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  موجز    

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو،             طلب  
 التجميع واحملاسبة  السنوية عنتقاريرال، إىل األمانة أن تبدأ نشر      ١-م أإ /١٣مقرره  مبوجب  

 من بروتوكول كيوتو وحل أي مسألة مـن         ٨بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املادة       
  .مسائل التنفيذ

ومسائل التنفيذ،  أُجنز  ض األويل قد    ، كان االستعرا  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥وحىت    
 يف  االتفاقيـة األطـراف أيـضاً     من أطـراف     طرفاً   ٣٧ل ت بالنسبة   لّإن وجدت، قد حُ   

بروتوكول كيوتو اليت تعهدت بااللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو       
  املدرجـة يف   ٣٧ل  ا طرافذه األ وتتعلق هذه الوثيقة هب    ).املرفق باء يف    املدرجة طرافاأل(

  .املرفق باء
لمحاسبة األّولية الـيت  ل  األساسيةبارامتراتالوتقدم هذه الوثيقة القيم النهائية لبعض     

. ٨ُسجلت يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املادة             
  املؤقتة كما أبلغت عنها األطـراف بـشأن        ن املعلومات    نظرة عامة ع   من أيضاً تتضهي  و

يف املرفق ألف   ذكورة  ن املصادر امل  الناشئة ع  جمموع انبعاثات غازات الدفيئة      )١( :ما يلي 
عمليات إزالة غازات   / انبعاثات )٢(؛  ٢٠٠٧ عن العام    لربوتوكول كيوتو املبلغ عنها طوعاً    

غيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجـب       استخدام األراضي وت    أنشطة الدفيئة الناشئة عن  
  ؛ ٢٠٠٧ عـن العـام      ٣ من املادة    ٤  وأنشطة خمتارة مبوجب الفقرة    ٣ من املادة    ٣ الفقرة

وحـدات   (الوحدات اليت يشملها نطـاق بروتوكـول كيوتـو      وأرصدة  معامالت  ) ٣(
  .مبوجب بروتوكول كيوتو) ٢٠٠٨( عن السنة األوىل من فترة االلتزام )بروتوكول كيوتو
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٢-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٥  ٧-٣  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  اإلجراءات اليت حيتمل أن يتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     - جيم     
  ٦  ٨  ......................................األطراف يف بروتوكول كيوتو         

  ٦  ١١-٩  .................................................يةحالة إعداد التقارير واألهل  - ثانياً  
  ٦  ١٠-٩  .............................حالة التقارير السنوية وعملية االستعراض  - ألف     
  ٦  ١١  .......................................................حالة األهلية  -  باء     

  ٨  ٢٨-١٢  ..................................................بارامترات احملاسبة الرئيسية  - ثالثاً  
  ٨  ١٧-١٢  ...............................ةلمحاسبة األوليل  األساسيةبارامتراتال  - ألف     
  ١٢  ٢١-١٨  .................٢٠٠٧عام يف غازات الدفيئة  عمليات إزالة/انبعاثات  -  باء     
 ١٤  ٢٨-٢٢  ........................معامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو  - جيم     
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 مقدمة  - أوالً  

 الوالية  - ألف  

توكـول كيوتـو،    طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف برو           -١
 يف بروتوكول كيوتـو     ، إىل األطراف يف االتفاقية األطراف أيضاً      ١-إم أ /١٥مبوجب مقرره   
 املدرجة  طرافاأل(اللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو         اليت تعهدت با  

 من بروتوكول ٧ من املادة ١أن تبدأ يف تبليغ معلومات تكميلية مبوجب الفقرة )  املرفق باء  يف
كيوتو مع تقدمي تقارير اجلرد املطلوب تقدميها مبوجب االتفاقية عن السنة األوىل مـن فتـرة          

 أن تبدأ يف    ورمبا تود األطراف أيضاً   . دء نفاذ الربوتوكول بالنسبة لذلك الطرف     االلتزام بعد ب  
إبالغ هذه املعلومات، على أساس طوعي، اعتباراً من السنة اليت تلي تقدمي املعلومات املشار              

  :ما يلياملعلومات وينبغي أن تتضمن . ١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٦إليها يف الفقرة 
ت الدفيئة الناشئة عن املصادر املـذكورة يف املرفـق ألـف            انبعاثات غازا   )أ(  

   املقدمة كجزء من قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة؛،لربوتوكول كيوتو
ادرها وعمليات إزالتـها    انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مص        )ب(  
ام األراضي واحلراجة   أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخد     الناشئة عن    ،بالوعاتبواسطة ال 

 ٤ يف إطار الفقرة ، واألنشطة املختارة، إن وجدت،٣ من املادة ٣املضطلع هبا يف إطار الفقرة 
  ؛٣من املادة 
وحدات خفض االنبعاثات،    :وحدات بروتوكول كيوتو  وأرصدة  معامالت    )ج(  

ت ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات، ووحدات التخفيض املعتمـد املؤقتـة، ووحـدا           
 .ة، ووحدات اإلزالةخصصالتخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات امل

وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو،              -٢
التجميع واحملاسـبة    السنوي عن    تقريرال، إىل األمانة أن تبدأ نشر       ١-م أإ /١٣ همبوجب مقرر 

 ٨ املقرر بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املادة         ذلكق   من مرف  ٦١املشار إليه يف الفقرة     
مبوجـب  بالتعـديالت   وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ اليت تتعلق         من بروتوكول كيوتو    

 من  ٨ و ٧ أو بالكمية املخصصة عمالً بالفقرتني       ، من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ٢الفقرة  
 التقرير إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         ا من بروتوكول كيوتو، وأن حتيل هذ      ٣املادة  

  كـل طـرف مـن    إىل اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو، وإىل جلنـة االمتثـال و          
 .األطراف املعنية
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 نطاق املذكرة  - باء  

 بـارامترات اليتضمن هذا التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة القيم النهائية لبعض             -٣
يت ُسجلت يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسـبة بعـد إجنـاز            لمحاسبة األّولية ال  األساسية ل 

 .كول كيوتو وحل أي مسألة من مسائل التنفيذواالستعراض األوَّيل مبوجب بروت

  ، كانت االستعراضات األولية قد أجنزت بالنـسبة        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥وحىت    -٤
ن االستعراض األويل املتعلـق  ووقت إعداد هذه الوثيقة، كا.  يف املرفق باء اًمدرج اً طرف ٣٧ل 

يتضمن مسائل  )١(فريق خرباء االستعراض قد أجنز وكان تقرير استعراضأجراه  بكرواتيا الذي   
 ٣ مـن املـادة      ٨ و ٧التنفيذ املتصلة حبساب الكمية املخصصة لكرواتيا مبوجب الفقـرتني          

 يالروس تقريرها األويل  وقدمت ب . واحتياطي فترة االلتزام قد أُحيل إىل جلنة االمتثال لتنظر فيه         
 ألن التعديل القاضي بإدراج بيالروس يف املرفق باء لربوتوكـول         هشرع يف استعراض   مل يُ  كنل

 يف املائة مل يدخل حيـز       ٩٢ تهنسبالنبعاثات  حمدد الكمية ل  ض  يفإجراء خت كيوتو مع التزام ب   
راف املدرجـة يف    هذا التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألط      فإن  ولذلك،  . التنفيذ بعد 

 املدرجة يف املرفق باء اليت      ٣٧ل إال األطراف ا  ال يشمل   املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو      
 .أجنزت االستعراضات األولية املتعلقة هبا

نظرة عامة عن املعلومات السنوية املؤقتة كما أبلغت هبـا           أيضاًتقدم هذه الوثيقة    و  -٥
يف ذكورة  املصادر امل الناشئة عن   ثات غازات الدفيئة     جمموع انبعا  )١(:  بشأن ما يلي   األطراف

 انبعاثات وعمليـات    )٢(؛  ٢٠٠٧ عن العام    املرفق ألف لربوتوكول كيوتو املبلغ عنها طوعاً      
 استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        أنشطة إزالة غازات الدفيئة الناشئة عن    

   عـن   ٣ مـن املـادة      ٤يف إطار الفقـرة      ختارةواألنشطة امل  ٣ من املادة    ٣الفقرة  يف إطار   
السنة األوىل من فترة خالل وحدات بروتوكول كيوتو أرصدة  معامالت و)٣(؛ ٢٠٠٧العام 

ن بعض أجـزاء    وهذا التقرير مؤقت بطبيعته أل    . مبوجب بروتوكول كيوتو  ) ٢٠٠٨(االلتزام  
  ز االسـتعراض الـسنوي     وستصبح القيم النهائية متاحة بعد إجنـا      . املعلومات املقدمة مؤقتة  

   وحل أي مسألة من مسائل التنفيـذ، وسـتقدم يف التقـارير املقبلـة علـى                 ٢٠٠٩لعام  
 .النحو املطلوب

 املدرجة يف املرفق باء اليت يـشملها        ٣٧ل  األطراف ا   عن أهلية   معلومات رد أيضاً تو  -٦
 .للمشاركة يف آليات املرونة مبوجب بروتوكول كيوتوهذا التقرير 

عن الكميـات املخصـصة     مؤقتة  معلومات تفصيلية    )٢(إضافة هذا التقرير    يفوترد    -٧
لفرادى األطراف املدرجة يف املرفق باء وغريها من معلومات احملاسـبة املقدمـة مبوجـب               

__________  
)١( FCCC/IRR/2008/HRV. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1. 



FCCC/KP/CMP/2009/15 

GE.09-64295 6 

وميكن االطالع على كامل التقارير السنوية لقوائم جرد غازات الدفيئـة           . بروتوكول كيوتو 
 .)٣(راف يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنتومعلومات احملاسبة املقدمة من األط

بوصـفه اجتمـاع    اإلجراءات اليت حيتمل أن يتخذها مؤمتر األطراف العامل           -جيم   
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

قد يرغب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف              -٨
إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيهـا       إحالتها  وثيقة ويف   النظر يف املعلومات الواردة يف هذه ال      

 .لمؤمتر توصيات بشأن اختاذ مزيد من اإلجراءات، إذا لزم األمرللكي تقدم 

 حالة إعداد التقارير واألهلية  -ثانياً   

 حالة التقارير السنوية وعملية االستعراض  - ألف  

 املدرجة يف املرفق باء قد قدمت       ٣٧ل سبتمرب، كانت مجيع األطراف ا    / أيلول ١٥ يف  -٩
  آخر عـام كانـت      ٢٠٠٧عام  كان  قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اخلاصة هبا حيث         

 جـداول النمـوذج     ٢٠٠٩عام  يف    أيضاً قدم ثالثة وثالثون طرفاً   و. متاحةفيه قوائم اجلرد    
   ٣١ير إىل   ينـا / كـانون الثـاين    ١ عن الفترة املمتـدة مـن        ماإللكتروين املوحد اخلاصة هب   

  .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
، يبدأ االستعراض السنوي لكل طرف من األطـراف يف          ١-م أإ /٢٠ووفقاً للمقرر     -١٠

 ١ من بروتوكول كيوتو يف السنة اليت يبدأ فيها الطرف اإلبالغ يف إطار الفقرة               ٨إطار املادة   
   ٣املطلوب مبوجب الفقـرة     ، مبا يشمل املعلومات اليت أُبلغت طوعاً قبل الوقت          ٧من املادة   
  وقد ُشرع يف عمليات االستعراض السنوي للمعلومات املقدمة من األطـراف           . ٧من املادة   

   املدرجـة يف    ٣٧ ل وهي تسري على قدم وساق فيما يتعلق جبميـع األطـراف ا            ٢٠٠٩عام  
 . باءاملرفق

 حالة األهلية  - باء  

يف املرفق باء للمشاركة يف آليـات       حالة أهلية األطراف املدرجة      ١ترد يف اجلدول      -١١
 ١-م أإ /١١ و ١-م أإ /٩ و ١-م أإ /٣قررات   بـامل  املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو عمـالً     

، كانـت مجيـع     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١١ومنذ  . ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٥يف   ١-م أإ /١٥و
__________  

)٣ ( <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/ 
4771.php>. 
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. نـة األطراف املدرجة يف املرفق باء، باستثناء كرواتيا، مؤهلة للمـشاركة يف آليـات املرو             
يني حالة األهلية يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة مىت أجنز االستعراض السنوي       عوسيجري ت 

 .ت مسائل التنفيذ، إن وجدتلّ وُح٢٠٠٩للمعلومات املبلغ عنها عام 

  ١اجلدول 
  األطراف املدرجة يف املرفق باء للمشاركة يف آليات بروتوكول كيوتوحالة أهلية 

 )أ()التاريخ والساعة(آخر تغيري يف حالة األهلية  احلالة ق باءالطرف املدرج يف املرف

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ مؤهل االحتاد الروسي

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل إسبانيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٩يوليه / متوز١١ مؤهل أستراليا

 ٠٠:٠٠:٠١الساعة ، ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ مؤهل إستونيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٧ مؤهل أملانيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل أوكرانيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل آيرلندا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨مايو / أيار١١ مؤهل آيسلندا

 ٠٠:٠٠:٠١لساعة ، ا٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل إيطاليا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ مؤهل الربتغال

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل بلجيكا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ مؤهل بلغاريا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل بولندا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل /ان نيس١٨ مؤهل اجلماعة األوروبية

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤ مؤهل اجلمهورية التشيكية

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٠ مؤهل الدامنرك

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨ مؤهل رومانيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٤ مؤهل سلوفاكيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل اسلوفيني

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل السويد

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨مارس / آذار١٠ مؤهل سويسرا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ مؤهل فرنسا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل فنلندا

 ٠٩:٠٠:٠٠، الساعة ٢٠٠٨يونيه /زيران ح١٦ مؤهل كندا
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 )أ()التاريخ والساعة(آخر تغيري يف حالة األهلية  احلالة ق باءالطرف املدرج يف املرف

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل التفيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل لكسمربغ

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل ليتوانيا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل ليختنشتاين

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١ مؤهل ةاململكة املتحد

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٧ مؤهل موناكو

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل النرويج

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٥ مؤهل النمسا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ مؤهل نيوزيلندا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣٠ مؤهل نغارياه

  ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ مؤهل هولندا

 ٠٠:٠٠:٠١، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣٠ مؤهل اليابان

 ٠٩:٠٠:٠٠، الساعة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ مؤهل اليونان

                     من مرفـق املقـرر      ٣٢            بالفقرة        ً  ، عمالً   ١٢       املادة     :                    تطلبات األهلية مبوجب      مل             ً  يعترب مستوفياً   =       مؤهل  :مالحظة
   ٣            بـالفقرة       ً ، عمالً  ١٧         ؛ واملادة  ١-    م أإ / ٩                من مرفق املقرر   ٢٢          بالفقرة      ً ، عمالً ٦         ؛ واملادة  ١-     م أإ  / ٣

   . ١-    م أإ /  ١١              من مرفق املقرر 
 . األوقات حمددة بتوقيت غرينيتش  كل   ) أ (

 ةبارامترات احملاسبة الرئيسي  -ثالثاً   

 ةلمحاسبة األوليل  األساسيةبارامتراتال  - ألف  

 سنة األساس اليت اختريت حلساب اهليدروفلوروكربونات     ديدات   حت ٢يبني اجلدول     -١٢
، وانبعاثـات   )الغازات املفلورة (واهليدروكربونات املشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكربيت       

 ألف لربوتوكول كيوتو يف سنة األساس  غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق       
 .٣ من املادة ٨ و٧والكميات املخصصة احملددة عمال بالفقرتني 
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  ٢اجلدول 
  االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املخصصة لفترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو

 )أ(سنة األساس احملددة مبوجب بروتوكول كيوتو

 /هـدف خفض االنبعاثات  
احلد منها بالنسبة املئويـة     

 مبستوى سنة األساسمقارنة 

بأطنان (الكمية املخصصة   
مكافئ ثـاين أكـسيد     

 )الكربون

  الطرف
ثاين أكسيد الكربون، امليثان، 

  الغازات املفلورة أكسيد ثنائي النتروجني

ــنة   ــات يف س االنبعاث
بأطنان مكافئ   ()ب(ألساسا

 )ثاين أكسيد الكربون

 )ج(٤املادة  املرفق باء
 

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

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

 ١٤٣ ٥٧٩ ٩٥٧ ٢ - ١٠٨ ٨٤١ ٦٩٩ ٥٤٧ ١٩٩٠ ١٩٩٠ أستراليا

 ٦٣٧ ٠٦٢ ١٩٦ - ٩٢ ٣١٢ ٦٢٢ ٤٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠ إستونيا

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

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

 ٢٧٢ ١٨٤ ٣١٤ ١١٣ ٩٢ ٨٣٦ ٦٠٧ ٥٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ آيرلندا

 ٨٤٧ ٥٢٣ ١٨ - ١١٠ ٩٧٢ ٣٦٧ ٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ آيسلندا

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

 ٥٢٧ ٩٣٧ ٣٨١ ١٢٧ ٩٢ ٦٤٢ ١٤٧ ٦٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ الربتغال

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

 ٨٢٧ ٠٤٥ ٦١٠ - ٩٢ ٦٥٨ ٦١٨ ١٣٢ ١٩٩٥ ١٩٨٨ بلغاريا

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

 ٥٠٩ ٣٨١ ٦٢١ ١٩ ٩٢ ٩٢ ٧١٩ ٥١٧ ٢٦٥ ١٩٩٥٤ أو ١٩٩٠ ١٩٩٠ اجلماعة األوروبية

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

 ٩٥٥ ٨٣٨ ٢٧٦ ٧٩ ٩٢ ٠٧٠ ٩٧٨ ٦٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ الدامنرك

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

 ٥١٦ ٤٣٣ ٣٣١ - ٩٢ ٧٦٤ ٠٥٠ ٧٢ ١٩٩٠ ١٩٩٠ سلوفاكيا

 ٥٩٣ ٦٢٨ ٩٣ - ٩٢ ٠٤٢ ٣٥٤ ٢٠ ١٩٩٥ ١٩٨٦ سلوفينيا

 ٥٦١ ١٨٨ ٣٧٥ ١٠٤ ٩٢ ٦٤٦ ١٥١ ٧٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠ السويد

 ٤٠٢ ٨٣٨ ٢٤٢ - ٩٢ ٩٥٧ ٧٩٠ ٥٢ ١٩٩٠ ١٩٩٠ سويسرا

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

 ٥٤٥ ٠١٧ ٣٥٥ ١٠٠ ٩٢ ٥٠٩ ٠٠٣ ٧١ ١٩٩٥ ١٩٩٠ فنلندا

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

 ١٣٠ ١٨٢ ١١٩ - ٩٢ ١٥٩ ٩٠٩ ٢٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ التفيا

 ٩٩٦ ٤٠٢ ٤٧ ٧٢ ٩٢ ٤٩٩ ١٦٧ ١٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ مربغلكس

 ١٧٧ ٣٠٦ ٢٢٧ - ٩٢ ٣٨٦ ٤١٤ ٤٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ليتوانيا

 ٦٢٣ ٠٥٥ ١ - ٩٢ ٤٨٣ ٢٢٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ليختنشتاين
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 )أ(سنة األساس احملددة مبوجب بروتوكول كيوتو

 /هـدف خفض االنبعاثات  
احلد منها بالنسبة املئويـة     

 مبستوى سنة األساسمقارنة 

بأطنان (الكمية املخصصة   
مكافئ ثـاين أكـسيد     

 )الكربون

  الطرف
ثاين أكسيد الكربون، امليثان، 

  الغازات املفلورة أكسيد ثنائي النتروجني

ــنة   ــات يف س االنبعاث
بأطنان مكافئ   ()ب(ألساسا

 )ثاين أكسيد الكربون

 )ج(٤املادة  املرفق باء
 

 ٦٣٠ ٠٨٠ ٤١٢ ٣ ٨٧,٥ ٩٢ ١٤٤ ٩٠٤ ٧٧٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اململكة املتحدة

 ٢٢١ ٤٩٥ - ٩٢ ٦٥٨ ١٠٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ موناكو

 ٧٩٧ ٥٧٦ ٢٥٠ - ١٠١ ١٦٨ ٦١٩ ٤٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ النرويج

 ٠٠٩ ٨٦٦ ٣٤٣ ٨٧ ٩٢ ٦٥٧ ٠٤٩ ٧٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ النمسا

 ٧٣٣ ٥٦٤ ٣٠٩ - ١٠٠ ٩٤٧ ٩١٢ ٦١ ١٩٩٠ ١٩٩٠ نيوزيلندا

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

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

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

 ٨٠٦ ٦٦٩ ٦٦٨ ١٢٥ ٩٢ ١٦٩ ٩٨٧ ١٠٦ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اليونان

 ١١٢ ٩٢٩ ٢٨٤ ٦٠ - - ١٠٦ ١١٤ ٥٧٥ ١٢ - )د(اجملموع  

 كسنة أسـاس جملمـوع   ١٩٩٥ميكن أن ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية استخدام سنة         )أ(
وفلوروكربونات واهليدروكربونات املشبعة بالفلور وسادس فلوريـد    اهليدر(انبعاثاهتا من الغازات املفلورة     

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨، وفقاً للفقرة )الكربيت
 شري إىل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس املستخدم حلساب الكمية املخصـصة عمـالً               ت  )ب(

 .٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني 
 ١لة عضواً يف اجلماعة األوروبية على حتقيق أهدافها بصورة مشتركة وفقاً للفقرة             اتفقت مخس عشرة دو     )ج(

 .٤من املادة 
يشمل اجملموع الكمية املخصصة للجماعة األوروبية لكنه ال يشمل الكميات املخصصة لفرادى الـدول                )د(

 .لتفادي احلساب مّرتنيوذلك األعضاء 

 األساس املستخدم حلساب الكمية املخصصة عمالً   جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة         -١  
 ٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني 

 مـن   ٣ من املادة    ٨وز لكل طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، مبوجب الفقرة           جي  -١١٣
 كسنة أساس بالنسبة إىل الغازات املفلورة ألغراض        ١٩٩٥بروتوكول كيوتو، أن يستخدم سنة      

 ٢٤وبناًء على ذلك، اختـار      . ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني   حساب الكمية املخصصة له عمالً    
 كسنة أساس للغـازات املفلـورة، يف حـني          ١٩٩٥رفق باء استخدام سنة     طرفاًً مدرجاً يف امل   

بالنـسبة  ، باستثناء اجلماعة األوروبية، سنة األساس نفـسها         تبقيةاستخدمت مجيع األطراف امل   
) ١٩٩٥ أو   ١٩٩٠(وتستخدم اجلماعة األوروبية عدة سنوات أسـاس        . جلميع غازات الدفيئة  

 .األساس اليت ختتارها كل دولة عضولغازات املفلورة، حسب سنة بالنسبة ل

، فإن على األطراف اليت شـكل       ١-م أإ /١٣من مرفق املقرر    ) ب(٥ووفقاً للفقرة     -١٤
قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بالنسبة إليها مـصدراً صـافياً             
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ل تلك الـسنة    انبعاثاهتا خال حساب  النبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس أن تدرج يف          
 الكربون البشرية املنشأ مبينـة حـسب مـصادرها،    أكسيداملكافئ اإلمجايل النبعاثات ثاين   

  مطروحاً منها ما أُزيل منها بواسطة البالوعات املبلغ عنه فيما يتـصل بتحويـل األحـراج                
أدرجت األطراف التالية االنبعاثات الصافية من قطـاع        قد  و. يف تلك السنة  ) إزالة األحراج (

يف جمموع انبعاثـات    ) إزالة األحراج (استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       
  :غازات الدفيئة لديها يف سنة األساس

   الكربون؛أكسيد من مكافئ ثاين  طنا١٣١ً ٥٤٤ ٥١٣ :أستراليا  )أ(  
   الكربون؛أكسيد من مكافئ ثاين  طنا٤ً ٤١٩ :آيرلندا  )ب(  
   الكربون؛أكسيد من مكافئ ثاين  طنا٣٨ً ٦٧٦ :هولندا  )ج(  
   الكربون؛أكسيد أطنان من مكافئ ثاين ٩٨١ ٢٠٣ :الربتغال  )د(  
 مـن    طناً ٣٦٥ ٥٩٣ :اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       )ه(  

 . الكربونأكسيدمكافئ ثاين 

يف سـنة    )٤(ء يف املرفق با   اً مدرج اً طرف ٣٦وبلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة من         -١٥
 ما قدره   ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني    حلساب الكمية املخصصة عمالً    ةاملستخدم )٥(األساس
 الكربون، ويشمل جمموع انبعاثـات غـازات        أكسيد ميغاطناً من مكافئ ثاين      ١٢ ٥٧٥,١

 عـن املـصادر     ة الكربون الناشئ  أكسيد ميغاطناً من مكافئ ثاين      ١٢ ٤٤٢,٢الدفيئة البالغ   
استخدام األراضي وتغيري   الناشئة عن    يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو، واالنبعاثات        املذكورة

صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالة خالل سنة األسـاس مـن          (استخدام األراضي واحلراجة    
 . الكربونأكسيد من مكافئ ثاين اًميغاطن ١٣٢,٩ة البالغ)) إزالة األحراج(حتويل األحراج 

 ٣ من املادة ٨ و٧ بالفقرتني  عمالًالكمية املخصصة  -٢  

 يف فترة االلتـزام األوىل  ٣ من املادة  ٨ و ٧ بالفقرتني   عمالً حتسب الكمية املخصصة    -١٦
املرفق بـاء لربوتوكـول   املسّجلة هلذا الطرف يف   املئوية  لطرف من األطراف على أهنا النسبة       

 أكسيدنشأ املعرب عنها مبكافئ ثاين       انبعاثاته من غازات الدفيئة البشرية امل      ميعجلبالنسبة  كيوتو  
ذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو يف سـنة األسـاس           املصادر  املالكربون الناشئة عن    

 ١٥ ل، جرى حساب الكميات املخصـصة       ٤ من املادة    ١ووفقاً للفقرة   . مضروبة يف مخسة  
واستناداً . ة األوروبية دولة عضواً يف اجلماعة األوروبية يف إطار اتفاق تقاسم األعباء للجماع          

__________  
لتفـادي  وذلك  األعضاء  فرادى الدول   نبعاثات  جلماعة األوروبية لكنه ال يشمل ا     نبعاثات ا يشمل اجملموع ا   )٤(

 .احلساب مّرتني
خدم يشري جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس إىل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الذي اسـتُ                )٥(

 .٣ من املادة ٨ و٧ بالفقرتني حلساب الكمية املخصصة عمالً
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  الكميـات املخصـصة لفتـرة االلتـزام      كانـت  إىل املعلومات املقدمة يف التقارير األولية،   
 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥ يف طرفاً ٣٧ل بالنسبة قد حددت ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(األوىل 

رفق  يف امل  اًمدرج اًطرف ٣٦ل  )٦(ويف فترة االلتزام األوىل، بلغ جمموع الكميات املخصصة         -١٧
وبلـغ جممـوع    .  طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون      ٦٠ ٢٨٤ ٩٢٩ ١١٢ نيعــباء جمتم 

 أطنـان   ١٩ ٦٢١ ٣٨١ ٥٠٩الكميات املخصصة للجماعة األوروبية خالل فترة االلتزام األوىل         
 .من مكافئ ثاين أكسيد الكربون

 ٢٠٠٧عام يف غازات الدفيئة  عمليات إزالة/انبعاثات  - باء  

 ذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتواملصادر املات الناشئة عن االنبعاث  -١  

الوطنيـة لغـازات   اجلرد  يف املرفق باء قوائم     اً مدرج  طرفاً ٣٧قدم  ،  ٢٠٠٩يف عام     -١٨
، عن الفترة املمتدة مـن      املوحَّد وتقارير اجلرد الوطنية     جداول منوذج اإلبالغ    ومشلت الدفيئة،

الناشـئة  ر اإلشارة إىل أن املعلومات املتعلقة باالنبعاثات        وجتد. ٢٠٠٧سنة األساس إىل عام     
  فقـط  للعلـم    ترد هنا    ٢٠٠٧عام  لن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو         ع

. تووتوكول كيو وال ميكن استخدامها كمؤشر على االمتثال لفترة االلتزام األوىل مبوجب بر          
 الوطنية لغازات الدفيئـة، مبـا يف ذلـك          ستقدم األطراف قوائم جردها   ،  ٢٠١٠يف عام   و

يف املرفـق ألـف مـن       معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املذكورة          
  .، عن السنة األوىل من فترة االلتزامبروتوكول كيوتو

 يف املرفق  مدرجاً طرفاً ٣٦، بلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة من        ٢٠٠٧ويف عام     -١٩
 ميغاطن من   ١٠ ٥١٠,٢ يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو        عن املصادر املذكورة   باء الناشئة 

 يف املائة عن مستوى سنة األسـاس        ١٦,٤وهو ما يقل بنسبة     .  أكسيد الكربون  مكافئ ثاين 
غاز الدفيئـة   وقد كان ثاين أكسيد الكربون      ). ١الشكل  (احملدد مبوجب بروتوكول كيوتو     
 .يف املائة من جمموع االنبعاثات ٨١الرئيسي حيث شكلت انبعاثاته 

__________  
صة لفـرادى الـدول     يشمل اجملموع الكمية املخصصة للجماعة األوروبية لكنه ال يشمل الكميات املخص           )٦(

 .لتفادي احلساب مّرتنيوذلك األعضاء 
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  ١الشكل 
 املرفق يف املذكورة املصادر عن املرفق باء الناشئة يف املدرجة األطراف من الدفيئة غازات انبعاثات جمموع
  ٢٠٠٧عام يف كيوتو  لربوتوكول ألف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امه كمؤشر على االمتثـال لفتـرة االلتـزام األوىل مبوجـب            فقط وال ميكن استخد   للعلم  يرد الشكل هنا      :مالحظة
  .بروتوكول كيوتو

وتغـيري   غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة استخدام األراضـي          عمليات إزالة /انبعاثات  -٢  
 استخدام األراضي واحلراجة

 طرفاً حساب أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          ٢٨اختار    -٢٠
مرة واحدة عنـد انتـهاء فتـرة        (لفترة االلتزام بأكملها    بالنسبة   ٣ من املادة    ٣ الفقرة   مبوجب
واختار اثنا عشر طرفاً عدم حساب أي أنـشطة       . ، واختار مثانية أطراف حساهبا سنوياً     )االلتزام

، يف حني   ٣ من املادة    ٤الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         
 ).٣اجلدول ( األطراف األخرى نشاطاً واحداً على األقل من بني هذه األنشطة اختارت

  ٣اجلدول 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤الفقرة يف إطار اختيار األطراف لألنشطة وجز م

   ٣ من املادة ٤األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة  ختارةعدد األطراف حبسب فترة احملاسبة امل
 فترة االلتزام بأكملها حماسبة سنوية ال توجد فترة حماسبة من بروتوكول كيوتو

 ١٧ ٥ ١٤ إدارة الغابات
 ٣ ١ ٣٢ إدارة األراضي املزروعة

 ١ ١ ٣٤ إدارة املراعي
 ٣ صفر ٣٣ إعادة الغطاء النبايت

ات ألن أنـشطة    ال يشمل اجلدول اجلماعة األوروبية؛ وال توجد لدى هذا الطرف قيم حمددة للبـارامتر               :مالحظة
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وفترات احملاسبة املختارة هلذه األنشطة مبوجـب             

  . من بروتوكول كيوتو ختتلف من دولة عضو إىل أخرى٣ من املادة ٤الفقرة 

12 575.1 
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نبعاثات من األطراف املدرجة يف املرفقاالجمموع 
لف باء الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق أ

 ٢٠٠٧لربوتوكول كيوتو عام 

نبعاثات يف سنة األساس املستخدماالجمموع 
 بالفقرتني حلساب الكمية املخصصة عمالً

  ٣ من املادة ٨ و٧
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، على كل طرف مدرج يف املرفق باء أن يدرج يف تقريره            ١-م أإ /١٥ للمقرر   وفقاً  -٢١
بشأن جرد غازات الدفيئة معلومات بشأن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ            السنوي  

عن أنشطة استخدام األراضي    شئة  الناو اتعوحبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البال     
ختـارة، إن   املنشطة  األ، و ٣ من املادة    ٣ري استخدام األراضي واحلراجة، يف إطار الفقرة        يوتغ

، عندما حيل وقت تقدمي قائمة اجلرد مبوجب االتفاقية         ٣ من املادة    ٤قرة  الفيف إطار   وجدت،  
وحيل موعد تقدمي قائمة اجلـرد      . بروتوكول كيوتو مبوجب  لتزام  االعن السنة األوىل من فترة      

أبريـل  / نيـسان  ١٥يف  ) ٢٠٠٨(السنوية لغازات الدفيئة عن السنة األوىل من فترة االلتزام          
  وبناءً .٢٠١٠ قبل عام    تشرع يف تقدمي املعلومات طوعاً     أن   ميكنبيد أن األطراف    . ٢٠١٠

 .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥قدمت هذه املعلومات حىت  أطراف قد ١٠على ذلك، كان 

 معامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو  - جيم  

الكميات املضافة إىل الكميـة املخصـصة        عن   )٧(يقدم هذا الفرع نظرة عامة مؤقتة       -٢٢
 فيما يتعلق ٢٠٠٨ والكميات املطروحة منها، يف هناية عام       ٣ من املادة    ٨ و ٧تني  الفقر ب عمالً

جداول النموذج اإللكتروين املوحد قدمت من األطراف املدرجة يف املرفق باء اليت طرفاً  ٣٣ب 
 . ٢٠٠٩لعام معلومات عن وحدات بروتوكول كيوتو اليت تتضمن 

 معامالت وحدات بروتوكول كيوتو  -١  

واملعاملة الداخلية  . داخلية وخارجية :  املعامالت إىل فئتني   ١-م أإ /١٤ املقرر   يصنف  -٢٣
ال تشمل نقل الوحدات من سجل إىل آخر، أما املعاملة اخلارجية فتشمل نقل الوحدات من               

 . سجل إىل آخر

، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١يناير و / كانون الثاين  ١ويف الفترة املمتدة بني       -٢٤
املعامالت تتصل  وكانت هذه   . على األقل  راف أحد أشكال املعامالت الداخلية    نفذت تسعة أط  

أو حتويل وحدات بروتوكول كيوتو فيما يتصل مبشاريع التنفيـذ  / إصدار و  )١ (: مبا يلي  أساساً
 إلغاء وحدات بروتوكول كيوتو اليت أبلغ عنها حتت حـساب           )٢(؛  ٦املشترك يف إطار املادة     

  تتعلـق   وحدة خلفض االنبعاثات     ١٢٠ ٠٠٠أصدر أحد األطراف    و. "ىخر ألسباب أ  إلغاء"
عـن  ) ١ مبشاريع املسار    يشار إليها أيضاً   ("مشاريع التنفيذ املشتركة اليت حتقق منها الطرف      "ب 

 وحفظها يف سـجله     طريق حتويل نفس الكمية من وحدات الكميات املخصصة الصادرة سابقاً         
 ٢ ٧١٧ما جمموعـه     ضاء يف اجلماعة األوروبية   عاألدول  من ال وحولت ستة أطراف،    . الوطين

وحولـت مثانيـة    . "اإللغاء ألسباب أخـرى   "من وحدات الكميات املخصصة إىل حسابات       

__________  
رفق بـاء  وقت إعداد هذه الوثيقة، كان االستعراض السنوي للمعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف امل          )٧(

 . ال يزال جاريا٢٠٠٩ًعام 
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 مـن   ٦١٠ ٣٥٩ كميات جمموعهـا  دول أعضاء يف اجلماعة األوروبية،      مخسة منها   أطراف،  
 ".اإللغاء ألسباب أخرى"وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات إىل حسابات 

 للمعلومات املتعلقة مبجموع كميات وحدات بروتوكـول         موجزاً ٤ويقدم اجلدول     -٢٥
 ١كيوتو وعدد األطراف املشاركة يف املعامالت اخلارجية اليت جرت يف الفترة املمتدة بـني               

املعامالت تشمل ، مل ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يناير و/كانون الثاين
ى مثل وحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحـدات         اخلارجية أية وحدات أخر   

 .التخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات التخفيض املعتمد املؤقتة

  ٤اجلدول 
 ١وحدات بروتوكول كيوتو املقتناة أو املنقولة عن طريق املعامالت اخلارجية يف الفترة املمتدة بني          جمموع  

  )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يناير و/كانون الثاين
 )يغاطن مكافئ ثاين أكسيد الكربونمب(وحدات بروتوكول كيوتو حسب نوع املعاملة اخلارجية 

 .م .أ .خ .و .م .ك .و
 األطراف املعنية الكميات املقتناة أو املنقولة األطراف املعنية الكميات املقتناة أو املنقولة نوع املعاملة

 ٢٧ ٥١١,٢١ ٢٥ ٩٤٠,٧١ اإلضافة
 ٢٣ ٣١٥,٥٦ ٢٧ ٩٤٠,٧١ اخلصم

  وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  = .م .أ .خ .و  ، ةخصص املاتوحدات الكمي. =  م.ك   :        املختصرات
 . وذلك لتفادي احلساب مّرتنيال يشمل اجلماعة األوروبية هذا الرقم   )أ(

 كـانون   ٢١أرصدة وحدات بروتوكول كيوتو موزعة حسب نوع حساب اإليداع يف             -٢  
 ٢٠٠٨ديسمرب /لاألو

 من األطراف املدرجة ٣٣، كانت توجد يف حسابات إيداع       ٢٠٠٨حبلول هناية عام      -٢٦
   بـاملقررين  يف املرفق باء اليت قدمت معلومات عن وحـدات بروتوكـول كيوتـو عمـالً            

   مليون وحدة من وحدات الكميات املخصـصة        ٥٤ ٥١٥,٦٨،  ١-م أإ /١٥ و ١-م أإ /١٣
 مليـون   ٢٠٨,٧٦وحدة خفض انبعاثات، و    مليون   ٠,١٢، و ) وحدة منها  ٢ ٧١٧ ألغيت(

وقد وزعت تلك الوحدات    ).  مليون وحدة منها   ٠,٦ألغيت  (وحدة خفض انبعاثات معتمدة     
وسـحب  . "اإللغاء ألسباب أخـرى   " على حسابات إيداع الطرف وإيداع الكيان و       أساساً

ومل . ة مليون وحدة خفض انبعاثات معتمد     ٠,٣٥) نقل إىل حساب السحب   (طرف واحد   
تكن ألي من األطراف يف أي من حسابات اإليداع أية وحدات إزالة أو وحدات التخفيض               

  .املعتمد الطويلة األجل أو وحدات التخفيض املعتمد املؤقتة
وحدات بروتوكول كيوتو يف حسابات     بعدد األطراف اليت حتتفظ      ٢الشكل    نيويب  -٢٧

ميات خمتلف وحدات بروتوكول كيوتو،     موع ك جمل موجز   ٥ويرد يف اجلدول    . ةإيداع خمتلف 
 من األطـراف     طرفاً ٣٣، يف خمتلف أنواع حسابات      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  
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  توزيع جممـوع وحـدات بروتوكـول كيوتـو          ٦يف اجلدول   ويرد  . املدرجة يف املرفق باء   
 .حسب الطرف

ألطراف طرف من ا   كل   اتحسابوميكن االطالع على معلومات تفصيلية عن حالة          -٢٨
 .FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1املدرجة يف املرفق باء يف الوثيقة 

  ٢الشكل 
  يف عدد األطراف املدرجة يف املرفق باء اليت حتتفظ بوحدات بروتوكول كيوتو حسب نـوع احلـساب                 

  ٢٠٠٨عام 

  

  

  

  

  

  ٥اجلدول 
اف املدرجة يف   موجز مبجموع كميات وحدات بروتوكول كيوتو حسب نوع احلساب فيما يتعلق باألطر           

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١املرفق باء، حىت 
 )مبيغاطن مكافئ ثاين أكسيد الكربون( حسب نوع الوحدة )أ(جمموع الكميات 

 .م .م .أ .خ .و .ط .م .أ .خ .و .م . أ.خ .و .إ .و . أ.خ .و .م .ك .و نوع احلساب

 صفر صفر ٨,٧٤ صفر صفر ٥٢ ٧٧٦,٠٢ الطرفإيداع 
 صفر صفر ١٩٩,٠٦ صفر ٠,١٢ ١ ٧٣٩,٦٦ كيانالإيداع 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٤-٣/٣-٣إلغاء املصدر الصايف وفقاً للمادة 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر اإللغاء لعدم االمتثال

 صفر صفر ٠,٦١ صفر صفر ٠,٠٠٣ اإللغاء ألسباب أخرى
 صفر صفر ٠,٣٥ صفر صفر صفر السحب

اثات املعتمدة استبدال وحدات خفض االنبع
 املؤقتة النتهاء صالحيتها

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة 
 طويلة األجل النتهاء صالحيتها

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر
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 حساب إيداع الطرف حساب إيداع الكيان حساب إلغاء ألسباب أخرى

وحدات الكمية املخصصةوحدات خفض االنبعاثات املعتمدةوحدات خفض االنبعاثات 
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 )مبيغاطن مكافئ ثاين أكسيد الكربون( حسب نوع الوحدة )أ(جمموع الكميات 

 .م .م .أ .خ .و .ط .م .أ .خ .و .م . أ.خ .و .إ .و . أ.خ .و .م .ك .و نوع احلساب

استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة 
 طويلة األجل الخنفاض املخزونات

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة استبدال
 طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير االعتماد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 صفر صفر ٢٠٨,٧٦ صفر ٠,١٢ ٥٤ ٥١٥,٦٨ اجملموع

  وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،    = .م . أ .خ .و   ،  وحدات الكميات املخصصة   = .م .ك .و   :        املختصرات
وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة     =. ط .م . أ .خ .ات، و وحدات خفض االنبعاث   = . أ .خ .و

  وحـدات خفـض االنبعاثـات       =. م .م . أ .خ .، و                وحدات اإلزالـة     =   . إ   . وطويلة األجل،   
   .املؤقتةاملعتمدة 

 حسابات   أنواع وحدات بروتوكول كيوتو يف كل نوع من      جمموع   إىل   "جمموع الكميات " يشري  )أ(
 . املرفق باءدرجة يف من األطراف امل طرفا٣٣ً

  ٦اجلدول 
 كـانون   ٣١ وحدات بروتوكول كيوتو لألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء حـىت               )أ(جمموع كميات 

  ، ميغاطن مكافئ ثاين أكسيد الكربون٢٠٠٨ديسمرب /األول
 .م. أ. خ. و .أ. خ. و . م. ك. و الطرف املدرج يف املرفق باء

 - -  - )ب(أستراليا

 ٣٫٢٣ ال ٣٣٤٫٨٣ النمسا

 ١٫١٨ ال ٦٥٩٫٥٩ يكابلج

 ال ال ٦١٠٫٠٥ بلغاريا
 - - - )ب(كندا

 ٤٫٣٣ ال ٨٦٤٫٥٩ اجلمهورية التشيكية

 ٣٫٤٧ ال ٢٩٤٫٢٢ الدامنرك

 ال ال ١٩٧٫٢١ إستونيا
 ١٣٩٫٤٥ ال ٦٦٨٫٧٤ ١٩ اجلماعة األوروبية

 ١٫٨٤ ال ٣٥٢٫٧٧ فنلندا

 ١٢٫١٨ ال ٨٢١٫٣٦ ٢ فرنسا

 ٤٠٫١٤ ال ٨٧٥٫٥٦ ٤ أملانيا

 ٠٫٠٥ ال ٦٦٨٫٦٥ ونانالي

 ٠٫٦١ ال ٥٣٤٫٤٦ هنغاريا

 - - - )ب(آيسلندا

 ٣٫٦٧ ال ٣١٤٫٩٧ آيرلندا

 ٩٫٣٠ ال ٤٣٢٫٧٧ ٢ إيطاليا

 ٤٢٫٢٧ ال ٩٤٤٫٨٧ ٥ اليابان
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 .م. أ. خ. و .أ. خ. و . م. ك. و الطرف املدرج يف املرفق باء

 ٠٫١١ ال ١١٩٫٣٦ التفيا

 ال ال ١٫٠٦ ليختنشتاين
 ٠٫٢٣ ال ٢٢٤٫٩٥ ليتوانيا

 ٠٫١٧ ال ٤٧٫١٥ لكسمربغ

 - - - )ب(موناكو

 ١٦٫٥١ ال ٠٠٥٫٣٦ ١ اهولند

 ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٣٠٩٫٤٤ نيوزيلندا

 ٠٫٠٥ ال ٢٥٠٫٥٨ النرويج

 ٢٫٠٨ ال ٦٤٨٫٩٣ ٢ بولندا

 ١٫٢٥ ال ٣٧٧٫٥٢ الربتغال

 ٠٫٠٢ ال ٢٧٥٫١٦ ١ رومانيا

 ال ال ٦١٧٫١٠ ١٦ االحتاد الروسي
 ١٫٠٦ ال ٣١٠٫٢٠  سلوفاكيا

 ٠٫٣٩ ال ٩٣٫٤٣ سلوفينيا

 ٢٠٫١٤ ال ٦٥٦٫٣٧ ١ إسبانيا

 ١٫٢١ ال ٣٧٤٫٢٣ السويد

 ١٨٫١٥ ال ٢٦٣٫٧٠ سويسرا

 ال ال ٥٨١٫٨٦ ٤ أوكرانيا
 ٢٥٫١٠ ال ٤٥٣٫٣٩ ٣ اململكة املتحدة

                                وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة،      =    . م   .    أ  . خ   .                        وحدات الكمية املخصصة و       . =  م  .  ك  .  و   :        املختصرات
  .     ال حيدث  =                         وحدات خفض االنبعاثات، ال  =    .   أ . خ   . و

وحدات بروتوكول كيوتو يف كل نـوع مـن أنـواع           جمموع  إىل  " وع الكميات جمم"يشري   )أ(
  . من األطراف املدرجة يف املرفق باء طرفا٣٣ًحسابات 

  .٢٠٠٩غري مطالب بتقدمي جداول النموذج اإللكتروين املوحد عن سنة اإلبالغ  )ب(

        


