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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال) ج(٣البند 

  التفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول ل
جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة اخلامـسة     
لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هـي أطـراف أيـضاً يف              

   من بروتوكول كيوتو ٧ من املادة ٢بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة 

 يف البالغـات الوطنيـة      جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الـواردة         
اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطـراف           

 مـن   ٧ من املـادة     ٢أيضاً يف بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة        
  بروتوكول كيوتو 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
ليف املعلومات التكميليـة    بتجميع وتو ) اهليئة الفرعية (للتنفيذ  رحبت اهليئة الفرعية      -١

 مـن   ٢ اليت أعدهتا األمانة واليت قُدمت وفقاً للفقرة         )١(الواردة يف البالغات الوطنية اخلامسة    
  . ، وأحاطت علماً هبا)٢( من بروتوكول كيوتو٧املادة 

وشددت اهليئة الفرعية على أن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد الـسنوية لغـازات               -٢
أيـضاً يف    من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطـراف          الدفيئة، املقدمة   

تنفيذ هذه األطـراف  بروتوكول كيوتو، هي املصدر الرئيسي للمعلومات الالزمة الستعراض  
__________ 

البالغات الوطنية الثاين والثالث والرابع املقدمة خالل الفتـرة الـيت           " البالغات الوطنية اخلامسة  "يشمل مصطلح    ) ١(
 .١٣-م أ/١٠امس وفقاً للمقرر قدمت فيها غالبية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بالغها الوطين اخل

)٢( FCCC/SBI/2011/INF.2. 
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التفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وعلى أن التقارير املتعلقة باالستعراضات املعمقة هلذه            ل
  .معلومات إضافية مهمة هلذا الغرضفر توالبالغات الوطنية 

والحظت اهليئة الفرعية أن املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية اخلامسة تـبني أن       -٣
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، حتسن     

  .نوعية تقاريرها املقدمة مبوجب بروتوكول كيوتو
أيـضاً يف   اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطـراف          وحثت    -٤

حتسني املعلومات املبلغة من حيث اكتماهلا وقابليتها للمقارنـة         زيادة  بروتوكول كيوتو على    
 مـن   ٧املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة        "ومستوى تفاصيلها، وفق    

  .)٣("بروتوكول كيوتو
والحظت اهليئة الفرعية أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجـة يف               -٥

املرفق األول اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالـة          
 يف ١٦,٢الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اخنفـض بنـسبة       

ئة؛ وأن انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف أيضاً               املا
يف بروتوكول كيوتو ومتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة            

ائـة؛   يف امل  ٣٦,٤عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اخنفضت بنسبة          
أيـضاً يف     أطراف وأن انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي           

باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالة  بروتوكول كيوتو، غري اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،   
 يف  ٠,١ حلراجة، ارتفعت بنـسبة   واالناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي        

، وكانت الزيادة أعلى من هذا املـستوى        ٢٠٠٨إىل عام   . )٤(املائة يف الفترة من سنة األساس     
  .من هذه األطرافالعديد يف 
شروع مقرر بشأن هذا املوضوع لكي يعتمده مؤمتر        مبوقررت اهليئة الفرعية التوصية       -٦

لالطـالع  (ه الثامنة   األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورت         
  ).FCCC/SBI/2012/L.15/Add.1على نص املشروع املقرر، انظر 

        

__________ 

 .، اجلزء الثاين من املرفق١-م أإ/١٥املقرر  )٣(
 بالنسبة إىل مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول، باستثناء بلغاريـا            ١٩٩٠إىل عام   " سنة األساس "تشري   )٤(

، وسـلوفينيا  )١٩٨٩(ا ، وروماني)١٩٨٨(، وبولندا   )١٩٨٧-١٩٨٥متوسط الفترة   (، وهنغاريا   )١٩٨٨(
 كسنة أساس بالنسبة إىل الغازات      ١٩٩٥وجيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن ختتار عام          ). ١٩٨٦(

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧املفلورة لغرض حساب الكمية املسندة إليها عمالً بالفقرتني 


