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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٤  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوالً
  ٤  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أستراليا  -  ثانياً
  ٤  ٦- ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النمسا  -  ثالثاً
  ٦  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيالروس  -  رابعاً

  ٧  ١٠- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلجيكا  -  خامساً
  ٩  ١٣- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلغاريا  -  سادساً
  ١٢  ١٦- ١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كندا  -  سابعاً
  ١٤  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كرواتيا  -  ثامناً
  ١٤  ٢٠- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلمهورية التشيكية  -  تاسعاً
  ١٧  ٢٣- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدامنرك  -  عاشراً

  ٢٠  ٢٦- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إستونيا  - حادي عشر 
  ٢٢  ٢٩- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلماعة األوروبية  - ثاين عشر 

  ٢٥  ٣٢- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فنلندا  - ثالث عشر 
  ٢٨  ٣٥- ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرنسا  - رابع عشر 

  ٣٠  ٣٨- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أملانيا  - خامس عشر 
  ٣٣  ٤١- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليونان  - سادس عشر 
  ٣٦  ٤٤- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هنغاريا  - سابع عشر 
  ٣٨  ٤٧- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آيسلندا  - ثامن عشر 
  ٤٠  ٥٠- ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آيرلندا  - تاسع عشر 

  ٤٣  ٥٣- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إيطاليا  -  نيعشر
  ٤٥  ٥٦- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان  - ن ي وعشراًواحد
  ٤٧  ٥٩- ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفيا  - وعشرين ثانياً 
  ٤٩  ٦٢- ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليختنشتاين  - ن يوعشرثالثاً 

  ٥١  ٦٥- ٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليتوانيا  - رابعاً وعشرين 
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥٣  ٦٨- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لكسمربغ - خامساً وعشرين 
  ٥٥  ٧١- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موناكو - سادساً وعشرين 
  ٥٧  ٧٤- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هولندا  - سابعاً وعشرين 
  ٥٩  ٧٧- ٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيوزيلندا  - ثامناً وعشرين 

  ٦١  ٨٠- ٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النرويج  - تاسعاً وعشرين 
  ٦٣  ٨٣- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بولندا  - ثالثني 

  ٦٥  ٨٦- ٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربتغال  - واحداً وثالثني 
  ٦٧  ٨٩- ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رومانيا  - ني ثانياً وثالث

  ٦٩  ٩٢- ٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتاد الروسي  - ثالثاً وثالثني 
  ٧١  ٩٥- ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلوفاكيا  - رابعاً وثالثني 

  ٧٣  ٩٨- ٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلوفينيا  - خامساً وثالثني 
  ٧٥  ١٠١- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إسبانيا  - سادساً وثالثني 
  ٧٧  ١٠٤- ١٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السويد  - سابعاً وثالثني 
  ٧٩  ١٠٧- ١٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سويسرا  - ثامناً وثالثني 
  ٨١  ١١٠- ١٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوكرانيا  -  ثنيتاسعاً وثال

  ٨٣  ١١٣- ١١١  . . . . . . . . . . . . اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  - أربعني 
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   مقدمة- أوالً 
   نظرة عامة عن املعلومات املقّدمة عـن بـارامترات احملاسـبة            FCCC/KP/CMP/2008/9تقدِّم الوثيقة     - ١

 ألطراف االتفاقية اليت هي     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨سبة حىت   األّولية اليت ُسجلت يف قاعدة بيانات التجميع واحملا       
  أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو واليت تعهَّدت بااللتزامات املـسّجلة يف املرفـق بـاء لربوتوكـول كيوتـو                   

  ).أطراف املرفق باء(

مبـا يف ذلـك     وتتضمَّن هذه الوثيقة معلومات تفصيلية عن احملاسبة األّولية ألفراد أطراف املرفق بـاء،                - ٢
الكميَّات املسندة لكل طرف واملعلومات األخرى الالزمة للمحاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو، مثل أنشطة اختيار 

  .األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة وفترة حماسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

   أستراليا- ثانياً 
 إعداد هذه الوثيقـة كـان       ىولد. ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١مانة يف   قُدِّم التقرير األّويل ألستراليا إىل األ       - ٣

  . ولذلك مل يتم إدراج املعلومات اخلاصة بأستراليااالستعراض األّويل ألستراليا ال يزال جارياً

   النمسا- ثالثاً 
لتقرير وقد اسُتكمل استعراض ا. ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥قُدِّم التقرير األّويل للنمسا إىل األمانة يف   - ٤

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧أغسطس / آب٨األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت النمسا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٥
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٥بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار أنشطة ٤- ١وتقدِّم اجلداول   - ٦
 من بروتوكول كيوتـو  ٣ من املادة ٤ و٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر 

  .وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  اصة بالنمسا يف سنة األساس انبعاثات غازات الدفيئة اخل- ١اجلدول 

 سنة األساس *غاز الدفيئة 

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
 أكسيد الكربون من
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6  مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٧٩ ٠٤٩,٦٦ - ٧٩ ٠٤٩,٦٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١١ ٩٦٠,٧١- - ١١ ٩٦٠,٧١- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٧٩ ٠٤٩,٦٦ - ٧٩ ٠٤٩,٦٦ ١٩٩٠ 

  .لها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخ  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6  = سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجـب الفقـرتني     األنشطة اليت اختارهتا النمسا مب      - ٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  اسبةفترة احمل اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣ املادة

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 - ال إدارة األحراج

 - ال إدارة األراضي املزروعة
 - ال إدارة املراعي

 -  ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ستخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         اختيار أنشطة ا    )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة للنمسا أو اخلـصومات          - ٣اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام          

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 من ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة للنمسا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 ١١ ٥٥٠ ٠٠٠ )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

 استخدام األراضـي    حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للنمسا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع         
 ٣ ٤٣٨ ٦٦٠  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

  .١- م أ إ/١٦ملا نّص عليه تذييل املقّرر وفقاً   )أ(  

   ٨ و٧بـالفقرتني  عمـالً   سندة للنمسا   حساب الكميات امل    - ٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

ئ ثاين القيمة املطلقة ملكاف 
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٧٩ ٠٤٩ ٦٥٧ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٧٢ ٧٢٥ ٦٨٤ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  خلفض الكّمي   االلتزام بالتحديد الكّمي وا   
 )أ(بروتوكول كيوتو

٨٧,٠ ٦٨ ٧٧٣ ٢٠٢  

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٣٤٣ ٨٦٦ ٠٠٩  - 

 -  ٣٠٩ ٤٧٩ ٤٠٨ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥كول كيوتو وافق     من بروتو  ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الطرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا 
رة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                 الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكو     

  .٥االستعراض مضروباً يف 
  بيالروس - رابعاً 

 ولكن مل يبدأ استعراض     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣١قدَّمت بيالروس تقريرها األوَّيل إىل األمانة يف          - ٧
اج بيالروس يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو مل حيظ بتصديق العـدد  هذا التقرير، ألن التعديل الذي يرمي إىل إدر  

  .املطلوب من األطراف ولذلك مل يدخل حيز النفاذ
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   بلجيكا- خامساً 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢قُدِّم التقرير األّويل لبلجيكا إىل األمانة يف          - ٨

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢ض يف   التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعرا    
  .بإثارة مسائل تنفيذ

واستوفت بلجيكا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٩
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢بروتوكول كيوتو يف 

نبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار أنشطة  معلومات تفصيلية عن اال٨- ٥وتقدِّم اجلداول   - ١٠
 من بروتوكول كيوتـو  ٣ من املادة ٤ و٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر 

  .وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

  اسانبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة ببلجيكا يف سنة األس - ٥اجلدول 

 سنة األساس *غاز الدفيئة 

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O غـازات الدفيئـة مـن       انبعاثات ١٩٩٠ 
مصادر مذكورة يف املرفـق ألـف       

  لربوتوكول كيوتو
HFCs, PFCs, SF6 ب(١٩٩٥( 

١٤٥ ٧٢٨,٧٦ - ١٤٥ ٧٢٨,٧٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئة من     
استخدام األراضي وتغيُّر استخدام    

  )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١ ٤٣١,١٤- - ١ ٤٣١,١٤- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الـصافية مـن حتويـل       
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

ــنة  ــات يف س ــوع االنبعاث جمم
 )د(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

١٤٥ ٧٢٨,٧٦ - ١٤٥ ٧٢٨,٧٦ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .ناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أث  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) لوريد الكربيتف

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  
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   ٤ و٣وجـب الفقـرتني      بلجيكا مب  اختارهتااألنشطة اليت     - ٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

ئ ثاين القيمة املطلقة ملكاف 
 أكسيد الكربون بالطن

 القيمة كنسبة إىل جمموع االنبعاثات 
  يف سنة األساس

% 

  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 
  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج

 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         استخداماختيار أنشطة     )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي

 للكميات املسندة لبلجيكا أو اخلـصومات  اإلضافاتحتديد    - ٧اجلدول 
ام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       منها نتيجة أنشطة استخد   

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لبلجيكا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

٥٥٠ ٠٠٠ 

يد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لبلجيكا نتيجة األنشطة املؤّهلـة ملـشاريع اسـتخدام              حتد
  من بروتوكول كيوتو١٢األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٦ ٧٣٩ ٩٥٥ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  
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 ٨ و ٧قرتني  بالفعمالً  حساب الكميات املسندة لبلجيكا       - ٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١٤٥ ٧٢٨ ٧٦٣ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

يفااللتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه         
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ١٣٤ ٠٧٠ ٤٦٢ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 )أ(بروتوكول كيوتو

٩٢,٥ ١٣٤ ٧٩٩ ١٠٦ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٦٧٣ ٩٩٥ ٥٢٨  - 

 -  ٦٠٦ ٥٩٥ ٩٧٥ )ب(ّولية الحتياطي فترة االلتزامالقيمة األ

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
ـ  وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة   م األعبـاء يف    التفاق تقاس

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠يوتو أو  من بروتوكول ك٣ من املادة ٨ و٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني املسندة األّولية هلذا 
الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      

  .٥االستعراض مضروباً يف 

   بلغاريا- سادساً 
وقد اسُتكمل استعراض التقرير األّويل     . ٢٠٠٧ يوليه/ متوز ٢٥قُدِّم التقرير األّويل لبلغاريا إىل األمانة يف          - ١١

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٨مايو / أيار٨وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت بلغاريا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ١٢
  .٢٠٠٨نوفمرب /ثاين تشرين ال٢٥بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار            ١٢- ٩وتقدِّم اجلداول     - ١٣
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .تارةكيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املخ
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة ببلغاريا يف سنة األساس - ٩ اجلدول

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

اس بعد انبعاثات سنة األس
تعديلها، مكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن      ١٩٨٨
مصادر مذكورة يف املرفـق     

  ألف لربوتوكول كيوتو
HFCs, PFCs, SF6 ب(١٩٩٥( 

١٣٢ ٦١٨,٦٦ - ١٣٢ ٦١٨,٦٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئة 
ر من استخدام األراضي وتغيُّ   

استخدام األراضي وقطـاع    
 )ج(األحراج

CO2, CH4, N2O ٥ ٠٤٩,٥١- - ٥ ٠٤٩,٥١- ١٩٨٨ 

االنبعاثات الصافية من حتويل    
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٨٨ 

جمموع االنبعاثات يف سـنة     
 )د(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

١٣٢ ٦١٨,٦٦ - ١٣٢ ٦١٨,٦٦ ١٩٨٨/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

لورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس املركبات الكربونية الف( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  

*  CH4 =  امليثان  

*  N2O =  أكسيد النيتروز  

*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  

*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  

*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  
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   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا بلغاريا مب      - ١٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

  القيمة كنسبة إىل جمموع االنبعاثات 
  يف سنة األساس

% 

  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 
  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج

 هافترة االلتزام بأكمل نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة        األراضياختيار أنشطة استخدام      )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي

 للكميات املسندة لبلغاريا أو اخلصومات      اإلضافات حتديد  - ١١اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤ة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة لبلغاريا واخلصومات منها نتيجة إدار
  )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

٦ ٧٨٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لبلغاريا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي 
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٦ ١٠٠ ٤٥٨ 

  .١- إم أ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ا ملوفقاً   )أ(  
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 ٨ و٧بالفقرتني عمالً دة لبلغاريا حساب الكميات املسن  - ١٢اجلدول 
   من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

 
القيمة املطلقة ملكافئ ثاين 
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١٣٢ ٦١٨ ٦٥٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ١٢٢ ٠٠٩ ١٦٥ 

 من بروتوكول٣ من املادة    ٨ و ٧مية املسندة عمالً بالفقرتني     الك
 كيوتو لفترة االلتزام األوىل 

٦١٠ ٠٤٥ ٨٢٧  - 

 -  ٣٥٣ ٥٤٤ ٤٠٠ )أ(ة االلتزامالقيمة األّولية الحتياطي فتر

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠ فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما            احتياطيحسبت قيمة     )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

ئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      الدفي
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   كندا- سابعاً 
وقد اسُتكمل استعراض التقرير األّويل     . ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٥قُدِّم التقرير األّويل لكندا إىل األمانة يف          - ١٤

  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١رير االستعراض يف وُنِشر تق

وتتعلق . وأثناء االستعراض قام فريق خرباء االستعراض بصياغة مسألة تنفيذ كانت قد أُحيلت إىل جلنة االمتثال  - ١٥
 أالّ يواصل متابعـة أي      )١(وقرر فرع اإلنفاذ يف جلنة االمتثال يف اجتماعه اخلامس        . مسألة التنفيذ بالسجل الوطين لكندا    

مسألة من مسائل التنفيذ املتعلقة مبتطلبات األهلية املشار إليها يف تقرير استعراض التقرير األوَّيل لكندا وبالتايل أصبحت                 
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦كندا مؤَّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

بعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار     معلومات تفصيلية عن االن    ١٦- ١٣وتقدِّم اجلداول     - ١٦
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

                                                      

)١( CC-2008-1-6/Canada/EBوميكن االطالع عليه يف املوقع ، 
<http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/cc-2007-1-8_greece_eb_final_ 

decision.pdf>. 



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
Page 13 

  سانبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بكندا يف سنة األسا - ١٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

، مكافئ ثاين )أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس بعد
تعديلها، مكافئ ثاين 
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O غازات الدفيئة من مصادر مذكورة     انبعاثات   ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6  يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٥٩٣ ٩٩٨,٤٦ - ٥٩٣ ٩٩٨,٤٦ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(األراضي وقطع األحراج

CO2, CH4, N2O ٨١ ٧٦٥,٠٨- - ٨١ ٧٦٥,٠٨- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٥٩٣ ٩٩٨,٤٦ - ٥٩٣ ٩٩٨,٤٦ ١٩٩٠ 

  .االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية   )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )ج(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = ربونية الفلورية اهليدروجينيةاملركّبات الك  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و٣وجـب الفقـرتني   األنشطة اليت اختارهتا كندا مب      - ١٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣ة ، الفقر٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 -  ال إدارة األحراج

 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األراضي املزروعة
 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         تخداماساختيار أنشطة     )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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 للكميات املسندة لكندا أو اخلـصومات       اإلضافاتحتديد    - ١٥اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 لبارامتراتا
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن
 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لكندا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             

 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 
٢٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

ستخدام األراضي  حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لكندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع ا          
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٢٧ ٩١٧ ٩٢٨ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً   الكميات املسندة لكندا     حساب  - ١٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

اين القيمة املطلقة ملكافئ ث 
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٥٩٣ ٩٩٨ ٤٦٢ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو 

٩٤,٠ ٥٥٨ ٣٥٨ ٥٥٤ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧رتني قبالفعمالً الكمية املسندة   
 لفترة االلتزام األوىل 

٢ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٧١  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٢ ٥١٢ ٦١٣ ٤٩٤ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني  هلذا املسندة األّولية

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   كرواتيا- ثامناً 
 ٢٧ وقدَّمت تقريرها األوَّيل يف ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨أصبحت كرواتيا طرفاً يف بروتوكول كيوتو يف   - ١٧
 ٢٧ استكمال استعراض هـذا التقريـر حبلـول          ١- م أ إ  /٢٢للمقرر  وفقاً   املتوقع   ومن. ٢٠٠٨أغسطس  /آب
  .٢٠٠٩أغسطس /آب

   اجلمهورية التشيكية- تاسعاً 
وقد اسُتكمل  . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤هورية التشيكية إىل األمانة يف      قُدِّم التقرير األّويل للجم     - ١٨

ومل يقم فريـق خـرباء      . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٥استعراض التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف        
  .االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ
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ؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونـة       واستوفت اجلمهورية التشيكية مجيع معايري األهلية وأصبحت م         - ١٩
  .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٢٠- ١٧وتقدِّم اجلداول     - ٢٠
 من بروتوكول   ٣ملادة   من ا  ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

 انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة باجلمهورية التشيكية يف سنة األساس - ١٧اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد 
 دفيئةالكربون من غازات ال

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

١٩٤ ٢٤٨,٢٢ - ١٩٤ ٢٤٨,٢٢ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١ ٧٣٠,٠٨- - ١ ٧٣٠,٠٨- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(يف سنة األساسجمموع االنبعاثات 

HFCs, PFCs, SF6 

١٩٤ ٢٤٨,٢٢ - ١٩٤ ٢٤٨,٢٢ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  تفاقيـة أن يـستعمل    من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مـدرج يف املرفـق األول لال    ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس فلوريـد           ( سنة أساس للغازات املفلورة      ١٩٩٥سنة  
  .عند حساب الكميات املسندة) الكربيت

  .البواليعاالنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من = االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =    فلوريد الكربيتسادس  
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وجب الفقرتني األنشطة اليت اختارهتا اجلمهورية التشيكية مب  - ١٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣ من املادة ٤ و٣

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 رة االلتزام بأكملهافت نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 - ال إدارة األراضي املزروعة

 - ال إدارة املراعي

 -  ال إعادة الغطاء النبايت

   للكميـات املـسندة للجمهوريـة التـشيكية         اإلضافاتحتديد    - ١٩اجلدول 
 األراضي وتغيُّر استخدام أو اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكـافئ ثـاين
 أكسيد الكربون بالطن

حتديد اإلضافات للكميات املسندة للجمهورية التشيكية واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب            
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤الفقرة 

٥ ٨٦٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للجمهورية التشيكية نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام  
  من بروتوكول كيوتو١٢األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٨ ٩٣٥ ٤١٨ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  
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عمـالً  لكميات املسندة للجمهورية التـشيكية      حساب ا   - ٢٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١٩٤ ٢٤٨,٢١٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

ي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يفااللتزام بالتحديد الكمّ  
 املرفق باء من بروتوكول كيوتو

٩٢,٠ ١٧٨ ٧٠٨ ٣٦١ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة  الك
 كيوتو لفترة االلتزام األوىل 

٨٩٣ ٥٤١ ٨٠١  - 

 -  ٧٣٢ ١٦١ ٨٦٤ )أ(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠ احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما             يمةقحسبت    )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني املسندة األّولية هلذا 

رفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع               الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف امل       
  .٥  االستعراض مضروباً يف

   الدامنرك- عاشراً 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠قُدِّم التقرير األّويل للدامنرك إىل األمانة يف          - ٢١

ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة      . ٢٠٠٧نوفمرب  / الثاين  تشرين ٢التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .مسائل تنفيذ

واستوفت الدامنرك مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٢٢
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٠بروتوكول كيوتو يف 

 يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار     معلومات تفصيلية عن االنبعاثات    ٢٤- ٢١وتقدِّم اجلداول     - ٢٣
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بالدامنرك يف سنة األساس - ٢١اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

، مكافئ ثاين )أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O زات الدفيئـة مـن مـصادر       انبعاثات غا  ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٦٩ ٩٧٨,٠٧ - ٦٩ ٩٧٨,٠٧ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن      
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٥٥١,٦٥ - ٥٥١,٦٥ ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٦٩ ٩٧٨,٠٧ - ٦٩ ٩٧٨,٠٧ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .عراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االست  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = ّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينيةاملرك  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣وجب الفقرتني   األنشطة اليت اختارهتا الدامنرك مب      - ٢٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣ة املاد

  سنوياً نعم التحريج وإعادة التحريج
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
  سنوياً نعم إدارة األحراج

 سنوياً نعم إدارة األراضي املزروعة

 سنوياً نعم إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ستخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة       استخدام األراضي وتغيُّر ا    أنشطةاختيار    )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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 للكميات املسندة للدامنرك أو اخلصومات اإلضافاتحتديد   - ٢٣اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
ئ ثـاينقيمة مكـاف  

 أكسيد الكربون بالطن

 من ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة للدامنرك واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

٩١٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للدامنرك نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضـي             
  من بروتوكول كيوتو١٢يُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة وتغ

٢ ٧٦٨ ٣٩٠ 

  .١- م أ إ/١٦ملا نّص عليه تذييل املقّرر وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً   الكميات املسندة للدامنرك     حساب  - ٢٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 ون بالطنأكسيد الكرب

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٦٩ ٩٧٨ ٠٧٠ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٦٤ ٣٧٩ ٨٢٤ 

 مـن٤للمـادة    وفقاًااللتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 )أ(بروتوكول كيوتو

٧٩,٠ ٥٥ ٢٨٢ ٦٧٥ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٢٧٦ ٨٣٨ ٩٥٥  - 

 -  ٢٤٩ ١٥٥ ٠٦٠ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠اطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما            حسبت قيمة احتي    )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني املسندة األّولية هلذا 
لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع             الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف          

  .٥االستعراض مضروباً يف 
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   إستونيا- حادي عشر 
وقد اسُتكمل استعراض التقريـر     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥قُدِّم التقرير األّويل إلستونيا إىل األمانة يف          -٢٤

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧نوفمرب /ين تشرين الثا١٤األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت إستونيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٢٥
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥بروتوكول كيوتو يف 

ة األساس والكميات املسندة واختيـار   معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سن      ٢٨- ٢٥وتقدِّم اجلداول     - ٢٦
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بإستونيا يف سنة األساس - ٢٥اجلدول 

 

 سنة األساس *فيئةغاز الد

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

، مكافئ ثاين )أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O يئة من مصادر مـذكورة     انبعاثات غازات الدف   ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6  يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٤٢ ٦٢٢,٣١ - ٤٢ ٦٢٢,٣١ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٧ ٩٨٧,٢٥- - ٧ ٩٨٧,٢٥- ١٩٩٠ 

النبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      ا
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O  )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٤٢ ٦٢٢,٣١ - ٤٢ ٦٢٢,٣١ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .اض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعر  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة أن يـستعمل       ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس فلوريـد           ( سنة أساس للغازات املفلورة      ١٩٩٥سنة  
  .ند حساب الكميات املسندةع) الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = ات الكربونية الفلورية اهليدروجينيةاملركّب  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
Page 21 

 ٤ و ٣وجب الفقرتني   األنشطة اليت اختارهتا إستونيا مب      -  ٢٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣ املادة

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 - ال إدارة األحراج

 - ال إدارة األراضي املزروعة

 - ال إدارة املراعي

 -  ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ٣ي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         استخدام األراض  أنشطةاختيار    )أ(  
  .كيوتو إلزامي

حتديد اإلضافات للكميات املسندة إلستونيا أو اخلصومات    - ٢٧اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 تالبارامترا
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة إلستونيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

١ ٨٣٣ ٣٣٣ 

م األراضي  حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة إلستونيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدا          
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

١ ٩٦٠ ٦٢٦ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  
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 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة إلستونيا       -  ٢٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

ين القيمة املطلقة ملكافئ ثا 
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٤٢ ٦٢٢ ٣١٢ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٣٩ ٢١٢ ٥٢٧ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧ بالفقرتنيعمالً مية املسندة  الك
 كيوتو لفترة االلتزام األوىل 

١٩٦ ٠٦٢ ٦٣٧  - 

 -  ١٠٧ ٢٥٣ ٩٥١ )أ(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً طرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا ال

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

  وبية اجلماعة األور- ثاين عشر 
وقد اسـُتكمل   . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٨قُدِّم التقرير األّويل للجماعة األوروبية إىل األمانة يف           - ٢٧

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥استعراض التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف        
  .بإثارة مسائل تنفيذ

يع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة            واستوفت اجلماعة األوروبية مج     - ٢٨
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٣٢- ٢٩وتقدِّم اجلداول     - ٢٩
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣جة مبوجب الفقرتني    اضي واحلرا أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة باجلماعة األوروبية يف سنة األساس - ٢٩اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

 ، مكافئ ثاين)أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ أو ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٤ ٢٦٤ ١٢٧,٥٣ - ٤ ٢٦٤ ١٢٧,٥٣ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢٠٥ ٩٠١,١١- - ٢٠٥ ٩٠١,١١- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحراج     
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ١ ٣٩٠,١٩ - ١ ٣٩٠,١٩ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

١٩٩٠/١٩٩٠  
 ١٩٩٥أو 

٤ ٢٦٥ ٥١٧,٧٢ - ٤ ٢٦٥ ٥١٧,٧٢ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة أن يـستعمل       ٣املادة   من   ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس فلوريـد           ( سنة أساس للغازات املفلورة      ١٩٩٥سنة  
  .عند حساب الكميات املسندة) الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= عاثات الصافية االنب  )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  

*  CH4 =  امليثان  

*  N2O =  أكسيد النيتروز  

*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  

*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  

*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  
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   ٤ و٣وجب الفقرتني األنشطة اليت اختارهتا اجلماعة األوروبية مب   - ٣٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  غري منطبقة نعم  وإعادة التحريجالتحريج
 غري منطبقة نعم إزالة األحراج

 )ب(٤، الفقرة ٣املادة 

  غري منطبقة  غري منطبقة إدارة األحراج
  غري منطبقة  غري منطبقة إدارة األراضي املزروعة

  غري منطبقة  غري منطبقة إدارة املراعي
  غري منطبقة  غري منطبقة إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣تيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة           اخ  )أ(  
بروتوكول كيوتو إلزامي وال توجد قيم حمدَّدة للجماعة األوروبية بشأن فترة احملاسبة ألن القيم املختارة خمتلفة يف حالة كل دولة                    

  .من دوهلا األعضاء
لجماعة األوربية بشأن البارامترات ألن األنشطة املختارة الستخدام األراضـي وتغيُّـر            ال توجد قيم حمدَّدة ل      )ب(  

 من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة اخلاصة هبذه األنشطة ختتلف يف حالة ٣ من املادة ٤استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة 
  .كل دولة من دوهلا األعضاء

ت املسندة للجماعة األوروبية أو      للكميا اإلضافاتحتديد    - ٣١اجلدول 
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر        
  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين 

 أكسيد الكربون بالطن

رة األحراج مبوجـب    حتديد اإلضافات للكميات املسندة للجماعة األوربية واخلصومات منها نتيجة إدا         
  )أ( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤الفقرة 

 غري منطبقة

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للجماعة األوروبية نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام            
  من بروتوكول كيوتو١٢األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

 غري منطبقة

  .ال توجد قيم حمدَّدة للجماعة األوروبية بشأن هذه البارامترات ألهنا ختتلف يف حالة كل دولة من دوهلا األعضاء : ظةملحو
  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  
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 ٨ و٧بالفقرتني عمالً ة األوروبية حساب الكميات املسندة للجماع  - ٣٢اجلدول 
  يوتومن بروتوكول ك ٣دة من املا

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٤ ٢٦٥ ٥١٧ ٧١٩ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٣ ٩٢٤ ٢٧٦ ٣٠١ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 بروتوكول كيوتو 

٩٢,٠ ٣ ٩٢٤ ٢٧٦ ٣٠١ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

١٩ ٦٢١ ٣٨١ ٥٠٩  - 

 -  ١٧ ٦٥٩ ٢٤٣ ٣٥٨ )أ(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الطرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا 

املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                  الدفيئة اخلاصة هبا من     
  .٥  االستعراض مضروباً يف

   فنلندا- ثالث عشر 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢قُدِّم التقرير األّويل لفنلندا إىل األمانة يف          - ٣٠

ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ر االستعراض يف التقرير األّويل وُنِشر تقري
  .مسائل تنفيذ

واستوفت فنلندا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجب بروتوكول   - ٣١
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢كيوتو يف 

تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار       معلومات   ٣٦- ٣٣وتقدِّم اجلداول     - ٣٢
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  لندا يف سنة األساسانبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بفن - ٣٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 

 لدفيئةغازات ا
CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠

 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو
٧١ ٠٠٣,٥١ - ٧١ ٠٠٣,٥١ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢١ ٣٨٩,٥٠- - ٢١ ٣٨٩,٥٠- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحراج     
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٧١ ٠٠٣,٥١ - ٧١ ٠٠٣,٥١ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .لها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخ  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة أن يـستعمل       ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

بَّعة وسادس فلوريـد    املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املش       ( سنة أساس للغازات املفلورة      ١٩٩٥سنة  
  .عند حساب الكميات املسندة) الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  سيد النيتروزأك  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا فنلندا مب      - ٣٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة  الطرفاختارها 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 - ال إدارة األراضي املزروعة

 - ال إدارة املراعي

  -  ال  اء النبايتإعادة الغط
 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  

  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لفنلندا أو اخلصومات         - ٣٥اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىلاألراضي 

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 ٣ من املادة    ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لفنلندا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             
 )أ(من بروتوكول كيوتو

٢ ٩٣٣ ٣٣٣ 

لندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع اسـتخدام األراضـي وتغيُّـر           ن لف حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة    
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣ ٥٥٠ ١٧٥ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني عمالً  املسندة لفنلندا الكمياتحساب   - ٣٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٧١ ٠٠٣ ٥٠٩ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٦٥ ٣٢٣ ٢٢٨ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 )أ(بروتوكول كيوتو

١٠٠,٠ ٧١ ٠٠٣ ٥٠٩ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٣٥٥ ٠١٧ ٥٤٥  - 

 -  ٣١٩ ٥١٥ ٧٩١ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق أهـدافها   ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق ٤للمادة وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف االحتـاد األورويب؛         وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . بصورة مشتركة 

  .بت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمةوُحس
 يف املائة من الكمية املسندة األّولية       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

ازات الدفيئة اخلاصة هبا مـن       يف املائة من انبعاثات غ     ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو      ٣ من املادة    ٨ و ٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني     هلذا  
  .٥ املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جرد ُوِضع موضع االستعراض مضروباً يف
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   فرنسا- رابع عشر 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢١قُدِّم التقرير األّويل لفرنسا إىل األمانة يف          - ٣٣
ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٨لتقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف ا

  .مسائل تنفيذ

واستوفت فرنسا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيـع آليـات املرونـة مبوجـب                   - ٣٤
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٤٠- ٣٧م اجلداول   وتقدِّ  - ٣٥
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

  غازات الدفيئة اخلاصة بفرنسا يف سنة األساسانبعاثات  - ٣٧اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 

كسيد الكربون ثاين أ
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٥٦٣ ٩٢٥,٣٣ - ٥٦٣ ٩٢٥,٣٣ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(اجاألراضي وقطاع األحر

CO2, CH4, N2O ٢٣ ٣٧٥,٠٦- - ٢٣ ٣٧٥,٠٦- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٥٦٣ ٩٢٥,٣٣ - ٥٦٣ ٩٢٥,٣٣ ١٩٩٠ 

  .نقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي ت  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )ج(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  
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   ٤ و ٣تارهتا فرنسا مبوجب الفقـرتني      األنشطة اليت اخ    - ٣٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة ختارها الطرفا 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  سنوياً نعم التحريج وإعادة التحريج
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 سنوياً نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣دام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         اختيار أنشطة استخ    )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي

حتديد اإلضافات للكميات املسندة لفرنسا أو اخلصومات         - ٣٩اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 بارامتراتال
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لفرنسا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة   
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

١٦ ١٣٣ ٣٣٣ 

ستخدام األراضي حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لفرنسا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع ا
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٢٨ ١٩٦ ٢٦٦ 

  .١- م أ إ/١٦ عليه تذييل املقّرر ملا نّصوفقاً   )أ(  
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 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة لفرنسا   - ٤٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

ئ ثاين القيمة املطلقة ملكاف 
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٥٦٣ ٩٢٥ ٣٢٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٥١٨ ٨١١ ٣٠٢ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً   واخلفض الكّمي    االلتزام بالتحديد الكّمي  
 )أ(بروتوكول كيوتو

١٠٠,٠ ٥٦٣ ٩٢٥ ٣٢٨ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٢ ٨١٩ ٦٢٦ ٦٤٠  - 

 -  ٢ ٥٣٧ ٦٦٣ ٩٧٦ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .لقيمةاالحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه ا

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الطرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا 

در املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                  الدفيئة اخلاصة هبا من املصا    
  .٥  االستعراض مضروباً يف

   أملانيا- خامس عشر 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٧قُدِّم التقرير األّويل ألملانيا إىل األمانة يف          - ٣٦

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢الستعراض يف   التقرير األّويل وُنِشر تقرير ا    
  .بإثارة مسائل تنفيذ

واستوفت أملانيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجب بروتوكول   - ٣٧
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٧كيوتو يف 

يلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار       معلومات تفص  ٤٤- ٤١وتقدِّم اجلداول     - ٣٨
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  يا يف سنة األساسانبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بأملان - ٤١اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ
ثاين أكسيد 
الكربون من 
 غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 

 فيئةمن غازات الد
CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة من مصادر مـذكورة        ١٩٩٠

 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6  يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو
١ ٢٣٢ ٤٢٩,٥٤ - ١ ٢٣٢ ٤٢٩,٥٤ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢٨ ٢٤٠,٨٣- - ٢٨ ٢٤٠,٨٣- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

١ ٢٣٢ ٤٢٩,٥٤ - ١ ٢٣٢ ٤٢٩,٥٤ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .بيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات لل  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة أن يـستعمل       ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

لورية املشبَّعة وسادس فلوريـد     املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الف      ( سنة أساس للغازات املفلورة      ١٩٩٥سنة  
  .عند حساب الكميات املسندة) الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا أملانيا مب      - ٤٢اجلدول 
  بةمن بروتوكول كيوتو وفترة احملاس ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 - ال إدارة األراضي املزروعة

 - ال إدارة املراعي

 - ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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 للكميات املسندة ألملانيا أو اخلـصومات   اإلضافاتحتديد    - ٤٣اجلدول 
دام منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخ        

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة ألملانيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

٢٢ ٧٣٣ ٣٣٣ 

لكميات املسندة ألملانيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي         حتديد جمموع اإلضافات ل   
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٤٨ ٦٨٠ ٩٦٧ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة ألملانيا       - ٤٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١ ٢٣٢ ٤٢٩ ٥٤٣ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 لربوتوكول كيوتواملرفق باء 

٩٢,٠ ١ ١٣٣ ٨٣٥ ١٨٠ 

 مـن   ٤للمـادة   وفقـاً   االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفـض الكّمـي        
 )أ(بروتوكول كيوتو

٧٩,٠ ٩٧٣ ٦١٩ ٣٣٩ 

 من بروتوكول كيوتو    ٣ من املادة    ٨ و ٧مية املسندة عمالً بالفقرتني     الك
 )أ(لفترة االلتزام األوىل

٤ ٨٦٨ ٠٩٦ ٦٩٤ - 

 - ٤ ٣٨١ ٢٨٧ ٠٢٤ )ب(حتياطي فترة االلتزامالقيمة األّولية ال

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
ـ    وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة   اء يف  التفاق تقاسـم األعب

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠  من بروتوكول كيوتو أو٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الطرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا 
الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      

  .٥االستعراض مضروباً يف 
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   اليونان- سادس عشر 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض   . ٢٠٠٦مرب ديس/ كانون األول٢٩قُدِّم التقرير األّويل لليونان إىل األمانة يف         - ٣٩

وعمد فريق خرباء االستعراض إىل     . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٨التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .صياغة مسألة تنفيذ تتصل بالنظام الوطين لليونان

للمبادئ التوجيهيـة   ”تثل   إىل أن اليونان مل مت     )٢(توصل فرع اإلنفاذ يف جلنة االمتثال يف اجتماعه الرابع        و  - ٤٠
املبادئ التوجيهية إلعـداد املعلومـات   ” و )٣(" من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ١للُنظم الوطنية مبوجب الفقرة     

 ولذلك فإن اليونان ليست مؤهَّلة للمشاركة يف اآلليات مبوجب )٤("توو من بروتوكول كي٧املطلوبة مبوجب املادة 
بيد أن اليونان مؤهَّلة للمشاركة يف التنفيذ       .  كيوتو بانتظار حل مسألة التنفيذ      من بروتوكول  ١٧ و ١٢ و ٦املواد  

، الذي يستلزم التحقق مـن ختفيـضات        ٢ فصاعداً مبوجب املسار     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧املشترك اعتباراً من    
  .)٥(نبعاثات املتوقعة اليت ستحدث من خالل إجراءات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشتركاال

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٤٨- ٤٥وتقدِّم اجلداول     - ٤١
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

                                                      

)٢( CC-2008-1-6/Canada/EBوميكن االطالع عليه يف املوقع ، 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/cc-2007-1-8_greece_eb_final_> 

<decision.pdf. 

 .١- م أإ/١٩املقرر  )٣(

 .ا- م أإ/١٥املقرر  )٤(

 .١- م أإ/٩ املقرر )٥(
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  نبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة باليونان يف سنة األساسا - ٤٥اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

، مكافئ ثاين )أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس
افئ بعد تعديلها، مك

ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

١٠٦ ٩٨٧,١٧ ٤ ٠٦٦,٩٠ ١١١ ٠٥٤,٠٧ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
 استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٣ ١٩٣,٢٧- - ٣ ١٩٣,٢٧- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

١٠٦ ٩٨٧,١٧ ٤ ٠٦٦,٩٠- ١١١ ٠٥٤,٠٧ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مـدرج يف املرفـق األول لالتفاقيـة أن يـستعمل       ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

رية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس فلوريـد         املركبات الكربونية الفلو  ( سنة أساس للغازات املفلورة      ١٩٩٥سنة  
  .عند حساب الكميات املسندة) الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )د(  

*  CO2  = ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و٣وجب الفقـرتني   األنشطة اليت اختارهتا اليونان مب      - ٤٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣املادة من 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

  ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال راضي املزروعةإدارة األ

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لليونان أو اخلصومات         - ٤٧اجلدول 
يجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام        منها نت 

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 من ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لليونان واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

١ ٦٥٠ ٠٠٠ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لليونان نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضـي             
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٦ ٦٨٦ ٦٩٨ 

  .١- إم أ/١٦ا نّص عليه تذييل املقّرر ملوفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بـالفقرتني  عمالً  املسندة لليونان    حساب الكميات   - ٤٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١٠٦ ٩٨٧ ١٦٩ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

حسب املنصوص عليه يفااللتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٩٨ ٤٢٨ ١٩٥ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 )أ(بروتوكول كيوتو

١٢٥,٠ ١٣٣ ٧٣٣ ٩٦١ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٦٦٨ ٦٦٩ ٨٠٦  - 

 -  ٦٠١ ٨٠٢ ٨٢٦ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ة  من املاد٨ و٧بالفقرتني عمالً الطرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 
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   هنغاريا- سابع عشر 
وقد اسُتكمل اسـتعراض التقريـر      . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣٠انة يف   قُدِّم التقرير األّويل هلنغاريا إىل األم       - ٤٢

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت هنغاريا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٤٣
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١وتو يف بروتوكول كي

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٥٢- ٤٩وتقدِّم اجلداول     - ٤٤
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .ط من األنشطة املختارةكيوتو وفترة احملاسبة لكل نشا

  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة هبنغاريا يف سنة األساس - ٤٩دول اجل

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ٨٧-١٩٨٥
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

١١٥ ٣٩٧,١٥ - ١١٥ ٣٩٧,١٥ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢ ٧٣٦,٤٨- - ٢ ٧٣٦,٤٨- ٨٧-١٩٨٥ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحراج     
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ٨٧-١٩٨٥ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٨٧-١٩٨٥ /
١٩٩٥ 

١١٥ ٣٩٧,١٥ - ١١٥ ٣٩٧,١٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس (فلورة  سنة أساس للغازات امل١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ادة  من امل٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  
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 ٤ و٣وجب الفقـرتني  ا هنغاريا مب األنشطة اليت اختارهت    - ٥٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  سنوياً نعم التحريج وإعادة التحريج
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 سنوياً نعم إدارة األحراج

 -  ال ةإدارة األراضي املزروع

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي

 للكميات املسندة هلنغاريا أو اخلصومات      اإلضافاتحتديد    - ٥١اجلدول 
ستخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      منها نتيجة أنشطة ا   

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة هلنغاريا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

٥ ٣١٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة هلنغاريا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي 
   من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٥ ٤٢٣ ٦٦٦ 

  .١- م أ إ/١٦ملا نّص عليه تذييل املقّرر وفقاً   )أ(  
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   ٨ و٧بالفقرتني عمالً ة هلنغاريا دحساب الكميات املسن  - ٥٢اجلدول 
   من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١١٥ ٣٩٧ ١٤٩ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

ملنصوص عليه يفااللتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب ا      
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٤,٠ ١٠٨ ٤٧٣ ٣٢٠ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة  الك
 كيوتو لفترة االلتزام األوىل 

٥٤٢ ٣٦٦ ٦٠٠  - 

 -  ٣٩٤ ٩٨٧ ٤٨٦ )أ(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠م ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما          حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزا      )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع           الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو            
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   آيسلندا- ثامن عشر 
  وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١١قُدِّم التقرير األّويل آليسلندا إىل األمانة يف          - ٤٥

مل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة      و. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٠التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .مسائل تنفيذ

واستوفت آيسلندا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٤٦
  .٢٠٠٨مايو / أيار١١بروتوكول كيوتو يف 

ملسندة واختيـار   معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات ا      ٥٦- ٥٣وتقدِّم اجلداول     - ٤٧
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بآيسلندا يف سنة األساس - ٥٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

النبعاثات يف سنة األساس ا
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6  ة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتومذكور

٣ ٣٦٧,٩٧ - ٣ ٣٦٧,٩٧ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢ ٠٩٥,١٩ - ٢ ٠٩٥,١٩ ١٩٩٠ 

ل األحـراج   االنبعاثات الصافية من حتوي   
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٣ ٣٦٧,٩٧ - ٣ ٣٦٧,٩٧ ١٩٩٠ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= فية االنبعاثات الصا  )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )ج(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = ملركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعةا  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣وجب الفقرتني   األنشطة اليت اختارهتا آيسلندا مب      - ٥٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  رة االلتزام بأكملهافت نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم  إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 فترة االلتزام بأكملها نعم إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ واحلراجة مبوجب الفقرة     اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي        )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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 للكميات املسندة آليسلندا أو اخلصومات اإلضافاتحتديد   - ٥٥اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 لكربون بالطنا

 ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة آليسلندا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

 صفر

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة آليسلندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي            
  من بروتوكول كيوتو١٢ضي واحلراجة مبوجب املادة وتغيُّر استخدام األرا

١٨٥ ٢٣٨ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة آليسلندا   - ٥٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

ة إىل جمموع القيمة كنسب
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٣ ٣٦٧ ٩٧٢ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

١١٠,٠ ٣ ٧٠٤ ٧٦٩ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
  لفترة االلتزام األوىل كيوتو

١٨ ٥٢٣ ٨٤٧  - 

 -  ١٦ ٦٧١ ٤٦٢ )أ(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ادة  من امل٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   آيرلندا- تاسع عشر 
وقد اسُتكمل استعراض التقرير . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩مانة يف قُدِّم التقرير األّويل آليرلندا إىل األ  - ٤٨

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

وجـب  واستوفت آيرلندا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مب                - ٤٩
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٦٠- ٥٧وتقدِّم اجلداول     - ٥٠
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .بة لكل نشاط من األنشطة املختارةكيوتو وفترة احملاس
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بآيرلندا يف سنة األساس - ٥٧اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

، مكافئ ثاين )أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون

 ت الدفيئةمن غازا

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٥٥ ٦٠٣,١٢ - ٥٥ ٦٠٣,١٢ 

ـ     ة مـن   االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئ
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١٠٨,١٧ - ١٠٨,١٧ ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٤,٧٢ - ٤,٧٢ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٥٥ ٦٠٧,٨٤ - ٥٥ ٦٠٧,٨٤ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

بات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس املرك( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  .توكول كيوتو من برو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )د(  

 ٤ و ٣  األنشطة اليت اختارهتا آيرلندا مبوجب الفقرتني       - ٥٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 كملهافترة االلتزام بأ نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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ديد اإلضافات للكميات املسندة آليرلندا أو اخلصومات       حت  - ٥٩دول اجل
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 ٤دارة األحراج مبوجب الفقـرة  حتديد اإلضافات للكميات املسندة آليرلندا واخلصومات منها نتيجة إ     
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

٩١٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة آليرلندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي             
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣ ١٤١ ٨٤٣ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة آليرلندا       - ٦٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٥٥ ٦٠٧ ٨٣٦  جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٥١ ١٥٩ ٢٠٩ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 )أ(بروتوكول كيوتو

١١٣,٠ ٦٢ ٨٣٦ ٨٥٥ 

 من بروتوكـول٣ادة  من امل٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٣١٤ ١٨٤ ٢٧٢  - 

 -  ٢٨٢ ٧٦٥ ٨٤٥ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  ؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني         وبالنسبة هل . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني  األّولية هلذا املسندة

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 
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   إيطاليا- عشرين 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩قُدِّم التقرير األّويل إليطاليا إىل األمانة يف          - ٥١

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

يري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب             واستوفت إيطاليا مجيع معا     - ٥٢
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٦٤- ٦١وتقدِّم اجلداول     - ٥٣
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣قرتني  ب الف أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوج       

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة

  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بإيطاليا يف سنة األساس - ٦١اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

 ثاين أكسيد الكربون من
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن       ١٩٩٠
مصادر مذكورة يف املرفق ألف     

 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6  لربوتوكول كيوتو

٥١٦ ٨٥٠,٨٩ - ٥١٦ ٨٥٠,٨٩ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئة من     
استخدام األراضي وتغيُّر استخدام    

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٧٩ ٧٢١,٥٩- - ٧٩ ٧٢١,٥٩- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويـل     
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

نبعاثـات يف ســنة  جممـوع اال 
 )ج(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

٥١٦ ٨٥٠,٨٩ - ٥١٦ ٨٥٠,٨٩ ١٩٩٠ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   ربيتسادس فلوريد الك  
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   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا إيطاليا مب      - ٦٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 فترة االلتزام بأكملها  نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال  إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي

حتديد اإلضافات للكميات املسندة إليطاليا أو اخلصومات         - ٦٣جلدول ا
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 من ٤ت منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة إليطاليا واخلصوما     
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

٥٠ ٩٦٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة إليطاليا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضـي             
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٢٤ ١٦٢ ٧٧٩ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
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 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة إليطاليا   - ٦٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٥١٦ ٨٥٠ ٨٨٧ عاثات يف سنة األساسجمموع االنب

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٤٧٥ ٥٠٢ ٨١٦ 

 مـن٤للمـادة   وفقاً  االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي      
 )أ(بروتوكول كيوتو

٩٣,٥ ٤٨٣ ٢٥٥ ٥٧٩ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧لفقرتني با عمالًالكمية املسندة  
 )أ(كيوتو لفترة االلتزام األوىل

٢ ٤١٦ ٢٧٧ ٨٩٨  - 

 -  ٢ ١٧٤ ٦٥٠ ١٠٨ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          .  بصورة مشتركة  أهدافها

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 املائة مـن الكميـة       يف ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧الطرف حمسوبة عمالً بالفقرتني املسندة األّولية هلذا 
الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      

  .٥راض مضروباً يف االستع

   اليابان- واحداً وعشرين 
وقد اسُتكمل استعراض التقرير األّويل . ٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠قُدِّم التقرير األّويل لليابان إىل األمانة يف   - ٥٤

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧أغسطس / آب٨وُنِشر تقرير االستعراض يف 

ن مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيـع آليـات املرونـة مبوجـب        واستوفت اليابا   - ٥٥
  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٦٨- ٦٥وتقدِّم اجلداول     - ٥٦
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اجة مبوجب الفقرتني    ضي واحلر أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األرا     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة باليابان يف سنة األساس - ٦٥اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة 
األساس كما مت التبليغ 

 ، مكافئ ثاين)أ(عنها
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

١ ٢٦١ ٣٣١,٤٢ - ١ ٢٦١ ٣٣١,٤٢ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٧٤ ٦٢١,٦٨- - ٧٤ ٦٢١,٦٨- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

١ ٢٦١ ٣٣١,٤٢ - ١ ٢٦١ ٣٣١,٤٢ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  من بروتوكول كيوتو  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .ن املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليعاالنبعاثات م= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧حمسوبة وفقاً للفقرتني   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = الفلورية املشبَّعةاملركّبات الكربونية   
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا اليابان مب      - ٦٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  هافترة االلتزام بأكمل نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها  نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 فترة االلتزام بأكملها نعم إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣راضي واحلراجة مبوجب الفقرة     اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األ        )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لليابان أو اخلـصومات         - ٦٧اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام          

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
دقيمة مكافئ ثاين أكسي
 الكربون بالطن

 من  ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لليابان واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

٢٣٨ ٣٣٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لليابان نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع اسـتخدام األراضـي            
  من بروتوكول كيوتو١٢دام األراضي واحلراجة مبوجب املادة وتغيُّر استخ

٥٩ ٢٨٢ ٥٧٧ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة لليابان       - ٦٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
 االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ١ ٢٦١ ٣٣١ ٤١٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٤,٠ ١ ١٨٥ ٦٥١ ٥٣٣ 

 من بروتوكـول٣ من املادة ٨ و٧مية املسندة عمالً بالفقرتني  الك
 كيوتو لفترة االلتزام األوىل 

٥ ٩٢٨ ٢٥٧ ٦٦٦  - 

 -  ٥ ٣٣٥ ٤٣١ ٨٩٩ )أ(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني الً عماملسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   التفيا- ثانياً وعشرين 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩قرير األّويل لالتفيا إىل األمانة يف       قُدِّم الت   - ٥٧

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجب بروتوكول واستوفت التفيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة   - ٥٨
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٧٢- ٦٩وتقدِّم اجلداول     - ٥٩
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بالتفيا يف سنة األساس - ٦٩اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
  غازات الدفيئة

كافئ التعديالت، م
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن       ١٩٩٠
مصادر مذكورة يف املرفق ألـف      

  لربوتوكول كيوتو
HFCs, PFCs, SF6 ب(١٩٩٥(  

٢٥ ٩٠٩,١٦ - ٢٥ ٩٠٩,١٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئة من     
استخدام األراضي وتغيُّر استخدام    

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢٠ ٦٧٠,٣٠- - ٢٠ ٦٧٠,٣٠- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية مـن حتويـل      
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

ــنة  ــات يف س ــوع االنبعاث جمم
 )د(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

٢٥ ٩٠٩,١٦ - ٢٥ ٩٠٩,١٦ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
قية أن يستعمل  من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفا ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .ليعاالنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البوا= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   د الكربيتسادس فلوري  

   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا التفيا مب      - ٧٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 هافترة االلتزام بأكمل نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .اميبروتوكول كيوتو إلز



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
Page 49 

حتديد اإلضافات للكميات املسندة لالتفيا أو اخلـصومات         - ٧١اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 مـن   ٤مات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة        حتديد اإلضافات للكميات املسندة لالتفيا واخلصو     
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

٦ ٢٣٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لالتفيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّر             
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

١ ١٩١ ٨٢١ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة لالتفيا       - ٧٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٢٥ ٩٠٩ ١٥٩ ات يف سنة األساسجمموع االنبعاث

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٢٣ ٨٣٦ ٤٢٦ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

١١٩ ١٨٢ ١٣٠  - 

لية  -  ٥٣ ٣٦٩ ٤٩٢ )أ( الحتياطي فترة االلتزامالقيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 غازات  يف املائة من انبعاثات١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   ليختنشتاين-  ثالثاً وعشرين
سُتكمل استعراض وقد ا. ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢قُدِّم التقرير األّويل لليختنشتاين إىل األمانة يف   - ٦٠

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

 مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجـب             ليختنشتاينواستوفت    - ٦١
  .٢٠٠٨بريل أ/ نيسان٢٢بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٧٦- ٧٣وتقدِّم اجلداول     - ٦٢
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بليختنشتاين يف سنة األساس - ٧٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غـازات الدفيئـة مـن        ١٩٩٠
مصادر مذكورة يف املرفق ألـف      

  لربوتوكول كيوتو
HFCs, PFCs, SF6 ١٩٩٠ 

٢٢٩,٧٨ - ٢٢٩,٤٨ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئة من     
استخدام األراضي وتغيُّر استخدام    

 )ب(راضي وقطاع األحراجاأل

CO2, CH4, N2O ٧,٣٥- - ٧,٣٥- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية مـن حتويـل      
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

ــنة  ــات يف س ــوع االنبعاث جمم
 )ج(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

٢٢٩,٤٨ - ٢٢٩,٤٨ ١٩٩٠ 

  .قيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تن  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O  = أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و٣ مبوجب الفقرتني ليختنشتاين اليت اختارهتا األنشطة  - ٧٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  سنوياً نعم التحريج وإعادة التحريج
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة        اختيار أنشطة استخدام      )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميـات املـسندة لليختنـشتاين أو           - ٧٥اجلدول 
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر        
  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 لبارامتراتا
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤ واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة         لليختنشتاينحتديد اإلضافات للكميات املسندة     
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

١٨٣ ٣٣٣ 

شاريع استخدام األراضي    نتيجة األنشطة املؤّهلة مل    لليختنشتاينحتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة      
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

١٠ ٥٥٦ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني عمالً  لليختنشتاين الكميات املسندة حساب  - ٧٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

قة ملكافئ ثاين القيمة املطل 
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٢٢٩ ٤٨٣ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٢١١ ١٢٤ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧فقرتني بالعمالً الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

١ ٠٥٥ ٦٢٣  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٩٥٠ ٠٦١ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً رف حمسوبة الطاملسندة األّولية هلذا 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   ليتوانيا- رابعاً وعشرين 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢قُدِّم التقرير األّويل لليتوانيا إىل األمانة يف          - ٦٣

ومل يقم فريق خـرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

لية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب            واستوفت ليتوانيا مجيع معايري األه      - ٦٤
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٨٠- ٧٧وتقدِّم اجلداول     - ٦٥
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣ني  أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرت        

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بليتوانيا يف سنة األساس - ٧٧اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس كما مت
، مكافئ ثاين أكسيد)أ(التبليغ عنها

  الدفيئةالكربون من غازات 

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن       ١٩٩٠
مصادر مذكورة يف املرفق ألف     

 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6  لربوتوكول كيوتو
٤٩ ٤١٤,٣٩ - ٤٩ ٤١٤,٣٩ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة     
من استخدام األراضي وتغيُّـر      
استخدام األراضـي وقطـاع     

 )ج(األحراج

CO2, CH4, N2O ١٠ ٧٣٩,٠٠- - ١٠ ٧٣٩,٠٠- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويـل     
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

ت يف ســنة جممـوع االنبعاثـا  
 )د(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

٤٩ ٤١٤,٣٩ - ٤٩ ٤١٤,٣٩ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
تفاقية أن يستعمل  من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لال ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .لبواليعاالنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من ا= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   لوريد الكربيتسادس ف  

 ٤ و٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا ليتوانيا مب      - ٧٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 بأكملهافترة االلتزام  نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

  .و إلزامي من بروتوكول كيوت٣ من املادة ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة   )أ(  
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 للكميات املسندة لليتوانيا أو اخلـصومات       اإلضافاتحتديد    -  ٧٩اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام          

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٣ من املادة ٤نيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة لليتوا
 )أ(من بروتوكول كيوتو

٥ ١٣٣ ٣٣٣ 

توانيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضـي وتغيُّـر   يحتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لل  
 تو من بروتوكول كيو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٢ ٢٧٣ ٠٦٢ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة لليتوانيا       - ٨٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع االنبعاثات
  يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ٤٩ ٤١٤ ٣٨٦ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٤٥ ٤٦١ ٢٣٥ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً  الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

٢٢٧ ٣٠٦ ١٧٧  - 

لية الحتياطي فترة االلتزاما  -  ١٠٨ ٧٦٨ ١٦٥ )أ(لقيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
ائة من انبعاثات غازات  يف امل١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   لكسمربغ- خامساً وعشرين 
وقد اسُتكمل استعراض   . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩قُدِّم التقرير األّويل للكسمربغ إىل األمانة يف          - ٦٦

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

واستوفت لكسمربغ مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونـة مبوجـب                 - ٦٧
  .٢٠٠٨أبريل /يسان ن٢٩بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٨٤- ٨١وتقدِّم اجلداول     - ٦٨
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .تارةكيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املخ
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بلكسمربغ يف سنة األساس - ٨١اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

اس انبعاثات سنة األس
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر          ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6  مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

١٣ ١٦٧,٥٠ - ١٣ ١٦٧,٥٠ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
ـ     ر اسـتخدام   استخدام األراضـي وتغيُّ
 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢٩٤,٩٣- - ٢٩٤,٩٣- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

١٣ ١٦٧,٥٠ - ١٣ ١٦٧,٥٠ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

يدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس املركبات الكربونية الفلورية اهل( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  أكسيد الكربونثاين   
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و٣وجب الفقرتني  اليت اختارهتا لكسمربغ مباألنشطة  - ٨٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣ من املادة

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال ملراعيإدارة ا

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضـافات للكميـات املـسندة للكـسمربغ أو         - ٨٣اجلدول 
وتغيُّـر  اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي       

  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 مـن  ٣ من املادة ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة للكسمربغ واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة    
 )أ(بروتوكول كيوتو

١٨٣ ٣٣٣ 

إلضافات للكميات املسندة للكسمربغ نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام       حتديد جمموع ا  
  من بروتوكول كيوتو١٢األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٤٧٤ ٠٣٠ 

  .١- م أ إ/١٦ّرر ملا نّص عليه تذييل املقوفقاً   )أ(  
 ٨ و٧فقرتني بالعمالً حساب الكميات املسندة للكسمربغ   - ٨٤اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ١٣ ١٦٧ ٤٩٩ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

باء االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف املرفق 
 لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ١٢ ١١٤ ٠٩٩ 

 ٧٢,٠ ٩ ٤٨٠ ٥٩٩ )أ( من بروتوكول كيوتو٤للمادة وفقاً االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي 
 من بروتوكول كيوتـو     ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  الكمية املسندة   

 )أ(لفترة االلتزام األوىل
٤٧ ٤٠٢ ٩٩٦  - 

لية الحتياط  -  ٤٢ ٦٦٢ ٦٩٦ )ب(ي فترة االلتزامالقيمة األّو

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .حتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمةاال
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

املائة من انبعاثات غازات  يف ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 
الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      

  .٥االستعراض مضروباً يف 

   موناكو- سادساً وعشرين 
سُتكمل استعراض التقريـر األّويل     وقد ا . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٧قُدِّم التقرير األّويل ملوناكو إىل األمانة يف          - ٦٩

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت موناكو مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٧٠
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٧بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٨٨- ٨٥وتقدِّم اجلداول     - ٧١
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة مبوناكو يف سنة األساس - ٨٥اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
افئ ثاينبعد تعديلها، مك

أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غـازات الدفيئـة مـن       ١٩٩٠
مصادر مذكورة يف املرفق ألـف      

  لربوتوكول كيوتو
HFCs, PFCs, SF6 ب(١٩٩٥( 

١٠٧,٦٦ - ١٠٧,٦٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئة من     
استخدام األراضي وتغيُّر استخدام    

 )ج(األحراجاألراضي وقطاع 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٣- - ٠,٠٣- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية مـن حتويـل      
 )إزالة األحراج(األحراج 

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

ــنة  ــات يف س ــوع االنبعاث جمم
 )د(األساس

CO2, CH4, N2O,  

HFCs, PFCs, SF6 

١٠٧,٦٦ - ١٠٧,٦٦ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .لبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات ل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

لورية املشبَّعة وسادس املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الف( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣رتني   اليت اختارهتا موناكو مبوجب الفق     األنشطة  - ٨٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  سنوياً نعم التحريج وإعادة التحريج
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٣ األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         اختيار أنشطة استخدام    )أ(  
  .كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة ملوناكو أو اخلصومات         - ٨٧اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 رامتراتالبا
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٣ من املادة ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة ملوناكو واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ(من بروتوكول كيوتو

 صفر

األراضي وتغيُّـر   حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة ملوناكو نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام            
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٤ ٩٥٢ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  ندة ملوناكو   حساب الكميات املس    - ٨٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
  الكربون بالطنأكسيد

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 

 ١٠٠,٠ ١٠٧ ٦٥٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٩٩ ٠٤٥ 

 من بروتوكول كيوتو ٣  من املادة٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

٤٩٥ ٢٢١  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٤٤٥ ٦٩٩ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧ني بالفقرتعمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   هولندا- سابعاً وعشرين 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢١ هلولندا إىل األمانة يف      قُدِّم التقرير األّويل    - ٧٢

ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة      . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .مسائل تنفيذ

 مجيع آليـات املرونـة مبوجـب        واستوفت هولندا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف          - ٧٣
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٩٢- ٨٩وتقدِّم اجلداول     - ٧٤
ول  من بروتوك  ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة هبولندا يف سنة األساس - ٨٩اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
كسيد الكربونثاين أ

 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6  مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٢١٢ ٩٩٥,٨٢ - ٢١٢ ٩٩٥,٨٢ 

ات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       االنبعاث
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٣ ١١٦,١٨ ٤٤٨,٨٩ ٢ ٦٦٧,٣٠ ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٣٨,٦٨ ٤٤٨,٨٩- ٤٨٧,٥٦ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٢١٣ ٠٣٤,٥٠ ٤٤٨,٨٩- ٢١٣ ٤٨٣,٣٨ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
يستعمل  من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   يتسادس فلوريد الكرب  

 ٤ و ٣وجب الفقرتني    اليت اختارهتا هولندا مب    األنشطة  - ٩٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣دة املا
 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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ت للكميات املسندة هلولندا أو اخلصومات      حتديد اإلضافا   - ٩١اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 مـن   ٤مبوجب الفقرة   حتديد اإلضافات للكميات املسندة هلولندا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج           
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

١٨٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة هلولندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّر             
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

١٠ ٠١٢ ٦٢١ 

  .١- إم أ/١٦ل املقّرر  عليه تذيينّصملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة هلولندا       - ٩٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٢١٣ ٠٣٤ ٤٩٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف املرفق بـاء            
 لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ١٩٥ ٩٩١ ٧٣٨ 

 ٩٤,٠ ٢٠٠ ٢٥٢ ٤٢٨ )أ( من بروتوكول كيوتو٤للمادة وفقاً االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي 

توكول كيوتو لفتـرة   من برو  ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  الكمية املسندة   
 )أ(االلتزام األوىل

١ ٠٠١ ٢٦٢ ١٤١ - 

 - ٩٠١ ١٣٥ ٩٢٧ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  اف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني        وبالنسبة هلؤالء األطر  . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة من الكمية املسندة األّولية       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة هبا مـن           ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو      ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  ذا الطرف حمسوبة    هل
  .٥املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جرد ُوِضع موضع االستعراض مضروباً يف 

  وزيلندا ني- ثامناً وعشرين 
وقد اسُتكمل استعراض التقريـر     . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١قُدِّم التقرير األّويل لنيوزيلندا إىل األمانة يف          - ٧٥

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 
 مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونـة مبوجـب          واستوفت نيوزيلندا مجيع معايري األهلية وأصبحت       - ٧٦

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١بروتوكول كيوتو يف 
 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيـار        ٩٦- ٩٣وتقدِّم اجلداول     - ٧٧

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     
  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بنيوزيلندا يف سنة األساس - ٩٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 فيئةمن غازات الد

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٦١ ٩١٢,٩٥ - ٦١ ٩١٢,٩٥ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١٨ ٩٧٧,٩٢- - ١٨ ٩٧٧,٩٢- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(نة األساسجمموع االنبعاثات يف س

HFCs, PFCs, SF6 

٦١ ٩١٢,٩٥ - ٦١ ٩١٢,٩٥ ١٩٩٠ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني قاً وفحمسوبة   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣وجب الفقرتني   األنشطة اليت اختارهتا نيوزيلندا مب      - ٩٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤قرة ، الف٣املادة 

 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .كيوتو إلزامي
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ت املـسندة لنيوزيلنـدا أو      حتديد اإلضـافات للكميـا      - ٩٥دول اجل
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر        
  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 من املادة ٤وجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة لنيوزيلندا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مب
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣

٣ ٦٦٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لنيوزيلندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّـر             
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣ ٠٩٥ ٦٤٧ 

  .١- م أإ/١٦ييل املقّرر  عليه تذملا نّصوفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة لنيوزيلندا   - ٩٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٦١ ٩١٢ ٩٤٧ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

١٠٠,٠ ٦١ ٩١٢ ٩٤٧ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة   الك
 األوىللفترة االلتزام 

٣٠٩ ٥٦٤ ٧٣٣  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٢٧٨ ٦٠٨ ٢٦٠ )أ(القيمة األّو

 يف املائة من الكمية املسندة األّولية ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما   )أ(  
ا من   يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة هب        ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو      ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  هلذا الطرف حمسوبة    

  .٥املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جرد ُوِضع موضع االستعراض مضروباً يف 

   النرويج- تاسعاً وعشرين 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢قُدِّم التقرير األّويل للنرويج إىل األمانة يف          - ٧٨

ومل يقم فريق خـرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٥وُنِشر تقرير االستعراض يف     التقرير األّويل   
  .بإثارة مسائل تنفيذ

واستوفت النرويج مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٧٩
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار           ١٠٠- ٩٧وتقدِّم اجلداول     - ٨٠
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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   اخلاصة بالنرويج يف سنة األساسانبعاثات غازات الدفيئة - ٩٧اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة 
األساس بعد 

تعديلها، مكافئ ثاين
ن منأكسيد الكربو

 غازات الدفيئة
CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠

 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو
٤٩ ٦١٩,١٧  - ٤٩ ٦١٩,١٧ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١٤ ٥٦٨,١٥- - ١٤ ٥٦٨,١٥- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٤٩ ٦١٩,١٧ - ٤٩ ٦١٩,١٧ ١٩٩٠ 

  . أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  روزأكسيد النيت  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣وجب الفقرتني   األنشطة اليت اختارهتا النرويج مب      - ٩٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  رة احملاسبةفت اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة للنرويج أو اخلصومات   - ٩٩اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام         

  راجة يف فترة االلتزام األوىلاألراضي وقطاع احل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 من املادة ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة للنرويج واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣

٧ ٣٣٣ ٣٣٣ 

 نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّر        حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للنرويج     
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٢ ٥٠٥ ٧٦٨ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني  عمالً حساب الكميات املسندة للنرويج   - ١٠٠اجلدول 
  وتوكول كيوتومن بر ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٤٩ ٦٤٩ ١٦٨ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

١٠١,٠ ٥٠ ١١٥ ٣٦٠ 

 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني   عمالً   الكمية املسندة   
 األوىلكيوتو لفترة االلتزام 

٢٥ ٥٧٦ ٧٩٧  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٢٢٥ ٥١٩ ١١٧ )أ(القيمة األّو

ائة مـن الكميـة      يف امل  ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥مضروباً يف االستعراض 

   بولندا- ثالثني 
وقد اسـُتكمل اسـتعراض     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩قُدِّم التقرير األّويل لبولندا إىل األمانة يف          - ٨١

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

فت بولندا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيـع آليـات املرونـة مبوجـب                 واستو  - ٨٢
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٠٤- ١٠١وتقدِّم اجلداول   - ٨٣
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣ألراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام ا     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة ببولندا يف سنة األساس - ١٠١اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

اين أكسيد الكربون من ث
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٨٨
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٥٦٣ ٤٤٢,٧٧ - ٥٦٣ ٤٤٢,٧٧ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٣٢ ٩٢٦,٤٨- - ٣٢ ٩٢٦,٤٨-  ١٩٨٨ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٨٨ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٥٦٣ ٤٤٢,٧٧ - ٥٦٣ ٤٤٢,٧٧ ١٩٨٨/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  من بروتوكول كيوتو جيوز  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .صادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليعاالنبعاثات من امل= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = ورية املشبَّعةاملركّبات الكربونية الفل  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجـب الفقـرتني     األنشطة اليت اختارهتا بولندا مب      - ١٠٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم زالة األحراجإ

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٣ اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة           )أ(  
  .كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لبولندا أو اخلصومات   - ١٠٣اجلدول 
منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام        

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 ٣ من املادة ٤ضافات للكميات املسندة لبولندا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإل
 )أ(من بروتوكول كيوتو

١٥ ٠٣٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لبولندا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضـي وتغيُّـر               
  من بروتوكول كيوتو١٢ املادة استخدام األراضي واحلراجة مبوجب

٢٦ ٤٨١ ٨١٠ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة لبولندا       - ١٠٤اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  نبعاثات يف سنة األساساال

% 
 ١٠٠,٠ ٥٦٣ ٤٤٢ ٧٧٤ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٤,٠ ٥٢٩ ٦٣٦ ٢٠٨ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 األوىلتزام لفترة االل

٢ ٦٤٨ ١٨١ ٠٣٨  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ١ ٩٤٢ ٤١٠ ٧٧٦ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   الربتغال-  وثالثني واحداً
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ألمانة يف   قُدِّم التقرير األّويل للربتغال إىل ا       - ٨٤

ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة . ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 
  .مسائل تنفيذ

املرونـة مبوجـب    واستوفت الربتغال مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات               - ٨٥
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٠٨- ١٠٥وتقدِّم اجلداول   - ٨٦
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .فترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارةكيوتو و
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بالربتغال يف سنة األساس  - ١٠٥اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
كربونثاين أكسيد ال

 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٥٩ ١٦٦,٤٤ - ٥٩ ١٦٦,٤٤  

ة لغـاز الدفيئـة مـن       االنبعاثات الصافي 
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢ ٥٩٢,٥٩ - ٢ ٥٩٢,٥٩ ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٩٨١,٢٠ - ٩٨١,٢٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٦٠ ١٤٧,٦٤ - ٦٠ ١٤٧,٦٤ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس (غازات املفلورة  سنة أساس لل١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨و ٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣وجب الفقـرتني     اختارهتا الربتغال مب   األنشطة اليت   - ١٠٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم حراجإدارة األ

  فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األراضي املزروعة
  فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  . كيوتو إلزاميبروتوكول



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
Page 67 

حتديد اإلضـافات للكميـات املـسندة للربتغـال أو            - ١٠٧اجلدول 
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر       
  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 من املادة ٤ربتغال واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة لل
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣

٤ ٠٣٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للربتغال نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّـر             
 يوتو من بروتوكول ك١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣ ٨١٩ ٣٧٥ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة للربتغال   - ١٠٨اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٦٠ ١٤٧ ٦٤٢ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف املرفق بـاء            
 لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٥٥ ٣٣٥ ٨٣١ 

 ١٢٧,٠ ٧٦ ٣٨٧ ٥٠٥ )أ( من بروتوكول كيوتو٤للمادة وفقاً االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي 
 من بروتوكول كيوتو لفتـرة    ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  سندة  الكمية امل 

 )أ(االلتزام األوىل
٣٨١ ٩٣٧ ٥٢٧ - 

 - ٣٤٣ ٧٤٣ ٧٧٤ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠ا  حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إم              )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 
 الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                     

  .٥االستعراض مضروباً يف 
   رومانيا- ثانياً وثالثني 

وقد اسُتكمل استعراض التقرير األّويل     . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨قُدِّم التقرير األّويل لرومانيا إىل األمانة يف          - ٨٧
  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٨مايو / أيار١٦وُنِشر تقرير االستعراض يف 

ستوفت رومانيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                وا  - ٨٨
  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١١٢- ١٠٩وتقدِّم اجلداول   - ٨٩
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣دام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني      أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخ    

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة برومانيا يف سنة األساس - ١٠٩اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
كافئ، م)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٨٩
  ١٩٨٩ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٢٧٨ ٢٢٥,٠٢ - ٢٧٨ ٢٢٥,٠٢ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٣٢ ٦٤١,١٨- - ٣٢ ٦٤١,١٨- ١٩٨٩ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٨٩ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٢٧٨ ٢٢٥,٠٢ - ٢٧٨ ٢٢٥,٠٢ ١٩٨٩ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  .نها اإلزاالت من البواليعاالنبعاثات من املصادر مطروحاً م= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا رومانيا مب      - ١١٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 فترة االلتزام بأكملها نعم إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣ب الفقرة   اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوج          )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضـافات للكميـات املـسندة لرومانيـا أو            - ١١١اجلدول 
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر       
  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 مـن   ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لرومانيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة             
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

٢٠ ١٦٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لرومانيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّر             
  من بروتوكول كيوتو١٢راجة مبوجب املادة استخدام األراضي واحل

١٢ ٧٩٨ ٣٥١ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة لرومانيا       - ١١٢اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

إىل جمموع القيمة كنسبة 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٢٧٨ ٢٢٥ ٠٢٢ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٢٥٥ ٩٦٧ ٠٢٠ 

و  من بروتوكول كيوت٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

١ ٢٧٩ ٨٣٥ ٠٩٩  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٧٨٠ ٥٤٥ ٧٣٤ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ن املادة  م٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   االحتاد الروسي- ثالثاً وثالثني 
وقد اسُتكمل استعراض التقريـر     . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٠ لالحتاد الروسي إىل األمانة يف       قُدِّم التقرير األّويل    - ٩٠

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٨فرباير / شباط١٨األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

 مجيع آليات املرونـة مبوجـب   واستوىف االحتاد الروسي مجيع معايري األهلية وأصبح مؤّهالً للمشاركة يف        - ٩١
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١١٦- ١١٣وتقدِّم اجلداول   - ٩٢
وتوكول  من بر  ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة باالحتاد الروسي يف سنة األساس - ١١٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

، مكافئ التعديالت
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
  )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٣ ٣٢٣ ٤١٩,٠٦ - ٣ ٣٢٣ ٤١٩,٠٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن       
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١٩٠ ٢٧١,٦٩ - ١٩٠ ٢٧١,٦٩ ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(ساسجمموع االنبعاثات يف سنة األ

HFCs, PFCs, SF6 

٣ ٣٢٣ ٤١٩,٠٦ - ٣ ٣٢٣ ٤١٩,٠٦ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
ية أن يستعمل  من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاق ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .يعاالنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البوال= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   الكربيتسادس فلوريد   

 ٤ و٣وجب الفقرتني األنشطة اليت اختارها االحتاد الروسي مب  - ١١٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  سنوياً نعم التحريج وإعادة التحريج
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 سنوياً نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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 املسندة لالحتاد الروسـي أو      حتديد اإلضافات للكميات    - ١١٥اجلدول 
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر       
  استخدام األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٤حراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة لالحتاد الروسي واخلصومات منها نتيجة إدارة األ
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

٦٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لالحتاد الروسي نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي 
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

١٦٦ ١٧٠ ٩٥٣ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة لالحتاد الروسي   - ١١٦اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٣ ٣٢٣ ٤١٩ ٠٦٤  سنة األساسجمموع االنبعاثات يف

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

١٠٠,٠ ٣ ٣٢٣ ٤١٩ ٠٦٤ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة   الك
 األوىللفترة االلتزام 

١٦ ٦١٧ ٠٩٥ ٣١٩  - 

لية الحتياطي فترة االلتزامالقيمة األ  -  ١٠ ٦٢٩ ٧٩٤ ٧١٥ )أ(ّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 انبعاثات غازات  يف املائة من١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   سلوفاكيا- رابعاً وثالثني 
وقد اسُتكمل استعراض التقرير    . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤قُدِّم التقرير األّويل لسلوفاكيا إىل األمانة يف          - ٩٣

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت سلوفاكيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونـة مبوجـب                 - ٩٤
  .٢٠٠٨ فرباير/ شباط٤بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٢٠- ١١٧وتقدِّم اجلداول   - ٩٥
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بسلوفاكيا يف سنة األساس - ١١٧جلدول ا

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس
د تعديلها، مكافئ بع

ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٧٢ ٠٥٠,٧٦ - ٧٢ ٠٥٠,٧٦ 

االنبعاثات الصافية لغاز الدفيئـة مـن
ماستخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدا      

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢ ٣٨٨,٥٠- - ٢ ٣٨٨,٥٠- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٧٢ ٠٥٠,٧٦ - ٧٢ ٠٥٠,٧٦ ١٩٩٠ 

  . هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويليشمل  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣هتا سلوفاكيا مبوجب الفقـرتني      األنشطة اليت اختار    - ١١٨اجلدول 
  تو وفترة احملاسبةمن بروتوكول كيو ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 -  ال إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال  الغطاء النبايتإعادة

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لسلوفاكيا أو اخلـصومات          - ١١٩اجلدول 
 األراضي  منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام      

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 من املادة ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لسلوفاكيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣

٩ ١٦٦ ٦٦٧ 

يات املسندة لسلوفاكيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّر          حتديد جمموع اإلضافات للكم   
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣ ٣١٤ ٣٣٥ 

  .١- م أ إ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  لوفاكيا  حساب الكميات املسندة لس     - ١٢٠اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٧٢ ٠٥٠ ٧٦٤ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف
 وتوكول كيوتواملرفق باء لرب

٩٢,٠ ٦٦ ٢٨٦ ٧٠٣ 

 من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً مية املسندة   الك
 األوىللفترة االلتزام 

٣٣١ ٤٣٣ ٥١٦  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٢٤٢ ٩٧٤ ٨٨٦ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠ من بني إما     حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل           )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

ُوِضـع موضـع    الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد                   
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   سلوفينيا- خامساً وثالثني 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢قُدِّم التقرير األّويل لسلوفينيا إىل األمانة يف          - ٩٦

عراض بإثارة ومل يقم فريق خرباء االست. ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 
  .مسائل تنفيذ

واستوفت سلوفينيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ٩٧
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٢٤- ١٢١وتقدِّم اجلداول   - ٩٨
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     طة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     أنش

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بسلوفينيا يف سنة األساس - ١٢١اجلدول 

 

 سنة األساس  *غاز الدفيئة

 األساس االنبعاثات يف سنة
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٨٦
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 لربوتوكول كيوتومذكورة يف املرفق ألف 

٢٠ ٣٥٤,٠٤ - ٢٠ ٣٥٤,٠٤ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن        
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١ ٥٨٩,٢٥- - ١ ٥٨٩,٢٥- ١٩٨٦ 

 االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج     
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٨٦ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٢٠ ٣٥٤,٠٤ - ٢٠ ٣٥٤,٠٤ ١٩٨٦/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ املادة    من ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= عاثات الصافية االنب  )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجـب الفقـرتني     األنشطة اليت اختارهتا سلوفينيا مب      - ١٢٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم لتحريجالتحريج وإعادة ا
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣تخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة      اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اس       )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لسلوفينيا أو اخلصومات منها   - ١٢٣اجلدول 
نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام األراضـي         

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
فئ ثاين أكسيد قيمة مكا

 الكربون بالطن

 من املادة ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة لسلوفينيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣

٦ ٦٠٠ ٠٠٠ 

ي وتغيُّر  حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لسلوفينيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراض           
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٩٣٦ ٢٨٦ 

  .١- م أإ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة لسلوفينيا       - ١٢٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 لكربون بالطنأكسيد ا

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٢٠ ٣٥٤ ٠٤٢ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف           
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ١٨ ٧٢٥ ٧١٩ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ملادة  من ا٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

٩٣ ٦٢٨ ٥٩٣  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٨٤ ٢٦٥ ٧٣٤ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني الً عماملسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   إسبانيا- سادساً وثالثني 
وقد اسُتكمل اسـتعراض    . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩لتقرير األّويل إلسبانيا إىل األمانة يف       قُدِّم ا   - ٩٩

ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة      . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .مسائل تنفيذ

ّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب          واستوفت إسبانيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤ        - ١٠٠
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٢٨- ١٢٥وتقدِّم اجلداول   - ١٠١
 من بروتوكول   ٣ املادة    من ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بإسبانيا يف سنة األساس  -  ١٢٥اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

لتعديالت، مكافئ ا
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر ١٩٩٠
  )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٢٨٩ ٧٧٣,٢١ - ٢٨٩ ٧٧٣,٢١ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢٣ ٠٢٧,٢٥- - ٢٣ ٠٢٧,٢٥- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(ة األساسجمموع االنبعاثات يف سن

HFCs, PFCs, SF6 

٢٨٩ ٧٧٣,٢١ - ٢٨٩ ٧٧٣,٢١ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
ية أن يستعمل  من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاق ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .يعاالنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البوال= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   الكربيتسادس فلوريد   

   ٤ و ٣وجب الفقرتني   األنشطة اليت اختارهتا إسبانيا مب      - ١٢٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 لهافترة االلتزام بأكم نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة إلسبانيا أو اخلصومات منها          - ١٢٧اجلدول 
نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام األراضـي         

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٣ من املادة ٤ت املسندة إلسبانيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميا
 )أ(من بروتوكول كيوتو

١٢ ٢٨٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة إلسبانيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّـر              
 من بروتوكول كيوتو ١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

١٦ ٦٦١ ٩٥٩ 

  .١- م أإ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  
 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة إلسبانيا       - ١٢٨اجلدول 

  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين أكسيد 
 الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
   سنة األساساالنبعاثات يف
% 

 ١٠٠,٠ ٢٨٩ ٧٧٣ ٢٠٥ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس
االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف املرفق بـاء            

 لربوتوكول كيوتو
٩٢,٠ ٢٦٦ ٥٩١ ٣٤٩ 

 ١١٥,٠ ٣٣٣ ٢٣٩ ١٨٦ )أ( من بروتوكول كيوتو٤للمادة وفقاً االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي 
 من بروتوكول كيوتو لفتـرة      ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  الكمية املسندة   
 )أ(االلتزام األوىل

١ ٦٦٦ ١٩٥ ٩٢٩ - 

 - ١ ٤٩٩ ٥٧٦ ٣٣٦ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

األوروبية على حتقيـق     طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة         ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة من الكمية املسندة األّولية       ٩٠لرقم األقل من بني إما      حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها ا          )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة هبا مـن           ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو      ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  هلذا الطرف حمسوبة    
  .٥ أحدث جرد ُوِضع موضع االستعراض مضروباً يف املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف

   السويد- سابعاً وثالثني 
وقد اسُتكمل اسـتعراض التقريـر      . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩قُدِّم التقرير األّويل للسويد إىل األمانة يف          -١٠٢

  . االستعراض بإثارة مسائل تنفيذومل يقم فريق خرباء. ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت السويد مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ١٠٣
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩بروتوكول كيوتو يف 

ار  معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختي١٣٢- ١٢٩وتقدِّم اجلداول   - ١٠٤
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣اضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األر     

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بالسويد يف سنة األساس - ١٢٩اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

سنة األساس االنبعاثات يف 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر         ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 لف لربوتوكول كيوتومذكورة يف املرفق أ

٧٢ ١٥١,٦٥ - ٧٢ ١٥١,٦٥ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن      
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢٢ ١١٧,٣١- - ٢٢ ١١٧,٣١- ١٩٩٠ 

حـراج  االنبعاثات الصافية من حتويل األ    
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٧٢ ١٥١,٦٥ - ٧٢ ١٥١,٦٥ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل   ٣ من املادة    ٨ للفقرةوفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس ( سنة أساس للغازات املفلورة ١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = ينيةاملركّبات الكربونية الفلورية اهليدروج  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا السويد مب      - ١٣٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم ة التحريجالتحريج وإعاد
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن بروتوكـول     ٣ من املادة    ٣ استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة       اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر      )أ(  
  .كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة للسويد أو اخلصومات منها          - ١٣١اجلدول 
نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام األراضـي         

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
فئ ثاين أكسيدقيمة مكا

 الكربون بالطن

 ٣ من املادة ٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة للسويد واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ(من بروتوكول كيوتو

١٠ ٦٣٣ ٣٣٣ 

يُّـر  حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للسويد نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضـي وتغ             
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣ ٣٥١ ٨٨٦ 

  .١- م أإ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة للسويد       - ١٣٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
  بالطنأكسيد الكربون

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٧٢ ١٥١ ٦٤٦ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف املرفق بـاء            
 لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٦٦ ٣٧٩ ٥١٤ 

 ١٠٤,٠ ٧٥ ٠٣٧ ٧١٢ )أ( من بروتوكول كيوتو٤لمادة لوفقاً االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي 
 من بروتوكول كيوتو لفتـرة      ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  الكمية املسندة   
 )أ(االلتزام األوىل

٣٧٥ ١٨٨ ٥٦١ - 

 - ٣٣٧ ٦٦٩ ٧٠٥ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . أهدافها بصورة مشتركة  

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
 يف املائة من الكمية املسندة األّولية       ٩٠طي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما            حسبت قيمة احتيا    )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة هبا مـن           ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو      ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  هلذا الطرف حمسوبة    
  .٥ربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جرد ُوِضع موضع االستعراض مضروباً يف املصادر املذكورة يف املرفق ألف ل

   سويسرا- ثامناً وثالثني 
وقد اسُتكمل استعراض التقريـر  . ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠قُدِّم التقرير األّويل لسويسرا إىل األمانة يف        - ١٠٥

  .ومل يقم فريق خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ. ٢٠٠٧طس أغس/ آب١٧األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف 

واستوفت سويسرا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبوجـب                  - ١٠٦
  .٢٠٠٨مارس / آذار١٠بروتوكول كيوتو يف 

اس والكميات املسندة واختيار  معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األس١٣٦- ١٣٣وتقدِّم اجلداول   - ١٠٧
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          

  .كيوتو وفترة احملاسبة لكل نشاط من األنشطة املختارة
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بسويسرا يف سنة األساس - ١٣٣اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، )أ(كما مت التبليغ عنها

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون
 من غازات الدفيئة

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O مـصادر   انبعاثات غازات الدفيئـة مـن      ١٩٩٠ 
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٥٢ ٧٩٠,٩٦ - ٥٢ ٧٩٠,٩٦ 

االنبعاثات الصافية لغـاز الدفيئـة مـن     
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ١ ٧٠٤,٢٣- - ١ ٧٠٤,٢٣- ١٩٩٠ 

 الصافية من حتويل األحـراج      االنبعاثات
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٥٢ ٧٩٠,٩٦ - ٥٢ ٧٩٠,٩٦ ١٩٩٠ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = روجينيةاملركّبات الكربونية الفلورية اهليد  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و ٣وجب الفقـرتني    األنشطة اليت اختارهتا سويسرا مب      - ١٣٤اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  سنوياً نعم ادة التحريجالتحريج وإع
 سنوياً نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 سنوياً نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ املـادة     مـن  ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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حتديد اإلضافات للكميات املسندة لسويسرا أو اخلصومات منها   - ١٣٥اجلدول 
نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام األراضـي         

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد 

 الكربون بالطن

 ٣ من املـادة     ٤ات للكميات املسندة لسويسرا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة            حتديد اإلضاف 
 )أ(من بروتوكول كيوتو

٩ ١٦٦ ٦٦٧ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة لسويسرا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع اسـتخدام األراضـي وتغيُّـر                
  من بروتوكول كيوتو١٢دة استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املا

٢ ٤٢٨ ٣٨٤ 

  .١- م أإ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  ندة لسويسرا   حساب الكميات املس    - ١٣٦اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  ت يف سنة األساساالنبعاثا

% 
 ١٠٠,٠ ٥٢ ٧٩٠ ٩٥٧ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٤٨ ٥٦٧ ٦٨٠ 

 من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 ىلاألولفترة االلتزام 

٢٤٢ ٨٣٨ ٤٠٢  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٢١٨ ٥٥٤ ٥٦٢ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠كيوتو أو  من بروتوكول ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   أوكرانيا- تاسعاً وثالثني 
وقد اسُتكمل اسـتعراض  . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٩قُدِّم التقرير األّويل ألوكرانيا إىل األمانة يف          - ١٠٨

ومل يقم فريق خرباء االسـتعراض      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف       
  .بإثارة مسائل تنفيذ

جـب  واستوفت أوكرانيا مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليـات املرونـة مبو                - ١٠٩
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩بروتوكول كيوتو يف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٤٠- ١٣٧وتقدِّم اجلداول   - ١١٠
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣ني  أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرت        

  .سبة لكل نشاط من األنشطة املختارةكيوتو وفترة احملا
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة بأوكرانيا يف سنة األساس  - ١٣٧اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون

 ازات الدفيئةمن غ

انبعاثات سنة األساس
بعد تعديلها، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون 
 من غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئـة مـن مـصادر          ١٩٩٠
 ١٩٩٠ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٩٢٠ ٨٣٦,٩٣ - ٩٢٠ ٨٣٦,٩٣ 

يئـة مـن    االنبعاثات الصافية لغاز الدف   
استخدام األراضـي وتغيُّـر اسـتخدام       

 )ب(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٣٣ ٨٢١,٠٦- - ٣٣ ٨٢١,٠٦- ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٠,٠٠ - ٠,٠٠ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )ج(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٩٢٠ ٨٣٦,٩٣ - ٩٢٠ ٨٣٦,٩٣ ١٩٩٠ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ب(  
  . كيوتو من بروتوكول٣ من املادة ٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )ج(  

*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

   ٤ و٣لفقـرتني   وجب ا األنشطة اليت اختارهتا أوكرانيا مب      - ١٣٨اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 

 أكملهافترة االلتزام ب نعم إدارة األحراج

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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ا أو اخلصومات منها حتديد اإلضافات للكميات املسندة ألوكراني  - ١٣٩اجلدول 
نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر اسـتخدام األراضـي         

  وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

دة  من املا٤حتديد اإلضافات للكميات املسندة ألوكرانيا واخلصومات منها نتيجة إدارة األحراج مبوجب الفقرة 
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣

٢٠ ٣٥٠ ٠٠٠ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة ألوكرانيا نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي وتغيُّـر              
  من بروتوكول كيوتو١٢استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٤٦ ٠٤١ ٨٤٧ 

  .١- م أإ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و ٧بالفقرتني  عمالً  حساب الكميات املسندة ألوكرانيا       - ١٤٠اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٩٢٠ ٨٣٦ ٩٣٣ جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنـصوص عليـه يف          االلتزام  
 املرفق باء لربوتوكول كيوتو

١٠٠,٠ ٩٢٠ ٨٣٦ ٩٣٣ 

 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الكمية املسندة   
 األوىللفترة االلتزام 

٤ ٦٠٤ ١٨٤ ٦٦٣  - 

لية الحتياطي فترة االلتزام  -  ٢ ٠٥٩ ٩٧٠ ٤٧٥ )أ(القيمة األّو

 يف املائة مـن الكميـة       ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )أ(  
 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً املسندة األّولية هلذا الطرف حمسوبة 

املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                 الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر      
  .٥االستعراض مضروباً يف 

   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية- أربعني 
. ٢٠٠٦يـسمرب   د/ كانون األول  ١١قُدِّم التقرير األّويل للملكة املتحدة وبريطانيا العظمي إىل األمانة يف             - ١١١

ومل يقم فريق   . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢وقد اسُتكمل استعراض التقرير األّويل وُنِشر تقرير االستعراض يف          
  .خرباء االستعراض بإثارة مسائل تنفيذ

واستوفت اململكة املتحدة مجيع معايري األهلية وأصبحت مؤّهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجب                - ١١٢
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١١ول كيوتو يف بروتوك

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة واختيار ١٤٤- ١٤١وتقدِّم اجلداول   - ١١٣
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣ضي واحلراجة مبوجب الفقرتني     أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األرا     

  .شاط من األنشطة املختارةكيوتو وفترة احملاسبة لكل ن
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  انبعاثات غازات الدفيئة اخلاصة باململكة املتحدة يف سنة األساس  - ١٤١اجلدول 

 

 سنة األساس *غاز الدفيئة

االنبعاثات يف سنة األساس 
، مكافئ)أ(كما مت التبليغ عنها

ثاين أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

التعديالت، مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون

 ات الدفيئةمن غاز

انبعاثات سنة األساس 
بعد تعديلها، مكافئ ثاين
أكسيد الكربون من 
 غازات الدفيئة

CO2, CH4, N2O انبعاثات غازات الدفيئة مـن مـصادر        ١٩٩٠
 )ب(١٩٩٥ HFCs, PFCs, SF6 مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

٧٧٩ ٥٣٨,٥٥  - ٧٧٩ ٥٣٨,٥٥ 

فيئـة مـن    االنبعاثات الصافية لغاز الد   
استخدام األراضي وتغيُّـر اسـتخدام      

 )ج(األراضي وقطاع األحراج

CO2, CH4, N2O ٢ ٩٣٠,٦٧ - ٢ ٩٣٠,٦٧ ١٩٩٠ 

االنبعاثات الصافية من حتويل األحـراج      
 )إزالة األحراج(

CO2, CH4, N2O ٣٦٥,٥٩ - ٣٦٥,٥٩ ١٩٩٠ 

  ,CO2, CH4, N2O )د(جمموع االنبعاثات يف سنة األساس

HFCs, PFCs, SF6 

٧٧٩ ٩٠٤,١٤ - ٧٧٩ ٩٠٤,١٤ ١٩٩٠/١٩٩٥ 

  .يشمل هذا التقدير أي تنقيحات للبيانات أدخلها الطرف أثناء عملية االستعراض األّويل  )أ(  
 من بروتوكول كيوتو جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية أن يستعمل  ٣ من املادة    ٨للفقرة  وفقاً    )ب(  

املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبَّعة وسادس (فلورة  سنة أساس للغازات امل١٩٩٥سنة 
  .عند حساب الكميات املسندة) فلوريد الكربيت

  .االنبعاثات من املصادر مطروحاً منها اإلزاالت من البواليع= االنبعاثات الصافية   )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ادة  من امل٨ و٧للفقرتني وفقاً حمسوبة   )د(  
*  CO2 =  ثاين أكسيد الكربون  
*  CH4 =  امليثان  
*  N2O =  أكسيد النيتروز  
*  HFCs = املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية  
*  PFCs = املركّبات الكربونية الفلورية املشبَّعة  
*  SF6 =   سادس فلوريد الكربيت  

 ٤ و٣وجب الفقرتني ا اململكة املتحدة مباألنشطة اليت اختارهت  - ١٤٢اجلدول 
  من بروتوكول كيوتو وفترة احملاسبة ٣من املادة 

  فترة احملاسبة اختارها الطرف 
  )أ(٣، الفقرة ٣املادة 

  فترة االلتزام بأكملها نعم التحريج وإعادة التحريج
 فترة االلتزام بأكملها نعم إزالة األحراج

 ٤، الفقرة ٣املادة 
 فترة االلتزام بأكملها نعم حراجإدارة األ

 -  ال إدارة األراضي املزروعة

 -  ال إدارة املراعي

 -   ال إعادة الغطاء النبايت

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٣اختيار أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة             )أ(  
  .بروتوكول كيوتو إلزامي
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لكميـات املـسندة للمملكـة املتحـدة أو         حتديد اإلضافات ل    - ١٤٣اجلدول 
اخلصومات منها نتيجة أنشطة استخدام األراضي وتغيُّر استخدام 

  األراضي وقطاع احلراجة يف فترة االلتزام األوىل

 البارامترات
قيمة مكافئ ثاين أكسيد

 الكربون بالطن

 من ٤دارة األحراج مبوجب الفقرة حتديد اإلضافات للكميات املسندة للمملكة املتحدة واخلصومات منها نتيجة إ
 )أ( من بروتوكول كيوتو٣املادة 

٦ ٧٨٣ ٣٣٣ 

حتديد جمموع اإلضافات للكميات املسندة للمملكة املتحدة نتيجة األنشطة املؤّهلة ملشاريع استخدام األراضي             
  من بروتوكول كيوتو١٢وتغيُّر استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املادة 

٣٤ ١٢٠ ٨٠٦ 

  .١- إم أ/١٦نّص عليه تذييل املقّرر ملا وفقاً   )أ(  

 ٨ و٧بالفقرتني عمالً حساب الكميات املسندة للملكة املتحدة    - ١٤٤ اجلدول
  من بروتوكول كيوتو ٣من املادة 

  القيمة املطلقة ملكافئ ثاين  
 أكسيد الكربون بالطن

القيمة كنسبة إىل جمموع 
  االنبعاثات يف سنة األساس

% 
 ١٠٠,٠ ٧٧٩ ٩٠٤ ١٤٤ ثات يف سنة األساسجمموع االنبعا

االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي حسب املنصوص عليه يف املرفق بـاء            
 لربوتوكول كيوتو

٩٢,٠ ٧١٧ ٥١١ ٨١٢ 

 ٨٧,٥ ٦٨٢ ٤١٦ ١٢٦ )أ( من بروتوكول كيوتو٤للمادة وفقاً االلتزام بالتحديد الكّمي واخلفض الكّمي 
 من بروتوكول كيوتو لفتـرة    ٣ من املادة    ٨ و ٧الفقرتني  بعمالً  مية املسندة   الك

 )أ(االلتزام األوىل
٣ ٤١٢ ٠٨٠ ٦٣٠ - 

 - ٣ ٠٧٠ ٨٧٢ ٥٦٧ )ب(القيمة األّولية الحتياطي فترة االلتزام

 طرفاً هم أيضاً دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية على حتقيـق            ١٥ من بروتوكول كيوتو وافق      ٤للمادة  وفقاً    )أ(  
التفاق تقاسـم األعبـاء يف      وفقاً  وبالنسبة هلؤالء األطراف مت إيراد التزام التحديد والتخفيض الكمِّيني          . صورة مشتركة أهدافها ب 

  .االحتاد األورويب؛ وُحسبت الكمية املسندة باستعمال هذه القيمة
ملائة مـن الكميـة      يف ا  ٩٠حسبت قيمة احتياطي فترة االلتزام ألي طرف باعتبارها الرقم األقل من بني إما                )ب(  

 يف املائة من انبعاثات غازات ١٠٠ من بروتوكول كيوتو أو ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني عمالً الطرف حمسوبة املسندة األّولية هلذا 
الدفيئة اخلاصة هبا من املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو على النحو املسجَّل يف أحدث جـرد ُوِضـع موضـع                      

  .٥ض مضروباً يف االستعرا
 -  -  -  -  - 


