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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

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

  وتوكول كيوتومقترح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لرب

  مقترح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملقَترح املقدم من كازاخستان، الذي أُبلغت به              -١

و لكي يشمل اسـم  ، بتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوت٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨األمانة يف   
، مبوجـب   الدفيئةكطرف ذي التزام كمي بتحديد أو خفض انبعاثات غازات          كازاخستان،  

 يف فترة ١٩٩٢ يف املائة من مستوى عام ١٠٠يعادل نسبة مبا  من بروتوكول كيوتو، ٣املادة 
، مع إدراج حاشية تشري إىل أن هذا البلد مير          ٢٠١٢  عام  إىل ٢٠٠٨من عام   املمتدة  االلتزام  

  .مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق
وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بقيام كازاخستان بتقدمي بالغيها الوطنيني             -٢

، علـى التـوايل،   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٤ و ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥األول والثاين يف    
  .٢٠١٠يل أبر/ نيسان٩ عن قوائم جرد غازات الدفيئة يف ٢٠١٠وتقريرها لعام 

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا كازاخستان              -٣
  .بغية تنفيذ أحكام بروتوكول كيوتو

 املعتمدة يف الدورة اخلامسة ملؤمتر      )١(وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االستنتاجات       -٤
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً . توكول كيوتو األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو      

 جيريه فريق   ٢٠١٠أغسطس  /خبطط األمانة الرامية إىل تنظيم استعراض قطري داخلي يف آب         
__________ 
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استعراض مكون من خرباء للمعلومات املقدمة من كازاخستان عن قوائم جردهـا لغـازات    
 اجتمـاع األطـراف يف      مؤمتر األطراف العامل بوصفه   ملا طلبه   ، وفقاً   ٢٠١٠الدفيئة يف عام    

، وأن جيري نشر تقرير االستعراض وفقـاً للحـدود          )٢(بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة    
توجيهية لالستعراض التقين لقوائم جـرد غـازات        البادئ  امل"الزمنية واإلجراءات الواردة يف     

           فـق ، كمـا تـرد يف مر  " من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة    الدفيئة املقدمة 
والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن التعديل املقَترح للمرفق باء لربوتوكـول           . ٨-م أ /١٩املقرر  

 لألطراف يف بروتوكول كيوتـو      ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢١كيوتو قد أبلغته األمانة يف      
           / كـانون الثـاين  ٧، كما أبلغته، للعلم، للوديـع يف  ولألطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها    

 من بروتوكول كيوتو، حـسبما طلـب مـؤمتر    ٢١ من املادة ٣، وفقاً للفقرة ٢٠١٠يناير  
  . يف دورته اخلامسة)٣(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ألطراف العامل بوصـفه اجتمـاع      وقد خلصت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن مؤمتر ا          -٥
األطراف رمبا يرغب، أثناء نظره يف هذا املقَترح يف دورته السادسة، يف التركيز على اآلثـار                

املقترح مـن   كمي  اللتزام  القانونية والتقنية املترتبة على هذا املقَترح، وخاصة فيما يتصل باال         
 فضالً عن االفتـراض     ،ساسالدفيئة وسنة األ  بتحديد أو خفض انبعاثات غازات      كازاخستان  

  .املتعلق بااللتزام الكمي بتحديد أو خفض االنبعاثات أثناء فترة االلتزام األوىل
ولتيسري النظر يف هذا البند يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       -٦

ملـشاورات  إجراء مزبد من ا   على  األطراف، شجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املهتمة        
  .فيما بينها بشأن هذه املسائل أثناء فترة ما بني الدورات

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن كازاخستان لديها االستعداد إلثبات اتباعها هنجاً             -٧
           مرناً بشأن اختيار سنة األساس اخلاصة هبا والتزامها فيما يتعلـق باحلـد مـن االنبعاثـات                

ت اهليئة الفرعية أيضاً أن كازاخستان تقوم حالياً بوضع نظام وطـين            والحظ. )٤(أو خفضها 
م ظُللحد من االنبعاثات ولالجتار هبا من أجل تلبية التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو وأي نُ             

  .مستقبلية خلفض االنبعاثات

        

__________ 
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 . أعاله٢مثل احلاشية  )٣(

 يف املائـة    ٦ وااللتزام خبفض االنبعاثـات بنـسبة        ١٩٩٠ إىل عام    ١٩٩٢أي تغري سنة األساس من عام        )٤(
 .١٩٩٠باالستناد إىل عام 


