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 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال)أ(١١البند 

   القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو 
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية   

  باعتباره نشاطاً من مشاريع آلية التنمية النظيفة

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره             
  نشاطاً من مشاريع آلية التنمية النظيفة

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     

ـ  )اهليئة الفرعية (شورة العلمية والتكنولوجية     اهليئة الفرعية للم   أحاطت  -١ اً بـاآلراء   علم
واملنظمات املقبولة بصفة مراقب، وباآلراء اليت أعربت عنـها األطـراف           املقّدمة من األطراف    

  :٧-م أإ/١٠ من املقرر ٤خالل دورهتا السادسة والثالثني بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة 
لية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه اليت تنطوي على        أه  )أ(  

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

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

  .٧-م أإ/١٠من مرفق املقرر ) ب(٢١ الفقرة
  . واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والثالثني  -٢
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ة  بصف ودعت اللجنة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة          -٣
، آراءها بشأن املسائل املشار     ٢٠١٢أغسطس  /  آب ١٣، حبلول   مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة     

  .يف وثيقة متفرقاتىل األمانة جتميع تلك املسامهات  أعاله، وطلبت إ١إليها يف الفقرة 
 فقرةالوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعّد ورقة تقنية بشأن املسألة املشار إليها يف                 -٤

وينبغي أن تنطلق الورقة، يف     . أعاله، لكي تنظر فيها يف دورهتا السابعة والثالثني       ) أ(١الفرعية  
املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، الصادرة عـن           مجلة أمور، من    

 امللحـق   ١٩٩٦عام  ، وبروتوكول   ٢٠٠٦اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام         
ربوتوكـول   ب املعروف(م عن إلقاء النفايات ومواد أخرى       باتفاقية منع التلوث البحري الناج    

احتجاز ثاين أكسيد   لية املعنية بتغري املناخ بشأن      ، والتقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدو     )لندن
، ومرفق  أعاله٣ و١الكربون وختزينه، واألحباث العلمية، واملسامهات املشار إليها يف الفقرتني 

  :، وينبغي أن تتناول مسائل منها ما يلي٧-م أإ/١٠املقرر 
 بأنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد      انون الدويل واإلطارات ذات الصلة    الق  )أ (  

الكربون وختزينه اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطـوي     
    أكثر من بلد؛على مواقع ختزين جيولوجي موجودة يف

 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه       ت املمكنة ألنشطة مشاريع   اخليارا  )ب (  
  : مبا فيها ما يليود، وااللتزامات الناشئة عن ذلك،العابرة للحد

مـن مرفـق    ) ي(١ف يف الفقرة الفرعية     على النحو املعرَّ   ،حتديد املسؤولية  '١'
  ؛٧-م أإ/١٠املقرر 

   للتراجع الصايف يف التخزين؛ يتقاسم واجب التصدرات خيا '٢'
  للتصدي هلا؛االقتصادية والتدابري العالجية  -اآلثار البيئية واالجتماعية  '٣'
احتجاز ثاين أكسيد الكربـون     جات الرصد يف سياق أنشطة مشاريع       احتيا '٤'

  وختزينه العابرة للحدود؛
 مبا فيها آليات التسوية املمكنة ألية منازعات قد تنشأ بني األطراف املضيفة،        )ج (  

  .املنازعات املتعلقة باملسؤولية
 الورقـة   املترتبة يف امليزانية على إعداد     باآلثار التقديرية    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٥

  .حنو ما عرضتها األمانة أعاله، على ٤التقنية املشار إليها يف الفقرة 
 يف هذه االسـتنتاجات     وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة         -٦

   .رهناً بتوافر املوارد املالية

        


