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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال) أ(٣البند 

  مـنرد غازات الدفيئة املقدَّمة البالغات الوطنية وبيانات ج
  ألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةا

  التقارير املتعلقة ببيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة
  من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن

  ٢٠٠٨-١٩٩٠ والفترة ٢٠٠٧-١٩٩٠الفترة 

وطنية لغازات الدفيئة املقدمـة مـن       التقارير املتعلقة ببيانات اجلرد ال        
 ٢٠٠٧-١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن الفتـرة      

  ٢٠٠٨-١٩٩٠والفترة 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
ـ  علماً ب ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١ ـ  ـالتقارير املتعلق ات ـة ببيان

يئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة، عـن            اجلرد الوطنية لغازات الدف   
  .)٢(٢٠٠٨-١٩٩٠ والفترة )١(٢٠٠٧-١٩٩٠الفترة 

، اخنفـض اجملمـوع     ٢٠٠٨-١٩٩٠على مدى الفترة    والحظت اهليئة الفرعية أنه       -٢
 عمليات اإلزالة الناشئة عن اسـتخدام     /الكلي النبعاثات غازات الدفيئة، باستثناء االنبعاثات     

ملرفق األول  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بالنسبة جلميع األطراف املدرجة يف ا          
 يف املائة، بينما اخنفض جممـوع انبعاثـات غـازات الدفيئـة، مبـا يف ذلـك                  ٦,١بنسبة  
__________ 
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عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،          /االنبعاثات
داهتا  يف املرفق األول اليت متر اقتـصا        املدرجة أما فيما يتعلق باألطراف   .  يف املائة  ١٠,٤بنسبة  

باسـتثناء   يف املائـة  ٣٦,٨مبرحلة انتقالية، فقد اخنفضت انبعاثات غازات الدفيئـة بنـسبة    
عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،          /االنبعاثات

 جة املدر وفيما خيص األطراف  . عمليات اإلزالة / االنبعاثات مبا يف ذلك   يف املائة    ٤٨,٥وبنسبة  
يف املرفق األول غري اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، فقد زادت كمية انبعاثـات غـازات                

عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام         /الدفيئة، باستثناء االنبعاثات  
 يف   يف املائة، بينما زادت كمية انبعاثات غازات الدفيئة، مبـا          ٧,٩األراضي واحلراجة بنسبة    

عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي           /ذلك االنبعاثات 
  . يف املائة٨,٣واحلراجة، بنسبة 

        
  


