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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة عشرة

 2002 يونيه/حزيران 14-5بون، 
  من جدول األعمال6البند 

العالقة بني اجلهود املبذولة حلماية طبقة األوزون يف الغالف اجلوي العلوي 
بات القضايا املتصلة باملركّ: حلفظ النظام املناخي العامليواجلهود املبذولة 

  واملركّبات الكربونية الفلورية املشبعةالكربونية الفلورية اهليدروجينية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

مبا قدمته األطراف يف الوثيقتني     ) اهليئة(أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجية             -1
FCCC/SBSTA/2002/MISC.6 و Add.1      حلكومية عن موقع اهليئـة على الشبكة      ، ومبـا قدمته املنظمات غري ا

 .FCCC/SBSTA/2002/INF.1، فضالً عن املعلومات الواردة يف الوثيقة )1(العاملية

وأشارت اهليئة إىل أن االتفاقية متنح األطراف املرونة يف اتباع أمثل النهج جتاه ختفيض إمجايل انبعاثات غازات                  -2
 . أدىن املستويات عند اختاذها لإلجراءات الرامية إىل معاجلة تغري املناخالدفيئة املكافئة لثاين أكسيد الكربون إىل

وأقرت اهليئة بالدور الذي يؤديه استخدام املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية، واهليدروكربونات،            -3
ملستنفدة لألوزون،  والنشادر، وثاين أكسيد الكربون، وغريها من خيارات يف عملية التخلص التدرجيي من املواد ا             

مبوجب بروتوكول مونتريال، وشجعت األطراف على ضمان اختاذ اإلجراءات الرامية إىل معاجلة استنفاد األوزون، 
 ).االتفاقية(مبا يسهم أيضاً يف بلوغ أهداف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 

 ـــــــــــــ
(1) http://unfccc.int/program/mis/wam/index.html. 
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وشجعت اهليئة احلكومات على الدخول يف حوارات مع املصانع وأصحاب املصلحة املعنيني، ومواصلة ما   -4
بدأته من حوارات معهم، بغية دعم االتفاقات الطوعية القائمة واالتفاقات الطوعية اجلديدة اجلاري إعدادها، للحد 

 .املستنفدة لألوزونمن انبعاثات غازات الدفيئة عند تطبيق استخدام بدائل املواد 

واعتـربت اهليـئة أن نشـر املعلومات احملايدة التوجه السياسي على نطاق واسع مسألة حيوية للسماح          -5
للمؤسسات واحلكومات بالقيام خبيارات مستنرية استنارة كاملة فيما يتعلق خبيارات االستعاضة عن املواد املستنفدة 

 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على مواصلة توفري هذه          وشجعت اهليئة األطراف واملنظمات   . لألوزون
 .املعلومات، وخباصة للبلدان النامية، مبا يف ذلك إتاحتها على موقع االتفاقية على الشبكة العاملية

والحظـت اهليئة أمهية إعداد جمموعة متوازنة من املعلومات العلمية والتقنية واملتصلة بالسياسات، حبيث               -6
كـون اهلدف من إعدادها توفري معلومات حمايدة التوجه السياسي وسهلة االستخدام جلميع األطراف وأصحاب              ي

املصـلحة، ملساعدم يف اختاذ قرارات مستنرية عند تقييم بدائل املواد املستنفدة لألوزون، مع اإلسهام يف الوقت                 
 .نفسه يف بلوغ أهداف االتفاقية وبروتوكول مونتريال

 :ي أن تكون جمموعة املعلومات املذكورة أعاله خمتصرة، وعليها أن تغطي ااالت العريضة الثالثة التاليةوينبغ -7

تقدمي موجز ألحدث املعلومات العلمية املتوفرة عن العالقة بني استنفاد طبقة األوزون واالحترار              )أ(
 ات الدفيئة ذات الصلة؛العاملي، مبا يف ذلك تركزات الغازات املستنفدة لطبقة األوزون وغاز

وتوفري معلومات تقنية عن ممارسات وتكنولوجيات التخلص التدرجيي من املواد املستنفذة لألوزون، مع              )ب(
وينبغي أن تغطي هذه املعلومات القطاعات ذات    . اإلسهام يف الوقت نفسه يف بلوغ أهداف االتفاقية وبروتوكول مونتريال         

. يد، وتكييف اهلواء، واملواد الرغوية، واإليروسوالت، واملذيبات، وتطبيقات مكافحة احلرائق         الصلة، مبا فيها التدفئة، والترب    
كمـا ينـبغي أن تتضمن اخليارات التقنية املتمثلة يف مجلة أمور منها االحتواء احملسن، واستخدام السوائل أو الغازات أو                    

مهملة أو ضئيلة، واستخدام تكنولوجيات من نوع آخر،    اإليروسـوالت اليت تكون احتماالت تسببها يف االحترار العاملي          
كما ينبغي أن تعرض    . وحتسـني العمليات، واالسترجاع يف اية دورة احلياة، وإعادة التدوير، والتخلص من هذه املواد             

ة، واألداء  معلومـات تقنية ذات صلة باملوضوع، تشمل التكلفة، ومدى التوافر، والقضايا الصحية والطبية والبيئية واألمني              
الـتقين، والطاقـة، وكفاءة استخدام املوارد، وانبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة، باستخدام األداء املناخي طوال دورة                 

 وينبغي اإلشارة، عند االقتضاء، إىل السياسات والتدابري ذات الصلة؛. احلياة

رية اهليدروجينية وما يترتب    وحجم العرض والطلب يف املستقبل على املركبات الكربونية الفلو         )ج( 
والحظت اهليئة أن بلداناً نامية عديدة      . علـيهما مـن آثار على البلدان النامية، استناداً إىل التقارير ذات الصلة            

 . تستخدم املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية يف تطبيقاا وأا تعتمد على استرياد هذه املواد

علومات، دعت اهليئة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التقييم           وتيسـرياً إلعـداد هذه امل      -8
التكنولوجي واالقتصادي، بالتشاور مع منظمات أخرى كربنامج األمم املتحدة للبيئة، إىل النظر يف أساليب توفري               

. ا وآثارها على املوارد وتوقيت مجعها أعاله، وإمكانية مجعه7املعلومات العلمية والتقنية املتوازنة املبينة يف الفقرة   
وستنظر اهليئة يف هذه الردود     . كما دعت اهليئة الفريقني إىل تقدمي ردودمها إليها قبل انعقاد دورا السابعة عشرة            
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أثناء دورا السابعة عشرة بغرض اختاذ قرار أثناء انعقاد مؤمتر األطراف الثامن فيما إذا كان ينبغي تقدمي طلب آخر 
 . هاتني اهليئتني بشأن هذه املسألة أم الإىل

 :وعند النظر يف مشروع القرار هذا، ينبغي للهيئة أن تضمن موعة املعلومات ما يلي -9

 أال تكون تكراراً ملا تبذله هاتني املنظمتني حالياً من جهود؛ )أ( 

 أن تكون يف حدود والية هاتني املنظمتني ؛ )ب( 

  أعاله؛5ملعلومات املقدمة، على النحو املبني يف الفقرة أن تعتمد أيضاً على ا )ج( 

 أي يكون إعدادها فعاالً من حيث التكلفة؛ )د( 

 .أال يسفر عنها فرض أية اشتراطات إبالغ جديدة على األطراف  )ه( 

 اإلسهام يف والحظت اهليئة أمهية مواصلة البحث والتنمية يف جمال التكنولوجيات احملافظة على طبقة األوزون، مع            -10
 . الوقت نفسه يف بلوغ أهداف االتفاقية وبروتوكول مونتريال، وشجعت األطراف على العمل على بلوغ هذه الغاية

والحظـت اهليئة أن الصندوق املتعدد األطراف املنشأ مبوجب بروتوكول مونتريال ميول االستعاضة عن               -11
ودعت اهليئة األطراف إىل    . ل يعد بعضها من غازات الدفيئة أيضاً      املواد املستنفذة لألوزون يف البلدان النامية ببدائ      

الـنظر يف متويل املشاريع، باإلضافة إىل التمويل الذي يقدمه الصندوق املتعدد األطراف، من خالل جهات منها                 
 . خباصة مرفق البيئة العاملية وآلية التنمية النظيفة

ذه االستنتاجات إىل عناية اجتماع األطراف يف بروتوكول        وطلبـت اهليئة من أمانة االتفاقية أن توجه ه         -12
 . مونتريال من خالل أمانته

ورحبت اهليئة مبا قدمته األطراف من معلومات عن املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات              -13
ابعة عشرة لكي ينظر فيه     الكربونـية الفلورية املشبعة، ووافقت على التوصية بإعداد مشروع قرار يف دورا الس            

كما وافقت اهليئة على أن تنظر يف دورا السابعة عشرة يف مسألة اختتام أعماهلا بشأن بند . مؤمتر األطراف الثامن
العالقة بني اجلهود املبذولة حلماية طبقة األوزون يف الغالف اجلوي العلوي واجلهود            "جـدول األعمـال املعنون      

القضايا املتصلة باملركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات       : اخي العاملي املـبذولة حلفـظ الـنظام املن      
 ".الكربونية الفلورية املشبعة
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