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(A)     GE.05-71393    071205    071205 
 YMQ.05-467 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثالثة والعشرون

     ٢٠٠٥    سمرب   دي /            كانون األول ٦  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

               من جدول األعمال  )  ب   ( ٦      البند 
                                    القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو

                                                                       اآلثـار املترتـبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية            
                        من أجل حتقيق أهداف       ١٠-    م أ  /  ١٢                                 النظيفة املشار إليها يف املقرر      

                                    االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى

ة ـى تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفاآلثار املترتبة عل
 من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات ١٠-م أ/١٢املشار إليها يف املقرر 

 والربوتوكوالت البيئية األخرى

 مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                                                                             لمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين، أن توصي مؤمتر                                       قـررت اهليـئة الفرعـية ل       

  .                                                                                  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع مقرر يف دورته األوىل

 ١-م أإ/-املقرر 

 صول، تسعى للح٢٢اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون 
 ٢٣ربون كاهليدروفلوروعلى وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري مركبات 

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
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                  ومرفق كل منهما،  ١٠-   م أ /  ١٢   و ٧-   م أ /  ١٧           إىل املقررين        إذ يشري  

                           رشادات تتعلق بآلية التنمية  إ (   ١-      م أإ-    و  )  ١٢      املادة  (   ١-    م أإ /-        املقررين                   وإذ يضع نصب عينيه  
        منهما،           ومرفق كل  )        النظيفة

                                 املستخدم كمادة أولية يف صنع مواد   ٢٢                                أن مركب اهليدروكلوروفلوروكربون                     وإدراكـا مـنه      
                                                    كيميائية أخرى ال خيضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال،

                تطبيق التعريفني                                                                    ألغـراض تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة،                    يقـرر،    - ١ 
   ":  ٢٢                                         املرافق اجلديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون  "            التاليني على 

      ٢٠٠٠                                                                                  بالنسبة للمرافق اليت لديها خربة عملية ال تقل عن ثالث سنوات بني بداية عام                 ) أ ( 
                    إىل زيادة إنتاج مركب   "   ٢٢                                         املرافق اجلديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون  "      ، تشري     ٢٠٠٤          وهناية عام 

                       ً                                        على احلد األقصى احملدد أصالً لإلنتاج السنوي، مبا يف ذلك إنتاج مركبات   ٢٢                      اهليدروكلوروفلوروكربون 
                                                                                                      الكلوروفلوروكـربون يف مصانع دوارة يتم تكييفها على النحو املالئم ملراعاة معدالت اإلنتاج املختلفة              

                 من سنوات العمل                                           ومركبات الكلورفلوروكربون، خالل أي        ٢٢                                 ملركـب اهلـيدروكلوروفلوروكربون     
  ؛    ٢٠٠٤            وهناية عام     ٢٠٠٠                                 الثالث األخرية الواقعة بني بداية عام 

                                                                                     بالنسبة للمرافق اليت ليست لديها خربة عملية تصل مدهتا إىل ثالث سنوات على األقل                ) ب ( 
  "   ٢٢                                             املرافق اجلديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون      "        ، تشري       ٢٠٠٤               وهناية عام        ٢٠٠٠                بني بداية عام    

                                            يل إنتاج مركب اهليدروكلوروفلوروكربون يف املرفق؛      إىل إمجا

                                                                            بـأن إصـدار وحـدات خفـض انـبعاثات معـتمدة مـن تدمـري مركب                         يعـترف  - ٢ 
                     ميكن أن يسفر عن       ٢٢                                                 يف مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون         ٢٣                         اهلـيدروكلوروفلوروكربون   

       عما    ٢٣                             مركب اهليدروكلوروفلوروكربون       أو   /    و   ٢٢                                                    زيادة اإلنتاج العاملي ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون      
                                                                                    ميكن أن حيدث خالف ذلك  وبأنه ال ينبغي آللية التنمية النظيفة أن تؤدي إىل حدوث هذه الزيادة؛

          ً          ميثل تدبرياً مهما      ٢٣                                             بـأن تدمري مركب اهليدروكلوروفلوروكربون                 ً      يعـترف أيضـاً    - ٣ 
                                   للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة؛

                                                                  رجة يف املرفق األول باالتفاقية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف                       األطراف املد      يشجع - ٤ 
    ٢٣                                                                                      على توفري موارد من مصادر أخرى غري آلية التنمية النظيفة لتدمري مركب اهليدروكلوروفلوروكربون 

                                           يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية؛

                                      تكنولوجية أن تواصل املداوالت بشأن اآلثار                                       من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال    يرجو - ٥ 
                            ، تسعى للحصول على وحدات       ٢٢                                                                املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون        

                               وبشأن سبل التصدي هلذه اآلثار، من     ٢٣                 اهليدروفلوروكربون                       معتمدة من تدمري مركبات               خفض انبعاثات
                                                       لتنفيذي التابع آللية التنمية النظيفة ليعتمده مؤمتر                             بإرشادات للمجلس ا                                 أجـل إعـداد مشـروع توصية      

  .                                                                  األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية
----- 


