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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
     يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب، 

  من جدول األعمال١٦البند 
  بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتواقتراح من

 اقتراح من بيالروس لتعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو

 مشروع مقرر مقترح من الرئيس

 ٢-م أإ/-مشروع املقرر 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

 توكول كيوتو وحتمل التزام كمي خبفض االنبعاثات، باقتراح بيالروس لتعديل املرفق باء بربوإذ يعترف 

  من بروتوكول كيوتو،٢١ و٢٠ و٣ إىل املواد وإذ يشري 

 ،١-م أإ/٣٢ إىل مقرره وإذ يشري أيضاً 

 ،FCCC/KP/CMP/2006/2 املقترح املقدم من مجهورية بيالروس والوارد يف الوثيقة وإذ يأخذ يف اعتباره 

 مجهورية بيالروس والتقدم الذي أحرزته خلفض انبعاثاهتا من غازات           بـاجلهود اليت بذلتها    وإذ يرحـب   
 الدفيئة واالمتثال ألحكام بروتوكول كيوتو،

 أن مجهوريـة بيالروس قدمت موافقتها اخلطية على اعتماد تعديل للمرفق باء لربوتوكول              وإذ يالحـظ   
 ،FCCC/KP/CMP/2006/9الوثيقة  من بروتوكول كيوتو، كما يرد يف ٢١ من املادة ٧كيوتو وفقاً للفقرة 
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  تعديل املرفق باء بربوتوكول كيوتو كما يرد يف مرفق هذا املقرر؛يعتمد -١ 

بقـرار مجهورية بيالروس عدم حساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب            يرحـب    -٢ 
 من  ٣ من املادة    ٤رة  مصـادرها وعملـيات إزالـتها بواسطة املصارف النامجة عن إدارة الغابات مبوجب الفق             

  يف فترة االلتزام األوىل؛١-م أإ/١٦بروتوكول كيوتو وعمالً باملقرر 

 بأن تستخدم مجهورية بيالروس أي عائدات مترتبة على عمليات حتويل مبوجب            يرحـب أيضاً   -٣ 
يئة، رهناً مبوافقة    من بروتوكول كيوتو الختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل خفض انبعاثات غازات الدف             ١٧املادة  

 السلطات املختصة جبمهورية بيالروس؛

 ٧ أن حتتفظ مجهورية بيالروس، يف سجلها الوطين، يف فترة االلتزام األوىل، باحتياطي بنسبة يقرر -٤ 
 من بروتوكول كيوتو، باإلضافة إىل      ٣ من املادة    ٨ و ٧يف املائـة من الكمية املخصصة هلا حمسوبة وفقاً للفقرتني           

 ؛١-م أإ/١١ من مرفق املقرر ٦ي فترة االلتزام حمسوباً وفقاً للفقرة احتياط

 األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل التصديق على التعديل الوارد يف مرفق هذا املقرر أو               يدعـو  -٥ 
 .قبوله أو املوافقة عليه
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 املرفق

 تعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو

 :وبلجيكابني بندي النمسا  )١(ُيدرج النص التايل 

 *بيالروس 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

                                                      

 .تعين عالمة النجمة أدناه أن بيالروس من البلدان اليت تشهد عملية انتقال إىل اقتصاد السوق )١(


