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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  عمالمن جدول األ) أ(٣البند 
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  ٦-م أإ/-مشروع املقرر     

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية بصفته             
  من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

   من الرئيساقتراح مقدم    
  روتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب  
  ،٥-م أإ/٢، و٤-م أإ/٢، و٢-م أإ/١، و١-م أإ/٧املقررات إذ يشري إىل   
   من بروتوكول كيوتو،١٢من املادة ) ج(و) ب(٥الفقرتني وإذ يضع يف اعتباره   
بأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يعـد           وإذ يسلّم     

 اهلدف النهائي لالتفاقية، وميكن أن يشكل جزءاً من جمموعة          من التكنولوجيات اهلامة لبلوغ   
  اخليارات املمكنة لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة،

بأن األطراف قد أبدت قلقها إزاء ما قد يترتـب علـى إمكانيـة إدراج     وإذ يسلّم     
آلية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية بصفته من أنشطة مشاريع 

التنمية النظيفة، وسلطت الضوء على املسائل اليت ينبغي معاجلتها وتسويتها عند تصميم وتنفيذ 
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أنشطة احتجاز الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية، لكي يتـسىن اعتبـار أن هـذه               
  األنشطة تندرج ضمن نطاق آلية التنمية النظيفة،

لكربـون وختزينـه يف التكوينـات       احتجاز ثاين أكسيد ا   على أن جيري    وإذ يشدد     
   بطريقة آمنة بيئياً وأن يكون هدفه جتنب وقوع أي تسرب،اجليولوجية
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف       على أن إدراج أنشطة مشاريع      وإذ يشدد     

   ضمن آلية التنمية النظيفة ينبغي أال يؤدي إىل نتائج عكسية،التكوينات اجليولوجية
 تجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة        اح أن   يقرر  -١  
، شريطة معاجلة وتسوية املسائل احملـددة       آلية التنمية النظيفة   مشاريعأنشطة   بصفته من    مؤهل

   بطريقة مرضية؛٥-م أإ/٢ من املقرر ٢٩يف الفقرة 
ورهتا  أن تضع، يف د    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     إىل   يطلب  -٢  

احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف         اخلامسة والثالثني، طرائق وإجراءات إلدراج      
 ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، بغية التوصية مبقرر يعتمـده            التكوينات اجليولوجية 

   يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة؛مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
 أعاله املـسائل  ٢ أن تعاجل الطرائق واإلجراءات املشار إليها يف الفقرة         يقرر  -٣  

  :التالية
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف التكوينـات   خيضع اختيار موقع      )أ(  
 ملعايري صارمة ومشددة من أجل ضمان استمرار التخزين وسالمة املوقـع علـى              اجليولوجية

  األمد الطويل؛
صارمة وتطبق أثناء وبعد فترة املستحقات بغية تقليـل         توضع خطط رصد      )ب(  

احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات          املخاطر على السالمة البيئية جراء      
  ؛اجليولوجية
ُتجرى املزيد من الدراسة ملدى مالءمة استخدام النماذج، على أن تؤخـذ              )ج(  

اذج املوجودة، عند تطبيق الشروط الـصارمة       يف االعتبار أوجه عدم اليقني العلمية بشأن النم       
املبادئ التوجيهية إلعداد    املتعلقة خبطط الرصد املذكورة، وأن تؤخذ يف االعتبار بصفة خاصة         

قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف              
  ؛٢٠٠٦عام 

 يف بروتوكول كيوتو    عامل بوصفه اجتماع األطراف   مؤمتر األطراف ال  يقرر    )د(  
معايري اختيار املوقع وخطط الرصد، اليت ميكن أن تستند إىل املبادئ التوجيهية ذات الصلة اليت     

املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة،         حددهتا هيئات دولية، ومنها     
  ؛٢٠٠٦ملعنية بتغري املناخ يف عام الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية ا
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احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات        تشمل حدود أنشطة      )ه(  
 مجيع املنشآت املوجودة على سطح األرض وحتتها ومواقع التخزين، إضـافة إىل             اجليولوجية

طة مجيع املصادر املمكنة إلطالق ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي، يف سـياق أنـش              
احتجاز ثاين أكسيد الكربون ومعاجلته ونقله وحقنه وختزينه، وأية مسارات قد تـؤدي إىل              

  انتقال ثاين أكسيد الكربون، مبا فيها تلك الناجتة عن ذوبانه يف املياه اجلوفية؛
  أعاله؛ ) ه(٣حتدد بوضوح احلدود املشار إليها يف الفقرة   )و(  
لكربون خارج احلدود املشار إليها يف      جيب قياس أي انطالق لثاين أكسيد ا        )ز(  

ه يف خطط الرصد، وينبغي قياس ضغط املستودعات باستمرار         ـأعاله وتسجيل ) ه(٣الفقرة  
  وال بد أن تكون هذه البيانات قابلة للتحقق منها بشكل مستقل؛ 

يبحث مدى مالءمة تنمية أنشطة املشاريع املتعلقة باحتجاز وختزين ثـاين             )ح(  
  عرب احلدود يف التكوينات اجليولوجية واآلثار املترتبة عليها؛أكسيد الكربون 

حتسب أية انبعاثات مشاريع مرتبطة بنشر أنشطة احتجاز وختـزين ثـاين              )ط(  
أكسيد الكربون يف التكوينات اجليولوجية على أهنا انبعاثات مشاريع أو انبعاثـات متـسربة          

  ، مبا يف ذلك التقدير املسبق النبعاثات املشاريع؛وُتدرج ضمن خطط الرصد
ُيجرى تقييم دقيق للمخاطر ومتطلبات السالمة باستخدام منهجية حمددة يف            )ي(  

 البيئية من جانـب     -الطرائق واإلجراءات، إضافة إىل إجراء تقييم شامل لآلثار االجتماعية          
ز وختزين ثاين أكسيد الكربون كيان مستقل أو كيانات مستقلة قبل الشروع يف أنشطة احتجا

  يف التكوينات اجليولوجية؛
) ي(٣يتضمن تقييم املخاطر ومتطلبات السالمة املشار إليـه يف الفقـرة              )ك(  

أعاله، مجلة أمور منها تقييم املخاطر واقتراح إجراءات التخفيف املتصلة باالنبعاثات من نقاط      
دة فـوق األرض وحتتـها، والنـضح،        احلقن، واالنبعاثات من املنشآت واخلزانات املوجـو      

يف الوسط  والتدفقات اجلانبية، واالنبعاثات املتسربة، مبا يف ذلك ثاين أكسيد الكربون املذاب            
 املكثف والكارثي لثاين أكسيد الكربـون       واالنطالق خارج حدود املشروع،     املتسرباملائي  

إضافة إىل تقييم لعواقب هذا     املخزن، واآلثار املخلفة يف صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية،         
  على املناخ؛االنطالق

السالمة إضافة إىل تقيـيم اآلثـار       متطلبات  ُينظر يف نتائج تقييم املخاطر و       )ل(  
أعاله عند تقييم اجلـدوى التقنيـة       ) ك(و) ي(٣البيئية، املشار إليها يف الفقرة       - االجتماعية

  يف التكوينات اجليولوجية؛ احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربونألنشطةوالبيئية 

ملسؤولية يف األجل القصري واملتوسط والطويل عـن التـسرب          فيما خيص ا    )م(  
 املستحثة احملتملة   واهلزات األرضية  ثاين أكسيد الكربون املخزن،      تسرباملادي احملتمل أو عن     

 أو  متلكاتامل تلحق بالبيئة أو     اليت قد أو عدم االستقرار اجليولوجي أو غري ذلك من األضرار          
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 واليت قد تعزى إىل نشاط أحد مشاريع آلية التنميـة النظيفـة أثنـاء فتـرة                 ،الصحة العامة 
  :، ينبغي مراعاة ما يلي بعدها، مبا يف ذلك التحديد الواضح للكيانات املسؤولةأو املستحقات

ُتحدد أحكام املسؤولية قبل املوافقة على نشاط احتجاز وختزين ثاين أكـسيد          '١'
التكوينات اجليولوجية بوصفه من أنشطة مشاريع آليـة التنميـة          الكربون يف   

  النظيفة؛
  ُتطبق أثناء فترة االعتماد وبعدها؛ '٢'
  تكون متسقة مع بروتوكول كيوتو؛ '٣'
أعـاله، تراعـى    ) م(٣عند حتديد أحكام املسؤولية املشار إليها يف الفقرة           )ن(  

  :املسائل التالية
لية، وكيانات القطـاع اخلـاص      إتاحة سبيل جرب لألطراف، واجملتمعات احمل      '١'

واألفراد املتضررين من إطالق ثاين أكسيد الكربون املخزن ضـمن أنـشطة            
  مشاريع احتجاز وختزين ثاين أكسيد الكربون يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

وضع أحكام لتحديد املسؤولية فيما بني الكيانات اليت تتقاسم اخلزان ذاته، مبا             '٢'
  ت؛يف ذلك عند نشوب خالفا

  إمكانية نقل املسؤولية يف هناية فترة املستحقات أو يف أي وقت آخر؛ '٣'
مسؤولية الدول، مع االعتراف بضرورة إتاحة اجلرب على حنو يراعي طول فترة             '٤'

املسؤوليات فيما يتعلق بالتسرب املادي لثاين أكسيد الكربـون، وإمكانيـة           
ضـرار  حدوث هزات أرضية مستحثة أو عدم استقرار جيولـوجي أو أي أ           

أخرى قد تلحق بالبيئة أو املمتلكات أو الصحة العامة وتعـزى إىل أنـشطة              
  مشاريع آلية التنمية النظيفة أثناء فترة املستحقات وبعدها؛

احتجاز ثاين أكسيد الكربـون     وضع نص مالئم، قبل الشروع يف أنشطة          )س(  
النظـام البيئـي ودفـع      ، بشأن تقومي األضرار اليت تلحق ب      وختزينه يف التكوينات اجليولوجية   

  تعويضات كاملة للمجتمعات احمللية املتضررة جراء انطالق ثاين أكسيد الكربون؛
ة املعتمدة إىل أن تقدم إىل األمانـة،        ـراف واملنظمات املراقب  ـ األط يدعو  -٤  

، ما لديها من آراء بشأن كيفية معاجلة املسائل املشار إليها يف       ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١حبلول  
 إىل  ويطلـب  أعـاله،    ٢ أعاله يف إطار الطرائق واإلجراءات املشار إليها يف الفقرة           ٣ الفقرة

  األمانة إعداد تقرير توليفي استناداً إىل اآلراء املقدمة؛
 إىل األمانة تنظيم حلقة عمل تقنية يشارك فيهـا خـرباء تقنيـون              يطلب  -٥  

لهيئـة الفرعيـة    مسة والـثالثني ل   وقانونيون، بعد الدورة الرابعة والثالثني وقبل الدورة اخلا       
، بغية النظر يف اآلراء املقدمة والتقرير التوليفي املشار إليـه يف            للمشورة العلمية والتكنولوجية  
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 أعـاله يف إطـار      ٣ أعاله، ومناقشة كيفية معاجلة املسائل املشار إليها يف الفقـرة            ٤الفقرة  
  الطرائق واإلجراءات؛ 

وع طرائق وإجراءات استناداً إىل اآلراء املشار        إىل األمانة إعداد مشر    يطلب  -٦  
اهليئـة   أعاله، لتنظر فيه     ٥ أعاله وحلقة العمل التقنية املشار إليها يف الفقرة          ٤إليها يف الفقرة    

  . يف دورهتا الرابعة والثالثنيالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
        

  


