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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة السابعة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  لمن جدول األعما) أ(٣البند 

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات             
  اجليولوجية باعتبارمها نشاطني من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  من الرئيسةمقدَّم اقتراح     

  ٧-م أإ/-مشروع املقرر     
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ و٣ إىل أحكام املادتني إذ يشري  
  ،٦-م أإ/٧ و٥-م أإ/٢ و١-م أإ/٣ املقررات  إىلوإذ يشري أيضاً  
وختزينه يف التكوينات  طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون   يعتمد  -١  

ـ     ، الواردة يف مرفق هذا املقرر،       ولوجيةاجلي      شطة مـشاريع آليـة     باعتبارمها نشاطني مـن أن
  ؛التنمية النظيفة

 إجراء استعراض دوري لطرائق وإجراءات احتجـاز ثـاين أكـسيد            ُيقرر  -٢  
الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبارمها نشاطني من أنشطة مشاريع آلية التنمية            

إجراء االستعراض األول هلذه الطرائق واإلجراءات يف أجل أقصاه مخس سنوات بعد            النظيفة و 
تاريخ اعتماد هذا املقرر، وذلك باالستناد إىل التوصيات املقّدمة من اجمللس التنفيذي آلليـة              
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ة الفرعياهليئة  التنمية النظيفة واهليئة الفرعية للتنفيذ، وباالعتماد على املشورة التقنية املقدمة من            
  للمشورة العلمية والتكنولوجية، حسب االقتضاء؛ 

 أال يؤثر أي تنقيح للطرائق واإلجراءات الواردة يف مرفق هـذا     ُيقرر كذلك   -٣  
املقرر يف أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت سبق تسجيلها وفقاً هلذه الطرائق واإلجراءات      

    ١-م أإ /٣جراءات الواردة يف مرفق املقـرر       أو أية أنشطة مشاريع ُمسّجلة وفقاً للطرائق واإل       
  ؛١-م أإ/٥أو يف مرفق املقرر 

  :ما يليعلى النظر، يف دورته الثامنة، في يوافق  -٤  
أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه اليت تنطوي على          )أ(  

مواقـع ختـزين    اسـتخدام   نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطوي على             
  جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد؛

إنشاء احتياطي عاملي من وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد ألنـشطة              )ب(  
    مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، باإلضافة إىل االحتيـاطي املـشار إليـه يف               

  من مرفق هذا املقرر؛) ب(٢١الفقرة 
ورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، يف دورهتا        إىل اهليئة الفرعية للمش    يطلب  -٥  

أعاله، ) أ(٤السادسة والثالثني، يف أحكام تتعلق بنوع أنشطة املشاريع املشار إليها يف الفقرة             
مبا يف ذلك أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء آلية لتسوية املنازعات، وباالحتياطي العاملي لوحدات             

أعاله، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن      ) ب(٤ الفقرة   خفض االنبعاث املعتمد املشار إليها يف     
و كـي   هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت           

  ينظر فيه يف دورته الثامنة؛
أن ُتقدم إىل األمانـة،     إىل   األطراف واملنظمات املقبولة بصفة مراقب       يدعو  -٦  

) ب(و) أ(٤ا املشار إليها يف الفقـرة       ا خبصوص القضاي  ، آراءه ٢٠١٢مارس  / آذار ٥حبلول  
  . متفرقاتأعاله، ويطلب إىل األمانة أن ُتجّمع هذه اآلراء يف وثيقة
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  املرفق

طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات             
  اجليولوجية يف إطار آلية التنمية النظيفة

  التعاريف  -ألف   
 مع إدخـال    ١-م أإ /٣ملرفق، تنطبق التعاريف الواردة يف مرفق املقرر        ألغراض هذا ا    -١

التغيريات الضرورية على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آليـة           
  :وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق التعاريف التالية. التنمية النظيفة

حتجـاز ثـاين أكـسيد    ا" احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه  "بُيقصد    )أ(  
، وحقن ثاين أكسيد الكربون احملتجز يف        ونقله الكربون من مصادر االنبعاثات البشرية املنشأ     

  موقع ختزين جيولوجي حتت األرض لعزله ملدة طويلة عن الغالف اجلوي؛
تكوين جيولوجي مزدوج، أو جمموعة     " موقع التخزين اجليولوجي  " بُيقصد    )ب(  

ف من تكوين حقن ذي مسامية ونفاذية عاليتني نـسبياً ميكـن أن             من هذه التكوينات، يتأل   
 فوقي ذي مسامية ونفاذية منخفضة      يُيحقن فيه ثاين أكسيد الكربون، مقترناً بتكوين صخر       

  ؛منع حترك ثاين أكسيد الكربون من تكوين التخزين إىل أعلىقادرة على ومساكة كافية 
يت تبدأ عندما يبدأ حقن ثاين أكـسيد        الفترة ال " املرحلة التشغيلية " بُيقصد    )ج(  

  الكربون وتنتهي عندما يتوقف بشكل دائم حقن ثاين أكسيد الكربون؛
املرحلة اليت تلي املرحلة التشغيلية وهي الفترة اليت        " مرحلة اإلغالق " بُيقصد    )د(  

 تبدأ عندما يتوقف بشكل دائم حقن ثاين أكسيد الكربون وتنتهي عندما ُيغلق موقع التخزين             
  اجليولوجي؛

موقع ختزين جيولوجي اكتمال إحكام سد موقع التخزين        " إغالق" بُيقصد    )ه(  
  اجليولوجي، مبا يف ذلك سد اآلبار املتصلة مبوقع التخزين اجليولوجي سّداً مناسباً؛ 

املرحلة اليت تلي مرحلة اإلغالق وهـي       " مرحلة ما بعد اإلغالق   " بُيقصد    )د(  
  غلق موقع التخزين اجليولوجي؛الفترة اليت تبدأ عندما ُي

أنه انتقال ثاين أكسيد الكربون من حتت سطح األرض أو          ب" النضح"ُيعرف    )ز(  
  قاع البحر ليصل يف النهاية إىل الغالف اجلوي أو احمليط؛

ق للطريقة سُتتبع يف تـشغيل      هي الوصف املوثّ  " املوقع وإدارته هتيئة  خطة  "  )ح(  
  ؛موقع التخزين اجليولوجي وإدارته
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   رصـد موقـع   عملية مقارنة النتائج املالحظة مـن   " املواءمة التارخيية " بُيقصد    )ط(  
ثـاين أكـسيد    لنـشاط   مع نتائج النمذجة الرقمية التنبؤية      خصائصه   ختزين جيولوجي ما وقياس   

الكربون احملقون يف موقع التخزين اجليولوجي، واستعمال النتائج املالحظة ملعايرة النماذج الرقمية            
  تكرار العملية عدة مرات؛على تلك املواءمة وميكن أن تنطوي . نتائج النمذجة وحتديثهاو

املسؤولية القانونية الناشئة عن نشاط مشروع احتجاز       " املسؤولية" بُيقصد    )ي(  
وقع التخزين اجليولـوجي ذي الـصلة، باسـتثناء         املتعلقة مب ثاين أكسيد الكربون وختزينه أو      

    صاٍف يف التخزين كما هو مبني يف اجلزء كاف أدناه ولكـن            تراجع  ن  االلتزامات الناشئة ع  
مثالً الرصد، والتدابري التـصحيحية،     (مبا يشمل مجيع االلتزامات املتصلة بتشغيل موقع التخزين         

، مبا فيها الضرر املسبب     تصحيحهاعن أية أضرار هامة أو      واملتمثلة يف التعويض    ،  )وما إىل ذلك  
  النظام اإليكولوجي، أو أضرار مادية أخرى، أو ضرر شخصي؛الذي يلحق  ضررالللبيئة، مثل 

اإلجراءات والتـدابري املتخـذة لوقـف أي        " التدابري التصحيحية " بُيقصد    )ك(  
موقـع  استعادة سالمة بنية    تسرب أو نضح مادي لثاين أكسيد الكربون أو التحكم فيه، أو            

لطويلة األجل املتأثرة تأثراً كبرياً بنشاط مشروع       النوعية البيئية ا  استعادة  ختزين جيولوجي، أو    
  الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛

  :  ما يليثاين أكسيد الكربون"  الصايف يف ختزينالتراجع" بُيقصد   )ل(  
إصدار األرصدة الدائنة، أن يكون اخلفـض  ق ما خالل فترة     بالنسبة لفترة حتقُّ   '١'

املـصادر  من  غازات الدفيئة البشرية املنشأ      املتراكم املتحقَّق منه يف انبعاثات    
مبعىن أن   (اًمشروع مسجل يف إطار آلية التنمية النظيفة سالب       الناتج عن نشاط    

النضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكـسيد           
 نـشاط   حققهالذي  االنبعاثات  خفض  الكربون وختزينه يتجاوز ما تبقى من       

 ؛) أكسيد الكربون وختزينهمشروع احتجاز ثاين

أن األخـرية،  إصدار األرصدة الدائنـة    بالنسبة لفترة حتقق ما بعد انتهاء فترة         '٢'
دث نضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط مشروع احتجـاز ثـاين            حي

  .أكسيد الكربون وختزينه

  دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  -باء   
بق أحكام اجلزء باء من الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، الواردة            تنط  -٢

، مع  ")الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية   " باملشار إليها فيما يلي      (١-م أإ /٣يف مرفق املقرر    
 على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف           ،إدخال التغيريات الضرورية  

  .ر آلية التنمية النظيفةإطا
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  اجمللس التنفيذي  -جيم   
 مـع إدخـال     ،تنطبق أحكام اجلزء جيم من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة           -٣

 على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية            ،التغيريات الضرورية 
التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطـراف      ة ب املتعلق )ه(٥التنمية النظيفة، باستثناء أحكام الفقرة      

) اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        
  .الطرائق واإلجراءات والتعاريف املبسطة ألنشطة املشاريع الصغريةبشأن 

إليه فيما يلي   املشار  (وباإلضافة إىل ذلك، يعتمد اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة            -٤
ف يف الترتيب اهلرمي لوثائق اجمللس      الوثائق ذات الصلة حسبما هو معرَّ     ") اجمللس التنفيذي " ب

التنفيذي، باالعتماد على اخلربات التقنية والقانونية والعمل على ضمان درجة عاليـة مـن              
  :التحفظ فيما يتعلق جبملة أمور أخرى، من بينها ما يلي

أنشطة مشاريع احتجـاز ثـاين أكـسيد        وع اخلاصة ب  املشروثيقة تصميم     )أ(  
  ؛١-م أإ/٣الكربون وختزينه، مع مراعاة التذييل باء من مرفق املقرر 

التـذييل  اختيار وتوصيف مواقع التخزين اجليولوجي، حسبما هو حمدد يف            )ب(  
  باء من هذا املرفق؛

دنـاه  أ) ج(١٠تقييم املخاطر والسالمة، حسبما هو مشار إليـه الفقـرة             )ج(  
  وحسبما هو حمدد يف التذييل باء من هذا املرفق؛

االقتصادية، حسبما هو مشار إليه يف       - تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية     )د(  
  أدناه؛) ج(١٠الفقرة 

  متطلبات الرصد، حسبما هو مشار إليه يف التذييل باء من هذا املرفق؛  )ه(  
أدنـاه  ) ز(١٠ار إليـه الفقـرة      ايل، حسبما هو مش   املعتماد  االمتطلبات    )و(  

  وحسبما هو حمدد يف التذييل باء من هذا املرفق؛
  املوقع وإدارته، حسبما هو حمدد يف التذييل باء من هذا املرفق؛هتيئة خطة   )ز(  
نـة تـضمن    معايري حمددة مصممة خصيصاً العتماد كيانات تشغيلية معيَّ         )ح(  

  .الليةاستيفاءها مستوى من اخلربة والكفاءة واالستق

  اعتماد الكيانات التشغيلية وتعيينها  -دال   
تنطبق أحكام اجلزء دال من الطرائق واإلجراءات املتعلقـة باآلليـة، مـع إدخـال          -٥

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              
نـة املـسؤولة عـن    لتشغيلية املعيَّوباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تتوفر لدى الكيانات ا   . اآللية



FCCC/KP/CMP/2011/L.4 

GE.11-71473 6 

 مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه والتحقق منها كل التجربة           على أنشطة التصديق  
  .املناسبة ذات الصلة باحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وفقاً ملا يشترطه اجمللس التنفيذي

  نةالكيانات التشغيلية املعيَّ  -هاء   
   زء هاء من الطرائق واإلجراءات املتعلقـة باآلليـة، مـع إدخـال           تنطبق أحكام اجل    -٦

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية             
  .التنمية النظيفة

  شروط املشاركة  -واو   
التغيريات تنطبق أحكام اجلزء واو من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية، مع إدخال          -٧

الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنميـة              
 أدناه على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين       ٨وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرة       . النظيفة

  .أكسيد الكربون وختزينه
 يستـضيف نـشاط     لطرف غري مدرج يف املرفق األول من االتفاقيـة أن         جيوز  وال    -٨

مشروع الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة إال إذا أبلغ أمانة               
االتفاقية مبوافقته على السماح بتنفيذ أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف             

  :يليتتيح ما إقليمه وشريطة أن يكون قد وضع قوانني ولوائح 
جراءات تنطوي على أحكام الختيار مواقع التخـزين اجليولـوجي          حتدد إ   )أ(  

على حنو مناسب، مع االعتراف مبتطلبات املشروع املتعلقة بأنشطة مشاريع وهتيئتها وتوصيفها 
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة احملددة يف التذييل باء مـن                

  هذا املرفق؛
ختويل املشاركني يف املشاريع حقوق ختزين ثاين       هبا  ئل اليت ميكن    حتدد الوسا   )ب(  

  أكسيد الكربون يف الفراغات املسامية األرضية والوصول إليها؛
يف الوقت املناسـب إىل املتـأثرين مـن         فعالة  تنص على تقدمي تعويضات       )ج(  

يف ذلك األضرار   كيانات وأفراد وجمتمعات حملية عن أية أضرار هامة، مثل الضرر البيئي، مبا             
اليت تلحق بالنظم اإليكولوجية، وغري ذلك من األضرار املادية أو الشخصية، الـيت يـسببها               

  نشاط املشروع، مبا يف ذلك بعد مرحلة اإلغالق؛
ُتّتخذ يف الوقت املناسب لوقف أي نضح       فعالة  تنص على تدابري تصحيحية       )د(  

موقـع ختـزين   واستعادة سـالمة بنيـة      غري مقصود لثاين أكسيد الكربون أو التحكم فيه،         
النوعية البيئية الطويلة األجل املتأثرة تأثراً كبرياً بنشاط من أنـشطة           واستعادة  جيولوجي ما،   

  مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛
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حتدد سبالً ملعاجلة ترتيبات املسؤولية املتعلقة مبواقع التخزين اجليولوجي لثاين            )ه(  
 من التذييل باء مـن     ٢٥ إىل   ٢٢من  ، مع مراعاة األحكام املبينة يف الفقرات        أكسيد الكربون 

  هذا املرفق؛
صاٍف يف التخزين يف احلالة املشار تراجع فيما خيص طرفاً مضيفاً يقبل االلتزام مبعاجلة   )و(

  .د تدابري للوفاء هبذا االلتزام أدناه، حتّد٢٦إليها يف الفقرة 

  والتسجيلالتصديق   - زاي  
تنطبق أحكام اجلزء زاي من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة، مـع إدخـال                -٩

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              
 ١٣ إىل   ١٠من  وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرات       ). ج(٣٧اآللية، باستثناء الفقرة    

  . احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهأدناه على أنشطة مشاريع
 من الطرائق واإلجـراءات املتعلقـة       ٣٧وباإلضافة إىل املتطلبات الواردة يف الفقرة         -١٠

  :باآللية، جيب على الكيان التشغيلي املعني أن يؤكد أيضاً استيفاء املتطلبات التالية
   أعاله؛٨تلبية شروط املشاركة احملددة يف الفقرة   )أ(  
 من  ٥ إىل   ١من  صيف موقع التخزين اجليولوجي واختياره وفقاً للفقرات        تو  )ب(  

 من التذييل باء مـن      ٣ إىل   ١من  التذييل باء من هذا املرفق وتلبية الشروط املبينة يف الفقرات           
  هذا املرفق؛

والسالمة، وفقاً لقوانني الطرف املـضيف ولوائحـه        لألخطار  إجراء تقييم     )ج(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٩ إىل ٦من فقرات واألحكام املبينة يف ال

االقتصادي وفقاً لقوانني الطـرف      - إجراء تقييمات األثر البيئي واالجتماعي      )د(  
 من املرفق باء مـن هـذا        ٢٩ إىل   ٢٦من  املضيف ولوائحه ووفقاً لألحكام املبينة يف الفقرات        

األخطار ، مع االعتماد على تقييم      ابرة للحدود  الع التذييل، مبا يف ذلك فيما يتعلق باآلثار احملتملة       
وجيب أن تشمل هذه التقييمات أيـضاً وصـفاً         . أعاله) ج(١٠والسالمة املشار إليه يف الفقرة      

اقتـصادية   - مفصالً للرصد املقرر والتدابري التصحيحية الالزمة ملعاجلة أية آثار بيئية واجتماعية          
  سبما يقتضيه الطرف املضيف؛جيري حتديدها، وُتجمع وفقاً لإلجراءات ح

أعاله لقابلية  ) د(و) ج(١٠ملشار إليها يف الفقرتني     تأكيد نتائج التقييمات ا     )ه(  
  االستمرار التقنية والبيئية لنشاط املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛

االتفاق على أحكام املسؤولية وفقاً لقوانني الطـرف املـضيف ولوائحـه              )و(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٢٥ إىل ٢٢من واألحكام املبينة يف الفقرات 
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نة وضع أحكام مالية من جانب املشاركني يف املشاريع وفقاً للمتطلبات املبيَّ            )ز(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٢١ إىل ١٨من يف الفقرات 

املـشروع،      تصميم  الواردة يف وثيقة    ذات الصلة بالرصد    مطابقة األحكام     )ح(  
  مبا فيها خطة الرصد، هلذا املرفق والتذييل باء من هذا املرفق؛

تقدمي املشاركني يف املشروع وصفاً وحتليالً للظروف البيئية يف منطقة موقع             )ط(  
  :التخزين اجليولوجي قبل أي ختزين لثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك وصف ملا يلي

املياه األرضية، واملياه اجلوفية، مثل احلموضة       وطبقةخصائص اهليدرولوجيا،    '١'
 ؛الذائبةوالغازات 

عند االقتضاء، خصائص التربة وغازات التربة، مثل حتليل نظائر ثاين أكسيد            '٢'
 الكربون ومعدل تدفق ثاين أكسيد الكربون؛

وموائل نادرة أو مهـددة   أحيائية  النظم اإليكولوجية واحتمال وجود أنواع       '٣'
 ة؛باالنقراض أو حساس

  البيانات املناخية؛ '٤'
مطابقة نشاط املشروع املقترح مجيع املتطلبات األخرى ألنشطة مـشاريع            )ي(  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه الواردة يف هذا املقرر وغريه من املقررات ذات الـصلة               
  .اجتماع األطراف أو اجمللس التنفيذي/اليت اعتمدها مؤمتر األطراف

 من الطرائق واإلجـراءات املتعلقـة       ٤٠ملتطلبات الواردة يف الفقرة     وباإلضافة إىل ا    -١١
ن قد تلقى من املشاركني يف املشروع، قبل تقدمي         املعيَّالتشغيلي  باآللية، جيب أن يكون الكيان      

نة التابعة للطـرف    إىل اجمللس التنفيذي، تأكيداً خطياً من السلطة الوطنية املعيّ        التصديق  تقرير  
  :املضيف ملا يلي

أن احلق يف ختزين ثاين أكسيد الكربون يف موقع التخزين اجليولوجي املقترح     )أ(  
  والوصول إليه قد ُخّول للمشاركني يف املشروع املعنيني؛

 ٢١ إىل   ١٨من  أن الطرف املضيف يوافق على االعتماد املايل، وفقاً للفقرات            )ب(  
  ميم املشروع؛من التذييل باء من هذا املرفق، الوارد وصفه يف وثيقة تص

أن الطرف املضيف يوافق على توزيع املسؤولية على النحو املقترح يف وثيقة              )ج(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛٢٥ يف الفقرة اتصميم املشروع ونقل املسؤولية املشار إليه

صـاٍف يف  تراجـع  ما إذا كان الطرف املضيف يقبل أم ال التزام معاجلـة       )د(  
  . أدناه٢٦ة املشار إليها يف الفقرة التخزين يف احلال
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احتجاز ثـاين   مشاريع  من أنشطة   يف سياق نشاط    وجيب أن تشمل حدود املشروع        -١٢
أكسيد الكربون وختزينه مجيع املكونات املوجودة فوق سطح األرض، مبا يف ذلـك، عنـد               

  :االقتضاء، ما يلي
  املنشأة اليت ُيحتجز فيها ثاين أكسيد الكربون؛  )أ(  
  ية مرافق للمعاجلة؛أ  )ب(  
جتهيزات النقل، مبا فيها خطوط األنابيب وحمطات التعزيز على طول خـط          )ج(  

  من هذه اخلطوط، أو مرافق التفريغ يف حالة النقل بسفينة أو مقطورة أو شاحنة صهرجيية؛
  أية مرافق جتميع أو صهاريج ختزين يف موقع احلقن؛  )د(  
  مرفق احلقن؛  )ه(  
، مبا فيها موقع التخزين اجليولوجي ومجيع مـصادر     اجلوفية مكونات الطبقة   )و(  

النضح احملتملة، حسبما ُيحدد خالل عملية توصيف موقع التخزين اجليولـوجي واختيـاره،           
  . املنفذة وفقاً للتذييل باء من هذا املرفق

وتشمل حدود املشروع أيضاً احلدود العمودية واجلانبية ملوقع التخزين اجليولـوجي             -١٣
د ثاين أكسيد الكربون على املدى الطويـل        ين أكسيد الكربون املتوقعة عندما يستقر تصعّ      لثا

  .اإلغالق ومرحلة ما بعد اإلغالقخالل مرحلة 

  الرصد  -حاء   
تنطبق أحكام اجلزء حاء من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة، مـع إدخـال                -١٤

ين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار        التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثا      
نة يف التذييل باء من هذا املرفـق علـى       وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الرصد املبيّ      . اآللية

  .أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

  التحقق واالعتماد  -طاء   
، مـع إدخـال   تنطبق أحكام اجلزء طاء من الطرائق واإلجراءات املتعلقـة باآلليـة     -١٥

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              
 أدناه على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين       ١٦وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرة       . اآللية

  .أكسيد الكربون وختزينه
جراءات املتعلقة باآللية،    من الطرائق واإل   ٦٢وعالوة على األحكام الواردة يف الفقرة         -١٦

ن الذي يتعاقد معه املشاركون يف املشروع إلجراء التحقق         جيب أن يقوم الكيان التشغيلي املعيّ     
  :مبا يلي
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نة حتديد ما إذا كان الرصد قد أُجري وفقاً خلطة الرصد وأحكام الرصد املبيّ              )أ(  
   من التذييل باء من هذا املرفق؛١٧ إىل ١٠من يف الفقرات 

  ؛املوقع وإدارتههتيئة د خبطة حتديد ما إذا كان هناك تقّي  )ب(  
     حتديد ما إذا كانت قد لوحظت احنرافات هامة خالل املواءمـة التارخييـة               )ج(  

       ، يف هذه احلالة، حـسب االقتـضاء، إعـادة توصـيف ملوقـع             ت قد أُجري  توما إذا كان  
، وحتديث لتقييمات اآلثـار البيئيـة       التخزين اجليولوجي، وحتديث لتقييم املخاطر والسالمة     

االقتصادية، وتنقيح حلدود املشروع، وتنقيح خلطة الرصد وفقـاً لألحكـام            - واالجتماعية
  الواردة يف التذييل باء من هذا املرفق؛

من موقع التخزين اجليولوجي لنـشاط      قد حدث نضح    حتديد ما إذا كان       )د(  
  خالل فترة التحقق؛ مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه 

  :يف حالة حدوث هذا النضح  )ه(  
حتديد ما إذا كانت التدابري التصحيحية واخلطط الوارد وصفها يف تقيـيم             '١'

 واتسمت بالفعالية؛ ُنفذت قد والسالمة األخطار 

  صاف يف التخزين كنتيجة للنضح؛تراجع حتديد ما إذا كان قد حدث  '٢'
الصايف يف  التراجع  ن، حتديد كمية     يف التخزي  صاٍفتراجع  يف حالة حدوث      )و(  

  التخزين الذي حدث كنتيجة للنضح؛
  حتديد ما إذا كانت هناك أية آثار عابرة للحدود غري مقصودة؛  )ز(  
  .عند االقتضاء، حتديد ما إذا كان موقع التخزين اجليولوجي أُغلق بنجاح  )ح(  

نـشاط مـن أنـشطة      وميكن االضطالع بعملية التحقق واالعتماد األولية اخلاصة ب         -١٧
. مشروع الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف وقت خيتاره املـشاركون يف املـشروع             

وُتقدم تقارير التحقق واالعتماد الالحقة إىل اجمللس التنفيذي يف موعد ال يتجاوز مخسة أعوام              
االعتمـاد  ويستمر التحقق واالعتماد إىل ما بعد هناية فتـرة          . بعد هناية فترة التحقق السابقة    

 وال يتوقف إال بعد     ،األخرية لنشاط املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه        
    ن يف  انتهاء رصد موقع التخزين اجليولوجي وفقاً لشروط إهناء الرصد، حـسبما هـو مبـيّ              

  . من التذييل باء من هذا املرفق١٦الفقرة 

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد  -ياء   
 من الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآلليـة، مـع إدخـال           ٦٥تنطبق أحكام الفقرة      -١٨

التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف إطـار              
 أدناه على أنشطة مشاريع ٢٣ إىل  ١٩من  وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام الفقرات       . اآللية

  .لكربون وختزينهاحتجاز ثاين أكسيد ا
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إصدار األرصدة الدائنة طلبـاً     م عن فترة حتقق خالل فترة        مقدَّ  اعتمادٍ ويشكل تقريرُ   -١٩
 يف  اخلفض املتحقق منه  تعادل  إىل اجمللس التنفيذي إلصدار وحدات خلفض االنبعاثات املعتمد         

ملـسجل  املـشروع ا  الناتج عن نـشاط     انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر        
  . الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

إصدار لألرصـدة   وال يشكل تقرير اعتماد مقدم عن فترة حتقق بعد هناية آخر فترة               -٢٠
صـاٍف يف   تراجع  يقدم، عند االقتضاء، معلومات عن كمية أي        الدائنة طلباً لإلصدار ولكنه     

ين اجليولوجي لنشاط من    التخزين حدث خالل فترة التحقق كنتيجة للنضح من موقع التخز         
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، وفقاً هلذه الطرائق واإلجـراءات وأي           مشاريع  أنشطة  

  .قرارات صادرة عن اجمللس التنفيذي
وبعد إصدار األرصدة الدائنة،    وعند تقدمي تقرير اعتماد عن فترة حتقق ما خالل فترة             -٢١

، يتعني على مدير سـجل آليـة التنميـة          رير االعتماد فيذي من النظر يف تق    انتهاء اجمللس التن  
النظيفة، الذي يعمل حتت سلطة اجمللس التنفيذي أن يصدر، فوراً، الكمية احملددة من وحدات            

    دها يف احلساب املعلق للمجلس التنفيذي يف سـجل اآلليـة،          خفض االنبعاثات املعتمد ويقيّ   
وبعد هذا اإلصدار، جيب أن يقوم مدير سجل        . ١-م أإ /٣وفقاً للتذييل دال من مرفق املقرر       

  :اآللية فوراً مبا يلي
 حلـصة اإليـرادات    كمية وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املقابلة     حتويل    )أ(  

    النفقات اإلدارية وللمساعدة يف مواجهة تكاليف التكيـف، علـى التـوايل،      الالزمة لتغطية   
وتو، إىل احلسابات املناسبة يف سجل اآلليـة         من بروتوكول كي   ١٢ من املادة    ٨وفقاً للفقرة   

  إدارة حصة اإليرادات؛اخلاصة ب
 يف املائة من وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد الـصادرة إىل           ٥حتويل    )ب(  

حساب احتياطي لسجل اآللية، ُينشأ لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه             
من التذييل ألف من    ) أ(٣ مشار إليه يف الفقرة      صاٍف يف التخزين، كما هو    حتّسباً ألي تراجع    

  هذا املرفق؛
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتبقية إىل حـسابات الـسجل          حتويل    )ج(  

  .اخلاصة باألطراف واملشاركني يف املشاريع املعنيني، وفقاً لطلبهم
تخـزين  ل تقرير االعتماد األخري، املقدم بعد انتهاء رصـد موقـع ال           يشكّوميكن أن     -٢٢

 من التذييل باء من هـذا       ١٦اجليولوجي وفقاً لشروط إهناء الرصد، حسبما هو مبني يف الفقرة           
أي من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتبقية يف احلساب االحتيـاطي           لتحويل  املرفق، طلباً   

كني اخلاصة باألطراف واملشار  حسابات السجل   صاٍف يف التخزين إىل     حتّسباً ألي تراجع    املنشأ  
  .يف املشروع املعنيني
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 أعاله، وبعـد انتـهاء      ٢٢وعند تقدمي تقرير االعتماد األخري، املشار إليه يف الفقرة            -٢٣
أن اجمللس التنفيذي من النظر يف تقرير االعتماد، يتعني على مدير سجل آلية التنمية النظيفـة                

 احلساب االحتياطي املنـشأ     ، فوراً، أياً من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املتبقية يف         حيّول
صاٍف يف التخزين إىل حسابات السجل اخلاصة باألطراف واملشاركني يف          حتّسباً ألي تراجع    

  .املشاريع املعنيني، وفقاً لطلبهم

  معاجلة عدم الدوام  -كاف   
صافياً يف التخزين حدث خالل فترة تراجعاً عندما يؤكد تقرير من تقارير التحقق أن          -٢٤

احتجاز ثاين  مشاريع  جة للنضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط من أنشطة          التحقق كنتي 
  :أكسيد الكربون وختزينه، يتعني على اجمللس التنفيذي أن يقوم مبا يلي

الـصايف يف   التراجع  كمية  يقابل  إللغاء ما   النظيفة  خيطر مدير سجل اآللية       )أ(  
لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد     التخزين من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة        

  :الكربون وختزينه احملتفظ هبا يف سجل اآللية
صاٍف يف التخزين،   حتّسباً ألي تراجع    أوالً، من احلساب االحتياطي املنشأ       '١'

 من التذييل ألف من هذا املرفق؛) أ(٣كما هو مشار إليه يف الفقرة 

 ق؛ثانياً، من احلساب املعلّ '٢'

 اخلاصة باملشاركني يف املشروع، مبا يتناسـب        أخرياً، من حسابات اإليداع    '٣'
مع كمية وحدات خفض االنبعاثات املعتمد لنشاط مشروع احتجاز ثـاين           

  أكسيد الكربون وختزينه احملتفظ هبا يف كل حساب لإليداع؛
وحـدات  مقابلـها   الصايف يف التخزين مل ُتلغ      التراجع  حيدد أي كمية من       )ب(  

 تكون هذه الكمية معلقة، يطلـب إىل املـشاركني يف           ماأعاله، وحيث ) أ(٢٤مبوجب الفقرة   
 يوماً بعد اإلخطار، كميـة مـن وحـدات الكميـات      ٣٠، يف غضون    حيولوااملشروع أن   

املخصصة، أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات            
شأ هلذا الغرض، كمـا هـو       يف سجل اآللية من   تعادل الكمية املعلّقة إىل حساب إلغاء       اإلزالة  

من التذييل ألف من هذا املرفق، أو حساب إلغـاء يف الـسجل             ) ب(٣مشار إليه يف الفقرة     
  .الوطين ألي طرف

 ١٧الوقت احملـدد يف الفقـرة       غضون  وعندما ال ُيقدَّم تقرير من تقارير التحقق يف           -٢٥
 التحققتقرير  شروع لتقدمي   أعاله، جيب على اجمللس التنفيذي أن خيطر حاالً املشاركني يف امل          

وإذا مل ُيستلم تقرير التحقق يف غضون ستة أشهر بعد تلقي املشاركني يف املـشروع               . املتأخر
  :لإلخطار، جيب على اجمللس التنفيذي أن يقوم مبا يلي
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خيطر مدير سجل اآللية إللغاء مجيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت             )أ(  
   ثاين أكسيد الكربون وختزينه وُيحتفظ هبا يف سجل اآللية؛أُصدرت لنشاط مشروع احتجاز

يطلب يف وقت الحق إىل املشاركني يف املشروع أن يلغوا، يف غضون سنة               )ب(  
واحدة بعد اإلخطار، كمية من وحدات الكميات املخصصة، أو وحدات خفض االنبعاثات            

وحـدات خفـض    مية  تعادل ك املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات اإلزالة         
  :االنبعاثات املعتمد الصادرة منذ بداية نشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

ُتطرح منها أي من وحدات الكميات املخصـصة، أو وحـدات خفـض        '١'
االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات اإلزالة اليت          

صاٍف يف التخـزين،    اجع  ترإىل حساب إلغاء لغرض التعويض عن       ُحولت  
 أعاله؛) أ(٢٥قبل إخطار مدير سجل اآللية املشار إليه يف الفقرة 

ُتطرح منها أية وحدات خلفض االنبعاثات املعتمد صادرة لنشاط مـشروع            '٢'
  .أعاله) أ(٢٥احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه كانت أُلغيت وفقاً للفقرة 

 ٢٤نة يف الفقرة     كلياً أو جزئياً، للمتطلبات املبيّ     وإذا مل ميتثل املشاركون يف املشروع،       -٢٦
يف الـسجل   إىل حساب إلغاء    املعلّقة  كميات الوحدات   ُتحّول  أعاله، جيب أن    ) ب(٢٥أو  

الوطين لطرف مدرج يف املرفق األول من االتفاقية أو سجل اآللية، يف غضون عام واحد من                
  :إخطار اجمللس التنفيذي، من جانب

يف رسالة موافقته االلتزام    قد قبل   الطرف املضيف   كان  ف، إذا   الطرف املضي   )أ(  
  احلالة؛مثل هذه صاٍف يف التخزين يف تراجع مبعاجلة 

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت حتتفظ بوحدات خلفض االنبعاثـات             )ب(  
املعتمد صادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف حسابات سـجالهتا             

صاٍف يف تراجع يف رسالة موافقته االلتزام مبعاجلة قد قبل الطرف املضيف  يكن  لوطنية، إذا مل    ا
  هذه احلالة؛مثل التخزين يف 

صـاٍف يف   تراجع  يف رسالة موافقته االلتزام مبعاجلة      قد قبل   الطرف املضيف   كان  وإذا    -٢٧
الـيت  املعلّقة  الة، يتعني على اجمللس التنفيذي أن حيدد كمية الوحدات          هذه احل مثل  التخزين يف   

ولتلبية هذا املطلب، يـتعني علـى   . جيب إلغاؤها وإخطار الطرف املضيف املعين مبطلب اإللغاء 
إىل حساب اإللغاء املنشأ هلذا الغرض يف سجل اآللية أو حساب إلغاء            حيّول  الطرف املضيف أن    

رف كمية من وحدات الكميات املخصصة، أو وحـدات خفـض           السجل الوطين ألي ط   يف  
  .االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو وحدات اإلزالة تعادل الكمية املتبقية

صاٍف تراجع  يف رسالة موافقته االلتزام مبعاجلة      قد قبل   الطرف املضيف   يكن  وإذا مل     -٢٨
  :س التنفيذي أن يقوم مبا يليهذه احلالة، فإن على اجمللمثل يف التخزين يف 

  اليت جيب إلغاؤها؛املعلّقة حيدد كمية الوحدات   )أ(  
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يطلب إىل مدير سجل املعامالت الدولية أن حيدد كمية وحدات خفـض              )ب(  
االنبعاثات املعتمد الصادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه احملتفظ هبا            

 الوحدات املقيدة يف حـسابات اإليـداع واحلـسابات      يف كل سجل وطين، مع التمييز بني      
  األخرى، لفترات االلتزام احلالية والسابقة؛

ت خفض االنبعاثات املعتمد    خيطر سجل املعامالت الدولية فوراً بأن وحدا        )ج(  
للتحويـل   أهنا مقيدة يف حسابات اإليداع غري مؤهلة، وفقاً هلذه الطرائق واإلجراءات،             احملدد

وعندما ُيلىب مطلـب  .  أعاله٢٦ غري غرض املطلب املنصوص عليه يف الفقرة ألغراض أخرى 
     أعاله، تصبح وحدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد         ٢٦اإللغاء، كما هو مبني يف الفقرة       

الصادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف حسابات اإليداع مؤهلـة             
  ؛للتحويلمن جديد 
اليت جيب أن يلغيها كل طرف يف املرفق األول         املعلّقة  لوحدات  حيدد كمية ا    )د(  

  أعاله على جمموع الكمية املتبقية؛) ب(٢٨بشكل تناسيب، بقسمة الكمية احملددة يف الفقرة 
خيطر كل طرف مدرج يف املرفق األول حيتفظ بوحدات خلفض االنبعاثات             )ه(  

بون وختزينه يف حـسابات سـجله       املعتمد صادرة لنشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكر       
ولتلبية هذا املطلب، جيـب     . أعاله) د(٢٨الوطين مبطلب اإللغاء، حسبما هو حمدد يف الفقرة         

    األطراف املدرجة يف املرفق األول املعنية كمية من وحدات الكميات املخصـصة،            حتّول  أن  
حـدات اإلزالـة   أو وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو وحدات خفض االنبعاثات، أو و 

و حساب إلغـاء    إىل حساب اإللغاء املنشأ هلذا الغرض يف سجل اآللية أ         املعلّقة  تعادل الكمية   
   .يف سجالهتا الوطنية
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  التذييل ألف

أنشطة مشاريع  خاصة بتناول   متطلبات إضافية لسجل آلية التنمية النظيفة           
  لنظيفةاحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار آلية التنمية ا

تنطبق أحكام التذييل دال من الطرائق واإلجراءات املتعلقة بآلية التنميـة النظيفـة،               -١
الطرائق واإلجـراءات املتعلقـة      "باملشار إليها فيما يلي      (١-م أإ /٣الواردة يف مرفق املقرر     

 ، مع إدخال التغيريات الضرورية، على أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون           ")باآللية
وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق أحكام هذا التـذييل علـى          . وختزينه يف إطار آلية التنمية النظيفة     

  .أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
اجمللس التنفيذي لآللية، لضمان احلساب     يتعهده  وُيستخدم سجل اآللية، الذي أنشأه و       -٢

أنشطة مشاريع احتجـاز    الناجتة عن   املعتمد  إصدار وحدات خفض االنبعاثات     لعمليات  الدقيق  
  .واقتنائها وإلغائهاحتويلها هذه الوحدات وحيازة ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطار اآللية و

 من التذييل دال مـن الطرائـق      ٣وباإلضافة إىل حسابات السجل احملددة يف الفقرة          -٣
  :ة ما يليواإلجراءات املتعلقة باآللية، جيب أن يتضمن سجل اآللي

حساباً احتياطياً لكل نشاط من أنشطة مشاريع احتجـاز ثـاين أكـسيد               )أ(  
ألي حتسباً  مدير سجل اآللية بوحدات خفض االنبعاثات املعتمد        فيه  الكربون وختزينه، حيتفظ    

  اٍف يف التخزين؛تراجع ص
حساب إلغاء ُتنقل إليه وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد مـن أنـشطة          )ب(  

صاٍف يف التخزين، وفقـاً     حتسباً ألي تراجع    تجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه      مشاريع اح 
  .لألحكام الواردة يف املرفق أعاله

ل، بعد  ن على مدير سجل اآللية أن يرحّ       على طلب املشاركني يف املشروع، يتعيّ      وبناًء  -٤
حـساب احتيـاطي    انتهاء فترة التزام ما، أية وحدات خلفض االنبعاثات املعتمد حمتفظ هبا يف             

  .ع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه إىل فترة االلتزام الالحقةيرالنشاط من أنشطة مش
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  التذييل باء

متطلبات إضافية ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه             
  يف إطار آلية التنمية النظيفة

  اختيار موقع التخزين اجليولوجي وتوصيفه  -١  
مل مواقع التخزين اجليولوجي لتخزين ثاين أكـسيد الكربـون كأنـشطة            ال ُتستع   -١

ظـروف االسـتعمال   سـياق   مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة إال إذا مل يكن هناك، يف             
بيئية أو صحية هامـة، وكـان موقـع    أخطار ، ومل توجد أية     هاماملقترحة، أي خطر نضح     

  .قوانني الطرف املضيف ولوائحهليت تنص عليها الشروط اجلميع مستوفياً التخزين اجليولوجي 
  .موقع التخزين اجليولوجي يف املياه الدوليةكون وال ي  -٢
ميكـن أن  وجيب تقييم ما يلي عند حتديد ما إذا كانت مواقع التخزين اجليولـوجي       -٣

 مع شياًاُتستخدم لتخزين ثاين أكسيد الكربون كأنشطة مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة مت          
  : من هذا التذييل١الفقرة 

مجيع األدلة املتاحة، مثل البيانات والتحليل واملواءمة التارخيية،        ما إذا كانت      )أ(  
ن أن ثاين أكسيد الكربون احملقون سُيخزن بشكل كامل ودائم حبيث ال ينطوي ذلك، يف               تبيَّ

ضح أو أي خطر على     ظروف االستعمال املقترحة أو الفعلية، على أية خماطر هامة حلدوث الن          
  اإلنسان أو البيئة؛صحة 

  .ما إذا كان موقع التخزين اجليولوجي مناسباً إلمدادات املياه الصاحلة للشرب  )ب(  
 أعاله،  ٣ إىل   ١ولغرض حتديد ما إذا كانت قد استوفيت املتطلبات املبينة يف الفقرات              -٤

  :تخزين اجليولوجي املقترحيتخذ املشاركون يف املشروع اخلطوات التالية لتوصيف موقع ال
وتنطوي هـذه   .  وتقييمها وضيبهامجع البيانات واملعلومات وت   : ١اخلطوة    )أ(  

اخلطوة على مجع ما يكفي من البيانات واملعلومات لتوصيف موقع التخـزين اجليولـوجي              
كانات إلمأويل  دير  وُتقّيم البيانات واملعلومات اجملمعة إلجراء تق     . وحتديد منافذ النضح احملتملة   

م البيانات واملعلومات ملعرفة نوعيتـها،      وُتقّي. التخزين يف املوقع ولتقييم قابلية استمرار الرصد      
  وعند االقتضاء ُتجمع بيانات جديدة؛

تنطوي . يطةتوصيف بنية موقع التخزين اجليولوجي واملناطق احمل      : ٢اخلطوة    )ب(  
احلقـن  ) تكوينـات (ا داخل تكوين    هذه اخلطوة على تقييم اهلياكل املعروفة واملستدل عليه       

     اليت قد تكون مبثابة عامـل مينـع        ) التكوينات الصخرية الفوقية  (الفوقي   يصخرالتكوين  الو
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منـوذج  توضـيب  وتنطوي هذه اخلطوة على   . ثاين أكسيد الكربون احملقون   أو يسهل انتقال    
. د ملوقع التخزين اجلغرايف   واحد أو أكثر من النماذج األرضية السكونية الرقمية الثالثية األبعا         

وُيـستعمل  . املصاحب للبارامترات الرئيسية املستخدمة لبنـاء النمـوذج       عدم التيقن   وُيقّيم  
  :النموذج لتوصيف مجلة أمور، منها ما يلي

  هيكل االحتواء اجليولوجي؛ '١'
  احلقن؛) تكوينات(مجيع اخلصائص اجليولوجية ذات الصلة لتكوين  '٢'
  ؛سطحي والغطاء ال)كوينات الصخرية الفوقيةالت(التكوين الصخري الفوقي  '٣'
  نظام االنكسار؛ '٤'
مثالً تكوين احلقن،   (االمتداد املساحي والعمودي ملوقع التخزين اجليولوجي        '٥'

ومناطق االحتواء الثانوية،   التكوين الصخري الفوقي، والغطاء السطحي،      و
  ؛)حمليطةواملناطق ا

  احلقن؛) تكوينات(قدرات التخزين يف تكوين  '٦'
  واخلصائص املادية؛ السوائل انتشار '٧'
  خصائص أخرى ذات صلة؛ '٨'
. األخطارالدينامي، وتوصيف احلساسية، وتقييم     نشاط  توصيف ال : ٣اخلطوة    )ج(  

ثاين أكسيد الكربون داخل بنية موقع التخـزين        لاملتوقع  النشاط  تنطوي هذه اخلطوة على تقييم      
وتـستعمل هـذه اخلطـوة      . نضح، مع تركيز خاص على خماطر ال      حمليطةاجليولوجي واملناطق ا  

النمذجة الدينامية الرقمية لثاين أكسيد الكربون احملقون باستخدام النموذج السكوين املـبني يف             
، )أي التفاعل بني كل عملية واحـدة يف النمـوذج         ( أعاله لتقييم العمليات املتقارنة      ٢اخلطوة  

كربون احملقون مع املعادن يف عني      مثالً تفاعل ثاين أكسيد ال    (وعند اإلمكان العمليات التفاعلية     
وُتـستخدم هـذه    . ، وعمليات احملاكاة القصرية والطويلة األجـل      )املكان يف النموذج الرقمي   

النمذجة الرقمية لتقدمي نظرة عن ضغط ثاين أكسيد الكربـون ومـداه يف موقـع التخـزين                 
ات الـصخرية   التكوين(الصخري الفوقي   تكوين  التصدع  أخطار  اجليولوجي مع مرور الزمن، و    

وجيب أن ُتجرى عمليات حماكاة متعددة لتحديد حساسية التقييمات         . ، وخماطر النضح  )الفوقية
تقييمـات  لوتشكل عمليات احملاكاة اليت ُتجرى يف هذه اخلطوة أساسـاً         . لالفتراضات املتخذة 

   أدناه؛٩ إىل ٦والسالمة، اليت ترد تفاصيلها يف الفقرات األفكار 
املوقـع  لتهيئـة   توضع خطة   . ع خطة لتطوير املوقع وإدارته    وض: ٤اخلطوة    )د(  

وتعاجل اخلطة الشروط املقترحة الستخدام موقع .  أعاله٣-١وإدارته باالعتماد على اخلطوات 
  :التخزين اجليولوجي وتشمل، يف ما تشمله، أوصافاً ملا يلي

  إعداد املوقع؛ '١'
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، وموقع البئـر ومـساره      املواد والتقنيات املستخدمة  تتعلق مثالً ب  بناء البئر،    '٢'
  وعمقه؛

  معدالت احلقن وأقصى ضغط مسموح به قرب حفرة البئر؛ '٣'
  برامج وبروتوكوالت التشغيل والصيانة؛ '٤'
توقيت وإدارة مرحلة إغالق املشروع املقترح الحتجـاز ثـاين أكـسيد             '٥'

  .الكربون وختزينه، مبا يف ذلك إغالق املوقع واألنشطة ذات الصلة
ة من البيانات واملعلومات يف إجراء عملية توصيف موقـع          وُتستعمل جمموعة واسع    -٥

  :التخزين اجليولوجي واختياره، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور أخرى، ما يلي
سطحي والتكوين الـصخري    املعلومات اجليولوجية، مثل أوصاف الغطاء ال       )أ(  
عات املبينـة  احلقن، ومواقع التصد ) تكوينات( وتكوين   )التكوينات الصخرية الفوقية  (الفوقي  

مهمتان لتحديـد   مستان  حفرة البئر، والنفاذية واملسامية، ومها      الباطنية و على اخلرائط، والبئر    
على االحتواء، واملعلومات املتعلقـة     الصخري الفوقي   تكوين  الحمقونية تكوين احلقن، وقدرة     

  التارخيي؛االهتزازي بالتكتونية اإلقليمية، مبا يف ذلك جمال اإلجهاد والنشاط 
) تكوينات(املعلومات اجليوفيزيائية، مثل السماكة واالمتداد اجلانيب لتكوين          )ب(  

، والـضغط، ودرجـة     )التكوينات الصخرية الفوقيـة   (التكوين الصخري الفوقي    التخزين و 
وقد تشمل مصادر البيانات، فيما تـشمله،       . احلرارة، ووجود التصدعات، وتغاير اخلزانات    

  ؛الهتزازيصوتية، وعمليات املسح اسجالت اآلبار، والسجالت ال
املعلومات اجليوميكانيكية، مثل حالة اإلجهاد وضغط االنكسار الـصخري      )ج(  

. )التكوينات الصخرية الفوقيـة   (التكوين الصخري الفوقي    احلقن و ) تكوينات(داخل تكوين   
لقطر وتشمل مصادر البيانات بيانات ثقب احلفر، مثل االتساعات املستدل عليها من سجلي ا            

الكسر الصغري، واملعلومات املتعلقة بتباين اخلـواص       اختبار  وجهاز املشاهدة عن بعد، ونتائج      
  ؛حاالت فقدان سوائل احلفرباختالف احملور داخل اخلزان، و

املعلومات اجليوكيميائية، مثل املعلومات املتعلقـة خبـصائص الـصخور            )د(  
درجة ملوحـة   دام خصائص السوائل، مثل     وجيب أيضاً استخ  . بالتركيبة املعدنية والسوائل و 

  ؛التحلّلليبس احل، لتحديد معدالت احمللول اُألجاج
تدفق الاملياه األرضية واجتاه    طبقة  املعلومات اهليدروجيولوجية، مثل خصائص       )ه(  

  .احمليطة، واملناطق سطحيداخل موقع التخزين اجليولوجي، والغطاء اليف هذه الطبقة ونسبه 
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  والسالمةار األخطتقييم   -٢  
تخـزين  سـالمة بنيـة موقـع ال   والسالمة بغية تقييم    لألخطار  ُيجرى تقييم شامل      -٦

اجليولوجي واآلثار احملتملة على صحة اإلنسان والنظم البيئية بالقرب من نـشاط املـشروع              
وُيستخدم تقييم املخاطر والـسالمة أيـضاً       . املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه     

  .االقتصادية -  به يف تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعيةلالسترشاد
  :ما يليتناول تقييم األخطار والسالمة وي  -٧

حمددة مقترنة بفشل االحتواء املؤدي إىل انبعاثات لغازات الدفيئة مـن   أخطار    )أ(  
  : واآلثار احملتملة على ما يلي، يف مجلة أمور أخرىجوفية،منشآت سطحية ونضح من منشآت 

  لويث مصادر مياه الشرب اجلوفية؛ت '١'
  اخلصائص الكيميائية ملياه البحر؛  '٢'
مثالً كنتيجة لتراكمات ثاين أكـسيد      (صحة اإلنسان والنظم اإليكولوجية      '٣'

  ؛)ساكنالكربون على مستويات خطرية يف جو 
نشأ توميكن أن . خطر استمرار النضح البطيء من موقع للتخزين اجليولوجي  )ب(  

  :ة أمور، منها ما يليله احلالة يف مجهذ
  مهجورة؛) آبار(حقن أو بئر ) آبار(نضح على طول بئر  '١'
  نضح على طول تصدع أو انكسار؛ '٢'
  ؛فوقي اليتكوين الصخرالنضح من خالل  '٣'
خماطر التحرير املكثف واملفاجئ لثاين أكسيد الكربـون مـن املنـشآت              )ج(  

  .فتاق خطوط األنابيبالسطحية الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مثالً بسبب ان
  :والسالمة جيب أناألخطار وتقييم   -٨

يغطي السلسلة الكاملة لعملية احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مبا يف             )أ(  
  ذلك البيئات اجملاورة؛

فيما يتعلق باحتواء ثاين أكسيد الكربون، باالستناد       يؤكد السالمة التشغيلية      )ب(  
 التخزين اجليولوجي، ومنافذ النضح احملتملة، واآلثار الثانوية        موقعحمددة بشأن   إىل معلومات   

  ؛نزوح احمللول اُألجاجلتخزين ثاين أكسيد الكربون يف موقع التخزين اجليولوجي، مثل 
املوقع وإدارته، حبيث   يئة  ُيستخدم لتحديد البيانات التشغيلية لتطبيق خطة هت        )ج(  

التكوينـات  (الصخري الفوقي   تكوين  بالر  ضُيحدد ضغط احلقن األقصى املناسب الذي لن ي       
   ملوقع التخزين اجليولوجي؛سطحي والغطاء ال)الصخرية الفوقية
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املستحثة احملتملة أو اآلثار اجليولوجيـة األخـرى،        االهتزازية  ثار  اآليراعي    )د(  
وكذلك أية آثار حمتملة أخرى على البيئة، مبا يف ذلك على الـنظم اإليكولوجيـة احملليـة                 

والصحة العامة، واآلثار البيئية العاملية على املناخ اليت ميكن أن ُتعزى مباشرة إىل             لكات  متوامل
  نشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، مبا يف ذلك اآلثار الناجتة عن النضح؛

  هج أنشطة الرصد املعززة؛ُيستخدم للمساعدة على حتديد أولوية املواقع وُن  )ه(  
اً للتدابري التصحيحية، مبا فيها خطط االستجابات اليت ميكن أن          يوفر أساس   )و(  

توقف أي انبعاثات غري مقصودة من املنشآت السطحية الحتجاز ثاين أكـسيد الكربـون              
موقع ختـزين   سالمة بنية   وتعيد  أو تتحكم فيهما،    وختزينه وأي نضح لثاين أكسيد الكربون،       
 األجل املتأثرة تأثراً كبرياً بنشاط مشروع الحتجاز      جيولوجي ما، وتعيد النوعية البيئية الطويلة     

  وتكون هذه التدابري واخلطط مصاحبة خلطط الرصد؛. ثاين أكسيد الكربون وختزينه
  .يشمل خطة اتصال  )ز(  

احملتملة الحتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقله وختزينـه يف         األخطار  ومن أجل تقييم      -٩
  : يف املشروع اخلطوات التاليةموقع ختزين جيولوجي، يتخذ املشاركون

  :تشمل هذه اخلطوة حتليل ما يلي. توصيف اخلطر: ١اخلطوة   )أ(  
 األخطار احملتملة الناجتة عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقله وحقنه؛ '١'

 منافذ النضح احملتمل من موقع التخزين اجليولوجي؛ '٢'

 منافذ النضح احملتمل احملددة؛من حجم النضح احملتمل  '٣'

امترات احلامسة اليت تؤثر يف النضح احملتمل، مثـل احلـدود القـصوى             البار '٤'
 احلقن، ودرجة احلرارة؛احملقون، ونسب التكوين يف لضغط ل

 حساسية خمتلف االفتراضات املتخذة خالل النمذجة الرقمية؛  '٥'

  البيئة؛على صحة اإلنسان وعلى أية عوامل أخرى ميكن أن تشكل خطراً  '٦'
يقوم هذا التقييم على خـصائص اجملموعـات        . عرضتقييم الت : ٢اخلطوة    )ب(  

احملتملني ألي ثاين أكسيد كربـون      نشاط  السكانية والنظم اإليكولوجية اجملاورة، واملصري وال     
  ضح، وعوامل أخرى؛ان

     األحيائيـة  يقوم هذا التقييم على حساسية األنواع     . تقييم اآلثار : ٣اخلطوة    )ج(  
 بأحداث النضح احملتملة احملددة خالل توصيف اخلطر وآثـار          أو اجملتمعات أو املوائل املرتبطة    

  تركيزات ثاين أكسيد الكربون املرتفعة يف الغالف اجلوي واحمليط احليوي والغالف املائي؛
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موقـع  ألمـان   يشمل هذا التوصيف تقييماً     . األخطارتوصيف  : ٤اخلطوة    )د(  
سط والطويل، مبا يف ذلـك تقيـيم        يف املدى القصري واملتو   وسالمة بنيته   التخزين اجليولوجي   

  املوقع وإدارته؛يئة  النضح يف إطار ظروف االستعمال املقترحة احملددة يف خطة هتأخطار
. ألحداث الكربى، مبا فيهـا النـضح      واجهة ا خطة الطوارئ مل  : ٥اخلطوة    )ه(  

 يف  تشمل هذه اخلطة مجيع اخلطط الضرورية اليت جيب تطبيقها يف حالة األحداث الكربى، مبا             
األدوات والتجهيزات، واإلمكانيات املاليـة لتخفيـف       تأهب األفراد املدربني، وإتاحة     ذلك  

  .اآلثار الضارة للحدث، وأفرقة مستعدة للعمل بأسرع ما ميكن

  الرصد  -٣  
جيب رصد أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف إطـار اآلليـة                -١٠

  :لتحقيق األهداف التالية
  البيئيني ملوقع التخزين اجليولوجي؛كيد السالمة واألمان تأ  )أ(  
تأكيد أن ثاين أكسيد الكربون احملقون حمصور داخـل موقـع التخـزين               )ب(  

  اجليولوجي وداخل حدود املشروع؛
النشاط املتوقع  عن  ال خيتلف   ثاين أكسيد الكربون احملقون     نشاط  ضمان أن     )ج(  

  آلثار الضارة؛نضح أو غريه من التقليل خطر وقوع أي 
ملوقع، مع مراعاة ظروف االستعمال املقترحـة       التنفيذ اجليد إلدارة ا   ضمان    )د(  

  أعاله؛) د(٤املوقع وإدارته، اليت ُحّددت وفقاً للفقرة هتيئة املبينة يف خطة 
الناجتني عن  التدفق وجمموع كتلة ثاين أكسيد الكربون       نسبة  كشف وتقدير     )ه(  
  أي نضح؛
يف مالئمة  ا كانت قد اتُّخذت يف حالة النضح تدابري تصحيحية          حتديد ما إذ    )و(  

  الوقت املناسب؛
حتديد خفض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر اليت حدثت        )ز(  

  .كنتيجة لنشاط املشروع املسجَّل الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه
خطة رصد نـشاط    جيب أن تليب    ه،   أعال ١٠ولتحقيق األهداف املوجزة يف الفقرة        -١١

 ما يلي خالل املرحلـة التـشغيلية،        املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه      
 مـن   ٥٣، إضافة إىل املتطلبات املبينة يف الفقـرة         ومرحلة اإلغالق، ومرحلة ما بعد اإلغالق     

املشار إليها فيما يلي     (١-م أإ /٣الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية، الواردة يف مرفق املقرر         
  ):الطرائق واإلجراءات املتعلقة باآللية"بعبارة 
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تعكس مبادئ ومعايري املمارسة اجليدة الدولية لرصد مواقـع التخـزين           أن    )أ(  
جمموعة التكنولوجيات الوارد وصفها يف األجزاء ذات الصلة من املبادئ          تراعي  اجليولوجي و 

 الوطنية لغازات الدفيئة، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدوليـة          التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد   
   من دالئل املمارسة اجليدة؛ا وغريه٢٠٠٦املعنية بتغري املناخ يف عام 

    حتدد بشفافية أية بارامترات ومعلومات سُترصـد وُتجمـع، وموقـع           أن    )ب(  
     حلة اإلغـالق، ومرحلـة  تطبيقها خالل املرحلة التشغيلية، ومر  واتر  خمتلف تقنيات الرصد وت   

  ما بعد اإلغالق؛
  :تنص على تقنيات وطرائق حمددة ميكنها أنأن   )ج(  
م كمية ثاين أكسيد الكربون املخـزن يف موقـع التخـزين            تكشف وتقيّ  '١'

  اجليولوجي؛
ويف الفـوقي   الصخري  تكوين  التكشف النضح احملتمل عن طريق منافذ يف         '٢'

  التخزين اجليولوجي؛وقع الغطاء السطحي واملناطق احمليطة مب
  أي نضح؛الناجتني عن التدفق وجمموع كتلة ثاين أكسيد الكربون نسبة تقدر  '٣'
تشمل أحكاماً للمواءمة التارخيية، باستخدام نتـائج الرصـد ملعـايرة           أن    )د(  

  وحتديث النماذج الرقمية اليت اسُتعملت لتوصيف موقع التخزين اجليولوجي؛
أكسيد الكربون وتكوينـه، مبـا يف ذلـك         تنص على قياس تيار ثاين      أن    )ه(  

الشوائب، يف خمتلف مراحل سلسلة احتجاز ثاين أكسيد الكربون ونقله وختزينه، مبا يف ذلك              
  مناسب؛وفق تواتر احلقن يف موقع التخزين اجليولوجي، ) مراحل(مرحلة 

احلقن وبئر  ) آبار(تنص على قياس درجة احلرارة والضغط يف أعلى بئر          أن    )و(  
  مناسب؛وفق تواتر املالحظة وأسفلها، ) آبار(

تنص على رصد وقيـاس البـارامترات اجليولوجيـة واجليوكيميائيـة           أن    )ز(  
واجليوميكانيكية املختلفة، مثل ضغوط السوائل، وخصائص السوائل املزاحة، والتـدفقات،          

  مناسب؛وفق تواتر اخلفيف، االهتزازي والنشاط 
ـ       تنص على رصد وقياس البارام    أن    )ح(    سطحيترات ذات الصلة يف الغطـاء ال
وقع التخزين اجليولوجي، مثل رصد خصائص املياه اجلوفيـة، وقياسـات           احمليطة مب واملناطق  

جيب أن  ، وقياسات التركزات السطحية لثاين أكسيد الكربون يف اجلو، اليت           وفيةغازات اجل ال
  مناسب؛وفق تواتر ُتعاير لكشف عالمات النضح، 

  ف تآكل مرافق النقل واحلقن أو تدهورها؛تنص على كشأن   )ط(  
  .ة أية تدابري تصحيحية ُتتخذ يف حالة النضحيتنص على تقييم فعالأن   )ي(  
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حيـّدثوا،  ل فترة حتقق، مبواءمة تارخيية، ووجيب أن يقوم املشاركون يف املشروع، لك     -١٢
 بإجراء عمليات   عند االقتضاء النماذج الرقمية املستعملة لتوصيف موقع التخزين اجليولوجي        

وجيب أن ُتعدل النماذج الرقمية يف      . حماكاة جديدة باستخدام البيانات واملعلومات املرصودة     
  .املالحظ واملتوقعالنشاط حالة وجود احنرافات هامة بني 

وعندما ُتالحظ احنرافات هامة خالل املواءمة التارخيية أو عند طلب جتديـد فتـرة                -١٣
  :ب على املشاركني يف املشروع، حسب االقتضاء، أن، جيإصدار األرصدة الدائنة

   أعاله؛٥ إىل ١يعيدوا توصيف موقع التخزين اجليولوجي، وفقاً للفقرات   )أ(  
  حدود املشروع؛راجعوا ي  )ب(  
   أعاله؛٩ إىل ٦والسالمة، وفقاً للفقرات األخطار حيّدثوا تقييم   )ج(  
االقتصادية، املشار إليهـا يف      - ةحيّدثوا تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعي      )د(  

  من املرفق أعاله؛) د(١٠الفقرة 
أو اكتمال البيانات واملعلومات، /ينقحوا خطة الرصد من أجل حتسني دقة و        )ه(  

مع مراعاة االحنرافات املالحظة خالل املواءمة التارخيية، والتغيريات اليت أُجريت على حـدود       
والسالمة، والتغيريات اليت أُجريت على  األخطار   تقييم   املشروع، والتغيريات اليت أُجريت على    

االقتصادية، واملعارف العلمية اجلديدة، والتحـسينات       - تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية   
  أفضل التكنولوجيا املتاحة؛املرتبطة ب
املوقع وإدارته، مع مراعاة نتائج األنشطة الوارد وصفها يف   يئة  ثوا خطة هت  حيّد  )و(  

  .أعاله، عند االقتضاء)  ه- أ (١٣قرة الف
 أعـاله إىل أن موقـع التخـزين         ١٣وعندما تشري املعلومات املعدة وفقاً للفقـرة          -١٤

 أعاله، جيـب أن يتوقـف       ٣ إىل   ١اجليولوجي مل يعد يستويف املتطلبات املبينة يف الفقرات         
  .إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد

اخلاصة إصدار األرصدة الدائمة    ) فترات(ث خالل فترة    أي نضح حيد  مراعاة  وينبغي    -١٥
نه انبعاثات مشروع أو    ساس أ  على أ  ،بنشاط مشروع الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه      

 يف حساب اخلفض املرصود يف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املـصادر              ،تسرب
وجيب حتديد كمية أي    . تنمية النظيفة الناجتة عن نشاط مشروع مسجل يف إطار أنشطة آلية ال         

  .األخرية واإلبالغ عنه يف تقارير الرصدإصدار األرصدة الدائنة نضح حيدث بعد هناية فترة 
  :وينبغي لرصد موقع التخزين اجليولوجي أن  -١٦

يبدأ قبل بداية أنشطة احلقن لضمان الوقت الكايف جلمع أية بيانات أساسية              )أ(  
  مطلوبة؛
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إصدار األرصـدة الدائنـة     ) فترات(مناسب خالل فترة    ق تواتر   وفُيجرى    )ب(  
  ملشروع املقترح وبعدها؛لنشاط ا

إصدار لألرصدة الدائنـة    ترة  ف عاماً على هناية آخر      ٢٠ال ينتهي قبل مضي       )ج(  
أو بعد توقف إصدار وحـدات      لنشاط املشروع املندرج يف إطار أنشطة آلية التنمية النظيفة          

  تمد، أيهما أسبق؛خفض االنبعاثات املع
ال ينتهي إال إذا مل ُيالحظ أي نضح يف أي وقـت يف الـسنوات العـشر                   )د(  

 وإذا كانت مجيع األدلة املتاحة من املالحظات والنمذجة تدل على أن ثاين أكـسيد               لسابقةا
ح ذلك من   وميكن أن يوضّ  . الكربون املخزن سُيعزل متاماً من الغالف اجلوي يف املدى الطويل         

  : التالينيالدليلني
بني النمذجة الرقمية لتوزيع تصعد     نسجاماً  املواءمة التارخيية تؤكد أن هناك ا      '١'

املرصود لتصعد  شاط  الناين أكسيد الكربون يف موقع التخزين اجليولوجي و       ث
  ثاين أكسيد الكربون؛

النمذجة الرقمية واملالحظات تؤكد أنه ال ميكن توقع أي نضح يف املستقبل             '٢'
  .اجليولوجيمن موقع التخزين 

صد موقع التخزين اجليولوجي كيان أو طرف مسؤول عن موقـع       توىل ر وجيب أن ي    -١٧
  .التخزين اجليولوجي، أو كيان متعاقد مع الكيان أو الطرف املسؤول

  متطلبات االعتماد املايل  -٤  
  :جيب أن ينشئ املشاركون يف املشروع اعتماداً مالياً  -١٨

فقاً لقوانني الطرف املضيف ولوائحه الناشئة عن       للوفاء جبميع االلتزامات و     )أ(  
  إقامة نشاط املشروع املقترح الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛

للسماح باستمرار سالمة تشغيل موقع التخزين اجليولوجي وفقاً لقـوانني            )ب(  
  الطرف املضيف ولوائحه؛

 الطرف املضيف   ر عسر املشاركني يف املشروع وفقاً لقوانني      اخطأملواجهة    )ج(  
  ولوائحه؛
لتوفري سبيل انتصاف للمجتمعات احمللية والنظم اإليكولوجيـة املتـأثرة يف             )د(  

حالة حدوث نضح من موقع التخزين اجليولوجي لنشاط مشروع الحتجاز ثـاين أكـسيد              
  الكربون وختزينه وفقاً لقوانني الطرف املضيف ولوائحه؛

التزاماته الناشئة عن نقل املسؤولية وفقاً      لتمكني الطرف املضيف من الوفاء ب       )ه(  
  . أدناه٢٥من املرفق أعاله والفقرة ) ج(١١للفقرة 
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  :وجيب أن يغطي االعتماد املايل ما يلي  -١٩
مناسب، ملوقـع التخـزين اجليولـوجي       وفق تواتر   تكلفة الرصد املستمر،      )أ(  

 عاماً بعد هناية    ٢٠ عن   ن ملدة ال تقل   من جانب كيان تشغيلي معيّ    تكلفة التحقق والتصديق    و
أو بعد توقـف  يف إطار آلية التنمية النظيفة     لنشاط مشروع   إصدار لألرصدة الدائنة    آخر فترة   

  إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أيهما أسبق؛
        نـة يف الفقـرات    يف حالة حدوث نضح، التكلفة املصاحبة لاللتزامات املبيّ         )ب(  

  أعاله؛ من املرفق ٢٨ إىل ٢٤من 
  تكلفة أية تدابري تصحيحية يقتضيها قوانني الطرف املضيف ولوائحه؛  )ج(  
أية متطلبات أخرى حيددها الطرف املضيف وتكون متفقاً عليهـا وقـت              )د(  

  .موافقة الطرف املضيف وموصوفة يف وثيقة تصميم املشروع
  .وعوجيب أن يوصف نوع االعتماد املايل ومستواه يف وثيقة تصميم املشر  -٢٠
وجيب أن يكون االعتماد املايل، وفقاً لقوانني الطرف املـضيف ولوائحـه، قـابالً                -٢١
إىل الطرف املضيف عند الوفاء جبميع االلتزامات اليت تقع على عاتق املـشاركني يف              تحويل  لل

املشروع وفقاً هلذه الطرائق واإلجراءات وقوانني الطرف املضيف ولوائحه أو عنـد عـسر              
  .شروعاملشارك يف امل

  املسؤولية  -٥  
ق املشاركون يف املشروع بوضوح يف وثيقة تصميم املشروع الطريقة اليت توزع            يوثّ  -٢٢

هبا التزامات املسؤولية الناشئة عن نشاط مشروع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه أو              
ملرحلة من املرفق أعاله، خالل ا    ) ي(١موقع ختزينه اجليولوجي، حسبما هو معرف يف الفقرة         

  . التشغيلية، ومرحلة اإلغالق، ومرحلة ما بعد اإلغالق وفقاً هلذا املقرر
وتنطبق أحكام قوانني الطرف املضيف ولوائحه ذات الصلة، مبا فيها تلك املشار إليها   -٢٣

  . من املرفق أعاله، على املسائل املتصلة باملسؤولية٨يف الفقرة 
ت يلي ذلك حىت ُينفذ نقـل للمـسؤولية إىل          وخالل املرحلة التشغيلية ويف أي وق       -٢٤

مـن  ) ي(١ أدناه، تقع املسؤولية كما هي معرفة يف الفقرة          ٢٥الطرف املضيف وفقاً للفقرة     
  .املرفق أعاله على عاتق املشاركني يف املشروع

  :وُينفذ نقل املسؤولية من املشاركني يف املشروع إىل الطرف املضيف بعد  -٢٥
لتخزين اجليولوجي وفقاً لشروط إهناء الرصد، كما هي        انتهاء رصد موقع ا     )أ(  

   أعاله؛١٦نة يف الفقرة مبّي
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تأكد الطرف املضيف من االمتثال للشروط احملددة من الـسلطة الوطنيـة              )ب(  
 من املرفق أعاله، وتلك املنصوص عليها       ١١نة يف رسالة موافقتها، املشار إليها يف الفقرة         املعّي

  .ات الصلة املنطبقة على موقع التخزين اجليولوجييف القوانني واللوائح ذ

  االقتصادية - تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية  -٦  
تنطـوي  فيما خيص أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، جيب أن              -٢٦

 حتليـل دقيـق   على  االقتصادية، كحد أدىن،     -  الشاملة لآلثار البيئية واالجتماعية    التقييماُت
أكاسيد النيتروجني، وأكاسيد الكربيـت، والغبـار، والزئبـق،         (وشامل لالنبعاثات اجلوية    

، وتوليـد النفايـات الـصلبة،       )تعددة احللقات، إىل غري ذلك    املعطرية  اليدروكربونات  اهلو
  .واستخدام املياه املقترن بالتكنولوجيات احلالية الحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

االقتصادية  - ند إجراء تقييمات اآلثار البيئية واالجتماعية     ُتطّبق ع حلاالت،  ويف مجيع ا    -٢٧
مستوى عـالٍ مـن احلمايـة للبيئـة ككـل           بلوغ  أفضل التقنيات املتاحة من أجل تسهيل       

  .وللمجتمعات احمللية
على األقل علـى حتليـل      االقتصادية   - قييمات اآلثار البيئية واالجتماعية   نطوي ت وت  -٢٨

  .االقتصادية -  البيئية واالجتماعيةثارشامل لآل
تـصديق  ن الذي اختاره املشاركون يف املشروع لل      وجيب على الكيان التشغيلي املعيّ      -٢٩

على نشاط من أنشطة املشروع، كونه متعاقداً معهم، أن يستعرض وثيقة تصميم املـشروع              
داء تعليقاهتـا، وأن    وأية وثائق داعمة تؤكد أن اجلهات صاحبة املصلحة احمللية ُدعيت إىل إب           

ن تلقى تقريراً موجهاً إليه عـن       موجزاً للتعليقات الواردة قد قُدم، وأن الكيان التشغيلي املعيّ        
  . الواجب ألية تعليقات االعتباُرويلَكيف أُ

        


