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  جدول األعمال املؤقت من) ب(٤البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية

 التقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 *ة من األمانةمذكر

 إضافة

 قوائم جرد االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وإزالة غازات الدفيئة باملصارف
 ملخص

جتمع هذه الوثيقة وتلخص املعلومات املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وإزالة غازات 
طريقة اليت أوردت هبا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية تقاريرها وتقدم معلومات عن ال. الدفيئة باملصارف

وهي إذ تقوم بذلك إمنا تعاجل القضايا املنهجية وكذلك البيانات عن األنشطة            . عن قوائم جرد غازات الدفيئة اليت أعدهتا      
نات غازات الدفيئة املقدمة، مبا فيها التوزيع       كما تتضمن الوثيقة حملة عامة عن بيا      . وعوامل االنبعاثات وجداول اإلبالغ   

وبلغ جمموع  .  أو أقرب عام منه    ١٩٩٤اإلقليمي النبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها حبسب القطاع والدخل الفردي لعام           
 مليار طن من معامل ثاين أكسيد       ١١,٧ اليت أبلغت عنها     ١٢٢انـبعاثات غازات الدفيئة لذلك العام بشأن األطراف ال            

 ثاين أكسيد الكربون بتغري استخدام األراضي معامل مليار طن من ١١,٩ تغري استخدام األراضي واحلراجة ولكربون دونا
وتتضمن الوثيقة أخرياً معلومات عن االحتياجات والقيود املالية والتقنية املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة اليت . واحلراجة

 .ية األوليةحددهتا األطراف يف بالغاهتا الوطن

                                                      

 .تقدم هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد هلا نظراً لعدم توافر مجيع املعلومات الضرورية يف الوقت الالزم *
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  مقدمة-أوالً 

 من االتفاقية، قدمت األطراف معلومات عن ١٢من املادة ) أ(١ والفقرة   ٤من املادة   ) أ(١وفقـاً للفقرة     -١
ا الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب املصادر وإزالة غازات الدفيئة باملصارف اليت           قوائم جرده 

ويغطي هذا القسم من التقرير التجميعي والتوليفي السادس معلومات عن قوائم           . ال حيكمها بروتوكول مونتريال   
 طرفاً غري مدرجة يف املرفق األول       ١٤٨ل  طرفاً من أص   )١(١٢٢اجلـرد وما يتعلق هبا من قضايا منهجية حددها          

اليت قدمت بالغاهتا الوطنية األولية     )  يف املائة  ٨٢) (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      (باالتفاقـية   
 يف املائة من منطقة آسيا واحمليط ٧٧ يف املائة من منطقة أفريقيا، و٨٣وميثل ذلك . )٢(٢٠٠٥أبريل / نيسان١حبلول 

 ".األخرى" يف املائة من املناطق ٧٠ يف املائة من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، و٩٤ادئ، واهل

  إعداد التقارير-ثانياً 

اتبعت معظم األطراف املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على حنو ما يرد  -٢
 االعتبار االستنتاجات ذات الصلة اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية          كما أخذت يف  . ٢-م أ /١٠يف مـرفق املقرر     

 بشأن  ١٩٩٦املبادئ التوجيهية املنقحة لعام     للمشـورة العلمية والتكنولوجية اليت شجعت األطراف على تطبيق          
 قوائـم اجلـرد الوطنـية لغـازات الدفيـئة الـيت وضـعها الفـريق احلكومـي الـدويل املعـين بتغري املناخ            

FCCC/SBSTA/1996/20) ٣١و) ب(٣٠، الفقرتان.( 

وقـدرت مجيع األطراف، ملدة سنة على األقل، انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النتروز،                -٣
، وسنغافورة  )اليت مل تقدم أي بيانات    (، وجزر مارشال    )اليت مل تورد انبعاثات أكسيد النتروز     (باسـتثناء ملديف    

 ١٢وقدم  ). اليت مل تورد سوى انبعاثات ثاين أكسيد الكربون       (، وجزر سليمان    ) امليثان الـيت مل تبلغ بانبعاثات    (
 ١٣(، وبقية األطراف ١٩٩٤عن عام )  يف املائة٧٧( طرفاً ٩٤، و١٩٩٠معلومات عن عام )  يف املائة١٠(طرفاً  

ض سالئف غازات   تقديرات النبعاثات بع  )  يف املائة  ٨٨( أطراف   ١٠٧وقدمت  . عـن سنوات خمتلفة   ) يف املائـة  
)  يف املائة١٥( طرفاً ١٨وقدم . تقديرات هلذه الغازات)  يف املائة ١٢( طرفاً   ١٥ومل يقدم   . )٣(الدفيـئة أو مجيعها   

 طرفاً    ٦٤وأبلغ  . أو سـادس فلوريد الكربيت   /تقديرات اهليدروفلوروكربون، واهليدروكربون املشبع بالفلور، و     
 .ين أكسيد الكربيتعن تقديرات انبعاث ثا)  يف املائة٥٢(

                                                      

يتضمن البالغ الوطين الذي قدمته جزر مارشال فصالً عن قائمة اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، ولكنه        )١(
 .ال يتضمن بيانات عن قائمة اجلرد

ُيـنظر أيضـاً يف اإلضافات إىل البالغات الوطنية األولية املقدمة رمسياً إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة                  )٢(
 تتاح هذه الوثائق أحياناً على موقع االتفاقية على اإلنترنت، لكن ليس بالضرورة، ألن وقد. اإلطاريـة بشأن تغري املناخ    

 .بعض الوثائق ال تتاح سوى يف شكل مطبوع
السالئف مركّبات موجودة يف الغالف اجلوي ليست يف حد ذاهتا غازات دفيئة أو أهباء جوية، لكنها                 )٣(

ركتها يف العمليات الفيزيائية أو الكيميائية اليت تنظم معدالت إنتاجها تؤثر على تركزات غاز الدفيئة أو اهلباء اجلوي مبشا
 .أو تدمريها
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 ٥٦وقدم  . أو السفن الدولية  /عن تقديرات انبعاثات وقود الطائرات و     )  يف املائة  ٥٧( طرفاً   ٦٩وأبلـغ    -٤
وطبقاً للمبادئ التوجيهية اليت . ، عند االقتضاء، معلومات مفصلة عن اخلزانات البحرية واجلوية) يف املائة٤٦(طرفاً 

، مل تدرج هـذه االنبعاثات فـي اجملمـوع الوطين وإمنا         )٤( بتغري املناخ  وضـعها الفريق احلكومي الدويل املعين     
 .قُدمت منفصلة

  القضايا املنهجية-ألف 

اتبعت مجيع األطراف املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عند جتميع قوائم جردها  -٥
املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها الفريق      )  يف املائة  ٨٩(واستعملت معظم األطراف    . الوطنية لغازات الدفيئة  

املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق     )  يف املائة  ١١(، واستعملت بعض األطراف     ١٩٩٦احلكومي الدويل يف عام     
عام  إما بوصفها اإلرشادات الوحيدة، أو باالقتران باملبادئ التوجيهية املنقحة ل          ١٩٩٥احلكومـي الدويل يف عام      

 . يف حاالت نادرة١٩٩٦

حدود منهجيات الفريق احلكومي الدويل لتقييم االنبعاثات يف بعض         )  يف املائة  ٤١( طـرفاً    ٥٠وعـيَّن    -٦
وكانت أوجه القلق الرئيسية هي توفر ونوعية ونقص البيانات املصنفة املطلوبة لتطبيق منهجيات الفريق . القطاعات

عدم مالءمة معظم عوامل االنبعاثات     : طريـة احملـددة اليت صودفت هي    وبعـض املشاكل الق  . احلكومي الدويل 
االفتراضية يف حال عدم وجود بيانات عنها؛ وصعوبة احلصول على البيانات املتعلقة باألنشطة يف شكل مناسب؛                

تعلقة بزراعة والتباين يف الفئات اإلحصائية والتعاريف؛ والتصنيف غري املالئم للغابات؛ وضرورة تكييف املنهجية امل
األرز؛ وضـرورة وضع منهجية لتقدير امليثان من اخلزانات؛ وضرورة حتديد مصارف حمتملة أخرى لثاين أكسيد                
الكـربون؛ وصـعوبة حسـاب االنبعاثات من احتراق النفايات؛ ونقص القيم االفتراضية النبعاثات ثاين أكسيد        

 .الئم للمناطق البيئية املناخيةالكربيت من التعدين وصناعة الفلزات؛ والتصنيف غري امل

وطبقت معظم األطراف كالً من النهجني املرجعي والقطاعي لتقدير االنبعاثات النامجة عن احتراق الوقود  -٧
ومل يستخدم النهج املرجعي يف تقدير االنبعاثات النامجة عن احتراق الوقود سوى عدد قليل من             . من قطاع الطاقة  

وقارنت معظم األطراف بني النهجني، كما توصي املبادئ   . وى النهج القطاعي  األطـراف، ومل يطـبق البعض س      
إن هذه . التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وأَبلغ بعضها عن االختالفات املشاَهدة           

 الوثوق يف قوائم اجلرد بتقدمي      املقارنة إجراء مفيد للتحقق الذايت، إذ إهنا حتسن الشفافية كثرياً وتشري إىل مستوى            
ومما ميكن أن يعزز أيضاً فائدة تطبيق كال النهجني قيام مجيع           . إشـارة إىل مسـتوى عدم التيقن خبصوص النتائج        

 .األطراف بشرح االختالفات املستجالة عند مقارنة النتائج

                                                      

املبادئ التوجيهية اليت   إىل كل من    " املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ       "تشري   )٤(
املبادئ وإىل  رد الوطنية لغازات الدفيئة إلعداد قوائم اجل  ١٩٩٥وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام          

 إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات ١٩٩٦التوجيهية املنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عام 
 .الدفيئة
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ن تبذل جهدها لإلبالغ يف     وتطلب املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل من األطراف أ           -٨
 يف ٥٥(فقد أبلغ حنو نصف عدد األطراف . تقديـراهتا لالنـبعاثات، عن مدى عدم التيقن املقدر، عند االقتضاء          

 معلومات كمية   ١١ معلومات نوعية، و   ٣٣ منها معلومات كمية، و    ١١عن أوجه عدم التيقن، وقدمت      ) املائـة 
ت القطاعات املشمولة يف تقدير مدى عدم التيقن هي الطاقة،          ويف أكثر األحيان، كان   . ونوعـية يف نفس الوقت    

 . والزراعة، وتغري استخدام األرض واحلراجة، ويف بعض األحيان قطاعا النفايات والصناعة

  بيانات عن األنشطة-باء 

أبلغ حنو نصف عدد األطراف عن أن بعض البيانات املتعلقة باألنشطة املهمة كانت إما ناقصة أو ليست                  -٩
وأَبلغت معظم األطراف عموماً عن هذه القضية، لكن        . أو اإلدارة /يف املتـناول بسبب عدم كفاية نظم اجلمع و        

ومت حتديد تلك االحتياجات . بعضها أورد معلومات مفصلة عن احتياجاته املتعلقة أساساً بقطاعي الطاقة واحلراجة
مجع البيانات وحفظها وإدارهتا من أجل إعداد قوائم        يف كثري من األحيان بوصفها نقصاً يف القدرة املؤسسية على           

 .توحيد البيانات عن األنشطة/اجلرد وتنظيم

حـدد العديد من األطراف مصادر البيانات املتعلقة باألنشطة الوطنية املستخدمة يف تقديرات انبعاثات              و -١٠
بادئ التوجيهية مل تطلب صراحة خمتلف القطاعات وفئات املصادر مع تفاوت يف درجة التفصيل، بالرغم من أن امل

وأوضحت األطراف أنه مت احلصول على بيانات عن األنشطة من مصادر وطنية متنوعة، مثل        . هـذه املعلومـات   
ويف بعض احلاالت، . اإلحصاءات الوطنية اليت قدمتها الوزارات والبلديات والوكاالت املعنية، أو من مرافق صناعية

 .ندما مل تكن البيانات متاحةجلئ أيضاً إىل تقدير اخلبري ع

  عوامل االنبعاثات-جيم 

 طـرفاً عن أن عوامل االنبعاثات االفتراضية اليت توفرها املبادئ التوجيهية اليت أعدها الفريق               ٦٨أَبلـغ    -١١
 احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ال تعكس جيداً الظروف الوطنية يف كثري من األحيان، وقد أدى استعماهلا يف                 

وقد أُبلغ عن . حسـابات قوائم اجلرد إىل ظهور أوجه عدم تيقن يف تقديرات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة              
عـدم مالءمـة عوامل االنبعاثات اليت حددها الفريق احلكومي الدويل يف أكثر األحيان بشأن قطاعي العمليات                 

وأشارت األطراف أحياناً إىل   . م األراضي واحلراجة  الصناعية والنفايات، وبدرجة أقل بشأن الزراعة وتغري استخدا       
أوجه عدم تيقن كثرية يف تقديرات االنبعاثات نتيجة عدم توفر عوامل انبعاثات خاصة بالظروف الوطنية، مثالً يف              

 .الدول اجلزرية الصغرية النامية

اثات احمللية اليت تالئم    تشـجع املبادئ التوجيهية اليت أعدها الفريق على وضع واستخدام عوامل االنبع           و -١٢
وقد لوحظت فقط يف    . ومع ذلك، مل تستخدم معظم األطراف سوى األساليب االفتراضية        . الظـروف الوطنـية   

زيادة عدد األطراف اليت وضعت بنفسها عوامل       ) على مدى السنتني األخريتني   (البالغات الوطنية املقدمة مؤخراً     
ويتعلق ذلك أساساً بقطاعي الطاقة والزراعة، أي       .  لغازات الدفيئة  انبعاثات لقطاع أو أكثر من قوائم جرد وطنية       

 .بأهم قطاعني تنشأ عنهما انبعاثات
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  جداول اإلبالغ-دال 

)  يف املائة٢٦( طرفاً  ٣٢اليت وضعها الفريق، وقدم      )٥(اجلداول املوجزة )  يف املائة  ٥٢( طرفاً   ٦٣استخدم   -١٣
 .أياً من الشكلني)  يف املائة٢( أطراف ٣ يستخدم ومل. معلومات مستخدمةً جداول بشكل مشابه

اجلدول الثاين من املبادئ التوجيهية التفاقية تغري املناخ        )  يف املائة  ٧( من األطراف املبلِّغة     ٩واسـتخدم    -١٤
وأدرجت مجيع األطراف إال أربعة . صيغة معدلة لذلك اجلدول   )  يف املائة  ١١( طرفاً   ١٤واعتمد  . استخداماً دقيقاً 

طاعات أو فئات مصادر للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ غري تلك اليت يقتضيها صراحة اجلدول الثاين                 ق
ويف بعض احلاالت، مل يكن واضحاً أنه مل يتم اإلبالغ عن بعض فئات املصادر ألهنا مل تكن تعين                  . مـن االتفاقية  

 استخدم عدد أكرب من األطراف شكل اجلدول امللخص         وعلى سبيل املقارنة،  . الـبلد أو مل تقدَّر ألسباب أخرى      
 .الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل عن شكل اجلدول الثاين احملدد يف اتفاقية تغري املناخ

مجيع ورقات البيانات الالزمة اليت أعدها الفريق احلكومي الدويل واليت          )  يف املائة  ٢٧( طرفاً   ٣٣وقـدم    -١٥
نبعاثات غازات الدفيئة ومعلومات حسابية بشأن عوامل االنبعاثات اإلمجالية         تقـدم حسـابات مفصلة لتقدير ا      

ويساهم توفري . وبيانات األنشطة لقوائم اجلرد اليت تستخدم الطرائق االفتراضية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل
بعض ورقات البيانات ) ائة يف امل٩(وقدم ستة أطراف . ورقات البيانات هذه مسامهة كبرية يف شفافية قوائم اجلرد

 .اليت أعدها الفريق احلكومي الدويل ومل يقدم الباقي أي ورقة بيانات

وكانـت درجـة االكتمال يف اإلبالغ عن القطاعات والقطاعات الفرعية اليت حددها الفريق احلكومي                -١٦
ليت مل تبلغ عن االنبعاثات النامجة فعلى سبيل املثال، مل يتجاوز عدد األطراف ا     . الـدويل املعين بتغري املناخ مرتفعة     

وأبلغت مجيع األطراف إال مثانية عن انبعاثات ثاين أكسيد         ).  يف املائة  ٢٠( طرفاً   ٢٥عـن األراضـي الزراعـية       
 .تغري استخدام األراضي واحلراجةالكربون النامجة عن قطاع 

للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     واستخدمت بعض األطراف الرموز الدالة املبينة يف املبادئ التوجيهية           -١٧
 ساعد على اإلبالغ عن مدى االكتمال مثالً يف حالة عدم انطباق فئة من الفئات مقابل عدم توافر            املناخ، وهو ما  

 .البيانات

 أو لعام   ١٩٩٠ومـع أن املـبادئ التوجيهية التفاقية تغري املناخ تطلب بيانات عن قوائم اجلرد إما لعام                  -١٨
ومسح ذلك بإجراء . قوائم جرد وطنية عن غازات الدفيئة لكلتا السنتني)  يف املائة٢٠( طرفاً ٢٤ قدم ، فقد١٩٩٤

قوائم جرد  ) أذربيجان وإندونيسيا (وقدم طرفان   . حتلـيل أويل الجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة يف هذه البلدان         
؛ وثالثة أطراف         ١٩٩٤ عام    إىل ١٩٩٠سـنوية مفصـلة عـن غـازات الدفيـئة عـن الفترة املمتدة من عام                 

                                                      

ظر ان. ُتَعـد اجلداول املوجزة وورقات البيانات آلياً عند استخدام برجميات الفريق بشأن قوائم اجلرد              )٥(
Greenhouse Gas Inventory Software for the Workbook of the Revised 1996 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories – Instruction Manual. 
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؛ ١٩٩٨ إىل   ١٩٩٠عن الفترة من    ) مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وطاجيكستان       (
 .٢٠٠٠-١٩٩٠عن الفترة ) قريغيزستان ومالطة(وطرفان 

فعلى سبيل املثال، أشري إىل     . وأشري أيضاً إىل قضايا إبالغ أخرى يف أثناء عملية جتميع املعلومات عن قوائم اجلرد              -١٩
كما أن بعض   . تقديـرات خمـتلفة لالنبعاثات لنفس القطاع أو فئات املصادر يف مواضع أو جداول خمتلفة يف البالغات                

 .إمكانات احترار عاملي خاطئةاألطراف غريت شكل اجلداول املوجزة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل أو استخدمت 

 عن بيانات غازات الدفيئة املقدمة حملة عامة -ثالثاً 
  حملة عامة-ألف 

 هو العام الذي بلغت فيه األطراف يف أغلب األحوال عن بيانات قوائم اجلرد الوطنية ١٩٩٤ملا كان عام  -٢٠
 يلخص بيانات قوائم اجلرد من حيث االنبعاثات اإلمجالية لغازات الدفيئة وإزالتها            ٢لغازات الدفيئة، فإن اجلدول     

وطبقاً للمبادئ التوجيهية هذه، يستند التحليل املقدم يف هذا القسم إىل .)٦( أو أقرب عام منه١٩٩٤حة يف عام املتا
ومىت دعت احلاجة، حولت التقديرات املقدمة من األطراف إىل       . ، قدر اإلمكان  ١٩٩٤بـيانات قوائم اجلرد لعام      

حترار العاملي اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف         اال تقديرات ملعادالت ثاين أكسيد الكربون باستخدام إمكانات      
ويبني هذا الشكل املسامهة النسبية ملختلف غازات    ). ١انظر الشكل   ( لتيسري مقارنة نتائج قوائم اجلرد       ١٩٩٥عام  

  طرفا٨٧ًوجتدر اإلشارة إىل أن . الدفيئة وخمتلف القطاعات يف االنبعاثات اإلمجالية لألطـراف من غازات الدفيئة
من لتقدير املسامهة النسبية لكل غاز من غازات الدفيئة أو قطاع إمكانات االحترار العاملي استخدمت )  يف املائة٧١(

 .القطاعات بالنسبة النبعاثاهتا اإلمجالية لغازات الدفيئة، رغم أن املبادئ التوجيهية التفاقية تغري املناخ ال تشترط ذلك

 )٧(زالة بواسطة املصارفاالنبعاثات حبسب املصادر واإل -١

 طرفاً     ٢٩بيد أن   ). ٢انظر اجلدول   (إن معظـم األطراف املبلِّغة مصدر صاف النبعاثات غازات الدفيئة            -٢١
أبلغت عن صايف مصارف غازات الدفيئة الناجتة عن إزالة ثاين أكسيد الكربون بكميات كبرية نسبياً )  يف املائة٢٤(

وأظهر . واحلراجة عند مقارنته باالنبعاثات النامجة عن مجيع القطاعات األخرى        يف قطاع تغري استخدام األراضي      
أن إزالـة ثاين أكسيد الكربون بواسطة املصارف يف قطاع تغري استخدام األراضي             )  يف املائـة   ٣٠( طـرفاً    ٣٦

 .)٨(واحلراجة جتاوزت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

                                                      

، لكن بعض   ٢-م أ /١٠ كبديل كما ينص املقرر      ١٩٩٠ أو   ١٩٩٤مل تـبلغ مجيع األطراف عن عام         )٦(
 .١٩٩٨ أو ١٩٩٦ أو ١٩٩٥ أو ١٩٩٣طنية، بلغت فقط عن عام األطراف، بسبب ظروفها الو

 "Key GHG Data - 2005"لالستزادة مـن املعلومـات املفصلة، يرجى االطـالع علـى الوثيقـة  )٧(
اليت أصدرهتا أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

<http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php>. 
يف هذه الوثيقة إىل جمموع انبعاثات ثاين أكسيد        " إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون    "تشـري عبارة     )٨(

. الكربون من مجيع القطاعات باستثناء انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وإزالتها يف قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة  
 .عرض مجيع األطراف املبلِّغة بياناهتا على حنو متسق وقابل للمقارنةإن هذا يساعد على 
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 )٩( على أساس معادالت ثاين أكسيد الكربونإمجايل انبعاثات غازات الدفيئة حمسوباً -٢

 ثاين على أساس معادل  جـاء ثـاين أكسيد الكربون، من حيث جمموع انبعاثات غازات الدفيئة حمسوباً               -٢٢
أكسـيد الكربون، باستثناء قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة، يف املرتبة األوىل بالنسبة إىل أكثر من نصف                 

وكان امليثان أهم مصدر لالنبعاثات بالنسبة إىل ثلث األطراف، يف حني كان أكسيد ). ائة يف امل٥٥(عدد األطراف 
 ). يف املائة١٢( طرفاً ١٤النيتروز أهم مصدر بالنسبة إىل 

جممـوع انـبعاثات غـازات الدفيئة، باستثناء تغري استخدام األراضي            -١الشكل 
  أو أقرب عام إليه١٩٩٤واحلراجة لعام 

 
 
ايل انبعاثات غازات الدفيئة، باستثناء قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة، اليت أبلغ عنها             وبلـغ إمج   -٢٣
من معادل   )١٠( مليار طن  ١١,٧ أو أقرب عام إليه،      ١٩٩٤ من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لعام          ١٢٢

 انـي أكسيـد الكربون مبجموعوأهم االنبعاثات هـي انبعاثات ث).  أعاله١انظر الشكل (ثاين أكسيد الكربون 
 

                                                      

ميـثل إمجـايل تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة الواردة يف هذه الوثيقة جمموع انبعاثات ثاين أكسيد             )٩(
الحترار الكـربون وامليثان وأكسيد النيتروز حمسوباً على أساس معادل ثاين أكسيد الكربون، باستعمال  قيم إمكانات ا                

 .١٩٩٥العاملي اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل يف عام 
 . جيغاغرامات٦١٠ ترياغرامات أو ٣١٠ أطنان أو ٩١٠مليار طن يساوي  )١٠(

  ثاين أكسيد الكربون امليثان أكسيد النيتروز
 )جيغاغرام(اجملموع  ٧ ٤٠٢ ٧٠٥ ١٤٤ ٠٢٨     ٤ ٢٢٠      
١١ ٧٣٥ ٤٣٧): معادل ثاين أكسيد الكربون باجليغاغرام(اجملموع  ٧ ٤٠٢ ٧٠٥ ٣ ٠٢٤ ٥٩٠    ١ ٣٠٨ ١٤٢      

أآسيد النيتروز 
%11

ثاني أآسيد الكربون
%63

 
الميثان
%26

 
معادل ثاين أكسيد

 نالكربو
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مث )  يف املائة٢٦( مليارات طن من معادل ثاين أكسيد الكربون ٣، يليه امليثان ب     ) يف املائة  ٦٣( مليارات طن    ٧,٤
 ). يف املائة١١( مليار طن من معادل ثاين أكسيد الكربون ١,٣أكسيد النيتروز ب  

فإمجايل انبعاثات غازات الدفيئة، باستثناء تغري      .  املبلغة وتـباين مسـتوى االنبعاثات كثرياً بني األطراف        -٢٤
 معادل ثاين أكسيد الكربون، كما يرد يف        ٤ ٠٥٧ ٣٠٦ إىل   ٤,٧اسـتخدام األراضـي واحلراجة، يتراوح بني        

 طرفاً عن انبعاثات أقل من مليون طن من معادل ١٩وأبلغ . ٨٦٣ ٢٥٧ إىل ١وميثل ذلك مقياساً من . ٢اجلدول 
 مليون طن من معادل ثاين ١٠٠ طرفاً تتجاوز ٢٢ الكربون؛ وعلى العكس من ذلك، كانت انبعاثات ثاين أكسيد

 ).١انظر اجلدول (أكسيد الكربون 

إمجـايل انـبعاثات ثـاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد النيتروز مبعادل ثاين أكسيد               -١اجلدول 
 )جيغاغرام(ي واحلراجة وإدراجه الكربون وإزالتها، باستثناء قطاع تغري استخدام األراض

مع إدراج (اجملموع 
تغيـر استخـدام 
 )األراضي واحلراجة

باستثناء تغيـر(اجملموع 
استخـدام األراضي 

 الطرف )واحلراجة

 أفريقيا  
 اجلزائر ٩١ ٦٠٧,٢٤ ١٠٠ ١٩٤,٢٤

 بنن ٣٩ ٣٤٧,٦٢ ٨ ١٧٥,٧٩-
 بوتسوانا ٩ ٢٩١,٧٤ ٢٩ ٤٤١,٨٦-

 ركينا فاسوبو ٥ ٩٦٨,٢٦ ٦ ٠٦٠,٠٧
 بوروندي ١ ٩٩٥,٤٣ ١ ٠٠٣,٠٠-

 الكامريون ١٦٥ ٧٢٥,٠٢ ١٨٧ ٩١١,٣٩
 الرأس األخضر ٢٩٢,٨٩ ٣٢٩,٤١

 مجهورية أفريقيا الوسطى ٣٨ ٣٤٣,٩٠ ١٠٢ ٥١٣,٦٤-
 تشاد ٨ ٠٢١,٠٦ ٣٨ ١٧٧,٠٦-
 جزر القمر ٥١٨,٩٤ ٣٧٦,١٨-
 الكونغو ١ ٣٧٤,٨٨ ٦٨ ٤٨٥,٨٠-

 ركوت ديفوا ٢٤ ٧٢٥,٢٧ ٤ ٨٧٧,٨٦
ــو ٤٤ ٥٣٢,٥١ ١٣٢ ٣٠٧,٧٠- ــة الكونغـ مجهوريـ

 الدميقراطية
 جيبويت ٥١١,٤٤ ٨٨,٠٦-

 مصر ١١٧ ٢٦٦,١١ ١٠٧ ٣٦٦,١١
 إريتريا ٤ ١٣٥,٢١ ٥ ٨١١,٥١
 إثيوبيا ٤٧ ٤١٤,٩٠ ٣٣ ٠٠٨,٢٠

 غابون ٦ ٥٢٤,٣٣ ٤٩٤ ٣٥١,٣٦-
 غامبيا ٤ ٢٤٢,٤٨ ٤٥ ٧٤٠,٦٠-
 غانا ١٢ ٥٧٨,٣٩ ٦ ٨٩٤,٢٨-
 غينيا ٥ ٠٥٧,٧٠ ١٢ ٥٣٨,٩٥-
 كينيا ٢١ ٤٦٦,٢٣ ٦ ٥٣٣,٩٩ -

 ليسوتو ١ ٨٢٠,٣٠ ٣ ٠٨٠,٨٧
 مدغشقر ٢١ ٩٣٣,٦٦ ٢١٧ ٠٣٧,٣٤-

 مالوي ٧ ٠٧٠,٣٤ ٢٤ ٥٨٥,٨٨
 مايل ٨ ٦٦٦,٢٠ ١ ٠٨١,٩٤-

مع إدراج (اجملموع 
تغيـر استخـدام 
 )األراضي واحلراجة

باستثناء تغيـر(اجملموع 
استخـدام األراضي 

 الطرف )واحلراجة
 موريتانيا ٤ ٣٢٩,٨٦ ٣ ٦٨٩,٨٨
 موريشيوس ٢ ٠٥٨,٨٥ ١ ٨٣٧,٤٩
 املغرب ٤٤ ٣٧٣,٠٠ ٣٩ ٨٦٢,٠٠

 ناميبيا ٥ ٦٠٢,١٦ ٣٤,١٨-
 النيجري ٤ ٨٥٦,٣١ ١٠ ٩٦٢,٥٥
 نيجرييا ٢٤٢ ٦٢٦,٤٠ ٣٤٧ ٦٣٦,٣٨
 السنغال ٩ ٣١٧,٩٠ ٣ ٣٢٠,٩٤

 سيشيل ٢٥٦,٤١ ٥٧٦,٣٦-
 جنوب أفريقيا ٣٧٩ ٨٣٧,٣٨ ٣٦١ ٢٢١,٤٢
 السودان ٥٤ ٢٣٧,٠٠ ٧٢ ٠١٤,٠٠

 سوازيلند ٢ ٦٣٥,٩٨ ٦١٧,٠٨-
 توغو ٤ ٩٩٦,٣٢ ٢٥ ٢٩٢,٩٨
 تونس ٢٥ ١٤٠,٩٩ ٢٣ ٣٦٨,٢٩
 أوغندا ٤٢ ٦٠٤,٢٧ ٥٠ ٨٥٦,٩٧
 مجهورية ترتانيا املتحدة ٣٩ ٢٣٥,٨٩ ٩٥٢ ٧٩٨,٨٣
 زامبيا ٣٢ ٧٦٩,٣٣ ٣٦ ٣٢٧,٢٩

 زمبابوي ٢٧ ٥٩٤,١٤ ٣٤ ٦٤٥,٣٠-
 ١ ٢٠١ ٧٩٤,٠٧ ١ ٦١٢ ٩٠٤,٢٢  جمموع أفريقيا

 آسيا واحمليط اهلادئ  
 بنغالديش ٤٥ ٩٢٦,١٦ ٥٣ ٧٦٤,١٣

 بوتان ١ ٢٩٢,٣٨ ٢ ٢٥٧,١٤-
 كمبوديا ١٢ ٧٦٢,٣٨ ٥ ١٤٥,٣١-

 الصني ٤ ٠٥٧ ٣٠٦,٠٠ ٣ ٦٤٩ ٨٢٧,٠٠
 جزر كوك ٨٠,٢٩ ٧٤,١٤-

مجهوريـة كوريا الشعبية ٢٠١ ٩٣٠,٣٥ ١٨٧ ٣٠٨,٨٩
 الدميقراطية

 اهلند ١ ٢١٤ ٢٤٨,٠٠ ١ ٢٢٨ ٥٤٠,١٤
 إندونيسيا ٣٢٣ ٢٦٢,٢٢ ٤٨٧ ٣٨٠,٥٤
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مع إدراج (اجملموع 
تغيـر استخـدام 
 )األراضي واحلراجة

باستثناء تغري (موع اجمل
استخـدام األراضي 

 الطرف )واحلراجة

-مجهوريـــة (إيـــران  ٣٨٥ ٤٣٣,٨١ ٤١٧ ٠١٢,٠٣
 )اإلسالمية

 إسرائيل ٦٣ ٠٧٥,١٥ ٦٢ ٧٠١,١٥
 األردن ٢١ ٩٤٣,٣٤ ٢٠ ٠٣٤,٠٦
 كازاخستان ٢١٩ ٢٣٨,٩٠ ٢١٢ ٦١١,٩٠
 كرييبايت ٢٧,٩٧ ٢٧,٩٧
 قريغيزستان ١٨ ١٨٥,٣٠ ١٧ ٣٠٦,٩٣

مجهوريـة الو الدميقراطية ٦ ٨٦٦,٥٥ ٩٧ ٤٣٧,٢٨-
 الشعبية

 لبنان ١٥ ٧٠٢,٣٣ ١٥ ٩٠٨,٥٨
 ماليزيا ١٣٦ ٣٦٢,٧٧ ٧٥ ٢٨٤,٨١
 ملديف ٤٨٣,٠٢ ٤٨٣,٠٢

 جزر مارشال - -
ــيزيا  ٢٤٦,٠١ ٢٤٦,٠١ ــات (ميكرون -والي

 املوحدة
 منغوليا ١٥ ١٥٩,٤٠ ١٥ ٥٥٩,٤٠
 ناورو ٣٥,٩٠ ٢٦,٨٥
 لنيبا ٣١ ١٨٨,٨٧ ٣٩ ٣٠٥,٦٣
 نيوي ٤ ٤٢٢,١٦ ٤ ٥٠٧,٥١
 باكستان ١٦٠ ٥٩٩,٧٠ ١٦٧ ١٢٦,٨٠

 باالو ١٢٤,٨١ ٢٩٢,٣٨-
 بابوا غينيا اجلديدة ٥ ٠١٢,٢٤ ٤ ٥٩٩,٢٤
 الفلبني ١٠٠ ٨٦٦,٦١ ١٠٠ ٧٤٠,١٢
 مجهورية كوريا ٢٨٩ ٤٥٨,٠٠ ٢٦٣ ٢٢٣,٠٠
 ساموا ٥٦٠,٨٣ ٤٧٨,٨٥
 سنغافورة ٢٦ ٨٥٩,٠٨ ٢٦ ٨٥٩,٠٨
 سليمانجزر  ٢٩٤,٣٨ ٢٩٤,٣٨
 سري النكا ٢٩ ٤٢٨,٨٥ ٥٧ ٣١٣,٤٠
 طاجيكستان ٨ ٥٠٨,٥٠ ٦ ٤٦٠,٥٠
 تايلند ٢٢٣ ٩٧٧,٤٨ ٢٨٥ ٨٣١,٣٠
 تركمانستان ٥٢ ٣٠٩,٥٤ ٥٢ ٦٩٠,١٤
 توفالو ٤,٦٦ ٤,٦٦

 أوزبكستان ١٥٣ ٨٨٨,٠٠ ١٥٣ ٤٨٩,٠٠
 فانواتو ٢٩٩,٣٩ ٢٩٧,٨٥
 فييت نام ٨٤ ٤٤٩,٨٠ ١٠٣ ٨٣٤,٥٨
 يمنال ١٧ ٨٦٨,٥٥ ٨ ١٩٨,٣٧

٧ ٦١٤ ٠٧١,٥٧ ٧ ٩٢٩ ٦٨٩,٦٩ جمموع آسيا واحمليط اهلادئ

 أمريكا الالتينية والكارييب 

 أنتيغوا وبربودا ٣٨٧,٩٥ ٢٩١,١٢
 األرجنتني ٢٦٣ ٨٧٩,١٠ ٢٢٩ ٧٠٠,٤٠
 جزر البهاما ٢ ١٩٧,٢٠ ٢ ١٩٧,٢٠

 

مع إدراج (اجملموع 
تغيـر استخـدام 
 )األراضي واحلراجة

 باستثناء تغري(اجملموع 
استخـدام األراضي 

 الطرف )واحلراجة
 بربادوس ٣ ٧٥٠,٥٠ ٣ ٧٣٩,٥٠
 بليز ٦ ٣٣٥,٠١ ٢ ٣١٠,٣٢
 بوليفيا ٢٠ ٦٨٥,٠٦ ٤٧ ٥٢٩,٦٢
 الربازيل ٦٥٨ ٩٧٦,٠٠ ١ ٤٧٧ ٠٥٦,٠٠
 شيلي ٥٤ ٦٥٩,١٩ ٢٧ ٥٢٦,٥٥
 كولومبيا ١٣٧ ٤٨٥,١٤ ١٥٢ ٠٨٧,٩٨
 كوستاريكا ١٠ ٥٠٤,٣٢ ٩ ٧٧٩,٥١
 كوبا ٣٨ ١٢٢,٣٩ ١١ ٦٥٢,٨١

 دومينيكا ١٥٢,١٧ ٢١٩,٦٨-
 اجلمهورية الدومينيكية ٢٠ ٤٤١,٠٥ ١٣ ٩٣٦,٨٣
 إكوادور ٣٠ ٧٧٤,٤٨ ٤٥ ٣٧٤,٤٥
 السلفادور ١١ ٩١٦,٩٨ ١٥ ٨٥٩,٦٦
 غرينادا ١ ٦٠٦,٤٧ ١ ٥١٤,٤٧

 غواتيماال ١٤ ٧٤٢,١٨ ٢٤ ٨٠٣,٦٤-
 غيانا ٢ ٧٠٦,٠٥ ٢٣ ٧٧٩,٧٥-

 هاييت ٥ ١٣١,٧٦ ٦ ٠٨٧,٢٥
 هندوراس ١٠ ٨٢٥,٩٢ ١٥ ٤٥٥,٢٠
 جامايكا ١١٦ ٢٢٥,١٠ ١١٦ ٠٥٨,١٠
 املكسيك ٣٨٣ ٠٧٦,٨٨ ٥٢٤ ٦١٥,٢٢

 نيكاراغوا ٧ ٦٥١,٨٤ ٥ ٤٠٤,٨٢-
 بنما ١٠ ٦٩٢,٢٨ ٣٤ ٤٠٢,٩٩
 باراغواي ١٤٠ ٤٥٦,١٣ ١٥٩ ٩٦٠,٣٩
 بريو ٥٧ ٥٨٢,٨٩ ٩٨ ٨٠٠,٨٦
 سانت كيتس ونيفس ١٦٤,٤٧ ٧٤,٧١
 سانت لوسيا ٨٨٦,٤٥ ٥٤١,٢٢
ســانت فنســنت وجــزر ٣٧٩,٥٠ ٢٤٧,٤١

 غرينادين
 ترينيداد وتوباغو ١٦ ٣٨٩,٧٩ ١٤ ٩١٨,٢٧
 أوروغواي ٢٩ ٨١٥,٢٠ ٢٨ ٩٤٩,٩٨
٢ ٩٨٦ ٤٦٠,١١ ٢ ٠٥٨ ٥٩٩,٤٣ جممـوع أمريكا الالتينية

 والكارييب
 بلدان أخرى  

 ألبانيا ٥ ٥٣٣,٨٧ ٧ ٠٥٩,٣٥
 أرمينيا ٢٥ ٣١٢,٢١ ٢٤ ٦٩٥,٢١
 بيجانأذر ٦٠ ٧٨٦,٥٢ ٥٧ ٢٧٧,٥٢
 جورجيا ١٠ ٦٨٩,٩٠ ١١ ٧٢٨,١٠
 مالطة ٢ ٦٧٠,٢٤ ٢ ٤٣٠,٢٦
 مجهورية مولدوفا ١٥ ٣٥٦,٩٤ ١٣ ٨٢١,٣٧
ــيا ١٣ ٨٩٣,٨٧ ١٢ ١٥٨,٢٩ ــة مقدونـ مجهوريـ

 اليوغوسالفية السابقة
 جمموع البلدان األخرى ١٣٤ ٢٤٣,٥٦ ١٢٩ ١٧٠,١٠
١١ ٩٣١ ٤٩٥,٨٥ ١١ ٧٣٥ ٤٣٦,٩٠  غري١٢٢جمموع األطراف ال      

 درجة يف املرفق األولامل
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  املوجزات اإلقليمية لغازات الدفيئة-باء 

هـناك تـباين يف التوزيع اإلقليمي إلمجايل انبعاثات غازات الدفيئة النامجة أساساً عن الظروف الوطنية                 -٢٥
يثان هي اليت عن أن انبعاثات امل)  يف املائة٥٦(ففي املنطقة األفريقية، أبلغ معظم األطراف     . السائدة يف كل منطقة   

وتوجد . ، فتحتل فيها انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصدارة       )١١(تأيت يف املرتبة األوىل؛ أما املناطق الثالث املتبقية       
 مليارات طن من معادل ثاين      ٧,٩(أعـلى نسـبة إلمجايل انبعاثات غازات الدفيئة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ              

، وأفريقيا )مليارا طن من معادل ثاين أكسيد الكربون(كا الالتينية والكـارييب ، تليها منطقة أمري)أكسيد الكربون
 مليار طن من معادل ثاين أكسيد       ٠,١(، والبلدان األخرى    ) ملـيار طـن من معادل ثاين أكسيد الكربون         ١,٦(

 ).٢ واجلدول ٢انظر الشكل ) (الكربون

واهلند      )  يف املائة  ٥١(واحمليط اهلادئ، هي الصني     وأكـرب ثالثـة بلدان ملصدر االنبعاثات يف منطقة آسيا            -٢٦
وهي يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب والربازيل              ).  يف املائة  ٥(ومجهوريـة إيران اإلسالمية     )  يف املائـة   ١٥(
 أفريقيا        وهي يف منطقة أفريقيا وجنوب    ).  يف املائة  ١٣(واألرجنتني  )  يف املائة  ١٩(واملكسـيك   )  يف املائـة   ٣٢(
فإن أذربيجان  " البلدان األخرى "ويف منطقة   ).  يف املائة  ١٠(والكامريون  )  يف املائة  ١٥(ونيجرييا  )  يف املائة  ٢٤(

ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، تبدو حصة الربازيل يف   ).  يف املائة  ٤٥(هـي أكـرب بلد ملصدر االنبعاثات        
، ألن االنبعاثات من قطاع تغري استخدام األراضي        ٢د ذلك موجزاً يف الشكل      االنـبعاثات ضئيلة نسبياً، كما ير     

 . يف املائة من اجملموع٨٨فنسبة انبعاثات الربازيل النامجة عن هذا القطاع تبلغ . واحلراجة     مل حتسب

لزراعة  طرفاً، وقطاع ا   ٧٠وكـان قطـاع الطاقة املصدر الرئيسي النبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة إىل              -٢٧
وكانت الزراعة ثاين مصدر رئيسي لالنبعاثات      .  طرفاً، وقطاع النفايات بالنسبة إىل ستة أطراف       ٤٥بالنسبة إىل   

ويف معظم األطراف، عوضت . بالنسـبة إىل معظـم األطراف، يليها قطاع العمليات الصناعية مث قطاع النفايات        
غابات انبعاثات غازات الدفيئة من نفس هذا القطاع         عملـيات اإلزالـة بواسطة التغيري يف استخدام األراضي وال         

 ).٢انظر اجلدول (

وكان قطاع الطاقة املصدر الرئيسي لالنبعاثات يف كل املناطق، باستثناء منطقة أمريكا الالتينية والكارييب  -٢٨
ت بالنسبة إىل   وميثل قطاع الزراعة ثاين أكرب مصدر انبعاثا      ). ٣انظر الشكل   (حيث كانت الزراعة حتتل الصدارة      

واملنطقة . مجـيع املناطق، باستثناء منطقة أمريكا الالتينية والكارييب حيث ميثل قطاع الطاقة ثاين أكرب مصدر هلا               
الوحـيدة الـيت كـان فـيها قطاع العمليات الصناعية ميثل نسبة كبرية من االنبعاثات هي آسيا واحمليط اهلادئ                             

 يف املائة ٦,٤، رغم أن حصة هذا القطاع النسبية ال متثل سوى     )أكسيد الكربون  مليار طن من معادل ثاين       ٠,٥(
 .من جمموع االنبعاثات من املنطقة، باستثناء قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة

 

                                                      

 ".البلدان األخرى"آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والكارييب، و )١١(
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جممـوع انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها حبسب نوع الغاز    -٢الشكل 
بالنسبة إىل  ) يد الكربون جيغاغرام مـن معادل ثاين أكس    (واملـنطقة   

  أو أقرب عام منه مبلَّغ عنه١٩٩٤عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جممـوع انـبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها حبسب القطاع           -٣الشكل 
بالنسبة إىل عام   ) جيغاغرام من معادل ثاين أكسيد الكربون     (واملنطقة  
  أو أقرب عام منه مبلَّغ عنه١٩٩٤
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 مليون ٤١١(ويعترب قطاع تغري األراضي واحلراجة مصرفاً صافياً لغازات الدفيئة بالنسبة إىل منطقة أفريقيا  -٢٩
 مليون طن من معادل ثاين أكسيد       ٣١٦(، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ      )طـن مـن معادل ثاين أكسيد الكربون       

وبالنسبة إىل منطقة أمريكا    ). ماليني طن من معادل ثاين أكسيد الكربون       ٥(، ومنطقة البلدان األخرى     )الكربون
 مليون طن من    ٩٢٨(الالتينية والكارييب، يعد قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة مصدراً صافياً لالنبعاثات            

 األراضي ومع أن األطراف أبلغت عن غموض شديد يف بيانات قطاع تغري استخدام). معادل ثاين أكسيد الكربون
بني جمموع )  يف املائة١,٧(واحلـراجة، فإنـه يـبدو يف اجملموع الكلي للمناطق أنه ال يوجد سوى فارق ضئيل                 

وبتغري )  مليار طن من معادل ثاين أكسيد الكربون      ١١,٧(االنـبعاثات بـدون تغري استخدام األراضي واحلراجة         
 ). أكسيد الكربون مليار طن من معادل ثاين١١,٩(استخدام األراضي واحلراجة 

باألطنان من معادل ثاين أكسيد     (انـبعاثات غـازات الدفيئة للفرد        -٤الشكل 
بالنسبة إىل  )) باستثناء تغري استخدام األراضي واحلراجة    (الكـربون   

  أو أقرب عام منه مبلغ عنه١٩٩٤عام 

 طن بالنسبة   ٢,٨) يد الكربون حمسوباً باألطنان من معادل ثاين أكس     (ويبلغ متوسط االنبعاثات لكل فرد       -٣٠
وتسجل منطقة أفريقيا أدىن متوسط لالنبعاثات لكل فرد إذ بلغ .  غري املدرجة يف املرفق األول١٢٢إىل األطراف ال  

ويبلغ متوسط االنبعاثات لكل فرد يف  .  أطنان يف جنوب أفريقيا    ٩,١ طـن، يف حني وصل هذا املتوسط إىل          ٢,٤
ويبلغ متوسط االنبعاثات لكل  .  طن ١,٣ أطنان واهلند    ٣,٣ طن، متثل الصني فيه      ٢,٦منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

 أطنان للربازيل، وهو أقل من      ٤,١وميثل هنا املتوسط    .  أطنان ٤,٦فـرد يف مـنطقة أمريكا الالتينية والكارييب         
عظم انبعاثات الربازيل   املتوسط يف املنطقة ألن قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة مل يؤخذ يف احلسبان وأن م              

 أطنان؛ بيد ٥,١أعلى متوسط انبعاثات لكل فرد إذ يبلغ      " البلدان األخرى "وتسجل منطقة   . يأيت من هذا القطاع   
 .أن هذا ال يشمل سوى سبعة أطراف عدد سكاهنا قليل نسبياً
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  االحتياجات والقيود املالية والتقنية-رابعاً 
غازات الدفيئة وأشارت إىل أن قدراهتا ل هاد قوائم جرداات يف إعد صعوب وجود معظم األطراف عنتأبلغ -٣١

 إعداد قوائم اجلرد    خبصوصالتقنـية واملؤسسية مل تكن تكفي للوفاء بالتزاماهتا يف جمال اإلبالغ يف إطار االتفاقية               
 .هاوحتديث الوطنية لغازات الدفيئة

 األنشطةعن  بيانات - ألف

األنشطة بأنه القيد الرئيسي لتقدير انبعاثات بعض فئات عن بيانات القص وصفت معظم األطراف املبلغة ن -٣٢
غالباً الطاقة أو تغري استخدام األراضي واحلراجة، وبدرجة أقل الزراعة          على األقل هو     قطاع واحد،    يفاملصـادر   

 .والعمليات الصناعية والنفايات

عن بيانات  العام أو حمدد عن نقص       معظم األطراف بشكل     توفـيما يـتعلق باسـتخدام الطاقة، أبلغ        -٣٣
 واملركبات وفعالية املعدات يف قطاعي      للوقود األحيائي وأكثر امليادين احملددة كانت االستهالك املرتيل       . األنشـطة 

 . النقل والصناعة الفرعيني ووقود سفن النقل الدولية

 يف السلسلة الزمنية    األنشطةعن  وأبلغـت بعض األطراف عن وجود صعوبات يف احلصول على بيانات             -٣٤
وكثرياً ما  . الالزمـة لقطـاع تغري استخدام األراضي واحلراجة، وفقاً ملا تقتضيه منهجية الفريق احلكومي الدويل              

 .شكل مالئميف   متاحةقدمية أو مل تكنوالغطاء احلرجي كانت البيانات املتعلقة باستخدام األراضي 

األنشطة الوطنية، ال   عن  األطراف مشاكل يف مجع بيانات      ويف قطاع العمليات الصناعية، صادفت بعض        -٣٥
وأبلغت بعض األطراف عن أن البيانات املطلوبة كانت تعترب أحياناً سرية يف حني             . سـيما مـن القطاع اخلاص     

لفريق احلكومي  ا  اليت وضعها  أشارت أطراف أخرى إىل بعض املشاكل املتعلقة بتحقيق االتساق بني فئات املصادر           
 .لك املستخدمة حملياًالدويل وت

  عوامل االنبعاثات- باء

لفريق احلكومي الدويل بالنسبة إىل  اليت حددها ا  اعتـربت بعـض األطراف عوامل االنبعاثات االفتراضية          -٣٦
العديد من فئات املصادر أهنا غري مالئمة وأعربت عن احلاجة إىل وضع عوامل انبعاثات مالئمة للقطاعات املعنية                 

األطراف على سبيل املثال على القيود      فقد شددت   . الوطنية لغازات الدفيئة  االنبعاثات  ديرات  بغـية حتسـني تق    
لفريق احلكومي الدويل واحلاجة إىل دراسة      اليت حددها ا  ة بتطبيق عوامل انبعاثات غري ثاين أكسيد الكربون         رتبطامل

ازات املتسربة من حقول النفط واألراضي عوامل انبعاثات حمددة للغ  ل  بيانات تركيـبة أنواع الوقود احمللية، ووضع     
 .الزراعية والعمليات املتعلقة بإنتاج اإلمسنت

  دعم استمرار عملية إعداد قوائم اجلرد- جيم

قصد بشكل مستمر    هامع البيانات وحفظ  جلأعربت معظم األطراف عن احتياجاهتا املالية والتكنولوجية         -٣٧
إنشاء مؤسسات وطنية ثابتة وأفرقة معنية بإعداد قوائم اجلرد واحلفاظ          ر  وهذا ما يرب  . حتسني قوائم اجلرد مستقبالً   

ومـن شـأن حتسني البىن التحتية، إضافة إىل زيادة كفاءة املعدات وحتسني مرافق، أن يتيح باستحداث                     . علـيها 
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كما أعربت  . ستمرارأو تعزيز النظم اإلحصائية إلدارة املعلومات األساسية املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة با           /و
 .األطراف عن احلاجة إىل وضع نظام موثوق وفعال لقاعدة بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة

) التوافر والدقة واملوثوقية  (وتدعو احلاجة أيضاً إىل توفري املساعدة املالية والتقنية لتحسني نوعية البيانات             -٣٨
. ة، ال سيما يف قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة        يف خمـتلف القطاعـات االجتماعـية االقتصادية الرئيسي        

وتتعلق االحتياجات التقنية   . فالبـيانات يف العديـد من األطراف إما ناقصة أو مشكوك يف صحتها إىل حد كبري               
احملـددة بوضع آليات منهجية جلمع البيانات، وإجراء دراسات ميدانية والتحقق من عوامل االنبعاثات، وإجراء               

 االستقصاءات لتقليص أوجه عدم التيقن يف البيانات املتعلقة باألنشطة، وحتسني استعمال املنهجيات     املـزيد مـن   
لتحديد املناطق احلرجية، وحتسني القدرة املؤسسية على مجع البيانات احلرجية، وحتسني دراسات احتباس الكربون       

 .وتوسيع نطاقها

البيانات وموثوقيتها بواسطة التعاون الفعال مع      كمـا أعربـت األطـراف عن احلاجة إىل حتسني توفر             -٣٩
اإلدارات والوكـاالت احلكومـية والصناعة واملنظمات غري احلكومية وغري ذلك من املؤسسات املعنية اليت توفر                

ورئي أيضاً أن توفري دراسة تدريبية كافية متثل عنصراً مهماً لتعزيز القدرة         . البيانات ذات الصلة وجتمعها وتديرها    
 .ربة التقنيتني على الصعيد احمللي يف جمال مجع البيانات وإدارهتا ونشرهاواخل

  املتطلبات املؤسسية واالحتياجات البحثية والقدرة التنفيذية-دال 

أشارت األطراف أيضاً إىل ضرورة تعزيز قدرة املؤسسات املشاركة يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة،                -٤٠
 .مبا يف ذلك تدريب املوظفني

 .وطلبت بعض األطراف املساعدة على توسيع نطاق قوائم جردها األصلية بإدراج غازات أخرى -٤١

وشددت بعض األطراف على ضرورة وضع ميزان شامل للطاقة للمساعدة على إحصاء انبعاثات غازات               -٤٢
قة مبنهجيات انبعاثات   الدفيئة باستمرار يف قطاع الطاقة، ونبه عدد قليل من األطراف إىل ضرورة ربط ميزان الطا              

 .غازات الدفيئة حبيث ينعكس تغري البيانات يف ميزان الطاقة تلقائياً يف قيم انبعاثات غازات الدفيئة

وشددت بعض األطراف على نقص البيانات عن االستهالك املرتيل للوقود األحيائي، وطلبت توفري األموال  -٤٣
 .ات عن استهالك الوقود املألوف وغري املألوفإلجراء دراسات وحتديثها باستمرار جلمع البيان

وبينت بعض األطراف الصعوبات التكنولوجية واملالية اليت واجهتها يف مجع البيانات يف قطاع النقل لوضع  -٤٤
 .تقديرات دقيقة النبعاثات املركبات ويف قياس القيم االفتراضية جملموعات البيانات وتطبيقها

ف إىل ضرورة إجراء حبوث عن احتراق السفانا وضرورة إنتاج بيانات عن            وأشـار العديـد من األطرا      -٤٥
 .فضالت احملاصيل للمساعدة على تقدير االنبعاثات النامجة عن احتراق النفايات الزراعية

وأعرب العديد من األطراف عن احلاجة إىل تدريب املوظفني على مجع قوائم جرد غازات الدفيئة وحتليلها  -٤٦
 .حسينات اليت تدخل على منهجيات الفريق احلكومي الدويلوملسايرة الت
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وعمومـاً، فـإن بعـض األطراف أعربت عن احلاجة إىل دعم البحث يف جمال عوامل االنبعاثات ودعم       -٤٧
احلصـول على بيانات ذات صلة عن األنشطة، كما أشري إىل احلاجة إىل تنظيم حلقات عمل خاصة بقوائم جرد                   

 .ة على حتسني خربة اخلرباء الوطنينيغازات الدفيئة للمساعد

  اخلالصـة-خامساً 

 من االتفاقية واتبعت املبادئ     ١٢من املادة   ) أ(١ والفقرة   ٤من املادة   ) أ(١امتثلـت األطـراف للفقرة       -٤٨
، وقدمت أحياناً   )٢-م أ /١٠املقرر  (التوجيهـية الـواردة يف اتفاقـية تغري املناخ بشأن إعداد البالغات الوطنية              

 .مات أكثر من املطلوبمعلو

وقدرت مجيع األطراف إال أربعة، على األقل ملدة سنة، انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وامليثان وأكسيد                 -٤٩
وقدم . تقديرات لالنبعاثات لبعض سوالف غازات الدفيئة أو مجيعها)  يف املائة٨٨( أطراف ١٠٧وقدمت . النيتروز

أو سادس  /أو اهليدروكربون املشبعة بالفلور و    /بات اهليدروفلوروكربون و  تقديرات ملرك )  يف املائة  ١٥( طرفاً   ١٨
 . طرفاً تقديرات النبعاثات ثاين أكسيد الكربيت٦٤وقدم . فلوريد الكربيت

ثاين أكسيد الكربون، باستثناء قطاع تغري مبعادل  حمسوباًومـن حيـث إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة،         -٥٠
عدد  بالنسبة إىل أكثر من نصف       ياز الدفيئة الرئيس  ـ كان ثاين أكسيد الكربون غ     استخدام األراضي واحلراجة،  

       طرفاً  ١٤، وبالنسبة إىل    يوبالنسبة لثلث األطراف، كان امليثان غاز الدفيئة الرئيس       ). يف املائـة   ٥٥(األطـراف   
 .يكان أكسيد النيتروز هو الغاز الرئيس)  يف املائة١٢(

  غازات الدفيئة، باستثناء قطاع تغري استخدام األراضي واحلراجة، اليت أبلغ عنها           وبلـغ جمموع انبعاثات    -٥١
 ثاين معادل مليار طن من     ١١,٧ أو أقرب عام منه،      ١٩٩٤ عام   يف ،طـرفاً ليست مدرجة يف املرفق األول       ١٢٢

، يليه  ) املائة  يف ٦٣( طن   يارات مل ٧,٤هذا الغاز هو أهم الغازات املنبعثة إذ بلغ جمموعه          و. أكسـيد الكـربون   
 مليار ١,٣، وأكسيد النيتروز وقدره ) يف املائة٢٦( ثاين أكسيد الكربون معادل مليارات طن من ٣امليثان، وقدره 

 ). يف املائة١١( ثاين أكسيد الكربون معادلطن من 

ازات الدفيئة، فقد تراوح جمموع انبعاثات غ . وتباين مستوى االنبعاثات تبايناً شديداً بني األطراف املبلغة        -٥٢
٤ ٠٥٧ ٣٠٦ و ٤,٧ ثـاين أكسيد الكربون، باستثناء تغري استخدام األراضي واحلراجة، بني            مبعـادل  سـوباً حم

معادل ن مليون طن من عقل ت طرفاً عن انبعاثات ١٩وأبلغ . ٨٦٣ ٢٥٧  إىل١جيغاغرام، وهذا ميثل  مقياساً من 
 ثاين معادل مليون طن من ١٠٠ طرفاً تتجاوز ٢٢ات ثاين أكسيد الكربون؛ وعلى العكس من ذلك، كانت انبعاث

 .أكسيد الكربون

ع اإلقليمي إلمجايل انبعاثات غازات الدفيئة النامجة أساساً عن الظروف الوطنية يوهناك اختالفات يف التوز -٥٣
ثان هي اليت عن أن انبعاثات املي)  يف املائة٥٦(ففي منطقة أفريقيا، أبلغ معظم األطراف       . السـائدة يف كل منطقة    

وتوجد أعلى .  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الصدارة فيهاتأيت يف املرتبة األوىل؛ أما املناطق الثالث املتبقية، فتحتل
 ثاين أكسيد   معادل مليارات طن من     ٧,٩(انبعاثات غازات الدفيئة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ         مجايل  نسـبة إل  
      ، وأفريقيا  ) ثاين أكسيد الكربون   معادلمليارا طن من    (ارييب  ـالتينية والك ، تلـيها منطقة أمريكا ال     )الكـربون 
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 ثاين أكسيد   معادل مليار طن من     ٠,١(، والبلدان األخرى    ) ثاين أكسيد الكربون   معادل ملـيار طـن من       ١,٦(
 ).الكربون

رفاً، وقطاع الزراعة    ط ٧٠ النبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة إىل       يوكـان قطـاع الطاقة املصدر الرئيس       -٥٤
وكانت الزراعة ثاين مصدر رئيسي لالنبعاثات      .  أطراف ٦ طرفاً، وقطاع النفايات بالنسبة إىل       ٤٥بالنسـبة إىل    

ويف معظم األطراف، عوضت . بالنسـبة إىل معظـم األطراف، يليها قطاع العمليات الصناعية مث قطاع النفايات        
 .ألراضي والغابات انبعاثات غازات الدفيئة من نفس هذا القطاعيف استخدام اعمليات اإلزالة بواسطة التغري 

 لغازات الدفيئة بالنسبة إىل منطقة أفريقيا ومنطقة آسيا         ياً صاف اًقطاع تغري األراضي واحلراجة مصرف    وميثل   -٥٥
تغري استخدام  وبالنسبة إىل منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، يعد قطاع         . واحمليط اهلادئ ومنطقة البلدان األخرى    

 يف بيانات قطاع تغري      أبلغت عن غموض شديد    ومع أن األطراف  . األراضـي واحلراجة مصدراً صافياً لالنبعاثات     
)  يف املائة١,٧(استخدام األراضي واحلراجة، فإنه يبدو يف اجملموع الكلي للمناطق أنه ال يوجد سوى فارق ضئيل  

)  ثاين أكسيد الكربونمعادل مليار طن من ١١,٧(اضي واحلراجة بني جمموع االنبعاثات بدون تغري استخدام األر  
 ). ثاين أكسيد الكربونمعادل مليار طن من ١١,٩(وبتغري استخدام األراضي واحلراجة 

 طن بالنسبة   ٢,٨)  ثاين أكسيد الكربون   معادل باألطنان من    سوباًحم(ويبلغ متوسط االنبعاثات لكل فرد       -٥٦
منطقة أفريقيا أدىن متوسط انبعاثات لكل فرد إذ بلغ         وتسجل  . ملدرجة يف املرفق األول   غري ا  ١٢٢ال    إىل األطراف   

ـ و.  طـن  ٢,٤ بلغ املتوسط يف منطقة أمريكا الالتينية      يو.  طن ٢,٦بلغ املتوسط يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ        ي
 . أطنان٥,١إذ إنه يبلغ متوسط انبعاثات لكل فرد أعلى " البلدان األخرى"منطقة وتشمل .  أطنان٤,٦والكارييب 

طبقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية    ١٢٢ البالغ عددها األولية املشار إليها أعاله و    دمت البالغات الوطنية    وقُ -٥٧
املقرر (الثامن مبادئ توجيهية جديدة يف مؤمتر األطراف مت اعتماد لكن و، ٢-م أ/١٠تغري املناخ الواردة يف املقرر    

وملساعدة األطراف على التغلب على     . حتدياً آخر لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول       وميثل هذا   ). ٨-م أ /١٧
بفعالية  ملبادئ التوجيهية التفاقية تغري املناخا استخدام من أجل )١٢("دليل استخدام"هذا التحدي، أصدرت األمانة 

 .٨-م أ/١٧املقرر  وكفاءة على حنو ما يرد يف مرفق

 

 

                                                      

 .<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/guidelines_and_user_manual/items/2607.php>انظر )١٢(  
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وأكسيد النيتروز وعمليات إزالتها مبعادل ثاين أكسيد الكربون حسب الفئات         وامليثان ، اإلمجالـية لغـازات ثاين أكسيد الكربون       االنـبعاثات  -٢اجلدول 
 )باجليغاغرام والنسبة املئوية من اجملموع لكل طرف(املصارف، مبا يشمل أو ال يشمل تغري استخدام األرض واحلراجة /الرئيسية للمصادر

 لتغريالنسبـة املئويـة 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغري استخــدام 
 األرض واحلراجة

تغري استخدام األرض 
 واحلراجة

ال يشمـل(اجملموع 
 تغري استخــدام
 الطرف السنـة الطاقة العمليات الصناعية الزراعة النفايات )األرض واحلراجة

   )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( )رامجيغاغ( )جيغاغرام( يف املائة

 أفريقيـا             

 اجلزائر ١٩٩٤ ٧٠ ٠٨١,٧٤ ٧٦,٥ ٤ ٧٦٨,٠٠ ٥,٢ ١٢ ٠٣٧,٥٠ ١٣,١ ٤ ٧٢٠,٠٠ ٥,٢ ٩١ ٦٠٧,٢٤ ٨ ٥٨٧,٠٠ ١٠٠ ١٩٤,٢٤   ٩,٤  

 بنن ١٩٩٥ ٩٩٧,٨٥ ٢,٥ ٩٦,٤٣ ٠,٢ ٣٧ ٩٥٧,٥٣ ٩٦,٥ ٢٩٥,٨١ ٠,٨ ٣٩ ٣٤٧,٦٢ ٤٧ ٥٢٣,٤١- ٨ ١٧٥,٧٩- ١٢٠,٨-

 بوتسوانا ١٩٩٤ ٣ ٨٤٢,٥٣ ٤١,٤ ٢١٠,٨٠ ٢,٣ ٥ ٠٦٦,٦١ ٥٤,٥ ١٧١,٨٠ ١,٨ ٩ ٢٩١,٧٤ ٣٨ ٧٣٣,٦٠- ٢٩ ٤٤١,٨٦- ٤١٦,٩-

 بوركينا فاسو ١٩٩٤ ٩٠٨,٢٥ ١٥,٢ - - ٤ ٧٠٨,٤٢ ٧٨,٩ ٣٥١,٥٩ ٥,٩ ٥ ٩٦٨,٢٦ ٩١,٨٢   ٦ ٠٦٠,٠٧   ١,٥  

 بوروندي ١٩٩٨ ٧٩٩,٧٤ ٤٠,١ ٠,١٣ ٠,٠ ١ ٠٩١,٦٠ ٥٤,٧ ١٠٣,٩٦ ٥,٢ ١ ٩٩٥,٤٣ ٢ ٩٩٨,٤٣- ١ ٠٠٣,٠٠- ١٥٠,٣-

 الكامريون ١٩٩٤ ٣ ٢٣٩,٥٩ ٢,٠ ٥٨ ٥٢٣,٤٥ ٣٥,٣ ١٠٢ ٢٣١,٨٠ ٦١,٧ ١ ٧٣٠,١٩ ١,٠ ١٦٥ ٧٢٥,٠٢ ٢٢ ١٨٦,٣٧   ١٨٧ ٩١١,٣٩   ١٣,٤  

 األخضرالرأس  ١٩٩٥ ٢١٩,٧٨ ٧٥,٠ - - ٣٩,٤٠ ١٣,٥ ٣٣,٧١ ١١,٥ ٢٩٢,٨٩ ٣٦,٥٢   ٣٢٩,٤١   ١٢,٥  

 مجهورية أفريقيا الوسطى ١٩٩٤ ١٨ ٩٢٨,٠٠ ٤٩,٤ - - ١٦ ٨٥٠,٦٤ ٤٣,٩ ٢ ٥٦٥,٢٦ ٦,٧ ٣٨ ٣٤٣,٩٠ ١٤٠ ٨٥٧,٥٤- ١٠٢ ٥١٣,٦٤- ٣٦٧,٤-

 تشاد ١٩٩٣ ٣٠٩,٥٦ ٣,٩ - - ٧ ٢٩٨,٩٨ ٩١,٠ ٤١٢,٤٣ ٥,١ ٨ ٠٢١,٠٦ ٤٦ ١٩٨,١٢- ٣٨ ١٧٧,٠٦- ٥٧٦,٠-

 جزر القمر ١٩٩٤ ٧٠,٥٣ ١٣,٦ - - ٤٣٨,٤٤ ٨٤,٥ ٩,٩٦ ١,٩ ٥١٨,٩٤ ٨٩٥,١١- ٣٧٦,١٨- ١٧٢,٥-

 الكونغو ١٩٩٤ ٨٤٦,١٣ ٦١,٥ ٤٣,٣٧ ٣,٢ ٣٣٨,٠٠ ٢٤,٦ ١٤٧,٣٨ ١٠,٧ ١ ٣٧٤,٨٨ ٦٩ ٨٦٠,٦٨- ٦٨ ٤٨٥,٨٠- ٥ ٠٨١,٢-

 كوت ديفوار ١٩٩٤ ١٢ ٤٣٨,٠٧ ٥٠,٣ ٠,٧٧ ٠,٠ ٣ ٤٤٨,٨٥ ١٣,٩ ٨ ٨٣٧,٥٨ ٣٥,٧ ٢٤ ٧٢٥,٢٧ ١٩ ٨٤٧,٤١- ٤ ٨٧٧,٨٦   ٨٠,٣-

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٩٩٤ ٣ ٥٩٩,٤٣ ٨,١ ٢١,٩٤ ٠,٠ ٣٤ ٨٥٤,٥٠ ٧٨,٣ ٦ ٠٥٦,٦٤ ١٣,٦ ٤٤ ٥٣٢,٥١ ١٧٦ ٨٤٠,٢١- ١٣٢ ٣٠٧,٧٠- ٣٩٧,١-

 جيبويت ١٩٩٤ ٢٧٥,٥٨ ٥٣,٩   ٢٠٦,٢٩ ٤٠,٣ ٢٩,٥٧ ٥,٨ ٥١١,٤٤ ٥٩٩,٥٠- ٨٨,٠٦- ١١٧,٢-

 مصر ١٩٩٠ ٨٣ ٢٨٩,٧٥ ٧١,٠ ١٠ ٢٧٦,٠٠ ٨,٨ ١٨ ٠١٢,٣٠ ١٥,٤ ٥ ٦٨٨,٠٦ ٤,٩ ١١٧ ٢٦٦,١١ ٩ ٩٠٠,٠٠- ١٠٧ ٣٦٦,١١   ٨,٤-

 إريتريا ١٩٩٤ ٢ ٦٧٧,٧٠ ٦٤,٨ ٣٢,٣٤ ٠,٨ ١ ٣٧١,٢٠ ٣٣,٢ ٥٣,٩٧ ١,٣ ٤ ١٣٥,٢١ ١ ٦٧٦,٣٠   ٥ ٨١١,٥١   ٤٠,٥  

 إثيوبيا ١٩٩٤ ٧ ٢٢٩,٠٠ ١٥,٢ ٣١٠,٠٠ ٠,٧ ٣٨ ٤٤٧,٠٠ ٨١,١ ١ ٤٢٨,٩٠ ٣,٠ ٤٧ ٤١٤,٩٠ ١٤ ٤٠٦,٧٠- ٣٣ ٠٠٨,٢٠   ٣٠,٤-

 غابون ١٩٩٤ ٦ ٣٦٤,٥٤ ٩٧,٦ ٦٥,٢٠ ١,٠   ٩٤,٥٩ ١,٤ ٦ ٥٢٤,٣٣ ٥٠٠ ٨٧٥,٦٩- ٤٩٤ ٣٥١,٣٦- ٧ ٦٧٧,٠-

 غامبيا ١٩٩٣ ٢٥٤,٥٧ ٦,٠   ٨٩٣,٢٥ ٢١,١ ٣ ٠٩٤,٦٦ ٧٢,٩ ٤ ٢٤٢,٤٨ ٤٩ ٩٨٣,٠٨- ٤٥ ٧٤٠,٦٠- ١ ١٧٨,٢-

 غانا ١٩٩٤ ٦ ٥٦٧,٨٠ ٥٢,٢ ٢٨١,٨٠ ٢,٢ ٥ ٢٥٥,٧٠ ٤١,٨ ٤٧٣,٠٩ ٣,٨ ١٢ ٥٧٨,٣٩ ١٩ ٤٧٢,٦٧- ٦ ٨٩٤,٢٨- ١٥٤,٨-

 غينيا ١٩٩٤ ٢ ٠٤٣,١٩ ٤٠,٤ ١٤٣,٤٢ ٢,٨ ٢ ٥٢٩,٧١ ٥٠,٠ ٣٤١,٣٨ ٦,٧ ٥ ٠٥٧,٧٠ ١٧ ٥٩٦,٦٥- ١٢ ٥٣٨,٩٥- ٣٤٧,٩-

 كينيا ١٩٩٤ ٨ ٠٥٨,١٦ ٣٧,٥ ٩٨٩,٥١ ٤,٦ ١٢ ٠٩٩,٦٦ ٥٦,٤ ٣١٨,٨٩ ١,٥ ٢١ ٤٦٦,٢٣ ٢٨ ٠٠٠,٢٢- ٦ ٥٣٣,٩٩- ١٣٠,٤-

 ليسوتو ١٩٩٤ ٨٢٧,٢٢ ٤٥,٤   ٩٣٨,٥١ ٥١,٦ ٥٤,٥٧ ٣,٠ ١ ٨٢٠,٣٠ ١ ٢٦٠,٥٧   ٣ ٠٨٠,٨٧   ٦٩,٣  

 مدغشقر ١٩٩٤ ١ ٩٣٢,٩٢ ٨,٨ ٥,٠٠ ٠,٠ ١٩ ٧٩٤,٧٤ ٩٠,٢ ٢١٠,٠٠ ١,٠ ٢١ ٩٣٣,٦٦ ٢٣٨ ٩٧١,٠٠- ٢١٧ ٠٣٧,٣٤- ١ ٠٨٩,٥-

 مالوي ١٩٩٤ ٣ ٧١٧,٨٧ ٥٢,٦ ٥٨,٣٨ ٠,٨ ٣ ٢٠٤,٠٠ ٤٥,٣ ٩٠,٠٩ ١,٣ ٧ ٠٧٠,٣٤ ١٧ ٥١٥,٥٤   ٢٤ ٥٨٥,٨٨- ٢٤٧,٧  

 مايل ١٩٩٥ ٩٦٨,٤١ ١١,٢ ٩,٥٨ ٠,١ ٧ ٥٧٢,٦٧ ٨٧,٤ ١١٥,٥٣ ١,٣ ٨ ٦٦٦,٢٠ ٩ ٧٤٨,١٤- ١ ٠٨١,٩٤- ١١٢,٥-
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 لتغريالنسبـة املئويـة 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغري استخــدام 
 األرض واحلراجة

تغري استخدام األرض 
 واحلراجة

ال يشمـل(اجملموع 
 تغري استخــدام
 الطرف السنـة الطاقة العمليات الصناعية الزراعة النفايات )األرض واحلراجة

   )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( )رامجيغاغ( )جيغاغرام( يف املائة

 موريتانيا ١٩٩٥ ١ ١٥٣,٦٩ ٢٦,٦ ٢,٤٣ ٠,١ ٢ ٩٤٤,٣٨ ٦٨,٠ ٢٢٩,٣٥ ٥,٣ ٤ ٣٢٩,٨٦ ٦٣٩,٩٨- ٣ ٦٨٩,٨٨   ١٤,٨-

 موريشيوس ١٩٩٥ ١ ٧٥٩,٩٨ ٨٥,٥ ٨٨,٠٧ ٤,٣ ١٣٩,٢٧ ٦,٨ ٧١,٥٣ ٣,٥ ٢ ٠٥٨,٨٥ ٢٢١,٣٦- ١ ٨٣٧,٤٩   ١٠,٨-

 املغرب ١٩٩٤ ٢٦ ٨٣٩,٠٠ ٦٠,٥ ٣ ١٥٨,٠٠ ٧,١ ١٢ ٠٩٢,٠٠ ٢٧,٣ ٢ ٢٨٤,٠٠ ٥,١ ٤٤ ٣٧٣,٠٠ ٤ ٥١١,٠٠- ٣٩ ٨٦٢,٠٠   ١٠,٢-

 ناميبيا ١٩٩٤ ١ ٩١٧,٦٨ ٣٤,٢ ٥,٤٦ ٠,١ ٣ ٦٠٧,٤١ ٦٤,٤ ٧١,٦١ ١,٣ ٥ ٦٠٢,١٦ ٥ ٦٣٦,٣٤- ٣٤,١٨- ١٠٠,٦-

 النيجري ١٩٩٠ ٩٢٨,٤٧ ١٩,١ ٩,٥٦ ٠,٢ ٣ ٨٩٠,٢١ ٨٠,١ ٢٨,٠٧ ٠,٦ ٤ ٨٥٦,٣١ ٦ ١٠٦,٢٣   ١٠ ٩٦٢,٥٥   ١٢٥,٧  

 نيجرييا ١٩٩٤ ١٤٦ ٣٦١,٦١ ٦٠,٣ ١ ٧٦١,٨٧ ٠,٧ ٥٠ ٤٩٨,٥٥ ٢٠,٨ ٤٤ ٠٠٤,٣٧ ١٨,١ ٢٤٢ ٦٢٦,٤٠ ١٠٥ ٠٠٩,٩٨   ٣٤٧ ٦٣٦,٣٨   ٤٣,٣  

 السنغال ١٩٩٤ ٣ ٧٨٨,٥٧ ٤٠,٧ ٣٤٥,٥٠ ٣,٧ ٢ ٩٥٧,٦٢ ٣١,٧ ٢ ٢٢٦,٢١ ٢٣,٩ ٩ ٣١٧,٩٠ ٥ ٩٩٦,٩٦- ٣ ٣٢٠,٩٤   ٦٤,٤-

 سيشيل ١٩٩٥ ١٧٩,٥٦ ٧٠,٠ - - ٢٧,٤٩ ١٠,٧ ٤٩,٣٥ ١٩,٢ ٢٥٦,٤١ ٨٣٢,٧٧- ٥٧٦,٣٦- ٣٢٤,٨-

 جنوب أفريقيا ١٩٩٤ ٢٩٧ ٥٦٦,٥٧ ٧٨,٣ ٣٠ ٣٨٦,٢٢ ٨,٠ ٣٥ ٤٥٥,٥٢ ٩,٣ ١٦ ٤٢٩,٠٧ ٤,٣ ٣٧٩ ٨٣٧,٣٨ ١٨ ٦١٥,٩٦- ٣٦١ ٢٢١,٤٢   ٤,٩-

 السودان ١٩٩٥ ٧ ٧٨٨,٠٠ ١٤,٤ ١٧٣,٠٠ ٠,٣ ٤٥ ٢٧٣,٠٠ ٨٣,٥ ١ ٠٠٣,٠٠ ١,٨ ٥٤ ٢٣٧,٠٠ ١٧ ٧٧٧,٠٠   ٧٢ ٠١٤,٠٠   ٣٢,٨  

 سوازيلند ١٩٩٤ ١ ٠٥٥,٩٥ ٤٠,١ - - ١ ٢٣٣,٤٩ ٤٦,٨ ٣٤٦,٥٤ ١٣,١ ٢ ٦٣٥,٩٨ ٣ ٢٥٣,٠٦- ٦١٧,٠٨- ١٢٣,٤-

 توغو ١٩٩٥ ١ ٣٠٧,١٧ ٢٦,٢ ٤٠٣,٥٣ ٨,١ ٣ ٢٧٨,٨٧ ٦٥,٦ ٦,٧٥ ٠,١ ٤ ٩٩٦,٣٢ ٢٠ ٢٩٦,٦٦   ٢٥ ٢٩٢,٩٨   ٤٠٦,٢  

 تونس ١٩٩٤ ١٥ ٢٥١,١٢ ٦٠,٧ ٢ ٨٣٩,٤٧ ١١,٣ ٦ ٠١٨,٢٧ ٢٣,٩ ١ ٠٣٢,١٣ ٤,١ ٢٥ ١٤٠,٩٩ ١ ٧٧٢,٧٠- ٢٣ ٣٦٨,٢٩   ٧,١-

 أوغندا ١٩٩٤ ٤ ٩٦٢,٢٢ ١١,٦ ٤٣,٥٠ ٠,١ ٣٧ ٥٠٣,٥١ ٨٨,٠ ٩٥,٠٥ ٠,٢ ٤٢ ٦٠٤,٢٧ ٨ ٢٥٢,٧٠   ٥٠ ٨٥٦,٩٧   ١٩,٤  

 مجهورية ترتانيا املتحدة ١٩٩٤ ٦ ٨٨٧,٧٩ ١٧,٦ ٣٧٠,٤٦ ٠,٩ ٢٩ ٧٣٠,١٦ ٧٥,٨ ٢ ٢٤٧,٤٨ ٥,٧ ٣٩ ٢٣٥,٨٩ ٩١٣ ٥٦٢,٩٤   ٩٥٢ ٧٩٨,٨٣   ٢ ٣٢٨,٤  

 يازامب ١٩٩٤ ١٧ ٤٠٩,٥١ ٥٣,١ ٣٢٦,٥١ ١,٠ ١٣ ٦١٨,١٣ ٤١,٦ ١ ٤١٥,١٩ ٤,٣ ٣٢ ٧٦٩,٣٣ ٣ ٥٥٧,٩٦   ٣٦ ٣٢٨,٢٩   ١٠,٩  

 زمبابوي ١٩٩٤ ١٦ ٧٥٨,٩٢ ٦٠,٧ ٤ ٥٩٢,٥٣ ١٦,٦ ٥ ٧١٤,٥٤ ٢٠,٧ ٥٢٨,١٥ ١,٩ ٢٧ ٥٩٤,١٤ ٦٢ ٢٣٩,٤٤- ٣٤ ٦٤٥,٣٠- ٢٢٥,٦-

 جمموع أفريقيا  ٧٩٢ ٣٩٤,٨٢ ٤٩,١ ١٢٠ ٣٤٢,٢٣ ٧,٥ ٥٩٠ ٦٦٩,٧٢ ٣٦,٦ ١٠٩ ٤٩٧,٤٥ ٦,٨ ١ ٦١٢ ٩٠٤,٢٢ ٤١١ ١١٠,١٦- ١ ٢٠١ ٧٩٤,٠٧   ٢٥,٥-  
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 آسيا واحمليط اهلادئ             

 بنغالديش ١٩٩٤ ١٥ ٢١٠,٠١ ٣٣,١ ١ ٢٨١,٤٨ ٢,٨ ٢٨ ١٢٢,٣٩ ٦١,٢ ١ ٣١٢,٢٩ ٢,٩ ٤٥ ٩٢٦,١٦ ٧ ٨٣٧,٩٧   ٥٣ ٧٦٤,١٣   ١٧,١  

 بوتـان ١٩٩٤ ٩٥,٨٢ ٧,٤ ١٣٣,٦٩ ١٠,٣ ١ ٠٦٢,٨٧ ٨٢,٢ - - ١ ٢٩٢,٣٨ ٣ ٥٤٩,٥٢- ٢ ٢٥٧,١٤- ٢٧٤,٦-

 كمبوديـا ١٩٩٤ ١ ٨٨١,١١ ١٤,٧ ٤٩,٨٥ ٠,٤ ١٠ ٥٥٩,٠٥ ٨٢,٧ ٢٧٢,٣٧ ٢,١ ١٢ ٧٦٢,٣٨ ١٧ ٩٠٧,٦٩- ٥ ١٤٥,٣١- ١٤٠,٣-

 الصني ١٩٩٤ ٣ ٠٠٧ ٧٨٠,٠٠ ٧٤,١ ٢٨٢ ٦٣٠,٠٠ ٧,٠ ٦٠٤ ٧٧٦,٠٠ ١٤,٩ ١٦٢ ١٢٠,٠٠ ٤,٠ ٤ ٠٥٧ ٣٠٦,٠٠ ٤٠٧ ٤٧٩,٠٠- ٣ ٦٤٩ ٨٢٧,٠٠   ١٠,٠-

 جزر كوك ١٩٩٤ ٣٢,٥٦ ٤٠,٦ - - ١٠,٣٢ ١٢,٩ ٣٧,٤١ ٤٦,٦ ٨٠,٢٩ ١٥٤,٤٤- ٧٤,١٤- ١٩٢,٣-
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مجهورية كوريا الدميقراطية     ١٩٩٠ ١٧٨ ٩٤٥,٤٥ ٨٨,٦ ٩ ٨٥٥,٢٠ ٤,٩ ١١ ٦٤٨,١٥ ٥,٨ ١ ٤٨١,٥٥ ٠,٧ ٢٠١ ٩٣٠,٣٥ ١٤ ٦٢١,٤٦- ١٨٧ ٣٠٨,٨٩   ٧,٢-
 عبيةالش

 اهلنــد ١٩٩٤ ٧٤٣ ٨٢٠,٠٠ ٦١,٣ ١٠٢ ٧١٠,٠٠ ٨,٥ ٣٤٤ ٤٨٥,٠٠ ٢٨,٤ ٢٣ ٢٣٣,٠٠ ١,٩ ١ ٢١٤ ٢٤٨,٠٠ ١٤ ٢٩٢,١٤   ١ ٢٢٨ ٥٤٠,١٤   ١,٢  

 إندونيسيا ١٩٩٤ ٢٢٢ ١٠٢,٣٧ ٦٨,٧ ٨ ٢١٢,٩٢ ٢,٥ ٨٤ ٥٠٦,٦١ ٢٦,١ ٨ ٤٤٠,٣٢ ٢,٦ ٣٢٣ ٢٦٢,٢٢ ١٦٤ ١١٨,٣٢   ٤٨٧ ٣٨٠,٥٤   ٥٠,٨  

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  ١٩٩٤ ٣٢١ ٣٥٥,٨٦ ٨٣,٤ ٢٥ ٤٧٤,٨٥ ٦,٦ ٣٠ ٣٠٣,٧٩ ٧,٩ ٨ ٢٩٩,٣١ ٢,٢ ٣٨٥ ٤٣٣,٨١ ٣١ ٥٧٨,٢٢   ٤١٧ ٠١٢,٠٣   ٨,٢  

 إسرائيل ١٩٩٦ ٥٠ ٥٩٨,٣٥ ٨٠,٢ ٢ ٤٢٥,٣٠ ٣,٨ ٢ ٠٧١,٥٠ ٣,٣ ٧ ٩٨٠,٠٠ ١٢,٧ ٦٣ ٠٧٥,١٥ ٣٧٤,٠٠- ٦٢ ٧٠١,١٥   ٠,٦-

 األردن ١٩٩٤ ١١ ٧٩٩,١٥ ٥٣,٨ ١ ٧٠١,٠٠ ٧,٨ ٥٥٥,٩٣ ٢,٥ ٧ ٨٨٧,٢٥ ٣٥,٩ ٢١ ٩٤٣,٣٤ ١ ٩٠٩,٢٨- ٢٠ ٠٣٤,٠٦   ٨,٧-

 كازاخستـان ١٩٩٤ ١٩٦ ٠٢٥,٨٠ ٨٩,٤ ١ ٠١٤,٠٠ ٠,٥ ١٧ ٣٨٨,٠٠ ٧,٩ ٤ ٨١١,١٠ ٢,٢ ٢١٩ ٢٣٨,٩٠ ٦ ٦٢٧,٠٠- ٢١٢ ٦١١,٩٠   ٣,٠-

 كرييباس ١٩٩٤ ١٨,٥٦ ٦٦,٣ - - ٠,٤٩ ١,٨ ٨,٩٣ ٣١,٩ ٢٧,٩٧ - ٢٧,٩٧   

 قريغيزستان ١٩٩٤ ١٤ ٤٨٤,٥٠ ٧٩,٦ ٢٢٨,٠٠ ١,٣ ٢ ٣٦٠,٨٠ ١٣,٠ ١ ١١٢,٠٠ ٦,١ ١٨ ١٨٥,٣٠ ٨٧٨,٣٧- ١٧ ٣٠٦,٩٣   ٤,٨-

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ١٩٩٠ ٩٢٩,٨٥ ١٣,٥ - - ٥ ٦٩٦,٦٧ ٨٣,٠ ٢٤٠,٠٣ ٣,٥ ٦ ٨٦٦,٥٥ ١٠٤ ٣٠٣,٨٣- ٩٧ ٤٣٧,٢٨- ١ ٥١٩,٠-

 لبنـان ١٩٩٤ ١١ ٧٧٧,٢٣ ٧٥,٠ ١ ٩٢٤,٠٦ ١٢,٣ ١ ١٠٢,١٥ ٧,٠ ٨٩٨,٨٨ ٥,٧ ١٥ ٧٠٢,٣٣ ٢٠٦,٢٥   ١٥ ٩٠٨,٥٨   ١,٣  

 ماليزيـا ١٩٩٤ ٩٧ ٨٦١,٢٣ ٧١,٨ ٤ ٩٧٣,٠٠ ٣,٦ ٦ ٩٣٢,٠٤ ٥,١ ٢٦ ٥٩٦,٥٠ ١٩,٥ ١٣٦ ٣٦٢,٧٧ ٦١ ٠٧٧,٩٦- ٧٥ ٢٨٤,٨١   ٤٤,٨-

 ملديف ١٩٩٤ ١٢٩,٠٠ ٢٦,٧ - - - - ٣٥٤,٠٢ ٧٣,٣ ٤٨٣,٠٢ - ٤٨٣,٠٢   -

 جزر مارشال  - - - - - - - - - - - -

 ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا  ١٩٩٤ ٢٤٠,٩٨ ٩٨,٠ ٠,٠٢ ٠,٠ ٠,٨٤ ٠,٣ ٤,١٦ ١,٧ ٢٤٦,٠١ - ٢٤٦,٠١   -

 منغوليـا ١٩٩٤ ٩ ٧٩١,٣٠ ٦٤,٦ ٩٥,٠٠ ٠,٦ ٥ ١٨٤,٩٠ ٣٤,٢ ٨٨,٢٠ ٠,٦ ١٥ ١٥٩,٤٠ ٤٠٠,٠٠   ١٥ ٥٥٩,٤٠   ٢,٦  

 نــاورو ١٩٩٤ ٢٨,٣٢ ٧٨,٩ - - ٤,٩١ ١٣,٧ ٢,٦٧ ٧,٤ ٣٥,٩٠ ٩,٠٥- ٢٦,٨٥   ٢٥,٢-

 نيبـال ١٩٩٤ ٣ ٢٦٦,٠٠ ١٠,٥ ١٦٥,٠٠ ٠,٥ ٢٧ ١٩٧,٠٠ ٨٧,٢ ٥٦٠,٨٧ ١,٨ ٣١ ١٨٨,٨٧ ٨ ١١٦,٧٦   ٣٩ ٣٠٥,٦٣   ٢٦,٠  

 نيـوي ١٩٩٤ ٤ ٤١٩,٦٥ ٩٩,٩ ٠,٠٠  ١,٠٩ ٠,٠ ١,٤٢ ٠,٠ ٤ ٤٢٢,١٦ ٨٥,٣٥   ٤ ٥٠٧,٥١   ١,٩  

 باكستان ١٩٩٤ ٨٣ ٢٦٧,٢٧ ٥١,٨ ١١ ٢٦٩,٦٠ ٧,٠ ٦١ ٩٤٠,١٧ ٣٨,٦ ٤ ١٢٢,٦٦ ٢,٦ ١٦٠ ٥٩٩,٧٠ ٦ ٥٢٧,١٠   ١٦٧ ١٢٦,٨٠   ٤,١  

 بـاالو ١٩٩٤ ٨٢,١١ ٦٥,٨ - - ٣٠,٦٠ ٢٤,٥ ١٢,١١ ٩,٧ ١٢٤,٨١ ٤١٧,١٩- ٢٩٢,٣٨- ٣٣٤,٢-

 بابوا غينيا اجلديدة ١٩٩٤ ٩٤٧,٥٧ ١٨,٩ ١٩٣,٠٠ ٣,٩ ٣ ٨٧١,٦٧ ٧٧,٢ - - ٥ ٠١٢,٢٤ ٤١٣,٠٠- ٤ ٥٩٩,٢٤   ٨,٢-

 الفلبيـن ١٩٩٤ ٥٠ ٠٤٠,٣٣ ٤٩,٦ ١٠ ٦٠٢,٩٣ ١٠,٥ ٣٣ ١٢٨,٥٧ ٣٢,٨ ٧ ٠٩٤,٧٨ ٧,٠ ١٠٠ ٨٦٦,٦١ ١٢٦,٤٩- ١٠٠ ٧٤٠,١٢   ٠,١-
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 مجهورية كوريـا ١٩٩٠ ٢٤٨ ٥٤٦,٠٠ ٨٥,٩ ١٧ ٦١٧,٠٠ ٦,١ ١٢ ٨٨٩,٠٠ ٤,٥ ١٠ ٤٠٦,٠٠ ٣,٦ ٢٨٩ ٤٥٨,٠٠ ٢٦ ٢٣٥,٠٠- ٢٦٣ ٢٢٣,٠٠   ٩,١-

 سامـوا ١٩٩٤ ١٠٢,٨٣ ١٨,٣ - - ٤٣٠,٦٨ ٧٦,٨ ٢٧,٣٢ ٤,٩ ٥٦٠,٨٣ ٨١,٩٨- ٤٧٨,٨٥   ١٤,٦-

 سنغافورة ١٩٩٤ ٢٦ ٦٤٧,٩٢ ٩٩,٢ - - - - ٢١١,١٦ ٠,٨ ٢٦ ٨٥٩,٠٨ - ٢٦ ٨٥٩,٠٨   -

 جزر سليمان ١٩٩٤ ٢٩٤,٣٨ ١٠٠,٠ - - - - - - ٢٩٤,٣٨ - ٢٩٤,٣٨   -

 سري النكـا ١٩٩٤ ٦ ٧٤٩,٠٠ ٢٢,٩ ٣٠٠,٥٥ ١,٠ ١١ ٩٢٤,٢٠ ٤٠,٥ ١٠ ٤٥٥,١٠ ٣٥,٥ ٢٩ ٤٢٨,٨٥ ٢٧ ٨٨٤,٥٥   ٥٧ ٣١٣,٤٠   ٩٤,٨

 طاجيكستان ١٩٩٤ ٥ ٤٣٤,٩٠ ٦٣,٩ ٤٩٧,٥٠ ٥,٨ ٢ ٤٣٧,٥٠ ٢٨,٦ ١٣٨,٦٠ ١,٦ ٨ ٥٠٨,٥٠ ٢ ٠٤٨,٠٠- ٦ ٤٦٠,٥٠   ٢٤,١-

 ندتايل ١٩٩٤ ١٢٩ ٨٦٧,٦٥ ٥٨,٠ ١٥ ٩٧٦,٩١ ٧,١ ٧٧ ٣٩٣,٣٠ ٣٤,٦ ٧٣٩,٦٢ ٠,٣ ٢٢٣ ٩٧٧,٤٨ ٦١ ٨٥٣,٨٢   ٢٨٥ ٨٣١,٣٠   ٢٧,٦  

 تركمانستان ١٩٩٤ ٤٨ ٩١٦,٤٦ ٩٣,٥ ٨٤٠,٠٥ ١,٦ ٢ ٣٣٤,٠٢ ٤,٥ ٢١٩,٠١ ٠,٤ ٥٢ ٣٠٩,٥٤ ٣٨٠,٦٠   ٥٢ ٦٩٠,١٤   ٠,٧  

 توفالـو ١٩٩٤ ٤,٦٥ ٩٩,٧ - - ٠,٠١ ٠,٣ - - ٤,٦٦ - ٤,٦٦   -

 أوزبكستان ١٩٩٤ ١٢٧ ٨٥٤,٠٠ ٨٣,١ ٤ ٩٤٢,٠٠ ٣,٢ ١٧ ٨٣٧,٠٠ ١١,٦ ٣ ٢٥٥,٠٠ ٢,١ ١٥٣ ٨٨٨,٠٠ ٣٩٩,٠٠- ١٥٣ ٤٨٩,٠٠   ٠,٣-

 فانواتو ١٩٩٤ ٦٤,٢٣ ٢١,٥ - - ٢٣٥,١٦ ٧٨,٥ - - ٢٩٩,٣٩ ١,٥٣- ٢٩٧,٨٥   ٠,٥-

 فييت نام ١٩٩٤ ٢٥ ٦٣٢,٦٩ ٣٠,٤ ٣ ٨٠٧,١٩ ٤,٥ ٥٢ ٤٤٤,٩٠ ٦٢,١ ٢ ٥٦٥,٠٢ ٣,٠ ٨٤ ٤٤٩,٨٠ ١٩ ٣٨٤,٧٨   ١٠٣ ٨٣٤,٥٨   ٢٣,٠  

 اليمــن ١٩٩٥ ١٠ ١٣١,٩٠ ٥٦,٧ ٥٤٦,٦٧ ٣,١ ٦ ٢٩٥,٩٢ ٣٥,٢ ٨٩٤,٠٦ ٥,٠ ١٧ ٨٦٨,٥٥ ٩ ٦٧٠,١٨- ٨ ١٩٨,٣٧   ٥٤,١-

 جمموع آسيا واحمليط اهلادئ  ٥ ٦٥٧ ١٧٦,٩٨ ٧١,٣ ٥٠٩ ٤٦٦,٧٨ ٦,٤ ١ ٤٦٧ ١٦٣,٢١ ١٨,٥ ٢٩٥ ٨٨٢,٧٢ ٣,٧ ٧ ٩٢٩ ٦٨٩,٦٩ ٣١٥ ٦١٨,١٢- ٧ ٦١٤ ٠٧١,٥٧ ٤,٠-

 

النسبـة املئويـة لتغري 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغري استخـدام 
 األرض واحلراجة

تغري استخدام األرض 
 واحلراجة

ال يشمـل(اجملموع 
 تغري استخـدام
 الطرف السنـة الطاقة العمليات الصناعية الزراعة النفايات )األرض واحلراجة

   )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )رامجيغاغ( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( )جيغاغرام( )جيغاغرام( يف املائة

 أمريكا الالتينية والكارييب             

 أنتيغوا وبربودا ١٩٩٠ ٢٨٨,٣٠ ٧٤,٣ - - ٢٢,٢٦ ٥,٧ ٧٧,٣٩ ١٩,٩ ٣٨٧,٩٥ ٩٦,٨٣- ٢٩١,١٢   ٢٥,٠-

 األرجنتني ١٩٩٤ ١٢٧ ١٢٥,٢٠ ٤٨,٢ ٦ ٥٢٩,٩٠ ٢,٥ ١١٥ ٤٤٩,٨٠ ٤٣,٨ ١٤ ٧٧٤,٢٠ ٥,٦ ٢٦٣ ٨٧٩,١٠ ٣٤ ١٧٨,٧٠- ٢٢٩ ٧٠٠,٤٠   ١٣,٠-

 جزر الباهاما ١٩٩٤ ٢ ١٧٦,٢٠ ٩٩,٠ - - ٢١,٠٠ ١,٠ - - ٢ ١٩٧,٢٠ - ٢ ١٩٧,٢٠   -

 بربادوس ١٩٩٤ ١ ٨٧٥,٣٨ ٥٠,٠ ٣٨,٠٠ ١,٠ ٦٦,٩٢ ١,٨ ١ ٧٧٠,٢٠ ٤٧,٢ ٣ ٧٥٠,٥٠ ١١,٠٠- ٣ ٧٣٩,٥٠   ٠,٣-

 بليــز ١٩٩٤ ٦٠٦,٨٥ ٩,٦ ٠,٢٩ ٠,٠ ٢٧٠,٣٧ ٤,٣ ٥ ٤٥٧,٤٨ ٨٦,١ ٦ ٣٣٥,٠١ ٤ ٠٢٤,٦٩- ٢ ٣١٠,٣٢   ٦٣,٥-
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النسبـة املئويـة لتغري 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغري استخـدام 
 األرض واحلراجة

تغري استخدام األرض 
 واحلراجة

ال يشمـل(اجملموع 
 تغري استخـدام
 الطرف السنـة الطاقة العمليات الصناعية الزراعة النفايات )األرض واحلراجة

   )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )رامجيغاغ( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( )جيغاغرام( )جيغاغرام( يف املائة

 بوليفيـا ١٩٩٤ ٩ ٧٤٣,١٤ ٤٧,١ ٤٦٣,٥٠ ٢,٢ ٩ ٩٤١,٣٦ ٤٨,١ ٥٣٧,٠٦ ٢,٦ ٢٠ ٦٨٥,٠٦ ٢٦ ٨٤٤,٥٦   ٤٧ ٥٢٩,٦٢   ١٢٩,٨  

 الربازيل ١٩٩٤ ٢٤٧ ٧١٦,٠٠ ٣٧,٦ ٢١ ٢٧٣,٠٠ ٣,٢ ٣٦٩ ٣١١,٠٠ ٥٦,٠ ٢٠ ٦٧٦,٠٠ ٣,١ ٦٥٨ ٩٧٦,٠٠ ٨١٨ ٠٨٠,٠٠   ١ ٤٧٧ ٠٥٦,٠٠   ١٢٤,١  

 شيلـي ١٩٩٤ ٣٧ ٣٦٠,١٠ ٦٨,٤ ٢ ١٦٢,١٠ ٤,٠ ١٣ ١٥٥,٩٩ ٢٤,١ ١ ٩٨١,٠٠ ٣,٦ ٥٤ ٦٥٩,١٩ ٢٧ ١٣٢,٦٤- ٢٧ ٥٢٦,٥٥   ٤٩,٦-

 كولومبيـا ١٩٩٤ ٦٢ ٢٦٠,٤٠ ٤٥,٣ ٥ ٢٩٧,٩٩ ٣,٩ ٦١ ٤٤٤,٣٥ ٤٤,٧ ٨ ٤٨٢,٤٠ ٦,٢ ١٣٧ ٤٨٥,١٤ ١٤ ٦٠٢,٨٤   ١٥٢ ٠٨٧,٩٨   ١٠,٦  

 كوستاريكا ١٩٩٦ ٤ ١٧٩,١٠ ٣٩,٨ ٥٧١,٤٨ ٥,٤ ٤ ٨٨٣,٥٠ ٤٦,٥ ٨٧٠,٢٤ ٨,٣ ١٠ ٥٠٤,٣٢ ٧٢٤,٨١- ٩ ٧٧٩,٥١   ٦,٩-

 كوبـا ١٩٩٤ ٢٢ ٩١٢,١٤ ٦٠,١ ٩٧٨,٨٨ ٢,٦ ١٢ ٣٩٥,٣٤ ٣٢,٥ ١ ٨٣٦,٠٣ ٤,٨ ٣٨ ١٢٢,٣٩ ٢٦ ٤٦٩,٥٨- ١١ ٦٥٢,٨١   ٦٩,٤-

 دومينيكـا ١٩٩٤ ٧٧,٠١ ٥٠,٦ - - ١٤,٧٣ ٩,٧ ٦٠,٤٣ ٣٩,٧ ١٥٢,١٧ ٣٧١,٨٥- ٢١٩,٦٨- ٢٤٤,٤-

 اجلمهورية الدومينيكية ١٩٩٤ ١٤ ٧٨٨,٧٨ ٧٢,٣ ٦٤٣,٨٠ ٣,١ ٢ ٤٨٩,١٠ ١٢,٢ ٢ ٥١٩,٣٧ ١٢,٣ ٢٠ ٤٤١,٠٥ ٦ ٥٠٤,٢٢- ١٣ ٩٣٦,٨٣   ٣١,٨-

 إكوادور ١٩٩٠ ١٩ ٨٩٢,١٧ ٦٤,٦ ١ ١٥٠,٠٠ ٣,٧ ٨ ٣٨٧,٨٩ ٢٧,٣ ١ ٣٤٤,٤٢ ٤,٤ ٣٠ ٧٧٤,٤٨ ١٤ ٥٩٩,٩٧   ٤٥ ٣٧٤,٤٥   ٤٧,٤  

 السلفادور ١٩٩٤ ٤ ٧٦٥,٢٧ ٤٠,٠ ٤٩٠,١٢ ٤,١ ٥ ٧٨٤,٨٤ ٤٨,٥ ٨٧٦,٧٥ ٧,٤ ١١ ٩١٦,٩٨ ٣ ٩٤٢,٦٨   ١٥ ٨٥٩,٦٦   ٣٣,١

 غرينادا ١٩٩٤ ١٣٦,٠٤ ٨,٥ - - ٠,٤٣ ٠,٠ ١ ٤٧٠,٠٠ ٩١,٥ ١ ٦٠٦,٤٧ ٩٢,٠٠- ١ ٥١٤,٤٧   ٥,٧-

 غواتيماال ١٩٩٠ ٤ ٥٨٤,٠٢ ٣١,١ ٥٤٤,٦٦ ٣,٧ ٨ ٨٣١,٥٢ ٥٩,٩ ٧٨١,٩٧ ٥,٣ ١٤ ٧٤٢,١٨ ٣٩ ٥٤٥,٨٢- ٢٤ ٨٠٣,٦٤- ٢٦٨,٢-

 غيانـا ١٩٩٤ ١ ٤٤٥,٨٠ ٥٣,٤ - - ١ ٢١٩,٥٥ ٤٥,١ ٤٠,٧٠ ١,٥ ٢ ٧٠٦,٠٥ ٢٦ ٤٨٥,٨٠- ٢٣ ٧٧٩,٧٥- ٩٧٨,٨-

 هايتـي ١٩٩٤ ٦٤٢,٤٥ ١٢,٥ - - ٤ ٠٨٧,٠٣ ٧٩,٦ ٤٠٢,٢٨ ٧,٨ ٥ ١٣١,٧٦ ٩٥٥,٤٩   ٦ ٠٨٧,٢٥   ١٨,٦  

 هندوراس ١٩٩٥ ٣ ٩٨٥,٠٨ ٣٦,٨ ٥١٤,٧٩ ٤,٨ ٣ ٣٨١,١٧ ٣١,٢ ٢ ٩٤٤,٨٨ ٢٧,٢ ١٠ ٨٢٥,٩٢ ٤ ٦٢٩,٢٨   ١٥ ٤٥٥,٢٠   ٤٢,٨  

 جامايكا ١٩٩٤ ٨ ٢٣١,١٠ ٧,١ ٣٧٩,٠٠ ٠,٣ ١٠٧ ٢٣٣,٠٠ ٩٢,٣ ٣٨٢,٠٠ ٠,٣ ١١٦ ٢٢٥,١٠ ١٦٧,٠٠- ١١٦ ٠٥٨,١٠   ٠,١-

 املكسيك ١٩٩٠ ٣٢٠ ٩٤٧,٣٨ ٨٣,٨ ١١ ٦٢١,٠٠ ٣,٠ ٣٩ ٤٦٢,٥١ ١٠,٣ ١١ ٠٤٦,٠٠ ٢,٩ ٣٨٣ ٠٧٦,٨٨ ١٤١ ٥٣٨,٣٣   ٥٢٤ ٦١٥,٢٢   ٣٦,٩  

 نيكاراغوا ١٩٩٤ ٢ ٦٨٩,٦٤ ٣٥,٢ ٣٥٤,٨٤ ٤,٦ ٤ ٢٧٠,٥٨ ٥٥,٨ ٣٣٦,٧٨ ٤,٤ ٧ ٦٥١,٨٤ ١٣ ٠٥٦,٦٦- ٥ ٤٠٤,٨٢- ١٧٠,٦-

 بنمـا ١٩٩٤ ٣ ٩٠٣,٠١ ٣٦,٥ ٤١٢,٩٤ ٣,٩ ٤ ٧٢٥,٥٩ ٤٤,٢ ١ ٦٥٠,٧٤ ١٥,٤ ١٠ ٦٩٢,٢٨ ٢٣ ٧١٠,٧١   ٣٤ ٤٠٢,٩٩   ٢٢١,٨  

 باراغواي ١٩٩٤ ٣ ٢٦٤,٥٢ ٢,٣ ٧٣٣,٦٥ ٠,٥ ١٣٦ ٢٩٧,٣٣ ٩٧,٠ ١٦٠,٦٣ ٠,١ ١٤٠ ٤٥٦,١٣ ١٩ ٥٠٤,٢٦   ١٥٩ ٩٦٠,٣٩   ١٣,٩  

 بيـرو ١٩٩٤ ٢٢ ١٥٣,٩١ ٣٨,٥ ٩ ٨٩٩,٢٤ ١٧,٢ ٢٢ ٨٠٩,٠٦ ٣٩,٦ ٢ ٧٢٠,٦٨ ٤,٧ ٥٧ ٥٨٢,٨٩ ٤١ ٢١٧,٩٧   ٩٨ ٨٠٠,٨٦   ٧١,٦  

 سانت كيتس ونيفيس ١٩٩٤ ٧٣,٩٩ ٤٥,٠ - - ٤٢,٣٩ ٢٥,٨ ٤٨,٠٩ ٢٩,٢ ١٦٤,٤٧ ٨٩,٧٥- ٧٤,٧١   ٥٤,٦-

 سانت لوسيـا ١٩٩٤ ٢٧١,٠٦ ٣٠,٦ - - ٢٦,٠٥ ٢,٩ ٥٨٩,٣٤ ٦٦,٥ ٨٨٦,٤٥ ٣٤٥,٢٤- ٥٤١,٢٢   ٣٨,٩-

 سانت فنسنت وجزر غرينادين ١٩٩٤ ٩٥,٤٩ ٢٥,٢ - - ٢٤٥,٣٢ ٦٤,٦ ٣٨,٧٠ ١٠,٢ ٣٧٩,٥٠ ١٣٢,١٠- ٢٤٧,٤١   ٣٤,٨-
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النسبـة املئويـة لتغري 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغري استخـدام 
 األرض واحلراجة

تغري استخدام األرض 
 واحلراجة

ال يشمـل(اجملموع 
 تغري استخـدام
 الطرف السنـة الطاقة العمليات الصناعية الزراعة النفايات )األرض واحلراجة

   )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )رامجيغاغ( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( )جيغاغرام( )جيغاغرام( يف املائة

 ترينيداد وتوباغو ١٩٩٠ ٩ ٩٢٦,٢٩ ٦٠,٦ ٥ ١١٦,٩١ ٣١,٢ ٣٣٨,٤٤ ٢,١ ١ ٠٠٨,١٦ ٦,٢ ١٦ ٣٨٩,٧٩ ١ ٤٧١,٥٢- ١٤ ٩١٨,٢٧   ٩,٠-

 أوروغواي ١٩٩٤ ٣ ٩٧٠,٨١ ١٣,٣ ٢٧٩,١١ ٠,٩ ٢٤ ٢٧٧,١٢ ٨١,٤ ١ ٢٨٨,١٦ ٤,٣ ٢٩ ٨١٥,٢٠ ٨٦٥,٢١- ٢٨ ٩٤٩,٩٨   ٢,٩-

جممـوع أمـريكا الالتينية       ٩٤٢ ٠٨٦,٦٢ ٤٥,٨ ٦٩ ٤٥٥,٢١ ٣,٤ ٩٦٠ ٨٥٥,٥٣ ٤٦,٧ ٨٦ ١٧٢,٠٨ ٤,٢ ٢ ٠٥٨ ٥٩٩,٤٣ ٩٢٧ ٨٦٠,٦٨   ٢ ٩٨٦ ٤٦٠,١١   ٤٥,١
 والكارييب

 

النسبـة املئويـة لتغري 
استخدام األرض واحلراجة 
 يف جمموع غازات الدفيئة

 يشمل(اجملموع 
تغري استخـدام 
 األرض واحلراجة

تغري استخدام األرض 
 واحلراجة

ال يشمـل(اجملموع 
 تغري استخدام
 الطرف السنـة الطاقة العمليات الصناعية لزراعةا النفايات )األرض واحلراجة

   )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( يف املائة )جيغاغرام( )جيغاغرام( )جيغاغرام( يف املائة

 بلدان أخرى             

 ألبانيا ١٩٩٤ ٣ ١٠٤,٩٩ ٥٦,١ ٢٠٩,٨٧ ٣,٨ ١ ٨٧٩,٢٨ ٣٤,٠ ٣٣٩,٧٤ ٦,١ ٥ ٥٣٣,٨٧ ١ ٥٢٥,٤٨   ٧ ٠٥٩,٣٥   ٢٧,٦  

 أرمينيا ١٩٩٠ ٢٣ ١٠٧,٧٤ ٩١,٣ ٦٣٠,٣٠ ٢,٥ ١ ٠٣٨,٦٧ ٤,١ ٥٣٥,٥٠ ٢,١ ٢٥ ٣١٢,٢١ ٦١٧,٠٠- ٢٤ ٦٩٥,٢١   ٢,٤-

 أذربيجان ١٩٩٠ ٥٢ ٧٣١,٧٣ ٨٦,٧ ١ ٤٤٤,٠٠ ٢,٤ ٤ ٦٨٨,٦٩ ٧,٧ ١ ٩٢٢,١٠ ٣,٢ ٦٠ ٧٨٦,٥٢ ٣ ٥٠٩,٠٠- ٥٧ ٢٧٧,٥٢   ٥,٨-

 جورجيا ١٩٩٤ ٦ ٢٢٢,٩١ ٥٨,٢ ٢٧٥,٠٣ ٢,٦ ٢ ٦٨٨,٣٦ ٢٥,١ ١ ٥٠٣,٦٠ ١٤,١ ١٠ ٦٨٩,٩٠ ١ ٠٣٨,٢٠   ١١ ٧٢٨,١٠   ٩,٧  

 مالطة ١٩٩٤ ٢ ٣١٨,٥١ ٨٦,٨   ٩٥,٤٤ ٣,٦ ٢٥٦,٢٩ ٩,٦ ٢ ٦٧٠,٢٤ ٢٣٩,٩٨- ٢ ٤٣٠,٢٦   ٩,٠-

 مجهورية ملدوفا ١٩٩٤ ١٢ ٢٠٢,١٦ ٧٩,٥ ٦٨٩,٢١ ٤,٥ ١ ٩٥٤,٢٢ ١٢,٧ ٥١١,٣٥ ٣,٣ ١٥ ٣٥٦,٩٤ ١ ٥٣٥,٥٧- ١٣ ٨٢١,٣٧   ١٠,٠-

مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية     ١٩٩٤ ٩ ٨٠١,٦٠ ٧٠,٥ ٩٩١,٢١ ٧,١ ١ ٩٧٧,٤٧ ١٤,٢ ١ ١٢٣,٦٠ ٨,١ ١٣ ٨٩٣,٨٧ ١ ٧٣٥,٥٨- ١٢ ١٥٨,٢٩   ١٢,٥-
 السابقة

 جمموع البلدان األخرى  ١٠٩ ٤٨٩,٦٣ ٨١,٦ ٤ ٢٣٩,٦٢ ٣,٢ ١٤ ٣٢٢,١٣ ١٠,٧ ٦ ١٩٢,١٨ ٤,٦ ١٣٤ ٢٤٣,٥٦ ٥ ٠٧٣,٤٦- ١٢٩ ١٧٠,١٠   ٣,٨-
              

 غري  ١٢٢ ال     جمموع األطراف   ٧ ٥٠١ ١٤٨,٠٦ ٦٣,٩ ٧٠٣ ٥٠٣,٨٣ ٦,٠ ٣ ٠٣٣ ٠٤٠,٥٩ ٢٥,٨ ٤٩٧ ٧٤٤,٤٢ ٤,٢ ١١ ٧٣٥ ٤٣٦,٩٠ ١٩٦ ٠٥٨,٩٥   ١١ ٩٣١ ٤٩٥,٨٥   ١,٧
 املدرجة يف املرفق األول
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 )ما يتعلق بتغري استخدام األراضي واحلراجةباستثناء ( انبعاثات ثالثة غازات -٣اجلدول 

  ثاين أكسيد الكربون امليثان أكسيد النيتروز
 الطرف  جيغاغرام 

 أفريقيا   
 اجلزائر ٦٣ ٧٠٣,٧٤ ٨٩٤,٠٠ ٢٩,٤٥
 بنن ٨٠٢,٣٤ ١ ٨١٠,٢٤ ١,٧١
 بوتسوانا ٣ ٠١٤,٥٠ ٢٠١,٨٤ ٦,٥٨
 بوركينا فاسو ٩٠٢,٠٠ ٢٢٣,٨٣ ١,١٨
 ورونديب ١٤٣,١٨ ٤٤,٩١ ٢,٩٣

 الكامريون ٢ ٧٦٩,٥٢ ٨٤٣,٣٠ ٤٦٨,٥٤
 الرأس األخضر ٢١٧,٧٣ ٣,٢٩ ٠,٠٢
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١٢,٠٠ ٥٦٣,٧٠ ٨٤,٨٢
 تشاد ٣٠٩,٦٥ ٣٣٠,٣٦ ٢,٥٠
 جزر القمر ٧٠,٥٢ ٢,٦٤ ١,٢٧
 الكونغو ٦٧٣,٧٠ ٢٧,٧٨ ٠,٣٨
 كوت ديفوار ٤ ٣٤٥,٧٧ ٨٨٩,٥٦ ٥,٤٨
 رية الكونغو الدميقراطيةمجهو ١ ٣٣٨,٩٥ ١ ٩٣٥,٠٨ ٨,٢٥
 جيبويت ٢٧٤,١٥ ١١,٢٣ ٠,٠٠
 مصر ٨٤ ٤٥٩,٠٠ ١ ٠٥٥,٩١ ٣٤,٣٠
 إريتريا ٧١٩,٨٤ ٧٣,٧٧ ٦,٠٢
 إثيوبيا ٢ ٥٩٧,٠٠ ١ ٧٧٩,٩٠ ٢٤,٠٠
 غابون ٤ ٤٠٧,٧٤ ٥٥,٥٩ ٣,٠٦
 غامبيا ١٨١,٠٦ ١٩٠,٢٦ ٠,٢١
 غانا ٣ ٣٢٩,٨٠ ٣٩٦,٩٥ ٢,٩٤
 غينيا ١ ٥٨٠,٤٩ ١٥٤,٧٤ ٠,٧٣
 كينيا ٥ ٥١١,٩٦ ٧٣٩,٨٦ ١,٣٥
 ليسوتو ٦٣٥,٩٩ ٤٦,٢١ ٠,٦٩
 مدغشقر ١ ١٤٦,١٧ ٣٦٩,٢٩ ٤٢,٠٤
 مالوي ٧١٩,٢٦ ١٨٧,٨٨ ٧,٧٦
 مايل ٩٥٤,٦١ ٣٤٠,٨٢ ١,٧٩
 موريتانيا ١ ٠٤٦,٦٧ ١٥٥,٣٨ ٠,٠٧
 موريشيوس ١ ٧٣٨,٤٣ ٤,٦٠ ٠,٧٢
 املغرب ٢٨ ٣٦٤,٠٠ ٣٤٩,٠٠ ٢٨,٠٠
 ناميبيا ١ ٨٢٦,٦٣ ١٦٨,٨٦ ٠,٧٤
 النيجري ٥٩٨,٤٧ ١٦٣,٦٤ ٢,٦٥
 نيجرييا ١١٤ ٨١٥,٨٢ ٥ ٩١٢,١٦ ١١,٧٩
 السنغال ٤ ٠٠٥,٥٠ ٢٥١,٨٢ ٠,٠٨
 سيشيل ١٧٨,٧٤ ٢,٥٦ ٠,٠٨
 جنوب أفريقيا ٣١٥ ٩٥٧,٢٤ ٢ ٠٥٧,٤٤ ٦٦,٦٩
 السودان ٤ ٥٠١,٠٠ ١ ٨٩٦,٠٠ ٣٢,٠٠
 سوازيلند ٨٧٣,٨٧ ٦٤,١٧ ١,٣٤
 توغو ١ ٢٧٧,٩٤ ٤٤,٥٠ ٨,٩٨
 تونس ١٧ ٠٩٦,٤٠ ١٨٠,١٥ ١٣,٧٥
 أوغندا ٧٣٠,٢٥ ١ ٢٦٩,١٥ ٤٩,١٠
 مجهورية ترتانيا املتحدة ٣ ٢٢٤,٧٣ ١ ٠٣٠,٢٣ ٤٦,٣٨
 زامبيا ٢ ٥٩٥,٣٦ ٥٠٩,٧٥ ٦٢,٨٠
 زمبابوي ١٧ ٠٨٨,٤٨ ٣٥٨,٢٦ ٩,٦٢

 جمموع أفريقيا ٧٠٠ ٩٤٠,٢٠ ٢٧ ٥٩٠,٦١ ١ ٠٧٢,٧٨
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  ثاين أكسيد الكربون امليثان أكسيد النيتروز

 طرفال  جيغاغرام 
 آسيا واحمليط اهلادئ   

 بنغالديش ١٦ ٤٥٩,٧٤ ١ ١٩٠,٨٤ ١٤,٣٨
 بوتان ٢٢٨,٤٦ ١٩,٢٢ ٢,١٣
 كمبوديا ١ ٣٢١,٩٣ ٣٧٠,١٥ ١١,٨٣
 الصني ٣ ٠٧٣ ٤٦٩,٠٠ ٣٤ ٢٨٧,٠٠ ٨٥١,٠٠
 جزر كوك ٣٢,٥٦ ٠,٥٠ ٠,١٢
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ١٦٩ ٤٤٤,٧٠ ٩٧٤,٩١ ٣٨,٧٥
 اهلند ٧٧٩ ٣٤٨,٠٠ ١٨ ٠٧٦,٠٠ ١٧٨,٤٠
 إندونيسيا ١٧٨ ٢١٥,٤٢ ٦ ٠٤١,٩٦ ٥٨,٦٠
 مجهورية إيران اإلسالمية ٣١٠ ٦٤٥,٣٣ ٢ ٥٣٠,٦٨ ٦٩,٨٢
 إسرائيل ٥٢ ٢٣٣,٠٠ ٤٢٥,٩٥ ٦,١٢
 األردن ١٣ ٣٩٠,٠٠ ٤٠٣,٥٤ ٠,٢٥
 كازاخستان ١٧٩ ٢٦٥,٠٠ ١ ٩٠١,٦٠ ٠,١٣
 كرييباس ١٨,٥٦ ٠,٤٥ ٠,٠٠
 يزستانقريغ ١٤ ٦٢٠,٠٠ ١٥٩,٠٠ ٠,٧٣
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٤١٤,٩٠ ٣٠٥,٤٥ ٠,١٢
 لبنان ١٣ ٦٠٢,٧٦ ٥٣,٧٧ ٣,١٣
 ماليزيا ٨٩ ٣٨٨,٠٠ ٢ ٢٣٠,٩٣ ٠,٤٠

 ملديف ١٢٩,٠٠ ١,١٤ -
 جزر مارشال - - -

 ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا  ٢٣٥,٩٧ ٠,٣٤ ٠,٠١
 منغوليا ٩ ٤٧٩,٤٠ ٢٦٩,٠٠ ٠,١٠
 ورونا ٢٨,٣٢ ٠,٣٥ ٠,٠٠
 نيبال ١ ٦٣٠,٠٠ ٩٤٨,٤٧ ٣١,١٠
 نيوي ٤ ٣٩٥,٨٧ ٠,٦٧ ٠,٠٤
 باكستان ٨٨ ٤٤١,٤٠ ٢ ٨٩١,١٠ ٣٦,٩٢
 باالو ٨٥,٥٩ ١,٥٥ ٠,٠٢
 بابوا غينيا اجلديدة ١ ١٤٠,٥٧ ٤,٢٧ ١٢,٢٠
 الفلبني ٥٧ ٩٣٢,٠٠ ١ ٣٧٧,٧١ ٤٥,١٧
 مجهورية كوريا ٢٥٦ ٥١٤,٠٠ ١ ٣٦١,٨٠ ١٤,٠٢
 ساموا ١٠٢,٢٠ ٣,٣٠ ١,٢٦
 سنغافورة ٢٦ ٨٠٠,١٨ - ٠,١٩

 حزر سليمان ٢٩٤,٣٨ - -
 سري النكا ٥ ٦٤٧,٥٥ ٧٦٣,١٠ ٢٥,٠٢
 طاجيكستان ٥ ٦١٣,٢٠ ١١١,٣٠ ١,٨٠
 تايلند ١٤١ ٤٥٣,٢٠ ٣ ١١١,١٨ ٥٥,٤٥
 تركمانستان ٣١ ٨٥٩,٠٧ ٩٦٧,٨٧ ٠,٤٠
 توفالو ٤,٦٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠
 أوزبكستان ١٠٢ ١٥٧,٠٠ ١ ٩٩١,٠٠ ٣٢,٠٠
 فانواتو ٥٥,١٥ ١١,٢٠ ٠,٠٣
 فييت نام ٢٥ ٣٨٢,٧٩ ٢ ٣٢٨,٢٩ ٣٢,٨٢
 اليمن ١٠ ٥١٤,٩٥ ١٢٨,٣٠ ١٥,٠٣

 جمموع آسيا واحمليط اهلادئ ٥ ٦٦١ ٩٩٣,٨٠ ٨٥ ٢٤٢,٧٥ ١ ٥٤٠,٦٤
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  ثاين أكسيد الكربون امليثان أكسيد النيتروز

 الطرف  جيغاغرام 
 أمريكا الالتينية والكارييب   

  وبربوداأنتيغوا ٢٨٨,٣٠ ٤,٦٧ ٠,٠١
 األرجنتني ١١٩ ٦٠٣,٠٠ ٤ ١٦٠,٣٠ ١٨٣,٥٨
 جزر البهاما ١ ٨٦٦,٢٠ ١,٠٠ ١,٠٠
 بربادوس ١ ٩١٣,٣٨ ٨٥,١٢ ٠,١٦
 بليز ٥٩٨,٠٧ ٢٦٥,٠٤ ٠,٥٥
 بوليفيا ٨ ١٤٦,٢٦ ٥٥٥,٩٠ ٢,٧٩

 الربازيل ٢٥٣ ٣٧٥,٠٠ ١١ ٣٦٨,٠٠ ٥٣٨,٣٠
 شيلي ٣٧ ١٤٧,٠٠ ٤٨١,٩٩ ٢٣,٨٤
 كولومبيا ٦٠ ٩١٦,٦٠ ٢ ٢٩٦,١٣ ٩١,٤٥
 كوستا ريكا ٤ ٥٥٤,٧٠ ١٧٥,١٤ ٧,٣٣
 كوبا ٢٣ ٥٠٨,١٤ ٤٤٥,٨٥ ١٦,٩٤
 دومينيكا ٧٦,٥٣ ٢,٩٨ ٠,٠٤
 اجلمهورية الدومينيكية ١٥ ٠٠٣,٠٥ ٢٢١,٩٠ ٢,٥١
 إكوادور ٢٠ ٠٢٧,٨٠ ٥٠٣,٤٨ ٠,٥٦
 السلفادور ٤ ٧١٤,٣٠ ١٤٧,٩٨ ١٣,٢١
 غرينادا ١٣٥,٠٠ ٧٠,٠٢ ٠,٠٠
 غواتيماال ٤ ٢٤٥,٠٧ ١٩٤,٦٦ ٢٠,٦٨
 غيانا ١ ٤٤٥,٨٠ ٤٢,١٥ ١,٢١
 هاييت ١٥٦,٧٧ ١٢٦,١٩ ٧,٥٠
 هندوراس ٤ ٠٨٥,٢٥ ٢٧٤,٤٠ ٣,١٦

 جامايكا ٨ ٥٦١,٠٠ ٥٨,١٧ ٣٤٣,٣٦
 املكسيك ٣٠٨ ٦٣١,٦٤ ٣ ٤٠٠,٦٦ ٩,٧٨
 نيكاراغوا ٢ ٧٢٨,٣٨ ١٩٦,٦٦ ٢,٥٦
 بنما ٤ ٣١٤,٩٠ ١٧٠,٦٨ ٩,٠١

 باراغواي ٣ ٨٠١,٧٣ ٣ ٠٢٠,١٦ ٢٣٦,٢٣
 بريو ٣٠ ٦٥٦,٧٥ ٦٣٧,٨٤ ٤٣,٦٥
 سانت كيتس ونيفس ٧٠,٨٩ ٢,٨٣ ٠,١١
 سانت لوسيا ٢٦٨,٥٩ ٢٨,٣٧ ٠,٠٧
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٩٥,٠٧ ٢,٩٧ ٠,٧٢
 ترينيداد وتوباغو ١٤ ٩٨٧,٠٠ ٥٥,٥٤ ٠,٧٦
 أوروغواي ٤ ٢٠٩,٥٠ ٧٣٦,٩٩ ٣٢,٦٧

 الكارييبجمموع أمريكا الالتينية و ٩٤٠ ١٣١,٦٦ ٢٩ ٧٣٣,٧٦ ١ ٥٩٣,٧٤
 بلدان أخرى   

 ألبانيا ٣ ١٠١,٦٦ ١٠١,٨١ ٠,٩٥
 أرمينيا ٢٢ ٠١٣,٠٨ ١٥٢,٧٦ ٠,٢٩
 أذربيجان ٤٤ ٧٠٢,٠٠ ٧٢٣,١٢ ٢,٩٠
 جورجيا ٦ ٥٢٥,٨٠ ١٥١,٥١ ٣,١٧
 مالطة ٢ ٣١٠,٥٠ ١٦,٣٠ ٠,٠٦
 مجهورية مولدوفا ١٢ ٠٨١,٣١ ١٤٦,٨٣ ٠,٦٢
 سالفية السابقةمجهورية مقدوينا اليوغو ٨ ٩٠٥,٢١ ١٦٨,٦٣ ٤,٦٧

 جمموع البلدان األخرى ٩٩ ٦٣٩,٥٦ ١ ٤٦٠,٩٦ ١٢,٦٦
  غري املدرجة يف املرفق األول١٢٢جمموع األطراف ال   ٧ ٤٠٢ ٧٠٥,٢٢ ١٤٤ ٠٢٨,٠٨ ٤ ٢١٩,٨١

 ـ ـ ـ ـ ـ 


