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  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة

 ،٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١أكرا، 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١وبوزنان، 

   من جدول األعمال)ج (٣البند 
حتليل وسائل بلـوغ األهـداف املتعلقـة خبفـض          

فعاليتها وإسـهامها يف    االنبعاثات وحتديد طرق زيادة   
 ةالتنمية املستدام

  حتليل وسائل بلوغ األهداف املتعلقة خبفض االنبعاثات 
  ةفعاليتها وإسهامها يف التنمية املستدام وحتديد طرق زيادة

  استنتاجات مقترح من الرئيسمشروع 

 اإلضـافية االلتزامـات    للنظـر يف   الفريق العامل املخصص     ت اليت توصل إليها   وفقاً لالستنتاجا   - ١
 قام الفريـق  )١(يف دورته اخلامسة املستأنفة، املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو  يف ةدرجلألطراف امل 

  .اوقطاعات وفئات مصادرهالدفيئة تغطية غازات نطاق نظره يف توسيع مبواصلة 

                                                   
)١(  FCCC/KP/AWG/2008/3٣٢رة ، الفق. 
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معاجلة جممل مكـافئ ثـاين أكـسيد         على أنه ينبغي أن تستمر       ملخصص ا وافق الفريق العامل  و  - ٢
ـج  " باسم املعروفة أيضاً( من بروتوكول كيوتو ٣الكربون يف غازات الدفيئة املنصوص عليها يف املادة  

  .، بالنسبة لفترة االلتزام الثانية")السلة

 فاقية وبروتوكول كيوتو بني االت متسق ختاذ ج ااحلاجة إىل احملافظة على     إىل   الفريق العامل    أشارو  - ٣
 فيمـا يتعلـق   يئة وقطاعات وفئات مصادرها عند النظر يف غازات الدفمناسباً، ما كانالتابع لالتفاقية،   

  .بالتزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول

 فلوريـة   هليـدرو اديدين من مركبات الكربـون      اجلنوعني  ال ىلإاملخصص   الفريق العامل    شارأو  - ٤
ق  الفري الحظو.  منذ اعتماد بروتوكول كيوتو    مت استحداثهما اللذين  املشبع بالفلور   ومركبات الكربون   

 الواردة يف تقرير التقييم الرابـع للفريـق احلكـومي          اجلديدة وجمموعات الغازات   الغازات يضاًأالعامل  
  :الدويل املعين بتغري املناخ

  ؛(NF3) ثالثي فلورو النتروجني  )أ(

   ؛(SF5CF3)  فلوريد الكربيتمخاسيثالثي فلوريد امليثيل   )ب(

  اإليثري املفلور؛  )ج(

   اإليثري؛الفلور متعددمثاين   )د(

، (CH3OCH3)  ثنائي ميثيـل اإليـثري     اهليدروكربونات واملركبات األخرى، مبا يف ذلك       )ه(
، (CH3Cl) كلوريـد امليثيـل   و،  (CH2Cl2) كلوريد امليثيلني و،  (CH3CCl3)يثيل  كلوروفورم امل و
 يوديـد  ثالثي فلورو و،  (CHBrF2) برومو ثنائي فلورو امليثان   و،  (CH2Br2) ثنائي برومو امليثان  و

  .(CF3I) امليثان

كـانون   (ستأنفةاملسادسة ال  على مواصلة النظر، يف دورته املخصص كذلك  وافق الفريق العامل  و  - ٥
إدراج   والقانونية إلمكانيـة يةاألوجه العلمية والتقنية واملنهج  يف مجلة أمور منها   ) ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

املعلومـات   : االعتبـار  ا يلي يف  مأخذ   الثانية، مع    يف فترة االلتزام  أعاله   ٤لغازات املذكورة يف الفقرة     ا
؛ وخيـارات   ودرجة إسـهامها يف االحتـرار العـاملي        ؛ النبعاثاا واملتوقعةاخلاصة باملستويات القائمة    

قوية وبدائل هلـذه  النهجيات امل ملكافئ ثاين أكسيد الكربون و  ملقاييس واملعايري املوحدة  ا وتوافر   التخفيف
ـ    فرة،واآلثار املترتبة عن ذلك على األطراف؛ واخلربات املتو  ؛الغازات  امبا يف ذلـك فريـق التكنولوجي

  .بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون االقتصادي التابع لربوتوكول مونتريالييم والتق
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مركبـات الكربـون     هدف إىل التخلص من   يأشار الفريق العامل إىل أن بروتوكول مونتريال        و  - ٦
املتعلقة باسـتهالك    وذلك مبعاجلة اجلوانب      فلورية،  كلورية الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو    

 وفقـاً يف الوقت الراهن    كما أشار إىل أنه     . ولكنه ال يعاجل انبعاثاا    ، ا واالجتارنتاجها  إهذه الغازات و  
على تغري املناخ باملقارنة مع الغـازات       أكثر خطورة   تأثريات  فإن هذه الغازات هلا     لتقرير التقييم الرابع،    

  . أعاله٤املذكورة يف الفقرة 

 للمعلومات التقنية بشأن الغـازات املـذكورة يف   طلب الفريق العامل إىل األمانة أن تعد جتميعاً  و  - ٧
لة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات       ، واألرصدة القائمة واالنبعاثات احملتم    عالهأ ٤الفقرة  

فلورية، وأن تتيحها على موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ علـى              كلورية  الكربون اهليدرو   
  . لكي ينظر فيها الفريق العامل يف دورته السادسة املستأنفةاالنترنيت

 ـ ـ ـ ـ ـ


