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 التفاقية اإلطارية بشأنا
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 يف بروتوكول كيوتو

  السادسةالدورة 
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩، كانكون

 ال املؤقتمن جدول األعم) ج(١٠البند 
 استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف بروتوكول كيوتو

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

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء              
  ٢٠١٠ لعام مبوجب بروتوكول كيوتو

 *مذكرة مقدمة من األمانة    

  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  
ألة مـن    من بروتوكول كيوتو وحل أي مس      ٨بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املادة       

أُجنز ض األويل قد    ، كان االستعرا  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ وحىت .مسائل التنفيذ 
املدرجـة يف  طـراف  األمن  طرفاً   ٣٧إىل  ت بالنسبة   لّومسائل التنفيذ، إن وجدت، قد حُ     

اليت تعهدت بااللتزامات و يف بروتوكول كيوتو أطراف أيضاًاليت هي التفاقية املرفق األول ل
 وتقدم ).املرفق باء يف    املدرجة طرافاأل(ليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو       املنصوص ع 
 البالغ عـددها    طرافهلذه األ   القيم النهائية لبعض البارامترات الرئيسية األولية      هذه الوثيقة 

املؤقتـة  لمعلومات  ل اً عام استعراضاً من أيضاً تتضهي  و . املرفق باء  املدرجة يف واً   طرف ٣٧
__________ 

 . ألخذ آخر املعلومات الواردة من األطراف يف االعتبار لتقدميهاقُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد  *  
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الدفيئة   جمموع انبعاثات غازات   )١ (:ما يلي  بشأن ٢٠١٠يف عام   ها األطراف   أبلغت عن  كما
؛ ٢٠٠٨يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو املبلغ عنها عن العام          ذكورة  ن املصادر امل  الناشئة ع 

 استخدام األراضي وتغـيري   أنشطةعمليات إزالة غازات الدفيئة الناشئة عن و انبعاثات )٢(
وأنشطة من بروتوكول كيوتو     ٣ من املادة    ٣ اجة مبوجب الفقرة  استخدام األراضي واحلر  

وحـدات  وأرصدة  معامالت  ) ٣(؛  ٢٠٠٨ عن العام    ٣ من املادة    ٤ خمتارة مبوجب الفقرة  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت بروتوكول كيوتو

طراف قوائم اجلرد املقدمة من األ    وتستند املعلومات املؤقتة الواردة يف هذه الوثيقة إىل           
وبناء علـى   . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ حىت   خبصوص انبعاثاهتا من غازات الدفيئة    

 وستصبح القيم النهائية    .ذلك، فقد ال تتضمن هذه الوثيقة آخر املعلومات اليت قدمتها األطراف          
  . وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ٢٠١٠متاحة بعد إجناز االستعراض السنوي لعام 
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 مقدمة  -أوالً   

 الوالية  -ألف   

توكـول كيوتـو،    طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف برو           -١
أطراف اليت هي   التفاقية  ل املدرجة يف املرفق األول   ، إىل األطراف    ١-إم أ /١٥مبوجب مقرره   

اليت تعهدت بااللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول وو  يف بروتوكول كيوت أيضاً
 معلومات تكميلية مبوجـب     اإلبالغ عن أن تبدأ يف    )  املرفق باء   املدرجة يف  طرافاأل(كيوتو  
 من بروتوكول كيوتو مع تقدمي تقارير اجلرد املطلوب تقدميها مبوجـب   ٧ من املادة    ١الفقرة  

. ذلك الطرف ىلإن فترة االلتزام بعد بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة االتفاقية عن السنة األوىل م   
هذه املعلومات، على أساس طوعي، اعتباراً      عن  بالغ  اإل أن تبدأ يف     ورمبا تود األطراف أيضاً   

. ١-م أإ /١٣ من مرفق املقـرر      ٦من السنة اليت تلي تقدمي املعلومات املشار إليها يف الفقرة           
  :ما يلي  املبلغ عنهااتاملعلوموينبغي أن تتضمن 

انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املـذكورة يف املرفـق ألـف               )أ(  
   املقدمة كجزء من قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة؛،لربوتوكول كيوتو

ادرها وعمليات إزالتـها    انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مص        )ب(  
أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       شئة عن   بالوعات، النا بواسطة 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(  

ات، ووحدات التخفيض املعتمـد املؤقتـة، ووحـدات         ووحدات التخفيض املعتمد لالنبعاث   
 .ة، ووحدات اإلزالةخصصالتخفيض املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات امل

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

 ٨ املقرر بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املـادة          هذا من مرفق    ٦١املشار إليه يف الفقرة     
 ٢مبوجب الفقرة   بالتعديالت  وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ تتعلق        من بروتوكول كيوتو    

 ٣دة   من املا  ٨ و ٧ أو بالكمية املخصصة عمالً بالفقرتني       ، من بروتوكول كيوتو   ٥من املادة   
رير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع         ا التق همن بروتوكول كيوتو، وأن حتيل هذ     

 .كل طرف من األطراف املعنيةإىل األطراف يف بروتوكول كيوتو، وإىل جلنة االمتثال و
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 نطاق املذكرة  - باء  

 يف  ، الذي ُنـشر   )١(ويتضمن التقرير األول  :  جتميع وحماسبة  ْيتقريرأصدرت األمانة     -٣
 ألكثرية األطراف املدرجة يف املرفق باء؛ حملاسبة األّوليةا بارامترات، معلومات عن ٢٠٠٨عام 

 حملاسبة األّولية ا بارامترات، معلومات عن    ٢٠٠٩، الذي ُنشر يف عام      )٢(ويتضمن التقرير الثاين  
 ٢٠٠٩قدمتـها يف عـام      الـيت   قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة      وكذلك معلومات عن    

 . األطراف املدرجة يف املرفق باء

، كانت االستعراضات األولية قـد أجنـزت        ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول  ١٨وحىت    -٤
باسـتثناء   ، أي مجيع األطراف املدرجة يف املرفق باء،        يف املرفق باء   اًمدرجاً   طرف ٣٧إىل  بالنسبة  

 ألن التعديل   هاستعراضشرع يف    مل يُ  كنل  وقدمت بيالروس تقريرها األويل    .بيالروس وكرواتيا 
حمدد الكمية  ض  يفإجراء خت مع التزام ب  (القاضي بإدراج بيالروس يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو         

 يف  ، فريق خرباء االسـتعراض    وأجنز. مل يدخل حيز التنفيذ بعد     ) يف املائة  ٩٢ تهالنبعاثات نسب ل
وتضمن تقريـر   . رواتيااستعراض التقرير األويل لك   املتعلق ب تقرير  ال،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦

وقدمت كرواتيـا   . واحتياطي فترة االلتزام   املخصصةاالستعراض مسأليت تنفيذ تتعلقان بالكمية      
  التـابع  الصادر عن فرع اإلنفاذ    اجتماع األطراف يف القرار النهائي    / مؤمتر األطراف  إىل )٣(طعناً

وستتاح القيم اهلائية   .  التنفيذ  يتعلق هباتني املسألتني من مسائل     للجنة االمتثال لربوتوكول كيوتو   
  . )٤(ملستوى انبعاثات سنة األساس بالنسبة إىل كرواتيا عند تسوية مسأليت التنفيذ

إال األطـراف   ال يشمل    ٢٠١٠ لعام   تقرير عن التجميع واحملاسبة   هذا ال  ولذلك فإن   -٥
وباإلضـافة إىل   . جنزت االستعراضات األولية املتعلقة هبـا      املدرجة يف املرفق باء اليت أُ      ٣٧ لا

لمعلومات الـسنوية املؤقتـة     ل اًعاماستعراضاً  التقرير   ا هذ يتضمنبارامترات احملاسبة األولية،    
 جمموع انبعاثات غازات الدفيئة     )١: ( بشأن ما يلي   ٢٠١٠ يف عام    أبلغت هبا األطراف   كما

؛ ٢٠٠٨ العام   يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو املبلغ عنها عن       ذكورة  املصادر امل الناشئة عن   
 استخدام األراضـي وتغـيري       أنشطة  انبعاثات وعمليات إزالة غازات الدفيئة الناشئة عن       )٢(

يف إطـار    واألنـشطة املختـارة    ٣ من املـادة     ٣الفقرة  يف إطار   استخدام األراضي واحلراجة    
وحدات بروتوكول كيوتـو  أرصدة  معامالت و)٣(؛ ٢٠٠٨ عن العام   ٣من املادة    ٤ الفقرة
ن بعـض أجـزاء     وهذا التقرير مؤقت بطبيعتـه أل     . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1 وAdd.1.و Add.1/Corr.1. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2009/15و Add.1. 
 :ُيتاح نص الطعن الذي قدمته كرواتيا على العنوان التايل )٣(

<http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref= 
600005722#beg>.  

  التنفيذ املتعلقتني بكرواتيا، انظر للالطالع على آخر املعلومات املتاحة عن مسأليت )٤(
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/5456.php>. 
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 ٢٠١٠وستتاح القيم النهائية بعد إجناز االستعراض السنوي لعـام          . املعلومات املقدمة مؤقتة  
 .وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ، وستقدم يف التقارير املقبلة على النحو املطلوب

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

عن الكميات املخصصة لفرادى    مؤقتة  التقرير معلومات تفصيلية     ذاهلإضافة  يف  وترد    -٧
وجب بروتوكـول    من معلومات احملاسبة املقدمة مب     ذلك األطراف املدرجة يف املرفق باء وغري     

وميكن االطالع على كامل التقارير السنوية لقوائم جرد غازات الدفيئة ومعلومات           . )٥(كيوتو
 .)٦(احملاسبة املقدمة من األطراف يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت

بوصـفه اجتمـاع    اإلجراءات اليت حيتمل أن يتخذها مؤمتر األطراف العامل           -جيم   
 توكول كيوتواألطراف يف برو

قد يرغب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف              -٨
من إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيها       إحالتها  النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة ويف         

ت، إذا  توصيات بشأن اختاذ مزيد من اإلجراءا     ب اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف أجل موافاة   
 .لزم األمر

  التقارير واألهليةتقدميحالة   -ثانياً   

 حالة التقارير السنوية وعملية االستعراض  -ألف   

 املدرجة يف املرفق باء     ٣٧ل ، كانت األطراف ا   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ يف  -٩
 آخر عـام   ٢٠٠٨عام  كان  قد قدمت قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اخلاصة هبا حيث           

 ٢٠١٠عام يف   أيضاً من هذه األطراف وثالثون طرفاً  أربعةقدم  و. متاحةكانت فيه قوائم اجلرد     
ينـاير  / كانون الثاين  ١ عن الفترة املمتدة من      اجداول النموذج اإللكتروين املوحد اخلاصة هب     

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل
كل طرف مـن األطـراف      ، يبدأ االستعراض السنوي ل    ١-م أإ /٢٢ووفقاً للمقرر     -١٠

 .تلي تقـدمي الطـرف تقريـره األويل        من بروتوكول كيوتو يف السنة اليت        ٨ املادة   مبوجب
 تقاريرها  قد قدمت  املدرجة يف املرفق باء      ٣٧ل األطراف ا  فإن أعاله،   ٤ذُكر يف الفقرة     وكما

__________ 

)٥ ( FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1. 
)٦( <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ 

items/5270.php>. 
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ه اليت أبلغـت عنـها هـذ       يف عمليات االستعراض السنوية للمعلومات       وقد ُشرع . األولية
يوتـو، وال تـزال      من بروتوكول ك   ٧ من املادة    ١ يف إطار الفقرة     ٢٠١٠األطراف يف عام    

  .عمليات االستعراض هذه مستمرة

 حالة األهلية  -باء   

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

وكانت مجيع األطراف املدرجـة يف      . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨حىت   ١-م أإ /١٥و
  . املرفق باء، باستثناء بلغاريا وكرواتيا، مؤهلة للمشاركة يف آليات املرونة

 حالة األهلية يف قاعدة بيانات التجميـع واحملاسـبة مـىت أجنـز              حتديثوسيجري    -١٢
 . وُحلّت مسائل التنفيذ، إن وجدت٢٠١٠السنوي للمعلومات املبلغ عنها عام االستعراض 

  ١اجلدول 
  حالة أهلية األطراف املدرجة يف املرفق باء للمشاركة يف آليات بروتوكول كيوتو

 )أ()التاريخ والساعة(آخر تغيري يف حالة األهلية  احلالة الطرف املدرج يف املرفق باء

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ مؤهل  األورويباالحتاد
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل إسبانيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٧ مؤهل أملانيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل آيرلندا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل إيطاليا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ مؤهل الربتغال
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل بلجيكا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٠ مؤهل الدامنرك
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل السويد
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ مؤهل فرنسا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل /سان ني٢٢ مؤهل فنلندا

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل لكسمربغ
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١ مؤهل اململكة املتحدة

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٥ مؤهل النمسا
  ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١ مؤهل هولندا
 ٠٩/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ مؤهل اليونان

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠ مؤهل  االحتاد الروسي
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٩يوليه / متوز١١ مؤهل أستراليا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ مؤهل إستونيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل أوكرانيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨مايو / أيار١١ مؤهل آيسلندا
 ١٥/٤٧/٠٠، الساعة ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨ )ب(غري مؤهل بلغاريا
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 )أ()التاريخ والساعة(آخر تغيري يف حالة األهلية  احلالة الطرف املدرج يف املرفق باء

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل بولندا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٤ مؤهل اجلمهورية التشيكية

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٨ مؤهل رومانيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٤ مؤهل سلوفاكيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل سلوفينيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨مارس / آذار١٠ مؤهل سويسرا
 ٠٠/٠٠/٠١الساعة ، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٧  معلق  كرواتيا
 ٠٩/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦ مؤهل كندا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل  التفيا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل ليتوانيا

 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل ليختنشتاين
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٧ مؤهل موناكو
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل النرويج
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ مؤهل نيوزيلندا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣٠ مؤهل هنغاريا
 ٠٠/٠٠/٠١، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣٠ مؤهل اليابان

 ٣٢  بـالفقرة ، عمالً من بروتوكول كيوتو٦املادة   : ملتطلبات األهلية مبوجب   يعترب مستوفياً  = مؤهل :املختصرات
؛ واملـادة   ١-م أإ /٣ من مرفق املقـرر      ٢٢ بالفقرة   ، عمالً ١٢ ؛ واملادة ١-م أإ /٩من مرفق املقرر    

مستوفياً ملتطلبات األهلية    غري مؤهل ال ُيعترب     ، .١-م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٣ بالفقرة   ، عمالً ١٧
االنبعاثات ألغراض مشاريع التنفيـذ     ار وحتويل وحدات خفض     املذكورة أعاله ولكن جيوز له إصد     

ال ُيعترب مستوفياً لواحد أو أكثر من       = معلّق   .١-م أإ /٩ من مرفق املقرر     ٢٤املشترك عمالً بالفقرة    
 مـن الفـرع   ٤وبالتايل ُتعلّق األهلية عمالً بـالفقرة      ١٧ و ١٢ و ٦متطلبات األهلية مبوجب املواد     

  .١-م أإ/٢٧قرر اخلامس عشر من مرفق امل
  .كل األوقات حمددة بتوقيت غرينيتش  )أ(
 ٢٥أصبحت بلغاريا مؤهلة للمشاركة يف آليات املرونـة مبوجـب بروتوكـول كيوتـو يف                  )ب(

 بلغاريـا   ؛ بيد أن فرع اإلنفاذ علّق تأهيل      ٠٠/٠٠/٠١، يف الساعة    ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين تشرين
ـ  التنفيـذ   مـسألة  حل يف انتظار    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٨يف   .  بنظامهـا الـوطين    ة املتعلق

 :معلومات مفصلة بشأن مسألة التنفيذ فيما يتعلـق ببلغاريـا علـى العنـوان التـايل                وُتتاح
>http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php<.. 

 بارامترات احملاسبة الرئيسية  - ثالثاً  

 ةلمحاسبة األوليل  األساسيةبارامتراتال  -ألف   

  انبعاثـات سـنة األسـاس الـيت اخـتريت حلـساب      تعـاريف  ٢يبني اجلدول    -١٣
الغازات (واهليدروكربونات املشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكربيت        اهليدروفلوروكربونات
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 الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكـول     ، وانبعاثات غازات الدفيئة   )املفلورة
 .٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني  كيوتو يف سنة األساس والكميات املخصصة احملددة عمالً

  ٢اجلدول 
  االنبعاثات يف سنة األساس والكميات املخصصة لفترة االلتزام األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو

 سنة األساس احملددة مبوجب   
 )أ(بروتوكول كيوتو

احلد/هـدف خفض االنبعاثات  
منها بالنـسبة املئويـة مقارنـة

 مبستوى سنة األساس

 الطرف

ثاين أكـسيد   
ــون،  الكربـ
امليثان، أكسيد  
 ثنائي النتروجني

غازات ال
 املفلورة

االنبعاثات يف سنة   
  )ب(األساس

بأطنان مكافئ ثاين   (
 )ج(٤املادة  املرفق باء )أكسيد الكربون

الكمية املخصـصة   
بأطنان مكافئ ثاين   (

 )أكسيد الكربون

   ١٩٩٠ ١٩٩٠ االحتاد األورويب
 ١٩٩٥أو 

٥٠٩ ٣٨١ ٦٢١ ١٩ ٩٢ ٩٢ ٧١٩ ٥١٧ ٢٦٥ ٤ 

 ٩٢٩ ١٩٥ ٦٦٦ ١ ١١٥ ٩٢ ٢٠٥ ٧٧٣ ٢٨٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ إسبانيا
 ٦٩٤ ٠٩٦ ٨٦٨ ٤ ٧٩ ٩٢ ٥٤٣ ٤٢٩ ٢٣٢ ١ ١٩٩٥ ١٩٩٠  أملانيا
 ٢٧٢ ١٨٤ ٣١٤ ١١٣ ٩٢ ٨٣٦ ٦٠٧ ٥٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ آيرلندا
 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
 ٩٥٥ ٨٣٨ ٢٧٦ ٧٩ ٩٢ ٠٧٠ ٩٧٨ ٦٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ الدامنرك
 ٥٦١ ١٨٨ ٣٧٥ ١٠٤ ٩٢ ٦٤٦ ١٥١ ٧٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠ السويد
 ٦٤٠ ٦٢٦ ٨١٩ ٢ ١٠٠ ٩٢ ٣٢٨ ٩٢٥ ٥٦٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ فرنسا
 ٥٤٥ ٠١٧ ٣٥٥ ١٠٠ ٩٢ ٥٠٩ ٠٠٣ ٧١ ١٩٩٥ ١٩٩٠ فنلندا

 ٩٩٦ ٤٠٢ ٤٧ ٧٢ ٩٢ ٤٩٩ ١٦٧ ١٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ لكسمربغ
 ٦٣٠ ٠٨٠ ٤١٢ ٣ ٨٧,٥ ٩٢ ١٤٤ ٩٠٤ ٧٧٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠  اململكة املتحدة

 ٠٠٩ ٨٦٦ ٣٤٣ ٨٧ ٩٢ ٦٥٧ ٠٤٩ ٧٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ النمسا
 ١٤١ ٢٦٢ ٠٠١ ١ ٩٤ ٩٢ ٤٩٨ ٠٣٤ ٢١٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ هولندا
 ٨٠٦ ٦٦٩ ٦٦٨ ١٢٥ ٩٢ ١٦٩ ٩٨٧ ١٠٦ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اليونان

 ٣١٩ ٠٩٥ ٦١٧ ١٦ - ١٠٠ ٠٦٤ ٤١٩ ٣٢٣ ٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠  االحتاد الروسي
 ١٤٣ ٥٧٩ ٩٥٧ ٢ - ١٠٨ ٨٤١ ٦٩٩ ٥٤٧ ١٩٩٠ ١٩٩٠  أستراليا
 ٦٣٧ ٠٦٢ ١٩٦ - ٩٢ ٣١٢ ٦٢٢ ٤٢ ١٩٩٥ ١٩٩٠  إستونيا
 ٦٦٣ ١٨٤ ٦٠٤ ٤ - ١٠٠ ٩٣٣ ٨٣٦ ٩٢٠ ١٩٩٠ ١٩٩٠ أوكرانيا
 ٨٤٧ ٥٢٣ ١٨ - ١١٠ ٩٧٢ ٣٦٧ ٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ آيسلندا
 ٨٢٧ ٠٤٥ ٦١٠ - ٩٢ ٦٥٨ ٦١٨ ١٣٢ ١٩٩٥ ١٩٨٨ بلغاريا
 ٠٣٨ ١٨١ ٦٤٨ ٢ - ٩٤ ٧٧٤ ٤٤٢ ٥٦٣ ١٩٩٥ ١٩٨٨ بولندا

 ٨٠١ ٥٤١ ٨٩٣ - ٩٢ ٢١٨ ٢٤٨ ١٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اجلمهورية التشيكية
 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
 ٤٠٢ ٨٣٨ ٢٤٢ - ٩٢ ٩٥٧ ٧٩٠ ٥٢ ١٩٩٠ ١٩٩٠ سويسرا
 ٧٧١ ٧٩٢ ٧٩١ ٢ - ٩٤ ٤٦٢ ٩٩٨ ٥٩٣ ١٩٩٠ ١٩٩٠ كندا
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 سنة األساس احملددة مبوجب   
 )أ(بروتوكول كيوتو

احلد/هـدف خفض االنبعاثات  
منها بالنـسبة املئويـة مقارنـة

 مبستوى سنة األساس

 الطرف

ثاين أكـسيد   
ــون،  الكربـ
امليثان، أكسيد  
 ثنائي النتروجني

غازات ال
 املفلورة

االنبعاثات يف سنة   
  )ب(األساس

بأطنان مكافئ ثاين   (
 )ج(٤املادة  املرفق باء )أكسيد الكربون

الكمية املخصـصة   
بأطنان مكافئ ثاين   (

 )أكسيد الكربون

 ١٣٠ ١٨٢ ١١٩ - ٩٢ ١٥٩ ٩٠٩ ٢٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ التفيا
 ١٧٧ ٣٠٦ ٢٢٧ - ٩٢ ٣٨٦ ٤١٤ ٤٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ليتوانيا

 ٦٢٣ ٠٥٥ ١ - ٩٢ ٤٨٣ ٢٢٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ ليختنشتاين
 ٢٢١ ٤٩٥ - ٩٢ ٦٥٨ ١٠٧ ١٩٩٥ ١٩٩٠ موناكو
 ٧٩٧ ٥٧٦ ٢٥٠ - ١٠١ ١٦٨ ٦١٩ ٤٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ النرويج
 ٧٣٣ ٥٦٤ ٣٠٩ - ١٠٠ ٩٤٧ ٩١٢ ٦١ ١٩٩٠ ١٩٩٠ نيوزيلندا
 ٦٠٠ ٣٦٦ ٥٤٢ - ٩٤ ١٤٩ ٣٩٧ ١١٥ ١٩٩٥ ٨٧–١٩٨٥ هنغاريا
 ٦٦٦ ٢٥٧ ٩٢٨ ٥ - ٩٤ ٤١٨ ٣٣١ ٢٦١ ١ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اليابان
 ١١٢ ٩٢٩ ٢٨٤ ٦٠ - - ١٠٦ ١١٤ ٥٧٥ ١٢ - - )د(اجملموع

 كسنة  ١٩٩٥ميكن أن ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية استخدام سنة              )أ(  
اهليدروفلوروكربونات واهليدروكربونات  (بعاثاهتا من الغازات املفلورة     أساس جملموع ان  

 من بروتوكـول    ٣ من املادة    ٨، وفقاً للفقرة    )املشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكربيت    
 .كيوتو

شري إىل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس املستخدم حلـساب الكميـة           ت  )ب(  
ويالحظ أن األطراف التالية قد أدرجت       .٣ من املادة    ٨و ٧ بالفقرتني   املخصصة عمالً 

صايف االنبعاثات الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة            
يف جمموع انبعاثاهتا من غازات الدفيئة يف سنة األساس وفقـاً للفقـرة             ) إزالة الغابات (
 طناً من مكافئ ثـاين      ١٣١ ٥٤٤ ٥١٣أستراليا  : ١-م أإ /١٣من مرفق املقرر    ) ب(٥

 طناً من مكافئ ثـاين أكـسيد الكربـون؛ هولنـدا            ٤ ٧١٩أكسيد الكربون؛ آيرلندا    
 طناً مـن مكـافئ   ٩٨١ ٢٠٣ طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ الربتغال       ٣٨ ٦٧٦

  طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛٣٦٥ ٥٩٣ثاين أكسيد الكربون؛ اململكة املتحدة 
 على حتقيـق أهـدافها بـصورة         األورويب االحتادعشرة دولة عضواً يف     اتفقت مخس     )ج(  

 .٤ من املادة ١مشتركة وفقاً للفقرة 
 األورويب لكنه ال يشمل الكميات املخصـصة        الحتادليشمل اجملموع الكمية املخصصة       )د(  

 .لتفادي احلساب مّرتنيوذلك لفرادى الدول األعضاء 

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

 مـن   ٣ من املادة    ٨وز لكل طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، مبوجب الفقرة           جي  -١٤
 كسنة أساس بالنسبة إىل الغازات املفلورة ألغراض        ١٩٩٥بروتوكول كيوتو، أن يستخدم سنة      

 ٢٣وبناًء على ذلك، اختـار      . ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني   لكمية املخصصة له عمالً   حساب ا 
 كسنة أساس للغـازات املفلـورة، يف حـني          ١٩٩٥طرفاًً مدرجاً يف املرفق باء استخدام سنة        

إىل بالنـسبة    األورويب، سنة األساس نفسها      االحتاد، باستثناء   تبقيةاستخدمت مجيع األطراف امل   
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) ١٩٩٥ أو   ١٩٩٠( األورويب عدة سـنوات أسـاس        االحتادستخدم  يو. دفيئةمجيع غازات ال  
 .غازات املفلورة، حسب سنة األساس اليت ختتارها كل دولة عضوالإىل بالنسبة 

 يف  )٧( طرفاً مـدرجاً يف املرفـق بـاء        ٣٦وبلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة من         -١٥
 ٣ مـن املـادة      ٨ و ٧مالً بالفقرتني   املستخدمة حلساب الكمية املخصصة ع     )٨(األساس سنة
يشمل جممـوع   هذا   من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، و      مليون طن  ١٢ ٥٧٥,١ مقداره ما

 من مكافئ ثاين أكـسيد الكربـون        مليون طن  ١٢ ٤٤٢,٢انبعاثات غازات الدفيئة البالغ     
شـئة عـن    الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو، واالنبعاثات النا          

صايف االنبعاثات وعمليات اإلزالـة     (استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       
مـن  مليون طـن     ١٣٢,٩البالغ  )) إزالة األحراج (خالل سنة األساس من حتويل األحراج       

  .مكافئ ثاين أكسيد الكربون

 ٣ من املادة ٨ و٧ بالفقرتني الكمية املخصصة عمالً  -٢  

 يف فترة االلتزام األوىل     ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني   عمالً ة املخصصة حسب الكمي ُت  -١٦
املرفق بـاء لربوتوكـول   املسّجلة هلذا الطرف يف   املئوية  لطرف من األطراف على أهنا النسبة       

 أكـسيد  انبعاثاته من غازات الدفيئة البشرية املنشأ املعرب عنها مبكـافئ ثـاين              ميعجلكيوتو  
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 إىل  .  األورويب لالحتاد األورويب يف إطار اتفاق تقاسم األعباء        االحتاددولة عضواً يف    

 الكميات املخصـصة لفتـرة االلتـزام األوىل        كانت   ألولية،املعلومات املقدمة يف التقارير ا    
 .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١٨ يف طرفاً ٣٧ إىلبالنسبة دت دِّقد ُح) ٢٠١٢-٢٠٠٨(

 يف املرفق   اًمدرجاً  طرف ٣٦ل  )٩(ويف فترة االلتزام األوىل، بلغ جمموع الكميات املخصصة         -١٧
وبلـغ جممـوع    . ثاين أكسيد الكربون   طناً من مكافئ     ٦٠ ٢٨٤ ٩٢٩ ١١٢ نيعــباء جمتم 

 أطنان من   ١٩ ٦٢١ ٣٨١ ٥٠٩ خالل فترة االلتزام األوىل       األورويب لالحتادالكميات املخصصة   
 .مكافئ ثاين أكسيد الكربون

__________ 

وذلـك  فرادى الـدول األعـضاء   انبعاثات  األورويب لكنه ال يشمل االنبعاثات من االحتادمل اجملموع  يش )٧(
 .لتفادي احلساب مّرتني

يشري جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس إىل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الذي اسـُتخدم                 )٨(
 .٣  من املادة٨ و٧حلساب الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني 

يشمل اجملموع الكمية املخصصة لالحتاد األورويب لكنه ال يشمل الكميات املخصـصة لفـرادى الـدول                 )٩(
 .األعضاء وذلك لتفادي احلساب مّرتني
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 ٢٠٠٨عام يف غازات الدفيئة  عمليات إزالة/انبعاثات  -باء   

 توكول كيوتوذكورة يف املرفق ألف لربواملصادر املاالنبعاثات الناشئة عن   -١  

قـوائم   طرفـاً    ٣٧وعددها   يف املرفق باء     ةدرجاألطراف امل  تمقّد،  ٢٠١٠يف عام     -١٨
،  املوحَّد وتقارير اجلرد الوطنية     جداول منوذج اإلبالغ    ومشلت الوطنية لغازات الدفيئة،  اجلرد  

وعند إعداد هذا التقرير، كان استعراض      .٢٠٠٨عن الفترة املمتدة من سنة األساس إىل عام         
ن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو        الناشئة ع باالنبعاثات   املعلومات املتعلقة 

  . جارياً ٢٠٠٨عام ل
 يف املرفق   ةدرجمن األطراف امل  ، بلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة       ٢٠٠٨ويف عام     -١٩

هو ما يقـل  و.  أكسيد الكربون من مكافئ ثاينمليون طن  ١٠ ٣٣٨,١باء لربوتوكول كيوتو    
  ).١الشكل ( يف املائة عن مستوى سنة األساس احملدد مبوجب بروتوكول كيوتو ١٧,٨بنسبة 

  ١الشكل 
 املـصادر  عن املرفق باء الناشئة   يف املدرجة األطراف من الدفيئة غازات انبعاثات جمموع
  ٢٠٠٨عام يف كيوتو  لربوتوكول ألف املرفق يف املذكورة
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تعلق مبجموع انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق باء الناشـئة             امل الشكل   إن  :مالحظة

 ُيعرض هنا بصورة مؤقتة،     ٢٠٠٨ يف عام    ربوتوكول كيوتو عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف ل      
  .وقد يتغري تبعاً لنتائج عمليات االستعراض السنوي اجلارية

وتغـيري  ة الناشئة عن أنشطة استخدام األراضـي         غازات الدفيئ   وعمليات إزالة  انبعاثات  -٢  
 استخدام األراضي واحلراجة

 طرفاً حساب أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          ٢٨اختار    -٢٠
مرة واحدة عند انتـهاء فتـرة       (فترة االلتزام بأكملها    إىل  بالنسبة   ٣ من املادة    ٣مبوجب الفقرة   

واختار اثنا عشر طرفاً عدم حساب أي أنـشطة       . ة أطراف حساهبا سنوياً   ، واختار مثاني  )االلتزام
، ٣ مـن املـادة   ٤الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجـب الفقـرة    

 ).٣اجلدول (اختارت األطراف األخرى نشاطاً واحداً على األقل من بني هذه األنشطة  بينما

املدرجة يف املرفقجمموع االنبعاثات من األطراف
 املصادر املذكورة يف املرفق ألـف      باء الناشئة عن  

 ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو يف عام        

ات يف سنة األسـاس املـستخدمجمموع االنبعاث 
 ٨ و ٧حلساب الكمية املخصصة عمالً بالفقرتني      

  ٣                  من املادة 
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  ٣اجلدول 
 ٤الفقـرة   يف إطار     املضطلع هبا  ألنشطة ا حلساب األطراف   هتااختاروجز األساليب اليت    م

   من بروتوكول كيوتو٣من املادة 
  ٤األنشطة املضطلع هبا يف إطار الفقرة    املختارةاحلسابعدد األطراف حبسب فترة 

 فترة االلتزام بأكملها  سنويحساب حسابال توجد فترة    من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

 ١٧ ٥ ١٤ إدارة الغابات
 ٣ ١ ٣٢ إدارة األراضي املزروعة

 ١ ١ ٣٤ إدارة املراعي
 ٣ صفر ٣٣  الغطاء النبايتجتديد

 ال توجد لدى هذا الطرف قيم حمددة للبارامترات ألن أنشطة         ف األورويب؛   االحتادال يشمل اجلدول      :مالحظة
ختارة هلذه األنـشطة   املاحلساباستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وفترات  

  . من بروتوكول كيوتو ختتلف من دولة عضو إىل أخرى٣ من املادة ٤مبوجب الفقرة 
 يف املرفق باء ةدرجمن األطراف املعلى كل طرف يتعني ، ١-م أإ/١٥ للمقرر  وفقاًو  -٢١

 انبعاثات غازات الدفيئة    عنأن يدرج يف تقريره السنوي بشأن جرد غازات الدفيئة معلومات           
عـن أنـشطة    شئة  الناو اتعوشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البال       الب

، ٣ مـن املـادة   ٣ري استخدام األراضي واحلراجة، يف إطار الفقـرة        ياستخدام األراضي وتغ  
 وقت تقدمي قائمة حيني، عندما   ٣ من املادة    ٤الفقرة  يف إطار   ختارة، إن وجدت،    املنشطة  األو

وقـّدم  . بروتوكول كيوتو مبوجب  لتزام  االفاقية عن السنة األوىل من فترة       اجلرد مبوجب االت  
 ٤ويرد يف اجلدول     .٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ هذه املعلومات، حىت     ٣٧    األطراف ال 

صايف انبعاثات غازات الدفيئة     عن جمموع    ١-م أإ /١٦للمقرراً  موجز للمعلومات املتاحة وفق   
الناشئة عن كـل     بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق باء         تها وعمليات إزال  أالبشرية املنشَ 

نشاط من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار             
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  ٤اجلدول 
 بالنـسبة إىل  ات إزالتها وعمليأصايف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشَ     موجز جمموع   

الناشئة عن أنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام        األطراف املدرجة يف املرفق باء      
  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي واحلراجة املضطلع هبا يف إطار الفقرتني        

   ٢٠٠٨عام يف 

أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي
 مـن   ٤ و ٣ هبا يف إطار الفقرتني      واحلراجة املضطلع 

   من بروتوكول كيوتو٣املادة 

عـــدد 
األطراف 

  املبلغة

صايف انبعاثـات غـازات الدفيئـة       
  عمليات إزالتها أو
مباليني األطنان من مكـافئ ثـاين       (

  )أكسيد الكربون
  ٣-٣األنشطة املضطلع هبا يف إطار املادة 

 -٩٣٢ ١٢٩ ٩٥ ٣٦   وإعادة التحريج التحريجبرامج 
 ٨١٥ ٤٥٩ ١٢٧ ٣٦  إزالة الغابات

 ٨٨٣ ٣٢٩ ٣٢   عمليات إزالتها وأصايف انبعاثات غازات الدفيئة 
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أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي
 مـن   ٤ و ٣ هبا يف إطار الفقرتني      واحلراجة املضطلع 

   من بروتوكول كيوتو٣املادة 

عـــدد 
األطراف 

  املبلغة

صايف انبعاثـات غـازات الدفيئـة       
  عمليات إزالتها أو
مباليني األطنان من مكـافئ ثـاين       (

  )أكسيد الكربون
     ٤-٣األنشطة املضطلع هبا يف إطار املادة 

 -٩٧٦ ٤١٨ ٩٠٦ ٢٢  إدارة الغابات
 -٥٦٢ ٧٧٣ ١٣ ٤  إدارة األراضي الزراعية

 -٨٦٣ ٣ ٢  إدارة املراعي
 -٦٩٢ ٣١٢ ١ ٣  جتديد الغطاء النبايت

 -٠٩٣ ٥٠٩ ٩٢١   صايف انبعاثات غازات الدفيئة أو عمليات إزالتها

، مل تصدر األطـراف أي وحـدة إزالـة          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١وحىت    -٢٢
 ٤ الفقرة   يف إطار وأنشطة خمتارة    ٣ من املادة    ٣ الفقرة   يف إطار  ناشئة عن أنشطتها     ٢٠٠٨ لعام

وستصدر هذه الوحـدات  . ١-م أإ/١٦ و١-م أإ/١٣ حمسوبة مبوجب املقررين    ،٣من املادة   
مراعاة أي تعـديالت     ، مع ٨للمادة  اً   وفق ٢٠١٠عقب استكمال االستعراض السنوي لعام      

 عمليـات  ، وحل أي مسألة من مسائل التنفيذ تتصل بصايف      ٥ من املادة    ٢للفقرة  اً  تطبق وفق 
  .  املبلغ عنهاانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ إزالة

 معامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو  - جيم  

الكميات املضافة إىل الكمية املخصـصة      عن   )١٠( يقدم هذا الفرع نظرة عامة مؤقتة       -٢٣
 ٢٠٠٩ ، يف هنايـة عـام        ٣ من املـادة     ٨ و ٧الفقرتني  عمالً ب ،  والكميات املطروحة منها  

جـداول النمـوذج    قـدمت    من األطراف املدرجة يف املرفق باء اليت      طرفاً   ٣٤ب يتعلق   فيما
. ٢٠١٠لعـام  معلومات عن وحدات بروتوكـول كيوتـو        اليت تتضمن   اإللكتروين املوحد   

 اإلبالغ عن    إىل )وهي كندا وآيرلندا وموناكو   (حتتج ثالثة أطراف مدرجة يف املرفق باء         ومل
وحدة من وحـدات بروتوكـول كيوتـو      ألهنا مل حتول أي      ٢٠١٠هذه املعلومات يف عام     

  .)١١(٢٠١٠يناير /  كانون الثاين١قبل ها تقتني أو

 معامالت وحدات بروتوكول كيوتو  -١  

داخليـة  :  إىل فئتني   وحدات بروتوكول كيوتو    معامالت ١-م أإ /١٤يصنف املقرر     -٢٤
 آخر، أما املعاملة اخلارجية فتشمل نقـل         وطنياً واملعاملة الداخلية ال تشمل سجالً    . وخارجية

 . ل وطين إىل آخرمن سج وحدات بروتوكول كيوتو

__________ 

 من األطراف املدرجة يف املرفـق بـاء   ٢٠١٠ السنوي للمعلومات املقدمة يف عام   االستعراض كان )١٠(
 . عند إعداد هذه الوثيقةياًجاريزال   ال

 .٣، املرفق، الفقرة ١-م أإ/١٤املقرر  )١١(
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، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١إىليناير  / كانون الثاين  ١ منويف الفترة املمتدة      -٢٥
 أساساًاملعامالت تتصل   وكانت هذه   . على األقل  أحد أشكال املعامالت الداخلية   اً  فطر ١٩ ذنفّ

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

يف سجالهتا   وحدة خلفض االنبعاثات     ٥ ٩٩٥ ٠٨٩أطراف  ت مثانية   أصدرو. "ىخرألسباب أ 
عن طريق حتويل نفس الكمية من وحدات الكميات املخصصة الصادرة سابقاً وحفظهـا يف              

 ما جمموعـه  ، األورويباالحتادعضاء يف األدول من ال أطراف، مثانيةوحولت   .ة الوطني هتاسجال
وحولـت  . "اإللغاء ألسباب أخرى  " من وحدات الكميات املخصصة إىل حسابات        ٣٣ ٦٦٨
 من  ٨٥٢ ٩٥٨ كميات جمموعها ،   األورويب االحتاددول أعضاء يف     منها   سبعة أطراف،   عشرة

 حـّول   اً، وأخري ".اإللغاء ألسباب أخرى  " حسابات   وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات إىل    
وحـدات التخفـيض املعتمـد       وحدة من    ٦٦طرف، وهو دولة عضو يف االحتاد األورويب،        

 ".اإللغاء ألسباب أخرى"لالنبعاثات إىل حسابات 

 للمعلومات املتعلقة مبجموع كميات وحدات بروتوكـول         موجزاً ٥ويقدم اجلدول     -٢٦
 ١ مـن شاركة يف املعامالت اخلارجية اليت جرت يف الفترة املمتدة          كيوتو وعدد األطراف امل   

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١إىليناير /كانون الثاين

  ٥اجلدول 
 عن طريق املعـامالت اخلارجيـة يف        احملولةوحدات بروتوكول كيوتو املقتناة أو      جمموع  

  )أ(٢٠٠٩يسمرب د/ كانون األول٣١إىل يناير / كانون الثاين١ منالفترة املمتدة 

 ) مكافئ ثاين أكسيد الكربونمليون طن(وحدات بروتوكول كيوتو حسب نوع املعاملة اخلارجية 

 .م.  ط. إ. م.ت. و .م.  أ. م. ت.و .إ. م. ت. و .إ. و .إ. خ. و  .م .ك .و  وع املعاملةـن

  الوحدات املقتناة
 اإلضافة ٠٫٠ ٠٫٠ ٦٢٤٫٢ ٠٫٠ ٩٫٣ ٤٥٤٫٠ ٣ )ب(أو احملولة

 صفر صفر ٣٠ صفر ٢٠ ٢٩ األطراف املعنية

 صفر صفر ٢٧ صفر ١٨ ٢٩ األطراف املعنية اخلصم ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٨٩٫٩ ٠٫٠ ٩٫٣ ٤٥٤٫٠ ٣ الكميات احملولة

 = .إ .، و النبعاثـات اوحدات خفض    = .إ .خ .ة، و خصص امل اتوحدات الكمي =  . م .ك .و  :املختصرات
= .م . إ .م. ت .ويض املعتمـد لالنبعاثـات،      وحدات التخف  = . إ .م . ت .ووحدات اإلزالة،   

وحدات التخفيض املعتمد   = .م .ط . إ .م . ت .ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت لالنبعاثات،      
  .الطويل األجل لالنبعاثات

  . وذلك لتفادي احلساب مّرتني األورويب االحتادال يشمل هذا الرقم   )أ(  
 . عن طريق سجل آلية التنمية النظيفةُتحول وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات  )ب(  



FCCC/KP/CMP/2010/5 

GE.10-63165 16 

 كـانون   ٣١أرصدة وحدات بروتوكول كيوتو موزعة حسب نوع حساب اإليداع يف             -٢  
 ٢٠٠٩ديسمرب /األول

 من األطراف املدرجة ٣٣، كانت توجد يف حسابات إيداع       ٢٠٠٩حبلول هناية عام      -٢٧
   بـاملقررين    عمـالً  اليت قدمت معلومات عن وحدات بروتوكول كيوتـو        )١٢(يف املرفق باء  

 بروتوكول كيوتو، مشلت  مليون وحدة من وحدات٥٧ ٨١٦,٤، ١-م أإ/١٥ و١-م أإ/١٣
 مليون وحدة من وحدات خفض      ٦,١وحدات الكمية املخصصة، و   من  مليون   ٥٧ ٤٦٧,٣

يف خمتلـف   لالنبعاثـات    التخفيض املعتمد وحدات   مليون وحدة من     ٣٤٣,١االنبعاثات، و 
  . اإللغاء والسحبا يف ذلك خمتلف حسابات مب أنواع حسابات اإليداع

وحدات بروتوكول كيوتو يف حسابات     بعدد األطراف اليت حتتفظ      ٢الشكل    نيويب  -٢٨
موع كميات خمتلف وحدات بروتوكول كيوتو،      جمل موجز   ٦ويرد يف اجلدول    . ةإيداع خمتلف 

األطـراف   من    طرفاً ٣٣، يف خمتلف أنواع حسابات      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  
توزيع جمموع وحدات بروتوكول كيوتو حـسب        ٧يف اجلدول   ويرد  . املدرجة يف املرفق باء   

  .الطرف
طرف من األطراف   حسابات كل   وميكن االطالع على معلومات تفصيلية عن حالة          -٢٩

  .FCCC/KP/CMP/2010/15/Add.1املدرجة يف املرفق باء يف الوثيقة 
  ٢الشكل 

رفق باء اليت حتتفظ بوحدات بروتوكول كيوتو حسب نـوع       عدد األطراف املدرجة يف امل    
 ٢٠٠٩عام يف احلساب 

33
29

9

19
17

29

11
15

5

18

1 1
0

10

20

30

40

Party holding Entity holding Other cancellation Retirement

AAUs CERs ERUs

 
 

__________ 

 .وذلك لتفادي احلساب مّرتني األورويب االحتادال يشمل هذا الرقم  )١٢(

 حساب إيداع الطرف  حساب إيداع الكيان حساب إلغاء ألسباب أخرى حساب السحب
وحدات الكميات املخصصةوحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثات وحدات خفض االنبعاثات
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  ٦اجلدول 
وحدات بروتوكول كيوتو حسب نوع احلـساب فيمـا يتعلـق            موجز جمموع كميات  

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١باألطراف املدرجة يف املرفق باء، حىت 
  ) مكافئ ثاين أكسيد الكربونمليون طن من(حدة حسب نوع الو جمموع الكميات

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

  صفر  صفر  ٨٣,٩  صفر  ١,٤ ٥٤ ٣٢٧,٨ الطرفإيداع 
  صفر  صفر  ٢٠١,٧  صفر  ٤,٧  ٢ ٠٩٥,١ الكيانإيداع 

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

  صفر  صفر  ١,٥  صفر  ٠,٠٠١  ٠,٠٣٦ اإللغاء ألسباب أخرى
  صفر  صفر  ٥٦,٠  صفر  ٠,٠٤٨  ١ ٠٤٤,٣ السحب

استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة 
 املؤقتة النتهاء صالحيتها

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

بعاثات املعتمدة استبدال وحدات خفض االن
 طويلة األجل النتهاء صالحيتها

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة 
 طويلة األجل الخنفاض املخزونات

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر

استبدال وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة 
 طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير االعتماد

  صفر  فرص  صفر  صفر  صفر  صفر

  صفر  صفر  ٣٤٣,١  صفر  ٦,١ ٥٧ ٤٦٧,٣ اجملموع

 =. إ .، و النبعاثاتاوحدات خفض    = .أ .خ .ة، و خصص امل اتوحدات الكمي . =  م .ك .و :املختصرات
= .م . إ .م . ت .ووحدات التخفيض املعتمـد لالنبعاثـات،       =.  إ .م . ت .ووحدات اإلزالة،   

وحـدات التخفـيض    = . م .ط . إ .م .ت .ووحدات التخفيض املعتمد املؤقت لالنبعاثات،      
  .املعتمد الطويل األجل لالنبعاثات

 وحدات بروتوكول كيوتو يف كل نـوع مـن        جمموع   إىل   "جمموع الكميات " يشري  )أ(
 .درجة يف املرفق باء من األطراف امل طرفا٣٣ً حسابات أنواع

  ٧اجلدول 
 ٣١رفق بـاء حـىت    وحدات بروتوكول كيوتو لألطراف املدرجة يف امل )أ(جمموع كميات 
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

) مكافئ ثاين أكسيد الكربونمليون طن من(حسب نوع الوحدة  جمموع الكميات  
 .م.  ط. إ. م.ت. و .م.  أ. م. ت.و .إ. م. ت. و .إ. و .إ. خ. و  .م .ك .و الطرف املدرج يف املرفق باء

 صفر صفر ٢١٩٫٠ صفر ٣٫٥ ٧٧١٫٤ ١٩ االحتاد األورويب
 صفر صفر ٣٦٫٥  صفر ٠٫١٣  ٦٥٤٫٢ ١ سبانياإ

 صفر صفر ٦٥٫٧  صفر ٠٫٣٢  ٨٩٤٫٧ ٤ أملانيا
 صفر صفر ٧٫٢  صفر صفر ٣١٤٫٩  آيرلندا
 صفر صفر ٢٧٫٧  صفر صفر ٤٢٦٫٤ ٢ إيطاليا
 صفر صفر ٤٫٣  صفر صفر ٣٧٨٫٥  الربتغال
 صفر صفر ٤٫٣ صفر صفر ٦٦٢٫٤  بلجيكا
 صفر صفر ٢٫٢  صفر ٠٫٣٤  ٣٠٠٫٨  الدامنرك
 صفر صفر ٢٫١  صفر ٠٫٠١  ٣٦٩٫٧  السويد
 صفر صفر ١٣٫٤  صفر ٠٫٠٧  ٨٨٨٫٦ ٢ فرنسا
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) مكافئ ثاين أكسيد الكربونمليون طن من(حسب نوع الوحدة  جمموع الكميات  
 .م.  ط. إ. م.ت. و .م.  أ. م. ت.و .إ. م. ت. و .إ. و .إ. خ. و  .م .ك .و الطرف املدرج يف املرفق باء

 صفر صفر ٣٫٥  صفر ٠٫٠٣  ٣٥٠٫٨  فنلندا
 صفر صفر ١٫٠  صفر صفر ٤٧٫١  لكسمربغ

 صفر صفر ٢٤٫٧  صفر ٠٫٧٦  ٤٥٦٫٦ ٣ اململكة املتحدة
 صفر صفر ٨٫٧ صفر ٠٫٨٣  ٣٥٢٫٥  النمسا
 صفر صفر ١٧٫٢  صفر ١٫٠  ٠١١٫٨ ١ اهولند
 صفر صفر ٠٫٤٢  صفر صفر ٦٦٢٫٤  اليونان

 صفر صفر صفر صفر صفر ٦١٧٫١ ١٦ االحتاد الروسي
 صفر صفر صفر صفر صفر ٩٥٧٫٦ ٢ أستراليا
 صفر صفر ٠٫٠٠١  صفر ٠٫٠٤  ١٩٦٫٥  إستونيا
 صفر صفر صفر صفر صفر ٥٤٤٫٥ ٤ أوكرانيا
 - - - - - - )ب(آيسلندا
 صفر صفر صفر صفر صفر ٦١٠٫٠  بلغاريا
 صفر صفر ١١٫٠  صفر ٠٫٠٠١  ٦٢٣٫٤ ٢ بولندا

 صفر صفر ٥٫٩ صفر ٠٫١٠  ٨١٥٫٢  اجلمهورية التشيكية
 صفر صفر ١٫٣  صفر صفر ٢٤٣٫٨ ١ رومانيا

 صفر صفر ٣٫٠  صفر صفر ٢٩٨٫٨  سلوفاكيا
 صفر صفر ١٫٢  صفر صفر ٩٢٫٧  سلوفينيا
 صفر صفر ١٣٫٧  صفر ١٫٦  ٢٨٣٫٠  سويسرا
 - - - - - - )ب(كندا
 صفر صفر ٠٫٣٥  صفر صفر ٨١٫٨  التفيا
 صفر صفر ٠٫٦٢  صفر ٠٫١١  ٢٢١٫١  ليتوانيا

 صفر صفر ٠٫٠٣  صفر صفر ١٫١  ليختنشتاين
 - - - - - - )ب(موناكو
 صفر صفر ١٫٣  صفر ٠٫٠٢  ٢٥١٫٦  النرويج
فرص ٠٫٠١  صفر ٠٫٠٥  ٣٠٨٫٤  نيوزيلندا  صفر 
 صفر صفر ٢٫٩  صفر صفر ٥٢٣٫٦  هنغاريا
 صفر صفر ٨٢٫٧  صفر ٠٫٦٧  ٠٢٥٫٩ ٦ اليابان

 =. إ .وحدات خفض االنبعاثـات، و    . = أ. خ. وحدات الكميات املخصصة، و   . = م. ك.و :املختصرات
= . م .إ. م .ت. وحدات التخفيض املعتمد لالنبعاثـات، و  =.  إ  .م .ت. وحدات اإلزالة، و  

وحـدات التخفـيض    = . م .ط .إ. م .ت. ت التخفيض املعتمد املؤقت لالنبعاثات، و     وحدا
  .املعتمد الطويل األجل لالنبعاثات

وحدات بروتوكول كيوتو يف كل نـوع مـن         جمموع  إىل  " جمموع الكميات "يشري   )أ(
  .أنواع حسابات األطراف املدرجة يف املرفق باء

  .٢٠١٠كتروين املوحد عن سنة اإلبالغ  جداول النموذج اإللبتقدميغري مطالب  )ب(

        


