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  األطراف مؤمتر
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 
 

   من جدول األعمال٦البند 
  وعية لكازاخستانزامات الكمية الطمعلومات عن االلت

  ٢٠١٢- ٢٠٠٨يف الفترة     
 

  ٢٠١٢-٢٠٠٨معلومات عن االلتزامات الكمية الطوعية لكازاخستان يف الفترة 
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

، ومفـاده أهنـا     ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٣ذكّر مؤمتر األطراف باإلشعار املقدم من حكومة كازاخستان، املؤرخ            -١
وذكّر املؤمتر  . من االتفاقية٤من املادة ) ب(٢و) أ(٢ من االتفاقية، التقيد بالفقرتني ٤من املادة ) ز(٢ تعتزم، وفقاً للفقرة

سلَّم فيه بأن كازاخستان ستصبح، بعد تصديقها على بروتوكول كيوتو،          كان قد   ، و )١(أيضاً باالستنتاج الذي توصل إليه    
، بينما تظل ألغراض االتفاقية طرفاً      ه من ١ من املادة    ٧ل وفقاً للفقرة    طرفاً مدرجاً يف املرفق األول ألغراض هذا الربوتوكو       

 كـسنة  ١٩٩٢وذكّر مؤمتر األطراف كذلك بأن كازاخستان تريد استخدام عـام   .غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية
  .أساس خاصة هبا ألغراض االتفاقية

ــات  و  -٢ ــة بااللتزام ــات املتعلق ــراف باملعلوم ــؤمتر األط ــب م ــة لكازاخــستان يف رّح ــة الطوعي   الكمي
 تـشرين   ٣ قدمتها كازاخستان يف رسـالة إىل األمـني التنفيـذي مؤرخـة              وهي معلومات ،  ٢٠١٢ - ٢٠٠٨الفترة  
بااللتزام الطوعي الذي تعهدت به كازاخستان واملتمثل    ،بصفة خاصة علماً،  وأحاط مؤمتر األطراف    . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 يف املائة من مستوى انبعاثاهتـا       ١٠٠يف احلفاظ على انبعاثاهتا من غازات الدفيئة ذات املصدر البشري ضمن حدود نسبة              
  .١٩٩٢يف عام 
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 )٣(لغـازات الدفيئـة   وقوائم جردها السنوي )٢(الوطينر مؤمتر األطراف طلبه إىل كازاخستان تقدمي بالغها  كّرو  -٣
 االتفاقيـة اخلاصـة    يف إطار  من االتفاقية باستخدام املبادئ التوجيهية لإلبالغ        ١٢ واملادة   ٤من املادة   ) ب(٢وفقاً للفقرة   

  .باألطراف املدرجة يف املرفق األول

   مـة جردهـا الـسنوي      مبا أعربت عنه كازاخستان من اهتمـام باسـتعراض قائ          وحييط مؤمتر األطراف علماً     -٤
  .لغازات الدفيئة

----- 

 

                                                      

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة مـن األطـراف          " و ٨- م أ /٤ و ٥- م أ /٤املقرران   )٢(
 اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة  :املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية، اجلزء الثاين

 .)FCCC/CP/1999/7" (يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من " و٩- م أ/١٣ و٨- م أ/١٨ و٥- م أ/٣املقررات  )٣(
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري      املبادئ التوجيهية التفاقية     :ألول لالتفاقية، اجلزء األول   ااألطراف املدرجة يف املرفق     

 .)FCCC/SBSTA/2006/9( "املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية


