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(A)     GE.07-70316    170507    170507 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال ) أ(٨البند 
 والقضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوت

  ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون 
)   HCFC-22 (         سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري 

 )HFC-23 (٢٣ -   مركبات اهليدروفلوروكربون 

اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات       
 سعياً للحصول ٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون 

 على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري       
  ٢٣ -        مركبات اهليدروفلوروكربون 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  -١
، بأن إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري ١-م أإ/٨م، يف مقرره  يف بروتوكول كيوتو كان قد سلَّ     

، ميكن أن ُتسفر عن ٢٢ - مبرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون ٢٣ -مركبات اهليدروفلوروكربون 
ن حيدث   أعلى مما ميكن أ    ٢٣ -أو اهليدروفلوروكربون   / و ٢٢ -إنتاج عاملي ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون     

 .خالف ذلك، وبأن آلية التنمية النظيفة ينبغي أال تؤدي إىل حدوث مثل هذه الزيادة

وذكـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أهنا ترّحب باملعلومات أو التحليالت أو نتائج                -٢
تكون هلا صلة باملناقشات حول آثار      عمليات التقييم اليت ُيجريها اخلرباء، واالتفاقات واملنظمات الدولية، اليت قد           

 أعاله، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، عملية التقييم اليت يقوم هبا حالياً فريق               ١الوضـع املشار إليه يف الفقرة       
 .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
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ية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية       ودعـت اهليئة الفرع    -٣
 اليت )١(سبتمرب باآلراء بشأن أية ُنهج ممكنة، مثل الُنهج/ أيلول ٢١الدولية املعنية إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه         

 أعاله، وطلبت إىل ١املشار إليها يف الفقرة كـان قد مت حبثها يف املشاورات يف الدورات السابقة، للتطرق لآلثار     
األمانة جتميع وجهات النظر هذه لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة                

 :وجيب أن تتوسَّع اآلراء املقدمة يف أمور من بينها ما يلي). ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(والعشرين 

  أعاله؛١النهج يتطرق لتفادي اآلثار املشار إليها يف الفقرة ما إذا كان  )أ( 

 .جدوى تنفيذ النهج )ب( 

ووافقـت اهليـئة أيضاً على حبث هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين، والقيام، إذا أمكن، بإعداد                  -٤
ر األطراف العامل بوصفه  مشروع مقرر يتضمن توجيهات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، لكي يعتمده مؤمت           

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(اجتماع األطراف يف دورته الثالثة 

- - - - - 

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2007/1 ٣٧، الفقرة. 


