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 األطراف العامل بوصفه اجتماع مؤتمر
 في بروتوكول كيوتو األطراف

 الدورة الحادية عشرة
             2015 ديسمرب/األول كانون 11 إىل نوفمرب/الثاين تشرين 30 باريس، 
             املؤقت األعمال جدول من( ب)9 البند 
 واسااتعرا  األول المرفاا  فااي المدرجااة األطااراف ماا  المقدمااة المعلومااا  

المعلوما  هذه
(1)
           

 فااي المدرجااة باااألطراف المتعلاا  الساانو  والمحاساا ة التجمياا  تقرياار 
                موجب بروتوكول كيوتوب باء المرف 

 المرفا  فاي الُمدرجاة بااألطراف المتعلا  السنو  والمحاس ة التجمي  تقرير   
             2015 عام ع  كيوتو بروتوكول بموجب باء
  

  *األمانة م  مذكرة   
  

 موجز 
يتضــمن اــلا الت ريــر م عومــا  عــن فــألة اللتــزاا األوىل لا ــراا الــد لــدي ا التزامــا  مدرجــ   

الدف،ئـ  النائـئ  عــن ( جممـو  انب ااــا  اـا ا  1يف املرفـ  بـام مـن بروتوكـول ك،وتــو، ول اـ،ما مـا يعـ   )
( انب ااـا  وعمع،ــا  إ الـ  اــا ا  الدف،ئـ  النائــئ  2املصـادر املـلكورة يف املرفــ  للـت لربوتوكــول ك،وتـو  )

 3مـــن املـــادة  3عـــن لنشـــخ  ااـــتضداا األرااـــ  وتا،ـــي ااـــتضداا األرااـــ  وا راجـــ  املشـــمول  بـــال  رة 
مـــــن ن ـــــس الربوتوكـــــول   3مـــــن املـــــادة  4 بروتوكـــــول ك،وتـــــو واألنشـــــخ  املضتـــــارة املشـــــمول  بـــــال  رة مـــــن
يتضـــمن اـــلا  م ـــامو  ولر ـــدة ورـــدا  بروتوكـــول ك،وتـــوا وف،مـــا اـــ، فـــألة اللتـــزاا الثان،ـــ ، ل (3)

__________ 

 بروتوكول ك،وتوا من 1من املادة  7يرد ت ريت مصخعح " را مدرج يف املرف  األول" يف ال  رة  (1) 
           ااأل راا قدمت ا الد امل عوما  لردث ملراعاة احملدد املوعد ب د الوا،   اله قدمت  * 



 FCCC/KP/CMP/2015/6 

 

2/27 GE.15-20238 

 

الت ريـر م عومـا  عــن م ـامو  ولر ـدة ورــدا  بروتوكـول ك،وتـو إل ألن امل اواــا  املت ع ـ  باملســا   
اا الثان،ـ  ل تـزال جاريـ ا ويَب تـربء جـزم مـن امل عومـا  الـواردة يف فـألة اللتـز  8و 7و 5املتصع  بتن ،ل املـواد 

يف اــله الوا، ــ ، وععــا وجــجم اعصــوع جممــو  انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  مــن املصــادر املــلكورة يف املرفــ  
للــت لربوتوكــول ك،وتــو وانب ااــا  وعمع،ــا  إ الــ  اــا ا  الدف،ئــ  النائــئ  عــن ااــتضداا األرااــ  وتا،ــي 

اــ  وا راجــ ، اا ،ــاس بالنســب  ل ــألة اللتــزاا األوىل واــو ي ابــ  الب،انــا  الن ا ،ــ  املســ ع  ااــتضداا األرا
يف قاعــدة ب،انــا  الت م،ــس واحملااــب   وامل عومــا  األوــرن مؤقتــ  وتســتند إىل الب،انــا  الــد قــدمت ا يف 

تَبتاح ال ـــ،م ا واـــ2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  9األ ـــراا املدرجـــ  يف املرفـــ  األول رـــ   2015عـــاا 
 الن ا ،  ب ،د إجنا  عمع،  الات راض ذا  الصع  وتسوي  لي مسأل  من مسا   التن ،لا
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 المحتويا 
 الص ح  ال  را 

ا م دم  -لولس   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا  4 11-1  ا
ا ولي  - للت   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا  4 3-1   ا
ا نخاق امللكرة - بام   ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  5 10-4  ا
 اجتمـا  بو ـ جم ال امـ  األ ـراا مـؤرر يتضـلاا لن ميكـن الـد اإلجـراما  - ج،م   

ا ك،وتو بروتوكول يف األ راا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  7 11    ا
ا واألاع،  الت ارير ت دمي رال  -اان،اس    ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  7 17-12     ا

ا الات راض وعمع،  السنوي  الت ارير رال  - للت    ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  7 15-12    ا
ا األاع،  رال  - بام    ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  10 17-16    ا

ا الر ،س،  احملااب  بارامألا  -االثاس    ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  12 41-18     ا
ا الر ،س،  األول،  احملااب  بارامألا  - للت    ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  12 23-18     ا
ا 2012ا عا يف اإل ال  وعمع،ا  الدف،ئ  اا ا  انب ااا  - بام    ا ا ا ا ا ا ا  16 27-24     ا
انب ااـــا  اـــا ا  الدف،ئـــ  النااـــ  عـــن املصـــادر الكم،ـــ  املســـندة وجممـــو   - ج،م  

ا املدرج  يف املرف  للت يف فألة اللتزاا األوىل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  18 28   ا
ا م امو  ولر دة وردا  بروتوكول ك،وتو يف فألة اللتزاا األوىل - دال   ا ا ا  20 35-29   ا
ا م امو  ولر دة وردا  بروتوكول ك،وتو يف فألة اللتزاا الثان،  - اام   ا ا ا  25 41-36  ا
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 مقدمة -أوالا  
 

 والية -ألف 
 
يضـاس ل ـراا يف بروتوكـول ك،وتـو ولـدي ا التزامـا  مدرجـ  ل اـ  الـد الت اق،ـ  ل راا إىل  َبعب  -1

يف املرفـــ  بـــام لربوتوكــــول ك،وتـــو )األ ـــراا املدرجــــ  يف املرفـــ  بـــام( لن تبــــدل ت ـــدمي م عومـــا  تكم،ع،ــــ  
ت ــارير ادــرد املخعــوب ت ــدمي ا مبوجــب الت اق،ــ  عــن  مــن الربوتوكــول مــس 7مــن املــادة  1مبوجــب ال  ــرة 

 تبـــدل لن ليضـــاس  وهلـــا  ا(2)الســن  األوىل مـــن فـــألة اللتــزاا ب ـــد بـــدم ن ـــاذ الربوتوكــول بالنســـب  لعخـــرا امل ــي
 يف إل، ــا املشــار امل عومــا  ت ــدمي تعــ  الــد الســن  مــن اعتبــاراس   ــوع  لاــا  ععــا امل عومــا  اــله ت ــدمي
                           يع  ما امل دم  امل عوما  تشم  ن سجم، لعم رر ووف اس  ا1-لإ ا/13 امل رر ف مر  من 6 ال  رة

انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  مــن املصــادر املــلكورة يف املرفــ  للــت لعربوتوكــول، امل دمــ    )ل( 
 ك زم من قوا م ادرد السنوي  لاا ا  الدف،ئ  

 البوال،ـس بوااـخ  إ الت ـا وعمع،ـا  املصـادر مـن املنشـأ البشـري  الدف،ئـ  اا ا  انب ااا   )ب( 
ـــال  رة وتا،ـــ األرااـــ  ااـــتضداا لنشـــخ  عـــن النااـــ  مـــن  3ي ااـــتضداا األرااـــ  وا راجـــ  املشـــمول  ب
             من الربوتوكول، عند اوت،اراا  3من املادة  4، واألنشخ  املشمول  بال  رة 3املادة 

 وورــدا  النب ااــا ، و ــ  ورــدا   ك،وتــو بروتوكــول ورــدا  ولر ــدة مو م ــا  )ج( 
و ــــ  النب ااــــا  امل تمــــد وورــــدا   املؤقتــــ ، امل تمــــد اع ــــ  وورــــدا  امل تمــــد، النب ااــــا  و ــــ 

             الخويع  األج ، ووردا  الكم،ا  املسندة، ووردا  اإل ال ا
، ي ــدا كــ   ــرا لديــجم التــزاا كمــ  با ــد مــن النب ااــا  لو و ضــ ا 8-/ا لإ2وعمــوس بــامل رر  -2

مــا يعــ   8-/ا لإ1مــدرج يف ال مــود الثالــمل مــن املرفــ  بــام بصــ،اتجم الــوارد يف املرفــ  األول مــن امل ــرر 
 مس قا م  ادرد السنوي  لع اا األول من فألة اللتزاا الثان،  

مـــن بروتوكـــول ك،وتـــو  5مـــن املـــادة  2قـــوا م جـــرد اـــنوي  لاـــا ا  الدف،ئـــ  وف ـــاس لع  ـــرة  )ل( 
تتضــمن م عومــا  عــن انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  البشــري  املنشــأ مــن املصــادر وعمع،ــا  إ الت ــا بوااــخ  
 3البوال،ــس النائــئ  عــن لنشــخ  ااــتضداا األرااــ  وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  مبوجــب ال  ــرت  

 من بروتوكول ك،وتو  3من املادة  4و
جــداول النمــوذج اإللكــألوين املورــد إلبــوو ورــدا  بروتوكــول ك،وتــو اعا ــ  ب ــألة  )ب( 

 اللتزاا الثان، ا
  /األ ــراا مــؤرر) ك،وتــو بروتوكــول يف األ ــراا اجتمــا  بو ــ جم ال امــ  األ ــراا مــؤرر و عــب  -3

، إىل األمانــ  لن تبــدل نشــر ت ــارير الت م،ــس واحملااــب  1-لإ ا/13 امل ــرر مبوجــب ،(األ ــراا اجتمــا 
 8مــن مرفــ  ذلــر امل ــرر ب ــد إجنــا  الاــت راض األو  مبوجــب املــادة  61الســنوي  املشــار إل، ــا يف ال  ــرة 

__________ 

 ا1-/ا لإ15امل رر  (2) 
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مــن بروتوكــول ك،وتــو وتســوي  لي مســأل  مــن مســا   التن ،ــل الــد تت عــ  بالت ــديو  املنصــوع عع، ــا 
 مــن بروتوكــول 3مــن املــادة  8و 7، لو بالكم،ــ  املســندة لعخــرا عمــوس بــال  رت  5 مــن املــادة 2يف ال  ــرة 

ك،وتــو، ولن ل،ــ  اــله الت ــارير إىل مــؤرر األ راا/اجتمــا  األ ــراا، ودنــ  المتثــال، وكــ   ــرا 
             من األ راا امل ن، ا

  
نطاق المذكرة -باء 

 
لربوتوكـــول ك،وتـــو، نشـــر  األمانـــ  رـــ  ا ن  ان،ـــ  ت ـــارير وف،مـــا اـــ، فـــألة اللتـــزاا األوىل  -4

 (3)الت ريــــر األول 2008جتم،ــــس وةااــــب  مت ع ــــ  بــــاأل راا املدرجــــ  يف املرفــــ  بــــاما فنَبشــــر يف عــــاا 
 الــلي يتضــمن م عومـــا  عــن بـــارامألا  احملااــب  األول،ـــ  املت ع ــ  مب اـــم األ ــراا املدرجـــ  يف املرفــ  بـــاما

الـــد تتضـــمن امل عومـــا  التكم،ع،ـــ   (4) ـــارير الور ـــ الت 2014 عـــاا إىل 2009 اعـــا مـــن اـــنوياس  ونَبشـــر 
مـــن بروتوكـــول ك،وتـــو، فضـــوس عـــن بـــارامألا  احملااـــب   7مـــن املـــادة  1ذا  الصـــع  امل دمـــ  مبوجـــب ال  ـــرة 

 ا2015 عاا عن ذاهتا امل عوما  تتضمن وا  الثامن الت رير اله الوا،   واله األول، ا
املدرجـ  يف  7  وىل بالنسـب  دم،ـس األ ـراا الالات رااا  األول،ـ  ل ـألة اللتـزاا األولاِ،ت  -5

 األوىل، اللتــــزاا ل ــــألة األو  ت ريراــــا بــــ،ورو  وقــــدمت ا 2009آب/لاســــخس  26املرفــــ  بــــام يف 
 لربوتوكــول بــام املرفــ  يف بــ،ورو  بــردراج ي ضــ  الــلي الت ــدي  ألن يبــدل مل الت ريــر ااــت راض ولكــن
              ا(5)يف املا  ( مل يدو  ب د ر،ز الن اذ 92  النب ااا  بنسب  خب  كم  التزاا مس) ك،وتو
وف،مــــــا اــــــ، فــــــألة اللتــــــزاا األوىل، يشــــــم  اـــــــلا الت ريــــــر الســــــنوي عــــــن الت م،ــــــس واحملااـــــــب   -6

 األول،ــــ ، احملااــــب  بــــارامألا  إىل وباإلاــــاف  املدرجــــ  يف املرفــــ  بــــاما 37 لا،ــــس األ ــــراا ا 2015 ل ــــاا
انب ااــا  اــا ا    ( جممــو 1)  (6)نــا  الن ا ،ــ  ل ــألة اللتــزاا األوىل ععــا النحــو التــا الب،ا الت ريــر يتضــمن

)الب،انــا  الن ا ،ــ   2012الدف،ئــ  مــن املصــادر املــلكورة يف املرفــ  للــت لربوتوكــول ك،وتــو واملبعــ  عن ــا ل ــاا 
ــــا  2ل ــــألة اللتــــزاا األوىل(  ) ــــ  وعمع،ــــا  إ الت ــــا النائــــئ  عــــن لنشــــخ  ااــــتضداا ( انب اا اــــا ا  الدف،ئ

واألنشـخ  املضتــارة املشــمول   3مــن املــادة  3بـال  رة   األرااـ  وتا،ــي ااــتضداا األرااـ  وا راجــ  املشــمول
ـــال  رة  )الب،انـــا  الن ا ،ـــ  ل ـــألة اللتـــزاا األوىل(ا  2012مـــن بروتوكـــول ك،وتـــو عـــن عـــاا  3مـــن املـــادة  4ب

امل عومـــــا  املؤقتـــــ  املت ع ـــــ  مب ـــــامو  ولر ـــــدة ورـــــدا  بروتوكـــــول ك،وتـــــو اس لا الت ريـــــر ليضـــــويتضـــــمن اـــــ
 ا  2015، رسبما ت ارير األ راا يف عاا 2014 مربكانون األول/ديس  31 ر 

__________ 

 (3) FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1 وFCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 وAdd.1/Corr.1ا 
 (4) FCCC/KP/CMP/2009/15 وAdd.1و ،FCCC/KP/CMP/2010/5 وAdd.1و ،FCCC/KP/CMP/2011/8 وAdd.1 ،

 اAdd.1و FCCC/KP/CMP/2014/7، وAdd.1و FCCC/KP/CMP/2013/6، وAdd.1و FCCC/KP/CMP/2012/9و
  عـــب مـــؤرر األ راا/اجتمـــا  األ ـــراا يف دورتـــجم الثالثـــ  إىل اهل،ئـــ  ال رع،ـــ  لعتن ،ـــل لن تناـــر يف مســـأل  إجـــرام ااـــت راض (5) 

، FCCC/KP/CMP/2007/9  قب  بدم ن اذ الت ـدي  ب ـد ااـت، ام ئـروي م ،نـ  )اناـر الوا، ـ  لعت رير األو  لب،ورو 
 (ا ومل تَبستوا اله الشروي ر  ا نا160و 159ال  رت  

املدرجــ  يف  37 لقــد لَبجِنــز دم،ــس األ ــراا ا 2014، كــان الاــت راض الســنوي ل ــاا 2015رو /يول،ــجم  10رــ   (6) 
 املرف  باما
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 وف،مــا اــ، فــألة اللتــزاا الثان،ــ ، تَب ــدا امل عومــا  الــواردة يف اــلا الت ريــر عــن األ ــراا املدرجــ  -7
ـــد د  بـــارامألا   يف املرفـــ  بـــام الـــد لـــدي ا التـــزاا كمـــ  با ـــد مـــن النب ااـــا  لو و ضـــ ا والـــد رَب

، قـــدمت 2015 نوفمربتشـــرين الثـــاين/ 9احملااـــب  األول،ـــ  اعا ـــ  اـــا يف فـــألة اللتـــزاا األوىلا ورـــ  
 8-ا لإ/1اــب   ل ــراا م عومــا  عــن م ــامو  ولر ــدة ورــدا  بروتوكــول ك،وتــو وف ــاس لعم ــررين 

ـــــــ  لا ـــــــرا جيـــــــو  ،20-ل ا/13 لعم ـــــــرر ووف ـــــــاس  ا 8-/ا لإ2و ا املدرجـــــــ  يف املرفـــــــ  األول لوت اق،
جـــداول جـــوذج اإلبـــوو املورـــد اعا ـــ  اـــا ب ـــد املوعـــد الن ـــا   احملـــدد يف  2015ت ــدا يف عـــاا  لن

راجم،ــــا  ن،ســــان/لبري (، ععــــا لل يت ــــاو  ذلــــر امل عــــ  امل ابعــــ  إلتارــــ  ب 15) 19-/ا ل24امل ــــرر 
، كانــــــت قــــــد ورد  جــــــداول 2015فمرب نــــــو /الثــــــاين تشــــــرين 9 وحبعــــــول جــــــوذج اإلبــــــوو املورــــــدا

عومــــا  التال،ــــ  عــــن ولــــللر تَب ــــد ا امل  (7) ــــرا مــــدرج يف املرفــــ  بــــام 26اإلبــــوو املورــــد مــــن  جــــوذج
 للـــت( جممـــو  انب ااـــا  اـــا ا  الدف،ئـــ  مـــن املصـــادر املـــلكورة يف املرفـــ  1  )26  ال األ ـــراا تعـــر

( انب ااـــا  اـــا ا  الدف،ئـــ  وعمع،ـــا  إ الت ـــا مـــن 2  )2013لربوتوكـــول ك،وتـــو املبعـــ  عن ـــا يف عـــاا 
مـــــن  4و 3لنشـــــخ  ااـــــتضداا األرااـــــ  وتا،ـــــي ااـــــتضداا األرااـــــ  وا راجـــــ  املشـــــمول  بـــــال  رت  

، ر،ثمـــــــا كانـــــــت متارـــــــ ا ومل تَبـــــــدرءج يف اـــــــلا 2013مـــــــن بروتوكـــــــول ك،وتـــــــو عـــــــن عـــــــاا  3 املـــــــادة
احملااـــــب  ل ـــــألة اللتـــــزاا الثان،ـــــ  ألن اإلبـــــوو والاـــــت راض األول،ـــــ  لتعـــــر ال ـــــألة  بـــــارامألا  الت ريـــــر

ين ـــلا ب ـــد، إذ لن مـــؤرر األ راا/اجتمـــا  األ ـــراا مل يضـــس ب ـــد الصـــ،ا  الن ا ،ـــ  ل رئــــادا   مل
ل تــزال  ا يف فــألة اللتــزاا الثان،ــ  ولن امل اواــ 8املت ع ــ  بــرجرام عمع،ــا  الاــت راض مبوجــب املــادة 

، مبــــا ف، ــــا احملااــــب  وت ــــدمي 7و 5جاريــــ  بشــــأن اــــله املســــأل  ومســــا   لوــــرن ذا   ــــع  باملــــادت  
              ا(8)الت ارير

املدرجــ  يف املرفـ  بــام لعمشــارك  يف  37 لوت ـد ا ليضــاس م عومـا  عــن مـدن لاع،ــ  األ ـراا ا -8
 با ــد كمــ  التــزاا لديــجم  ــرا لي لن ععــا 8-لإ ا/1 امل ــرر مــن 15 ال  ــرة وتــن، آل،ــا  املرونــ ا

مــن  ولمـود الثالــمل مــن املرفــ  بـام بصــ،اتجم الــواردة يف املرفــ  األال  يف مــدرج وو ضــ ا النب ااــا  مـن
واــب  لن ابتــت لاع،تــجم يف فــألة اللتــزاا األوىل يكــون مــؤاوس لن ــ  وارت،ــا  ورــدا   8-/ا لإ1امل ــرر 

بروتوكـــول ك،وتـــو الصــــا   ل ـــألة اللتـــزاا الثان،ــــ  مـــا داا فــــر  اإلن ـــاذ التـــابس لع نــــ  المتثـــال مل ي عــــ  
 لومتثـــال للتزامـــجم تمـــدعضـــويتجما اـــي لن ااـــتضداا  ـــرا مـــن األ ـــراا ورـــدا  و ـــ  النب ااـــا  امل 

الكم  با د من النب ااا  وو ضـ ا يف فـألة اللتـزاا الثان،ـ  اـ،كون رانـاس ببـدم ن ـاذ ت ـدي  الدورـ  
 (ا14، ال  رة 8-/ا لإ1بالنسب  لللر الخرا )امل رر 

ا واــتَبتاح 2015وب ــ  امل عومــا  الــواردة يف اــلا الت ريــر مؤقتــ ، ل اــ،ما ف،مــا اــ، عــاا  -9
وتسـوي  لي مسـأل   2015،ـ  ب ـد إجنـا  الاـت راض السـنوي لعم عومـا  امل دمـ  يف عـاا ال ،م الن ا 
__________ 

م (7)  ت ب،انا  الدول األعضام يف اللاد األورويب مبوجـب الت اق،ـ  ف ـل ولـ،س مبوجـب بروتوكـول ك،وتـو، رسـبما قَبد 
 او مب  يف ت ارير ادرد الو ن، ا

، FCCC/SBSTA/2015/L.13ميكن ال ـو  ععـا آوـر نسـض  مـن الـن، الت اواـ  بشـأن اـله املسـا   يف الوا، ـ   (8) 
 اعصوعايف املرف  الثاين ععا وججم 
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 مل بعــ ،مــن مســا   التن ،ــل لو اعوفــا  املت ع ــ  بالت ــديو  و/لو التصــويبا ، واــت دا يف الت ــارير ا
 رسب القتضاما

ســندة م عومــا  م صــع  عــن الكم،ــا  امل FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1وتــرد يف الوا، ــ   -10
ل ــرادن األ ــراا املدرجــ  يف املرفــ  بــام واياــا مــن م عومــا  احملااــب  امل دمــ  يف إ ــار فــألة اللتــزاا 

 اــــا ا  جــــرد ل ــــوا م الســـنوي  الت ــــارير لوت اق،ــــ  الشــــبك  املوقـــس ويتضــــمن األوىل لربوتوكـــول ك،وتــــوا
 ا(9)ااب  امل دم  من األ راا كامع الدف،ئ  وم عوما  احمل

  
 األطااراف اجتماااع بوصاافه العاماال األطااراف مااؤتمر يتخااذها أن يمكاا  التااي اإلجااراءا  -جيم  

             كيوتو بروتوكول في
 
قــــد يــــود مــــؤرر األ راا/اجتمــــا  األ ــــراا لن  ،ــــ  الناــــر يف امل عومــــا  الــــواردة يف اــــله  -11

األ راا/اجتمــا  األ ــراا تو ــ،ا  الوا، ــ  إىل اهل،ئــ  ال رع،ــ  لعتن ،ــل لت ــدا اــله األوــية إىل مــؤرر 
 لختاذ مزيد من اإلجراما ، إذا لزا األمرا

  
             واألهلية التقارير تقديم حالة -ثانياا   

 
             االستعرا  وعملية السنوية التقارير حالة -ألف  

 
املورــد قــد ورد  ، مل تكــن لي مــن جــداول جــوذج اإلبــوو 2015ن،ســان/لبري   15رــ   -12

، كــان  رفــان 2015ن،ســان/لبري   15مــن األ ــراا املدرجــ  يف املرفــ  بــاما وقبــ  اــت  لاــاب،س مــن 
رالـــ   1مـــن اـــله األ ـــراا قـــد قـــدما جـــداول جـــوذج اإلبـــوو املورـــد اعا ـــ  امـــاا ويبـــ  ادـــدول 

داا األرااـــ  املدرجـــ  يف املرفـــ  بـــام جـــداول جـــوذج اإلبـــوو املورـــد وجـــداول ااـــتض ات ـــدمي األ ـــرا
 (10)وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  مبوجــب بروتوكــول ك،وتــو وجــداول النمــوذج اإللكــألوين املورــد

 ا2015تشرين الثاين/نوفمرب  9ر  
  

__________ 

 (9) <http://unfccc.int/8812.php>. 
يشـم  اــلا الت ريــر الب،انــا  اعا ــ  بــاأل راا املدرجــ  يف املرفــ  بـام الــد لــدي ا التــزاا كمــ  با ــد مــن النب ااــا   (10) 

 وو ض ا والد رَبد د  بارامألا  احملااب  األول،  اعا   اا يف فألة اللتزاا األوىلا
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 1 اددول  
تقااديم األطااراف المدرجااة فااي المرفاا  باااء لجااداول نمااو و اإلباا   الموحااد  وجااداول  حالااة  

م األرا ااي والحراجااة بموجااب بروتوكااول كيوتااو  وجااداول اسااتخدام األرا ااي وتغيياار اسااتخدا
 النمو و اإللكتروني الموحد

 

 الخرا
جــــــداول النمــــــوذج 
 اإللكألوين املورد

جداول النموذج اإللكألوين املورد  
 )فألة اللتزاا األوىل(

 جداول النموذج اإللكألوين املورد
 )فألة اللتزاا الثان، (

جــــــــــداول ااــــــــــتضداا األرااــــــــــ  
ااــــــــــــتضداا األرااـــــــــــــ   وتا،ــــــــــــي

 2014 2013 2014 وا راج  مبوجب بروتوكول ك،وتو
xxxxx لاألال،ا
  x x بعااريا

  x x كروات،ا

  x x               ادم وري  التش،ك،  

  x x إاتون،ا

  x   )ب(األوريباللاد 

  x x )ل(النمسا

  x x )ل(بع ،كا

  x x )ج(الداجرك

  x x )ل(فنعندا

x xxx )ج(فرنسا
  x x )ل(لملان،ا

  x x )ل(ال،ونان

  x x )ل(ليرلندا

  x x )ل(إيخال،ا

  x   لكسمربو

  x x )ل(اولندا

  x x )ل(الربتاال

  x x )ل(إابان،ا

  x x )ل(السويد

  x x )ل(املمعك  املتحدة

  x   انااريا

  x x               آيسعندا 

xxx   ال،ابان
  x x )ل(لت ،ا



FCCC/KP/CMP/2015/6 
 

 

GE.15-20238 9/27 

 

 الخرا
جــــــداول النمــــــوذج 
 اإللكألوين املورد

جداول النموذج اإللكألوين املورد  
 )فألة اللتزاا األوىل(

 جداول النموذج اإللكألوين املورد
 )فألة اللتزاا الثان، (

جــــــــــداول ااــــــــــتضداا األرااــــــــــ  
ااــــــــــــتضداا األرااـــــــــــــ   وتا،ــــــــــــي

 2014 2013 2014 وا راج  مبوجب بروتوكول ك،وتو
  x                 ل،ضتنشتاين 

  x x )ل(ل،توان،ا

x x                 موناكو 
x xxx ن،و يعندا
x x   النرويج
  x x )ل(بولندا

  x                 رومان،ا 

  xxx اللاد الروا 

  x x )ل(اعوفاك،ا

  x x )ل(اعوف،ن،ا

xxx   اويسرا
  xxx               لوكران،ا 

 
 وقـــدمت ، مل تـــرد لي ب،انـــا ا2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  9( ت ـــي اعانـــا  ال اراـــ  لنـــجم، رـــ  1) موراا  

 9 ب ــد اـا اعا ــ  املورـد اإلبـوو جــوذج جـداول والنــرويج، ولكسـمربو رومان،ـا مثــ  األ ـراا، ب ـ 
له الوا، ــــ ا اــــ يف الب،انـــا  اــــله عـــن اإلبــــوو املمكــــن مـــن يكــــن ومل  2015 نـــوفمرب/الثــــاين تشـــرين

وععمـــت األمانـــ  مـــن اللـــاد األورويب ودولـــجم األعضـــام الـــد مل تكـــن قـــد قـــدمت جـــداول جـــوذج  (2)
اإلبـوو املورـد اعا ــ  اـا )رومان،ـا ولكســمربو وانااريـا( لن اــله اد ـا  ت تـزا ت ــدمي ب،انـا  قــوا م 

الب،انـــا ، مب ـــرد ت ـــدمي اـــله و  ادـــرد اعا ـــ  اـــا قبـــ  بـــدم الـــدورة ا اديـــ  وال شـــرين ملـــؤرر األ ـــرااا 
             ا<http://unfccc.int/8812.php>اتَبتاح يف املوقس الشبك  لوت اق،  يف ال نوان التا   

 قدا الخرا جداول جوذج اإلبوو املورد اعا   بجم مبوجب الت اق،  ف لا  )ل(
وقـــت إيـــدا  ادماعـــ  األوروب،ـــ   15 لالـــدول املدرجـــ  اـــمن اللـــاد األورويب اـــ  الـــدول األعضـــام ا كانـــت )ب(

اللـــاد  ا ويَب صـــد باإلئـــارا  الور ـــ  إىل2002ليار/مـــايو  31لصـــر مواف ت ـــا ععـــا بروتوكـــول ك،وتـــو يف 
 خبوا ذلرا ئارةاله اجملموع  من األ راا، ما مل ترد إ 15األورويب ودولجم األعضام الـ 

مبوجــــب الت اق،ــــ  ف ــــلا وختتعــــت التاخ،ــــ  قــــدا الخــــرا جــــداول جــــوذج اإلبــــوو املورــــد اعا ــــ  بــــجم  )ج(
 اداراف،  لب،اناتجم امل دم  مبوجب الت اق،  عن التاخ،  مبوجب بروتوكول ك،وتوا

قـــد قـــدا  (11) رفـــاس مـــدرجاس يف املرفـــ  بـــام 26، كـــان 2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  9ورـــ   -13
ا 2013األاـــا  إىل اـــن   قـــوا م جـــرد اـــا ا  الدف،ئـــ  الســـنوي  اعا ـــ  بـــجم لع ـــألة املمتـــدة مـــن اـــن 

وكانت اوا  ل راا قد قدمت ليضاس م عومـا  عـن انب ااـا  وعمع،ـا  إ الـ  اـا ا  الدف،ئـ  النائـئ  
__________ 

  الدول األعضام يف اللاد األورويب مبوجب الت اق،  ف ل ولـ،س مبوجـب بروتوكـول ك،وتـو، كمـا اـو قَبد مت ب،انا (11) 
 مب  يف ت ارير ادرد الو ن،  ذا  الصع ا
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 3مــن املــادة  3عــن لنشــخ  ااــتضداا األرااــ  وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  املشــمول  بــال  رة 
 ول ك،وتوامن بروتوك 3من املادة  4واألنشخ  املضتارة املشمول  بال  رة 

 رفـاس جـداول النمـوذج اإللكـألوين املورـد ل ـألة اللتـزاا األوىل  37وباإلااف  إىل ذلر، قـدا  -14
ا وتتضــمن اــله ادــداول 2014كــانون األول/ديســمرب   31كــانون الثاين/ينــاير إىل   1عــن ال ــألة مــن 

اللتــزاا األوىل، م عومــا  عــن م ــامو  ولر ــدة ورــدا  بروتوكــول ك،وتــو وــول فــألة تصــح،ح فــألة 
ا وف،مـــا اـــ، فـــألة اللتـــزاا الثان،ـــ ، قـــدمت  ســـ  2015تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  18الـــد تنت ـــ  يف 

كــــانون   31كــــانون الثاين/ينــــاير إىل   1ل ــــراا جــــداول النمــــوذج اإللكــــألوين املورــــد عــــن ال ــــألة مــــن 
كـــانون   31ر إىل كـــانون الثاين/ينـــاي  1وقـــدم ا اـــب   ل ـــراا عـــن ال ـــألة مـــن  2013األول/ديســـمرب 
   ا2014األول/ديسمرب 

ومل تَبســــت   عمع،ــــا  الاــــت راض الســــنوي  لعم عومــــا  الــــد قــــدمت ا األ ــــراا املدرجــــ  يف  -15
  مــن بروتوكــول ك،وتــو ألن مــؤرر األ ــراا/ 7مــن املــادة  1مبوجــب ال  ــرة  2015املرفــ  بــام يف عــاا 

املت ع ـــ  بـــرجرام عمع،ـــا  الاـــت راض اجتمـــا  األ ـــراا مل يضـــس ب ـــد الصـــ،ا  الن ا ،ـــ  ل رئـــادا  
يف فـــألة اللتـــزاا الثان،ـــ ا ول تـــزال امل اواـــا  جاريـــ  بشـــأن اـــله املســـأل  ومســـا    8مبوجـــب املـــادة 

 ، مبا ف، ا احملااب  وت دمي الت اريرا7و 5لورن ذا   ع  باملادت  
  

             األهلية حالة -باء  
 
ععــا قا مــ  بــاأل راا املدرجــ  يف املرفــ  بــام الــد ابتــت لو رَبد   إل، ــا يف  2 تــوي ادــدول  -16

 1-/ا لإ3فــألة اللتــزاا األوىل لاع،ت ــا لعمشــارك  يف آل،ــا  املرونــ  مبوجــب بروتوكــول ك،وتــو عمــوس بــامل ررا  
 اـــله ا،ـــس كانـــت ،2015 نـــوفمرب/الثـــاين تشـــرين 9 ورـــ  ا 1-/ا لإ15و 1-/ا لإ11و 1-/ا لإ9و

 اــــله بــــ  ومــــن ا(12)األوىل اللتــــزاا ب ــــألة يت عـــ  ف،مــــا املرونــــ  آل،ــــا  يف لعمشــــارك  مؤاعــــ  األ ـــراا
 ضـــ ا مدرجـــ  يف ال مـــود وو النب ااـــا  مـــن با ـــد كم،ـــ  التزامـــا  لـــدي ا الـــد تعـــر إن األ ـــراا،

مؤاعـــ  ليضـــاس لن ـــ   ،8-/ا لإ1الثالـــمل مـــن املرفـــ  بـــام، بصـــ،اتجم الـــواردة يف املرفـــ  األول مـــن امل ـــرر 
             وارت،ا  وردا  بروتوكول ك،وتو الصا   ل ألة اللتزاا الثان،  ر  ذلر التاريخا

 ـــرد النت ـــام مـــن مب واحملااـــب  الت م،ـــس ب،انـــا  قاعـــدة يف األاع،ـــ  رالـــ  لـــديمل واـــ، ري  -17
الســنوي األول اعــاع ب ـــوا م الاــت راض ذي الصــع  لعم عومــا  امل دمــ  يف الت ريـــر األو  والت ريــر 

ــــل، إن وَبجــــد ا ــــا  واــــتَبتاح ادــــرد عــــن فــــألة اللتــــزاا الثان،ــــ  وتســــوي  املســــا   املت ع ــــ  بالتن ،  عمع،
ــــ  اللتــــزاا ب ــــألة اعا ــــ  الاــــت راض وعــــ  الكامعــــ  مــــن امل ــــررا  املت ع ــــ  اجملم اعتمــــاد مب ــــرد الثان،

             للتزاا الثان،  لربوتوكول ك،وتواباإلبوو والات راض واحملااب  والت ديو  ل ألة ا
  

__________ 

 ، ادزم الرابسا8-/ا لإ1ترد قواعد األاع،  املت ع   ب ألة اللتزاا الثان،  يف امل رر  (12) 
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             2 اددول   
             كيوتو بروتوكول آليا  في للمشاركة باء المرف  في المدرجة األطراف أهلية حالة   

 

 ا ال   را مدرج يف املرف  بام
 آور تا،ي يف رال  األاع،  

 )ل()التاريخ والوقت(
 01/00/00، الساع  2009رو /يول،جم  11 مؤا  لاألال،ا
 12/42/15، الساع  2011ئباي/فرباير  4 مؤا  بعااريا
 32/53/09، الساع  2012ئباي/فرباير  8 مؤا  كروات،ا

 01/00/00، الساع  2008ئباي/فرباير  24 مؤا  ادم وري  التش،ك، 
 01/00/00الساع  ، 2008ن،سان/لبري   15 مؤا                إاتون،ا 

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   18 مؤا  )ب(اللاد األورويب
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   5 مؤا                النمسا 

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   22 مؤا  بع ،كا
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   18 مؤا  الداجرك

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   22 مؤا                فنعندا 
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   19 مؤا  فرنسا
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   18 مؤا  لملان،ا

 00/00/09، الساع  2008الثاين/نوفمرب  تشرين 14 مؤا                ال،ونان 
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   19 مؤا  ليرلندا
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   19 مؤا  إيخال،ا

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   29 مؤا  لكسمربو
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   21 مؤا  اولندا
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   28 مؤا  الربتاال
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   19 مؤا  إابان،ا
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   19 مؤا  السويد

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   15 مؤا  املمعك  املتحدة
 01/00/00كانون األول/ديسمرب، الساع    30 مؤا  انااريا

 01/00/00، الساع  2008ليار/مايو  11 مؤا                آيسعندا 
 01/00/00، الساع  2007كانون األول/ديسمرب   30 مؤا  ال،ابان

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   29 مؤا                لت ،ا 
   01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   22 مؤا                ل،ضتنشتاين 
 02/47/10، الساع  2012 األول/لكتوبر تشرين 24 مؤا                ل،توان،ا 
 01/00/00، الساع  2008ليعول/ابتمرب  7 مؤا                موناكو 

 01/00/00، الساع  2007كانون األول/ديسمرب   31 مؤا  ن،و يعندا
 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   22 مؤا  النرويج

   01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   5 مؤا                بولندا 
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 ا ال   را مدرج يف املرف  بام
 آور تا،ي يف رال  األاع،  

 )ل()التاريخ والوقت(
 59/42/12، الساع  2012رو /يول،جم  13 مؤا                رومان،ا 

 01/00/00، الساع  2008 يون،جمرزيران/ 20 مؤا  اللاد الروا 
 01/00/00، الساع  2008ئباي/فرباير  4 مؤا                اعوفاك،ا 

 01/00/00، الساع  2008ن،سان/لبري   22 مؤا  اعوف،ن،ا
 01/00/00، الساع  2008آذار/مار   10 مؤا  اويسرا

   22/32/15، الساع  2012آذار/مار   9 مؤا                لوكران،ا 
، 1-/ا لإ9مـــن بروتوكـــول ك،وتـــو، عمـــوس بـــامل رر  6ملتخعبـــا  األاع،ـــ  مبوجـــب  املـــادة اس ي تـــرب مســـتوف، = مؤا 

، عمــــوس 17  واملــــادة 32، املرفــــ ، ال  ــــرة 1-/ا لإ3، عمــــوس بــــامل رر 12  واملــــادة 22ال  ــــرة املرفــــ ، 
  3، املرف ، ال  رة 1-/ا لإ11بامل رر 

 ك  األوقا  م رب عن ا بتوق،ت ارين،تش  )ل(
وقــت إيــدا  ادماعــ  األوروب،ــ   15 لكانــت األ ــراا املدرجــ  اــمن اللــاد األورويب اــ  الــدول األعضــام ا )ب(

ا ويَب صـــد باإلئـــارا  الور ـــ  إىل اللـــاد 2002ليار/مـــايو  31 ـــر مواف ت ـــا ععـــا بروتوكـــول ك،وتـــو يف 
 خبوا ذلرا ةاله اجملموع  من األ راا، ما مل ترد إئار  15األورويب ودولجم األعضام الـ 

  
             الرئيسية المحاس ة بارامترا  -ثالثاا   

 
             الرئيسية األولية المحاس ة بارامترا  -ألف  

 
اــن  األاــا  املضتــارة  ســاب الاــا ا   3ف،مــا اــ، فــألة اللتــزاا األوىل، تــرد يف ادــدول  -18

امل ادــ  بــال عور )اهل،ــدروفعوروكربونا ، واهل،ــدروكربونا  املشــب   بــال عور، واــاد  فعوريــد الكربيــت(، 
اـــا ا  الدف،ئـــ  مـــن املصـــادر املـــلكورة يف املرفـــ  للـــت لربوتوكـــول ك،وتـــو يف اـــن  األاـــا ، وانب ااـــا  

   من بروتوكول ك،وتوا 3من املادة  8و 7والكم،ا  املسندة احملددة عموس بال  رت  
، ي ـدا كـ   ـرا لديـجم التـزاا كمـ  با ـد مـن النب ااـا  وو ضـ ا 8-/ا لإ2ووف اس لعم ـرر  -19

إىل  8-/ا لإ1الثالـــمل مـــن املرفـــ  بـــام بصـــ،اتجم الـــواردة يف املرفـــ  األول مـــن امل ـــرر مـــدرج يف ال مـــود 
، ت ريـــــراس لت،ســـــي رســـــاب الكم،ـــــ  املســـــندة إل،ـــــجم عمـــــوس 2015ن،ســـــان/لبري   15األمانـــــ ، حبعـــــول 

 8-/ا لإ1كمـــا ورد  يف املرفـــ  األول مـــن امل ـــرر   3مكـــرراس مـــن املـــادة  8و 8مكـــرراس و 7 ال  را بـــ
ــــ ــــا  قدرت ــــ  املســــندة إل،ــــجما ول،ســــت انب ااــــا  اــــن  األاــــا  وإلاب جم ععــــا رســــاب انب اااتــــجم والكم،

والكم،ــ  املســندة متارــ  ب ــد بالنســب  ل ــألة اللتــزاا الثان،ــ  ألن اجملموعــ  الكامعــ  مــن امل ــررا  املت ع ــ  
 ا(13)د ب دباإلبوو والات راض واحملااب  والت ديو  ل ألة اللتزاا الثان،  لربوتوكول ك،وتو مل تَب تم

__________ 

كــان  ــرا وارــد قــد قـدا ت ريــره لت،ســي رســاب الكم،ــ  املســندة )لوكران،ــا،   ،2015تشــرين الثــاين/نوفمرب  9رـ   (13) 
 (ا2015آب/لاسخس  14يف 
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             3 اددول   
            كيوتو بروتوكول بموجب األولى االلتزام لفترة المسندة والكميا  األساس سنة في االن عاثا    

 الخرا

 )ب(انب ااا  ان  األاا  )ل(ان  األاا  احملددة مبوجب بروتوكول ك،وتو
)بأ نان مكافئ ااين 

 الكربون( لوكس،د

ادا و   
النب ااا /ا د من ا، 
بالنسب  املئوي  من 
 الكم،  املسندة مستون ان  األاا 

)بأ نان مكافئ ااين 
 لوكس،د الكربون(

 اــــــــاين لكســــــــ،د الكربــــــــون
        (ج)4املادة   املرف  بام  اد  بال عورالاا ا  امل   وامل،ثان ولكس،د الن،ألو 

 143 579 957 2  108 841 699 547 1990 1990             لاألال،ا 
 827 045 610  92 658 618 132 1995 1988 بعااريا
 503 778 148  95 790 321 31 1990 1990 كروات،ا

 801 541 893  92 218 248 194 1995 1990 ادم وري  التش،ك، 
 637 062 196  92 312 622 42 1995 1990             إاتون،ا 

1995لو  1990 1990 األورويباللاد   4 265 517 719 92 92 19 621 381 509 
 009 866 343 87 92 657 049 79 1990 1990             النمسا 

 528 995 673 92.5 92 763 728 145 1995 1990 بع ،كا
 955 838 276 79 92 070 978 69 1995 1990 الداجرك

 545 017 355 100 92 509 003 71 1995 1990             فنعندا 
 640 626 819 2 100 92 328 925 563 1990 1990 فرنسا
 694 096 868 4 79 92 543 429 232 1 1995 1990 لملان،ا

 806 669 668 125 92 169 987 106 1995 1990             ال،ونان 
 272 184 314 113 92 836 607 55 1995 1990 ليرلندا
 898 277 416 2 93.5 92 887 850 516 1990 1990 إيخال،ا

 996 402 47 72 92 499 167 13 1995 1990             لكسمربو 
 141 262 001 1 94 92 498 034 213 1995 1990 اولندا

 527 937 381 127 92 642 147 60 1995 1990             الربتاال 
 929 195 666 1 115 92 205 773 289 1995 1990 إابان،ا
 561 188 375 104 92 646 151 72 1995 1990 السويد

 630 080 412 3 87.5 92 144 904 779 1995 1990 املمعك  املتحدة
1987-1985             انااريا   1995 115 397 149 94  542 366 600 
 847 523 18  110 972 367 3 1990 1990             آيسعندا 
 666 257 928 5  94 418 331 261 1 1995 1990             ال،ابان 
 130 182 119  92 159 909 25 1995 1990             لت ،ا 
 623 055 1  92 483 229 1990 1990             ل،ضتنشتاين 
 177 306 227  92 386 414 49 1995 1990             ل،توان،ا 
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 221 495  92 658 107 1995 1990             موناكو 
 733 564 309  100 947 912 61 1990 1990 ن،و يعندا

 797 576 250  101 168 619 49 1990 1990             النرويج 
 038 181 648 2  94 774 442 563 1995 1988 بولندا

 099 835 279 1  92 022 225 278 1989 1989             رومان،ا 
 319 095 617 16  100 064 419 323 3 1995 1990 اللاد الروا 

 516 433 331  92 764 050 72 1990 1990             اعوفاك،ا 
 593 628 93  92 042 354 20 1995 1986             اعوف،ن،ا 

 402 838 242  92 957 790 52 1990 1990 اويسرا
 663 184 604 4  100 933 836 920 1990 1990             لوكران،ا 

   844 914 641 57   434 437 012 12   )د(المجموع
كســـن  لاـــا  جملمـــو    1995ميكـــن لا ـــراا املدرجـــ  يف املرفـــ  األول لوت اق،ـــ  لن ختتـــار ااـــتضداا عـــاا  )ل(

واهل،دروكربونا  املشب   بال عور وااد  فعوريد  انب اااهتا من الاا ا  امل اد  بال عور )اهل،دروفعوروكربونا 
وف،مـا اـ، اللـاد األورويب، اوتـار  فـرادن  من بروتوكول ك،وتـوا 3من املادة  8الكربيت(، وف اس لع  رة 
 كسن  لاا ا  1995لو عاا  1990الدول األعضام إما عاا 

 8و 7تضدا  ســاب الكم،ــ  املســندة عمــوس بــال  رت  تشــي إىل جممــو  انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  يف اــن  األاــا  املســ )ب(
  لدرجــت  ــايف النب ااــا  مــن ااــتضداا األرااــ  التال،ــ األ ــراا لن يَبورــ  مــن بروتوكــول ك،وتــوا 3مــن املــادة 

وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  )إ الــ  األرــراج( يف جممــو  انب اااهتــا مــن اــا ا  الدف،ئــ  يف اــن  األاــا  عمــوس 
 نــــاس مـــــن مكـــــافئ اـــــاين لكســـــ،د  131 544 513  )ل( لاـــــألال،ا  1-/ا لإ13)ب( مـــــن مرفـــــ  امل ـــــرر 5رة بــــال  

 نـاس مـن مكـافئ اـاين لكسـ،د  38 676 نـاس مـن مكـافئ اـاين لكسـ،د الكربـون  اولنـدا   4 719  ليرلنداالكربون  
 ليرلنـدال نان من مكـافئ اـاين لكسـ،د الكربـون  املمعكـ  املتحـدة لربيخان،ـا ال امـا و  981 203الكربون  الربتاال  

  ناس من مكافئ ااين لكس،د الكربونا 365 593الشمال،   
وقــــت إيــــدا  ادماعــــ  األوروب،ــــ   ــــر  15  األوىل، ات  ــــت الــــدول األعضــــام ال اللتــــزاا ف،مــــا اــــ، فــــألة )ج(

مــن بروتوكــول ك،وتــو  3مــن املــادة  1مواف ت ــا ععــا بروتوكــول ك،وتــو ععــا الوفــام بالتزاماهتــا مبوجــب ال  ــرة 
 من بروتوكول ك،وتوا  4من املادة  1بصورة مشألك  وف اس لع  رة 

املسندة لولاد األورويب ولكنجم ل يشم  الكم،ا  املسندة ل رادن الـدول األعضـام يشم  اجملمو  الكم،   )د(
 لت ادي ا ساب املزدوجا

 
مجمااوع ان عاثااا  تااادا  الدفيسااة فااي ساانة األساااس المسااتخدم لحسااام الكميااة المسااندة عماا ا  -1 

 لتزام األولىاال لفترة م  بروتوكول كيوتو 3م  المادة  8و 7بالفقرتي  
مـن بروتوكـول ك،وتـو لكـ   ـرا مـدرج يف املرفـ  األول لوت اق،ـ   3مـن املـادة  8جت،ز ال  رة  -20

كســن  لاــا  لعاــا ا  امل ادــ  بــال عور ألاــراض رســاب الكم،ــ  املســندة   1995لن يســتضدا اــن  
 رفـــاس مـــدرجاس يف  23 اوتـــار لـــللر، مـــن بروتوكـــول ك،وتـــوا 3مـــن املـــادة  8و 7إل،ـــجم عمـــوس بـــال  رت  

كســـن  لاـــا  لعاـــا ا  امل ادـــ  بـــال عور، يف رـــ  ااـــتضدا بـــاق    1995املرفـــ  بـــام ااـــتضداا اـــن  
األ ــــراا، بااــــتثنام اللــــاد األورويب، اــــن  األاــــا  ن ســــ ا دم،ــــس اــــا ا  الدف،ئــــ ا وف،مــــا اــــ، 
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كســـن  لاـــا    1995لو عـــاا  1990اللـــاد األورويب، اوتـــار  فـــرادن الـــدول األعضـــام إمـــا عـــاا 
 امل اد  بال عورالعاا ا  

مـدرجاس  (15) رفـاس  36بالنسـب  إىل  (14)وبعـ  جممـو  انب ااـا  اـا ا  الدف،ئـ  يف اـن  األاـا  -21
مع،ــــون  ــــن مــــن مكــــافئ اــــاين لكســــ،د الكربــــون، مبــــا يف ذلــــر جممــــو   12 012.4يف املرفــــ  بــــام 

لكربــون مع،ــون  ــن مــن مكــافئ اــاين لكســ،د ا 11 879.5انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  الــلي يســاوي 
مـــن املصـــادر املـــلكورة يف املرفـــ  للـــت لربوتوكـــول ك،وتـــو والنب ااـــا  النااـــ  عـــن ااـــتضداا األرااـــ  
وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  ) ــايف النب ااــا  وعمع،ــا  اإل الــ  يف اــن  األاــا  مــن لويــ  

 لكربونامع،ون  ن من مكافئ ااين لكس،د ا 132.9األرراج )إ ال  األرراج(( الد تساوي 


           األولى االلتزام لفترة كيوتو بروتوكول م  3 المادة م  8و 7 بالفقرتي  عم ا  المسندة الكمية -2 

ســب الكم،ــ  املســندة لخــرا مــن األ ــراا يف فــألة اللتــزاا األوىل عمــوس بــال  رت   -22  8و 7لَب
امل ،ـدة هلـلا الخـرا يف املرفـ  بـام لربوتوكـول  مـن بروتوكـول ك،وتـو ععـا لاـا النسـب  املئويـ   3من املادة 

ك،وتــو جملمــو  انب اااتــجم مــن اــا ا  الدف،ئــ  البشــري  املنشــأ امل ــرب عن ــا مبكــافئ اــاين لكســ،د الكربــون 
 والنائــئ  عــن املصــادر املــلكورة يف املرفــ  للــت لربوتوكــول ك،وتــو يف اــن  األاــا ، مضــروب  يف  ســ ا

مـــن الـــدول  15 لبروتوكـــول ك،وتـــو، رَبِســـبت الكم،ـــا  املســـندة  مـــن 4 املـــادة مـــن 1 لع  ـــرة ووف ـــاس  
األعبــــام ألاـــراض الوفــــام  لت ااـــم (16)األعضـــام يف اللـــاد األورويب يف إ ــــار ات ـــاق اللــــاد األورويب

ـــدد  األول،ـــ ، الت ـــارير يف امل د مـــ  امل عومـــا  إىل وااـــتناداس   باللتزامـــا  مبوجـــب بروتوكـــول ك،وتـــوا  رَب
 رفـــاس مـــدرجاس يف املرفـــ   37( بالنســـب  إىل 2012-2008ألة اللتـــزاا األوىل )ل ـــ املســـندة الكم،ـــا 

                       بام )مبا يف ذلر اللاد األورويب(ا
مـن األ ـراا املدرجـ   (17) رفـاس  36  وىل، بعـ  جممـو  الكم،ـ  املسـندة لوف،ما ا، فألة اللتـزاا األ -23

 الكم،ــ  جممــو  وبعــ    نــاس مــن مكــافئ اــاين لكســ،د الكربــونا 57 641 914 844يف املرفــ  بــام جمتم ــ  
 ل نـــان 19 621 381 509 األوىل اللتـــزاا ل ــألة ك،وتـــو بروتوكـــول يف كخــرا األورويب لولـــاد املســندة

            االكربون لكس،د ااين مكافئ من


  

__________ 

يشي جممو  انب ااا  اا ا  الدف،ئ  يف ان  األاا  إىل جممو  انب ااـا  اـا ا  الدف،ئـ  الـلي ااـتضدا  سـاب  (14) 
 وامن بروتوكول ك،وت 3من املادة  8و 7الكم،  املسندة عموس بال  رت  

يشــم  اجملمــو  النب ااــا  مــن اللــاد األورويب لكنــجم ل يشــم  انب ااــا  فــرادن الــدول األعضــام وذلــر لت ــادي  (15) 
 ا ساب املزدوجا

 ا2002ليار/مايو  31وقت إيدا  ادماع  األوروب،   ر مواف ت ا ععا بروتوكول ك،وتو،  15 لالدول األعضام ا (16) 
املسندة لولاد األورويب ولكنجم ل يشم  الكم،ا  املسندة ل رادن الـدول األعضـام لت ـادي يشم  اجملمو  الكم،   (17) 

 ا ساب املزدوجا
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            2012 عام في اإلدالة وعمليا  الدفيسة تادا  ان عاثا  -باء 
 

            2012في المرف  ألف ل روتوكول كيوتو في عام  المذكورة المصادر م  االن عاثا  -1 
، بعــ  يف 2014إىل امل عومــا  الــد قــدمت ا األ ــراا املدرجــ  يف املرفــ  بــام يف عــاا اس ااــتناد -24
جممــو  انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  لا ــراا املدرجــ  يف املرفــ  بــام مــن املصــادر املــلكورة  2012عــاا 

 ذلـــر وي ـــ   مويـــ   ـــن مـــن اـــاين لكســـ،د الكربـــونا 9 307.6يف املرفـــ  للـــت لربوتوكـــول ك،وتـــو 
 (ا1 الشــك  اناــر) ك،وتــو بروتوكــول مبوجــب احملــدد األاــا  اــن  مســتون عــن املا ــ  يف 22.5 بنســب 
 اللتـــزاا فـــألة يف بـــام املرفـــ  يف املدرجـــ  لا ـــراا الدف،ئـــ  اـــا ا  لنب ااـــا  الســـنوي املتواـــل وبعـــ 
اـاين  كـافئمع،ـون  ـن مـن م 9 344.6رفـ  للـت لربوتوكـول ك،وتـو امل يف املـلكورة املصـادر من األوىل

يف املا ـــ  عـــن مســـتون اـــن  األاـــا  احملـــدد مبوجـــب  22.2لكســـ،د الكربـــون، واـــو مـــا ي ـــ  بنســـب  
            (ا1وتوكول ك،وتو )انار الشك  بر 



      1 لشك ا
ومتوساااال االن عاثاااا  السااانوية لغاااادا   2012ان عاثاااا  تاااادا  الدفيساااة فاااي عاااام  مجماااوع  

الدفيسااة فااي فتاارة االلتاازام األولااى لرطااراف المدرجااة فااي المرفاا  باااء ماا  المصااادر المااذكورة 
 في المرف  ألف ل روتوكول كيوتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف املرف  بام مـن املصـادر املـلكورة يف املرفـ   تستند ق،م جممو  انب ااا  اا ا  الدف،ئ  لا راا املدرج  مورا  
  واـــــله 2014إىل امل عومــــا  امل دمــــ  واملست راــــ  يف عــــاا  2012للــــت لربوتوكــــول ك،وتــــو يف عــــاا 

 الب،انا  اا ،  بالنسب  ل ألة اللتزاا األوىلا
  

 جممو  انب ااا  ان  األاا 
املستضدا  ساب الكم،  املسندة 

 3من املادة  8و 7عموس بال  رت  
جممو  انب ااا  األ راا املدرج  يف 
املرف  بام من املصادر امللكورة يف املرف  

 2012لربوتوكول ك،وتو يف عاا للت 

النب ااا  السنوي  لا راا  متوال
املدرج  يف املرف  بام من املصادر 
امللكورة يف املرف  للت لربوتوكول  
 ك،وتو يف فألة اللتزاا األوىل
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 لحراجاةوا األرا اي اساتخدام وتغييار األرا اي اساتخدام أنشاطة ان عاثا  تادا  الدفيسة ما  -2 
 إدالتها وعمليا 

 رفـــاس رســـاب لنشـــخ  ااـــتضداا األرااـــ  وتا،ـــي ااـــتضداا األرااـــ  وا راجـــ   28اوتـــار  -25
مــن بروتوكــول ك،وتــو ل ــألة اللتــزاا بأكمع ــا )ا ســاب مــرة وارــدة  3مــن املــادة  3املشــمول  بــال  رة 

 مـن لي رسـاب عـدا  رفـاس  12 واوتـار  ل ـراا رسـااا اـنوياسا 8عند انت ام فألة اللتـزاا(، واوتـار 
مــن  3مــن املــادة  4ول  بــال  رة املشــم وا راجــ  األرااــ  ااــتضداا وتا،ــي األرااــ  ااــتضداا لنشــخ 

الربوتوكـــول، يف رـــ  اوتـــار  األ ـــراا األوـــرن رســـاب نشـــاي وارـــد ععـــا األقـــ  مـــن بـــ  اـــله 
            (ا4األنشخ  )انار اددول 

 

         4اددول       
 3ما  الماادة  4موجز األساليب التاي اتتارتهاا األطاراف لحساام األنشاطة بموجاب الفقارة   

 م  بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام األولى

 من بروتوكول ك،وتو 3املادة  من 4النشاي اللي تن، عع،جم ال  رة 

 احملااب  الد اوتارهتا عدد األ راا حبسب نو  فألة

      اللتزاا كامع فألة   انوياس  ل ةااب 
 18 5 13 إدارة الاابا 

 2 1 33 إدارة األراا  الزراع، 
 1 1 34 إدارة املراع 

 3   ر 33 جتديد الاخام النبايت
 

ل يشم  اددول اللاد األورويب، ر،مل ل توجد لدن الا الخرا ق،م ةـددة لعبـارامألا  ألن لنشـخ   مورا  
وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  وفــألا  احملااــب  املضتــارة هلــله األنشــخ  يف إ ــار ااــتضداا األرااــ  

 من الربوتوكول ختتعت من دول  عضو إىل لورنا 3من املادة  4ال  رة 

، يَبشــألءي مــن كــ   ــرا مــدرج يف املرفــ  بــام لن يــدرج يف قــوا م 1-/ا لإ15وعمــوس بــامل رر  -26
م عومــا  عــن انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  البشــري  املنشــأ مــن مصــادراا جــرده الســنوي  لاــا ا  الدف،ئــ  

وعمع،ــا  إ الت ــا بوااــخ  البوال،ــس النااــ  عــن لنشــخ  ااــتضداا األرااــ  وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  
مـن  3مـن املـادة  4، وعـن األنشـخ  املضتـارة مبوجـب ال  ـرة 3من املادة  3وا راج  املشمول  بال  رة 

عنــد وجوداــا، عنــدما  ــ  وقــت ت ــدمي قا مــ  ادــرد مبوجــب الت اق،ــ  عــن الســن  بروتوكــول ك،وتــو، 
، كانــــت األ ــــراا 2015كتــــوبر ل/األول تشــــرين 9 ورــــ   األوىل مــــن فــــألة التــــزاا بروتوكــــول ك،وتــــوا

 مــــــوجز 5 ادــــــدول يف ويـــــرد  املدرجـــــ  يف املرفــــــ  بـــــام قــــــد لبعاــــــت ا،  ـــــا اــــــله امل عومــــــا ا 37 لا
 البشــري  الدف،ئــ  اــا ا  انب ااــا   ــايف جممــو  بشــأن 1-لإ ا/16 بــامل رر عمــوس  امل دمــ  لعم عومــا 

نشــاي مــن لنشــخ   كــ م النائــئ  عــن  بــا املرفــ  يف املدرجــ  لا ــراا بالنســب  إ الت ــا وعمع،ــا  املنشــأ
 مــن 3مــن املــادة  4و 3  بــال  رت  ااــتضداا األرااــ  وتا،ــي ااــتضداا األرااــ  وا راجــ  املشــمول

                       ا2012ك،وتو عن عاا بروتوكول  
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           5 اددول    
مجمااوع صااافي ان عاثااا  تااادا  الدفيسااة ال شاارية المنشااأ وعمليااا  إدالتهااا بالنساا ة لرطااراف  مااوجز  

المدرجااااة فااااي المرفاااا  باااااء الناخااااسة عاااا  أنشااااطة اسااااتخدام األرا ااااي وتغيياااار اسااااتخدام األرا ااااي 
 2012م  بروتوكول كيوتو ع  عام  3م  المادة  4و 3والحراجة المشمولة بالفقرتي  

 
وتا،ــــي ااــــتضداا  نشــــاي ااــــتضداا األرااــــ 

 4و 3األرااـــ  وا راجـــ  املشـــمول بـــال  رت  
 عدد األ راا املبع ا  من بروتوكول ك،وتو 3من املادة 

 ول ـــــايف انب ااـــــا  اـــــا ا  الدف،ئـــــ  
عمع،ا  إ الت ا )بأ نان مكـافئ اـاين 

 2012لوكس،د الكربون( يف عاا 
     3من املادة  3لنشخ  ال  رة 

 -681 691 91 36 التحريجالتحريج وإعادة 
 719 818 91 36 إ ال  الاابا 

 038 127   ايف النب ااا  لو عمع،ا  إ الت ا
   3من املادة  4لنشخ  ال  رة 
 -391 679 028 1 24 إدارة الاابا 

 204 736 1 4 إدارة األراا  الزراع، 
 730 596 3 إدارة املراع 

 -718 902 2 3 جتديد الاخام النبايت
  -175 249 029 1   ايف النب ااا  لو عمع،ا  إ الت ا

 ، كانــت  ان،ــ  ل ــراا قــد ل ــدر  وق،ــد  يف اــ ع ا2014كــانون األول/ديســمرب   31رــ   -27
 واألنشـــخ  3مـــن املـــادة  3ورـــدة إ الـــ  نائـــئ  عـــن لنشـــخت ا املشـــمول  بـــال  رة  482 854 228الـــو ي 

 ا1-/ا لإ16و 1-/ا لإ13 من الربوتوكول ةسوب  وف اس لعم ررين 3من املادة  4املضتارة املشمول  بال  رة 
  

الكمية المسندة ومجموع ان عاثا  تادا  الدفيسة الناجماة عا  المصاادر المدرجاة  -جيم 
 في المرف  ألف في فترة االلتزام األولى

 
املدرجـــ  يف  37  ا الي ـــدا اـــلا ال ـــر  م ارنـــ  إلاـــا  الكم،ـــا  املســـندة لكـــ  مـــن األ ـــرا -28

املرفــ  بــام لربوتوكــول ك،وتــو إىل جانــب اــدف ا مبوجــب الربوتوكــول وجممــو  انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  
مـــن املصـــادر املـــلكورة يف املرفـــ  للــت لربوتوكـــول ك،وتـــو ل ـــألة اللتـــزاا األوىلا  2012-2008لع ــألة 

 ـــرا مـــن األ ـــراا لن تبـــ  مـــا إذا كـــان كـــ   6ولـــ،س الاـــرض مـــن امل عومـــا  الـــواردة يف ادـــدول 
مــن  3مــن املــادة  1املدرجــ  يف املرفــ  بــام والــوارد ذكراــا يف ادــدول قــد لدن التزامــجم مبوجــب ال  ــرة 
ت ،ــ،م امتثــال   2016بروتوكــول ك،وتــوا واــت ري لفرقــ  وــربام الاــت راض يف النصــت األول مــن عــاا 

ا (18)وتوكـــول ك،وتـــومـــن بر  3مـــن املـــادة  1كـــ   ـــرا مـــن اـــله األ ـــراا للتزاماتـــجم مبوجـــب ال  ـــرة 
 وا،حدد فر  اإلن اذ التابس لع ن  المتثال ب د ذلر لي رال  عدا امتثال هلله اللتزاما ا

__________ 

 ا1-/ا لإ27، و1-/ا لإ22، و1-/ا لإ13وف اس لعم ررا   (18) 
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            6 اددول 
الكميااا  المسااندة ومجمااوع ان عاثااا  تااادا  الدفيسااة ماا  المصااادر المدرجااة فااي المرفاا    

 ألف لفترة التزام األولى ل روتوكول كيوتو

 الخرا

 7الكم،ــا  املســندة عمــوس بــال  رت  
)بأ نــــــان مكــــــافئ  3مــــــن املــــــادة  8و

 ااين لوكس،د الكربون(

جممـــــو  انب ااـــــا  اـــــا ا  الدف،ئـــــ  مـــــن 
 املصــــــــــــادر املدرجــــــــــــ  يف املرفــــــــــــ  للــــــــــــت
 )بأ نان مكافئ ااين لوكس،د الكربون(

ال ــــرق بــــ  النب ااــــا  
ــــــــــــا  املســــــــــــندة  والكم،

 )بالنسب  املئوي (
اـــــــــدا بروتوكـــــــــول ك،وتـــــــــو 

 )بالنسب  املئوي (
 8,0 -8,3 476 153 711 2 143 579 957 2             لاألال،ا 

 -8,0 -48,7 911 859 312  827 045 610  بعااريا
 -5,0 -2,7 156 820 144  503 778 148  كروات،ا

 -8,0 -23,9 966 149 680  801 541 893  ادم وري  التش،ك، 
 -8,0 -51,4 517 304 95  637 062 196              إاتون،ا 
 -8,0 -4,1 095 263 822 18 509 381 621 19             (ل)اللاد األورويب 

 -13,0 20,6 054 658 414  009 866 343              النمسا 
 -7,5 -7,1 776 308 626  528 995 673  بع ،كا
 -21,0 7,6 591 947 297  955 838 276  الداجرك

 0.0 -4,7 531 353 338  545 017 355              فنعندا 
 0.0 -10,0 531 856 538 2 640 626 819 2 فرنسا
 -21,0 -3,3 671 574 706 4 694 096 868 4 لملان،ا

 25,0 -10,5 091 504 598  806 669 668              ال،ونان 
 13,0 -1,8 846 508 308  272 184 314  ليرلندا
 -6,5 2,6 840 638 479 2 898 277 416 2 إيخال،ا

 -28,0 26,8 132 116 60  996 402 47              لكسمربو 
 -6,0 -0,4 267 119 997  141 262 001 1 اولندا

 27,0 -5,2 075 098 362  527 937 381              الربتاال 
 15,0 7,5 049 980 791 1 929 195 666 1 إابان،ا
 4,0 -18,6 749 573 305  561 188 375  السويد

 -12,5 -11,6 560 236 017 3 630 080 412 3 املمعك  املتحدة
 -6,0 -38,1 338 956 335  600 366 542              انااريا 
 10,0 26,1 071 356 23  847 523 18              آيسعندا 
 -6,0 7,8 719 411 392 6 666 257 928 5             ال،ابان 
 -8,0 -52,6 901 453 56  130 182 119              لت ،ا 
 -8,0 11,3 109 175 1  623 055 1              ل،ضتنشتاين 
 -8,0 -51,7 321 786 109  177 306 227              ل،توان،ا 

 -8,0 -4,8 255 471   221 495   موناكو
 0.0 20,4 621 797 372  733 564 309              ن،و يعندا 
 1,0 6,5 503 824 266  797 576 250              النرويج 
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 الخرا

 7الكم،ــا  املســندة عمــوس بــال  رت  
)بأ نــــــان مكــــــافئ  3مــــــن املــــــادة  8و

 ااين لوكس،د الكربون(

جممـــــو  انب ااـــــا  اـــــا ا  الدف،ئـــــ  مـــــن 
 املصــــــــــــادر املدرجــــــــــــ  يف املرفــــــــــــ  للــــــــــــت
 )بأ نان مكافئ ااين لوكس،د الكربون(

ال ــــرق بــــ  النب ااــــا  
ــــــــــــا  املســــــــــــندة  والكم،

 )بالنسب  املئوي (
اـــــــــدا بروتوكـــــــــول ك،وتـــــــــو 

 )بالنسب  املئوي (
 -6,0 -24,2 534 265 006 2 038 181 648 2 بولندا

 -8,0 -51,9 959 929 615  099 835 279 1             رومان،ا 
 0,0 -32,7 419 543 187 11 319 095 617 16 اللاد الروا 

 -8,0 -31,3 025 690 227  516 433 331              اعوفاك،ا 
 -8,0 5,2 441 542 98  593 628 93              اعوف،ن،ا 

 -8,0 7,8 729 721 261  402 838 242  اويسرا
 0.0 -56,6 250 434 999 1 663 184 604 4             لوكران،ا 

   -18,9 316 911 722 46 844 914 641 57             )ب(المجموع 

 15  لن قا مـ  جـرد الــدول ال 2014عــاا  لواـح اللـاد األورويب يف ت ريـر قــوا م ادـرد الـو ي امل ـدا يف )ل(
األعضـام  5   لـد تاخ، ـا قـوا م جـرد الـدول الاألعضام يف اللـاد األورويب تاخـ  ن ـس املنخ ـ  اداراف،ـ  ا

ألقال،م ـــا املضتع ـــ  يف اللـــادا ولكـــن، ملـــا كانـــت قـــوا م ادـــرد امل دمـــ  مـــن ب ـــ  الـــدول األعضـــام إىل 
األمانــ  تاخــ  لجــزام مــن لقال،م ــا ل،ســت داوــ  اللــاد األورويب، فــرن جممــو  انب ااــا  اــا ا  الدف،ئــ  

اد األورويب املب،نــ  يف اــلا ادــدول األعضــام يف اللــ 15مــن املصــادر املدرجــ  يف املرفــ  للــت لعبعــدان الـــ 
 ت   عن جممو  انب ااا  اا ا  الدف،ئ  من املصادر املدرج  يف املرف  للت ل رادن الدول األعضاما

يشــــم  اجملمــــو  الكم،ــــ  املســــندة لولــــاد األورويب ولكنــــجم ل يشــــم  الكم،ــــا  املســــندة ل ــــرادن الــــدول  )ب(
 األعضام لت ادي ا ساب املزدوجا

  
 معام   وأرصدة وحدا  بروتوكول كيوتو في فترة االلتزام األولى -دال 

 
ي ـــدا اـــلا ال ـــر  حملـــ  عامـــ  مؤقتـــ  عـــن الكم،ـــا  املضـــاف  إىل الكم،ـــ  املســـندة والكم،ـــا   -29

، 2014يــــ  عــــاا مــــن بروتوكــــول ك،وتــــو يف اا 3مــــن املـــادة  8و 7املخرورـــ  من ــــا، عمــــوس بــــال  رت  
ــــد  37  بالنســــب  لا ــــراا ال املدرجــــ  يف املرفــــ  بــــام الــــد قــــدمت جــــداول النمــــوذج اإللكــــألوين املور 

 مونــاكو تكــن ومل  ا2014اعا ــ  اــا وقــدمت ف، ــا م عومــا  عــن ورــدا  بروتوكــول ك،وتــو يف عــاا 
 ورـــدا  مـــن ورـــدة لي ت ـــن ومل تن ـــ  مل ألاـــا 2015 عـــاا يف امل عومـــا  اـــله ت ـــدمي إىل حباجـــ 

 جـــــداول مونـــــاكو قـــــدمت ذلـــــر، ومـــــسا (19)2015 ينـــــاير/الثـــــاين كـــــانون 1 قبـــــ  ك،وتـــــو بروتوكـــــول
            ا2015 املورد اعا   اا يف عاا اإللكألوين النموذج

            كيوتو بروتوكول وحدا  معام    -1 
 م ــــامو  ورـــدا  بروتوكــــول ك،وتــــو إىل فئتـــ   داوع،ــــ  ووارج،ــــ ا 1-/ا لإ14يصـــنت امل ــــرر  -30

 ن ــــ  ععــــا اعارج،ــــ  امل ــــامو  تنخــــوي رــــ  يف آوــــر، و ن،ــــاس  اــــ وس  الداوع،ــــ  امل ــــامو  تشــــم  ول 
            ،وتو من ا   و ي إىل آوراك بروتوكول وردا 

__________ 

 ا3، املرف ، ال  رة 1-/ا لإ14امل رر  (19) 
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 رفـــاس  22، ن ـــل 2014كـــانون األول/ديســـمرب   31كـــانون الثاين/ينـــاير إىل   1ويف ال ـــألة مـــن  -31
 لاااــــاس   ــــع  ذا  امل ــــامو  وكانــــت  الداوع،ــــ  ععــــا األقــــ ائــــكوس وارــــداس مــــن لئــــكال امل ــــامو  

  مبشـــاريس التن ،ـــل املشـــألك يف يتصـــ ف،مـــا ك،وتـــو بروتوكـــول ورـــدا  لويـــ  لو/و إ ـــدار( 1  )يعـــ  مبـــا
( إلاـــام ورـــدا  بروتوكـــول ك،وتـــو الـــد لبعـــ  عن ـــا لـــت رســـابا  2مـــن الربوتوكـــول  ) 6إ ـــار املـــادة 

 وق، ــدهتا انب ااــا  و ــ  ورــدة 31 138 841 ل ــراا  ســ  ول ــدر   "اإللاــام ألاــباب لوــرن"ا
ـــــ  عـــــن اـــــ وهتا يف ـــــ   ري ـــــ  لوي ـــــا  ورـــــدا  مـــــن ن ســـــ ا الكم، دة الصـــــادرة اـــــاب اس املســـــن الكم،

ورـــــدة إ الـــــ  وق،ـــــدهتا يف  59 019 965يف اـــــ وهتا الو ن،ـــــ ، ول ـــــدر  اـــــت  ل ـــــراا  واحمل وظـــــ 
 رســابا  إىل اعــ  املســندة الكم،ــا  ورــدا  مــن ورــدة 27 976  رفــان ون ــ  اــ وهتا الو ن،ــ ا

، كم،ـــ  إاال،ـــ  األورويب اللــاد يف عضـــواس  دولـــ  11 من ــا  رفـــاس، 17 ون ـــ "ا لوــرن ألاـــباب اإللاــام"
مـــــن ورـــــدا  و ـــــ  النب ااـــــا  امل تمـــــد إىل رســـــابا  "اإللاـــــام ألاـــــباب  3 652 355 قـــــدراا
 ورـــدة 282 274 األورويب، اللــاد يف لعضــام دول من ـــا اــت  ل ــراا،  ان،ـــ  ن ــ  ولوــياس،  لوــرن"ا

                                  "الورن ألاباب اإللاام" رسابا  إىل النب ااا  و   وردا  من
مــوجز لعم عومــا  املت ع ــ  مب مــو  كم،ــا  ورــدا  بروتوكــول ك،وتــو  7وي ــد ا يف ادــدول  -32

كــــانون الثاين/ينــــاير   1اعارج،ــــ  الــــد جــــر  يف ال ــــألة مــــن وعــــدد األ ــــراا املشــــارك  يف امل ــــامو  
 ا2014كانون األول/ديسمرب   31 إىل

             
 7اددول   
مجمااوع وحاادا  بروتوكااول كيوتااو المقتناااة أو المنقولااة عاا  طرياا  المعااام   الخارجيااة فااي   

 2014كانون األول/ديسم ر   31كانون الثاني/يناير إلى   1الفترة م  
 

  نو  امل امع 

 وردا  بروتوكول ك،وتو رسب نو  امل امع  اعارج،  )مبوي  ل نان مكافئ ااين لكس،د الكربون(

وردا  الكم،  
 املسندة

وردا  و   
 النب ااا 

وردا  
 اإل ال 

ورــــــــــــــــــــــدا  
و ـــــــــــــــــــــــــــــ  
النب ااــــــــــا  

 )ل(امل تمد

ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النب ااـــــــــــــــــــــــــا  
 امل تمد املؤقت 

وردا  و   
النب ااـــــــــــــــــــــــــــا  
امل تمـــد الخويعـــ  

 األج 

 0,0 0,7 170,2 0,0 189,4 14,0 )ب(الكم،ا  امل تناة لو احملول  إااف 
   ر 9 28   ر 27 17 األ راا املشارك 

 0,0 0,0 103,3 0,0 154,6 16,0 الكم،ا  املن ول   رح
   ر   ر 24   ر 26 4 األ راا املشارك 

 
و ل وردا  و   النب ااا   )ل(  امل تمد عن  ري  ا   آل،  التنم،  النا،  الَب
مـــن فــرادن الـــدول األعضـــام يف  15ل تشــم  األرقـــاا ب،انــا  عـــن امل ــامو  اعارج،ـــ  الــد لبعـــ  عن ــا  )ب(

 اللاد األورويب لت ادي ا ساب املزدوجا
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   كاااانون األول/  31أرصااادة وحااادا  بروتوكاااول كيوتاااو بحساااب ناااوع حساااام اإلياااداع حتاااى  -2 
 2014ديسم ر 

املدرجــــ  يف املرفــــ  بــــام الــــد قــــدمت م عومــــا  عــــن ورــــدا   36  ف،مــــا اــــ، األ ــــراا ال -33
مع،ــــــون  59 616.1، كانـــــت انـــــاك 1-/ا لإ15و 1-/ا لإ13بروتوكـــــول ك،وتـــــو عمـــــوس بــــــامل ررين 

مع،ــــون  56 793.5، ومشعــــت 2014حبعــــول اايــــ  عــــاا  (20)ورــــدة مــــن ورــــدا  بروتوكــــول ك،وتــــو
مع،ـــون ورـــدة مـــن ورـــدا  و ـــ  النب ااـــا ،  871.6الكم،ـــا  املســـندة، و ورـــدة مـــن ورـــدا 

ـــ ، و 669.5و مع،ـــون ورـــدة مـــن ورـــدا  و ـــ  النب ااـــا  امل تمـــد،  1 275مع،ـــون ورـــدة إ ال
مع،ــون ورـــدة مــن ورـــدا  و ــ  النب ااـــا  امل تمــد املؤقتـــ  يف  تعــت رســـابا  اإليـــدا ،  6.5و
 ايف ذلر  تعت رسابا  اإللاام والسحب مبا
عـــدد األ ـــراا الـــد لـــت   بورـــدا  بروتوكـــول ك،وتـــو يف  تعـــت لنـــوا   2ويبـــ  الشـــك   -34

،وتــو، وفــ  نــو  ك بروتوكــول ورــدا   تعــت كم،ــا  جملمــو  مــوجز 8 ادــدول يف ويــرد  ا ســابا ا
 ويـرد    رفـاس مـدرجاس يف املرفـ  بـاما 36، بالنسـب  لــ 2014كـانون األول/ديسـمرب   31ا ساب، رـ  

                       االخرا رسب ك،وتو بروتوكول وردا  جملمو  تو يس 9 اددول يف
ععـــا م عومـــا  م صـــع  عـــن  FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1وميكـــن ال ـــو  يف الوا، ـــ   -35

 رال  رسابا  ك   را مدرج يف املرف  باما
          
 2الشك    
 الحساام ناوع وفا  كيوتاو بروتوكاول بوحادا  تحاتف  التاي بااء المرفا  في المدرجة األطراف عدد 

            2014 عام في
 

 

__________ 

الـدول األعضـام يف اللـاد األورويب لت ـادي ا سـاب مـن فـرادن  15ل يشم  اجملمو  الب،انـا  الـد لبعاـت عن ـا  (20) 
 املزدوجا

إلاـــــام املصـــــدر الصـــــايف وف ـــــاس  اإللاام ألاباب لورن السحب
 3من املادة  4و 3لع  رت  

 ر،ا ة األ راا ر،ا ة الك،انا 

 وردا  اإل ال 
ورــدا  و ــ  

 النب ااا 
ورــــــــدا  و ــــــــ  
 وردا  الكم،  املسندة النب ااا  امل تمد
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 8اددول   
 مااوجز مجمااوع كميااا  دأت وحاادا  بروتوكااول كيوتااو وفاا  نااوع الحسااام لرطااراف المدرجااة فااي  

 2014كانون األول/ديسم ر   31المرف  باء حتى 
 

 جممو  الكم،ا  حبسب نو  الوردة )مبوي  ل نان مكافئ ااين لكس،د الكربون( 

 نو  ا ساب
وردا  الكم،  

 املسندة
وردا  و   

 النب ااا 
وردا  
 اإل ال 

ورــــــــــــــــــــــدا  
و ـــــــــــــــــــــــــــــ  
النب ااــــــــــا  

 )ل(امل تمد

ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النب ااـــــــــــــــــــــــــا  
 امل تمد املؤقت 

وردا  و   
النب ااـــــــــــــــــــــــــــا  
امل تمـــد الخويعـــ  

 األج 
   ر 4,0  590,0  482,9  563,9  963,4 47 ر،ا ة األ راا

   ر 2,4  98,2  0,553  105,3  114,3  ا الك،انر،ا ة 
 4و 3إلاـــام املصـــدر الصـــايف وف ـــاس لع  ـــرت  

   ر   ر   ر 185,8    ر 143,1  3من املادة 
   ر   ر   ر   ر   ر   ر إلاام عدا المتثال

   ر 0,008  13,3  0  3,3  3,1  اإللاام ألاباب لورن
   ر   ر 573,4  0,288  199,1  569,6 8 السحب

ااـــــــــــتبدال ورـــــــــــدا  و ـــــــــــ  النب ااـــــــــــا  
   ر   ر   ر   ر   ر   ر امل تمدة املؤقت  لنت ام  ور،ت ا

ااـــــــــــتبدال ورـــــــــــدا  و ـــــــــــ  النب ااـــــــــــا  
   ر   ر   ر   ر   ر   ر امل تمدة  ويع  األج  لنت ام  ور،ت ا

ااـــــــــــتبدال ورـــــــــــدا  و ـــــــــــ  النب ااـــــــــــا  
   ر   ر   ر   ر   ر   ر امل تمدة  ويع  األج  لخن اض املضزونا 
ااـــــــــــتبدال ورـــــــــــدا  و ـــــــــــ  النب ااـــــــــــا  
امل تمــــدة  ويعـــــ  األجــــ  ل ـــــدا ت ــــدمي ت ريـــــر 

   ر   ر   ر   ر   ر   ر العتماد
   ر 6,5 275,0 1 669,5 871,6 793,5 56 المجموع

 36  ل ا ســابا  لنــوا  مــن نــو  كــ  يف ك،وتــو بروتوكــول ورــدا  جممــو  إىل" الكم،ــا  جممــو " يشــي  )ل(
            ابام املرف  يف مدرجاس   رفاس 
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            9 اددول 
  31مجمااوع كميااا  دأت وحاادا  بروتوكااول كيوتااو لرطااراف المدرجااة فااي المرفاا  باااء حتااى   

 2014كانون األول/ديسم ر 
 
 جممو  الكم،ا  حبسب نو  الوردة )مبوي  ل نان مكافئ ااين لكس،د الكربون( 

 املرف  بام را مدرج يف 
وردا  الكم،  

 املسندة
وردا  و   

 النب ااا 
وردا  
 اإل ال 

ورــــــــــــــــــــــــدا  
و ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــا   النب اا

 امل تمد

ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النب ااـــــــــــــــــــــــا  
 امل تمد املؤقت 

ورــدا  و ــ  
النب ااــــــــــــــــــــــــــــــا  
امل تمــــد الخويعــــ  

 األج 
   ر   ر 0,525  96,0  0,250  957,6 2             لاألال،ا 

   ر   ر 10,2    ر 15,0  547,7  بعااريا
   ر   ر 0    ر   ر 148,8              كروات،ا 

   ر   ر 19,9    ر 18,7  683,2  ادم وري  التش،ك، 
   ر   ر 0,442    ر 2,3  117,6              إاتون،ا 

   ر 5,0  916,8  71,0  601,1  383,7 20 )ب(األوريباللاد 
   ر   ر 33,4    ر 11,1  366,0              النمسا 

   ر   ر 31,6    ر 6,8  607,1  بع ،كا
   ر   ر 10,4  8,9  15,2  267,5  الداجرك

   ر 0,018  16,3    ر 6,3  326,4              فنعندا 
   ر   ر 58,2    ر 19,9  634,3 2 فرنسا
   ر   ر 173,4    ر 133,3  590,7 4 لملان،ا

   ر   ر 16,7    ر 11,3  613,1              ال،ونان 
   ر 1,2  9,0    ر 2,9  292,2  ليرلندا
   ر 0,131  71,8    ر 29,3  280,3 2 إيخال،ا

   ر 0,263  5,3    ر 0,390  53,7              لكسمربو 
   ر 0,027  50,9    ر 33,5  948,2  اولندا

   ر   ر 14,3    ر 4,6  345,5              الربتاال 
   ر 3,4  100,0    ر 25,9  645,0 1 إابان،ا
   ر 0,059  16,6    ر 3,4  350,2  السويد

   ر   ر 82,0    ر 39,0  301,5 3 املمعك  املتحدة
   ر   ر 6,2    ر 3,8  495,1              انااريا 
   ر   ر 0,007    ر 0,005  18,5              آيسعندا 
   ر 1,3  143,1    ر 22,1  155,3 6             ال،ابان 
   ر   ر 1,2    ر 0,473  76,8              لت ،ا 
   ر   ر 0,436  0,015    ر 1,0              ل،ضتنشتاين 
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 جممو  الكم،ا  حبسب نو  الوردة )مبوي  ل نان مكافئ ااين لكس،د الكربون( 

 املرف  بام را مدرج يف 
وردا  الكم،  

 املسندة
وردا  و   

 النب ااا 
وردا  
 اإل ال 

ورــــــــــــــــــــــــدا  
و ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــا   النب اا

 امل تمد

ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
النب ااـــــــــــــــــــــــا  
 امل تمد املؤقت 

ورــدا  و ــ  
النب ااــــــــــــــــــــــــــــــا  
امل تمــــد الخويعــــ  

 األج 
   ر   ر 3,6    ر 7,5  169,9              ل،توان،ا 

   ر   ر   ر   ر   ر   ر موناكو
   ر   ر 18,1  9,1  100,9  305,8              ن،و يعندا 
   ر 0,035  25,8    ر 3,1  266,5              النرويج 

   ر   ر 64,9    ر 35,5  399,5 2 بولندا
   ر   ر 16,0    ر 16,3  124,3 1             رومان،ا 

   ر   ر   ر 477,9  11,5  356,0 16 اللاد الروا 
   ر   ر 9,7    ر 0,293  244,9              اعوفاك،ا 
   ر   ر 1,5    ر 4,7  87,0              اعوف،ن،ا 

   ر 0,115  36,6  9,3  27,6  253,8  اويسرا
   ر   ر   ر   ر 0,533  000,5 4             لوكران،ا 

الكم،ــا " إىل جممـــو  ورــدا  بروتوكـــول ك،وتــو يف كـــ  نــو  مـــن لنــوا  ا ســـابا  لكـــ  يشــي "جممـــو   )ل(
  را مدرج يف املرف  باما

ــــدا  ادماعــــ   15 لكانــــت األ ــــراا املدرجــــ  اــــمن اللــــاد األورويب اــــ  الــــدول األعضــــام ا )ب( وقــــت إي
 ا2002ليار/مايو  31األوروب،   ر مواف ت ا ععا بروتوكول ك،وتو يف 

  
 معام   وأرصدة وحدا  بروتوكول كيوتو في فترة االلتزام الثانية -هاء 

 
عــن عمع،ــا  ن ــ  واقتنــام ورــدا  و ــ  النب ااــا   (21)ي ــدا اــلا ال ــر  حملــ  عامــ  مؤقتــ  -36

بالنســـب  لا ـــراا  8-/ا لإ1مـــن امل ـــرر  13وف ـــاس لع  ـــرة  2014و 2013امل تمـــد يف اايـــ  عـــام  
الــد قــدمت جــداول النمــوذج اإللكــألوين املورــد اعا ــ  اــا وقــدمت الســب   املدرجــ  يف املرفــ  بــام 

 عن فألة اللتزاا الثان، ا  2015ف، ا م عوما  عن وردا  بروتوكول ك،وتو يف عاا 
 

            كيوتو بروتوكول وحدا  معام    -1 
ين ـــــل لي  ، مل2013كـــــانون األول/ديســـــمرب   31كـــــانون الثاين/ينـــــاير إىل   1يف ال ــــألة مـــــن  -37

    را لي ئك  من لئكال امل امو  الداوع، ا
__________ 

يف وقــت إعــداد اــله الوا، ــ ، مل يكــن قــد بــدل ب ــد الاــت راض الســنوي لعم عومــا  امل دمــ  مــن األ ــراا املدرجــ  يف  (21) 
ام بصـ،اتجم الـواردة املرف  األول الد لدي ا التزاا كم  بتحديد النب ااا  وو ض ا مدرج يف ال مود الثالمل من املرف  بـ

 ا2015يف عاا  8-/ا لإ1يف املرف  األول لعم رر 



 FCCC/KP/CMP/2015/6 

 

26/27 GE.15-20238 

 

، ن ــــل  ــــرا 2014كــــانون األول/ديســــمرب   31كــــانون الثاين/ينــــاير إىل   1ويف ال ــــألة مــــن  -38
  ـــع  ذا  امل ـــامو  وكانـــت  وارـــد ئـــكوس وارـــداس مـــن لئـــكال امل ـــامو  الداوع،ـــ  ععـــا األقـــ ا

 آل،ــ  مشــاريس لنشــخ  يتصــ  ف،مــا ك،وتــو بروتوكــول ورــدا  لويــ  لو/و إ ــدار( ل  )يعــ  مبــا لاااــاس 
ـــ   مـــن بروتوكـــول ك،وتـــو  )ب( إلاـــام ورـــدا  بروتوكـــول ك،وتـــوا 12املشـــمول  باملـــادة  النا، ـــ  التنم،
و ــ  النب ااــا  امل تمــد  ورــدا  مــن ورــدة 31 122 قــدراا إاال،ــ  كم،ــ  وارــد  ــرا ون ــ 

            إىل رسابا  "اإللاام الخوع "ا 
مــــــوجز لعم عومـــــا  املت ع ــــــ  مب مـــــو  كم،ــــــا  ورـــــدا  و ــــــ   10وي ـــــد ا يف ادـــــدول  -39

  1النب ااـــا  امل تمــــد وعــــدد األ ــــراا املشــــارك  يف امل ـــامو  اعارج،ــــ  الــــد جــــر  يف ال ــــألة مــــن 
 ا2014كانون األول/ديسمرب   31إىل  2013كانون الثاين/يناير 



            10 اددول   
وحاااادا  تفااااث االن عاثااااا  المعتمااااد المقتناااااة أو المنقولااااة عاااا  طرياااا  معااااام    مجمااااوع  

 2014كانون األول/ديسم ر   31إلى  2013كانون الثاني/يناير   1تارجية في الفترة م  
 

  نو  امل امع 

حبسب نو  امل امع   )ل(وردا  و   النب ااا  امل تمد
 اعارج،  )مبوي  ل نان مكافئ ااين لكس،د الكربون(

2013 2014 

 7.1 0.4 )ب(الكم،ا  امل تناة لو احملول  إااف 
 5 1 األ راا املشارك 

 2.5 0.2 الكم،ا  املن ول   رح
 4 1 األ راا املشارك 

و ل  )ل(             االنا،   التنم،  آل،  ا    ري  عن امل تمد النب ااا  و   وردا  لَب
 يف األعضـــام الـــدول فـــرادن مـــن 15 عن ـــا لبعـــ  الـــد اعارج،ـــ  امل ـــامو  عـــن ب،انـــا  ال ـــ،م تشـــم  ل  )ب(

            ااملزدوج ا ساب لت ادي األورويب اللاد
 

  31وحتااى  2013كااانون األول/ديساام ر   31أرصاادة وحاادا  تفااث االن عاثااا  المعتمااد حتااى  -2 
 2014كانون األول/ديسم ر 

حبعـــــول اايـــــ   (22)ورـــــدة مـــــن ورـــــدا  و ـــــ  النب ااـــــا  امل تمـــــد 231 622كـــــان انـــــاك  -40
 2014 حبعـول اايـ  عـاا (23)وردة من ورـدا  و ـ  النب ااـا  امل تمـد 4 750 470و 2013 عاا

بـاأل راا السـب   املدرجـ  يف رسابا  اإليدا  املضتع  ، مبا يف ذلر رسابا  اإللاام والسـحب، اعا ـ  
ـــا جممـــو  كم،ـــا  ورـــدا  و ـــ   11لعـــوها ويـــرد يف ادـــدول  36املشـــار إل، ـــا يف ال  ـــرة  ميف املرفـــ  ب
__________ 

 ل يشم  اجملمو  الب،انا  الد لبعات عن ا فرادن الدول األعضام يف اللاد األورويب لت ادي ا ساب املزدوجا (22) 
 لعوها 22مث  ا ائ،   (23) 
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    كـــانون األول/  31النب ااـــا  امل تمـــد الـــد ارت اـــت اـــا األ ـــراا الســـب   املدرجـــ  يف املرفـــ  بـــام رـــ  
 ا 2014كانون األول/ديسمرب   31 ور  2013ديسمرب 

ععـــا م عومـــا  م صـــع  عـــن  FCCC/KP/CMP/2015/6/Add.1وميكـــن ال ـــو  يف الوا، ـــ   -41
 رال  رسابا  ك   را مدرج يف املرف  باما



            11 اددول 
كمياااا  وحااادا  تفاااث االن عاثاااا  المعتماااد لرطاااراف المدرجاااة فاااي المرفااا  بااااء   مجماااوع  

 2014األول/ديسم ر كانون   31وحتى  2013كانون األول/ديسم ر   31 حتى
 

 
جممـــــو  كم،ـــــا  ورـــــدا  و ـــــ  النب ااـــــا  امل تمـــــد )مبويـــــ  ل نـــــان 

 مكافئ ااين لكس،د الكربون(
 2014األول/ديسمرب  كانون  31 2013األول/ديسمرب  كانون  31 الخرا املدرج يف املرف  بام

              ل               ل               لاألال،ا 
 389              ل  فرنسا

 51 293              ل               ال،ابان 
              ل               ل  موناكو

              ل               ل               ن،و يعندا 
 987 881              ل               النرويج 

 3 710 907 231 622 اويسرا
 


