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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئ
  ة والثالثونالدورة السابع

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١  إىلنوفمرب/ تشرين الثاين٢٦  منالدوحة،
  مالمن جدول األع) أ(١٢البند 

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

 مشاريع آلية التنمية النظيفة  أنشطةنشاطاً من

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات اجليولوجيـة              
  مية النظيفةباعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التن

  م من الرئيسمشروع استنتاجات مقّد    
 مقبولية أنشطة   يف) اهليئة الفرعية (التكنولوجية   الفرعية للمشورة العلمية و    يئة اهل نظرت  -١

، اليت تنطوي على نقل  يف التكوينات اجليولوجية   مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه     
ى استخدام مواقع ختزين جيولوجي موجـودة يف     ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو عل        

، باعتبارها من أنشطة آلية التنمية النظيفة، كما نظرت         )أنشطة عابرة للحدود  (أكثر من بلد    
يف إنشاء احتياطي عاملي من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين             

  . ٧-م أإ/١٠رر  من املق٥ و٤أكسيد الكربون وختزينه، عمالً بالفقرتني 
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تقترح على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع               -٢

أن تنظـر يف دورهتـا      ) اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف ( األطراف يف بروتوكول كيوتو   
اخلامسة واألربعني يف مسألة مقبولية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه             

للحدود باعتبارها من أنشطة آلية التنمية النظيفة، ويف إنشاء احتيـاطي عـاملي مـن             العابرة  
  .وحدات خفض االنبعاثات املعتمد ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أنه إذا كانت أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد               -٣
للحدود تستحق أن ُتدرج يف إطار آلية التنمية النظيفة، فسيكون من           الكربون وختزينه العابرة    
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املفيد االستناد إىل مزيد من اخلربات العملية املتعلقة بأنشطة مشاريع احتجاز ثـاين أكـسيد               
  .الكربون وختزينه

اجتماع األطراف بـإدراج العناصـر الـيت        /مؤمتر األطراف وأوصت اهليئة الفرعية      -٤
 يتضمنها املرفق يف مشروع مقرره بشأن التوجيهات اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفـة،            

  . يف دورته الثامنةبالنظر فيه واعتمادهاجتماع األطراف /مؤمتر األطرافسيوصى الذي 
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  رفقامل

 بشأن التوجيهات اإلضـافية     عناصر يوصى بإدراجها يف مشروع مقرر         
  املتعلقة بآلية التنمية النظيفة

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٧-م أإ/١٠و، ٥-م أإ/٢و، ٤-م أإ/٢، و٢-م أإ/١، و١-م أإ/٧ إىل املقررات إذ يشري  
خالل دورهتـا   ية،  التكنولوج الفرعية للمشورة العلمية و    يئةاهل أن تنظر    يقرر  -١  

يف  أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه        مقبولية  يف  اخلامسة واألربعني،   
 اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو علـى               التكوينات اجليولوجية 

نمية استخدام مواقع ختزين جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد، باعتبارها من مشاريع آلية الت             
النظيفة، وأن تنظر خالل الدورة نفسها يف إنشاء احتياطي عاملي مـن وحـدات خفـض                
االنبعاثات املعتمد ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف التكوينـات             

  اجليولوجية؛

 أنه إذا كانت أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون            يقرر أيضاً   -٢  
 اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر  اجليولوجية،وختزينه يف التكوينات

 تـستحق أن ُتـدرج يف   أو على استخدام مواقع ختزين جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد،          
إطار آلية التنمية النظيفة، فسيكون من املفيد االستناد إىل مزيد من اخلربات العملية يف جمـال                

أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يف إطار آلية         أنشطة مشاريع احتجاز ثاين     
  .التنمية النظيفة

        
  


