرق)، وحالة المرافق أو البیانات ال
تشیر اللوائح التنظیمیة إلى ما إذا كان یجب الكشف عن المعلومات للجمھور أو إرسالھا إلى 

 السلطات التنظیمیة.
  متطلبات للكیانات الخاضعة للتنظیم لتبادل المعلومات المحددة  –اإلفصاح العام

نشر تقاریر انبعاثات المیثان عبر  :المتعلقة بانبعاثات المیثان مع الجمھور (على سبیل المثال
اإلنترنت، أو القیام بحمالت إعالمیة، أو الكشف عن المعلومات بناء على طلب الجمھور). 
ویشمل ذلك أیضا األدوات التي تتطلب من الھیئات العامة إتاحة معلومات محددة التي ترد 

 من الكیانات الخاضعة للتنظیم للجمھور.
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 :االختصارات

  ARPA-E  :في مجال الطاقة مشاریع البحوث المتقدمةوكالة 
 ASEA Agencia de : (الوكالة المكسیكیة للسالمة والطاقة والبیئة) (المكسیك)

Seguridad ،Energia y Ambiente  
 BAT :أفضل التقنیات المتاحة

  CCAC :تحالف المناخ والھواء النظیف
 CO2 :ثاني أكسید الكربون

 CoMAT :المیثانأداة البلد للحد من 
 DoE :وزارة الطاقة (الوالیات المتحدة)

 EDF :صندوق الدفاع البیئي
 EIA :تقییم األثر البیئي

  IBAMA :وكالة حمایة البیئة التابعة لوكالة حمایة البیئة (الوالیات المتحدة)
 IEA :وكالة الطاقة الدولیة

 IPCC :الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
 LDAR :التسرب وإصالحھكشف 

 MRV :المراقبة واإلبالغ والتحقق
 NDC :المساھمة المحددة وطنیا

 NOC :شركة النفط الوطنیة 
 OGCIمبادرة مناخ النفط والغاز 
 SDS :سیناریو التنمیة المستدامة
 TROPOMI :جھاز مراقبة التروبوسفیر

 UNEP :الیونیب برنامج األمم المتحدة للبیئة
 UNFCCC :المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخاتفاقیة األمم 

 VOC :المركبات العضویة المتطایرة
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