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وسينظر يف هذا التقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه . حـدود املشـروع، والتسـرب، والدوام ومسائل أخرى     
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

 الـتمس مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من األمانة يف مقرره                  -١
سيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية       وختزين ثاين أك   عقـد حلقـة عمل بشأن اعتبار احتجاز          ١-م أإ /٧

ة بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية آخذةً يف االعتبار املسائل               النظـيف 
 ١٣كما دعا املؤمتر األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، وذلك حبلول            . املـتعلقة حبـدود املشـروع والتسرب والدوام       

ة، من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيف     ، تقارير بشأن اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون          ٢٠٠٦فرباير  /شباط
 .آخذةً يف االعتبار املسائل املتعلقة حبدود املشروع والتسرب والدوام، وبشأن املسائل اليت ستنظر فيها حلقة العمل

وباإلضافة . FCCC/KP/CMP/2006/MISC.2طراف ترد يف الوثيقة وقد تلقت األمانة تسعة تقارير من األ -٢
إىل ذلـك، تلقت األمانة مخسة تقارير من املنظمات املراقبة، وقد مت إدراجها يف املوقع اإللكتروين التفاقية األمم                  

 .)١(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية ومن املزمع أن ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  -٣
يف الـتقارير الواردة من األطراف ويف توصيات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة بشأن املسائل املنهجية، على      
أسـاس املنهجيات املقدمة بشأن هذه اآللية، ويف تقرير حلقة العمل هذا، وذلك بغرض اعتماد مقرر بشأن توفري                  

 لـلمجلس التنفيذي فيما يتعلق باعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من أنشطة آلية التنمية                توجـيهات 
 .النظيفة، آخذاً يف اعتباره املسائل املتعلقة حبدود املشروع والتسرب والدوام

  نطاق املذكرة-باء 

ن أنشطة مشاريع آلية التنمية     ُعِقدت حلقة العمل املتعلقة باعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون م           -٤
والسيد ) األرجنتني(واشترك يف رئاستها السيد هرينان كارلينو       .  يف بون، أملانيا   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢النظيفة يف   

 .)٢()النرويج(يوروغ بريستينغ 

ومشلت أوالها ملخصاً مقتضباً ملا تناولته حلقة العمل املتعلقة         . وتشـكلت حلقـة العمـل من جلستني        -٥
 ٢٠تجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون اليت عقدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أثناء دورهتا يف باح

خ بشأن احتجاز   لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنا      يف بون والتقرير اخلاص الذي نشره ا       ٢٠٠٦مايو  /أيـار 

                                                      

ــتروين      )١( ــع اإللك ــراف يف املوق ــن األط ــواردة م ــتقارير ال ــلى ال ــالع ع ــن االط  : ميك
>http://cdm.unfccc.int/workshops/ccs_cdm/index.html<. 

ــل يف  )٢( ــة العمــ ــال حلقــ ــدول أعمــ ــلى جــ ــالع عــ ــن االطــ  :ميكــ
>http://cdm.unfccc.int/workshops/ccs_cdm/index.html<. 
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 اليت وضعها ٢٠٠٦ة ملتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئاملبادئ التوجيهية ا و)٣(وختزين ثاين أكسيد الكربون
وتال هذا عرض قدمته األمانة بشأن املصطلحات املوحدة وحملة عامة عن التقارير اليت قدمتها األطراف                )٤(.الفريق

ث بشـأن اعتـبار احـتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وملخص لثال                 
منهجيات جديدة مقترحة بشأن اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة 

 .قُدِّمت إىل اجمللس التنفيذي لينظر فيها

وكانت اجللسة الثانية عبارة عن مناقشات مفتوحة أدارها الرئيسان املشتركان بشأن مواضيع اسُتخِلصت    -٦
اردة من األطراف واملنظمات املراقبة وبشأن مسائل الدوام وحدود املشروع والتسرب وفق ما طلبه من التقارير الو

 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

  اجللسة األوىل-ثانياً 

الكربون اليت  مـلخص مـا تناولته حلقة العمل املتعلقة باحتجاز وختزين ثاين أكسيد              -ألف 
عقدهتـا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أثناء دورهتا، والتقرير اخلاص           

واملبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم اجلرد املتعلق باحتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون، 
 )٥(٢٠٠٦ مت وضعها عام الوطنية لغازات الدفيئة اليت

 :نقاط البارزة التاليةالضوء على ال )٦(سلطت العروض -٧

توجد يف خمتلف أحناء العامل مصادر حمتملة النبعاثات ثاين أكسيد الكربون البشرية املنشأ ميكن                )أ( 
بالنسـبة هلـا احتجاز ثاين أكسيد الكربون، وأحواض رسوبية ميكن أن تكون مناسبة للتخزين اجليولوجي لثاين                 

 أكسيد الكربون؛ 

د الكربون من مصادر االنبعاثات وضغطه كماً هائالً من الطاقة قد           يتطلـب احتجاز ثاين أكسي     )ب( 
وعلى سبيل املثال، قد يتسبب هذا االستخدام       .  يف املائة من الطاقة املُدَخلة لكل وحدة منَتجة        ٤٠ إىل   ١٠يعادل  

ة عن تدين   للطاقة يف حمطة توليد كهرباء جمهزة بوسائل احتجاز ثاين أكسيد الكربون يف تسرب االنبعاثات النامج              
 مستوى كفاءة احملطة وعن إنتاج الوقود األحفوري املستخدم فيها كوقود؛

                                                      

 .يشار إليه فيما بعد بعبارة التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ )٣(
يشار إليها فيما بعد بعبارة املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناح يف               )٤(

 .٢٠٠٦عام 
 . أعاله٥ة انظر الفقر )٥(
ــة     )٦( ــذه اجللسـ ــت يف هـ ــيت قُدِّمـ ــروض الـ ــلى العـ ــالع عـ ــن االطـ  يف ميكـ

>http://cdm.unfccc.int/workshops/ccs_cdm/index.html<. 
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ميكـن أن يـؤدي احـتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من العمليات اليت تعتمد على الكتل                  )ج( 
ل الكتل شريطة أن جيري استغال") انبعاثات سلبية"أو (اإلحيائـية إىل إزالة صافية لثاين أكسيد الكربون من اجلو        

 اإلحيائية بوترية تكفل استدامتها؛

تشمل املسالك احملتملة لتسرب ثاين أكسيد الكربون من املستودعات التشققات والثقوب الرديئة  )د( 
 اإلغالق والتسرب من خالل االنتقال عرب املستودعات املفتوحة؛

احملتملة والختيار أساليب   ميكن استخدام مناذج حماكاة حركة الغازات لتحديد مسالك التسرب            )ه( 
الرصد، شريطة توافر ما يكفي من البيانات عن املوقع واملنطقة احمليطة به لقياس كم انتقال ثاين أكسيد الكربون                  

 حتت سطح األرض؛

رغـم أن معرفة اخلصائص العامة ألنواع املستودعات ميكن أن توفر معلومات قيمة، فإن مدى                )و( 
أكسيد الكربون وِسعته ال ميكن حتديدمها إالّ من خالل دراسة مفصلة خلصائص            مالءمـة مستودع لتخزين ثاين      

 وتتوقف نتائج وضع النماذج على املواصفات اجلوهرية للنموذج، وخباصة على نوعية البيانات املستخدمة؛. املوقع

ق ينـبغي حتديـث اسـتراتيجية الرصد اخلاصة باحتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون فيما يتعل        )ز( 
 بتسرب االنبعاثات ووضع النماذج كلما توافرت معلومات أو بيانات أو اكتشافات علمية جديدة؛

حسب التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، تبلغ تكاليف رصد االحتجاز              )ح( 
تفا          ٠,٣ إىل   ٠,١اجلـيولوجي    دى من ثاين أكسيد     دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة األمريكية لكل طن ُي

 الكربون على مدى فترة نشاط املشروع، مبا يف ذلك تكاليف الرصد يف فترة ما بعد الضخ؛

يتشكل اإلطار الوارد يف املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         )ط( 
 :الية لتحديد مدى التسرب من موقع للتخزين من اخلطوات الت٢٠٠٦يف عام 

  احمللية واإلقليمية ومسالك التسرب؛اهليدرولوجياحتديد اخلصائص اجليولوجية ملوقع التخزين و `١`

تقييم إمكانية التسرب استناداً إىل حتديد خصائص املوقع والنماذج الواقعية اليت تتنبأ حبركة ثاين               `٢`
 أكسيد الكربون؛

بناًء على مسالك التسرب    ) ية الضخ وبعدها  لرصده أثناء عمل  (وضع خطة للرصد خاصة باملوقع       `٣`
وإذا كانت نتائج الرصد تشري إىل أن حصيلة النماذج املستخدمة يف اخلطوة . احملتملة احملددة سلفاً

الثانـية املذكورة أعاله ميكن حتسينها، تعني إذن التثبت من صالحية النماذج وحتديثها وإعادة              
  أو جديدة؛تشغيلها بعد تغذيتها بأي معلومات إضافية

 .اإلبالغ بكم ثاين أكسيد الكربون الذي مت ضخه والتسرب من موقع التخزين `٤`
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املصطلحات املستخدمة والتقارير الواردة ومنهجيات احتجاز       -باء 
 وختزين الكربون اليت قُدِّمت إىل اجمللس التنفيذي

وكما وردت  ). انظر املرفق (قدمـت األمانة عرضاً للمصطلحات املقرر استخدامها خالل حلقة العمل            -٨
آلية التنمية النظيفة ويف التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  )٧(اإلشارة إىل ذلك يف طرائق وإجراءات

" التسرب"وألغراض حلقة العمل، مت تعريف مصطلح       ". التسرب"املناخ، مت على وجه اخلصوص توضيح مصطلح        
وقدمت األمانة كذلك ملخصاً مقتضباً     ". بون الذي مت ضخه من مستودع ختزين      انفالت ثاين أكسيد الكر   "بأنـه   

 .FCCC/KP/CMP/2006/MISC.2لتقارير األطراف كما ورد يف الوثيقة 

وقـد تلقـى اجمللس التنفيذي ثالث منهجيات جديدة مقترحة بشأن اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد                -٩
 منهجيتان واسعتا النطاق للتخزين اجليولوجي     :  التنمية النظيفة وهي   الكـربون باعتـباره من أنشطة مشاريع آلية       

) NM0167وNM0168()(، ومنهجـية واحدة صغرية النطاق للتخزين يف احمليط  )٨SSC-049()وقد خلصت األمانة . )٩
 .الصفات الرئيسية هلذه املنهجيات

  اجللسة الثانية-ثالثاً 

  حدود املشروع-ألف 

ملـثارة يف التقارير الواردة من األطراف ومن املنظمات املراقبة فيما يتعلق حبدود             إن بعـض القضـايا ا      -١٠
 :مرتبطة )١٠(املشروع

مصدر ثاين أكسيد الكربون واحتجازه     (مبختلف مكونات احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون         )أ( 
 املعرَّفة ضمن حدود املشروع؛) وإنشاء املشروع ومرافق النقل وموقع التخزين

 بتعريف حدود املشروع يف احلاالت اليت ميتد فيها املستودع عرب احلدود الدولية؛ )ب( 

                                                      

ُيعرَّف التسرب بأنه التغري الصايف يف االنبعاثات البشرية املنشأ من مصادر غازات الدفيئة الذي حيدث                )٧(
 من ١٧ من الصفحة ٥١الفقرة (ته إىل نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة خارج حدود املشروع، والذي ميكن قياسه ونسب

 ).FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1الوثيقة 
 .>http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html<متاحتان يف  )٨(
 .>http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/Clarifications<متاحة يف  )٩(
تشمل حدود املشروع مجيع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر واليت ختضع ملراقبة               )١٠(

 من الصفحة  ٥٢الفقرة  (املشاركني يف املشروع وتكون هامة ومن املنطقي نسبتها إىل نشاط مشاريع آلية التنمية النظيفة               
 .)FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1 من الوثيقة ١٧
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بـتعريف حـدود املشـروع بالنسبة ألنشطة املشاريع اليت قد تستخدم نفس املستودعات أو                )ج( 
 .مستودعات متداخلة

ثاين أكسيد الكربون وخالل املناقشة يف حلقة العمل، ارتأى املشاركون أن سلسلة أنشطة احتجاز وختزين  -١١
برمتها، أي االحتجاز واملعاجلة والنقل والتخزين، ينبغي إدراجها ضمن حدود مشاريع آلية التنمية النظيفة رغم أن 

وكان من بني   . هذا األمر قد خيتلف، فيما يتعلق ببعض مصادر ثاين أكسيد الكربون، من نشاط مشروع إىل آخر               
ع ينبغي أالّ تنحصر داخل حدود املستودع وإمنا متتد لتشمل منطقة التأثري            اآلراء املعـَرب عنها أن حدود املشاري      
وذلك، على سبيل املثال، بسبب تزايد الضغط يف طبقة املياه اجلوفية املتامخة (خارجه اليت قد تنتشر فيها االنبعاثات 

 ).للمستودع والتسرب احملتمل عرب طبقة املياه اجلوفية

تودعات اليت تتجاوز حدودها أكثر من بلد واحد، متثل أحد اآلراء املطروحة يف أن وفيما يتعلق مبسألة املس -١٢
األطراف غري املدرجة يف املرفق     (خيضـع املسـتودع لوالية الدولة الطرف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية              

الّ يعيق القيام باحتجاز    ومتثلـت وجهة نظر أخرى يف أن امتداد مستودع ما عرب احلدود الوطنية ينبغي أ              ). األول
وختزين ثاين أكسيد الكربون باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وأن أمر معاجلة املسألة ينبغي                 

 .أن ُيترك للبلدان اليت يقع املستودع ضمن حدود واليتها

 اشتراك جهتني خمتلفتني    ومل جير طرح أي آراء خبصوص آثار تداخل مستودعات ثاين أكسيد الكربون أو             -١٣
 . أو أكثر يف استخدامها

  التسرب-باء 

ركزت األطراف واملنظمات املراِقبة يف تقاريرها على قضايا من قبيل سبل حساب االنبعاثات النامجة عن                -١٤
اسـتخدام اهليدروكربونات اإلضافية املستردة، على سبيل املثال، يف عمليات استخراج النفط بأساليب متطورة              

 . سبل حساب التسرب الناجم عن انبعاثات املنبع وانبعاثات املصبو

وعاجلت مناقشة حلقة العمل مسألة حساب االنبعاثات النامجة عن استخراج النفط بأساليب متطورة كما  -١٥
 :يرد بإجياز أدناه

فط متثلـت إحـدى وجهات النظر يف أن االنبعاثات من النفط املنتج بفضل عملية استخراج الن           )أ( 
بأساليب متطورة ينبغي أالّ تدخل يف احلسابات ألنه ال يوجد أي دليل على أن استخراج النفط بأساليب متطورة                  
سـيؤدي إىل زيادة ذات شأن يف إنتاج النفط؛ وقد حيل النفط املستخرج حمل الوقود األحفوري األكثر كثافة من          

النبعاثات النامجة عن النفط املنتج عن طريق حيـث الكـربون فيخفض بالتايل كمية االنبعاثات؛ وجيب حساب ا   
عملية استخراج النفط بأساليب متطورة يف موقع االستهالك، ولذلك، فإن حساهبا يف مشروع آلية التنمية النظيفة     
سيتسبب يف حساهبا مرتني؛ وسيتطلب تقييم الزيادة يف االنبعاثات حتليالً مستفيضاً يأخذ يف االعتبار سعر الوقود                

 ي يف السوق وجوانب حتسني التكنولوجيا، يف حني قد يكون األثر تافهاً؛األحفور
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ومتثلت وجهة نظر أخرى يف أن هذه االنبعاثات ينبغي اعتبارها تسرباً وحساهبا، ألن استخراج               )ب( 
الـنفط بأسـاليب متطورة سيؤدي إىل زيادة إنتاج النفط واستهالكه واالنبعاثات احلاصلة كنتيجة يف الدول غري          

 ألطراف يف املرفق األول اليت ليست لديها أهداف فيما يتعلق خبفض االنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو؛ا

وأعـرب عدة مشاركني عن رأيهم بأنه ينبغي وضع مبدأ توجيهي عام لتقييم عملية استخراج                )ج( 
 ة على حدة؛النفط بأساليب متطورة وبأن احلصيلة احملددة لتطبيقه جيب أن تقوم على تقييم كل حال

 ميكن أن توفر سابقة لتقييم التسرب الناجم عن AM0009وأشـري إىل أن املنهجـية املوافَـق عليها        )د( 
االسـتهالك واالنـبعاثات مـن اهليدروكربونات النامجة عن استخراج النفط بأساليب متطورة، إذ إن هذه املنهجية                 

AM0009        منع احتراق الغاز ينبغي أالّ     /ثان احملصل عليه كنتيجة خلفض     تقرر أن االنبعاثات النامجة عن استخدام غاز املي
 تتعلق باستخدام غاز امليثان املنتج أثناء عملية استخراج         AM0009ويف املقابل، أشري إىل أن املنهجية       . ُتحَسب كتسرب 

ضخ ثاين  بيد أن النفط املنتج بفضل عملية استخراج بأساليب متطورة يأيت من            . الـنفط والـذي سيحترق لوال ذلك      
 وحسب هذا الرأي، فإن العمليات ليست بالتايل قابلة للمقارنة واملنهجية غري قابلة للتطبيق؛. أكسيد الكربون

ورأى بعـض املشاركني أن عملية استخراج النفط بأساليب متطورة قد تثري بعض القضايا ذات     )ه( 
 ).أدناه ٣٣انظر الفقرة (الصلة بإثبات الطابع اإلضايف ألنشطة املشاريع 

وفـيما يـتعلق مبسألة تسرب االنبعاثات النامجة عن الطاقة الالزمة الحتجاز ثاين أكسيد الكربون، متثل               -١٦
الرأي العام يف أن تلك االنبعاثات، إذا مل يكن مصدر ثاين أكسيد الكربون داخل حدود املشروع، ينبغي حساهبا                  

 .كتسرب حسب كل حالة على حدة

سألة انبعاثات املنبع وانبعاثات املصب النامجة عن اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد جرت أيضاً مناقشة م -١٧
وأشار بعض املشاركني إىل أن الطاقة اإلضافية املطلوبة الحتجاز      . الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      

وتؤدي .  يف حمطات توليد الكهرباءوختزين ثاين أكسيد الكربون تؤدي إىل خسارة إمجالية مهمة يف كفاءة التحويل
كما أن  . هـذه اخلسـارة إىل استخدام احملطات لقدر أكرب من الوقود األحفوري لتوفري نفس القدر من اإلنتاج                

االرتفاع الناجم عن ذلك يف استخدام الوقود األحفوري يسبب انبعاثات منبع من جراء إنتاج الوقود األحفوري                
 .بأن هذه االنبعاثات ينبغي بالتايل اعتبارها تسرباً وأخذها يف االعتباروجادل البعض . ومعاجلته ونقله

  )١١( الدوام-جيم 

أقر املشاركون بشكل عام بأن الدوام يعد مسألة مهمة لدى النظر يف اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد                  -١٨
 .الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

ثريت يف التقارير الواردة من األطراف واملنظمات املراقبة فيما يتعلق مبسألة الدوام            وارتبطت املسائل اليت أ    -١٩
 :جبملة أمور منها

                                                      

 .رفقانظر امل )١١(
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 اجلوانب املتصلة باملنهجيات من عملية التسرب؛ )أ( 

 تعريف معايري انتقاء موقع التخزين؛ )ب( 

 املستودعات وأساليب التخزين املناسبة؛ )ج( 

 تقنيات الرصد ومتطلباته؛ )د( 

 آثار الظروف القاهرة واحلوادث؛  )ه( 

 . املستحقات وبعدها) فترات(املساءلة واملسؤولية عن التسرب أثناء فترة  )و( 

ومتثلت إحدى وجهات النظر اليت أُعرب عنها أثناء املناقشة يف حلقة العمل يف أن مسأليت الدوام واحلد من  -٢٠
وذُِكرت املعايري احملددة يف    . نتقاء موقع التخزين وتطبيقها   خطر التسرب ميكن معاجلتهما بوضع معايري واضحة ال       

ومتثل رأي آخر يف أنه ينبغي حتديد . التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كنقطة انطالق ممكنة
ية من عواقب وتنفيذ مبادئ مالئمة إلدارة مواقع التخزين بغية تقليل خطر التسرب واحلد عن طريق تدابري تصحيح

 .التسرب احملتمل

وأقر املشاركون بأن قائمة بشروط التخزين املنخفض اخلطورة لثاين أكسيد الكربون من شأهنا أن تكون                -٢١
ومن بني العناصر األخرى الالزمة اليت ورد ذكرها برنامج رصد صارم           . مفـيدة يف حتديد مواقع التخزين املناسبة      

وطُِرح سؤال عن كيفية ضمان تنفيذ .  متابعة تصحيحية يف حال وقوع تسربومنظومة قوانني تنظيمية وإجراءات
 .هذه العناصر

وسـاد اتفاق عام على أن املستودعات ليست متطابقة يف طابعها وأن بعض األنواع قد تقل من حيث                   -٢٢
ل يف إطار آلية التنمية     ومتثل الرأي السائد يف أنه ينبغي أالّ ُيقبَ       . املالءمـة لتخزين ثاين أكسيد الكربون عن غريها       

النظيفة سوى أنشطة املشاريع اليت تستخدم مستودعات ختزين ذات مستويات مرتفعة من الدوام املتوقع وأنه جيب          
وضع معايري النتقاء مواقع التخزين هبدف تقليل خماطر التسرب احملتمل، وذلك عن طريق األخذ بنتائج الدراسات                

 .العلمية املتاحة

 اآلراء العامة أن الرصد ضروري حلساب التسرب وأن تقنيات الرصد جيب أن تكون مناسبة وكان من بني -٢٣
ومتثل أحد اآلراء يف أن املعرفة احلالية برصد باطن األرض ينبغي           . وخاصة باملوقع ومرنة وفعالة من حيث التكلفة      

 .استخدامها يف أنشطة مشاريع احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون

لق بالسؤال عن طول املدة اليت ينبغي أن يستغرقها رصد موقع التخزين، رد بعض املشاركني بأن وفيما يتع -٢٤
اإلطـار الزمين جيب أن يقوم على أساس تقليل التكاليف، بينما قال آخرون إنه ينبغي أن يقوم على أساس تقليل                

حقات وأنه جيب أن يكون هناك      وجادل البعض بأن الرصد جيب أن ميتد إىل ما بعد فترة الضخ واملست            . املخاطـر 
 .إطار زمين حمدد يتعني خاللـه على املشاركني يف املشروع أن يرصدوا املوقع بعد إغالقه
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ومتثلـت اآلراء األخرى اليت أُعِرب عنها يف أن الرصد ينبغي أن يقوم على أساس عملية شفافة تأخذ يف                    -٢٥
 الرصد إىل فاعلية املستودع؛ وجيب أالّ يشكل اإلطار         االعتبار التكاليف وخطر التسرب؛ وميكن أن تستند شروط       

وجادل البعض بأن األطر الزمنية للرصد وتكنولوجياته ينبغي . )١٢(الزمين للرصد عبئاً على اجملتمع من حيث التكلفة
 .أن ُتعاَمل بدرجة من املرونة كي يتسىن تكييفها لتعكس االكتشافات اجلديدة

.  اليت أثريت فيما يتعلق مبوضوع الدوام مسألة املسؤولية عن وقوع تسربوكان من بني القضايا األخرى   -٢٦
 ومتثل أحد اآلراء العامة يف أن ترتيبات واضحة وشفافة للترخيص والتنظيم تشمل إجراءات سليمة إلغالق املوقع                

وبينما .  النظيفة ال بـد منها يف إطار اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من أنشطة مشاريع آلية التنمية                
شـعر العديد من املشاركني بأن املسؤولية فيما بعد فترة املستحقات ينبغي حتديدها بوضوح، كانت هناك آراء                 

وكان من بني اآلراء أن يتحمل املشاركون يف املشروع املسؤولية إىل           . خمتلفة بشأن من جيب أن يتحمل املسؤولية      
وقال ). أي البلد املضيف  (املسؤولية فيما بعد إىل احلكومة الوطنية       حـدود وقت إغالق املوقع، وينبغي أن تنتقل         

أحـد املشاركني إن هذا األمر هو اإلجراء املتبع فيما يتعلق بأنشطة التعدين يف معظم البلدان، ال سيما وأن عمر                    
 .قد يتجاوز عمر الشركة اليت تتوىل التشغيل أو نشاط التعدين) أي التسرب(األثر البيئي 

وأشار بعض املشاركني إىل أن حساب      . ِكـر أنـه ينبغي حساب التسرب خالل السنة اليت يقع فيها           وذُ -٢٧
التسـرب يف السـنة اليت يقع فيها غري كاٍف، إذ إن املشاركني يف املشروع ال ميكن حتميلهم املسؤولية إذا وقع                     

جادل البعض بأن املسؤولية عن     هلذا،  . التسـرب فيما بعد فترة املستحقات أو انقضاء عمر املشارك يف املشروع           
وسلط مشاركون آخرون الضوء على أن . نشاط املشروع فيما بعد فترة املستحقات قد يتعني أن توضع هلا حدود

أمهـية شـروط احلسـاب ينبغي عدم التقليل من شأهنا ألهنا ال بد منها للحصول على قبول اجلماهري والشفافية                    
وأشار بعض املشاركني إىل أن منفذي املشاريع قد يتمكنون من تأمني           . ةوالوضوح فيما يتعلق بالشروط القانوني    

أنفسهم ضد وقوع التسرب يف فترة ما بعد اإلغالق رغم أن التأمني يقوم على أساس املعرفة املستفيضة باملخاطر،                  
يف أن نقل ومتثلت مالحظة أخرى . وهو ما قد يشكل حتدياً ألنشطة مشاريع احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون
 .املسؤولية إىل البلد املضيف بعد فترة املستحقات قد يشكل عليه عبئاً ثقيالً جداً

وكان هناك اتفاق عام على أن نظام احلساب فيما بعد فترة املستحقات ينبغي أن يكون مناسباً وشفافاً                  -٢٨
خصم نسبة حمددة من    :  فيما يلي  ومتثلت االقتراحات املتعلقة حبساب التسرب فيما بعد فترة املستحقات        . وسهالً

التسرب املمكن؛ وإلغاء أو استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة إذا وقع التسرب؛ وإصدار شهادات مؤقتة  
ومن بني اآلراء اليت    . خلفـض االنـبعاثات؛ والتأمني؛ وإنشاء صندوق إلصالح البيئة يف حال وقوع أي تسرب             

                                                      

انظر (حسـب التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، تعترب تكاليف الرصد متدنية               )١٢(
 ).أعاله) ح(٧الفقرة 
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نبعاثات املعتمدة املسؤولية وأن تتاح باملقابل إمكانية نقل هذه         طُِرحـت أن يـتحمل حـامل شهادة خفض اال         
 . للتحفيز على دوام املشروع)١٣(واقترح أحد املشاركني إنشاء سندات ختزين. املسؤولية

  مسائل أخرى-دال 

جـرت مناقشـة مسـألة ما إذا كان ينبغي اعتبار احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون عملية خلفض                   -٢٩
وأمجع معظم املشاركني الرأي على أنه ينبغي اعتبار احتجاز وختزين ثاين . ت أم نشاط مشروع تصريف  االنـبعاثا 

أكسـيد الكربون مشروعاً خلفض االنبعاثات وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين               
ات احلالية ال توفر أساساً إلدراج احتجاز       وذكر أحد املشاركني أن الطرائق واإلجراء     . ٢٠٠٦بتغري املناخ يف عام     

وختـزين ثاين أكسيد الكربون ضمن إطار آلية التنمية النظيفة إذ ال ميكن اعتباره من بني أنشطة مشاريع خفض                   
وباإلضافة إىل  ) مثالً، ألن هذه ال تعاجل مسألة الدوام      (االنبعاثات من منظور طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة         

وأعرب آخرون عن شعورهم بأن الطرائق      . )١٤(١-م أإ /٥ميكن اعتباره نشاط تصريف من منظور املقرر        ذلك، ال   
 .واإلجراءات القائمة كافية وأن الصفات اخلاصة لتكنولوجيا احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون ميكن معاجلتها

النامجة عن أنشطة احتجاز وقـال أحـد املشاركني إن دوام نشاط املشروع مهم ألن خفض االنبعاثات              -٣٠
وختزين ثاين أكسيد الكربون يف إطار آلية التنمية النظيفة سيسمح بارتفاع مستوى االنبعاثات يف األطراف املدرجة 

ومن بني املسائل اليت أثريت يف هذا السياق ما إذا كانت أنشطة مشاريع احتجاز وختزين . يف املرفق األول لالتفاقية
ويف هذا السياق، قال أحد املشاركني إن       . ساهم يف التنمية املستدامة يف البلدان املضيفة      ثـاين أكسيد الكربون ت    

احـتجاز وختـزين ثاين أكسيد الكربون إذا تسبب يف زيادة استخدام الوقود األحفوري قد يناقض بذلك هدف                  
 .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وأشري إىل أن املستوى احلايل     . كفاءة اخلاصتني للكيانات التشغيلية املعينة    كمـا أثريت مسألة املعرفة وال      -٣١
للخربات املتعلقة باحتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون قد تكون غري كافية النتقاء كيانات تشغيلية معينة قادرة                

ز وختزين ثاين أكسيد    واقُتِرح أن يعترب احتجا   . عـلى تقييم أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون بفعالية         
 . الكربون نطاقاً منفصالً العتماد الكيانات التشغيلية املعينة

وخبصـوص مسـألة هدف آلية التنمية النظيفة املتمثل يف معاجلة موضوع نقل التكنولوجيا، قال بعض                 -٣٢
ية التنمية النظيفة املشاركني إن تكنولوجيا احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون ليست بعد مكتملة التطور وإن آل        

غري أن آخرين شددوا    . لـيس القصد منها أن تشكل منتدى إلدخال تكنولوجيات غري ناضجة إىل البلدان النامية             
. على أن التكنولوجيا ليست جديدة وأنه ينبغي نقلها وأن آلية التنمية النظيفة تعترب حالياً احلافز الوحيد هلذا األمر            

                                                      

ويتوقف عدد . يف املشروع لدى انطالقه   ) املشاركون(سـندات الـتخزين شهادات يشتريها املشارك         )١٣(
وألن . وتنخفض قيمتها إذا وقع تسرب    . موثوقية املستودع السـندات املشتراة على كم ثاين أكسيد الكربون املخزَّن و         

املستثمرين يف املشروع يرغبون يف منع هذا االخنفاض، وبالتايل خسارة قيمة السندات، فإن لديهم ما يدفعهم ملنع وقوع                  
 .تسرب من املستودع

 .٩-م أ/١٩ املقرر ١-م أإ/٥يؤكد املقرر  )١٤(
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ية احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون للبلدان النامية اليت تعتمد على الوقود            كما شدد بعض املشاركني على أمه     
وأشار أحد املشاركني إىل أن الشراكات بني البلدان املتقدمة والنامية لتطوير احتجاز       . األحفوري لتنمية اقتصادها  

لنامية من أن تتجاوز اهلوة     وختـزين ثـاين أكسيد الكربون كأحد مشاريع آلية التنمية النظيفة ستمكِّن البلدان ا             
 .التكنولوجية وتصبح مصدرة هلذه التكنولوجيا يف املستقبل

ومن املسائل األخرى اليت نوقشت ما إذا كان باإلمكان اعتبار املشاريع متسقة مع أحكام طابع اإلضافة                 -٣٣
ت خفض االنبعاثات جد    ومتثلت إحدى وجهات النظر يف أن السعر احلايل لوحدا        . يف إطـار آلية التنمية النظيفة     

مـنخفض جلعـل مشـاريع احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون مرحبة ويتعني بالتايل اللجوء إىل العائدات من                  
ومتثل رأي معارض يف أن آلية التنمية . اسـتخراج الـنفط بأساليب متطورة جلعل املشاريع قادرة على االستمرار         

 هتدف باألساس إىل متكني الشركات اخلاصة من استخدام تكنولوجيا          النظيفة ينبغي أالّ تدعم أنشطة املشاريع اليت      
وأعرب أحد املشاركني . استخراج النفط باألساليب املتطورة اليت تعزز قدرة قطاع إنتاج النفط على حتقيق األرباح

ن ثاين أكسيد عن رأيه بأنه ينبغي للتثبت من طابع اإلضافة إجراء مقارنة بني عائدات أنشطة مشاريع احتجاز وختزي
الكـربون اعتماداً على استخراج النفط بأساليب متطورة وعائدات تلك األنشطة دون االعتماد على استخراج               
النفط بأساليب متطورة، وكذلك إجراء مقارنة بني عائدات أنشطة مشاريع احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون               

 تلك األنشطة دون االعتماد على وحدات خفض        اعـتماداً عـلى وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة وعائدات        
 .االنبعاثات املعتمدة

وأشـار أحـد املشاركني إىل أن فرصة هائلة خلفض أو منع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون على الصعيد                  -٣٤
ة، إذ  العاملي يف قطاع معاجلة الغاز ستضيع إذا استبِعد احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون من آلية التنمية النظيف                

إن أنشـطة هذه املشاريع ميكن تنفيذها باألسعار احلالية لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة نظراً لشدة اخنفاض                
 .تكاليف االحتجاز

  اخلطوات اإلضافية-رابعاً 

قال الرئيسان يف تعليقاهتما اخلتامية إن األمانة ستعد تقريراً بشأن حلقة العمل، بالتعاون معهما، سُيقدَّم                -٣٥
 .إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لينظر فيه يف دورته الثانية
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 املرفق

 مصطلحات قدمتها األمانة الستخدامها يف حلقة العمل

انبعاثات غازات الدفيئة وقياس كل البيانات ذات الصلة الالزمة لتحديد خط األساس مجع وحفظ : الرصد -١
 . من مشاريع آلية التنمية النظيفة والتسربأ حسب املصادر داخل حدود مشروع البشرية املنش

الـتغري الصايف يف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حسب املصادر واليت حتدث خارج              : التسـرب  -٢
 .حدود املشروع، واليت ميكن قياسها ونسبتها إىل نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة

. لح نوعي يشري إىل مدى قدرة مستودع على حفظ ثاين أكسيد الكربون مدة زمنية طويلة              مصـط : الـدوام  -٣
 . اخنفاضات االنبعاثات١-م أإ/٣ عدم الدوام يف قطاعي احلراجة وإعادة احلراجة ويعاجل املقرر ١-م أإ/٥ويتناول املقرر 

ادر واليت ختضع ملراقبة    مجـيع انـبعاثات غـازات الدفيـئة البشرية املنشأ حسب املص            :حدود املشروع -٤
 .املشاركني يف املشروع وتكون مهمة ومن املعقول نسبتها إىل نشاط مشروع آلية التنمية النظيفة

اً أو سالئف غازات الدفيئة هباء جويأي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غاز من غازات الدفيئة أو : املصرف -٥
 ).ية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من اتفاق١ من املادة ٨الفقرة (من الغالف اجلوي 

ويعترب هذا التسرب إذا وقع . انفـالت ثاين أكسيد الكربون الذي مت ضخه من مستودع للتخزين     : التسـرب  -٦
من مستودع يقع خارج    (أو تسرباً   ) من مستودع يقع ضمن حدود املشروع     (خـالل فـترة املستحقات إما انبعاثات        

 .حسب التسرب الذي حيدث بعد انقضاء فترة املستحقات مبوجب الطرائق واإلجراءات احلاليةوال ُي). حدود املشروع

 .النسبة املئوية لثاين أكسيد الكربون املخزَّن املتسرب سنوياً: معدل التسرب -٧

التقييم الرامي إىل حتديد ما إذا كان لدى مستودع التخزين اجليولوجي ما يكفي             : حتديد خصائص املوقع   -٨
 .السعة وقدرة الضخ وغطاء صخري مالئم أو وحدة حاصرة مالئمة، وبيئة جيولوجية مستقرةمن 

- - - - - 


