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 والتكنولوجيةللمشورة العلمية  الفرعية الهيئة
 واألربعون الخامسة الدورة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 14-7 مراكش،

 من جدول األعمال )ب(11البند 
 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو 

احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجيةة 
 من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفةباعتباره نشاطاً 

احتجةةةةاز ثةةةةاني أكسةةةةيد الكربةةةةون وتخزينةةةةه فةةةةي التكوينةةةةات الجيولوجيةةةةة   
  باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
اهليئة الفرعيةة لممشةو ا الممميةة والولنولوجيةة ) يئةة ا(شةو ا(، ا او مةا ا ام ةة أوصت  

واأل بمةة ، مةةةألطر األاةةةرا  المامةةت بوصةةةفا اجومةةةاك األاةةةرا  ا بروتوكةةول كيوتةةةو بةةة   ين ةةةر، ا 
 او تا الثانية عشرا، ا مشروك االسونواجات الوايل ويمومده:

ي التكوينةةةةات الجيولوجيةةةةة احتجةةةةاز ثةةةةاني أكسةةةةيد الكربةةةةون وتخزينةةةةه فةةةة  
 باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

أحةةةةةةةاا مةةةةةةةألطر األاةةةةةةةةرا  المامةةةةةةةت بوصةةةةةةةةفا اجومةةةةةةةاك األاةةةةةةةةرا  ا بروتوكةةةةةةةول كيوتةةةةةةةةو  -1
)مألطر/اجوماك أاةرا  كيوتةو( عممةاا باألعمةال الةل ا ةاممت ئةا اهليئةة الفرعيةة لممشةو ا الممميةة 

، وبالممةةةةت اللبةةةةجن الةةةة   أ  تةةةةا 8-إ/م أ5مةةةةن ا(قةةةةر   41و 40قرت  الفوالولنولوجيةةةةة عمةةةة ا بةةةة
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احوجةةةاا  ةةةاين وا الو قةةةة الوقنيةةةة بشةةة   أنشةةةاة مشةةةا ي   ا تقا ير ةةةا (1)اةةةرا ، كمةةةا  ةةةو مبةةةّ  أ
 .(2)عرب احلدوا أك يد اللربو  وخت ينا

أك ةةيد احوجةةاا  ةةاين بالةةدو  الةة   تألايةةا تلنولوجيةةا  أقةةر مألطر/اجومةةاك أاةةرا  كيوتةةو -2
 ا الوصد  النبما ات غااات الدفيئة ا إاا  آلية الونمية الن يفة. اللربو  وخت ينا

عممةةةاا ب نةةةا ح يةةةرا حةةة  اس  أ  امةةة  لو ةةةجيت  أحةةةاا مألطر/اجومةةةاك أاةةةرا  كيوتةةةو -3
نشاا باعوبا ه نشاااا من أنشاة مشا ي  آلية الونمية الن يفة ا إاا  ارائة  وإجةراتات احوجةاا 

يد اللربو  وخت ينا ا الولوينات اجليولوجية،  غم اعوماا اجملمس الونفي   سلية الونميةة  اين أك 
 .(3)الن يفة الو ائَ  ذات الصمة

مقبوليةة اال ةا ك ا إاةا   أ  ينهة  الن ةر ا م ة لة قر  مألطر/اجوماك أاةرا  كيوتةو -4
وخت ينةةةةا ا الولوينةةةةات  آليةةةةة الونميةةةةة الن يفةةةةة ب نشةةةةاة مشةةةةا ي  احوجةةةةاا  ةةةةاين أك ةةةةيد اللربةةةةو 

اجليولوجية، الل تناو  عمى نقت  اين أك يد اللربو  من بمد إىل آخر أو عمى اسوخدام مواقة  
ختةةة ين جيولوجيةةةة موجةةةواا ا أكثةةةر مةةةن بمةةةد، وا إنشةةةات احويةةةاا  عةةةا(  مةةةن وحةةةدات خفةةة  

لوينةةةةةات االنبما ةةةةةات ا(مومةةةةةد ألنشةةةةةاة مشةةةةةا ي  احوجةةةةةاا  ةةةةةاين أك ةةةةةيد اللربةةةةةو  وخت ينةةةةةا ا الو
 .اجليولوجية

    

__________ 

(1) FCCC/SBSTA/2012/MISC.12و ،Add.1.  

(2) FCCC/TP/2012/9. 
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