
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    تحدةاألمم امل  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-64368    271108    271108 

  األطرافمؤمتر 
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٢- ١بوزنان، 

   من جدول األعمال املؤقت التكميلي٧البند 
  ات الكمية الطوعيـة    معلومات عن االلتزام  

  ٢٠١٢- ٢٠٠٨لكازاخستان يف الفترة    

 وموّجهـة مـن     ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣رسالة مؤرخة   
كازاخستان إىل األمني التنفيذي ألمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة           
  اإلطارية بشأن تغري املناخ، فيما يتعلق باملعلومات عن االلتزامـات          

  ٢٠١٢-٢٠٠٨ يف الفترة نالطوعية لكازاخستاالكمية       
 للـدورة الرابعـة     إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت      ب من حكومة كازاخستان     اًطلبتلقت األمانة     
 يف جلسة عامة على أساس زيادة       تهمناقشودعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف هذا البند         وسُي . ملؤمتر األطراف  عشرة

  .توضيح كازاخستان لنطاق ومضمون مقترحها
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  معلومات مقدمة إىل أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
   األطراف الدورة الرابعة عشرة ملؤمتريفبشأن تغري املناخ 

، ١٩٩٥مايو  /قت مجهورية كازاخستان على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف أيار            صّد  
، أخطرت كازاخستان الوديع ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣ ويف. ١٩٩٩مارس / آذار١٢عت بروتوكول كيوتو يف   ووقَّ

ويف هذا الصدد، نوقشت املـسألة يف       . ٤من املادة   ) ز(٢ للفقرة   بأهنا تعتزم التعهد بالتزامات كمية طوعية وفقاً      
 مجهورية كازاخستان يف إطـار االتفاقيـة        بشأن وضع خذ قرار   قد يف مراكش واتُّ   مؤمتر األطراف السابع الذي عُ    

ويف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف اليت عقدت يف عام  ).FCCC/CP/2001/13/Add.4الوثيقة  (والربوتوكول
االسـتنتاجات    مبوجـب   كسنة األسـاس فيمـا يتعلـق بكازاخـستان         ١٩٩٢ مد عامُ  يف نريويب، اعتُ   ٢٠٠٦

)FCCC/CP/2006/L.2(.  

 مليون طن من مكافئ ٢٤٩,٤ يعادل  ما٢٠٠٦بلغ جمموع االنبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة يف عام   
 :وفيما يلي القطاعات املعنية وحصصها .ثاين أكسيد الكربون

  ؛) يف املائة٧٩,٥( مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١٩٨,٢ - " إنتاج الطاقة"  •

  ؛) يف املائة٦,١( مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١٥,٣ - " الصناعة"  •

  ؛) يف املائة١٢,٣( مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ٣٠,٨ - " الزراعة"  •

 .) يف املائة٢( ماليني طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ٥,١ - " النفايات"  •

استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي        "الفئة  ب املتعلقيعادل امتصاص ثاين أكسيد الكربون        
 ٢٠٠٦كسيد الكربون، وبالتايل فإن صـايف االنبعاثـات يف عـام          ماليني طن من مكافئ ثاين أ      ٧,٥" واحلراجة

  . مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٢٤١,٩ينخفض إىل 
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   توزيع وحجم اخنفاض غازات الدفيئة

  

  

  

  

  

  

  

، حسبما يتضح من الرسم البياين، يف   ٢٠٠٠ويتمثل السبب الرئيسي الخنفاض االنبعاثات إىل حدود عام           
أن يؤخذ  ومن الالزم    . البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية      معظماألمر الذي ميثل مسة ختص      تراجع االقتصاد،   

حيث جرى تشغيلها عند  أنه قد حوفظ على قدرات اإلنتاج املتعلقة بالتدفئة والكهرباء جاهزة للعمل،  يف االعتبار 
 يف نفس ريباً استهالك الوقود ظل تقتوزيع أن  علماًيضمان النمو االقتصادمن أجل  االقتصاد  يف استقرارحدوث

 . إىل اآلن٢٠٠٠وبدأت انبعاثات غازات الدفيئة تتزايد منذ عام  . سنة األساس إباناملستوى الذي كان فيه

ىل الوثـائق   إ لسيناريو األساس،     توقع مؤشرات االقتصاد الكلي املتعلقة بالتنمية يف كازاخستان، وفقاً          يف ندواسُت  
عـام  ، وخمطط التنمية وهتيئة قوى اإلنتاج إىل غاية         ٢٠١٠ عام   غايةاخلطة االستراتيجية إىل     :الرمسية التالية يف املقام األول    

، إضـافة إىل الـربامج      ٢٠٠٥-٢٠٠٣، واخلطة التوجيهية للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف كازاخستان للفترة          ٢٠١٥
 .واملشاريع األخرى اليت تضعها الدولة واحلكومة

 الـسياسة االقتـصادية      علـى  بناًء االقتصادي   للنموالسيناريوهات الظرفية   ة النظرية   طُّبقت عن طريق احملاكا   و  
 .تحقيق تنمية مستدامة يف البلدالتنفيذية لتطلبات املجلمهورية كازاخستان يف األجل املتوسط، اليت تراعي اعتماد 

أو اخليـار   (و األساسـي    الـسيناري  : االقتـصاد  لنمو ثالثة سيناريوهات     على  توقعات االقتصاد الكلي   عتمدوت  
أو اخليار   (٢٠٠٢-١٩٩٩لفترة  لد من أجل احلفاظ على نسبة منو الناتج احمللي اإلمجايل           ّد، والسيناريو الذي حُ   )األساسي
 ).اخليار املتفائل(بتكارية يف البلد ا، والسيناريو احملدد يف حالة إعمال سياسة صناعية و)الواقعي
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   يف الفتـرة    زاخستاين أن االقتصاد الكلي للبلد قـد شـهد اسـتقراراً          اويتبني من استقراء االقتصاد الك      
   إىل توقعـات    واسـتناداً  .٢٠٠٦- ١٩٩٩ كما يالحظ حدوث منو اقتصادي واضح يف الفترة          ،١٩٩٨- ١٩٩٤
 على اخليار بناًء  يف املائة سنويا٨ًتوقع حدوث منو حقيقي يف الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل ، ُي٢٠١٥- ٢٠٠٣الفترة 

  . على اخليار املتفائل يف املائة بناًء١٠ يف املائة بناء على اخليار الواقعي، ومبعدل ٩األساسي، ومبعدل 

 علـى  ٢٠١٥سيناريوهات انبعاثات غازات الدفيئة إىل حدود عـام     طُبِّقت عن طريق احملاكاة النظرية      و  
وأويل اهتمام خاص  .بالقطاعات االقتصادية االقتصاد الكلي، مبا يشمل اخلطط والربامج املتعلقة منوأساس توقعات 

يف ورد   املعدات والتحديث ودور القدرات الطاقية اجلديدة حسبما         جتديد التقين و  التطورقطاع الطاقة مع مراعاة     ل
إىل غايـة عـام     املتعلقني بالفترة املمتـدة     استراتيجية تنمية القطاع الطاقي وبرنامج تنمية الطاقة يف كازاخستان          

 االقتصاد الكلي وانبعاثات غازات الدفيئة، وإىل مناذج شائعة         منوند التحليل إىل مناذج وطنية لتقييم       واست. ٢٠٣٠
  .ENPEP/MARKALمنوذجي  مثل

منتصف فترة  يف  ، أي   ٢٠١٠لول عام   حبانبعاثات ثاين أكسيد الكربون     ستعادل   إىل مجيع التوقعات،     واستناداً  
 . مستوى سنة األساسمن يف املائة ١٣٠ يف املائة و١١٠ يف املائة و١٠٠حنو ،  مبوجب بروتوكول كيوتوااللتزام األوىل

 قدم إىل األطراف يف االتفاقيةاملقتراح اال

كازاخستان لعرضها على األطراف يف االتفاقية وبروتوكول املعلومات اليت أعدهتا مجهورية ب األخذيقترح   
 : واملتعلقة مبا يليكيوتو

 يف املائة من مستوى انبعاثات سنة األساس يف كل          ١٠٠نسبة  قارنة ب مالتزامات اخلفض الطوعي      •
 ).٢٠٠٦( آلخر جرد لغازات الدفيئة ، وفقا٢٠١٢ً- ٢٠٠٨سنة يف الفترة 

 -  -  -  -  -  


