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(A)     GE.07-63807    081007    081007 

 مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع      
    األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣بايل، 
 من جدول األعمال املؤقت) ب(٢٠البند 
 ئل أخرىمسا

 اقتراح من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق 
 ) ٢-م أإ/١٠املقرر (   باء يف بروتوكول كيوتو     

    قبل بدء نفاذه

 اقتراح من بيالروس لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق باء يف 
 قبل بدء نفاذه) ٢-م أإ/١٠املقرر (بروتوكول كيوتو 

 مذكرة من األمانة

مة بيالروس طلباً بإدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة            تلقـت األمانة من حكو     
). اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (ملؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

ى أساس أن   اجتماع األطراف إىل النظر يف هذا البند يف مناقشة جتري يف جلسة عامة عل             /وسيدعى مؤمتر األطراف  
 .تواصل بيالروس توسيع نطاق اقتراحها وتعميقي مضمونه
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 موجهة من   ٢٠٠٧أغسـطس   / آب ٢٢رسـالة مؤرخـة     
بـيالروس إىل األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة         
 اإلطاريـة بشأن تغري املناخ لإلعداد لتنفيذ تعديل املرفق باء    

 ل بدء نفاذهقب) ٢-م أإ/١٠املقرر (  يف بروتوكول كيوتو 

 ]األصل بالروسية[

كمـا تعـلمون، إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، العامل بوصفه                  
، الذي اختذه يف دورته الثانية، تعديالً ٢-م أإ/١٠اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد اعتمد، مبوجب املقرر 

واألطراف يف بروتوكول كيوتو ماضية يف التصديق       . فق باء يف بروتوكول كيوتو    اقترحته مجهورية بيالروس للمر   
فالتعديل الذي يتم إدخاله على أي اتفاق دويل هو اتفاق دويل يف حد ذاته، ومن املتوقع أن                 . عـلى هذا التعديل   

عملية حبيث  كما أن مجهورية بيالروس تفعل ما يف وسعها لتسريع هذه ال          . تستغرق عملية التصديق بعض الوقت    
 .تصبح مؤهلة، يف أقرب وقت ممكن، لكي تشارك مشاركة كاملة يف فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو

وإىل جانب التأخري احملتمل يف مشاركة بيالروس يف فترة االلتزام األوىل بسبب التصديق على التعديل وبسبب                 
يوجد، مع ذلك، عدد من اإلجراءات التقنية اليت يتعني    ) توكول كيوتو  من برو  ٢١ و ٢٠املادتان  (اإلجراء املتعلق بنفاذه    

 .على أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أن تستكملها واليت ستستغرق أيضاً بعض الوقت

 فعـلى سبيل املثال، من غري املمكن التحقق من حساب الكمية املخصصة جلمهورية بيالروس ألهنا رمسياً        
 .ليست طرفاً يف املرفق باء

وتتقـيد بيالروس تقيداً دقيقاً بكافة متطلبات بروتوكول كيوتو، وتقدم كل البالغات والتقارير الوطنية               
 .الالزمة يف وقتها احملدد، وهي تشارك كذلك مشاركة نشطة يف كافة دورات مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتني

ماً يف إضفاء الشرعية على مشاركة بيالروس يف فترة االلتزام األوىل ونعـتقد أنه من احلكمة أن منضي قد     
 .مبوازاة التصديق على التعديل وليس بعده

وسنكون ممتنني لو تفضلتم بإضافة بند مقابل يف جدول أعمال الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه  
ختفيض كبري يف املدة املطلوبة ملشاركة بيالروس يف اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وهو إجراء سيؤدي إىل 

 .فترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو

 الكسندر اباتسكي): التوقيع(
 النائب األول للوزير

مركـز االتصـال الوطين اخلاص باتفاقية       
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
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