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(A)     GE.05-70247    250505    250505                                                         BNJ.05-081 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب ( ٥      البند 
                القضايا املنهجية

                                                                                      اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها يف املقرر 
                                               حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى         من أجل   ١٠-   م أ /  ١٢

 اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة
 ١٠-م أ/١٢املشار إليها يف املقرر 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                                  املعلومات الواردة يف الورقة التقنية     ً   علماً ب  )      اهليئة (                                                    أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    - ١
           حالة إحراق   :                                                                       املسائل الناشئة عن تنفيذ أنشطة املشاريع احملتملة مبوجب آلية التنمية النظيفة "                    اليت أعدهتا األمانة عن 

  "   ٢٢                                             الصادر عن إنتاج اهليدروكلوروفلوروكربون                                   يف جماري النفايات السائلة      ٢٣                          مركـب اهليدروفلوروكربون    
(FCCC/TP/2005/1).  

                                                                                                      ودعـت اهليئة األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة إىل أن يقدموا إىل                - ٢
  :                     ، مسامهاهتم بشأن ما يلي    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب ٥             األمانة، حبلول 

              ، مبوجب آلية     ٢٢                                                                           اآلثـار املترتـبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون             ) أ ( 
    ٢٣                 اهليدروفلوروكربون                                                                 نظيفة، تسعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة عن تدمري مركبات           التنمية ال

                                                                                                                 من أجل حتقيق هدف بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد اليت تستنفد طبقة األوزون، مع مراعاة املبادئ احملددة يف                 
            ن االتفاقية؛   م ١           من املادة  ٥                             والتعاريف الواردة يف الفقرة  ٣           من املادة  ١       الفقرة 

  .                      وسائل التصدي هلذه اآلثار  ) ب ( 
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  :                            وطلبت اهليئة إىل األمانة ما يلي - ٣

                                                                                                 جتمـيع العروض املقدمة من األطراف يف وثيقة متنوعات لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثالثة                  ) أ ( 
  ؛ )    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (         والعشرين 

                                             طراف ومسامهات اجمللس التنفيذي آللية التنمية                                                    إعداد وثيقة معلومات، باالستناد إىل عروض األ        ) ب ( 
ُ                                                    أعاله كما ُحددت يف هذه العروض واملسامهات، لكي تنظر فيها اهليئة يف  ٢                                    النظيفة، تبني اخليارات املتصلة بالفقرة            

  .                      دورهتا الثالثة والعشرين

                  األطراف ويف وثيقة                                                                                        ووافقـت اهليئة على النظر، يف دورهتا الثالثة والعشرين، يف العروض اليت ستقدمها               - ٤
                                                                                                              املعلومات اليت ستعدها األمانة هبدف إعداد مشروع مقرر عن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه                

  .                                           اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

----- 


