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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

  جدول األعمال املؤقت من) ب(٣البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 األطرافن ـاملقدمة م الدفيئةعن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات  تقرير
 ٢٠٠٣-١٩٩٠الفترة  عنالتفاقية باي املرفق األول ـاملدرجة ف    

  الدفيئة للفترةبيانات قوائم اجلرد الوطنية لغازات
  وحالة اإلبالغ٢٠٠٣-١٩٩٠

 مذكرة من إعداد األمانة

 تصويب

 املوجز

 ، استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخدام يف املائة مبا يشمل ٦,٥ يستعاض عن: ٥السطر  
 استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخداميف املائة مبا يشمل  ٧,٤ ب

 ، استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخدام يف املائة مبا يشمل ٤٥,٢ اض عنيستع: ٨السطر  
 استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخداميف املائة مبا يشمل  ٤٦,٨ ب

 ١٣، الفقرة ١٠الصفحة 

 ،  واحلراجةاستخدام األراضي تغيريواألراضي  استخدام يف املائة مبا يشمل ٦,٥ يستعاض عن: ٢السطر  
 استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخداميف املائة مبا يشمل  ٧,٤ ب
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 ، استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخدام يف املائة مبا يشمل ٤٥,٢ يستعاض عن: ٥السطر  
 استخدام األراضي واحلراجة تغيريواألراضي  استخداميف املائة مبا يشمل  ٤٦,٨ ب

 "٪١٠  منأكثراالخنفاض "، العمود املعنون ٣، اجلدول ١٣فحة الص

  HUN تضاف، ) استخدام األراضي واحلراجةوتغيرياألراضي استخدام  مبا يشمل( الدفيئة غازاتأمام بند  
 SVNو

 "٪١٠-٥االخنفاض "، العمود املعنون ٣، اجلدول ١٣الصفحة 

 HUN حتذف، ) استخدام األراضي واحلراجةوتغيريي األراضاستخدام  مبا يشمل( الدفيئة غازاتأمام بند  

 "٪١٠-٥ االرتفاع"، العمود املعنون ٣، اجلدول ١٣الصفحة 

 SVN حتذف، ) استخدام األراضي واحلراجةوتغيري األراضي استخدام مبا يشمل( الدفيئة غازاتأمام بند  

 "١٩٩٠"، العمود املعنون ٤، اجلدول ١٨الصفحة 

 ١٣٣ ٢٤٤ بجلة لبلغاريا  عن القيمة املسيستعاض 

 ١٢٠ ٨٨٤ ب عن القيمة املسجلة هلنغاريا يستعاض 

 ٢٤٩ ٤١١ ب عن القيمة املسجلة لرومانيا يستعاض 

 ١٧ ٢٣٥ ب عن القيمة املسجلة لسلوفينيا يستعاض 

 )"٪( إىل آخر تقدير مبلّغ عنه ١٩٩٠التغري من عام "، العمود املعنون ٤، اجلدول ١٨الصفحة 

 ٥٣- بقيمة املسجلة لبلغاريا  عن اليستعاض 

 ٣٤- ب عن القيمة املسجلة هلنغاريا يستعاض 

 ٤٩- ب عن القيمة املسجلة لرومانيا يستعاض 

 ١٧- ب عن القيمة املسجلة لسلوفينيا يستعاض 

_ _ _ _ _ 

 


