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يمكن أن تدعم أنظمة
مراقبة واإلبالغ عن الغازات
الدفيئة المحلية القوية
صنع السياسات المحلية
وتساعد في اكتساب
االعتراف الدولي بجهود
إدارة االنبعاثات في
المملكة العربية السعودية

لدعم التحول إلى االقتصاد الدائري للكربون ،هناك حاجة ملحة لتطوير أنظمة
محلية قوية لمراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة واإلبالغ
عنها في المملكة .توفر هذه األنظمة قاعدة األدلة األساسية لصنع السياسات
أمرا أساس ًيا لمساعدة المملكة
المناخية المحلية .وسيكون تطويرها ً
أيضا ً
العربية السعودية على تحقيق التزاماتها في اإلبالغ بموجب اتفاقية باريس بشأن
فصاعدا واكتساب االعتراف الدولي لجهودها
اعتبارا من عام 2024
تغير المناخ
ً
ً
في التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يعد ثاني أكسيد الكربون أكثر الغازات الدفيئة التي يصنعها اإلنسان وفرة،
والذي يمثل ثالثة أرباع من مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ،وما يقدر بنحو
 ٪80من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية ،في
مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( .)Climate Watch 2020استقرت انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية بعد عقود من النمو السريع منذ
عام  ،2016وهو تطور إيجابي .ومع ذلك ،فإن االختالفات بين مقدمي البيانات
تجعل من الصعب تقديم أدلة واضحة لصناع السياسات والجمهور والمجتمع
جدا وتحدث ألن مزودي البيانات
الدولي (الشكل  .)1هذه االختالفات شائعة ً
يستخدمون مصادر ومنهجيات وافتراضات مختلفة (الملحقان  1و  .)2وأصبح
الوضع أكثر تحديا بالنسبة للمملكة العربية السعودية ألنها لم تنشر قوائم جرد
رسمية ومحدثة لالنبعاثات ،حيث ُنشر أحدث تقرير في عام  2018ويوفر البيانات
فقط حتى عام .2012
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الشكل  .1تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية للفترة .2019 - 2010
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 ،EDGARانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدون استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
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2
excluding LULUCF
 ،CAITانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة
Average

حكومة المملكة العربية السعودية ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،باستثناء استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
المتوسط

 ،Enerdataانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود
الوكالة الدولية للطاقة ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود
 ،PIKانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،باستثناء استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
 ،CAITانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،باستثناء استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
 ،CDIACانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتراق الوقود األحفوري وتصنيع األسمنت
حكومة المملكة العربية السعودية ،انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة

المصدر :المؤلفون ،بنا ًء على قواعد البيانات الموضحة في الملحق  .1تم الحصول على جميع البيانات من أكتوبر إلى نوفمبر  .2020يشير
المصطلح  LULUCFإلى االنبعاثات الناتجة عن استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والغابات.
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على وجه التحديد ،فإن التحديين الرئيسين المتعلقين ببيانات االنبعاثات التي
تواجه المملكة العربية السعودية هما كما يلي:

أحدث قائمة جرد لالنبعاثات
في المملكة العربية
السعودية لعام .2012
وستكون هناك حاجة إلى
مزيد من التقارير المنتظمة
والحديثة والمفصلة
لتحقيق االلتزامات الدولية

1.عدم وجود قوائم جرد وطنية رسمية تنشر بانتظام
انبعاثات الغازات الدفيئة
ال تنشر العديد من الدول ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،قوائم جرد
وطنية سنوية أو منتظمة النبعاثات الغازات الدفيئة (انظر الملحق  .)3على
سبيل المثال ،أعدت المملكة العربية السعودية وقدمت أربع قوائم جرد للغازات
الدفيئة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (.)UNFCCC
وتم تقديم هذه القوائم للسنوات  1990و  2000و  2010و  2012بين عامي
 2005و  .2018ويتماشى هذا التواتر في تقديم التقارير مع الممارسة العامة
الحالية بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .ومع ذلك،
انتظاما وحداثة وتفصيال لصنع السياسات
ستكون هناك حاجة إلى تقارير أكثر
ً
فصاعدا،
اعتبارا من عام 2024
وتنفيذ االلتزامات الدولية بموجب اتفاقية باريس.
ً
ً
تماشي ًا مع إطار الشفافية المعزز التفاقية باريس ،من المتوقع أن تقدم جميع
األطراف تقرير شفافية كل سنتين وتقرير إبالغ وطني يحتوي على قائمة جرد
لالنبعاثات كل أربع سنوات (.)UNFCCC Secretariat 2020
2.االختالفات في تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
والغازات الدفيئة من مقدمي البيانات العامة والتجارية
تختلف تقديرات االنبعاثات لمقدمي البيانات الدوليين الرئيسين في معظم
الدول ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية .ويستخدمون مصادر ومنهجيات
وافتراضات مختلفة عند إنشاء التوازن لثاني أكسيد الكربون والطاقة .يتمثل أحد
التحديات ذات الصلة في أن بعض مزودي البيانات ينشرون التقديرات بعد عدة
اعتبارا من ديسمبر  ،2020قدمت العديد
سنوات من التأخير .على سبيل المثال،
ً
من المصادر الرئيسة البيانات فقط حتى عام  .2016وكانت أحدث بيانات الوكالة
الدولية للطاقة ( )IEAالمتاحة للباحثين عن المملكة العربية السعودية تعود لعام
 .2018وكانت التقديرات التفصيلية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2019
متاحة فقط عبر  ،Enerdataوهي خدمة اشتراك .قدمت شركة بريتيش بتروليوم
أيضا
( )BPوقاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف الجوي العالمية (ً )EDGAR
تفصيال لعام .2019
بيانات أقل
ً
يمكن أن يؤدي عدم وجود بيانات موثوقة عالية الدقة إلى إضعاف قاعدة األدلة
لتخطيط السياسات .وكما الحظ عالم اإلدارة ( ،Peter Drucker (1954تتم
إدارة ما يتم قياسه فقط .وبينما تشرع المملكة العربية السعودية في برنامجها
الوطني لالقتصاد الدائري للكربون ،سيكون من المهم فهم محركات اتجاهات
االنبعاثات السابقة والحالية للمساعدة في توفير خيارات السياسة المتاحة
والمسارات المستقبلية المحتملة.
يوضح هذا التعليق ضرورة تعزيز مراقبة االنبعاثات واإلبالغ عنها في المملكة
العربية السعودية لدعم إدارة االنبعاثات المحلية القائمة على البيانات وبناء الثقة
الدولية حول مساهمة المملكة في اتفاقية باريس.
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المحسنة ،ينظر
لتوضيح القضايا ذات الصلة وإثبات أهمية أنظمة تتبع االنبعاثات
ّ
هذا التعليق في بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتاحة للعامة للفترة
 2019 - 2010في ثالثة مجاالت لحساب االنبعاثات :انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون اإلجمالية والقطاعية والخاصة بالوقود .ويسلط الضوء على كيف
يمكن لالختالفات في تقديرات مقدمي البيانات أن تؤثر على تحليالت اتجاهات
االنبعاثات والتوقعات المستقبلية ،والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات
مختلفة للغاية لصنع السياسات .ويختتم التعليق بمقترحات حول ما هو مطلوب
لتحسين الحوار ومشاركة البيانات والقدرات المؤسسية حول تقارير ثاني أكسيد
الكربون والغازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية لدعم سياسات
االقتصاد الدائري للكربون.
تحليل بيانات ثاني أكسيد الكربون المتاحة والتحديات
ذات الصلة
استنادا إلى قوائم جرد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،بلغ
ً
إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية  525ميجا طن
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( )MtCO2eفي عام  2010و  548ميجا طن
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام  1.2012وفي قائمة جرد  ،2012شكل
ثاني أكسيد الكربون  ٪91من انبعاثات الغازات الدفيئة المبلغ عنها ،ويمثل غاز
الميثان وأكسيد النيتروز الباقي .وتنتج المملكة العربية السعودية هذه البيانات
محل ًيا .توفر مصادر دولية قليلة تقديرات إلجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في
الدول ،ويعد معهد بوتسدام ألبحاث تأثير المناخ ( )PIKوأداة مؤشرات تحليل
المناخ ( )CAITالتابعة لمعهد الموارد العالمية من بين أشهرها .يركز معظم
مزودي البيانات اآلخرين على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ال سيما الناتجة عن
احتراق الوقود ،والتي يسهل تقديرها بتواتر أكبر.
عادة ما يتم التعبير عن هذه البيانات على مستوى إجمالي .وقد تشمل كال من
انبعاثات االحتراق وغير االحتراق (أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة
بالعمليات الصناعية) .يمكن اإلبالغ عن البيانات على مستوى القطاع (مثل
الصناعة أو النقل أو الكهرباء أو المنازل) وبحسب نوع الوقود (مثل النفط أو الغاز
أو الفحم).
باإلضافة إلى ذلك ،يعد استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
( )LULUCFمصادر وخزانات مهمة لثاني أكسيد الكربون .يتم تطبيق العديد
من مناهج المحاسبة المختلفة على هذه االنبعاثات ،مما قد يؤدي إلى تقديرات
مختلفة (كما ذكر في [ Krug [2018على سبيل المثال) .تلعب الخزانات
دورا ثانو ًيا نسب ًيا في ملف انبعاثات المملكة العربية السعودية؛ حيث
الطبيعية ً
تشير تقديرات الجرد في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
لعام  2012إلى أن خزانات األراضي والغابات تبلغ  9-ميجا طن من ثاني أكسيد
أوصافا لمجموعات البيانات الرئيسة.
الكربون .ويقدم الملحق ()1
ً

 1هذه اإلجماليات ال تشمل التغييرات في استخدام األراضي والغابات .وتشمل قوائم الجرد
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز ،ولكن ال تشمل الهيدروفلوروكربون
أو مركبات الكربون المشبعة بالفلور أو سداسي فلوريد الكبريت.
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واألهم من ذلك ،يختلف نطاق تغطية بيانات ثاني أكسيد الكربون بين مقدمي
البيانات .يبلغ البعض عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،في حين
يبلغ البعض اآلخر عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود
األحفوري ،وهي فئة محددة .ويقدر آخرون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط
من قطاع الطاقة ،وهي فئة أكثر تحديد ًا .كما يقوم مقدمو البيانات بإجراء
تحديثات بانتظام لتحسين دقة البيانات عند الكشف عن معلومات جديدة .على
سبيل المثال ،يستخدم هذا التعليق البيانات من  Enerdataالتي تعود لشهر
أكتوبر من عام  .2020وفي ديسمبر  ،2020قامت  Enerdataبمراجعة تقديراتها
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية في 2017-2019
وما قبلها.
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
يعتبر إجمالي بيانات االنبعاثات مفيد بشكل خاص لدراسة االتجاهات بمرور
اعتمادا على
الوقت ومقارنة الدول .يمكن أن تختلف هذه البيانات بشكل كبير
ً
مقدم البيانات .ومع ذلك ،يمكن استخالص بعض المالحظات العامة حول
المملكة العربية السعودية من خالل مقارنة عشر مجموعات بيانات النبعاثات
ثاني أكسيد الكربون من سبعة مزودين للبيانات تمتد بين 2019 - 2010
(الشكل :)1
•يتفق مقدمو البيانات على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة
العربية السعودية قد استقرت في  2017 - 2016وانخفضت بشكل كبير
في .2018 - 2017
•تختلف البيانات بشكل كبير بين مقدمي البيانات من حيث القيمة المطلقة.
تختلف تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون األعلى واألدنى بمقدار 61
ميجا طن ( )Mtفي عام  ،2016وهو آخر عام تتوفر عنه البيانات من جميع
مقدمي البيانات .ويبلغ تقدير قاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف
الجوي العالمية  ٪ 11أعلى من تقدير أداة مؤشرات تحليل المناخ .ويعد تقدير
بريتيش بتروليوم النبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة أعلى
بنسبة  ٪ 14من تقديرات الوكالة الدولية للطاقة .ظل هذا االختالف بين
المصادر المختلفة ثاب ًتا منذ عام  1990على األقل (السنة األولى التي تتوفر
عنها بيانات لجميع مجموعات البيانات) .وعادة ما تكون أحجام واتجاهات
أيضا ،مما يشير إلى
التغيرات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ثابتة ً
االختالفات الصادرة من مصادر ومنهجيات مقدمي البيانات.
•تتوافق تقديرات معهد بوتسدام ألبحاث تأثير المناخ لإلجمالي وانبعاثات
غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة إلى حد كبير مع قوائم جرد
المملكة العربية السعودية لعامي  2010و  .2012تستخدم مجموعة بيانات
 PRIMAP-Histالخاصة بمعهد بوتسدام ألبحاث تأثير المناخ قوائم الجرد
الرسمية للدول التي يتم إبالغها إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ عندما تكون متاحة.
القياس لإلدارة :تطوير عمليات المراقبة واإلبالغ النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية

6

تم الكشف عن اختالفات مماثلة من خالل مقارنة بين التقديرات التي أجراها
مقدمو بيانات مختلفون للسنوات ذاتها لثالثة دول أخرى من المرفق األول
(متقدمة) التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ودولتين غير
مدرجتين في المرفق األول (نامية)  -النرويج وسنغافورة واإلمارات العربية
المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة (انظر الملحق  .)2بشكل عام ،ال
تظهر أي أنماط تشير إلى أن تقديرات أحد مقدمي البيانات ستكون أكثر دقة من
تقديرات اآلخرين .باإلضافة إلى ذلك ،تختلف تقديرات مقدمي البيانات الدوليين
حتى بالنسبة للدول التي تقدم تقارير منتظمة ولديها متطلبات إبالغ أكثر
صرامة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (مثل النرويج
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة) .تؤكد هذه النتيجة الحاجة إلى بيانات محلية
قوية لتوجيه صنع السياسات.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاعات
تصف بيانات االنبعاثات للقطاعات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من القطاعات
الرئيسة المستهلكة للطاقة في االقتصاد ،مثل توليد الكهرباء والصناعة
(بما في ذلك البتروكيماويات والفوالذ واألسمنت) والنقل والمنازل .من
أيضا عزو االنبعاثات من الكهرباء إلى قطاعات االستخدام النهائي
الممكن ً
(مثل االستخدامات التجارية والسكنية والصناعية) .ومع ذلك ،فإن هذه األنواع
من التحليالت عادة ما تنظر في انبعاثات قطاع الطاقة ككل .وبالتالي ،فإن
االنبعاثات المباشرة فقط ،مثل تلك الناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي في الطهي
أو التدفئة ،يتم تصنيفها ضمن المنازل أو القطاع السكني.
يركز هذا القسم على بيانات المملكة العربية السعودية من  Enerdataوالوكالة
الدولية للطاقة (تم الحصول عليها في أكتوبر  .)2020حيث تقدم المنظمتان
بيانات حديثة وطويلة المدى نسب ًيا بمستوى جيد من التفاصيل .على الرغم من
أن كال مقدمي البيانات يعتمدان في النهاية على نفس مواد مصدر مدخالت
الطاقة ،إال أن االختالفات غال ًبا ما تكون واضحة ،خاصة في السنوات األخيرة.
ويدفع هذا االختالف التباين في توقيت التحديثات واالفتراضيات المنهجية .على
سبيل المثال ،تقديرات  Enerdataإلجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة
عن احتراق الوقود في عام  2018أعلى بنسبة  ٪8من تقديرات الوكالة الدولية
للطاقة.
أيضا بتقدير الحصص النسبية لالنبعاثات من كل قطاع رئيس
تقوم المنظمتان ً
بشكل مختلف تمام ًا (الشكل  .)2وتعزى هذه االختالفات إلى حد كبير إلى
االختالفات في تصنيفات أنواع معينة من االنبعاثات .على سبيل المثال ،تشمل
بيانات  Enerdataأنشطة التكرير في قطاع الطاقة ،بينما تدرجها الوكالة الدولية
للطاقة في الصناعة .تتعامل  Enerdataمع توليد الكهرباء من قبل المنتجين
الذاتيين الصناعيين كجزء من الصناعة ،في حين أن الوكالة الدولية للطاقة
تدرجها في إطار إنتاج الكهرباء والحرارة .عالوة على ذلك ،كما سيتم مناقشته
أدناه ،يمكن تفسير االختالفات المتعلقة باالنبعاثات ذات الصلة بالنقل من خالل
االفتراضات حول المستهلكين النهائيين للديزل .ويستخدم الديزل على نطاق
واسع لكل من النقل وتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

يقدر اثنان من مقدمي
البيانات الرئيسين
الحصص النسبية
لقطاعات الطاقة والصناعة
والنقل من إجمالي انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون
تماما
بشكل مختلف ً
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وفقا لبيانات
الشكل  .2انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود في القطاعات في المملكة العربية السعودية ً
 Enerdataوالوكالة الدولية للطاقة.2018 ،
IEA - 2018
للطاقة 2018 -
الوكالة الدولية
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باإلضافة إلى ذلك ،يوضح الشكل ( )3بعض االختالفات المهمة في تقديرات
أوال ،بالنسبة إلنتاج
التغيرات في االنبعاثات القطاعية المطلقة بمرور الوقتً .
الكهرباء والحرارة (باستثناء المنتجين الذاتيين) ،أبلغت الوكالة الدولية للطاقة
عن انخفاضات كبيرة في االنبعاثات في عامي  17-( 2016ميجا طن) و 2018
ً
اعتدال
( 22-ميجا طن) .في المقابل ،تشير بيانات  Enerdataإلى انخفاض أكثر
في عام  10-( 2016ميجا طن) وزيادة طفيفة في عام  .2018ثان ًيا ،بالنسبة
طفيفا في االنبعاثات
انخفاضا
للنقل البري ،تظهر بيانات الوكالة الدولية للطاقة
ً
ً
في عام  7-( 2018ميجا طن) .ومع ذلك ،تشير بيانات  Enerdataإلى حدوث
انخفاضات كبيرة في عامي  12-( 2017ميجا طن) و  22-( 2018ميجا طن).
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يمكن فهم هذه التباينات بشكل أفضل من خالل جمع التغييرات المطلقة في
القطاعين حسب مقدم البيانات ومقارنتها .وبذلك تقل الفروق بين مقدمي
البيانات إلى حوالي  8 - 3ميجا طن سنو ًيا للفترة  .2018 - 2015تشير هذه
النتيجة إلى أن تخصيص تخفيضات االنبعاثات في قطاعي النقل وتوليد الطاقة
يمكن أن يفسر االختالف.
الشكل  .3التغيرات السنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية من توليد الطاقة والنقل البري،
2018 - 2015
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالوقود
تحليال النبعاثات ثاني أكسيد الكربون
أيضا
يوفر العديد من مقدمي البيانات ً
ً
المتعلقة باحتراق الوقود األحفوري حسب نوع الوقود .هذه المعلومات مهمة
لفهم األبعاد المختلفة لتغيرات االنبعاثات ،ألن كثافة ثاني أكسيد الكربون في
الوقود تختلف باختالف نوعه .كما يمكن أن يلقي الضوء على مسألة التوزيع
المناسب لالنبعاثات عبر القطاعات المحددة في القسم السابق .لتحقيق هذا
الهدف ،يدرس هذا القسم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام
الوقود في قطاعي الكهرباء والنقل .ويعد النفط الخام والغاز الطبيعي وزيت
الوقود الثقيل ( )HFOوالديزل والبنزين ،الوقود الرئيس المستخدم في المملكة
العربية السعودية.
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توليد الكهرباء
تشير كل من الوكالة الدولية للطاقة و Enerdataإلى أن استخدام الغاز الطبيعي
وفقا للوكالة الدولية للطاقة،
في قطاع الكهرباء قد ازداد في السنوات األخيرةً .
انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق النفط في قطاع
الكهرباء بمقدار  66ميجا طن بين عامي  2015و  .2018ويعزو هذا االنخفاض
في االنبعاثات المرتبطة باحتراق المنتجات القائمة على النفط إلى النفط الخام
( 30-ميجا طن) والديزل ( 27-ميجا طن) وزيت الوقود الثقيل ( 9-ميجا طن) .كما
أفادت الوكالة الدولية للطاقة أن االنبعاثات من الغاز الطبيعي زادت بمقدار 22
ميجا طن خالل نفس الفترة .في المقابل ،تشير  Enerdataإلى أن االنبعاثات
المرتبطة بالنفط في قطاع الكهرباء انخفضت بمقدار  13ميجا طن فقط خالل
الفترة ذاتها ،في حين زادت انبعاثات الغاز الطبيعي بمقدار  3ميجا طن.
اتساقا فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة
يعد المصدران أكثر
ً
وفقا
بالمنتجين الذاتيين (أي المحطات الصناعية التي تنتج الكهرباء الخاصة بها)ً .
للوكالة الدولية للطاقة ،زادت هذه االنبعاثات بمقدار  10ميجا طن بين عامي
 2015و  ،2018مدفوعة باستخدام الغاز الطبيعي ( 14+ميجا طن) .ال تقدم
تحليال ألنواع الوقود التي يستخدمها المنتجون الذاتيون ولكنها تقدر
Enerdata
ً
أن انبعاثاتها زادت بمقدار  13ميجا طن.

تشير هيئة تنظيم الكهرباء
واإلنتاج المزدوج في
المملكة العربية السعودية
إلى زيادة بنسبة  ٪ 97في
االنبعاثات المرتبطة بزيت
الوقود الثقيل في قطاع
الكهرباء بين عامي 2015
و  ،2018بينما ترى الوكالة
انخفاضا
الدولية للطاقة
ً
بنسبة ٪ 45

ُتظهر البيانات من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في المملكة العربية
أيضا ً
كبيرا من المنتجات القائمة على النفط إلى الغاز
تحول
السعودية (ً )ECRA
ً
الطبيعي منذ عام ( 2015الشكل  .)4ومع ذلك ،تشير هيئة تنظيم الكهرباء
أيضا إلى زيادة زيت الوقود الثقيل بنسبة  ٪97خالل الفترة ذاتها.
واإلنتاج المزدوج ً
انخفاضا بنسبة  ٪45في انبعاثات
وفي المقابل ،تقدر الوكالة الدولية للطاقة
ً
وفقا لهيئة
ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بزيت الوقود الثقيل .وبالتحديد أكثرً ،
تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ،انخفض استخدام النفط الخام بمقدار 429
تريليون وحدة حرارية بريطانية ( ،)Btuأو  ،٪38-بين عامي  2015و  .2018كما
انخفض استخدام الديزل بمقدار  343تريليون وحدة حرارية بريطانية ،أو .٪76-
باإلضافة إلى ذلك ،تذكر هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج أن استهالك
زيت الوقود الثقيل ارتفع بمقدار  417تريليون وحدة حرارية بريطانية ()٪97+
واستهالك الغاز الطبيعي بمقدار  670تريليون وحدة حرارية بريطانية (.)٪43+
وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة عن الفترة ذاتها إلى انخفاض في النفط
الخام ( )٪45-وانبعاثات الديزل ( )٪77-وزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
المرتبطة بالغاز الطبيعي ( .)٪60+وبالتالي ،وجدت الوكالة الدولية للطاقة وهيئة
تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج تغيرات بأحجام متشابهة تقري ًبا لجميع أنواع
الوقود باستثناء زيت الوقود الثقيل.
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تشير هذه النتيجة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة ربما تكون قد خصصت
االنبعاثات المتعلقة باستخدام زيت الوقود الثقيل لقطاع مختلف ،مثل الصناعة.
يمكن استخدامها من قبل المنتجين الذاتيين لتوليد الكهرباء أو الحرارة في
العمليات الصناعية .وتدعم منصات البيانات األخرى هذه الفرضية .على سبيل
المثال ،تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة
بزيت الوقود الثقيل في المملكة العربية السعودية الناتجة عن التصنيع والبناء
زادت بمقدار  26ميجا طن ( )٪ 61+بين عامي  2015و  ،2018لتحل جزئ ًيا محل
نظرا لعدم وجود بيانات محلية عن استخدام زيت
الغاز الطبيعي .ومع ذلكً ،
الوقود الثقيل أو الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ،فمن الصعب استخالص
النتائج على وجه اليقين.
الشكل  .4استخدام الوقود في توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية2019 - 2015 ،
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المصدر :المؤلفون ،بنا ًء على هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج (.)2020 - 2016

يمكن ربط الزيادة في استخدام زيت الوقود الثقيل في المملكة العربية السعودية
بانخفاض الطلب العالمي على زيت الوقود بنسبة عالية من الكبريت (.)HSFO
انخفض الطلب على زيت الوقود بنسبة عالية من الكبريت قبل تطبيق قاعدة
الحد من انبعاثات الكبريت التي فرضتها المنظمة البحرية الدولية ( )IMOفي عام
 .2020يتطلب الحد األقصى استخدام السفن لزيت الوقود مع محتوى كبريت
أقصى يبلغ  ،٪ 0.5بينما يحتوي زيت الوقود بنسبة عالية من الكبريت على نسبة
كبريت تبلغ من  ٪ 1إلى  .٪ 3.5تجاوز زيت الوقود الثقيل النفط الخام باعتباره
الوقود األساسي القائم على النفط في قطاع الكهرباء السعودي في عام .2017
مستوردا صاف ًيا لزيت الوقود
وفي عام  ،2018أصبحت المملكة العربية السعودية
ً
الثقيل (.)Shabaneh, Al Sadoon, and Al Mestneer 2019
القياس لإلدارة :تطوير عمليات المراقبة واإلبالغ النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية
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يمكن أن تزيد واردات زيت
الوقود بنسبة كبريت عالية
بواسطة لوائح االنبعاثات
البحرية الدولية .ويحتوي
هذا الوقود على أعلى نسبة
من ثاني أكسيد الكربون
بين جميع أنواع الوقود
األحفوري المستخدمة في
المملكة العربية السعودية

تؤكد البيانات من المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات ( )JODIأن
إجمالي استخدام زيت الوقود الثقيل في المملكة العربية السعودية زاد بنسبة
 ٪ 34بين عامي  2015و  .2019وتستند بيانات المبادرة المشتركة بين
المنظمات لنشر البيانات على مدخالت من السلطات الوطنية .وأشا ر �Sha
 banehو  Al Sadoonو ( Al Mestneer (2019إلى أن الطلب على زيت الوقود
الثقيل في المملكة العربية السعودية سيستمر في االرتفاع ،مع بدء تشغيل
محطات توليد كهرباء بسعة  7جيجاواط والتي تعمل بالزيت الثقيل في عام
 2020وحده .واقترحوا أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تصبح واحدة
من المستوردين الرئيسين لزيت الوقود بنسبة عالية من الكبريت وفق ًا لالئحة
المنظمة البحرية الدولية .والجدير بالذكر أن زيت الوقود الثقيل يحتوي على أعلى
محتوى من ثاني أكسيد الكربون بين جميع أنواع الوقود األحفوري المستخدمة
في المملكة العربية السعودية (.)IEA 2017
النقل على الطرق
تقدم بيانات  Enerdataوالوكالة الدولية للطاقة تقديرات مختلفة بشكل كبير
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالوقود في قطاع النقل البري (انظر
الشكل  .)5تشير بيانات  Enerdataإلى أن هذه االنبعاثات انخفضت بنسبة
 40ميجا طن ( )٪ 29-بين عامي  2015و  ،2018مدفوعة بانخفاض كبير في
استهالك الديزل ( 37-ميجا طن .)٪ 58- ،بينما تشير الوكالة الدولية للطاقة
إلى أن هذه االنبعاثات انخفضت بنسبة  11ميجا طن فقط ( .)٪ 7-ويعزى هذا
االنخفاض األصغر إلى انخفاض في االنبعاثات المرتبطة باستهالك الديزل (7.2-
ميجا طن) والبنزين ( 3.5-ميجا طن).

الشكل  .5انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالوقود في المملكة العربية السعودية في النقل البري2018 - 2010 ،
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المصدر :المؤلفون ،بنا ًء على بيانات  )Enerdata (2020والوكالة الدولية للطاقة (.)2020a
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االستنتاجات
في شهر نوفمبر من عام  ،2020أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
إطالق البرنامج الوطني لالقتصاد الدائري للكربون في المملكة العربية
السعودية ،والذي سيعمل على "تعزيز وتسريع الزخم الحالي نحو االستدامة
يقدر مفهوم االقتصاد الدائري
وبطريقة شاملة" (ّ .)G20 Saudi Arabia 2020
للكربون جميع خيارات تخفيف االنبعاثات المتاحة في جميع القطاعات .وبالتالي،
فهو يهدف إلى مساعدة الدول على إدارة انبعاثاتها بشكل شامل وتعزيز أنظمة
للطاقة أكثر استدامة.
مع استمرار المملكة العربية السعودية في تطوير هذا البرنامج الوطني ،تزداد
أهمية قياس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة األخرى .ال
يمكن تحقيق هذه الدائرة إال من خالل إدارة جميع تدفقات الكربون في االقتصاد
ومفصال .وبعبارة أخرى ،فإن توفر
كامال
قياسا
بشكل شامل ،حيث يتطلب ذلك
ً
ً
ً
استهدافا وفعالية.
بيانات االنبعاثات بشكل أفضل يتيح تدخالت سياسية أكثر
ً
يوفر االنخفاض الكبير في انبعاثات المملكة العربية السعودية لعام 2018
ً
مفيدا حول أهمية توفير بعض البيانات بشكل أفضل .على الرغم من أن
مثال
ً
االنخفاض كان بسبب انخفاض استهالك الديزل ،إال أن المساهمات النسبية
لقطاعي الكهرباء والنقل في هذا االنخفاض ال تزال غير واضحة .ويصعب تحليل
االنبعاثات بشكل تفصيلي نظر ًا لمحدودية البيانات العامة نسب ًيا .وبالتالي،
تتوفر أدلة محدودة لدعم مناقشات السياسات حول استهالك الطاقة على
المستويين القطاعي والفرعي في المملكة العربية السعودية .من المهم فهم
المواضع التي ترتفع وتنخفض فيها االنبعاثات بشكل دقيق لصنع سياسات
مؤثرة.

مع استمرار المملكة
العربية السعودية في
تطوير برنامجها الوطني
لالقتصاد الدائري للكربون،
تزداد أهمية قياس انبعاثات
غاز ثاني أكسيد الكربون
وغيره من الغازات الدفيئة

اهتماما أكبر في قطاع الكهرباء وهي الزيادة الحالية
هناك قضية مهمة تستحق
ً
في توليد زيت الوقود الثقيل .وتعد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي ،إلى جانب
التحسينات المستمرة في كفاءة الطاقة ،بدائل أفضل لزيت الوقود الثقيل في
أيضا
مزيج الكهرباء من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .سيكون هذا النهج ً
متوافقا بشكل وثيق مع هدف المملكة في خفض المنتجات النفطية في مزيج
ً
قطاع الكهرباء بحلول عام ( 2030على سبيل المثال Shabaneh ،و Al Sadoon
و .)]Al Mestneer [2019
ال تزال بدائل المنتجات النفطية محدودة في قطاع النقل .من المرجح أن ينمو
الطلب على السيارات الكهربائية بشكل أبطأ في دولة غنية بالوقود األحفوري
مثل المملكة العربية السعودية مقارنة بالعديد من الدول األخرى .على المدى
األقرب ،سيتم تحقيق أعلى المكاسب من حيث الحد من االنبعاثات في النقل
من خالل كفاءة االستخدام النهائي وغيرها من التدابير المتعلقة بجانب الطلب.
وتشمل هذه التدابير معايير كفاءة وقود المركبات وبدائل المركبات الخاصة،
مثل مشاركة السيارات والنقل العام .يتمثل الخيار اآلخر في تعزيز زيادة استخدام
المركبات الخفيفة التي تعمل بوقود الديزل ،والتي تعد أكثر كفاءة من السيارات
التي تعمل بالبنزين ،وبالتالي تنبعث منها كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون.
قد تؤدي مثل هذه السياسة إلى تحول من استخدام البنزين إلى الديزل ،على
الرغم من ضرورة مراعاة مشاكل جودة الهواء المرتبطة باستخدام الديزل عند
التفكير في هذا الخيار.
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بشكل عام ،يعمل تعزيز قدرات وأنظمة قياس االنبعاثات المحلية واإلبالغ والتحقق
( )MRVعلى توفير العديد من الفوائد .تسمح أنظمة القياس واإلبالغ والتحقق
للدول بقياس انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل فعال وتقدير تجنب أو تخفيضات
االنبعاثات المحتملة من المشاريع والسياسات .يمكنها مساعدة الدول في تقييم
احتياجات الدعم المحتملة وفعالية أي دعم يتم تلقيه (Kingdom of Saudi Arabia
أيضا تمكين الدول من
 .)2019يمكن ألنظمة القياس واإلبالغ والتحقق القوية ً
نشر المزيد من قوائم جرد االنبعاثات وتقارير التقدم المنتظمة والعالية الجودة بد ًءا
من عام  .2024وفي المقابل ،ستدعم هذه التقارير إدارة االنبعاثات المحلية المبنية
على البيانات وبناء الثقة حول تنفيذ اتفاقية باريس.

التعامل مع مقدمي
البيانات الدوليين ،وبناء
القدرات المؤسسية،
وتمكين شركاء المعرفة
المحليين من إجراء التحليل
المتعلق باالنبعاثات يمكن
أن يدعم تفعيل االقتصاد
الدائري للكربون في
المملكة

تنسق السلطة الوطنية المعينة في المملكة العربية السعودية (إلى آلية التنمية
النظيفة في بروتوكول كيوتو) جهود اإلبالغ الخاصة باتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ وقياس وإبالغ والتحقق من االنبعاثات ،وتعمل هذه
الهيئة تحت إشراف وزير الطاقة .وفي السنوات األخيرة ،عملت على تطوير نظام
محلي للقياس واإلبالغ والتحقق بالتنسيق مع فريق جرد الغازات الدفيئة ومقدمي
البيانات المحليين المعنيين ،بما في ذلك الوزارات والوكاالت الحكومية والصناعات
األخرى .وسلطت الحكومة الضوء على العديد من أولويات بناء القدرات في هذا
المجال ،تشمل تعزيز قدرة فريق جرد الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة على تتبع وقياس
التقدم الذي تم تحقيقه في التخفيف (أو "التخفيف من الفوائد المشتركة للتنويع
االقتصادي") والتكيف (.)Kingdom of Saudi Arabia 2019
يمكن للمملكة العربية السعودية ،إلى جانب مقدمي البيانات المحليين وشركاء
المعرفة ،اتخاذ اإلجراءات التالية لتحسين أنظمة القياس واإلبالغ والتحقق واإلدارة
المحلية الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون .يمكن أن تعالج
أيضا العديد من التحديات المحددة في هذا التعليق ،وهي:
هذه اإلجراءات ً
مزيدا من الوضوح
•الحوار :قد توفر الحوارات الفنية مع مقدمي البيانات الدوليين ً
حول كيفية إنشاء التقديرات الخاصة بالدولة وأين توجد الفجوات الممكنة .كما
يمكن االستفادة منها لبناء القدرات المحلية لرصد االنبعاثات واإلبالغ عنها.
•مشاركة البيانات :سيستمر استخدام تقديرات مقدمي البيانات الدوليين
كأساس للمقارنات والتحليالت الدولية .ومن الممكن أن تساعد مشاركة
البيانات الوطنية مع مقدمي البيانات هؤالء بشكل دوري في تحسين جودة
تقديراتهم.
•القدرات المؤسسية :يجب أن تستمر المملكة العربية السعودية في بناء
قدرات محلية رسمية لرصد االنبعاثات وإعداد التقارير عبر النظام البيئي
للطاقة والقطاعات الرئيسة األخرى .كما يمكنها االستفادة من الخبرات
الموجودة في هذه المؤسسات .يمكن أن يساعد القيام بذلك في إنشاء
بيانات محدثة وأكثر دقة لقوائم الجرد القطاعية والكلية.
•تطوير المعرفة :قد يساعد تبادل البيانات القطاعية واالنبعاثات المبنية
على الوقود بانتظام مع المؤسسات األكاديمية والبحثية المحلية بعدة طرق.
تفصيال لدوافع
يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم تطوير تحليالت دقيقة وأكثر
ً
واتجاهات االنبعاثات لدعم تخطيط السياسة الوطنية للطاقة وتغير المناخ
والمساعدة في تصميم تدخالت سياسية هادفة إلدارة االنبعاثات.
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 يمكن أن،إلى جانب نظام القياس واإلبالغ والتحقق لالنبعاثات التشغيلي
تساعد هذه التدابير في توفير قاعدة أدلة لتفعيل االقتصاد الدائري للكربون في
.المملكة وتحقيق أهدافها الوطنية بموجب اتفاقية باريس
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الملحق ( .)1مجموعات البيانات المستخدمة في التحليل.
مقدم البيانات

الوصف/المنهجية

تغطية بيانات انبعاثات
غازات الدفيئة  /ثاني أكسيد
الكربون

الفترة
المتوفرة
(ديسمبر
)2020

بريتيش
بتروليوم

استنادا إلى "عوامل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون االفتراضية لالحتراق"،
ً
المدرجة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCفي
إرشاداتها الخاصة بقوائم الجرد الوطنية للغازات الدفيئة ( .)2006ال تشتمل
على عزل ثاني أكسيد الكربون ،أو مصادر االنبعاثات األخرى أو انبعاثات غازات
الدفيئة األخرى.

ثاني أكسيد الكربون من
استهالك النفط والغاز
والفحم لألنشطة المتعلقة
باالحتراق

2019-1965

أداة مؤشرات
تحليل المناخ
(،)CAIT
معهد الموارد
العالمية

شموال في منصة  .Climate Watchيؤكد قابلية
مجموعة البيانات األكثر
ً
البيانات للمقارنة عبر الدول .ال تستخدم قوائم الجرد الرسمية للدول التي تم
إبالغها إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .مصادر البيانات:
 CDIACوالوكالة الدولية للطاقة ووكالة الحماية البيئة األمريكية وإدارة
معلومات الطاقة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (.)FAO

جميع الغازات الدفيئة.
القطاعات الرئيسية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ ،بما في ذلك
قطاعات الطاقة الفرعية

2016-1990

مركز تحليل
معلومات
ثاني أكسيد
الكربون
()CDIAC

تم الحصول على البيانات من البنك الدولي .مقدمة من وزارة الطاقة
األمريكية .يحسب االنبعاثات السنوية التي يتسبب بها البشر من البيانات
المتعلقة باستهالك الوقود األحفوري (من مجموعة بيانات الطاقة العالمية
التابعة لقسم إحصائيات األمم المتحدة) وتصنيع األسمنت العالمي (من
هيئة المسح الجيولوجي التابعة لوزارة الداخلية األمريكية.)USGS 2011 ،
من المحتمل أن تكون تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية دقيقة
في حدود ( ٪ 10كما تم حسابه من المتوسط العالمي لكيمياء الوقود
واستخدامه) .قد يكون لتقديرات الدولة حدود خطأ أكبر.

ثاني أكسيد الكربون الناتج
عن حرق الوقود األحفوري
وصناعة األسمنت ،بما
في ذلك تلك المستخدمة
الستهالك الوقود الصلب
والسائل والغازي وحرق الغاز.

2016-1960

قاعدة بيانات
من إنتاج المفوضية األوروبية ومركز األبحاث المشتركة والوكالة الهولندية
االنبعاثات
لتقييم البيئة .تشمل االنبعاثات في CO2_excl_short-cycle_org_C
ألبحاث الغالف جميع مصادر ثاني أكسيد الكربون األحفوري ،مثل احتراق الوقود األحفوري،
الجوي العالمية وعمليات المعادن غير المعدنية (مثل إنتاج األسمنت) ،وعمليات إنتاج المعادن
()EDGAR
(الحديدية وغير الحديدية) ،وإنتاج اليوريا ،والجير الزراعي ،واستخدام المذيبات.
تعتمد بشكل أساسي على إحصائيات توازن الطاقة للوكالة الدولية للطاقة
للقطاعات المتعلقة بالطاقة .البيانات الخاصة بالزراعة مأخوذة بشكل رئيس
من منظمة األغذية والزراعة.

إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون ،باستثناء استخدام
األراضي وتغيير استخدام
األراضي والغابات؛ حرق
الكتلة الحيوية على نطاق
واسع مع حرق السافانا؛
وحرائق الغابات

2018-1970

إجمالي انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون ،بما في
ذلك القطاعات والقطاعات
الفرعية وأنواع الوقود
باستثناء استخدام األراضي
وتغيير استخدام األراضي
والغابات

2019-1970

Enerdata

تحصل  Enerdataعلى بيانات سابقة من الوكالة الدولية للطاقة .تستند
تقديرات السنوات األخيرة إلى بيانات سوق الطاقة من المنظمات اإلقليمية
والمؤسسات المتخصصة والمصادر الوطنية ومعامالت انبعاثات الهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (.)Enerdata 2020
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حكومة
المملكة
العربية
السعودية

قوائم جرد انبعاثات الغازات الدفيئة المقدمة إلى اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ كجزء من البالغات الوطنية ( )I-IIIوتقرير التحديث
لفترة السنتين ()I

الوكالة الدولية يشمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود في مصدر /خزان
للطاقة ( )IEAالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الفئة  A 1ألنشطة احتراق
أيضا تلك التي يمكن استبعادها من النهج القطاعي وإعادة
الوقود .ويشمل ً
تخصيصها للعمليات الصناعية واستخدام المنتج ( )IPPUفي مصدر /خزان
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من الفئة  2بموجب المبادئ
التوجيهية للهيئة لعام  .2006تحسب الوكالة الدولية للطاقة انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون باستخدام موازين الطاقة الخاصة بها ،والتي تستند بدورها
على مجموعة متنوعة من المصادر الوطنية والدولية .وهي تستخدم الطرق
االفتراضية ومعامالت االنبعاث الواردة في إرشادات الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ لعام  2006بشأن قوائم الجرد الوطنية للغازات الدفيئة
( .)IEA 2020bتشمل مصادر بيانات توازن الطاقة لوكالة الدولية للطاقة
شركة أرامكو السعودية ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وهيئة تنظيم
أيضا الهيئة
الكهرباء واإلنتاج المزدوج في المملكة العربية السعودية .وتشمل ً
العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية ،ومبادرة بيانات المنظمات
المشتركة ،ومنظمة أوبك ،والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (.)IEA 2020c
معهد بوتسدام يوفر مجموعة بيانات  ،PRIMAP-Histالمتاحة عبر منصة .Climate Watch
ألبحاث تأثير
استناد ًا إلى قوائم الجرد الرسمية للدول التي تم إبالغها إلى اتفاقية األمم
المناخ
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .يتم تعبئة البيانات المفقودة باستخدام
مصادر أخرى ،بما في ذلك  CDIACوقاعدة بيانات االنبعاثات ألبحاث الغالف
الجوي العالمية ومنظمة األغذية والزراعة.

ثاني أكسيد الكربون
والميثان وأكسيد النيتروز

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناتجة عن احتراق الوقود ،بما
في ذلك الطاقة والعمليات
الصناعية واستخدام المنتج

جميع الغازات الدفيئة .ال
يشمل تغيير استخدام
األراضي والغابات ،ولكنه
يغطي جميع القطاعات
الرئيسية األخرى للهيئة
الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ.
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الملحق ( .)2مقارنة تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول محددة.
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النرويج في  ،2019 - 2010ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون
Norway’s CO2 emissions in 2010 - 2019, MtCO2
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سنغافورة في  ،2019 - 2010ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون
Singapore’s CO2 emissions in 2010-2019, MtCO2
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 ،CAITثاني أكسيد الكربون من الطاقة

القياس لإلدارة :تطوير عمليات المراقبة واإلبالغ النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية

21

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اإلمارات العربية المتحدة في  ،2019 - 2010ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون
United Arab Emirates’ CO2 emissions in 2010-2019, MtCO2
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية في  ،2019 - 2010ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون
Saudi Arabia’s CO2 emissions in 2010-2019, MtCO2
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة في  ،2019 - 2010ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون
United Kingdom’s CO2 emissions in 2010-2019, MtCO2
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الواليات المتحدة في  ،2019 - 2010ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون
United States’ CO2 emissions in 2010-2019, MtCO2
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الملحق ( .)3اإلبالغ عن التزامات وحالة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
تهدف الترتيبات الدولية لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة واإلبالغ عنها والتحقق منها إلى ضمان الشفافية حول
االنبعاثات بين الدول وأصحاب المصلحة ،بما في ذلك من خالل مراجعات الخبراء الدوليين .تساعد معلومات االنبعاثات
الشفافة والحديثة على بناء الثقة بين الدول في سعيها للحد من االنبعاثات .كما أنه يدعم تطوير التقديرات اإلجمالية
للتقدم العالمي نحو األهداف المشتركة .يمكن أن تدعم الشفافية حول االنبعاثات (والدعم المقدم والمتلقى
النخفاضها) صنع السياسات من خالل تحديد الفجوات في التنفيذ.
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (تمت الموافقة عليها في عام  1992ودخلت حيز التنفيذ منذ
عام  ،)1994تنطبق التزامات مختلفة لإلبالغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة ومراجعتها على الدول المصنفة في المرفق
األول (الدول المتقدمة) وغير المدرجة في المرفق األول (الدول النامية) .تشمل دول المرفق األول أعضاء منظمة
(اعتبارا من عام  )1992واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ،والدول غير المدرجة في
التعاون االقتصادي والتنمية
ً
المرفق األول هي جميع الدول األخرى.
منقسما بحيث يتم تطبيق قواعد
كان نظام الشفافية التابع التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
ً
وعمليات مراجعة مختلفة على كل مجموعة .كانت تلزم دول المرفق األول اإلبالغ عن انبعاثاتها (من خالل االتصاالت
الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة) بشكل متكرر وبمزيد من التفصيل .باإلضافة إلى ذلك ،فإن بروتوكول كيوتو (الذي
تم االتفاق عليه في عام  1997ودخل حيز التنفيذ منذ عام  )2005يلزم الدول المتقدمة التي لديها التزامات بخفض
االنبعاثات بتقديم معلومات تكميلية.
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،يتعين على الدول المتقدمة والنامية تقديم تحديثات كل
سنتين لقوائم جرد انبعاثاتها وإجراءات تخفيفها (والدعم ذي الصلة) منذ عام  .2014و ُتعرف هذه التقارير باسم تقارير
فترة السنتين ( )BRوتقارير التحديث لفترة السنتين ( .)BURsباإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تقدم الدول تقارير
البالغات الوطنية ( )NCكل أربع سنوات .عمليا ،تمكنت الدول المتقدمة بشكل عام من تلبية هذه المتطلبات ،مع
استثناءات عند اإلبالغ عن تقديم الدعم إلى الدول النامية .في المقابل ،كانت العديد من الدول النامية "تكافح مع
اعتبارا من فبراير  ،2021قدمت خمسة دول فقط غير مدرجة في المرفق
جوانب من التقارير" (.)ECBI 2019, 13
ً
األول جميع تقارير التحديث األربعة لفترة السنتين ( 13دولة قدمت ثالثة تقارير ،وقدمت  33دولة تقريرين ،وقدمت 63
واحدا) .وبالمقارنة ،فإن جميع الدول المدرجة في المرفق األول باستثناء دولتين قد قدمت جميع التقارير
دولة
تقريرا ً
ً
األربعة لفترة السنتين ( .)UNFCCC 2021يوضح الملحق في الجدول ( )1تقارير اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ المقدمة من الدول النموذجية المدرجة في الملحق (.)2
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الملحق الجدول  .1تقارير الشفافية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المقدمة من ستة دول نموذجية.

دول المرفق األول
النرويج

تقارير البالغات الوطنية ( )NCتقارير فترة
السنتين ( /)BRتقارير التحديث لفترة السنتين
اعتبارا من فبراير 2021
()BUR
ً

 7تقارير للبالغات الوطنية و  4تقارير لفترة
السنتين
 7تقارير للبالغات الوطنية و  4تقارير لفترة
المملكة المتحدة
السنتين
 6تقارير للبالغات الوطنية و  2تقارير لفترة
الواليات المتحدة األمريكية
السنتين
الدول غير المدرجة في المرفق األول
 3تقارير للبالغات الوطنية و  1تقرير للتحديث
المملكة العربية السعودية
لفترة السنتين
 4تقارير للبالغات الوطنية و  4تقارير للتحديث
سنغافورة
لفترة السنتين
 4تقارير للبالغات الوطنية و  0تقرير للتحديث
اإلمارات العربية المتحدة
لفترة السنتين

العام آلخر جرد لغازات الدفيئة في تقارير
البالغ الوطني أو تقارير فترة السنتين  /تقارير
التحديث لفترة السنتين
( 2017والجرد السنوي لعام )2018
( 2017والجرد السنوي لعام )2018
( 2013والجرد السنوي لعام )2018

2012
2016
2014

قدمت اتفاقية باريس (المتفق عليها في عام  2015ودخلت حيز التنفيذ منذ عام  )2016إطار الشفافية المعزز ،وهو
نظام جديد يبنى على الترتيبات القائمة .ويتمثل االختالف الرئيسي في أن تقارير فترة السنتين وتقارير التحديث
لفترة السنتين ستستبدل بتقارير الشفافية لكل سنتين ( .)BTRsتحتوي هذه التقارير الجديدة على إرشادات مشتركة
أيضا أداة لإلبالغ عن التقدم المحرز
لجميع الدول ،مع مرونة مضمنة للدول النامية .توفر تقارير الشفافية لكل سنتين ً
في المساهمات المحددة وطني ًا للدول بموجب االتفاقية .وال تزال بعض تفاصيل اإلرشادات قيد التفاوض حتى وقت
كتابة هذا التعليق .ومع ذلك ،من المتوقع أن تبدأ جميع األطراف في االتفاقية بتقديم تقارير الشفافية لكل سنتين
في عام .2024
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نبذة عن المشروع
تعد إنتاجية الطاقة هي نموذج لتقييم سياسة الطاقة .وتستخدمها كثير ًا حكومات
مجموعة العشرين والشركات الرائدة التي تتطلع إلى تعظيم القيمة الناتجة عن استخدام
الطاقة .ويتضمن ذلك استخدام المقاييس في المستوى األساسي ،مثل كثافة الطاقة،
لقياس وإدارة العالقة بين النمو االقتصادي واستهالك الطاقة .بالنسبة للمملكة العربية
السعودية ،يمكن أن تساعد زيادة القيمة التي يتم إنشاؤها من كل وحدة من وحدات الطاقة
المستهلكة في تحقيق أهداف رؤية  2030السعودية ،ومعالجة تغير المناخ وإحراز تقدم نحو
أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
من المشاكل الشائعة التي تواجه الحكومات أن العناصر المختلفة لسياسة الطاقة مثل
الكهرباء التقليدية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واإلستراتيجية الصناعية غال ًبا ما يتم
أيضا استخدام إنتاجية
اتباعها بشكل منفصل أو تتنافس مع بعضها لجذب االنتباه .يمكن ً
الطاقة كإطار عمل إستراتيجي للسياسة للمساعدة في تكامل مثل هذه القضايا من أجل
قرارات أفضل على مستوى الحكومة بأكملها .وذلك من خالل تركيز االنتباه على خفض
تكاليف توفير خدمات الطاقة مع تعظيم فوائد استهالك الطاقة.
عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إشعار قانوني
© حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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www.kapsarc.org

