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 شأناالتفاقية اإلطارية ب
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  السابعة الدورة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  ملؤقتا األعمال جدول من ١٣ البند

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

 باء املرفق يف املدرجة لألطراف واحملاسبة التجميع عن السنوي التقرير  
  ٢٠١١ لعام كيوتو بروتوكول مبوجب

  *األمانة من مقدمة مذكرة  

  موجز    
ه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو        طلب مؤمتر األطراف العامل بوصف      

، إىل األمانة أن تبدأ نشر      ١-م أإ /١٣، مبوجب مقرره    )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (
 مـن   ٨تقارير التجميع واحملاسبة السنوية بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجـب املـادة             

شرعت األمانـة يف     لذلك،   وتبعاً. بروتوكول كيوتو وتسوية أي مسألة من مسائل التنفيذ       
، ٢٠٠٩ومنذ عام   . ، ومل يتضمن إال بارامترات احملاسبة األّولية      ٢٠٠٨عام  يف  نشر التقرير   

    أصبحت الوثيقة تتضمن، إىل جانب بارامترات احملاسبة األّولية، معلومات سنوية بـشأن            
رفق ألـف   جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املذكورة يف امل         ) أ: (ما يلي 

انبعاثات وعمليات إزالة غازات الدفيئة الناشئة عـن أنـشطة          ) ب(لربوتوكول كيوتو؛   
 من  ٣ من املادة    ٣الفقرة  املشمولة ب استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       

معامالت ) ج( منه؛   ٣ من املادة    ٤املشمولة بالفقرة   ختارة  املنشطة  األبروتوكول كيوتو و  
__________ 

  . عن موعدها لتأخذ يف االعتبار أحدث املعلومات املقدمة من األطرافقُدمت هذه الوثيقة متأخرة  *  
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ويستند جزء من املعلومات الواردة يف هذه الوثيقـة         . ات بروتوكول كيوتو  وأرصدة وحد 
 أجزاء أخرى من    وهناك أيضاً . إىل املعلومات املسجلة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة       

 تـشرين  ٢٤، حـىت   ٢٠١١عام  يف  املعلومات تستند إىل املعلومات املقدمة من األطراف        
وستصبح القيم النهائية متاحة بعـد إجنـاز      . ؤقتة؛ وهي معلومات م   ٢٠١١أكتوبر  /األول

  .أي مسألة من مسائل التنفيذوتسوية  ٢٠١١االستعراض السنوي لعام 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

 ٤  ٨-١٩  .....................................................................مقدمة  - أوالً  

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

  ٧  ١١-٩  .................................................حالة إعداد التقارير واألهلية - ثانياً 
  ٧  ٩  .............................حالة التقارير السنوية وعملية االستعراض - ألف    
  ٧  ١١-١٠  .......................................................حالة األهلية -  باء    

  ١٠  ٣٢-١٢  ..................................................بارامترات احملاسبة الرئيسية - ثالثاً 
  ١٠  ١٦-١٢  ...................................رامترات احملاسبة األولية الرئيسيةبا - ألف    
  ١٣  ٢٥-١٧  .......٢٠٠٩ و٢٠٠٨انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة عامي  -  باء    
  ١٧  ٣٢-٢٦  ........................معامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو - جيم    
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 مقدمة  - أوالً  

  الوالية - ألف 
مؤمتر (بروتوكول كيوتو   طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           -١

، إىل األطراف املدرجة يف املرفـق       ١-م أإ /١٥، مبوجب مقرره    )اجتماع األطراف /األطراف
األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو والـيت تعهـدت بااللتزامـات               

 تبدأ يف   أن) األطراف املدرجة يف املرفق باء    (املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو        
 من بروتوكول كيوتو مـع تقـدمي        ٧ من املادة    ١تبليغ املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة      

تقارير اجلرد املطلوب تقدميها مبوجب االتفاقية عن السنة األوىل من فترة االلتزام بعد بدء نفاذ               
ورمبا تود األطراف أيـضاً أن تبـدأ يف إبـالغ هـذه             . الربوتوكول بالنسبة لذلك الطرف   

املعلومات، على أساس طوعي، اعتباراً من السنة اليت تلي تقدمي املعلومات املـشار إليهـا يف           
  :وينبغي هلذه املعلومات أن تتضمن ما يلي. ١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٦الفقرة 

انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر املدرجة يف املرفق ألـف لربوتوكـول              )أ(  
  م اجلرد السنوية لغازات الدفيئة؛كيوتو املقدمة كجزء من قوائ

 مصادرها وعمليـات إزالتـها      منانبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ        )ب(  
بواسطة البواليع النامجة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة             

 مـن   ٤قرة  الفاملشمولة ب ، واألنشطة املختارة، إن وجدت،      ٣ من املادة    ٣املشمولة بالفقرة   
   من بروتوكول كيوتو؛ ٣املادة 

وحدات خفض االنبعاثات،   : معامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو      )ج(  
ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد، ووحدات اخلفض املعتمد املؤقتة، ووحـدات اخلفـض         

  .املعتمد الطويلة األجل، ووحدات الكميات املسندة، ووحدات اإلزالة
، إىل األمانـة    ١-م أإ /١٣ع األطراف، مبوجب مقرره     اجتما/طرافوطلب مؤمتر األ    -٢

 من مرفـق ذلـك   ٦١أن تبدأ يف نشر تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املشار إليه يف الفقرة          
 من بروتوكول كيوتو وتسوية أي مسألة       ٨املقرر بعد إجناز االستعراض األوَّيل مبوجب املادة        

، أو بالكميـة املـسندة      ٥ من املادة    ٢كيف مبوجب الفقرة    من مسائل التنفيذ اليت تتعلق بالت     
 من بروتوكول كيوتو، وأن حتيل هذه التقارير إىل         ٣ من املادة    ٨ و ٧للطرف عمالً بالفقرتني    

  .اجتماع األطراف، وإىل جلنة االمتثال، وكل طرف من األطراف املعنية/مؤمتر األطراف
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  املذكرة نطاق - باء 
 تشرين  ٢٤ أعاله، كانت األمانة قد نشرت حىت        ٢ إليه يف الفقرة     استجابة للطلب املشار    -٣

  : أربعة تقارير عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء٢٠١١أكتوبر /األول
 األّولية احملاسبة بارامترات عن معلومات يتضمن الذي )١(األول التقرير شرُن )أ( 

  ؛٢٠٠٨ عاميف  باء املرفق يف املدرجة األطراف مبعظم تتعلق
الذي يتضمن معلومات عن بارامترات      )٢(الثاين التقرير نشر،  ٢٠٠٩ عاميف   )ب( 

 ١ مبوجب الفقرة ٢٠٠٩احملاسبة األّولية وكذا املعلومات التكميلية ذات الصلة املقدمة يف عام 
   من بروتوكول كيوتو؛٧من املادة 
تـضمن معلومـات عـن      الذي ي  )٣(الثالث التقرير شرُن،  ٢٠١٠ عاميف   )ج( 

 ٢٠١٠بارامترات احملاسبة األّولية وكذا املعلومات التكميلية ذات الصلة املقدمـة يف عـام              
   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ١مبوجب الفقرة 

الذي يتضمن معلومات عـن بـارامترات        )٤(الرابع التقرير هي الوثيقة هذه )د( 
 مـن   ٧ من املادة    ١ت الصلة املقدمة مبوجب الفقرة      احملاسبة األّولية واملعلومات التكميلية ذا    

  .٢٠١١عام يف بروتوكول كيوتو 
، كانت االستعراضات األولية قـد أجنـزت        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤وحىت    -٤

وقدمت بيالروس تقريرها األويل، إال أن       . املدرجة يف املرفق باء    ٣٨ل جلميع األطراف ا  بالنسبة  
 ألن التعديل الذي يقضي بإدراج بيالروس يف املرفق باء لربوتوكـول            استعراض التقرير مل يبدأ،   

مل يدخل بعـد حيـز     )  يف املائة  ٩٢ بةنساستناداً إىل   االنبعاثات  التزام كمي خبفض    مع  (كيوتو  
، من صياغة التقريـر     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦ وانتهى فريق خرباء االستعراض، يف       .)٥(النفاذ

وتضمن تقرير االستعراض مسألتني من مسائل التنفيذ       .  لكرواتيا املتعلق باستعراض التقرير األويل   
 أمام  وقدمت كرواتيا طعناً   .تتعلقان بالكمية املسندة لكرواتيا واحتياطي فترة االلتزام اخلاص هبا        

 اجتماع األطراف يف القرار النهائي الصادر عن فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال           /مؤمتر األطراف 

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1و Add.1و Add.1/Corr.1. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2009/15و Add.1. 
)٣( FCCC/KP/CMP/2010/5 و Add.1. 
)٤( FCCC/KP/CMP/2011/8و Add.1. 
اجتمـاع األطـراف يف بـايل       /ف من تقرير الدورة الثالثة ملـؤمتر األطـرا        ١٦٠ و ١٥٩ بالفقرتني   عمالً )٥(

)FCCC/KP/CMP/2007/9(   اجتماع األطراف من اهليئة الفرعية للتنفيذ النظـر يف         /، طلب مؤمتر األطراف
ـ                ة يف  مسألة استعراض التقرير األويل لبيالروس قبل دخول التعديل حيز النفاذ عند استيفاء الـشروط املبين

 . من ذلك التقرير١٦٠الفقرة 
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 )٦(كرواتيا سحبت ،٢٠١١أغسطس/آب ٤ويف  . فيما يتعلق هباتني املسألتني لربوتوكول كيوتو 
وستصبح القيم النهائية لبارامترات احملاسبة األّولية لكرواتيا متاحـة     مـا إن                . ذلك الطعن 

  .تسوى مسائل التنفيذ
 ٣٨ل  مجيع األطراف ا   ٢٠١١ويشمل هذا التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لعام           -٥

 عـن  عامةنبذة   التقرير يتضمن األّولية، احملاسبة بارامترات إىل وإضافة .باء املرفق يف جةاملدر
 تـشرين  ٢٤ حـىت  منها استعرض وما ٢٠١٠ عام األطراف من املقدمة السنوية املعلومات

جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املذكورة يف         ) أ(:)٧(٢٠١١ أكتوبر/األول
انبعاثات وعمليات إزالـة    ) ب(؛  ٢٠٠٨  يف عام  مالربوتوكول كيوتو املبلغ عنه   املرفق ألف   

غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة             
 ٤ من بروتوكول كيوتو واألنشطة املختارة املشمولة بالفقرة         ٣ من املادة    ٣املشمولة بالفقرة   

 ٣١معامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتـو حـىت         ) ج (؛٢٠٠٨ لعام   ٣من املادة   
كما يتضمن التقرير معلومات مؤقتة كمـا أبلغـت عنـها           . ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول 

جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املـذكورة         ) أ: (٢٠١١األطراف يف عام    
انبعاثـات  ) ب(؛ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يا يف عـام   ميف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو املبلغ عنه      

وعمليات إزالة غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي            
ختارة املشمولة   من بروتوكول كيوتو واألنشطة امل     ٣ من املادة    ٣واحلراجة املشمولة بالفقرة    

ـ     ) ج(؛  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ منه لعامي    ٣املادة   من   ٤بالفقرة   دات معـامالت وأرصـدة وح
وهذا التقرير مؤقت بطبيعته ألن     . ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٣١بروتوكول كيوتو حىت    

. ، مؤقتـة  ٢٠١١بعض أجزاء املعلومات املقدمة، وال سيما األجزاء املبلغ عنـها يف عـام              
 ٢٠١١وستصبح القيم النهائية متاحة بعد إجناز االستعراض السنوي للمعلومات املقدمة عام            

  . من مسائل التنفيذ، وستقدم يف التقارير املقبلة على النحو املالئموتسوية أي مسألة
 يف للمشاركة باء املرفق يف املدرجة ٣٨ل ا األطراف أهلية مدى   عن معلوماتوتقدم    -٦

  .كيوتو بروتوكول مبوجب املرونة آليات
ف وترد يف إضافة هذا التقرير معلومات تفصيلية عن الكميات املسندة لفرادى األطرا             -٧

وميكن . املدرجة يف املرفق باء وغريها من معلومات احملاسبة املقدمة مبوجب بروتوكول كيوتو           
االطالع على كامل التقارير السنوية لقوائم جرد غازات الدفيئة ومعلومات احملاسبة املقدمـة             

  .)٨(من األطراف يف موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت
__________ 

)٦( FCCC/KP/CMP/2011/2. 
 جلميـع   ٢٠١٠، كان قد انتهي من االستعراض الـسنوي لعـام           ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤حىت   )٧(

 . املدرجة يف املرفق باء باستثناء ليتوانيا اليت ال تزال مسائل التنفيذ املتعلقة هبا تنتظر احلل٣٨ل األطراف ا
)٨( >http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/ 

items/5270.php<. 
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 اجتمـاع  بوصـفه  العامـل  األطراف مؤمتر يتخذها أنميكن   اليت اإلجراءات - جيم 
  كيوتو بروتوكول يف األطراف

اجتماع األطراف يف النظر يف املعلومات الواردة يف هـذه        /قد يرغب مؤمتر األطراف     -٨
اجتمـاع  /الوثيقة ويف إحالتها إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيها وتقدم إىل مؤمتر األطراف            

  .اذ مزيد من اإلجراءات، إذا لزم األمراألطراف توصيات بشأن اخت

  واألهلية التقارير إعداد حالة - ثانياً 

  االستعراض وعملية السنوية التقارير حالة - ألف 
 املدرجـة يف    ٣٨ ل، كانت مجيع األطراف ا    ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤حىت    -٩

ا حيث شكلت قوائم اجلرد     املرفق باء قد قدمت قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة اخلاصة هب          
 ٢٠١١يف عـام     )٩(األطراف من هذه    ٣٦وقدم  . أحدث القوائم املتاحة   ٢٠٠٩ عاماملتعلقة ب 

 كـانون   ١كذلك جداول النموذج اإللكتروين املوحد اخلاصة هبا عن الفترة املمتـدة مـن              
 مجيعهـا   ٣٨ ل، كما قدمت األطـراف ا     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١يناير إىل   /الثاين
لومات عن انبعاثات وعمليات إزالة غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة استخدام األراضـي             مع

 من بروتوكول كيوتـو     ٣ من املادة    ٣ األراضي واحلراجة املشمولة بالفقرة      داموتغيري استخ 
وقد ُشرع يف االستعراضـات الـسنوية       . ٣ من املادة    ٤واألنشطة املختارة املشمولة بالفقرة     

 مـن   ٧ من املـادة     ١ يف إطار الفقرة     ٢٠١١دمة من هذه األطراف يف عام       للمعلومات املق 
  .مستمرةبروتوكول كيوتو وهي ال تزال 

  األهلية حالة - باء 
 حالة أهلية األطراف املدرجة يف املرفق باء للمشاركة يف آليـات            ١ترد يف اجلدول      -١٠

 ١-م أإ /١١ و ١-أإم  /٩ و ١-م أإ /٣ بـاملقررات    املرونة مبوجب بروتوكول كيوتو عمـالً     
وكانت مجيع األطراف املدرجـة يف      . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ حىت   ١-م أإ /١٥و

  .املرفق باء، باستثناء أوكرانيا ورومانيا وكرواتيا، مؤهلة للمشاركة يف آليات املرونة
 مـن  نتهىُي إن ما واحملاسبة التجميع بيانات قاعدة يف األهلية حالة حتديث وسيجري  -١١
  .وجدت إن التنفيذ، مسائل وحتل ٢٠١١ عاميف  عنها املبلغ للمعلومات السنوي عراضاالست

__________ 

، ٢٠١١عام  يف  إبالغ مثل هذه املعلومات     إىل  ، مل تكن آيسلندا وموناكو يف حاجة        ١-م أإ /١٤ ملرفق املقرر    وفقاً ) ٩(
 .٢٠١١يناير / كانون الثاين١بروتوكول كيوتو قبل من وحدات أو تقتنيا أية وحدات ُتحوِّال ألهنما مل 



FCCC/KP/CMP/2011/8 

GE.11-64708 8 

  ١ اجلدول
  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

)ب(االحتاد األورويب
 ٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ مؤهل 

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

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

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

 ٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٩ مؤهل اإيطالي

 ٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٨ مؤهل تغالالرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٠٠/٠٠/٠٩، الساعة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ مؤهل انناليو

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

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

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

 ١٠/٢٠/١٢، الساعة ٢٠١١توبر أك/ تشرين األول١٢ )د(غري مؤهل أوكرانيا

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

 ١٢/٤٢/١٥، الساعة ٢٠١١فرباير / شباط٤ مؤهل بلغاريا

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

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

 ٢٠/٠٣/١١، الساعة ٢٠١١أغسطس / آب٢٧ )ج(غري مؤهل رومانيا

 ٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨فرباير / شباط٤ مؤهل سلوفاكيا
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 )أ()التاريخ والساعة(آخر تغيري يف حالة األهلية  احلالة الطرف املدرج يف املرفق باء

 ٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢ مؤهل سلوفينيا

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

٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٧  األهليةمعلَّق كرواتيا
 ٠٠/٠٠/٠٩، الساعة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦ مؤهل كندا

 ٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٩ مؤهل التفيـا

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

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

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

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

٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ مؤهل نيوزيلندا
٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣٠ مؤهل هنغاريا
٠١/٠٠/٠٠، الساعة ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣٠ مؤهل اليابان

 من بروتوكول كيوتـو، عمـالً       ٦املادة   : ملتطلبات األهلية مبوجب   فياًيعترب مستو =  مؤهل  :املختصرات
     من مرفـق املقـرر      ٣٢، عمالً بالفقرة    ١٢؛ واملادة   ١-م أإ /٩ من مرفق املقرر     ٢٢بالفقرة  

ال ُيعتـرب   =  ؛ غري مؤهل  ١-م أإ /١١ من مرفق املقرر     ٣، عمالً بالفقرة    ١٧؛ واملادة   ١-م أإ /٣
ة املذكورة أعاله ولكن جيوز له إصدار وحتويل وحـدات خفـض            مستوفياً ملتطلبات األهلي  

؛ ١-م أإ/٩ من مرفق املقـرر     ٢٤االنبعاثات ألغراض مشاريع التنفيذ املشترك عمالً بالفقرة        
 ١٢ و ٦ال ُيعترب مستوفياً لواحد أو أكثر من متطلبات األهلية مبوجب املواد             =  األهلية معلّق
 من الفرع اخلامس عشر     ٤علّق األهلية عمالً بالفقرة      من بروتوكول كيوتو، وبالتايل تُ     ١٧و

  .١-م أإ/٢٧من مرفق املقرر 
 .كل األوقات حمددة بتوقيت غرينيتش  )أ(
 وقـت إيـداع اجلماعـة       ١٥ل االدول املدرجة حتت االحتاد األورويب هي الدول األعضاء           )ب(

 .٢٠٠٢مايو / أيار٣١األوروبية لصك موافقتها على بروتوكول كيوتو يف 
 ١٨أصبحت رومانيا مؤهلة للمشاركة يف آليات املرونة مبوجـب بروتوكـول كيوتـو يف                 )ج(

؛ بيد أن فرع اإلنفاذ علّق أهلية رومانيـا يف          ٠١/٠٠/٠٠، يف الساعة    ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
وميكـن  . ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٧مسألة التنفيذ املتعلقة بنظامها الوطين يف       تسوية  انتظار  

:  يف العنـوان التـايل  رومانيامفصلة بشأن مسألة التنفيذ فيما يتعلق باالطالع على معلومات    
>http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php<. 

 ٢٩ بروتوكـول كيوتـو يف       أصبحت أوكرانيا مؤهلة للمشاركة يف آليات املرونة مبوجب         )د(
؛ بيد أن فرع اإلنفاذ علّق أهلية أوكرانيـا يف          ٠١/٠٠/٠٠، يف الساعة    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

. ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٢مسألة التنفيذ املتعلقة بنظامها الوطين يف       تسوية  انتظار  
يف العنـوان   وميكن االطالع على معلومات مفصلة بشأن مسألة التنفيذ فيما يتعلق بأوكرانيا            

 .>http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php<: التايل
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  الرئيسية احملاسبة بارامترات - ثالثاً 

  الرئيسية األولية احملاسبة بارامترات - ألف 
: ريفات السنة األساس اليت اخـتريت حلـساب الغـازات املفلـورة          تع ٢يبني اجلدول     -١٢

اهليدروفلوروكربونات، واهليدروكربونات املشبعة بالفلور، وسداسي فلوريد الكربيت، وانبعاثات        
غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف من بروتوكول كيوتو يف سنة األساس               

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧مالً بالفقرتني والكميات املسندة احملددة ع

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

 )أ(سنة األساس

هدف خفض 
، احلد منها/االنبعاثات

 من مستوىبالنسبة املئوية 
 سنة األساس

 الطرف

ثاين أكسيد الكربون،
أكسيد وامليثان، و

 ثنائي النتروجني
الغازات 
 املفلورة

االنبعاثات يف سنة 
بأطنان ( )ب(األساس

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

بأطنان ( الكمية املسندة
مكافئ ثاين أكسيد 

 )الكربون

 أو ١٩٩٠ ١٩٩٠ االحتاد األورويب
١٩٩٥ 

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 إيطاليــا

 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
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 )أ(سنة األساس

هدف خفض 
، احلد منها/االنبعاثات

 من مستوىبالنسبة املئوية 
 سنة األساس

 الطرف

ثاين أكسيد الكربون،
أكسيد وامليثان، و

 ثنائي النتروجني
الغازات 
 املفلورة

االنبعاثات يف سنة 
بأطنان ( )ب(األساس

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

بأطنان ( الكمية املسندة
مكافئ ثاين أكسيد 

 )الكربون

 ٨٠٦ ٦٦٩ ٦٦٨ ١٢٥ ٩٢ ١٦٩ ٩٨٧ ١٠٦ ١٩٩٥ ١٩٩٠ اناليون

 ٣١٩ ٠٩٥ ٦١٧ ١٦ – ١٠٠ ٠٦٤ ٤١٩ ٣٢٣ ٣ ١٩٩٥ ١٩٩٠ لروسياالحتاد ا

 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

 – – – – – – )د(كرواتيا

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

 ١٣٠ ١٨٢ ١١٩ – ٩٢ ١٥٩ ٩٠٩ ٢٥ ١٩٩٥ ١٩٩٠ التفيـا

 ١٧٧ ٣٠٦ ٢٢٧ – ٩٢ ٣٨٦ ٤١٤ ٤٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ليتوانيا

 ٦٢٣ ٠٥٥ ١ – ٩٢ ٤٨٣ ٢٢٩ ١٩٩٠ ١٩٩٠ تاينليختنش

 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 وزيلنداني

 ٦٠٠ ٣٦٦ ٥٤٢ – ٩٤ ١٤٩ ٣٩٧ ١١٥ ١٩٩٥ ١٩٨٧–١٩٨٥ هنغاريا

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

 ١١٢ ٩٢٩ ٢٨٤ ٦٠ – – ١٠٦ ١١٤ ٥٧٥ ١٢ – – )ه(اجملموع   

 كـسنة أسـاس     ١٩٩٥ميكن أن ختتار األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية استخدام سنة              )أ(
اهليدروفلوروكربونات واهليدروكربونات املشبعة بـالفلور     (جملموع انبعاثاهتا من الغازات املفلورة      

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨، وفقاً للفقرة )فلوريد الكربيتوسداسي 
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 شري إىل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس املستخدم حلساب الكمية املسندة عمالً             ت  )ب(
أن األطراف التالية أدرجت صـايف      ُيشار إىل    . من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٨ و ٧بالفقرتني  
     يف ) إزالـة الغابـات   (ات من استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة           االنبعاث

 .١-م أإ/١٣من مرفـق املقـرر   ) ب(٥ للفقرة  جمموع انبعاث غازات الدفيئة لسنة األساس وفقاً      
 مـن    طنـاً  ٤ ٧١٩ :آيرلندا من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛        طناً ١٣١ ٥٤٤ ٥١٣ :أستراليا

 : من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ الربتغال       طناً ٣٨ ٦٧٦ : الكربون؛ هولندا  مكافئ ثاين أكسيد  
 أطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون؛ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا             ٩٨١ ٢٠٣

 . من مكافئ ثاين أكسيد الكربون طنا٣٦٥ً ٥٩٣ :الشمالية
 ١قيق أهدافها بصورة مشتركة وفقاً للفقـرة        يف االحتاد األورويب على حت    عضواً  دولة   ١٥اتفقت    )ج(

 . من بروتوكول كيوتو٤من املادة 
،  مل ُتسو بعـد    التنفيذمتعلقة ب زال مسائل   تمن عملية االستعراض األويل لكرواتيا، لكن ال        انُتهي    )د(

 . األّولية لكرواتيا غري متاحة احملاسبة ولذلك فإن بارامترات
لالحتاد األورويب لكنه ال يشمل الكميات املسندة لفرادى الـدول          يشمل اجملموع الكمية املسندة       )ه(

 .األعضاء لتفادي احلساب مّرتني

جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس املستخدم حلساب الكمية املسندة عمـالً             -١ 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧بالفقرتني 

 من  ٣ من املادة    ٨التفاقية، مبوجب الفقرة    جيوز لكل طرف مدرج يف املرفق األول ل         -١٣
 كسنة أساس له بالنسبة إىل الغازات املفلـورة         ١٩٩٥بروتوكول كيوتو، أن يستخدم سنة      

وبناًء علـى ذلـك،    . ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني   ألغراض حساب الكمية املسندة له عمالً     
ساس للغازات املفلـورة،     كسنة أ  ١٩٩٥ طرفاً مدرجاً يف املرفق باء استخدام سنة         ٢٣اختار  

يف حني استخدمت بقية األطراف، باستثناء االحتاد األورويب، سنة األساس نفـسها جلميـع              
للغازات ) ١٩٩٥ أو   ١٩٩٠(ويستخدم االحتاد األورويب عدة سنوات أساس       . غازات الدفيئة 

  .املفلورة، حسب سنة األساس اليت ختتارها فرادى الدول األعضاء
 )١٠( من األطراف املدرجة يف املرفق باء      ٣٦عاثات غازات الدفيئة من     وبلغ جمموع انب    -١٤
 من  ٣ من املادة    ٨ و ٧ بالفقرتني   املستخدم حلساب الكمية املسندة عمالً     )١١(األساس سنة يف

 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ويشمل ١٢ ٥٧٥,١بروتوكول كيوتو ما قدره    
 مليون طن من مكـافئ ثـاين أكـسيد          ١٢ ٤٤٢,٢ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة البالغ    

الكربون الناشئ عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو، واالنبعاثـات مـن       
صايف االنبعاثات وعمليـات    (أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        

 مليون طن من    ١٣٢,٩البالغ  )) إزالة الغابات (اإلزالة خالل سنة األساس من حتويل األحراج        
  .مكافئ ثاين أكسيد الكربون

__________ 

نبعاثات من االحتاد األورويب لكنه ال يشمل انبعاثات فرادى الدول األعضاء وذلك لتفادي يشمل اجملموع اال )١٠(
 .احلساب مّرتني

يشري جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف سنة األساس إىل جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الذي استخدم  )١١(
 .تو بروتوكول كيو٣املادة  من ٨ و٧ بالفقرتني حلساب الكمية املسندة عمالً
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   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧الكمية املسندة عمالً بالفقرتني   -٢ 
 من بروتوكول كيوتو يف     ٣ من املادة    ٨ و ٧حتسب الكمية املسندة عمالً بالفقرتني        -١٥

أهنا النسبة املئوية املسّجلة هلذا الطرف يف املرفق        فترة االلتزام األوىل لطرف من األطراف على        
باء لربوتوكول كيوتو جلميع انبعاثاته من غازات الدفيئة البشرية املنشأ املعرب عنها مبكافئ ثاين              
أكسيد الكربون الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتـو يف سـنة               

 من بروتوكول كيوتو، جرى حساب      ٤ من املادة    ١ة  ووفقاً للفقر . األساس مضروبة يف مخسة   
 األعضاء يف االحتاد األورويب يف إطار اتفاق تقاسم األعباء ضمن           ١٥ لالكميات املسندة للدول ا   

 تـشرين   ٢٤مة يف التقـارير األوليـة، حـىت         واستناداً إىل املعلومات املقدّ   . ألورويباالحتاد ا 
) ٢٠١٢-٢٠٠٨(ة لفتـرة االلتـزام األوىل       ، ُحددت الكميات املسند   ٢٠١١أكتوبر  /األول

  . طرفا٣٧ً لبالنسبة 
 ٣٦ل ا ألطـراف ا جلميع )١٢(املسندة الكميات جمموع بلغ األوىل، االلتزام فترة ويف  -١٦

 وبلغ .الكربون أكسيد ثاين مكافئ من طناً ٦٠ ٢٨٤ ٩٢٩ ١١٢ جمتمعة باء املرفق يف املدرجة
 ١٩ ٦٢١ ٣٨١ ٥٠٩ األوىل االلتـزام  فترة خالل األورويب لالحتاد املسندة الكميات جمموع
  .الكربون أكسيد ثاين مكافئ من أطنان

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة عامي   - باء 

 ٢٠٠٨االنبعاثات الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو عامي              -١ 
  ٢٠٠٩و

 املدرجون يف املرفق باء مجيعهم قوائم جردهم        ٣٨ ل ا ، قدم األطراف  ٢٠١١يف عام     -١٧
الوطنية لغازات الدفيئة، يف شكل جداول منوذج اإلبالغ املوحَّد وتقـارير اجلـرد الوطنيـة               

ووقت إعداد هـذا التقريـر،      . ٢٠٠٩كليهما، عن الفترة املمتدة من سنة األساس إىل عام          
ات املتعلقة باالنبعاثات من املـصادر       بصدد استعراض املعلوم   راضكانت أفرقة خرباء االستع   

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو عن عامي 
، بلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق           ٢٠٠٩ويف عام     -١٨

 مليون طن مـن     ٩ ٧٦٢,٢باء الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو           
 يف املائة عن مستوى سـنة األسـاس         ٢٢,٤وهو ما يقل بنسبة     .  أكسيد الكربون  مكافئ ثاين 

 الذي يستند إىل    ٢٠٠٨ يف املائة عن مستوى عام       ٦,٣احملدد مبوجب بروتوكول كيوتو وبنسبة      
  ).١انظر الشكل البياين  (٢٠١١املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق باء عام 

__________ 

يشمل اجملموع الكمية املسندة لالحتاد األورويب لكنه ال يشمل الكميات املسندة لفرادى الدول األعضاء  )١٢(
 .لتفادي احلساب مّرتني
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  ١ ينالبيا الشكل
انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق باء الناشئة عن املـصادر             جمموع  

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨املذكورة يف املرفق ألف لربوتوكول كيوتو عامي 

9 762.2

12 575.1

10 415. 3

5 000

10 000

15 000

Total base year emissions used for
calculation of assigned amount

pursuant to Article 3, paragraphs
7 and 8

Total emissions from sources
listed in Annex A to the Kyoto
Protocol for Annex B Parties in

2008

Total emissions from sources
listed in Annex A to the Kyoto
Protocol for Annex B Parties in

2009

(M
t C

O
2 

eq
)

 
 بـاء  املرفـق  يف املدرجـة  األطراف من الدفيئة غازات انبعاثات  جمموع قيُمبصورة مؤقتة هنا    عرض  ُت  :مالحظة

تستند ، اليت   ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ عامييف   كيوتو لربوتوكول ألف املرفق يف املذكورة ملصادرا عن الناشئة
  .، وقد تتغري تبعاً لنتائج عمليات االستعراض السنوي اجلارية٢٠١١عام يف املعلومات املقدمة إىل 

 ٢٠٠٨االختالف يف بيانات االنبعاثات الناشئة عن املصادر املذكورة يف املرفق ألف لعام               -٢ 
  ٢٠١١ و٢٠١٠واردة يف تقريري عام ال

 املرفـق  يف املذكورة املصادر من الدفيئة غازات انبعاث بيانات من   جمموعتان هناك  -١٩
 استعراضـها  جـرى  واليت ٢٠١٠ عام يف تقارير    عنها غاملبلّ األرقام :كيوتو لربوتوكول ألف

 اليت ٢٠١١ عام يف تقارير    عنها غاملبلّ واألرقام واحملاسبة، التجميع بيانات قاعدة يف وتسجيلها
  . حالياًاستعراضها جيري واليت املتاحة البيانات أحدث تعترب
وقد بلغ جمموع انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن املصادر املـذكورة يف املرفـق                    -٢٠

 ما قـدره    ٢٠١١ واليت بلّغت عنها األطراف يف عام        ٢٠٠٨ألف لربوتوكول كيوتو يف عام      
 يف املائة   ٠,٠٦وهو ما يقل بنسبة     .  طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون       مليون ١٠ ٤١٥,٣

 ١٠ ٤٢١,٢٩ (٢٠١٠غت عنها األطراف املدرجة يف املرفق باء يف عـام           عن القيمة اليت بلّ   
ويعود . واليت استعرضها فريق خرباء االستعراض    ) مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون      

  . قوائَم جرد غازات الدفيئة اخلاصة هباادة حساب األطراف إعهذا التغري يف القيمة أساساً إىل

جمموع انبعاثات األطراف
 املدرجة يف املرفق باء الناشئة عن
 املصادر املذكورة يف املرفق ألف

  ٢٠٠٨لربوتوكول كيوتو عام 

جمموع االنبعاثات يف سنة األساس
املستخدم حلساب الكمية املسندة 

 ٣ من املادة ٨ و٧عمالً بالفقرتني 
  من الربوتوكول االختياري

ون
كرب

د ال
كسي

ين أ
ئ ثا

كاف
ن م

ن م
ن ط

مليو
جمموع انبعاثات األطراف  

 املدرجة يف املرفق باء الناشئة عن
 فاملصادر املذكورة يف املرفق أل

 ٢٠٠٩لربوتوكول كيوتو عام 
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 األراضي استخدام وتغيري األراضي استخدام أنشطة عن الناشئة الدفيئة غازات انبعاثات  -٣ 
  إزالتها وعمليات واحلراجة

 طرفاً حساب أنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي            ٢٩اختار    -٢١
مـرة  ( من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام بأكملها  ٣ من املادة    ٣فقرة  واحلراجة املشمولة بال  

 طرفـاً عـدم     ١٢واختار  .  أطراف حساهبا سنوياً   ٨واختار  ) واحدة عند انتهاء فترة االلتزام    
     حساب أي أنشطة الستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة املـشمولة              

ل كيوتو، يف حني اختارت األطراف األخـرى نـشاطاً           من بروتوكو  ٣ من املادة    ٤بالفقرة  
  ).٣اجلدول (واحداً على األقل من بني هذه األنشطة 

  ٣ اجلدول
 ٣ من املـادة     ٤األساليب اليت اختارهتا األطراف حلساب األنشطة مبوجب الفقرة          وجزم

  من بروتوكول كيوتو
 ٣ من املادة ٤الفقرة املشمولة باألنشطة  د األطراف حبسب فترة احملاسبة املختارةعد

فترة االلتزام بأكملها حماسبة سنوية ال توجد حماسبة من بروتوكول كيوتو
 ١٨ ٥ ١٤ إدارة الغابات

 ٣ ١ ٣٣ إدارة األراضي الزراعية

 ١ ١ ٣٥ إدارة املراعـي

 ٣ صفر ٣٤ جتديد الغطاء النبايت

 الطرف قيم حمـددة للبـارامترات ألن        ال يشمل اجلدول االحتاد األورويب؛ وال توجد لدى هذا          :مالحظة
أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وفترات احملاسبة املختارة هلـذه            

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

باء أن يدرج يف جرده     ، على كل طرف مدرج يف املرفق        ١-م أإ /١٥ووفقاً للمقرر     -٢٢
السنوي لغازات الدفيئة معلومات بشأن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من مصادرها            

ـ           ري اسـتخدام   يوعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناشئة عن أنشطة استخدام األراضي وتغ
وجـدت،  ، واألنـشطة املختـارة، إن       ٣ من املادة    ٣األراضي واحلراجة، املشمولة بالفقرة     

، عندما حيل وقت تقدمي قائمة اجلرد مبوجب االتفاقيـة عـن   ٣ من املادة ٤املشمولة بالفقرة  
، كانت  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ويف  . السنة األوىل من فترة التزام بروتوكول كيوتو      

 مـوجز املعلومـات     ٤ويرد يف اجلدول    . علومات قد أبلغت مجيعها هذه امل     ٣٨ لاألطراف ا 
 عن جمموع صايف انبعاثات     ١-م أإ /١٦  املقدمة عمالً باملقرر   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بعامي  املتعلقة  

غازات الدفيئة البشرية املنَشأ وعمليات إزالتها بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفـق بـاء               
 استخدام األراضـي واحلراجـة      يريالناشئة عن كل نشاط من أنشطة استخدام األراضي وتغ        

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ بالفقرتني املضطلع هبا املشمولة
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  ٤ اجلدول
 جملموع صايف انبعاثات غازات الدفيئة البـشرية املنـَشأ          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  موجز  

وعمليات إزالتها بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق باء الناشئة عن كل نشاط مـن               
 ٤ و ٣حلراجة املشمولة بالفقرتني    أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي وا      

   من بروتوكول كيوتو٣من املادة 
أنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام       

ـ  األراضي واحلراجة     ٤ و ٣الفقرتني  املشمولة ب
  من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

عدد األطراف 
 املبلغة

صايف انبعاثات غـازات الدفيئـة أو       
بأطنان مكافئ ثـاين    (عمليات إزالتها   

 ٢٠٠٨عام يف ) سيد الكربونأك

صايف انبعاثات غازات الدفيئـة أو      
بأطنان مكافئ ثاين (عمليات إزالتها 
 ٢٠٠٩عام يف ) أكسيد الكربون

      ٣ من املادة ٣املشمولة بالفقرة األنشطة 
 –٩٢٤ ١٢٢ ١٢٩ –٤٦٩ ٠٩٢ ١٢٦ ٣٧ التحريج وإعادة التحريج

 ١٨٧ ٤٢٨ ١٣٥ ٢٢١ ٠٢٨ ١٥٣ ٣٧ إزالة الغابات

 ٢٦٣ ٣٠٥ ٦ ٧٥٣ ٩٣٥ ٢٦  صايف االنبعاثات أو عمليات اإلزالة

    ٤ من املادة ٣الفقرة املشمولة باألنشطة 

 –٨٩٢ ١٢٢ ٣٤٣ ١ –٧٨١ ٠٥٠ ٢٧١ ١ ٢٣ إدارة الغابات

 –١٤٠ ١٥١ ١٦ –٤٤٣ ٠٠٦ ١٤ ٤ إدارة األراضي الزراعية

 –٣١٢ ٥٥٧ ١ –٨١١ ٥٣٦ ١ ٢ إدارة املراعـي

 –٢٠٥ ٢٨٢ ١ –٦٥٤ ٢٤٢ ١ ٣ ايتجتديد الغطاء النب

 –٥٤٩ ١١٣ ٣٦٢ ١ –٦٨٩ ٨٣٦ ٢٨٧ ١  صايف االنبعاثات أو عمليات اإلزالة

     ، مل تكـن األطـراف قـد أصـدرت أي      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت    -٢٣
 ٣ مـن املـادة      ٣ ناشئة عن أنشطتها املشمولة بالفقرة       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وحدة إزالة لعامي    
 من بروتوكول كيوتـو حمـسوبة وفقـاً         ٣ من املادة    ٤ املشمولة بالفقرة    واألنشطة املختارة 

وستصدر هذه الوحدات عقب استكمال االستعراض      . ١-م أإ /١٦ و ١-م أإ /١٣للمقررين  
     مـن   ٢، مع مراعاة أي تعديالت جترى وفقاً للفقـرة          ٨ وفقاً للمادة    ٢٠١١السنوي لعام   

ألة من مسائل التنفيذ تتصل بصايف عمليـات         من بروتوكول كيوتو، وتسوية أي مس      ٥املادة  
  .إزالة انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ املبلغ عنه

 املتعلقة باالنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشـئة عـن         ٢٠٠٨اختالف بيانات تقارير عام       -٤ 
 ٢٠١٠استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الواردة يف تقارير عـام            

  ٢٠١١ يف تقارير عام عنها
هناك أيضاً جمموعتان من بيانات انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن أنشطة استخدام        -٢٤

 وعن األنـشطة    ٣ من املادة    ٣األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بالفقرة        
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 عنـها ضـمن   القيم املبلـغ  :  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤املختارة املشمولة بالفقرة    
 اليت جرى استعراضها وتسجيلها يف قاعدة بيانات التجميـع          ٢٠١٠املعلومات املقدمة عام    

 اليت تعترب أحدث البيانـات      ٢٠١١واحملاسبة، والقيم املبلغ عنها ضمن املعلومات املقدمة عام         
  .املتاحة واليت جيري استعراضها حالياً

     ات الدفيئة الناشـئة عـن األنـشطة        وقد بلغ جمموع انبعاثات وعمليات إزالة غاز        -٢٥
     ، مـا قـدره     ٢٠١١، وفق ما بلغت عنه األطراف يف عام         ٢٠٠٨املشار إليها أعاله يف عام      

 ٠,٠٧ بوهو ما ميثل نسبة تقل .  طناً من مكافئ ثاين أكسيد الكربون      ١ ٢٦٠ ٩٠٠ ٩٣٦-
            ٢٠١٠بـاء يف عـام    األطـراف املدرجـة يف املرفـق    نهايف املائة عن القيمة اليت بلّغت ع    

ويعود هذا التغّير يف الـرقم      . واستعرضها فريق خرباء االستعراض   ) ١ ١٨٢ ٢٧٧ ٠٧٩-(
  .أساساً إىل إعادة حساب األطراِف قوائَم جرد غازات الدفيئة اخلاصة هبا

   كيوتو بروتوكول وحدات وأرصدة معامالت - جيم 
الكميـات املـضافة إىل الكميـة املـسندة     عن  )١٣(عامة مؤقتةنبذة  يقدم هذا الفرع      -٢٦

 من بروتوكول كيوتو، يف هنايـة       ٣ من املادة    ٨ و ٧والكميات املطروحة منها، عمالً بالفقرتني      
 طرفاً من األطراف املدرجة يف املرفق باء اليت قـدمت جـداول             ٣٦ ب فيما يتعلق    ٢٠١٠عام  

. ٢٠١١روتوكول كيوتو لعام     ب تالنموذج اإللكتروين املوّحد اليت تتضمن معلومات عن وحدا       
 املعلومـات يف  إىل اإلبالغ عن هذه) آيسلندا وموناكو(ومل حيتج طرفان مدرجان يف املرفق باء      

 كانون  ١ ألهنما مل حيّوال أو يقتنيا أي وحدة من وحدات بروتوكول كيوتو قبل              ٢٠١١عام  
  .)١٤(٢٠١١ يناير/الثاين

  كيوتو بروتوكول وحدات معامالت  -١ 
داخلية :  املعامالت يف وحدات بروتوكول كيوتو إىل فئتني ١-م أإ /١٤ملقرر  يصنف ا   -٢٧

وال هتم املعاملة الداخلية سجالً وطنياً آخر، يف حني تتعلق املعاملة اخلارجية بنقل             . وخارجية
  .وحدات بروتوكول كيوتو من سجل وطين إىل آخر

    ،٢٠١٠ديـسمرب   / األول  كانون ٣١يناير و / كانون الثاين  ١ويف الفترة املمتدة بني       -٢٨
وكانت هذه املعامالت ذات صلة     .  أحد أشكال املعامالت الداخلية على األقل       طرفاً ٢١نفذ  
أو حتويل وحدات بروتوكول كيوتو فيما يتصل مبشاريع التنفيذ         /إصدار و ) أ: ( مبا يلي  أساساً

 كيوتو الـيت    إلغاء وحدات بروتوكول  ) ب( من بروتوكول كيوتو؛     ٦املشترك يف إطار املادة     
 وحدة ٣٠ ٩٥٤ ٥٨٠ طرفاً ١٣وأصدر ". اإللغاء ألسباب أخرى"أبلغ عنها حتت حسابات 

__________ 

يزال    من األطراف املدرجة يف املرفق باء ال٢٠١١ املقدمة عام للمعلومات السنوي االستعراضكان  )١٣(
 .جارياً عند إعداد هذه الوثيقة

 .٣، املرفق، الفقرة ١- م أإ/١٤املقرر  )١٤(
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خفض انبعاثات وقّيدهتا يف سجالهتا عن طريق حتويل نفس الكمية من وحـدات الكميـات    
 منهم دول أعضاء ٩ طرفاً، ١٣وحّول . املسندة الصادرة سابقاً واحملفوظة يف سجالهتا الوطنية   

 وحدة من وحدات الكميات املسندة يف اجملموع اإلمجايل إىل          ٣٨٨ ٧٤٦اد األورويب،   يف االحت 
 منـهم دول أعـضاء يف االحتـاد     ٨ طرفـاً،    ١١ل  وحّو". اإللغاء ألسباب أخرى  "حسابات  

 وحدة خفض انبعاثات معتمد إىل حـسابات        ١ ١٣٧ ١٩٥األورويب، كميات إمجالية قدرها     
 ١٨ ٩٨٢ أطراف أعـضاء يف االحتـاد األورويب         ٣حّول  وأخرياً،  ". اإللغاء ألسباب أخرى  "

  ".اإللغاء ألسباب أخرى"وحدة خفض انبعاثات إىل حسابات 
 موجزاً للمعلومات املتعلقة مبجموع كميات وحدات بروتوكـول         ٥ويقّدم اجلدول     -٢٩

 ١كيوتو وعدد األطراف املشاركة يف املعامالت اخلارجية اليت جرت يف الفترة املمتدة مـن               
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ يناير إىل/نون الثاينكا

  ٥ اجلدول
لة عن طريق املعـامالت اخلارجيـة يف        وحدات بروتوكول كيوتو املقتناة أو احملوّ      جمموع

  )أ(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة املمتدة من 

  املة اخلارجية وحدات بروتوكول كيوتو حسب نوع املع
 )مباليني أطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 .ط. م. إ. خ. و .م. م. إ. خ. و .م. إ. خ. و .إ. و .إ. خ. و .م. ك. و  نوع املعاملة

الكميات املقتناة أو 
)ب(احملولة

 

٠٫٠ ٠٫٠ ٣٢٣٫٠ ٠٫٠ ٤٧٫١ ٦٤٨٫٣ 

 اإلضافة

 صفر صفر ٣١ صفر ٣١ ٣٠ األطراف املعنية

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٠٤٫٤ ٠٫٠ ٤٧٫١ ٦٤٨٫٣ الكميات احملولة
 اخلصم

 صفر صفر ٣٠ صفر ٢٥ ٣١ األطراف املعنية

      وحدات خفض االنبعاثات املعتمد؛    = .م .إ .خ .و؛  حدات الكميات املسندة  و = .م .ك .و  :املختصرات
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد     = .ط .م .إ .خ .وحدات خفض االنبعاثات؛ و    = .إ .خ .و

وحـدات  =  .إ .ووحدات خفض االنبعاثات املعتمد املؤقتة؛       = .م .م .إ .خ .طويلة األجل؛ و  
  .اإلزالة

 من فـرادى الـدول      ١٥ال تشمل هذه األرقام بيانات عن املعامالت اخلارجية اليت بلغ عنها              )أ(
 .األعضاء يف االحتاد األورويب لتفادي حساهبا مرتني

 .طريق سجل آلية التنمية النظيفةاملعتمد لالنبعاثات عن اخلفض ل وحدات ُتحّو  )ب(
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 كـانون   ٢١أرصدة وحدات بروتوكول كيوتو موزعة حسب نوع حساب اإليداع يف             -٢ 
  ٢٠١٠ديسمرب /األول
    من األطراف املدرجة يف املرفق بـاء الـيت         )١٥(٣٥ ل كان،  ٢٠١٠ عام هناية حبلول  -٣٠

    ١-م أإ /١٥ و ١-م أإ /١٣قّدمت معلومات عن وحدات بروتوكول كيوتو عمالً بـاملقررين          
 مليون  ٦٠ ٢٢٨ مليون وحدة من وحدات بروتوكول كيوتو، مشلت         ٦٠ ٧٢٦,٤ما قدره   

 مليون وحدة من وحـدات خفـض االنبعاثـات،          ٣٧,١من وحدات الكميات املسندة، و    
 مليون وحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد يف خمتلف أنواع حـسابات              ٤٦١,٣و

  .ف حسابات اإللغاء والسحباإليداع، مبا يف ذلك خمتل
 عدد األطراف اليت حتتفظ بوحدات بروتوكول كيوتـو يف          ٢ويبني الشكل البياين      -٣١

 موجز مبجموع كميات خمتلف وحدات بروتوكـول        ٦ويرد يف اجلدول    . حسابات اإليداع 
 من األطراف    طرفاً ٣٤، يف خمتلف حسابات     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١كيوتو، حىت   

ويرد توزيع جمموع وحدات بروتوكول كيوتو حـسب الطـرف يف           .  املرفق باء  املدرجة يف 
  .٧ اجلدول

وميكن االطالع على معلومات تفصيلية عن حالة حسابات كل طرف من األطراف              -٣٢
  .FCCC/KP/CMP/2011/8/Add.1املدرجة يف املرفق باء يف الوثيقة 

  ٢ البياين الشكل
يت حتتفظ بوحدات بروتوكول كيوتو حسب نـوع     عدد األطراف املدرجة يف املرفق باء ال      

  ٢٠١٠ احلساب عام

  

  

  

  

     املعتمـد،   االنبعاثات خفض وحدات. = م. إ. خ. واملسندة،   الكمية وحدات. = م. ك. و  :املختصرات
  .االنبعاثات خفض وحدات. = إ. خ. و

__________ 

 .ال يشمل الرقم االحتاد األورويب لتفادي احلساب مّرتني )١٥(
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  ٦ اجلدول
اف  وحدات بروتوكول كيوتو حسب نـوع حـساب األطـر   )أ(موجز مبجموع كميات  

  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ٣١املدرجة يف املرفق باء، حىت 

 )كسيد الكربونن مكافئ ثاين أمباليني أطنا(جمموع الكميات حسب نوع الوحدة  

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

 صفر صفر ٧٩٫٨ صفر ١٠٫٦ ٥٢٢٫٦ ٥٤ أرصدة الطرف

 صفر صفر ٢١٤٫٣ صفر ٢٣٫٨ ٤٩٤٫٦ ٢ ة الكيانأرصد

، إلغـاء   ٤ و ٣، الفقرتـان    ٣املادة  
 املصدر الصايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر اإللغاء لعدم االمتثال

 صفر صفر ٢٫٦ صفر ٠٫٠١٩ ٠٫٤٢٥ اإللغاء ألسباب أخرى

 صفر صفر ١٦٥٫٠ صفر ٢٫٦٤٦ ٢١٠٫٥ ٣ السحب

دات خفض االنبعاثـات   استبدال وح 
 املعتمد املؤقتة النتهاء صالحيتها

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

استبدال وحدات خفض االنبعاثـات     
 املعتمد طويلة األجل النتهاء صالحيتها

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

استبدال وحدات خفض االنبعاثـات     
 املخزوناتلتراجع املعتمد طويلة األجل 

 رصف صفر صفر صفر صفر صفر

استبدال وحدات خفض االنبعاثـات    
املعتمد طويلة األجل لعدم تقدمي تقرير  

 االعتماد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 صفر  صفر ٤٦١٫٣ صفر ٣٧٫١ ٢٢٨٫٠ ٦٠ اجملموع  

      وحدات خفض االنبعاثات املعتمد؛    = .م .إ .خ .و؛  حدات الكميات املسندة  و = .م .ك .و  :املختصرات
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد     = .ط .م . إ .خ .خفض االنبعاثات؛ و  وحدات   = . إ .خ .و

وحـدات  =  .إ .و املؤقتة؛   وحدات خفض االنبعاثات املعتمد    = .م .م .إ .خ .طويلة األجل؛ و  
  .اإلزالة

 إىل جمموع وحدات بروتوكول كيوتو يف كل نـوع مـن أنـواع              "جمموع الكميات "يشري    )أ(
 . يف املرفق باء املدرجة٣٥ل حسابات األطراف ا
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  ٧ اجلدول
 ٣١  وحدات بروتوكول كيوتو لدى األطراف املدرجة يف املرفق باء، حىت          )أ(موجز كميات 
  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول

 )مكافئ ثاين أكسيد الكربونمباليني أطنان (جمموع الكميات حسب نوع الوحدة  

 .ط. م. إ. خ. و .م. م. إ. خ. و .م. إ. خ. و .إ. و .إ. خ. و .م. ك. و الطرف املدرج يف املرفق باء

 صفر صفر ٢٨٦٫٠٨  صفر ٢٣٫٠ ٨٥١٫٢ ١٩ )ب(االحتاد األورويب
 صفر صفر ٤٢٫٥ صفر ١٫٩ ٦٣٥٫٧ ١ إسبانيا
 صفر صفر ٨٦٫٣ صفر ٤٫٠١ ٩٢٥٫٢ ٤ أملانيا
 صفر صفر ٧٫٣ صفر ١٫٠ ٣١١٫٠ آيرلندا

 صفر صفر ٣٤٫٩ صفر صفر ٤١٦٫٣ ٢ اإيطالي
 صفر صفر ٦٫٧ صفر صفر ٣٧١٫٨ الربتغال
 صفر صفر ٦٫٠ صفر صفر ٦٦٢٫٨ بلجيكا

 صفر صفر ٢٫٣ صفر ٤٫٣١ ٢٨٢٫٢ الدامنرك
 صفر صفر ٢٫٨ صفر ٠٫١٥ ٣٧٠٫٠ السويد
 صفر صفر ٢٠٫٨ صفر ١٫٢٢ ٨٦٠٫٦ ٢ فرنسا

 صفر صفر ٥٫٠ صفر ٠٫٥٦ ٣٥٢٫٨ فنلندا
 صفر صفر ١٫٨ صفر صفر ٤٩٫٠ لكسمربغ

 صفر صفر ٣٦٫٠ صفر ٤٫٠٢ ٥٧١٫٧ ٣ اململكة املتحدة

 صفر صفر ١١٫٨ صفر ١٫٨ ٣٥٤٫٩ النمسا
 صفر صفر ٢٠٫٨ صفر ٣٫٨ ٠٣٠٫١ ١ هولندا
 صفر صفر ٠٫٦٦ صفر صفر ٦٥٦٫٩ اناليون

 صفر صفر صفر صفر صفر ٦١٢٫٩ ١٦ االحتاد الروسي
 صفر صفر صفر صفر صفر ٩٥٧٫٦ ٢ أستراليا
 صفر صفر ٠٫٠٠١ صفر ٠٫٢ ١٧٧٫٣ إستونيا

 صفر صفر صفر صفر صفر ٥١٣٫٩ ٤ انياأوكر
 – – – – – – )ج(آيسلندا

 صفر صفر ١٫٠ صفر صفر ٥١٨٫٥ بلغاريا

 صفر صفر ٢٤٫٥ صفر ٢٫٢٦٣ ٥٩٥٫٤ ٢ بولندا
 صفر صفر ٩٫٨ صفر ٠٫٥ ٧٧٩٫٥ اجلمهورية التشيكية

 صفر صفر ٦٫٧ صفر ١٫٠ ٢١٦٫٧ ١ رومانيا

 صفر صفر ٤٫٥ صفر صفر ٢٨٩٫٥ سلوفاكيا
 صفر صفر ١٫٣ صفر صفر ٩٢٫٠ نياسلوفي

 صفر صفر ١٢٫٣ صفر ٥٫٣ ٣١٣٫٠ سويسرا



FCCC/KP/CMP/2011/8 

GE.11-64708 22 

 )مكافئ ثاين أكسيد الكربونمباليني أطنان (جمموع الكميات حسب نوع الوحدة  

 .ط. م. إ. خ. و .م. م. إ. خ. و .م. إ. خ. و .إ. و .إ. خ. و .م. ك. و الطرف املدرج يف املرفق باء

 – – – – – – كرواتيا

 صفر صفر صفر صفر صفر ٧٩١٫٨ ٢ كندا
 صفر صفر ٠٫٦٢ صفر صفر ٨٦٫٥ التفيـا
 صفر صفر ٢٫٣٢ صفر ٠٫٩٧ ٢١٦٫٢ ليتوانيا

 صفر صفر ٠٫٠٨ صفر صفر ٤١٫٥ ليختنشتاين
 – – – – – – )ج(موناكو

 صفر صفر ٥٫٣ صفر ٠٫٤٣ ٢٦٣٫٩ نرويجال

 صفر صفر ٠٫٥٣١ صفر ٠٫٠٢ ٣٠٧٫٣ وزيلنداني
 صفر صفر ٤٫٠ صفر ١٫٠ ٥١٨٫٠ هنغاريا
 صفر صفر ١٠٢٫٩ صفر ٢٫٤١ ٠٨٥٫٤ ٦ اليابان

وحدات خفض االنبعاثات املعتمد؛     = .م . إ .خ .حدات الكميات املسندة؛ و   و = .م .ك .و  :املختصرات
وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد      = .ط .م . إ .خ .فض االنبعاثات؛ و  وحدات خ  = . إ .خ .و

وحـدات  =  .إ . املؤقتـة؛ و وحدات خفض االنبعاثات املعتمد = .م .م . إ .خ .طويلة األجل؛ و  
  .اإلزالة

يشري هذا اجملموع إىل كمية من وحدات بروتوكول كيوتو يف كل نوع من أنواع حـسابات       )أ(
 .ق باءاألطراف املدرجة يف املرف

 وقـت إيـداع اجلماعـة       ١٥ لالدول املدرجة حتت االحتاد األورويب هي الدول األعضاء ا          )ب(
 .٢٠٠٢مايو / أيار٣١األوروبية لصك موافقتها على بروتوكول كيوتو يف 

 .٢٠١١غري مطالب بتقدمي جداول النموذج اإللكتروين املوحد عن سنة اإلبالغ   )ج(

     


