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يُستخدم حرق الغاز من أجل إدارة الغاز 

الطبيعي )‘الُمصاحب’( الذي يُنتج كمنتج 

مشترك أثناء استخراج النفط، سواء 

بصفة روتينية أو نتيجة حدث غير مخطط. 

وقد يصبح حرق الغاز بصفة روتينية 

مصدراً هاماً النبعاثات غازات الدفيئة 

من عمليات المراحل األوىل.

مكن أن توفر إدارة الحرق لتقليل 

االنبعاثات وتحويل الغاز المصاحب إىل 

مصدر للطاقة العديد من الفوائد ولكنها 

تمثل أيًضا تحديات.

توضح إرشادات إدارة حرق الغاز هذه، 

التي ُوضعت من خالل شراكة رابطة 

صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة، 

والرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز 

والشراكة العالمية بين القطاعين العام 

والخاص لتخفيض حرق الغازات، 

التطورات الجديدة في إدارة حرق الغاز 

وخفضه، وتدرس تجارب الصناعة في 

مجال القضاء عىل حرق الغاز والتقنيات 

الجديدة ونماذج األعمال التجارية 

والتحسينات التشغيلية والسياسة 

التنظيمية. كما تحتوي عىل دراسات 

 حالة وأمثلة للتغير اإليجابي. وهي 

تهدف إىل:

زيادة الوعي والفهم، والحث عىل   l
اعتماد الممارسات الفضىل في 

مجال حرق الغاز؛ 

تحديد واستكشاف خيارات استخدام   l
التكنولوجيا في خفض حرق الغاز؛

استكشاف توجهات السوق ونماذج   l
األعمال التجارية لتوليد الدخل من 

الغاز المصاحب؛ 

استعراض وتحديد األطر التنظيمية   l
 الفعالة التي تيسر خفض 

حرق الغاز؛ وأيضا 

توثيق دراسات الحالة وتبادل   l
الممارسات الفضىل في مجال 

خفض حرق الغاز.

من الدروس الرئيسية هي أن الثقافة 

المشتركة القائمة عىل االلتزام بالنواتج 

البيئية الجيدة تعتبر من األمور 

األساسية، سواء الستدامة التقدم المحرز 

وصوالً إىل إنهاء الحرق تماماً وتحقيق 

فوائد من الغاز المصاحب. هناك الكثير 

من الخطوات العملية التي يمكن أن 

تتخذها المنظمات لدعم هذا، مثل:

الرسائل الواضحة والمتسقة   l
المقترنة بمؤشرات األداء الرئيسية 

من أجل تحفيز التقدم؛

جعل خفض حرق الغاز جزءاً ال يتجزأ   l
من خطط تطوير الحقول؛ 

االستثمار في التكنولوجيا من أجل   l
تحديد أحجام حرق الغاز؛ 

بحث األسباب الجذرية لحرق الغازات   l
في الممارسات التشغيلية؛ وأيضا 

تخصيص الحلول لكي تناسب   l
المشكالت الفعلية—وعدم افتراض 

مناسبة حل تقني واحد لجميع 

أوضاع حرق الغاز.

تحتوي اإلرشادات عىل ثالثة أقسام 

رئيسية، طبقاً لما يلي: 

مقدمة تعرض المفاهيم الرئيسية   .1
والتعريفات والسياق بشكل أوسع. 

قسم خاص بُمشغلي النفط والغاز،   .2
يعرض إطاراً لحلول إدارة حرق الغاز 

التي يمكن استخدامها.

قسم خاص بالحكومات والجهات   .3
التنظيمية يوضح طرقاً لتشجيع 

وتحفيز االستخدام البّناء للغاز 

المصاحب بدالً من حرقه. 

دراسات حالة لمشروعات خفض حرق 

الغاز الناجحة، كما تتضمن المرفقات 

مواد للدعم الفني وقائمة مطّولة بالمراجع.

 إرشادات إدارة حرق الغاز 

لصناعة النفط والغاز
موجز

سيكون أكبر تحٍد يواجه جيلنا هو 

الحفاظ عىل إمدادات الطاقة مع 

خفض انبعاثات غازات الدفيئة … 

وسيكون إيجاد طرق لخفض 

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من 

حرق الغاز أو التخلص منها أمراً بالغ 

 األهمية أثناء التحول في 

مجال الطاقة.
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وقد كان النخفاض أسعار الوقود أثرٌ 

عكسي كبير عىل الجدوى االقتصادية 

للمشروعات التي تركز عىل خفض حرق 

الغاز الُمصاحب وتوليد الدخل منه. ولكن 

هناك فوائد اجتماعية واقتصادية وفوائد 

خاصة بالسمعة يمكن تحقيقها من خالل 

استخدام الغاز الُمصاحب، مثل:

توليد الكهرباء داخل الموقع  l
 لتحسين االعتمادية وتجنب

حاالت توقف العمل؛

تجنب اإلغالق القسري نتيجة حرق   l
كميات من الغاز تتجاوز المصرح بها؛ 

تلبية توقعات المستثمرين   l
وأصحاب المصلحة من خالل خفض 

انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن 

عمليات اإلنتاج؛ 

تنويع المنتجات المعروضة؛   l

خلق ميزة اقتصادية )مثل وضع   l
مقدم العروض المفّضل( في 

مشروعات قطاع الطاقة األخرى التي 

تدعمها حكومة مضيفة.

ال يسهم حرق الغاز بشكل روتيني في 
تغير المناخ فحسب، وإنما يؤدي أيضاً 

إىل إهدار موارد الطاقة التي يمكن أن 

تدعم النمو المستدام وتسهم في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن 

األمم المتحدة.

يستعرض القسم التمهيدي من 

اإلرشادات المفاهيم الرئيسية إلدارة حرق 

الغاز وخفضه، وعىل وجه الخصوص:

سلسلة القيمة الخاصة بالغاز   l
الطبيعي وأسباب الحرق الروتيني 

)وغير الروتيني(؛

الفرص )والتحديات( التي ينطوي   l
عليها تحقيق الدخل من الغاز 

الُمصاحب، من منظور الجهات 

الفاعلة الرئيسية؛ 

الخيارات التكنولوجية الخاصة   l
بخفض حرق الغاز وعوامل السوق 

الواجب النظر فيها عند تخطيط 

المشروعات؛ وأيضا 

القوى الدافعة االقتصادية والفنية،   l
باإلضافة إىل القضايا االجتماعية 

والبيئية المتعلقة بالمشروعات 

المرتبطة بالغاز الُمصاحب.

لم تنخفض كميات الغاز التي تُحرق 

انخفاضاً ملموساً عىل مدار السنوات 

العشر الماضية، وهو ما يعكس 

التحديات القائمة. وتتضمن هذه 

التحديات األفتقار اىل البنية التحتية 

والبعد عن األسواق، وإتاحة العمالة 

الماهرة، والقيود المفروضة عىل 

استثمارات رؤوس األموال، واتفاقات 

الملكية وغياب اإلطار التنظيمية الكفء 

والفعال أو السلطة الفعالة لتطبيق 

اللوائح.

مقدمة إىل إدارة حرق الغاز

تطور مفهوم حرق الغاز الُمصاحب. 

بمجرد النظر إليه باعتباره حل 

تشغيلي لمشكلة خاصة بالموقع 

تتعلق بكيفية التعامل مع منتج 

ثانوي غير مرغوب فيه أثناء إنتاج 

النفط، أصبح هناك إقرار بأنه نشاط 

غير مرغوب فيه مع تأثيرات غازات 

االحتباس الحراري العالمية.
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إن بناء فهم مشترك لهذه المجموعة 

الواسعة من الفوائد المحتملة بين جميع 

لمصلحة—المشغلين  ا أصحاب 

والمالكين والممولين والحكومات—من 

األمور الرئيسية لتشجيعهم عىل العمل 

معاً والتغلب عىل العوائق التي تحول 

دون خفض حرق الغاز واستخدام الغاز 

كمصدر للطاقة.

أهداف التنمية المستدامة

تتضمن خطة عمل األمم المتحدة لعام 

2030 17 هدفاً تمثل أهداف التنمية 
المستدامة تتناول بعض التحديات 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية الطارئة. 

تلقي أهداف التنمية المستدامة الضوء 

عىل تحديات االستدامة بالنسبة لصناعة 

النفط والغاز، وباألخص التخفيف من 

آثار التنمية وخفض األثر البيئي. يعتبر 
تحسين استغالل الغاز الُمصاحب 

وخفض حرق الغاز ذا صلة بالعديد من 

أهداف التنمية المستدامة وغايات األمم 

المتحدة المرتبطة بها. 

في عام 2017، قامت رابطة صناعة 

النفط الدولية لحفظ البيئة وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي ومؤسسة التمويل 

الدولية بتطوير فهم مشترك لتداعيات 

أهداف التنمية المستدامة بالنسبة 

لصناعة النفط والغاز، وكيف يمكن 

للصناعة أن تساهم بشكل أكثر فاعلية 

في التقرير المشترك بين رابطة صناعة 

النفط الدولية لحفظ البيئة/صندوق 

األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان ‘ربط 

صناعة النفط والغاز بأهداف التنمية 
المستدامة : أطلس‘.2

في عام 2021، أطلقت رابطة صناعة 

النفط الدولية لحفظ البيئة، بالمشاركة 

مع مجلس األعمال العالمي للتنمية 

المستدامة خارطة طريق بعنوان تسريع 

العمل: وهي خارطة طريق أهداف 
التنمية المستدامة لقطاع النفط والغاز3 

)خارطة الطريق(. تهدف  خارطة الطريق 
إىل إعطاء األولوية المجاالت التي 

يمكن أن يسهم القطاع المساهمة فيها 

بشكل كبير في تقدم أهداف التنمية 

المستدامة من خالل تحديد فرص 

التأثير الرئيسية لمعظم أهداف وغايات 

التنمية المستدامة الملموسة، وتنسيق 

الجهود عبر الصناعة بأكملها. تتضمن 

خارطة الطريق إجراءات محددة تتعلق 

بحرق الغاز.

 تم حرق كمية تقدر بنحو 142 مليار متر مكعب من الغاز عالميا خالل 

عام 2020 … وهي كمية غاز تكفي إلمداد جنوبي الصحراء الكبرى من أفريقيا 

بالطاقة.1 وإذا استخدمت هذه الكمية في توليد الطاقة، فيمكن أن توفر نحو 

750  مليار كيلو واط ساعة من الكهرباء—وهي أكثر من استهالك الكهرباء 

السنوي الحالي لقارة إفريقيا. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/04/28/seven-countries-account-for-two-thirds-of-global-gas-flaring  1

https://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapping-the-oil-and-gas-industry-to-the-sustainable-development-goals-an-atlas  2

https://www.ipieca.org/our-work/sustainability/supporting-the-sdgs/sdg-roadmap  3

… مقدمة إىل إدارة حرق الغاز
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تتطلب معالجة حرق الغاز وخفضه حلوالً 

في مجال تصميم المشروعات لألصول 

الجديدة والحقول الموجودة بالفعل التي 

يمكن أن تؤدي بنجاح إىل استخدام الغاز 

بشكل أكثر إنتاجية.

ويوضح هذا القسم من اإلرشادات إطار 

العمل، ويبين كيف يمكن للقائمين 

بالتشغيل االنتقال من االلتزام بمعالجة 

المشكلة من خالل التخطيط والتنظيم 

المنضبطين إىل التنفيذ، عىل النحو 

 المبين في الشكل الموجود عىل 

الجانب األيسر.

يؤكد إطار العمل عىل أهمية جمع 

البيانات وتحليلها قبل وضع سياسات 

وإجراءات تنظيم حرق الغازات. وهو 

يصف السيناريوهات المختلفة التي 

يحدث فيها حرق الغاز الُمصاِحب، 

والتحديات التي ينطوي عليها كل منها، 

 قبل سرد األساليب التي يمكن أن 

 تكون مفيدة في تقليل أحجام 

الكميات المحترقة.

إطار عمل لصناعة النفط والغاز

إطار عمل لمعالجة حرق الغاز

وتدعم العملية التكرارية المكونة من سبع 

خطوات، والتي تم تطويرها مسبًقا من 

قبل رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ 

البيئة والرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز 

والشراكة العالمية بين القطاعين العام 

والخاص لتخفيض حرق الغازات، عملية 

صنع القرار بالنسبة ألنشطة خفض حرق/

استغالل الغازات، وتحدد فرص خفض 

حرق الغاز، وتتبع ودعم األنشطة التي تقدم 

انخفاضات حقيقية ودائمة لالنبعاثات.

كما يتضمن هذا القسم أيضاً معلومات 

تكميلية بشأن حرق الغازات الناتجة عن 

مراحل اإلنتاج المتوسطة )والتي تشمل 

مرافق الغاز الطبيعي المسال(، وتحسين 

قياس ورصد حرق الغازات، ونظرة 

موجزة عىل األبحاث والتطوير. 

جمع البيانات التاريخية والحالية وتحليلها

تنبؤات الغاز الُمصاحب	 

القياس مقابل التقدير	 

فصل كميات حرق الغاز	 

وضع سياسة وإجراءات الشركة لحرق الغاز والتنفيس

العمليات غير التقليدية والعمليات الَطفلية	 

مشروعات الحقول الجديدة	 

مرافق التطوير المبكر	 

حرق الغاز أثناء اختبار البئر واإلنتاج المبكر )النفط األولي(	 

طرق حرق الغاز التقليدية	 

التنفيس في المراحل األوىل من مرافق النفط والغاز	 

إدارة عمليات حرق الغاز الروتينية

تقييم الظروف والسياسات المحلية	 

استعراض تنبؤات الغاز الُمصاحب	 

وضع استراتيجية لالستغالل	 

التقييم التكنولوجي واالقتصادي	 

فرص التمويل األخضر/تغير المناخ	 

إدارة عمليات حرق الغاز غير الروتينية

زيادة الوعي بالغاز المحروق وتمثيله بصورة مرئية	 

إدارة حرق الغاز أثناء السيناريوهات غير الروتينية/المضطربة	 

استعراض الضوابط والعمليات التشغيلية	 

وضع أهداف لحرق الغاز عىل مستوى المحطة	 

إطار عمل للتباين واإلعفاءات	 

تقييم المخاطر االقتصادية والفنية	 

تحليل األسباب الجذرية وتحديد ‘الجهات الفاعلة المسيئة‘	 

استراتيجية مركزة للتعامل مع ‘الجهات الفاعلة المسيئة‘	 

استراتيجيات تدوير المعدات وتحديد قطع الغيار	 

 أظهرت أبحاث الشراكة العالمية 

بين القطاعين العام والخاص 

لتخفيض حرق الغازات أن األغلبية 

العظمى من الغاز المحترق أثناء 

التشغيل المعتاد لمرافق اإلنتاج 

يأتي من الحرق المستمر للغاز 

الُمصاحب. وعادة ما يتطلب 

تيسير إدارته ومعالجته واستغالله 

عىل نحو مفيد استثمارات 

رأسمالية كبيرة.
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يقدم هذا القسم إطار عمل للحكومات 

الوطنية لكي تتعامل مع الحرق الروتيني 

للغاز. بالنسبة لمشاريع الهيدروكربونات 

‘الجديدة الناشئة‘، قد يتطلب ذلك عدم 
إحراق الغاز من البداية— ويتحقق ذلك 

من خالل القوانين والبرامج والحوافز. أما 

بالنسبة للعمليات القديمة، فيمكن أن 

تكون أكثر صعوبة، نظراً ألنها تنطوي عىل 

قوانين وعقود وحوافز مالية قائمة بالفعل.

 وباإلضافة إىل االعتبارات المتعلقة 

 ببنية المشروع، تطرح أفكار بشأن 

طرق االستفادة من موارد الغاز 

 الُمصاحب في تحقيق الدخل 

وتحفيز مشروعات االستغالل. 

ولتحقيق توقعات المطورين 

والمستثمرين فيما يخص المخاطر/

الفوائد، يجري استعراض أهمية وجود 

بناء قانوني وتنظيمي محدد، باإلضافة 

إىل استخدام الهياكل التجارية من أجل 

االستفادة من التمويل العام وجذب 

رأس المال الخاص.

ر بيانياً في الشكل   إطار العمل ُمصوَّ

 عىل الجانب األيمن ، ويتضمن 

العناصر التالية: 

الهيكل المؤسسي: يعد االتفاق   l
عىل الوالية القانونية وتوفير الموارد 

الكافية أمراً أساسياً لتحقيق برامج 

خفض حرق الغاز المستدامة.

اللوائح والمبادئ التوجيهية: تحديد   l
هيكل المعامالت والهيكل التجاري، 

مع وجود مبادئ توجيهية للتنفيذ.

نظام إلدارة بيانات حرق الغاز   l
 واإلنتاج: لغرض اتخاذ اإلجراءات 

 بناًء عىل بيانات محددة جيداً 

وتتسم بالشفافية. 

إنشاء مشروع االستفادة السوقية   l
من الغاز الُمصاحب: يعتمد التقدم 

المحرز في خفض حرق الغاز عىل 

مجموعة من الجهات الفاعلة التي 

تجتمع معاً لتنفيذ مشاريع استغالل 

الغاز في الحقل بشكل فعال.

إطار عمل للحكومة والجهات التنظيمية

Brعناصر إطار عمل للهيئات الحكومة والتنظيمية
oc
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السياسات/الترتيبات المؤسسية

اللوائح/الرصد واإلنفاذ

الدروس المستفادة

إطار العمل التنظيمي

إدارة البياناتالهيكل المؤسسي

رسم خرائط أصحاب المصلحة

الهيكل التنظيمي

بناء القدرات

صناديق األسهم الخاصة

البرنامج العالمي للبنية التحتية

صناديق مقاومة تغير المناخ والقروض الميسرة

إنتاج الغاز

حرق الغاز

إمكانية االستغالل التجاري للغاز المحروق

الدراسة السوقية لحرق الغاز

تحديد هياكل المشروع

إطار عمل مشاركة القطاع الخاص

تنظيم المشروعالتمويل من األطراف الخارجية

تعريف مشاريع محددة
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سوف يؤدي البدء بعملية متينة لتحديد 

أصحاب المصلحة وإشراكهم إىل تعزيز 

المشاركة وإىل التعرف عىل أصحاب 

المصلحة ‘المخفيين‘ واالستفادة من 

الموارد المهنية والخبرات وغيرها.

كما سيؤدي أيضاً إىل دعم عملية رسم 

خرائط للشركاء من أجل االنخراط في 

 عملية بناء القدرات ومناقشة

ترتيب األولويات. 

تساعد هذه العناصر معاً في إيجاد 

مجال محدد يحقق تكافؤ الفرص من 

أجل تطوير المشروعات وبناء القدرات 

وجذب االستثمارات.

 يعتمد إحراز تقدم حقيقي في خفض حرق الغاز عىل اجتماع حشد من الجهات الفاعلة لتنفيذ مشروعات 

 استغالل الغاز داخل الحقل بصورة فعالة. ويعتبر تحديد االحتياجات واألولويات من بين أهم الخطوات األوىل 

عىل طريق تأسيس إطار وطني إلدارة واستغالل الغاز الُمصاحب.

… إطار عمل الحكومة والجهات التنظيمية
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قصص النجاح في مجال حرق الغاز

 تحويل الغاز البري إىل طاقة 

في الكونغو

وقعت شركة إيني اتفاقاً مع حكومة 

جمهورية الكونغو عام 2007 من 

أجل تطوير محطتين إلنتاج الطاقة 

الكهربائية والقضاء عىل حرق الغاز. 

وقد تضمن هذا إنشاء محطة طاقة 

جديدة تماماً وتجديد محطة قائمة.

ومن خالل استغالل أكثر من 70 مليون 

قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، 

كانت تُحرق سابقاً، توفر محطات 

القدرة اآلن %60 من القدرة المثبتة 

في البالد وتتيح الحصول عىل الكهرباء 

لما يقرب من 700,000 شخص. 

خفض حرق الغاز الناتج عن تبخر 

الغاز الطبيعي المسال

بدأت شركة قطر غاز عمليات لخفض 

حرق الغاز في مرفق استعادة غاز 

التبخّر من األرصفة البحرية في ميناء 

رأس لفان عام 2014.

يجمع المرفق غاز التبخر الناتج من 

سفن الغاز الطبيعي المسال، ويقوم 

بضغطه وإرساله إىل منتجي الغاز 

الطبيعي المسال لكي يستهلك كوقود 

أو يحّول إىل غاز طبيعي ُمسال.

وبحلول عام 2018، تم تقليل االحتراق 

بأكثر من %95، مقارنة بخط األساس 

لعام 2012، موفراً بذلك 29 مليار قدم 

مكعب قياسي من الغاز سنوياً.

استخدام تكنولوجيا مبتكرة 

لترقية غاز الوميض

في عام 2019، قامت شركة ِشل 

باستخدام إحدى التقنيات في 

أصولها الموجودة في حوض بيرميان 

)تكساس( عام 2019، من أجل خفض 
تركيزات األكسجين في أبخرة خزانات 

النفط لديها. ونتيجة لذلك يلبي الغاز 

اآلن مواصفات الجودة المؤهلة لنقله 

باألنابيب لُيباع خارج الموقع، مما يتيح 

استغالله في تحقيق الدخل وخفض 

حرق الغاز بمقدار 40%.

قامت شركة ِشل اآلن بدمج هذه 

التقنية في تصميمها القياسي لمرافق 

المعالجة المركزية في حوض بيرميان، 

نظراً ألدائها الُمثَبت، وموثوقيتها 

العالية وصيانة منخفضة ونمطية 

واقتصاديات كبيرة.

دمج عملية تجميع الغاز 

الُمصاحب أثناء تطوير الحقل

في عام 2020، نفذت شركة وينترشال 

دي بنجاح مشروعات إنتاج تجريبية 

في منطقة فاسا مويرتا الطفلية في 

األرجنتين. بدأ البرنامج األولي في 

منتصف عام 2020 بحفر 20 إىل 30 

بئراً. 

قامت الشركة بتوصيل مرفق موّسع 

)أي طويل األمد( مختبر جيداً بمحطة 
معالجة غاز مملوكة لطرف آخر، 

وقامت بتركيب مرافق ضغط للغاز 

وسعة جديدة من األنابيب —كل هذا 

كجزء ال يتجزأ من تطوير الحقل للقضاء 

عىل حرق الغاز الروتيني. 

استخدام تقنية منخفضة التكلفة 

لتجميع الغاز الموجود في البر 

ابتكرت شركة بتروناس تقنية 

جديدة ومنخفضة التكلقة قائمة 

عىل مضخة سطحية نفاثة لتجميع 

الغاز الُمصاحب في الحقول البرية 

القديمة في األماكن التي كانت 

الحلول المعتمدة عىل الضواغط 

المعززة التقليدية تمثل تحدياً نتيجة 

محدودية المجال السطحي وعدم 

الجدوى االقتصادية.

ومنذ عام 2019، التقطت المضخات 

النفاثة بنجاح ما بين 5–7 مليون 

قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز 

الُمصاحب الذي كان فيما مضى 

يُحرق بشكل روتيني في آبار المصدر.

لمعرفة المزيد عن إرشادات 

إدارة حرق الغاز، ولتنزيل نسخة 

مجانية، قم بزيارة:

www.flaring-management.org

تستند إرشادات إدارة حرق الغاز الصادرة عام 

2021 عىل اإلصدارات والنصائح السابقة 
التي نشرتها رابطة صناعة النفط الدولية 

لحفظ البيئة، والرابطة الدولية لمنتجي النفط 

والغاز والشراكة العالمية بين القطاعين العام 

وهي  والخاص لتخفيض حرق الغازات، 

المعايير الطوعية العالمية لتخفيض حرق 

الغازات وتهويتها، الصادرة عن الشراكة 

العالمية بين القطاعين العام والخاص 

لتخفيض حرق الغازات )2002( والوثيقة 

اإلرشادية المفصلة عن حرق الغاز التي 

صدرت بشكل مشترك في عام 2011.

https://www.ipieca.org/our-work/climate/emissions-management/flaring-management-guidance/
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تعد الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز )IOGP( الصوت العالمي لصناعتنا، ورائدة التميز في 

إمدادات الطاقة اآلمنة والفعالة والمستدامة— وهي شريك تمكيني من أجل مستقبل كربون-

منخفض. يقوم أعضاؤنا بعمليات تشغيل في شتى أنحاء العالم، وينتجون أكثر من %40 من النفط 

والغاز في العالم. ونقوم معاً بتحديد المعارف والممارسات الُفضىل ومشاركتها من أجل تحسين 

الصناعة في مجاالت مثل الصحة والسالمة والبيئة والكفاءة.

تمثل الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لتخفيض حرق الغازات مبادرة للشراكة 

بين القطاعين العام والخاص حيث تأسست في عام 2002 وتضم البنك الدولي وشركات النفط 

والحكومات الوطنية واإلقليمية والمؤسسات الدولية. تعمل الشراكة العالمية بين القطاعين العام 

والخاص لتخفيض حرق الغازات من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي المرتبط بإنتاج النفط من 

خالل المساعدة في إزالة العوائق الفنية والتنظيمية التي تحول دون خفض حرق الغاز، وإجراء 

األبحاث ونشر الممارسات الفضىل وتطوير برامج محددة لكل بلد في مجال خفض حرق الغاز.

تعد رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة بمثابة رابطة عالمية لصناعة النفط والغاز للنهوض 

باألداء البيئي واالجتماعي. وهي تضم جزءاً كبيراً من سلسلة القيمة الخاصة بصناعة النفط والغاز 

وتجمع بين خبرات األعضاء وأصحاب المصلحة من أجل توفير القيادة للصناعة في مجال النهوض 

بالعمل من أجل المناخ والمسئولية البيئية واألداء االجتماعي وتعميم مراعاة اعتبارات االستدامة.

وتظل رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ البيئة، التي تأسست بناًء عىل طلب برنامج األمم المتحدة 

للبيئة عام 1974، بمثابة القناة األساسية لمشاركة الصناعة مع األمم المتحدة. وبفضل موقعها 

الفريد، يمكن ألعضائها دعم التحول في مجال الطاقة واإلسهام في التنمية المستدامة.

GGFR 
1850 I Street NW 

Washington, DC 20006 
United States

ggfr@worldbank.org :بريد إلكتروني 

www.worldbank.org/ggfr :موقع إلكتروني


