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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
  األطراف يف بروتوكول كيوتو    

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

   من جدول األعمال املؤقت١٢ند الب
  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املُدرجة 

  يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو    

  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املُدرجة 
  يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  *من األمانةمنقحة مقدمة  مذكرة

  موجز

، أن ١- م أإ/١٣ األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل األمانة، مبقتضى مقرره طلب مؤمتر  
 بعـد اكتمـال     سجلت يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة،     اليت  تبدأ نشر التقارير السنوية اليت تتضمن بارامترات احملاسبة األولية          

 ألطراف يف االتفاقية اليت هـي أيـضاً أطـراف يف          ل بالنسبةكول كيوتو    من بروتو  ٨عمليات االستعراض األولية مبوجب املادة      
  ).أطراف املرفق باء(بروتوكول كيوتو، واليت تعهدت بااللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو 

لألطراف املدرجة يف حالة تقدمي التقارير األولية لوثيقة  وتبّين ا.وتتضمن هذه الوثيقة أول تقرير من هذه التقارير  
كما تقدم .  للمشاركة يف آليات املرونة يف إطار بروتوكول كيوتوهلية هذه األطراف أ واستعراضها، فضالً عناملرفق باء

معلومات عن االنبعاثات يف سنة األساس، والكميات املخصصة لكل طرف، واالنبعاثات السنوية من غـازات الدفيئـة           
ملرفق ألف لربوتوكول كيوتو، وبارامترات لتعريف الغابات، واختيار أنشطة اسـتخدام  الناشئة عن قطاعات مدرجة يف ا     

 وفترة احملاسبة ، من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ مبوجب الفقرتني ،األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة
  .اخلاصة بتلك األنشطة

                                                      

 .قُُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات داخلية   *
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   مقدمة-  أوالً
   الوالية-  ألف

   مبقتـضى   ،بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو إىل األمانـة          طلب مؤمتر األطراف العامل      - ١
 من مرفق هذا املقرر، بعد إجناز االستعراض        ٦١أن تبدأ نشر التقارير السنوية املشار إليها يف الفقرة          ،  ١- م أإ /١٣مقرره  

 مـن   ٢يف مبوجب الفقرة     من بروتوكول كيوتو، وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ تتعلق بالتك           ٨األوَّيل مبوجب املادة    
 من بروتوكول كيوتو، وأن حتيل هذه التقارير إىل         ٣ من املادة    ٨ و ٧ للطرف عمالً بالفقرتني     املسندة أو بالكمية    ٥املادة  

  .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وإىل جلنة االمتثال وكل طرف من األطراف املعنية

  ، مبقتـضى   إىل األمانـة  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو        ألطراف العامل   وطلب مؤمتر ا    - ٢
، كل طرف من األطراف املعنيـة     ، أن تنشر وحتيل إىل اجتماع األطراف، وإىل جلنة االمتثال و          ١- م أإ /٢٢مقرره  

ويشمل ذلك  . ول كيوتو  من بروتوك  ٨ عن االستعراضات املضطلَع هبا مبوجب املادة        النهائية املنبثقة مجيع التقارير   
تقارير املقدمة من األطراف وفقاً ألحكام من بروتوكول كيوتو لل ٨تقارير االستعراضات املضطلَع هبا مبوجب املادة 

  .)اض األويليشار إليها فيما بعد بتقارير االستعر( ١- م أإ/١٣املقرر 
  نطاق املذكرة -  باء

اسبة الذي حيتوي على بارامترات احملاسبة األولية اليت ُسـجلت يف  هذا التقرير هو التقرير األول عن التجميع واحمل   -٣
، بعد إهناء االستعراض األويل الذي أجرته أفرقـة خـرباء           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة يف      

لسنوية يف األعوام املقبلة وستتضمن التقارير ا.  تتعلق بالتنفيذتسوية أية مسائلاالستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو، وبعد 
  . ومعامالت الوحدات املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو مىت توافرت هذه املعلوماتأرصدةمعلومات تفصيلية عن 

اليت هي أيـضاً    وُتظهر الوثيقة احلالة بالنسبة إىل تقدمي واستعراض التقارير األولية لألطراف يف االتفاقية               - ٤
أطراف (اليت تعهدت بااللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو           أطراف يف بروتوكول كيوتو، و    

كما تقدم الوثيقة معلومـات عـن       .  وأهليتها للمشاركة يف آليات املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو        )املرفق باء 
 االسـتعراض    لكل طرف واحملددة يف    املسندة مبوجب بروتوكول كيوتو، والكميات      )١(االنبعاثات يف سنة األساس   

األويل، واالنبعاثات السنوية من غازات الدفيئة الناشئة عن مصادر مدرجة يف املرفق ألف لربوتوكـول كيوتـو،                 
 مبوجـب   ، أنشطة استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة        واختيار ، الغابات عريفوبارامترات ت 

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 
 لـه،   املـسندة  معدة لكل طرف على حدة بشأن الكميات         مفصلةوترد يف إضافة هذا التقرير معلومات         - ٥

استخدام األراضـي، وتغـيري     ومعلومات أخرى ضرورية من أجل احملاسبة مبوجب بروتوكول كيوتو، مثل اختيار أنشطة             
  .)٢(سبة لكل نشاط من األنشطة املختارة وفترة احملا٣ من املادة ٤ و٣ مبوجب الفقرتني ،استخدام األراضي، واحلراجة

                                                      

 بروتوكول كيوتو، ما مل ترد اإلشارة تشري سنة األساس يف هذا التقرير إىل سنة األساس احملددة مبوجب )١(
 .إىل خالف ذلك

 .FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1الوثيقة  )٢(
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 العامل بوصـفه   يتخذها مؤمتر األطراف اليت حيتمل أن اإلجراءات -  جيم
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 يف النظر يف املعلومـات      مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        قد يرغب     - ٦
لتعد الفرعية للتنفيذ   نب تقارير االستعراض األويل، ويف أن حييل هذا البند إىل اهليئة            الواردة يف هذه الوثيقة إىل جا     
   .مشروع مقرر أو استنتاجات

   حالة إعداد التقارير واألهلية -  ثانياً
  وحالة عملية االستعراض يف الوقت املناسب تقدمي التقارير -  ألف

 ١ تقدمي تقاريرها األولية إىل األمانة، قبـل         ة يف املرفق باء   ع األطراف املدرج  إىل مجي  ،١- م أإ /١٣املقرر   طلبي  - ٧
لذلك الطرف، أيهما أبعد، لتيسري حساب       بالنسبة    أو بعد سنة من بدء نفاذ بروتوكول كيوتو        ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 

، وبيان قدرة تلك فيما خيص فترة االلتزام من اتفاق كيوتو ٣ من املادة   ٨ و ٧ للطرف عمالً بالفقرتني     املسندةالكميات  
  . لكل طرفاملسندةاألطراف على حساب انبعاثاهتا والكميات 

 طرفاً مدرجاً يف املرفق باء، مبا       ٣٩ويوجد  .  حالة تقدمي التقارير األولية واستعراضها     ١ويعرض اجلدول     - ٨
 يف املائة   ٩٢نسبة  يف ذلك بيالروس اليت أُدرجت يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو بالتزام كمي خبفض االنبعاثات ب              

،  وقد قدمت مجيع األطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء        .)٤(واجلماعة األوروبية ،  )٣(عن طريق تعديل يف املرفق باء     
، ومخـسة أطـراف     ١- م أإ /١٣ طرفاً يف املوعد احملدد يف املقرر        ٣٤ تقاريرها األولية، منها      طرفاً، ٣٩وعددها  

 بالنسبة إىل هـذه     ،هوالذي  بعد فوات هذا املوعد احملدد، و     )  وكندا نيااالحتاد الروسي وآيسلندا وبلغاريا وروما    (
  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ ،األطراف

للمبادئ التوجيهيـة لالسـتعراض     وخضعت املعلومات الواردة يف التقارير األولية الستعراض تقين وفقاً            - ٩
، أُجنزت االستعراضات األولية، ونشرت     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨ ويف   .)٥( من بروتوكول كيوتو   ٨مبوجب املادة   

 طرفاً من األطراف املدرجة يف املرفق باء، وأُحيلت إىل جلنة           ٣٩ طرفاً من أصل     ٣٦تقارير االستعراض فيما خيص     
 تيـسر يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، البارامترات الناجتة عن االستعراض األويل الـيت              وُسجلت،. االمتثال

 لكل طرف، وأهلية املشاركة يف آليات املرونة يف إطار اتفاق كيوتو وذلك فيما خيـص   ملسندةاحساب الكميات   
  . لالستعراضاخلاضعةمجيع األطراف املدرجة يف املرفق باء 

                                                      

 .٢- م أإ/١٠املقرر  )٣(

إسبانيا،  (٢٠٠٤مايو  /الدول األعضاء اخلمس عشرة اليت كانت أعضاء يف اجلماعة األوروبية قبل أيار            )٤(
رنسا، فنلندا، لكسمربغ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى أملانيا، آيرلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، الدامنرك، السويد، ف

 ).شمالية، النمسا، هولندا، اليونانوآيرلندا ال

 .، املرفق١- م أإ/٢٢املقرر  )٥(
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  تقدمي التقارير األولية واستعراضها  حالة- ١اجلدول 

  الطرف
تاريخ التصديق على 
  بروتوكول كيوتو

تاريخ تقدمي التقرير 
  األويل

مي التقرير األويل تقد
  )أ(يف حينه

حالة االستعراض 
الذي جتريه أفرقة 
  خرباء االستعراض

رمز تقرير 
  االستعراض

  -  قيد االستعراض  نعم  ١١/٣/٢٠٠٨  ١٢/١٢/٢٠٠٧  أستراليا
 FCCC/IRR/2007/AUT  أُجنز  نعم  ٥/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  النمسا

 -  مل يبدأ  نعم  ٣١/١٠/٢٠٠٦  ٢٦/٨/٢٠٠٥  )ب(بيالروس
 FCCC/IRR/2007/BEL  أُجنز  نعم  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  كابلجي

 FCCC/IRR/2007/BGR  أُجنز  ال  ٢٥/٧/٢٠٠٧  ١٥/٨/٢٠٠٢  بلغاريا

 FCCC/IRR/2007/CAN  أُجنز  ال  ١٥/٣/٢٠٠٧  ١٧/١٢/٢٠٠٢  كندا
 -  مل يبدأ  نعم  ٢٧/٨/٢٠٠٨  ٣٠/٥/٢٠٠٧  كرواتيا

 FCCC/IRR/2007/CZE  أُجنز  نعم  ٢٤/١٠/٢٠٠٦  ١٥/١١/٢٠٠١  اجلمهورية التشيكية
 FCCC/IRR/2007/DNK  أُجنز  نعم  ٢٠/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  الدامنرك
 FCCC/IRR/2007/EST  أجنز  نعم  ١٥/١٢/٢٠٠٦  ١٤/١٠/٢٠٠٢  إستونيا

 FCCC/IRR/2007/EC  أُجنز  نعم  ١٨/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  اجلماعة األوروبية
 FCCC/IRR/2007/FIN  أُُجنز  نعم  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  فنلندا
 FCCC/IRR/2007/FRA  أُجنز  نعم  ٢١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  فرنسا
 FCCC/IRR/2007/DEU  أُجنز  نعم  ٢٧/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  أملانيا
 FCCC/IRR/2007/GRC  أجنز  نعم  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  اليونان

 FCCC/IRR/2007/HUN  أُجنز  نعم  ٣٠/٨/٢٠٠٦  ٢١/٨/٢٠٠٢  هنغاريا

 FCCC/IRR/2007/ISL  أُجنز  ال  )ج(١١/١/٢٠٠٧  ٢٣/٥/٢٠٠٢  آيسلندا

 FCCC/IRR/2007/IRL  أُجنز  نعم  ١٩/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  آيرلندا

 FCCC/IRR/2007/ITA  أُجنز  نعم  ١٩/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  إيطاليا

 FCCC/IRR/2007/JPN  أُجنز  نعم  ٣٠/٨/٢٠٠٦  ٤/٦/٢٠٠٢  اليابان

 FCCC/IRR/2007/LVA  أُجنز  نعم  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ٥/٧/٢٠٠٢  التفيا

 FCCC/IRR/2007/LIE  أُجنز  نعم  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  ٣/١٢/٢٠٠٤  ليختنشتاين

 FCCC/IRR/2007/LTU  أُجنز  نعم  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  ٣/١/٢٠٠٣  ليتوانيا

 FCCC/IRR/2007/LUX  أُجنز  نعم  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  لكسمربغ

 FCCC/IRR/2007/MCO  أُجنز  نعم  ٧/٥/٢٠٠٧  ٢٧/٢/٢٠٠٦  موناكو

 FCCC/IRR/2007/NLD  أُجنز  نعم  ٢١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  هولندا

 FCCC/IRR/2007/NZL  أُجنز  نعم  ٣١/٨/٢٠٠٦  ١٩/١٢/٢٠٠٢  نيوزيلندا

 FCCC/IRR/2007/NOR  أُجنز  نعم  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  ٣٠/٥/٢٠٠٢  النرويج

 FCCC/IRR/2007/POL  أُجنز  نعم  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ١٣/١٢/٢٠٠٢  بولندا

 FCCC/IRR/2007/PRT  زأُجن  نعم  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  الربتغال

 FCCC/IRR/2007/ROU  أُجنز  ال  )ج(١٨/٥/٢٠٠٧  ١٩/٣/٢٠٠١  رومانيا

 FCCC/IRR/2007/RUS  أُجنز  ال  )ج(٢٠/٢/٢٠٠٧  ١٨/١١/٢٠٠٤  االحتاد الروسي

 FCCC/IRR/2007/SVK  أُجنز  نعم  ٤/١٠/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  سلوفاكيا

 FCCC/IRR/2007/SVN  أُجنز  نعم  ٢٢/١٢/٢٠٠٦  ٢/٨/٢٠٠٢  سلوفينيا

 FCCC/IRR/2007/ESP  أُجنز  نعم  ١٩/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  إسبانيا

 FCCC/IRR/2007/SWE  أُجنز  نعم  ١٩/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢  السويد

 FCCC/IRR/2007/CHE  أُجنز  نعم  ١٠/١١/٢٠٠٦  ٩/٧/٢٠٠٣  سويسرا

 FCCC/IRR/2007/UKR  أُجنز  نعم  ٢٩/١٢/٢٠٠٦  ١٢/٤/٢٠٠٤  أوكرانيا

ــدة   ــة املتح  اململك
 لربيطانيا العظمـى      
  وآيرلندا الشمالية   

 FCCC/IRR/2007/GBR  أُجنز  نعم  ١١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/٥/٢٠٠٢

بعد سنة من بدء نفاذ بروتوكول      ، أو   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١يتعني أن تقدم األطراف التقارير األولية قبل          )أ(  
  . لذلك الطرف، أيهما أبعد بالنسبةكيوتو

 يف املائة عـن     ٩٢ املرفق باء لربوتوكول كيوتو مع التزام كمي خبفض االنبعاثات بنسبة            أدرجت بيالروس يف    )ب(  
  .، مل يكن  هذا التعديل قد دخل حيز النفاذ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨وحىت ). ٢- م أإ/١٠املقرر (طريق تعديل يف املرفق باء 

  .قُدم بعد املوعد النهائي  )ج(  
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 طرفاً مدرجاً يف املرفق باء ُسجلت يف قاعدة         ٣٩ طرفاً من أصل     ٣٦تضمن هذا التقرير معلومات عن      وي  - ١٠
 هذه الوثيقة، كان االستعراض األويل ألستراليا وقت إعداد. ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨بيانات التجميع واحملاسبة يف 

 الذي يرمي    استعراض هذا التقرير ألن التعديل     يبدأوقد قدمت بيالروس تقريرها األويل، لكن مل        . ال يزال جارياً  
إىل إدراج بيالروس يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو مل حيظ بتصديق العدد املطلوب من األطراف، ولذلك فإنه مل                  

، وقدمت تقريرها   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٨وأصبحت كرواتيا طرفاً يف بروتوكول كيوتو يف        . يدخل حيز النفاذ  
  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ لكرواتيا يف ، وسيكتمل االستعراض األويل٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧األويل يف 

) ومها تقريرا كندا واليونـان    (ثنان  ا تقرير استعراض أولياً حماالً إىل جلنة االمتثال، يتضمن          ٣٦ومن بني     - ١١
وُتنـاقش حـصيلة    .  تتعلق مسألة كندا بسجلها الوطين، أما مسألة اليونان فتتعلق بنظامها الوطين           : تنفيذ يتمسأل

  . أدناه١٧ و١٦نة االمتثال ملسأليت التنفيذ هاتني مبزيد من التفاصيل يف الفقرتني الدراسة اليت أجرهتا جل

   حالة األهلية-  باء

، فإن معايري أهلية الطرف للمـشاركة يف آليـات          ١- م أإ /١١ و ١- م أإ /٩ و ١- م أإ /٣للمقررات  وفقاً    - ١٢
  :يلي املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو تشمل ما

  وكول كيوتو؛أن يكون طرفاً يف بروت  )أ(  

 قد حسبت وسـجلت وفقـاً   ٣ من املادة  ٨ و ٧ لـه عمالً بالفقرتني     املسندةأن تكون الكمية      )ب(  
  ؛١- م أإ/١٣للمقرر 

، ولالشـتراطات الـواردة يف املبـادئ        ٥ من املادة    ١أن يكون لديه نظام وطين، وفقاً للفقرة          )ج(  
  ؛)٦(التوجيهية اليت تقررت مبوجبها

، ولالشـتراطات الـواردة يف املبـادئ        ٧ من املادة    ٤ل وطين وفقاً للفقرة     أن يكون لديه سج     )د(  
  ؛)٧(التوجيهية اليت تقررت مبوجبها

   مـن  ١، والفقـرة  ٥ من املادة ٢أن يكون قد قدم آخر قائمة جرد مطلوبة سنوياً وفقاً للفقرة         ) ه(  
بها، مبا يف ذلك التقرير الوطين عن قـوائم         ، واالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوج        ٧املادة  

 وبالنسبة لفترة االلتزام األوىل، ُيقتصر يف تقييم اجلودة الالزم لتقرير األهليـة             .)٨(اجلرد والنموذج املوحد للتقارير   
 الستخدام اآلليات على أجزاء اجلرد املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر املـذكورة يف املرفـق ألـف                 

  توكول كيوتو وتقدمي اجلرد السنوي بشأن البواليع؛لربو

                                                      

 .١- م أإ/١٩املقرر  )٦(

 .١- م أإ/١٣املقرر  )٧(

 .١- م أإ/١٥املقرر  )٨(
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، ٧ مـــن املـادة      ١ وفقـاً للفقـرة      املـسندة أن يقدم املعلومات التكميلية بشأن الكمية         )و(  
 أو املـسندة  وأن ُيدخل أي إضافة إىل الكمية ،)٩(ولالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها       

 من ٤ و٣، مبا يف ذلك بالنسبة لألنشطة املنصوص عليها يف الفقرتني ٣ من املادة ٨ و٧رتني  بالفقيطرح منها عمالً
  .)١٠(، واالشتراطات الواردة يف املبادئ التوجيهية اليت تقررت مبوجبها٧ من املادة ٤، ووفقاً للفقرة ٣املادة 

   يـع األطـراف مـستوفية     وملا كان هذا التقرير ال يشمل سوى األطراف يف بروتوكول كيوتو، فإن مج              - ١٣
  ذا أمهية يف عملية االستعراض السنوي يف املستقبل، ولذلك ال ينظـر فيـه يف               ) و(يصبح املعيار   س و .)أ(للمعيار  

  .هذه الوثيقة

وتستند احلالة الراهنة ألهلية املشاركة يف آليات املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو إىل املعلومات املقدمـة      - ١٤
 ١٨ طرفاً مدرجاً يف املرفق باء لعملية اسـتعراض يف    ستة وثالثون وقد خضع   . عراض األويل من أجل عملية االست   

 طرفـاً مـؤهالً     ٣٤ طرفاً من هذه األطراف مستوفياً ملعيار األهلية، وأصـبح           ٣٥، وكان   ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
   / متـوز  ٢٥ويل يف   وقدمت بلغاريا تقريرهـا األ    ). ٢انظر اجلدول   ( للمشاركة يف مجيع آليات بروتوكول كيوتو     

 تـشرين   ٢٥، وستصبح مؤهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونة مبوجب بروتوكـول كيوتـو يف               ٢٠٠٧يوليه  
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 قيم تتعلق بأستراليا وبيالروس وكرواتيا، ألن استعراض التقارير األولية، فيما خيص ٢وال ترد يف اجلدول   - ١٥
  . جارياً أو مل يبدأ بعدال يزالأنه هذه األطراف، إما 

                                                      

 .١- م أإ/١٣املقرر  )٩(

 .١- م أإ/١٣املقرر  )١٠(
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   أهلية املشاركة يف آليات بروتوكول كيوتوحالة - ٢اجلدول 

  الطرف
أهلية املشاركة يف مجيع آليات املرونة 
  تاريخ حتديد األهلية  املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو

  -  -  )ب(أستراليا
  ٥/٤/٢٠٠٨  نعم  النمسا

  -  -  )ب(بيالروس
  ٢٢/٤/٢٠٠٨  نعم  بلجيكا
  ٢٥/١١/٢٠٠٨  نعم  )ج(يابلغار
  ١٦/٦/٢٠٠٨  نعم  كندا

  -  -  )ب(كرواتيا
  ٢٤/٢/٢٠٠٨ نعم  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠/٤/٢٠٠٨ نعم  الدامنرك
  ١٥/٤/٢٠٠٨ نعم  إستونيا

  ١٨/٤/٢٠٠٨ نعم  اجلماعة األوروبية
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ نعم  فنلندا
  ٢١/٤/٢٠٠٨ نعم  فرنسا
  ٢٧/٤/٢٠٠٨ نعم  أملانيا
  ١٧/٤/٢٠٠٨  ال  اليونان
  ١/١/٢٠٠٨ نعم  هنغاريا
  ١١/٥/٢٠٠٨ نعم  آيسلندا
  ١٩/٤/٢٠٠٨ نعم  آيرلندا
  ١٩/٤/٢٠٠٨ نعم  إيطاليا
  ١/١/٢٠٠٨ نعم  اليابان
  ٢٩/٤/٢٠٠٨ نعم  التفيا

  ٢٢/٤/٢٠٠٨ نعم  ليختنشتاين
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ نعم  ليتوانيا

  ٢٩/٤/٢٠٠٨ نعم  لكسمربغ
  ٧/٩/٢٠٠٨ نعم  موناكو
  ٢١/٤/٢٠٠٨ نعم  هولندا

  ١/١/٢٠٠٨ نعم  يوزيلندان
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ نعم  النرويج
  ٢٩/٤/٢٠٠٨ نعم  بولندا

  ٢٨/٤/٢٠٠٨ نعم  الربتغال
  ١٨/٩/٢٠٠٨ نعم  رومانيا

  ٢٠/٦/٢٠٠٨ نعم  االحتاد الروسي
  ٤/٢/٢٠٠٨ نعم  سلوفاكيا
  ٢٢/٤/٢٠٠٨ نعم  سلوفينيا
  ١٩/٤/٢٠٠٨ نعم  إسبانيا
  ١٩/٤/٢٠٠٨ نعم  السويد
  ١٠/٣/٢٠٠٨ نعم  سويسرا
  ٢٩/٤/٢٠٠٨ نعم  أوكرانيا

  ١١/٤/٢٠٠٨ نعم  وآيرلندا الشماليةململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ا
 ال يزال  أنه األولية إماتقاريرهااجلدول قيم تتعلق بأستراليا وبيالروس وكرواتيا، ألن استعراض         هذا  ال ترد يف      )أ(

 .جارياً أو مل يبدأ بعد

، وستصبح مؤهلة للمشاركة يف مجيع آليات املرونـة         ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٥ يف   قدمت بلغاريا تقريرها األويل     )ب(
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

إهنا طرف ) ١: (، ذلك أهنا تفي باملعايري التالية)٢املسار (اليونان مؤهلة للمشاركة يف مشاريع التنفيذ املشترك      )ج(
  .هلا سجل وطين) ٣(كمية املسندة هلا حمسوبة ومسّجلة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة؛ ال) ٢(يف بروتوكول كيوتو؛ 
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 أعاله، صاغت أفرقة خرباء االستعراض مسألة التنفيذ لكل من اليونان ١١وعلى النحو املوضح يف الفقرة     - ١٦
للمبادئ التوجيهيـة   " ال متتثل اليونان   أن   )١١(فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال يف اجتماعه الرابع       لبّين  تو. وكندا

املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومـات     "، و )١٢(" من بروتوكول كيوتو   ٥من املادة   ١للنظم الوطنية مبوجب الفقرة     
 ولذلك، فإن اليونان ليست مؤهلة للمشاركة يف اآلليـات          .)١٣(" من بروتوكول كيوتو   ٧املطلوبة مبوجب املادة    

بيد أن اليونان مؤهلة للمشاركة يف . من بروتوكول كيوتو بانتظار حل مسألة التنفيذ     ١٧ و ١٢ و ٦مبوجب املواد   
، الذي يستلزم التحقق من ختفيضات االنبعاثات املتوقعة اليت ستحدث مـن خـالل              )٢ املسار(التنفيذ املشترك   

  .)١٤(لتنفيذ املشتركا  علىإجراءات جلنة اإلشراف

 عدم مواصلة النظر يف مـسألة التنفيـذ         )١٥(متثال يف اجتماعه اخلامس   وقرر فرع اإلنفاذ التابع للجنة اال       - ١٧
املتعلقة باشتراطات األهلية املشار إليها يف تقرير االستعراض األويل لكندا، وبالتايل أصبحت كندا مؤهلة للمشاركة 

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦يف مجيع آليات املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو يف 

  احملاسبة الرئيسية بارامترات - ثالثاً 
   االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املسندة لألطراف- ألف 

 معلومات تفصيلية عن االنبعاثات يف سنة األساس، والكميات املخصـصة يف فتـرة              ٣يتضمَّن اجلدول     - ١٨
جيوز لكل  و. االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بكل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق باء              

 من بروتوكول كيوتو، أن يستخدم سـنة        ٣ من املادة    ٨طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، مبوجب الفقرة         
وبناًء على ذلك، اختار    .  كسنة أساس له بالنسبة إىل الغازات املفلورة ألغراض حساب الكمية املسندة له            ١٩٩٥

 كسنة أساس للغازات املفلورة، يف حني       ١٩٩٥ام سنة    طرفاً مدرجاً يف املرفق باء استخد      ٣٩ طرفاً من أصل     ٢٤
. أن مجيع األطراف األخرى، باستثناء اجلماعة األوروبية، استخدمت سنة األساس نفسها جلميع غازات الدفيئـة              

من أجل الغازات املفلورة، ويتوقف ذلـك  ) ١٩٩٥ أو ١٩٩٠(وتستخدم اجلماعة األوروبية عدة سنوات أساس       
وال ترد حىت اآلن يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة،         .  ختتارها كل دولة عضو على حدة      على سنة األساس اليت   

                                                      

)١١( CC-2007-1-8/Greece/EBالتايلن ، متاح على العنوا: 
<http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/cc-2007-1-8_greece_eb_ 

<final_decision.pdf.  
 .١-م أإ/١٩املقرر  )١٢(

 .١- م أإ/١٥املقرر  )١٣(

 .١- م أإ/٩املقرر  )١٤(

)١٥( CC-2008-1-6/Canada/EB التايل ، متاح على العنوان: 
<http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/cc-2008-1-6_canada_eb_ 

decision_not_to_proceed_further.pdf <. 
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فيما خيص أستراليا وبيالروس وكرواتيا، معلومات عن سنوات األساس للغازات املفلورة، ألن استعراض التقرير              
  .األويل فيما خيص هذه األطراف، إما أنه جارياً أو مل يبدأ بعد

، فإن األطراف اليت شكل قطاع استخدام األراضي تغيري ١- م أإ/١٣املقرر من مرفق ) ب(٥رة ووفقاً للفق  - ١٩
استخدام األراضي واحلراجة بالنسبة إليها مصدراً صافياً النبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس جيب أن تدرج                

بون البشرية املنـشأ مبينـة حـسب        يف انبعاثاهتا خالل تلك السنة املكافئ اإلمجايل النبعاثات ثاين أكسيد الكر          
. يف تلك السنة) إزالة األحراج(مصادرها، مطروحاً منها ما أُزيل بالبواليع واملبلغ عنه فيما يتصل بتحويل األحراج 

وأدرجت األطراف التالية االنبعاثات الصافية من قطاع استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجـة    
  :جمموع انبعاثات غازات الدفيئة لديها يف سنة األساسيف ) إزالة األحراج(

  ؛ طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون٤ ٤١٩ :آيرلندا  )أ(  

  طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ ٣٨ ٦٧٦: هولندا  )ب(  

  أطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ ٩٨١ ٢٠٣: الربتغال  )ج(  

  .طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ٣٦٥ ٥٩٣: يرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآ  )د(  

االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املـسندة         - ٣اجلدول 
  لفترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو

  سنة األساس احملددة مبوجب 
 )أ(بروتوكول كيوتو

احلد منها /هدف خفض االنبعاثات
 بالنسبة املئوية يف سنة األساس

 الطرف

ثاين أكسيد الكربون، 
أكسيد ثنائي  امليثان،

 النتروجني
الغازات 
 املفلورة

  االنبعاثات يف 
   سنة األساس

مكافئ ثاين أكسيد 
 )ب(٤املرفق  املرفق باء بالطنالكربون 

   الكميات املسندة
 مكافئ ثاين أكسيد الكربون بالطن

  متوفرةغري - ١٠٨ غري متوفرة غري متوفرة  ١٩٩٠ )ج(أستراليا

 ٠٠٩ ٨٦٦ ٣٤٣ ٨٧ ٩٢ ٦٥٧ ٠٤٩ ٧٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ النمسا

 غري متوفرة - ٩٢ غري متوفرة غري متوفرة ١٩٩٠ )ج(بيالروس

 ٥٢٨ ٩٩٥ ٦٧٣ ٩٢٫٥ ٩٢ ٧٦٣ ٧٢٨ ١٤٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ بلجيكا

 ٨٢٧ ٠٤٥ ٦١٠ - ٩٢ ٦٥٨ ٦١٨ ١٣٢ ١٩٩٥ ١٩٨٨ بلغاريا

 ٧٧١ ٧٩٢ ٧٩١ ٢ - ٩٤ ٤٦٢ ٩٩٨ ٥٩٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ كندا

 غري متوفرة - ٩٥ غري متوفرة غري متوفرة ١٩٩٠ )ج(كرواتيا

 ٨٠١ ٥٤١ ٨٩٣ - ٩٢ ٢١٨ ٢٤٨ ١٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اجلمهورية التشيكية

 ٩٥٥ ٨٣٨ ٢٧٦ ٧٩ ٩٢ ٠٧٠ ٩٧٨ ٦٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ الدامنرك

 ٦٣٧ ٠٦٢ ١٩٦ - ٩٢ ٣١٢ ٦٢٢ ٤٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠ إستونيا

 أو ١٩٩٠ ١٩٩٠ اجلماعة األوروبية
١٩٩٥ 

٥٠٩ ٣٨١ ٦٢١ ١٩ ٩٢ ٩٢ ٧١٩ ٥١٧ ٢٦٥ ٤ 

 ٥٤٥ ٠١٧ ٣٥٥ ١٠٠ ٩٢ ٥٠٩ ٠٠٣ ٧١ ١٩٩٥ ١٩٩٠ فنلندا

 ٦٤٠ ٦٢٦ ٨١٩ ٢ ١٠٠ ٩٢ ٣٢٨ ٩٢٥ ٥٦٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ فرنسا

 ٦٩٤ ٠٩٦ ٨٦٨ ٤ ٧٩ ٩٢ ٥٤٣ ٤٢٩ ٢٣٢ ١ ١٩٩٥ ١٩٩٠ أملانيا



FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1 
Page 11 

  سنة األساس احملددة مبوجب 
 )أ(بروتوكول كيوتو

احلد منها /هدف خفض االنبعاثات
 بالنسبة املئوية يف سنة األساس

 الطرف

ثاين أكسيد الكربون، 
أكسيد ثنائي  امليثان،

 النتروجني
الغازات 
 املفلورة

  االنبعاثات يف 
   سنة األساس

مكافئ ثاين أكسيد 
 )ب(٤املرفق  املرفق باء بالطنالكربون 

   الكميات املسندة
 مكافئ ثاين أكسيد الكربون بالطن

 ٨٠٦ ٦٦٩ ٦٦٨ ١٢٥ ٩٢ ١٦٩ ٩٨٧ ١٠٦ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اليونان

 ٦٠٠ ٣٦٦ ٥٤٢ - ٩٤ ١٤٩ ٣٩٧ ١١٥ ١٩٩٥ ٨٧–١٩٨٥ هنغاريا

 ٨٤٧ ٥٢٣ ١٨ - ١١٠ ٩٧٢ ٣٦٧ ٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ آيسلندا

 ٢٧٢ ١٨٤ ٣١٤ ١١٣ ٩٢ ٨٣٦ ٦٠٧ ٥٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ آيرلندا

 ٨٩٨ ٢٧٧ ٤١٦ ٢ ٩٣٫٥ ٩٢ ٨٨٧ ٨٥٠ ٥١٦ ١٩٩٠ ١٩٩٠ إيطاليا

 ٦٦٦ ٢٥٧ ٩٢٨ ٥ - ٩٤ ٤١٨ ٣٣١ ٢٦١ ١ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اليابان

 ١٣٠ ١٨٢ ١١٩ - ٩٢ ١٥٩ ٩٠٩ ٢٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ التفيا

 ٦٢٣ ٠٥٥ ١ - ٩٢ ٤٨٣ ٢٢٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ليختنشتاين

 ١٧٧ ٣٠٦ ٢٢٧ - ٩٢ ٣٨٦ ٤١٤ ٤٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ليتوانيا

 ٩٩٦ ٤٠٢ ٤٧ ٧٢ ٩٢ ٤٩٩ ١٦٧ ١٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ لكسمربغ

 ٢٢١ ٤٩٥ - ٩٢ ٦٥٨ ١٠٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ موناكو

 ١٤١ ٢٦٢ ٠٠١ ١ ٩٤ ٩٢ ٤٩٨ ٠٣٤ ٢١٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ هولندا

 ٧٣٣ ٥٦٤ ٣٠٩ - ١٠٠ ٩٤٧ ٩١٢ ٦١ ١٩٩٠ ١٩٩٠ نيوزيلندا

 ٧٩٧ ٥٧٦ ٢٥٠ - ١٠١ ١٦٨ ٦١٩ ٤٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ النرويج

 ٠٣٨ ١٨١ ٦٤٨ ٢ - ٩٤ ٧٧٤ ٤٤٢ ٥٦٣ ١٩٩٥ ١٩٨٨ بولندا

 ٥٢٧ ٩٣٧ ٣٨١ ١٢٧ ٩٢ ٦٤٢ ١٤٧ ٦٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ الربتغال

 ٠٩٩ ٨٣٥ ٢٧٩ ١ - ٩٢ ٠٢٢ ٢٢٥ ٢٧٨ ١٩٨٩ ١٩٨٩ رومانيا

 ٣١٩ ٠٩٥ ٦١٧ ١٦ - ١٠٠ ٠٦٤ ٤١٩ ٣٢٣ ٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ االحتاد الروسي

 ٥١٦ ٤٣٣ ٣٣١ - ٩٢ ٧٦٤ ٠٥٠ ٧٢ ١٩٩٠ ١٩٩٠ سلوفاكيا

 ٥٩٣ ٦٢٨ ٩٣ - ٩٢ ٠٤٢ ٣٥٤ ٢٠ ١٩٩٥ ١٩٨٦ سلوفينيا

 ٩٢٩ ١٩٥ ٦٦٦ ١ ١١٥ ٩٢ ٢٠٥ ٧٧٣ ٢٨٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ إسبانيا

 ٥٦١ ١٨٨ ٣٧٥ ١٠٤ ٩٢ ٦٤٦ ١٥١ ٧٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠ السويد

 ٤٠٢ ٨٣٨ ٢٤٢ - ٩٢ ٩٥٧ ٧٩٠ ٥٢ ١٩٩٠ ١٩٩٠ سويسرا

 ٦٦٣ ١٨٤ ٦٠٤ ٤ - ١٠٠ ٩٣٣ ٨٣٦ ٩٢٠ ١٩٩٠ ١٩٩٠ وكرانياأ

 اململكة املتحدة لربيطانيـا    
 العظمى وآيرلندا الشمالية  

٦٣٠ ٠٨٠ ٤١٢ ٣ ٨٧٫٥ ٩٢ ١٤٤ ٩٠٤ ٧٧٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

١٢ ٠٢٧ ٤١٤ ٢٦٥ - - )د(اجملموع  - - ٥٧ ٣٢٧ ٣٤٩ ٩٦٩  

 كسنة أساس جملموع انبعاثاهتا     ١٩٩٥ة يف املرفق األول لالتفاقية استخدام سنة        ميكن أن ختتار األطراف املدرج      )أ(
، )املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة وسادس فلوريد الكربيت          (من الغازات املفلورة    

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨وفقاً للفقرة 
 من  ١شرة دولة عضواً يف اجلماعة األوروبية على حتقيق أهدافها بصورة مشتركة وفقاً للفقرة              اتفقت مخس ع    )ب(

  . من بروتوكول كيوتو٤املادة 
ال توجد، فيما يتعلق بأستراليا وبيالروس وكرواتيا،، قيم لسنة األساس بالنسبة إىل الغازات املفلورة، وجمموع              )ج(

  ، والكميات املسندة، ألن استعراض التقارير األولية فيما خيص هذه األطراف إمـا أنـه               انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس     
  .ال يزال جارياً أو مل يبدأ بعد

يشمل اجملموع الكمية املسندة للجماعة األوروبية لكنه ال يشمل الكمية املسندة لفرادى الدول األعضاء لتفادي   )د(
  .احلساب مّرتني
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   يف سـنة    )١٦(ازات الدفيئة فيما خيـص األطـراف املدرجـة يف املرفـق بـاء             وبلغ جمموع انبعاثات غ     - ٢٠
ميغاطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك جمموع انبعاثات غازات الدفيئـة وقـدره                 ١٢ ٠٢٧,٤األساس  
كول كيوتو،  ميغاطناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون الناشئ عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتو              ١٢ ٠٢٦,٠

صايف االنبعاثات وعمليـات اإلزالـة      (واالنبعاثات من قطاع استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة          
  . ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون١,٤البالغ )) إزالة األحراج(خالل سنة األساس من حتويل األحراج 

 ميغاطناً  ٤ ٢٦٥,٥األساس، فيما خيص اجلماعة األوروبية      وبلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة          - ٢١
 ميغاطناً من مكافئ ٤ ٢٦٤,١من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك االنبعاثات من غازات الدفيئة وقدرها 

ثاين أكسيد الكربون الناشئ عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو، واالنبعاثات مـن قطـاع                 
صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة خالل سنة األساس من (م األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة استخدا

  . ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون١,٤البالغ )) إزالة األحراج(حتويل األحراج 

ـ          - ٢٢   ة يف املرفـق بـاء   ويف سنة األساس، مثّلت نسبة األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة واملدرج
 يف املائة من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة، وكانت هذه النسبة فيما خيص باقي األطراف املدرجة يف ٤٧,٧نسبة 

وشكلت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وأكسيد ثنائي       .  يف املائة  ٥٢,٣املرفق باء، باستثناء اجلماعة األوروبية،      
  . يف املائة من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس٩٨,٦النتروجني، وامليثان جمتمعة نسبة 

وحتسب الكمية املسندة للطرف يف فترة االلتزام األوىل على أهنا النسبة املئوية املسّجلة للطرف يف املرفق                  - ٢٣
ن غازات الدفيئـة    باء لربوتوكول كيوتو جململ انبعاثاته املعرب عنها مبكافئ ثاين أكسيد الكربون البشرية املنشأ م             

 ١ووفقاً للفقرة . الناشئة عن مصادر مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو يف سنة األساس مضروبة يف مخسة         
 دولة عضواً يف اجلماعة األوروبية يف إطار اتفـاق          ١٥، جرى حساب الكميات املسندة بالنسبة إىل        ٤من املادة   

 إىل املعلومات املقدمة يف التقارير األولية، ُحددت الكميات املسندة يف           واستناداً. تقاسم األعباء لالحتاد األورويب   
  .ومل ُتحدد بعد الكميات املسندة ألستراليا وبيالروس وكرواتيا.  طرفا٣٦ًل فترة االلتزام األوىل بالنسبة 

رفق باء جمتمعـة   جلميع األطراف املدرجة يف امل  )١٧(ويف فترة االلتزام األوىل، بلغ جمموع الكميات املسندة         - ٢٤
 طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، وحددت الكميـات          ٥٧ ٣٢٦ ٦٠٩ ٥٩١) باستثناء اجلماعة األوروبية  (

 ٥٠,١ و ٤٩,١املسندة لألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وباقي األطراف املدرجة يف املرفق باء بنسبيت               
 ١٩ ٦٢١ ٣٨١ ٥٠٩املسندة للجماعة األوروبية لفترة االلتزام األوىل وبلغ جمموع الكميات . يف املائة على التوايل

  .أطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  . اجملموع الكلي النبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس والكميات املسندة٤ويلخص اجلدول   - ٢٥

                                                      

ويشمل اجملموع انبعاثات اجلماعة    . أستراليا وبيالروس وكرواتيا  من  االنبعاثات  هذا اجملموع   ال يشمل    )١٦(
 .األوروبية لكنه ال يشمل انبعاثات فرادى الدول األعضاء لتفادي احلساب مّرتني

 ويشمل اجملموع الكمية املسندة .يالروس وكرواتياال يشمل هذا اجملموع الكميات املسندة ألستراليا وب )١٧(
 .للجماعة األوروبية لكنه ال يشمل الكميات املسندة لفرادى الدول األعضاء لتفادي احلساب مّرتني
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  يات املسندة ملخص جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس ووحدات الكم- ٤اجلدول 

  

جمموع انبعاثات غازات 
الدفيئة يف سنة األساس، 

مكافئ ثنائي أكسيد 
  الكربون بالطن

الكميات املسندة لفترة 
االلتزام، مكافئ ثنائي 
  أكسيد الكربون بالطن

املتوسط السنوي للكميات 
، مكافئ ثنائي )أ(املسندة

  أكسيد الكربون بالطن

نسبة املتوسط السنوي 
إىل جمموع للكميات املسندة 

سنة (انبعاثات غازات الدفيئة 
  ، نسبة مئوية)األساس

األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة     
 ٩٨,١٥ ٦٨٠ ٥٧٢ ٦٣٢ ٥ ٤٠٠ ٨٦٣ ١٦٢ ٢٨ ٤٨١ ٥٣٨ ٧٣٨ ٥  انتقالية املدرجة يف املرفق باء

األطراف املدرجة يف املرفق باء اليت      
 ٩٢,٦٨ ٣١٤ ٨٩٧ ٨٣٢ ٥ ٥٦٩ ٤٨٦ ١٦٤ ٢٩ ٧٨٤ ٨٧٥ ٢٨٨ ٦  ال متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

 ٩٥,٢٩ ٩٩٤ ٤٦٩ ٤٦٥ ١١ ٩٦٩ ٣٤٩ ٣٢٧ ٥٧ ٢٦٥ ٤١٤ ٠٢٧ ١٢  األطراف املدرجة يف املرفق باء

 ٩٢,٠٠ ٣٠٢ ٢٧٦ ٩٢٤ ٣ ٥٠٩ ٣٨١ ٦٢١ ١٩ ٧١٩ ٥١٧ ٢٦٥ ٤  اجلماعة األوروبية

استعراض التقرير األويل فيما خيص هذه األطراف       ال يتضمن اجلدول معلومات عن أستراليا وبيالروس وكرواتيا، ألن            :مالحظة
  .إما أنه ال يزال جارياً أو مل يبدأ بعد

  .حيسب املتوسط السنوي للكميات املسندة بقسمة جمموع الكميات املخصصة يف فترة االلتزام على مخسة  )أ(  

   أرصدة ومعامالت وحدات بروتوكول كيوتو- باء 

شأن وحدات بروتوكول كيوتو فيما خيص أي طرف من األطراف املدرجة ، مل جتر أي معاملة ب٢٠٠٧يف عام   - ٢٦
يف املرفق باء، باستثناء املعامالت املتعلقة باإلصدار األويل لوحدات الكميات املسندة من جانـب الـسجالت الوطنيـة                  

   ٣٠٩ ٥٦٤ ٧٣٣(، ونيوزيلنـدا    ) من وحـدات الكميـات املـسندة       ٥ ٩٢٨ ٢٥٧ ٦٦٦(اليابان  : لألطراف التالية 
وتلقى كـل مـن اليابـان       ).  من وحدات الكميات املسندة    ٥ ٠٠٠ ٠٠٠(، وسويسرا   )من وحدات الكميات املسندة   

 وحدة من وحـدات خفـض االنبعاثـات         ٣٠٢ ٤٨٠ و ١٢ ٨١٣ ٤٠٢وسويسرا أيضاً من سجل آلية التنمية النظيفة        
  .املعتمدة، على التوايل

ـ        - جيم  ئة عـن   االنبعاثات السنوية من غازات الدفيئة الناش
  مصادر مذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو

ترد يف الشكل أدناه البيانات املتعلقة مبجموع انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر املذكورة يف املرفق ألف   - ٢٧
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عن األعـوام     ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو، واملستمدة من ورقات اجلرد املقدمة يف عام          

ويشمل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سـنة األسـاس،          . موع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس      مقارنة مع جم  
صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف سنة      (االنبعاثات من قطاع استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة          

 إىل أن هذا الشكل يرد على سبيل اإلعالم فقط، وال ميكن            وجتدر اإلشارة )). إزالة األحراج (األساس من حتويل األحراج     
  .أن يستخدم كداللة على االمتثال، ألن آثار استخدام آليات املرونة يف إطار بروتوكول كيوتو مل تؤخذ يف احلسبان

 بالنـسبة إىل سـنة   ٢٠٠٦- ٢٠٠٤وُيظهر الشكل تغيريات يف جمموع انبعاثات غازات الدفيئة للفتـرة       - ٢٨
يما خيص األطراف املدرجة يف املرفق باء جمتمعة، واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وبـاقي                األساس ف 

 يف املائـة  ١٧,٢، اخنفض جمموع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٢٠٠٦ويف عام  . األطراف املدرجة يف املرفق باء    
). باستثناء اجلماعة األوروبيـة   (فق باء جمتمعة    عن مستوى سنة األساس فيما خيص مجيع األطراف املدرجة يف املر          
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، أظهر جمموع انبعاثات غازات الدفيئة فيما خيص األطراف اليت متـر اقتـصاداهتا              ٢٠٠٦- ٢٠٠٤وخالل الفترة   
وأظهر اجتـاه   . مبرحلة انتقالية اجتاهاً تصاعدياً طفيفاً يف حني سجل هذا االجتاه هبوطاً بالنسبة لألطراف األخرى             

  . ٢٠٠٦- ٢٠٠٤ثات غازات الدفيئة فيما خيص اجلماعة األوروبية أيضاً هبوطاً يف الفترة جمموع انبعا

   مقارنة مع سنة األساس٢٠٠٦- ٢٠٠٤التغيري يف جمموع انبعاثات غازات الدفيئة للفترة 

  

  

  

  

  

افر بيانات وتتو. ٢٠٠٦- ٢٠٠٤ال يتضمن الشكل معلومات عن انبعاثات أستراليا وبيالروس وكرواتيا للفترة   :مالحظة
 لكن ال توجد معلومات عن االنبعاثات يف سنة األساس؛ ولتحقيق           .٢٠٠٦- ٢٠٠٤بشأن االنبعاثات للفترة    

  . ٢٠٠٦- ٢٠٠٤االتساق يف التحليل، مل تدرج يف الشكل االنبعاثات للفترة 

بارامترات لتعريف الغابات واختيار األنشطة مبوجب الفقرتني         -  دال
  كول كيوتو وفترات احملاسبة من بروتو٣ من املادة ٤ و٣

 ١- م أإ /١٦ويقدم مرفق املقـرر     .  البارامترات اليت اختارهتا األطراف لتعريف الغابات      ٥يظهر اجلدول     - ٢٩
 من اهلكتار وهكتار واحد وتكون ذات غطاء تاجي         ٠,٠٥كبقعة أرض تتراوح مساحتها الدنيا بني       تعريفاً للغابة   

 يف املائة وميكن أن تبلغ فيه األشجار ارتفاعاً ٣٠- ١٠يزيد على ) نباتاتأو ما يعادل من مستوى كثافة ال(شجري 
والتعريف الذي اعتمدته مجيع األطراف املدرجة يف .  أمتار عند النضج يف املوقع     ٥يتراوح حده األدىن بني مترين و     

  .املرفق باء للغابات يفي هبذه املعايري

فاً حساب أنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام        طر ٢٨، اختار   ٦وعلى النحو املبني يف اجلدول        - ٣٠
، )مرة واحدة عند انتهاء فترة االلتـزام      ( لفترة االلتزام بأكملها     ٣ من املادة    ٣األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة     

واختار أحد عشر طرفاً عدم حساب أي أنشطة الستخدام األراضي وتغيري           . واختار سبعة أطراف حساهبا سنوياً    
، يف حني اختار كل طرف من األطراف األخرى نشاطاً ٣ من املادة ٤ألراضي واحلراجة مبوجب الفقرة استخدام ا

 أدناه ملخص لعدد األطراف الذين اختاروا أنشطة        ٧ويظهر يف اجلدول    . واحداً على األقل من بني هذه األنشطة      
  .٣ من املادة ٤لفقرة خمتلفة وفترة احملاسبة اليت تقابل كل نشاط من األنشطة املختارة مبوجب ا
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  دولة ١٥(اجلماعة األوروبية 
 )عضواً جمتمعة

يف املرفقاألطراف املدرجة
 )جمتمعة(باء

األطراف (األطراف املدرجة يف املرفق باء 
 )اليت ال متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

األطراف (األطراف املدرجة يف املرفق باء 
 )اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
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   بارامترات لتعريف الغابات لفترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو- ٥اجلدول 

  الطرف
احلد األدىن للغطاء 

 )نسبة مئوية(الشجري 
املساحة الدنيا 

 )باهلكتار(لألراضي 
احلد األدىن الرتفاع 

 )باألمتار(األشجار 
 ٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٠  النمسا
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ بلجيكا
 ٥٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٠ بلغاريا
 ٥٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٢٥ كندا

 ٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٠ اجلمهورية التشيكية
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ الدامنرك
 ٢٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٠ إستونيا
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ فنلندا
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ فرنسا
 ٥٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٠ أملانيا

 ٢٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥ اليونان
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٠ هنغاريا

 ٢٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ يسلنداآ
 ٥٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٠ آيرلندا
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ إيطاليا
 ٥٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٣٠ اليابان
 ٥٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٠ التفيا

 ٣٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٠ ليختنشتاين
 ٥٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٣٠ ليتوانيا

 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ لكسمربغ
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ موناكو
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ هولندا

 ٥٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٣٠ نيوزيلندا
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠ النرويج
 ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٠ بولندا

 ٥٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫١٠ الربتغال
 ٥٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٠ رومانيا

 ٥٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫١٨ االحتاد الروسي
 ٥٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٠ سلوفاكيا
 ٢٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٣٠ سلوفينيا
 ٣٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٢٠ إسبانيا
 ٥٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٠  السويد
 ٣٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٠ سويسرا
 ٥٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٣٠ أوكرانيا

 ٢٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٠ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  ال تشمل األرقام أعاله أستراليا وبيالروس وكرواتيا، ألن استعراض التقرير األويل، فيما خيص هذه األطراف، إما أنـه                  :مالحظة
ماعة األوروبية قيم حمددة لتعريف الغابة ألن التعاريف اليت اعتمدهتا          وال توجد لدى اجل   . ال يزال جارياً أو مل يبدأ بعد      
  . الدول األعضاء فيها خمتلفة
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 من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٤اختيار األنشطة وفترة احملاسبة مبوجب الفقرة   - ٦اجلدول 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٣واختيار فترة احملاسبة مبوجب الفقرة 

 ٣ من املادة ٤األنشطة مبوجب الفقرة 
 إعادة الغطاء النبايت إدارة املراعي إدارة األراضي املزروعة إدارة الغابات الطرف

فترة احملاسبة مبوجب الفقرة 
 )أ(٣ من املادة ٣

 م بأكملهافترة االلتزا ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة  أستراليا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة بلجيكا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة بلغاريا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة كندا

 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها اجلمهورية التشيكية
 سنوياً سبةال توجد فترة حما سنوياً سنوياً سنوياً الدامنرك
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة إستونيا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها فنلندا
 سنوياً ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة حماسبةال توجد  سنوياً فرنسا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها أملانيا
 فترة االلتزام بأكملها حماسبةال توجد فترة  ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها اليونان
 سنوياً ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة سنوياً هنغاريا
 فترة االلتزام بأكملها فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة آيسلندا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة  توجد فترة حماسبةال ال توجد فترة حماسبة آيرلندا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها إيطاليا
 فترة االلتزام بأكملها فترة االلتزام بأكملها  حماسبةال توجد فترة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها اليابان
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها التفيا

 سنوياً ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ليختنشتاين
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها ليتوانيا

 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة لكسمربغ
 سنوياً ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة سبةال توجد فترة حما موناكو
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة هولندا

 فترة االلتزام بأكملها وجد فترة حماسبةال ت ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة نيوزيلندا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها النرويج
 أكملهافترة االلتزام ب ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها بولندا

 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها فترة االلتزام بأكملها فترة االلتزام بأكملها الربتغال
 فترة االلتزام بأكملها فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها رومانيا

 سنوياً ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة سنوياً االحتاد الروسي
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة سلوفاكيا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ةال توجد فترة حماسب ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها سلوفينيا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها فترة االلتزام بأكملها إسبانيا
 لتزام بأكملهافترة اال ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها  السويد
 سنوياً ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة سنوياً سويسرا
 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها أوكرانيا

  اململكة املتحـدة لربيطانيا    
 دا الشمالية   العظمى وآيرلن

 فترة االلتزام بأكملها ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة ال توجد فترة حماسبة فترة االلتزام بأكملها

  ال تشمل األرقام أعاله أستراليا وبيالروس وكرواتيا، ألن استعراض التقرير األويل، فيما خيص هذه األطراف، إما أنه ال يـزال جاريـاً          ) ١(  :مالحظة
 ٣ من املادة    ٤ و ٣ال توجد لدى اجلماعة األوروبية قيم حمددة هلذه البارامترات ألن األنشطة املختارة مبوجب الفقرتني               ) ٢. (مل يبدأ بعد  أو  

  .من بروتوكول كيوتو، وفترات احملاسبة هلذه األنشطة ختتلف من دولة عضو إىل أخرى
 مـن   ٣ من املـادة     ٣ وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة مبوجب الفقرة        احملاسبة إلزامية فيما خيص أنشطة استخدام األراضي،        )أ(  

  ).التحريج وإعادة التحريج وقطع األحراج(بروتوكول كيوتو 
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   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ ملخص اختيار األطراف لألنشطة مبوجب الفقرة - ٧اجلدول 

  مـن   ٤األنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقـرة        عدد األطراف حبسب فترة احملاسبة املختارة
 فترة االلتزام بأكملها حماسبة سنوية ال توجد فترة حماسبة وكول كيوتو من بروت٣املادة 

 ١٧ ٥ ١٣ إدارة الغابات
 ٣ ١ ٣١ إدارة األراضي املزروعة

 ١ ١ ٣٣ إدارة املراعي
 ٣ صفر ٣٢ إعادة الغطاء النبايت

يا وبيالروس وكرواتيا، ألن استعراض التقرير األويل، فيما خيص هذه األطراف إما أنه ال تشمل األرقام أعاله أسترال) ١(  :مالحظة
ال يشمل اجلدول اجلماعة األوروبية؛ وال توجد لدى هذا الطـرف قـيم حمـددة               ) ٢. (ال يزال جارياً أو مل يبدأ بعد      

ترات احملاسبة املختارة هلذه األنشطة للبارامترات ألن أنشطة استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، واحلراجة، وف   
  . من بروتوكول كيوتو ختتلف من دولة عضو إىل أخرى٣ من املادة ٤مبوجب الفقرة 

 -  -  -  -  - 


