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(A)     GE.06-70200     240506    240506 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

 من جدول األعمال) ب(١٢البند
 مع املنظمات الدولية املختصةالتعاون 

 :التقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي
    القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون

    املشبع بالفلور

 :التقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي
 صلـة مبركبات اهليدروفلوروكربـون ومركباتالقضايـــا املت

 الكربون املشبع بالفلور

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

األمانة من أجل  )١(رحَّبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير باملعلومات اليت قدمتها -١
 :عما يلي) أمانة األوزون(ريال امللحق هبا اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ومن أجل بروتوكول مونت

التقرير اخلاص املتعلق حبماية النظر أثناء اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال السابع عشر يف  )أ( 
القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبَّع       : طـبقة األوزون والنظام املناخي العاملي     

الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر ) ير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ   التقر(بالفلور  
 املناخ وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي التابع لربوتوكول مونتريال؛

 .ونتريالالتقرير التكميلي الذي أعده فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي التابع لربوتوكول م )ب( 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/MISC.7. 
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 وأحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية علماً بآراء األطراف الواردة يف الوثيقة                -٢
FCCC/SBSTA/2006/MISC.2 .              وأشـارت اهليـئة الفرعـية إىل أهنـا قد طلبت يف دورهتا الثالثة والعشرين 

)FCCC/SBSTA/2005/10    كانون (ا السابعة والعشرين    مـن األمانـة أن تقوم خالل دورهت        )) ه(٢٦، الفقـرة
ودعت . ، بتنظيم حلقة عمل أثناء الدورة بشأن االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون       )٢٠٠٧ديسـمرب   /األول

اهليـئة الفرعية األطراف إىل اغتنام هذه الفرصة، فضالً عن الفرص اليت هتيئها بنود جدول األعمال األخرى ذات                  
أو ختفيض انبعاثات مركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون /يف جمال إدارة والصلة، لتقاسم جتارهبا احمللية 

. املشـبَّع بالفلور، بطرق منها تنفيذ تدابري يف جمال احتواء هذه املواد، واستردادها، وإعادة استخدامها، وتدمريها      
 . ة العمل هذه بصفة مراقبوطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تدعو ممثالً عن أمانة األوزون حلضور حلق

وسـلَّمت اهليئة الفرعية بأن اإلجراءات اليت ُتتخذ حلماية طبقة األوزون أو ملعاجلة تغري املناخ ميكنها أن                  -٣
ولذلك فقد شجعت اهليئة    . تؤثر على كل من محاية طبقة األوزون واجلهود املبذولة للتخفيف من حدة تغري املناخ             

لسعي إىل ضمان حسن التواصل فيما بني اجلهات املسؤولة يف حكوماهتا عن كل من       الفرعية كافة األطراف على ا    
 .هاتني املسألتني

وشـجعت اهليئة الفرعية أمانة االتفاقية وأمانة األوزون على أن تواصال التعاون يف جماالت منها املسائل                 -٤
 وأن تقّدما، حسب االقتضاء، تقارير إىل اهليئة الناشئة عن التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،

وميكن أن تتضمن هذه  . الفرعـية بشـأن التطورات ذات الصلة من أجل إبالغ األطراف واملنظمات املختصة هبا             
التقارير، يف مجلة أمور، معلومات مستمدة من حلقات العمل ذات الصلة اليت ُتنظَّم يف إطار بروتوكول مونتريال، 

تشرين (بالغ أثناء الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           ويشـمل ذلـك اإل    
 .٢٠٠٦يوليه /مارس وحلقة العمل اليت ستعقد يف متوز/عن حلقة العمل اليت ُعقدت يف آذار) ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

- - - - - 

 


