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  ذللتنفياهليئة الفرعية 

 والثالثني املعقـودة يف     السادسةتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا           
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥إىل  ١٤بون يف الفترة من 

  إضافة    

ت ُمحالة إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه          مشاريع مقررا     
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتمادها

  احملتويات
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطـراف             -١٨-م أ /-مشروع املقرر     

ت الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة  وجتميع وتوليف البالغا املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ٢  .........................................................................يف املرفق األول لالتفاقية

املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية لألطـراف املدرجـة يف              -٨-م أإ /-مشروع املقرر     
 من ٧ املادة  من٢املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة            

  ٣  ...............................................................................بروتوكول كيوتو
بناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة         - ١٨- م أ /- مشروع املقرر     

  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتقالية
بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة             - ٨-م أإ /-مشروع املقرر     

  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتقالية
            منهجية لتحـصيل رسـوم سـجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة               - ٨- م أإ /-  مشروع املقرر   

  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٥- ٢٠١٤السنتني 
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  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف             
 وجتميع وتوليف البالغات الوطنيـة       املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

   مسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاخلا
  إن مؤمتر األطراف،  
، ٤مـن املـادة    ) ب(و) أ(٢، والفقرة   ٣ من املادة    ١، والفقرة   ٢ املادة   إىلإذ يشري     

   وغريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية،١٢واملادة 
  ، ٤-م أ /١١، و ٣-م أ /٦و،  ١-م أ /٣، و ١-م أ /٢ إىل مقرراتـه     أيـضاً وإذ يشري     

، ١٣-م أ/١٠، و١١-م أ/٧، و٩-م أ/١، و٨-م أ/٤، و٧-م أ /٣٣، و ٧-م أ /٢٦، و ٥-م أ /٤و
  ، ١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/٩و

مة من   أن البالغات الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة السنوية املقدَّ         علىوإذ يؤكد     
هي املـصدر   ) رجة يف املرفق األول   األطراف املد (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

الرئيسي للمعلومات املستخدمة الستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقارير الناشئة     
  عن االستعراض املعمق هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض،

جميعي والتـوليفي    مبا اضطلعت به األمانة من عمل يف إعداد التقرير الت          وإذ يرحب   
  ،)١(املتعلق بالبالغات الوطنية اخلامسة

 بالتحسن الكبري الذي طرأ على وقت تقدمي البالغات الوطنية من األطراف  وإذ يسلم   
 طرفاً من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول          ١٦املدرجة يف املرفق األول وإذ يالحظ أن        

 طرفاً ٢٤، مع أن ١٣-م أ/١٠دد وفقاً للمقرر قدمت بالغاهتا الوطنية اخلامسة قبل املوعد احمل 
من األطراف املدرجة يف املرفق األول قدمت بالغاهتا بعد ذلك املوعد، وأن طرفـاً واحـداً                

  يقدم بعد بالغه اخلامس، مل
) الطرف املدرج يف املرفق األول    ( الطرف املدرج يف املرفق األول لالتفاقية        حيث  -١  

   على القيام بذلك على سبيل األولوية؛١٣-م أ/١٠ وفقاً للمقرر الذي مل يقدم بعد بالغه الوطين
 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تقدم إىل األمانـة بالغاهتـا              يطلب  -٢  

 من االتفاقية يف الوقت املناسب وفقاً للمقررين ١٢ من املادة ٢ و١الوطنية املقبلة، وفقاً للفقرتني 
  .١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/٩

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/INF.1و Add.12 و. 



FCCC/SBI/2012/15/Add.1 

3 GE.12-61503 

  ٨-م أإ/-ع املقرر مشرو    

املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف             
املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول كيوتـو،            

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢املقدمة وفقاً للفقرة 

  ،كول كيوتومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوإن   
 ٢  والفقرتني ،٥ األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو، ال سيما املادة            إىل إذ يشري   

  ،١١ و١٠ واملادتني ،٧ من املادة ٣و
، ١-م أإ /١٥ و ،١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /٩ و ،٧-م أ /١٤ إىل املقررات     أيضاً وإذ يشري   

  ،٦-م أإ/١٠و ،٣-م أإ/٨، و١-م أإ/٢٢و
غازات الدفيئة املقدمة من    السنوية ل رد  اجلات الوطنية وقوائم     على أن البالغ   وإذ يشدد   

 من  ١ من املادة    ٧، وفق التعريف الوارد يف الفقرة       األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
 تشكل مصدر املعلومات الرئيسي الستعراض تنفيذ االتفاقية وبروتوكول         بروتوكول كيوتو، 

ألطراف، وأن التقارير الناجتة عن عمليـات االسـتعراض         كيوتو امللحق هبا من جانب هذه ا      
  ، معلومات إضافية مهمة هلذا الغرضاملتعمق هلذه البالغات الوطنية توفر

 بالعمل الذي قامت به األمانة إلعداد جتميع وتوليف املعلومـات التكميليـة           وإذ يرحب   
  ،)١( من بروتوكول كيوتو٧املادة  من ٢ة املقدمة وفقاً للفقرة امس يف البالغات الوطنية اخللواردةا

يف أيـضاً    األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطـراف             إىل يطلب  
ـ   ابالغاهتن  ّمتضو  أن تواصل جهودها يف جمال اإلبالغ      بروتوكول كيوتو   )٢(سادسة الوطنية ال

علقـة بـاإلبالغ عـن    املعلومات التكميلية الالزمة واملطلوبة يف إطار املبادئ التوجيهيـة املت  
  .)٣( من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢املعلومات التكميلية مبوجب الفقرة 

  
  

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/INF.2. 
 .١٦-م أ/٩املقرر  )٢(
 .، املرفق، اجلزء الثاين١-م أإ/١٥املقرر  )٣(
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  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

بناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا                 
  انتقالية مبرحلة

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ، ١٧-م أ/٢و ١٠-م أ/٣ و٩-م أ/٩ و٧-م أ/٣ باملقررات إذ يذكر  
بأن بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أساسي لتمكينـها            وإذ يقر     

  من تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية تنفيذاً فعاالً، 
يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة لدعم االسـتعراض الثالـث           وقد نظر     

  ،)١(٧-م أ/٣بلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املُنشأ مبوجب املقرر لتنفيذ إطار بناء قدرات ال
  :مبا يلييسلم   -١  
أن تقدماً ملحوظاً أُحرز يف بناء قدرة البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة                )أ(  

ومل تكتف بعض البلدان اليت متـر       . انتقالية على التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه        
قتصاداهتا مبرحلة انتقالية بتلقي املساعدة فقط بل بدأت أيضاً بنقل خرباهتا ومعارفها والدروس ا

  اليت استخلصتها يف جمال بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفرت ما يكفي من املـوارد         )ب(  
عدة لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، املنـشأ        واملسا

  ؛٧-م أ/٣مبوجب املقرر 
أن البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً حتتاج،              )ج(  

وتنفيذ اسـتراتيجياهتا  رغم التقدم احملرز، إىل تعزيز بناء القدرات، خصوصاً فيما يتعلق بوضع         
اإلمنائية الوطنية اخلفيضة الكربون مبا يتسق مع أولوياهتا الوطنية ومع أهدافها املتعلقة خبفـض              

  االنبعاثات؛
 أن نطاق االحتياجات احملددة يف إطار بناء القـدرات يف           يؤكد من جديد    -٢  

، والعناصر األساسية   ٧-م أ /٣ر  البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املُُنشأ مبوجب املقر        
، ال يزاالن مناسبني وميثالن أساساً ُيسترشد به يف تنفيذ أنـشطة            ١٠-م أ /٣احملددة يف املقرر    

  بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛
ريها من األطراف ذات     األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وغ       يدعو  -٣  

االستطاعة، ومرفق البيئة العاملية يف إطار واليته، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية وغريها 
__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/10و FCCC/SBI/2012/MISC.5. 
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من املنظمات الدولية، والقطاع اخلاص، أو أي جهة قائمة على ترتيبات أخـرى حـسب               
ر اقتصاداهتا مبرحلة   االقتضاء، إىل مواصلة تقدمي الدعم ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت مت           

  انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛
 اختتام االستعراض الثالث وإجراء االستعراض الرابع لعملية تنفيذ إطار          يقرر  -٤  

بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف الدورة السادسة واألربعني للهيئة              
  الستعراض يف الدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف؛الفرعية للتنفيذ هبدف استكمال ا

 األطراف واملنظمات املعنية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة، حبلـول           يدعو  -٥  
، عن كيفية تنفيذها ألنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتـصاداهتا           ٢٠١٦ فرباير/شباط

ن لألطراف أن تدرج هذه املعلومات يف بياناهتا        مبرحلة انتقالية واليت تتلقى الدعم حالياً؛ وميك      
  ؛١٢-م أ/٤من املقرر ) أ(١السنوية املتعلقة ببناء القدرات وفقاً للفقرة 

 أعاله  ٥ إىل األمانة جتميع وتوليف املعلومات املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -٦  
  .ألربعنيوأن تقدمها لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة وا
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  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     

بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو للبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا               
  مبرحلة انتقالية

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،١-م أإ/٣٠ و١٠-م أ/٣ و٧-م أ/٣ اتاملقررإىل  إذ يشري  
  عامل أساسـي   اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     بأن بناء قدرات البلدان      ُيسلِّموإذ    

  لتمكني هذه البلدان من تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو تنفيذاً فعاالً،
انـة لـدعم االسـتعراض       يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األم        وقد نظر   

نـشأ مبوجـب     املُ يت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة     لدان ال  إطار بناء قدرات الب    لتنفيذ ثالثال
  ،)١(٧-م أ/٣ املقرر

  : مبا يليُيقّر  -١  
أُحرز تقدم كبري يف بناء قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة،               )أ(  

متـر  ومل تقتصر بعض البلدان اليت      . سيما فيما يتعلق مبشاركتها يف مشاريع التنفيذ املشترك        ال
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تلقي املساعدة فحسب، بل شرعت أيضاً يف نقـل خرباهتـا               
ومعارفها والدروس اليت استخلصتها يف جمال بناء القدرات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق 

  األول لالتفاقية؛
نـاء  قدمت البلدان القادرة ما يكفي من املوارد واملساعدة لتنفيذ إطـار ب             )ب(  

  ؛٧-م أ/٣قدرات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املُنشأ مبوجب املقرر 
رغم التقدم احملرز، حتتاج البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقـى              )ج(  

الدعم حالياً إىل زيادة بناء قدراهتا من أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو تنفيـذاً               
  االً؛فع

 أن نطاق االحتياجات احملددة يف إطار بناء قدرات البلدان          يؤكد من جديد    -٢  
 والعوامل الرئيسية احملددة يف     ٧-م أ /٣اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املُنشأ مبوجب املقرر         

يزاالن وجيهني ويظالن أساساً ألنشطة بناء القدرات املتصلة بتنفيـذ           ، ال ١٠-م أ /٣املقرر  
وتوكول كيوتو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً، ودلـيالً              بر

  لتنفيذ تلك األنشطة؛

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/10و FCCC/SBI/2012/MISC.5. 
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 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف األخرى القادرة          يدعو  -٣  
 اخلاص، أو أي    والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات الدولية والقطاع        

ترتيبات أخرى، حسب االقتضاء، إىل مواصلة تقدمي الدعم ألنشطة بناء القـدرات املتـصلة              
  بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً؛

 اختتام االستعراض الثالث وإجراء استعراض رابع لتنفيذ إطـار بنـاء            يقرر  -٤  
ات البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أثناء الدورة السادسة واألربعني للهيئة الفرعية    قدر

للتنفيذ، هبدف إمتام هذا االستعراض أثناء الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه             
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

أن تقدم إىل األمانـة، حبلـول        األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل       يدعو  -٥  
، معلومات عن كيفية تنفيذها أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متـر             ٢٠١٦فرباير  /شباط

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتتلقى الدعم حالياً؛ وميكن لألطراف أن تدرج هذه املعلومات يف             
  ؛١٢-م أ/٤املقرر من ) أ(١إطار ورقاهتا السنوية بشأن بناء القدرات وفقاً للفقرة 

 أعاله  ٥ األمانة جتميع وتوليف املعلومات املشار إليها يف الفقرة           إىل يطلب  -٦  
  .وإتاحتها للهيئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها يف دورهتا السادسة واألربعني
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  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     

           منهجية لتحـصيل رسـوم سـجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة                 
  ٢٠١٥-٢٠١٤تني السن

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ الفقرة إىل إذ يشري  
  ،٦-م أإ/٩، و٥-م أإ/١٠ و٣-م أإ/١١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
  يل، بأمهية توافر متويل كاٍف ومستقر لسجل املعامالت الدووإذ يعترف  
            أن سـجل املعـامالت الـدويل سيواصـل العمـل يف فتـرة      يالحـظ   -١  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
 جدول الرسوم الذي يأخذ يف االعتبار اجلدول املعدَّل لربوتوكـول           يعتمد  -٢  

 على النحو الوارد  ،  ٢٠١٥-٢٠١٤كيوتو فيما يتعلق بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني         
  ر؛يف مرفق هذا املقر

 أن ُتحَسب رسوم سجل املعامالت الدويل اليت تدفعها األطراف عـن           يقرِّر  -٣  
ذلك الطرف من جدول الرسوم يف      حلصة   بضرب النسبة املئوية     ٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني   

، على أن تكون رسوم الـسنة       ٢٠١٥-٢٠١٤ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني       
  لرسوم السنة الثانية منها، بالنسبة لكل طرف من األطراف؛األوىل من فترة السنتني مساوية 

 بشأن امليزانية   ها اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتدرج، يف مشروع مقرر         إىل يطلب  -٤  
اجتمـاع األطـراف   / الذي ستوصي مؤمتر األطراف٢٠١٥-٢٠١٤الربناجمية لفترة السنتني  

م سجل املعامالت الدويل احملسوبة وفقاً      باعتماده يف دورته الثامنة، جدوالً يبيِّن مستوى رسو       
   أعاله بالنسبة لكل طرف من األطراف؛٣للفقرة 

األطراف اليت تعتـزم اسـتخدام       ختطر أن   ة التنفيذي ة إىل األمين  يطلب أيضاً   -٥  
سجل املعامالت الدويل بالرسوم السنوية املطلوبة لتغطية ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة            

 أدناه، وذلك يف أقرب وقت ممكن وعلـى         ٨، رهناً بأحكام الفقرة     ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني  
  األقل أربعة أشهر قبل بداية السنة التقوميية ذات الصلة؛

 قرر طرف يف بروتوكول كيوتو لديه التزام كمـي بتحديـد             ما  إذا أنهيقرر    -٦  
 وغري املدرجة   االنبعاثات أو خفضها، من بني األطراف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو           

، ٢٠١٥-٢٠١٤يف مرفق هذا املقرَّر، أن يستخدم سجل املعامالت الدويل لفتـرة الـسنتني              
 ةاخلاصاحلصة   يف املائة من     ١٣٠يكون جدول الرسوم اخلاص هبذا الطرف مساوياً ملا نسبته          

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤به يف اجلدول املعدَّل لربوتوكول كيوتو للفترة 
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لرسوم اليت يدفعها طرف ما مل يسبق له أن اسـتخدم     أن تكون ا   يقرِّر أيضاً   -٧  
سجل املعامالت الدويل متناسبة مع الفترة الفاصلة بني تاريخ ربط سجله الوطين وهناية فتـرة    
السنتني وأن ُتخَصم هذه الرسوم من مبلغ االحتياجات من املوارد اخلاصة باألنشطة املتـصلة              

  الية؛بسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني الت
 ملدير سجل املعامالت الدويل بأن يرفض أو ُيعلِّق عمليات السجالت           يأذن  -٨  

الوطنية املرتبطة بسجل املعامالت الدويل يف حالة عدم سداد الطرف صاحب هذا الـسجل              
قبل مضي مدة أربعة أشهر على أال يتم ذلك الرفض أو التعليق الوطين للرسوم املستحقة عليه، 

 ورهناً بإرسال تذكريين اثنني على األقـل إىل هـذا           ،لتقوميية ذات الصلة  بداية السنة ا  على  
  الطرف والتشاور معه قبل إرسال التذكري النهائي؛

 مدير سجل املعامالت الدويل أن يقدِّم، يف تقريريه السنويني عن           إىليطلب    -٩  
  ، معلومات عن املعامالت املتعلقة بوحدات بروتوكول كيوتو؛٢٠١٤ و٢٠١٣عامي 

 مدير سجل املعامالت الدويل أن ينشر، يف تقاريره السنوية،     إىل يطلب أيضاً   -١٠  
جدول الرسوم وحالة سداد رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل اخلاصة بكل طـرف يف        
بروتوكول كيوتو لديه التزام كمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها من بني األطراف املدرجة             

  .كيوتويف املرفق باء من بروتوكول 
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Annex 
[English only] 

International transaction log scale of fees for the biennium 2014–2015 

Party 

Scale of fees 

(per cent) 

Australia 2.841 

Austria 1.588 

Belgium 1.973 

Bulgaria 0.036 

Croatia 0.079 

Czech Republic 0.503 

Denmark 1.323 

Estonia 0.028 

European Union 2.685 

Finland 1.009 

France 10.667 

Germany 15.350 

Greece 1.065 

Hungary 0.437 

Iceland 0.737 

Ireland 0.797 

Italy 9.089 

Japan 14.939 

Latvia 0.032 

Liechtenstein 0.188 

Lithuania 0.055 

Luxembourg 0.153 

Monaco 0.181 

Netherlands 3.352 

New Zealand 0.961 

Norway 2.319 

Poland 0.896 

Portugal 0.943 

Romania 0.125 

Russian Federation  2.743 

Slovakia 0.113 

Slovenia 0.171 

Spain 5.311 

Sweden 1.917 

Switzerland 2.760 

Ukraine 0.745 

United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 

11.887 

 Total 100.000 

        


