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 أناالتفاقية اإلطارية بش
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ –مايو / أيار٣١بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

 وتوكول كيوتواقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لرب

  اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو    

  مذكرة مقدمة من األمانة    
مؤمتر (حاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           أ  -١

 مبقترح من كازاخستان بشأن تعديل املرفق       )١(يف دورته اخلامسة  ) اجتماع األطراف /األطراف
وتقترح كازاخستان أن   . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨باء لربوتوكول كيوتو، ُبلِّغ إىل األمانة يف        

يدرج امسها يف املرفق باء كطرف ذي التزام كمي بتحديد أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة، 
 ١٩٩٢ يف املائة من مستوى عـام  ١٠٠ من بروتوكول كيوتو، يعادل نسبة  ٣مبوجب املادة   

، مع إدراج حاشية تشري إىل أن هذا البلـد ميـر            ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨تزام من عام    يف فترة االل  
اجتماع األطراف أيضا أن االشتراط الوارد      /والحظ مؤمتر . مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق    

 من بروتوكول كيوتو ينص على أن تقوم األمانة بإحالة نـص أي             ٢١ من املادة    ٣يف الفقرة   
ح إدخاله على مرفق إىل األطراف قبل موعد انعقاد االجتمـاع           مرفق مقترح أو تعديل ُيقتر    

اجتمـاع  /ووافق مـؤمتر األطـراف    . الذي ُيقترح اعتماد النص فيه بستة أشهر على األقل        
  .األطراف على أن يدرج البند يف جدول أعماله املؤقت لدورته السادسة

لتعـديل الـذي    اجتماع األطراف إىل األمانة أن تبلغ نص ا       /طلب مؤمتر األطراف  و  -٢
 مـن بروتوكـول     ٢١ من املادة    ٣تقترح كازاخستان إدخاله على املرفق باء، وفقا للفقرة         

وأبلغت األمانةُ أطـراَف    . كيوتو، إىل أطراف بروتوكول كيوتو وأطراف االتفاقية وموقعيها       
__________ 
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بروتوكول كيوتو وأطراف االتفاقية وموقعيها بنص التعديل الذي تقترح كازاخستان إدخاله           
، وبلغـت   ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ٢١ املرفق باء عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة         على

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٦الوديع أيضا بذلك عن طريق رسالة مؤرخة 
تنفيذ أن تنظر يف االقتراح     اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية لل     /طلب مؤمتر األطراف  و  -٣

املقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو يف دورهتا الثانية والثالثني وأن تقدم              
  .اجتماع األطراف يف دورته التالية/تقريراً عما تتوصل إليه من نتيجة إىل مؤمتر األطراف

خستان املتعلق بتعديل املرفـق     ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف مقترح كازا        و  -٤
باء من بروتوكول كيوتو وأن تقدم تقريرا عما تتوصل إليها من نتيجة يف ذلـك إىل مـؤمتر                  

  . اجتماع األطراف يف دورته السادسة/األطراف
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 موجهة من كازاخستان إىل     ٢٠٠٩  ربسبتم/ أيلول ١٨رسالة مؤرخة   
شأن تغري املناخ تقترح    األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب      

  فيها إدخال تعديل على املرفق باء لربوتوكول كيوتو
تقدم وزارة محاية البيئة يف مجهورية كازاخستان ضمن هذه الرسالة طلبها إىل أمانة               

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إلدراج بند يتـصل بتعـديل املرفـق بـاء                 
اجتماع األطراف اليت سـتعقد يف      /مال دورة مؤمتر األطراف   لربوتوكول كيوتو يف جدول أع    

  . يف كوبنهاغن بالدامنرك٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٧الفترة من 
 من بروتوكول كيوتو، تطلب وزارة محايـة        ٢١ووفقا لإلجراءات الواردة يف املادة        

ـ             ديل املرفـق بـاء     البيئة يف كازاخستان إىل األمانة أن تبلغ أطراف بروتوكول كيوتـو بتع
  .لربوتوكول كيوتو، ويرد نص مقترح التعديل مرفقا أدناه

  تورماغامبتوف. م  )توقيع(          
  نائب وزير              
  وزارة محاية البيئة              
  مجهورية كازاخستان              
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  املرفق

التعديل املقترح إدخاله على بروتوكول كيوتو التفاقية األمـم املتحـدة               
   يدرج بني املدخلني املتعلقني بفنلندا وكرواتيا-ري املناخ اإلطارية بشأن تغ

  املرفق باء
كنسبة مئوية من سنة أو     ( االلتزامات خبفض أو حتديد االنبعاثات كمياً        الطرف 

  )فترة األساس
  ١٠٠  *كازاخستان

        

__________ 

 .دان اليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوقتعين العالمة أن كازاخستان من البل  *  


