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(A)     GE.05-70366    260505    260505                BNJ.05-177 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٩      البند 
                                  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة

       عن                                           لفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                          الـتقرير اخلـاص ل    
                 القضايا املتصلة    :       العاملي                                         محايـة طـبقة األوزون والنظام املناخي              
                                                      مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور      

     عن                                     لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                      الـتقرير اخلـاص ل    
                 القضايا املتصلة    :                                                محايـة طـبقة األوزون والنظام املناخي العاملي       

        بالفلور                                              مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                              احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                                                                   أعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن امتناهنا للفريق  - ١
  ،                               املواد املستنفذة لطبقة األوزون               املتعلق ب                                 املنشأ مبوجب بروتوكول مونتريال                                        فريق التقييم التكنولوجي االقتصادي    و

                                    محاية طبقة األوزون والنظام املناخي            عن                                          لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                     للتقرير اخلاص ل              إمتامهما       عـن 
   . )١ ( )             التقرير اخلاص    (                                                                             القضـايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور          :         العـاملي 

  .          ذا التقرير                                              والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير املستوى الرفيع هل

  :                                               والحظت اهليئة الفرعية أن التقرير اخلاص يقدم ما يلي - ٢

                                                      

  . ٨-   م أ /  ١٢                                              لتقرير استجابة لدعوة موجهة إىل الفريقني يف املقرر  ُ         أُعد هذا ا  ) ١ (
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       مركبات       ً     ً         ً                                                                    تقيـيماً شـامالً ومـتوازناً آلثـار املـواد املسـتنفدة لطبقة األوزون وبدائلها من                   ) أ ( 
                وطبقة األوزون؛        العاملي ي          نظام املناخ        على ال                                              اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور

                                         ، واستنفاد طبقة األوزون، وتغري املناخ؛                                    املركبات الكربونية اهلالوجينية                  مفـيدة عن              معلومـات   ) ب ( 
                                                                                                                 وإنـتاج وبنوك وانبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون وبدائلها؛ وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق               

                                  وهناية حياة استرداد املواد وإعادة                                                                    طائفة من اخليارات، منها حتسني احتواء املواد، وختفيض كمية املواد يف املعدات،
َ               تكون احتماالت تسببها يف االحترار العاملي مهَملة أو                                                                      تدويـرها أو تدمريها، وزيادة استخدام املواد البديلة اليت                                                  

  .                              واستخدام تكنولوجيات من نوع آخر        ضئيلة،

                     اص عند وضع وتنفيذ                                                                                    وشـجعت اهليئة الفرعية األطراف على استخدام املعلومات الواردة يف التقرير اخل            - ٣
  .                               استراتيجياهتا املتعلقة بتغري املناخ

                          العمل على مواصلة البحث                               الذي شجع األطراف على       ٨-    م أ  /  ١٢                                       وأشـارت اهليـئة الفرعية إىل املقرر         - ٤
                                                                                                           والـتطوير يف جمـال التكنولوجـيات اليت تصون طبقة األوزون، مع اإلسهام يف الوقت نفسه يف حتقيق أهداف                   

                  واملراقبة املنهجية                                                         والحظت اهليئة الفرعية احلاجة املستمرة إىل البحوث والقياسات      .          واالتفاقية                    بروتوكول مونتريال   
  .                                                             فيما يتصل بطبقة األوزون والنظام املناخي العاملي واحتماالت الترابط

                                                                                                       وترحـب اهليـئة الفرعية باملعلومات اليت سترد إليها، حسب االقتضاء، حبلول دورهتا الرابعة والعشرين                - ٥
                               املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة                               طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال                             من أمانة اتفاقية فيينا حلماية   )     ٢٠٠٦      مايو /  ار  أي (

  .                                                                         األوزون بشأن أي دراسة للتقرير اخلاص جيريها اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال

              آراءها عن       ٢٠٠٦       فرباير   /    شباط    ١٣                                                                     ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول يوم              - ٦
                                   ِّ                     وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن جتمِّع هذه اآلراء يف وثيقة   .                                             جوانـب الـتقرير اخلاص املتصلة هبدف االتفاقية    

  .                                                                                               متنوعة املواضيع، للنظر فيها يف دورهتا الرابعة والعشرين، بغية إمتام النظر يف هذا البند من جدول األعمال

- - - - - 


