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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 بروتوكول كيوتواألطراف يف 

 الدورة الثالثة عشرة
 بون، ٦-١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٧

 )ب( من جدول األعمال املؤقت9البند 
 (١)املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراُض هذه املعلومات

 ام الثانية تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق بفرتة االلتز 
 لألطراف املدرجة يف املرفق ابء مبوجب بروتوكول كيوتو

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق ابألطراف املدرجة يف املرفق ابء   
 مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 2017

 مذكرة من األمانة  
 موجز  

األطببرام ب بروتولببول ل،وتببو،  وجببم طلببم مببؤألر األطببرام الوامببا بوابب   اج مببا   
، إىل األمانبببن أن تببببدأ نشبببر تقبببا ير ال  م،بببي واعا ببببن ال بببنوين بوبببد إ بببا  ١-م أإ/١3مقبببر   

 من بروتولول ل،وتو، وحبا أ  م بةلن مبن م بالا ال ن ،ب   8اال  وراض األويل  وجم املادة 
 امل ولقبن ال قبا ير إىل ا ب نادا   رل، ب،ن،ال األول،بن اعا ببن اب امباا : يلب  مبا ال قريبر هب ا وي ضمن

 قا ير الرام،ن إىل ت، ري ح اب الكم،ن امل ندة ل اة االل بزام الثان،بن مبن بروتولبول  ال اب  وراض
ل،وتو، ح،ثما لان ذلك م احبا   ومولومبا  عبن موبامأ  وأ ابدة وحبدا  بروتولبول ل،وتبو 

اث  غببا ا  الدف، ببن لفطببرام املد جببن ب   والب،ببا   امل ولقببن ابنبوببا٢٠١٧املبلببهب  ببا ب عببام 
وهلببببا ال زامببببا  مق،ببببدة ب الومببببود الثالببببي مببببن املرفببببو اب  مببببن توببببديا الدوحببببن  (١)املرفببببو األول

  وت ب ند املولومبا  البوا دة ب 8-م أإ/١لربوتولول ل،وتو على النحو البوا د ب املرفبو األول ابملقبر  
 ٢٠١٦مببببن عمل،ببببا  ا بببب وراض ال قببببا ير ال ببببنوين لوببببام هبببب ا ال قريببببر إىل القبببب،ا الناال،ببببن )امل بببب قاة 

وال قببا ير الرام،ببن إىل ت، ببري ح بباب الكم،ببن امل ببندة ل بباة االل ببزام الثان،ببن، ح،ثمببا لببان ذلببك م احببا ( 
وال قببببا ير الرام،ببببن إىل ت، ببببري  ٢٠١٧القبببب،ا املؤق ببببن )امل بببب قاة مببببن ال قببببا ير ال ببببنوين لوببببام  وإىل

و ُ  اح الق،ا  زام الثان،ن، ابلص،غن اليت أبلغت  ا األطرام(  ح اب الكم،ن امل ندة ل اة االل
 الناال،ن بود إ ا  عمل،ا  اال  وراض ذا  الصلن وحا أ  م ةلن من م الا ال ن ،  

 
__________ 

 من بروتولول ل،وتو  ١من املادة  ٧ب ال قرة  "طرم مد ج ب املرفو األول" مصطلحيرد توريف  (١)
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 اع واي 
 الص حن ال قبرا  

 3 ١٠-١                                                                        مقدمن - أوال   
 3 ٢-١                                                                الوالين - ألف   
 3 9-3                                                         نطاق امل لرة - اب    
 اإلجرا ا  اليت ميكن أن ي خ ها مؤألر األطرام الواما بوا   اج ما  األطرام - ج،ا   
 4 ١٠                                                     ب بروتولول ل،وتو     

 5 ١5-١١                                                     حالن إعداد ال قا ير واألهل،ن - اثن،ا   
 5 ١3-١١             حالن تقدمي ال قا ير األول،ن وال قا ير ال نوين وعمل،ن اال  وراض - ألف   
 ٧ ١5-١4                                                          حالن األهل،ن - اب    

 8 38-١٦                                                       اب اماا  اعا بن الرل، ،ن - اثلثا   
 8 ٢٠-١٦                                        اب اماا  اعا بن األول،ن الرل، ،ن - ألف   
 ١٢ 3٠-٢١         ٢٠١5و ٢٠١4انبوااث  غا ا  الدف، ن وعمل،ا  اإل الن ب عام   - اب    
 ١٦ 38-3١                               موامأ  وأ ادة وحدا  بروتولول ل،وتو - ج،ا   
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

طُلببم إىل أطببرام االت اق،ببن الببيت هبب  أيضببا  أطببرام ب بروتولببول ل،وتببو وعل،اببا ال زامببا   -١
مد جبببببن ب املرفبببببو اب  بربوتولبببببول ل،وتبببببو )األطبببببرام املد جبببببن ب املرفبببببو اب ( أن تببببببدأ ب تبل،بببببهب 

بروتولبول ل،وتبو مبي تقبا ير ا برد مبن  ٧مبن املبادة  ١املولوما  ال كم،ل،ن املطلوببن  وجبم ال قبرة 
املطلوب تقدمياا  وجم االت اق،ن عن ال نن األوىل من فاة االل زام بود بد  ن اذ بروتولول ل،وتو 

 وت ضمن املولوما  املبلهب  ا ما يل :  (٢)ابلن بن للطرم املوين
بربوتولبول ل،وتبو، انبوااث  غا ا  الدف، ن مبن املصباد  املد جبن ب املرفبو ألبف  )أ( 

 املقدمن ضمن قوالا ا رد ال نوين لغا ا  الدف، ن 
انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن البشببرين املنشببة مببن املصبباد  وعمل،ببا  إ ال اببا بوا ببطن  )ب( 

وجبببم  احلراجبببن البوال،بببي، النا ببب ن عبببن أنشبببطن ا ببب خدام األ اضببب  وتغ،بببري ا ببب خدام األ اضببب  و 
  أنشبطن ت با ة أىبر  ، وأ3مبن املبادة  4راج  وجبم ال قبرة ، وإدا ة األحب3مبن املبادة  3 ال قرة

 من بروتولول ل،وتو  3من املادة  4 وجم ال قرة 
 موبببامأ  وأ ابببدة وحبببدا  بروتولبببول ل،وتبببو: وحبببدا  ى ببب  االنبوبببااث ، )ج( 

  ن، ووحبببداووحبببدا  ى ببب  االنبوبببااث  املو مبببد، ووحبببدا  ى ببب  االنبوبببااث  املو مبببد املؤق ببب
 ن   اإل الاملو مد الطويلن األجا، ووحدا  الكم،ا  امل ندة، ووحدا ى   االنبوااث 

وطلبببببببم مبببببببؤألر األطبببببببرام الوامبببببببا بواببببببب   اج مبببببببا  األطبببببببرام ب بروتولبببببببول ل،وتبببببببو  -٢
، إىل ١١-م أإ/3، مقببببا   ابملقببببر  ١-م أإ/١3)مؤألر/اج مببببا  أطببببرام ل،وتببببو(،  وجببببم املقببببر  

 8ال بنوين بوبد إ با  اال ب وراض األويل  وجبم املبادة  األمانن أن تنشر تقبا ير ال  م،بي واعا ببن
من بروتولول ل،وتو، وأن حتبا أ  م بةلن مبن م بالا ال ن ،ب  ت ولبو ابل وبديأ  املنصبو  عل،ابا 

 8مكبر ا  و ٧مبن بروتولبول ل،وتبو، أو ابلكم،بن امل بندة عمبأ  ابل قبرا   5من املادة  ٢ب ال قرة 
لدوحبببن لربوتولبببول ل،وتبببو، بصببب،غ   البببوا دة ب املرفبببو األول مبببن توبببديا ا 3مكبببر ا  مبببن املبببادة  8و

)يشببببببا  إل،بببببب  ف،مببببببا يلبببببب  ب وببببببديا الدوحببببببن(، وأن حت،ببببببا هبببببب   ال قببببببا ير إىل  8-م أإ/١ابملقببببببر  
 مؤألر/اج ما  أطرام ل،وتو و نن االم ثال ولا طرم من األطرام املون،ن 

 نطاق املذكرة -ابء 
 بنو  هب ا قببا إ با  ا ب وراض ل،بي ال قبا ير الرام،بن إىل أُعّد تقرير ال  م،ي واعا بن ال -3

ت، ري ح اب الكم،ن امل ندة ل اة االل زام الثان،ن )ُيشا  إل،اا ف،ما يل  ابل قا ير األول،ن(  وجم 
مببببن بروتولببببول ل،وتببببو، وقبببببا حببببا أ  م ببببةلن مببببن م ببببالا ال ن ،بببب  ت ولببببو ابل وببببديأ   8املببببادة 

 ٧مبن بروتولبول ل،وتبو أو ابلكم،بن امل بندة عمبأ  ابل قبرا   5املبادة  مبن ٢املنصو  عل،ابا ب ال قبرة 
 من توديا الدوحن  3مكر ا  من املادة  8و 8مكر ا  و

__________ 

  ٢، ال قرة ١-م أإ/١5 املقر  (٢)
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املد جببن ب املرفببو اب ، وي ضببمن املولومببا   38ويغطبب  هبب ا ال قريببر ل،ببي األطببرام الببب  -4
ا ببن األول،بن امل ولقبن ب باة عبن اب امباا  اع (3)٢٠١٧أيلول/ بب مرب  ٦املقدمن وامل  ورضن حىت 

االل ببزام الثان،ببن مببن بروتولببول ل،وتببو ومببا ي صببا ببب لك مببن املولومببا  ال كم،ل،ببن املبلببهب  ببا  وجببم 
 من بروتولول ل،وتو  ٧من املادة  ١ال قرة 

وابإلضببافن إىل ذلببك، ي ضببمن ال قريببر عببن عامببن عببن املولومببا  املؤق ببن الببيت أبلغببت  ببا  -5
( جممبو  انبوبااث  ١، بشبةن مبا يلب : )٢٠١٧أيلول/ بب مرب  ٦، حبىت ٢٠١٧األطرام ب عام 

 ٢٠١4غا ا  الدف، ن من املصاد  امل لو ة ب املرفو ألف بربوتولول ل،وتو واملبلَّهب  با عبن عبام  
)٢( انبوااث  وعمل،با  إ البن غبا ا  الدف، بن النا ب ن عبن أنشبطن ا ب خدام األ اضب    ٢٠١5و

وتغ،ببببري ا بببب خدام األ اضبببب  واحلراجببببن  وجببببم ال قببببرة 3 مببببن املببببادة 3، وإدا ة األحببببراج  وجببببم 
ال قببرة 4 مببن املببادة 3، وأ  أنشببطن ت ببا ة أىببر   وجببم ال قببرة 4 مببن املببادة 3 مببن بروتولببول  

  3١ حبىت ل،وتو  بروتولول وحدا  وأ ادة موامأ ( 3) ل،وتو، عن عام  ٢٠١4 و٢٠١5 
  ٢٠١٦ول/دي مرب األ لانون

بوبببب  املولومببببا  الببببوا دة ب هبببب ا ال قريببببر مؤق ببببن، وال  بببب،ما املولومببببا  املبلببببهب  ببببا ب و  -٦
و بب  اح القبب،ا الناال،ببن بوببد إ ببا  ا بب وراض ال قببا ير األول،ببن واال بب وراض ال ببنو    ٢٠١٧ عببام

لقوالا جرد غا ا  الدف، ن املقدمن ب عام ٢٠١٧ وحا أ  م ةلن من م الا ال ن ، ، و بُ قدم 
 ب تقا ير مقبلن، ح م االق ضا  

املد جبن ب املرفببو  38 وتبرد ب هب ا ال قريبر أيضببا  مولومبا  عبن مبد  أهل،ببن األطبرام ال -٧
 اب  للمشا لن ب آل،ا  املرونن  وجم بروتولول ل،وتو 

وترد مولوما  م صلن عن الكم،ا  امل ندة لكا طرم من األطرام املد جن ب املرفبو  8-
ب الوث،قبن  الق ضبا ،اب ، وغريها من مولوما  اعا بن املقدمن  وجم بروتولول ل،وتو، ح بم ا

FCCC/KP/CMP/2017/3/Add.1  البببببيت ت ضبببببمن أيضبببببا  مولومبببببا  ذا  ابببببلن مبلغبببببا   بببببا وفقبببببا ، 
ن املولومبا  الببيت مب، وغريهبا ١١-م أإ/3مببن املقبر   ١4، وال قبرة 8-م أإ/٢ مبن املقبر  4 لل قبرة

 رفبو اب  ل وبدياي من املقدم اا طوعا  األطرام اليت ل، ت عل،اا ال زاما  مق،دة ب الومود الثال
 الدوحن )االحتاد الرو   ون،و يلندا وال،اابن( 

األويل وال قببببا ير ال ببببنوين عببببن قببببوالا جببببرد وتوجببببد ال قببببا ير األول،ببببن وتقببببا ير اال بببب وراض  -9
  (4)غا ا  الدف، ن ومولوما  اعا بن، اليت أَبلغت  ا األطرام، على املوقي الشبك  لأت اق،ن

اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  -جيم 
 يف بروتوكول كيوتو

وتببو أن طبب،م علمببا  ابملولومببا  الببوا دة ب هبب   الوث،قببن قببد يببود مؤألر/اج مببا  أطببرام ل، -١٠
 وي خ  مزيدا  من اإلجرا ا ، ح م االق ضا  

__________ 

ت بب ند اب امبباا  اعا بببن الببوا دة ب هبب ا ال قريببر إىل القبب،ا الناال،ببن امل احببن ب تقببا ير اال بب وراض األويل املنشببو ة  (3)
اا  ويل، ت ببب ند اب امببب  وب احلببباال  البببيت ر تُنشبببر ف،ابببا تقبببا ير اال ببب وراض األ٢٠١٧أيلول/ بببب مرب  ٦حبببىت 

الثان،ببن، وفببو  ب بباة االل ببزام ن امل ولقببنذلببك م احببا ، إىل القبب،ا املؤق ببن الببوا دة ب ال قببا ير األول،بباعا بببن، ح،ثمببا لببان 
ُأ بز، تُوبرض  ألطبرام قبداأبلغت ب  األطرام  وابملثا، إذا لان اال  وراض ال بنو  للمولومبا  املقدمبن مبن  ما

 الق،ا مؤق ن الق،ا ذا  الصلن ابع با ها هنال،ن  أما إذا ر يُن ز بود، ف ظا 
(4) http://unfccc.int/10116.php وhttp://unfccc.int/9499.php  
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 حالة إعداد التقارير واألهلية -اثنياا  
 حالة تقدمي التقارير األولية والتقارير السنوية وعملية االستعراض -ألف 

ب املرفبو اب  الببيت قببدمت  ، لبان عببدد األطبرام املد جببن٢٠١٧أيلول/ ببب مرب  ٦حبلبول  -١١
، ولانببببت تقببببا ير اال بببب وراض )عقببببم (5)طرفببببا   3٧، 8-م أإ/٢تقا يرهببببا األول،ببببن، وفقببببا  للمقببببر  

مبببن  8املببببادل ال وج،ا،بببن لأ ببب وراض  وجبببم املبببادة " اال ببب وراض ال قبببين الببب   ُأجبببر  وفقبببا  لبببب
تبببوا يق تقبببدمي  ١ا بببدول )يبببب  طرفبببا  منابببا  3١( قبببد ُنشبببر  بشبببةن تقبببا ير (٦)"بروتولبببول ل،وتبببو

 ال قا ير األول،ن ونشر تقا ير اال  وراض( 
 ١ا دول 

 ونشززر حالززة تقززدمي التقززارير األوليززة لألطززراف املدرجززة يف املرفززق ابء عززن فززرت ة االلتزززام الثانيززة
 األويل االستعراض تقارير

 طرم مد ج ب
 ات يق قبول توديا الدوحن املرفو اب 

 ل قدمي ال قريرال ا يق األال  
 األويل ل اة االل زام الثان،ن

 ات يق نشر تقرير اال  وراض
 األويل ل اة االل زام الثان،ن

 - ٢٠١٦أيلول/ ب مرب  ٢3 - االحتاد األو ويب
 ٢٠١٧ألو /يول،   ١4 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١3 - إ بان،ا
الثاين/نوفمرب  تشرين 9 أ اال،ا

٢٠١٦ 
 ٢٠١٧ن، ان/أبريا  ٢٦ ٢٠١٦أاي /مايو  ٧

 ٢٠١٧آذا /ما س  ٢٢ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - إ  ون،ا
 ٢٠١٧ن، ان/أبريا  ١٢ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - أملان،ا
 ٢٠١٧ن، ان/أبريا  ١9 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١٠ - أولران،ا
 ٢٠١٧ألو /يول،   ٢٠ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١٧ - آيرلندا
األول/أل وبر  تشرين ٧ آي لندا

٢٠١5 
 ٢٠١٧آذا /ما س  ٢9 ٢٠١٦أيلول/ ب مرب  ١9

 ٢٠١٧أاي /مايو  3١ ٢٠١٦ن، ان/أبريا  ١5 ٢٠١٦ألو /يول،   ١8 إيطال،ا
 ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  5 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - الربتغال
 ٢٠١٧حزيران/يون،   ٢٠ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - بل ،كا
 ٢٠١٧حزيران/يون،   ٢١ ٢٠١٦أاي /مايو  ٢٧ - بلغا اي
 ٢٠١٧حزيران/يون،   ٢٠ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١4 - بولندا

 - - - )أ(ب،أ وس
 ٢٠١٧آب/أغ طس  3١ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - تش،ك،ا
 ٢٠١٧آب/أغ طس  9 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - الدامنرك
 ٢٠١٧حزيران/يون،   ٢١ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 ٢٠١٦أاي /مايو  3  ومان،ا

 ٢٠١٧آذا /ما س  3 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 -  لوفال،ا
 ٢٠١٧آب/أغ طس  ٢٢ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 -  لوف،ن،ا
 ٢٠١٧ن، ان/أبريا  ٦ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - ال ويد
__________ 

   وس قد قدمت تقريرها األويل بودر تكن ب،أ، ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦حىت  (5)
  ١١-م أإ/4، املرفو، مقا   ابملقر  ١-م أإ/٢٢املقر   (٦)
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 طرم مد ج ب
 ات يق قبول توديا الدوحن املرفو اب 

 ل قدمي ال قريرال ا يق األال  
 األويل ل اة االل زام الثان،ن

 ات يق نشر تقرير اال  وراض
 األويل ل اة االل زام الثان،ن

 ٢٠١٧ن، ان/أبريا  ١9 ٢٠١٦ن، ان/أبريا  ١5 ٢٠١5آب/أغ طس  ٢8  وي را
 ٢٠١٧ألو /يول،   ٢٦ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١٦ - فرن ا
 ٢٠١٧آذا /ما س  ١5 ٢٠١٦حزيران/يون،   ٢9 - فنلندا
األول/دي مرب  لانون  ١٠ قرب 

٢٠١5 
 - ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5

 - ٢٠١٧ألو /يول،   4 - لا اى  ان
 ٢٠١٧آذا /ما س  ٢8 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - لروات،ا
 ٢٠١٧آذا /ما س  ٧ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - الت ،ا

 ٢٠١٧آب/أغ طس  3٠ ٢٠١٦آب/أغ طس  ١ - لك مربغ
 ٢٠١٧آذا /ما س  ٦ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١٦ - ل، وان،ا

 - ٢٠١٦ن، ان/أبريا  ١5 ٢٠١5 باط/فرباير  ٢3 ل،خ نش اين
 ٢٠١٧ألو /يول،   ٢١ ٢٠١٦ألو /يول،   ٢9 - مالطن

 - ٢٠١٦ألو /يول،   ١ - اململكن امل حدة 
األول/دي مرب  لانون  ٢٧ مو لو

٢٠١3 
 - ٢٠١٧آب/أغ طس  4

 ٢٠١٧آذا /ما س  ٢٧ ٢٠١٦ن، ان/أبريا  ١5 ٢٠١4حزيران/يون،   ١٢ النرويج
 ٢٠١٧أاي /مايو  3١ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - النم ا
األول/أل وبر  تشرين ١ هنغا اي

٢٠١5 
 ٢٠١٧آذا /ما س  8 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5

 ٢٠١٧حزيران/يون،   ٢3 ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - هولندا
 ٢٠١٧آب/أغ طس  3١ ٢٠١٦حزيران/يون،   ١5 - ال،و ن

  ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦ر يكن الطرم قد قدم تقرير  األويل بود حبلول  )أ(

املد جبن ب املرفبو اب  قبد  38، لانبت ل،بي األطبرام البب ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦وحىت  -١٢
ا ببببدويل مببببن منببببوذج اإلبببببأغ املوحببببد ازببببا  يردهببببا ال ببببنو  لغببببا ا  الدف، ببببن قببببدمت الونصببببر 

ولان  ب ن وثأثبون طرفبا  قدم أيضا  تقرير ا رد الوطين   (٧)طرفا  مناا 3٧، على أن ٢٠١٧ لوام
من تلك األطرام قد قدم أيضبا  مولومبا  عبن انبوبااث  وعمل،با  إ البن غبا ا  الدف، بن النا ب ن 
عن أنشطن ا  خدام األ اض  وتغ،ري ا  خدام األ اض  واحلراجن  وجم ال قرة 3 من املادة 3، 
وإدا ة األحراج  وجم ال قرة 4 من املادة 3، وأنشطن ت ا ة  وجم ال قبرة 4 مبن املبادة 3 مبن 

  (8)بروتولول ل،وتو

__________ 

 قدمت تقرير جردها الوطين بود ، ر تكن مو لو قد ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦حىت  (٧)
 ، ر تكن ب،أ وس ومو لو قد قدم ا تلك املولوما  بود ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦حىت  (8)
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  قببد طرفببا  مببن األطببرام املد جببن ب املرفببو اب 34، لببان ٢٠١٦أيلول/ ببب مرب  ٦وحببىت  -١3
لبانون   3١لبانون الثاين/ينباير إىل   ١قدم أيضا  جداول النموذج اإللكاوين املوحد عبن ال باة مبن 

  (9)٢٠١٦األول/دي مرب 
 حالة األهلية -ابء 

حالن أهل،ن األطبرام املد جبن ب املرفبو اب  للمشبا لن ب آل،با  املرونبن  ٢ترد ب ا دول  ١4-
، ١-م أإ/١5، و١-م أإ/١١، و١-م أإ/9، و١-م أإ/3ابملقببر ا   وجببم بروتولببول ل،وتببو عمببأ  

  8-م أإ/١و
و بببُ حدَّا حالبببن األهل،بببن ب قاعبببدة ب،بببا   ال  م،بببي واعا ببببن بوبببد إ بببا  اال ببب وراض  -١5

 ، وحا أ  م ةلن من م الا ال ن ،  ٢٠١٧ال نو  للمولوما  ذا  الصلن املبلهب  ا ب عام 
 ٢ا دول 

 حالة أهلية األطراف املدرجة يف املرفق ابء للمشاركة يف آليات بروتوكول كيوتو
 أ()(آىر تغ،ري ب حالن األهل،ن )ال ا يق وال اعن احلالن طرم مد ج ب املرفو اب 

 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١8 مؤها االحتاد األو ويب
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١9 مؤها إ بان،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠9ألو /يول،   ١١ مؤها أ اال،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١5 مؤها إ  ون،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٧ مؤها أملان،ا

 ٢٢/3٢/١5، ٢٠١٢آذا /ما س  9 مؤها أولران،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١9 مؤها آيرلندا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8أاي /مايو  ١١ مؤها آي لندا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١9 مؤها إيطال،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢8 مؤها الربتغال
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٢ مؤها بل ،كا
 ١٢/4٢/١5، ٢٠١١ باط/فرباير  4 مؤها بلغا اي
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢9 مؤها بولندا

 - - )ب(ب،أ وس
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8 باط/فرباير  ٢4 مؤها تش،ك،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٠ مؤها الدامنرك
 59/4٢/١٢، ٢٠١٢ألو /يول،   ١3 مؤها  ومان،ا

 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8 باط/فرباير  4 مؤها  لوفال،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٢ مؤها  لوف،ن،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١9 مؤها ال ويد

__________ 

، ر تكن ب،أ وس ولا اى  ان ومالطن ومو لبو قبد قبدمت بوبد جبداول النمبوذج ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦حىت  (9)
انون الثاين/ينببباير لببب  ١ة مبببن  وجبببم بروتولبببول ل،وتبببو عبببن ال بببا  اإللكببباوين املوحبببد ازاابببن ب ببباة االل بببزام الثان،بببن

  ٢٠١٦لانون األول/دي مرب   3١ إىل
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 أ()(آىر تغ،ري ب حالن األهل،ن )ال ا يق وال اعن احلالن طرم مد ج ب املرفو اب 
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8آذا /ما س  ١٠ مؤها  وي را
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢١ مؤها فرن ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٢ مؤها فنلندا
 - - )ب(قرب 

 - - )ب(لا اى  ان
 3٢/53/٠9، ٢٠١٢ باط/فرباير  8 مؤها لروات،ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢9 مؤها الت ،ا

 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢9 مؤها لك مربغ
 ٠٢/4٧/١٠، ٢٠١٢تشرين األول/أل وبر  ٢4 مؤها ل، وان،ا

 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٢ مؤها ل،خ نش اين
 - - )ب(مالطن

 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ١١ مؤها اململكن امل حدة 
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8أيلول/ ب مرب  ٧ مؤها مو لو
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢٢ مؤها النرويج
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  5 مؤها النم ا
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠٧لانون األول/دي مرب   3٠ مؤها هنغا اي
 ٠١/٠٠/٠٠، ٢٠٠8ن، ان/أبريا  ٢١ مؤها هولندا
 ٠٠/٠٠/٠9، ٢٠٠8تشرين الثاين/نوفمرب  ١4 مؤها ال،و ن

مبن بروتولبول ل،وتبو، عمبأ   ٦أن الطبرم ي ب وب م طلببا  األهل،بن  وجبم املبادة  "مؤهبا" ببب :يُقصد 
  ١-م أإ/3مبببن مرفبببو املقبببر   3٢، عمبببأ  ابل قببرة ١٢  و وجبببم املبببادة ١-م أإ/9مبببن مرفبببو املقببر   ٢٢ابل قببرة 

  ١-م أإ/١١من مرفو املقر   3، عمأ  ابل قرة ١٧و وجم املادة 
 ب وق،ت غرين ش  ل،ي ه ا املواق،ت حمددة )أ(

 وجببم أهل،ببن الطببرم للمشببا لن ب آل،ببا  املرونببن  ٢٠١٧أيلول/ ببب مرب  ٦ر تكببن قببد ُحببدد  حببىت  )ب(
  ١-أإ م/١١ املقببببببببر  مرفببببببببو مببببببببن 3و ٢ ابل قببببببببرت  مقببببببببا    8-أإ م/١ املقببببببببر  انظببببببببر بروتولببببببببول ل،وتببببببببو 

  ١١-أإ م/3 املقر  مرفو من 3٢و 3١ وال قرت   ١-أإ م/9 املقر  مرفو من ٢٢و ٢١ وال قرت 

 ابرامرتات احملاسبة الرئيسية -اثلثاا  
 ابرامرتات احملاسبة األولية الرئيسية -ألف 

 ببنوا  األ بباس الببيت اى ببري  حل بباب الغببا ا  امل لببو ة )أ  مرلبببا   3يببب  ا ببدول  -١٦
فلو يببببببد (، و دا بببببب  PFCs(، ومرلبببببببا  الكربببببببون املشبببببببي ابل لببببببو  )HFCsاهل،ببببببد وفلو ولربون )

(، وانبوببببااث  غببببا ا  الدف، ببببن مببببن املصبببباد  3NF )(، وثأثبببب  فلو يببببد الن،اوجبببب 6SFالكربيببببت )
املد جبببن ب املرفبببو ألبببف بربوتولبببول ل،وتبببو ب  بببنن األ ببباس، والكم،بببا  امل بببندة اعبببددة عمبببأ  

 من توديا الدوحن  3مكر ا  من املادة 8و 8مكر ا  و ٧ابل قرا  
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الدفيئززة يف سزنة األسزاس املسزتخدم اسززاة الكميزة املسزندة عمززالا  جممزوع انبعزااثت ززا ات -1 
 من تعديل الدوحة 3مكرراا من املادة  8و 8مكرراا و 7ابلفقرات 

مبن توبديا الدوحبن أل  طبرم مبن األطبرام  3مكر ا  من املبادة  8و 8ت مح ال قراتن  -١٧
 ببببببببببن ملرلببببببببببا   بببببببببنن أ ببببببببباس ابلن ١995أبن ي ببببببببب خدم  بببببببببنن  (١٠)املد جببببببببن ب املرفبببببببببو األول

 ١995اهل،ببد وفلو ولربون، ومرلبببا  الكربببون املشبببي ابل لببو ، و دا بب  فلو يببد الكربيببت، و ببنن 
انبوااثت  من ثأثب  فلو يبد الن،اوجب  لغبرض ح باب الكم،بن  نن أ اس جملمو   ٢٠٠٠أو  نن 

ولأحتباد األو ويب  بنوا   مبن توبديا الدوحبن  3مكبر ا  مبن املبادة  ٧امل بندة إل،ب  عمبأ  ابل قبرة 
أ اس م وددة )١99٠ أو ١995 أو ٢٠٠٠( ابلن بن للغا ا  امل لو ة، ح م  نن األ باس 

 اليت خت ا ها فراد  دول  األعضا  وآي لندا 
طرفبببا  مبببن األطبببرام املد جبببن ب املرفبببو  3٧وبلبببهب جممبببو  انبوبببااث  غبببا ا  الدف، بببن مبببن  ١8-
ن طببببن مببببن مكببببافل اثين أل بببب،د الكربببببون، مناببببا مل،ببببو  ٧ 8٧8.8 (١٢)ب  ببببنن األ بببباس (١١)اب 

مل،بون طبن مبن مكبافل اثين أل ب،د الكرببون  ٧ ٧٢5.٢انبوااثُ  غا ا  الدف، ن البالهب جمموعاا 
من املصباد  املب لو ة ب املرفبو ألبف بربوتولبول ل،وتبو، واالنبوبااثُ  النا ب ن عبن أنشبطن ا ب خدام 

 االنبوااث  وعمل،ا  اإل البن ب  بنن األ باس األ اض  وتغ،ري ا  خدام األ اض  واحلراجن )ااب
مل،بون طبن مبن مكبافل اثين  ١53.٧الناجتن عن حتويا األحراج )إ البن الغبااب (( الببالهب جمموعابا 

 أل ،د الكربون 
 3ا دول 

 ة مبوجب بروتوكول كيوتواالنبعااثت يف سنة األساس والكميات املسندة لفرتة االلتزام الثاني

 الدولن الطرم 

 أ() نن األ اس اعددة  وجم بروتولول ل،وتو

انبوببببببببببببببببااث   ببببببببببببببببنن 
)طن من  )ب(األ اس

مكبببافل اثين أل ببب،د 
 الكربون(

هبببببدم ى ببببب  
االنبوااث  /احلد 
منابببببببببا )  مبببببببببن 
م بببببببب و   بببببببببنن 

 ()ج(األ اس

الكم،بن امل ببندة )طبن مببن 
مكببببببببببببافل اثين أل بببببببببببب،د 

 الكربون(

اثين أل بببببببببببببببببببببب،د 
الكربببببون وامل،ثببببان 
 وأل ،د الن،او 

مرلبا  اهل،بد وفلو و  
لربببببببون، ومرلبببببببا  
الكرببببببببببببون املشببببببببببببي 
ابل لببببو ، و دا بببب  

 فلو يد الكربيت
ثأث  فلو يد 

 الن،اوج 

 أو ١995 ١995أو  ١99٠ ١99٠ )ه()و(االحتاد األو ويب
٢٠٠٠ 

٦3٠ ٦3٦ 8٧9 5  8٠,٠ 3٢4 4٦٢ ٠٢5 3٧  

  ١ ٧٦٦ 8٧٧ ٢3٢ 8٠,٠  ٢83 3٦١ ٦98 ١995 ١995 ١99٠ إ بان،ا
  4 5١١ ٦١9 8٢٦ 99,5  5٦٦ ٧8٦ 4١٠ ١99٠ ١99٠ ١99٠ أ اال،ا
  5١ ٠5٦ 9٧٦ 8٠,٠  39 99٦ ٦9٧ ١995 ١995 ١99٠ إ  ون،ا
  3 59٢ ٦99 888 8٠,٠  ١ ٢53 599 33٦ ١995 ١995 ١99٠ أملان،ا
  5 ٧٠٢ ٧٦١ 558 ٧٦,٠  93٧ 954 ٢٠4 ١99٠ ١99٠ ١99٠ أولران،ا
  343 5١9 89٢ 8٠,٠  5٦ 4٢5 83٠ ١995 ١995 ١99٠ آيرلندا
  ١5 3٢٧ ٢١٧ 8٠,٠  3 ٦33 558 ١995 ١99٠ ١99٠ آي لندا

__________ 

 من بروتولول ل،وتو  ١من املادة  ٧يرد توريف مصطلح "طرم مد ج ب املرفو األول" ب ال قرة  (١٠)
دولبب  األعضببا  وآي ببلندا، ل  بباد  ي ضببمن اجملمببو  انبوببااث  االحتبباد األو ويب، لكنبب  ال ي ضببمن انبوببااث  فببراد   (١١)

 احل اب املزدوج 
يشببري جممببو  انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن ب  ببنن األ بباس إىل جممببو  انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن امل بب خدم حل بباب  (١٢)

 وحن من توديا الد 3مكر ا  من املادة  8و 8مكر ا  و ٧ابل قرا   الكم،ن امل ندة عمأ  
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 الدولن الطرم 

 أ() نن األ اس اعددة  وجم بروتولول ل،وتو

انبوببببببببببببببببااث   ببببببببببببببببنن 
)طن من  )ب(األ اس

مكبببافل اثين أل ببب،د 
 الكربون(

هبببببدم ى ببببب  
االنبوااث  /احلد 
منابببببببببا )  مبببببببببن 
م بببببببب و   بببببببببنن 

 ()ج(األ اس

الكم،بن امل ببندة )طبن مببن 
مكببببببببببببافل اثين أل بببببببببببب،د 

 الكربون(

اثين أل بببببببببببببببببببببب،د 
الكربببببون وامل،ثببببان 
 وأل ،د الن،او 

مرلبا  اهل،بد وفلو و  
لربببببببون، ومرلبببببببا  
الكرببببببببببببون املشببببببببببببي 
ابل لببببو ، و دا بببب  

 فلو يد الكربيت
ثأث  فلو يد 

 الن،اوج 
  ٢ 4١٠ ٢9١ 4٢١ 8٠,٠ 5٢١ 9٢٠ ٦٠١ ١995 ١99٠ ١99٠ إيطال،ا
  4٢9 58١ 9٦9 8٠,٠  ٦5 ٠٢8 ٠94 ٢٠٠٠ ١995 ١99٠ الربتغال
  584 ٢٢8 5١3 8٠,٠  ١4٧ 8١١ ٠94 ١995 ١995 ١99٠ بل ،كا
  ٢٢٢ 945 983 8٠,٠  ١١4 ١٠5 3٢3 ١995 ١995 ١988 بلغا اي
  ١ 583 938 8٢4 8٠,٠  58٠ ٠٢٠ ٠١٠ ٢٠٠٠ ١995 ١988 بولندا

 - - - - - - )د(ب،أ وس
  5٢٠ 5١5 ٢٠3 8٠,٠  ١98 3١٦ 4٠٦ ١995 ١995 ١99٠ تش،ك،ا
  ٢٦9 3٧٧ 89٠ 8٠,٠  ٧٠ 8٠١ 9١٠ ١995 ١995 ١99٠ الدامنرك
  ٦5٦ ٠59 49٠ 8٠,٠  3٠4 9٢٠ 5٦8 ٢٠٠٠ ١989 ١989  ومان،ا

  ٢٠٢ ٢٦8 939 8٠,٠  ٧4 ٢٧١ 5١١ ٢٠٠٠ ١99٠ ١99٠  لوفال،ا
  99 4٢5 ٧8٢ 8٠,٠  ٢٠ 3٢٧ 584 ١995 ١995 ١98٦  لوف،ن،ا
  3١5 554 5٧8 8٠,٠  ٧٢ ٠5٧ ١٢3 ١995 ١995 ١99٠ ال ويد
  3٦١ ٧٦8 5٢4 84,٢  53 ٧٠٦ ٧٢9 ١99٠ ١99٠ ١99٠  وي را
  3 ٠١4 ٧١4 83٢ 8٠,٠  548 ٠55 ٧5٧ ١995 ١99٠ ١99٠ فرن ا
  ٢4٠ 544 599 8٠,٠  ٧١ 35٠ ١4٧ ١995 ١995 ١99٠ فنلندا
  4٧ 45٠ ١٢8 8٠,٠  5 5٦٠ ٢4٧ ١995 ١995 ١99٠ ()هقرب 

  ٢ 95٧ ١93 95٧ 95,٠  389 ١٠4 4٦8 ر يبلهب  ا ١995 ١99٠ ) ()ح(لا اى  ان
  ١٦٢ ٢٧١ ٠8٦ 8٠,٠  3١ ٢٠4 ٦3١ ٢٠٠٠ ١99٠ ١99٠ لروات،ا
  ٧٦ ٦33 439 8٠,٠  ٢٦ 4٠9 ٠٧٧ ١995 ١995 ١99٠ الت ،ا

  ٧٢ 454 4٧3 8٠,٠  ١3 ١4١ ٢45 ١995 ١995 ١99٠ لك مربغ
  ١١3 ٦٠٠ 8٢١ 8٠,٠  48 ١9٦ 54٠ ١995 ١995 ١99٠ ل، وان،ا

  ١ 5٧٠ 84٠ 84,٠  ٢33 ٧5٦ ١99٠ ١99٠ ١99٠ )ه(ل،خ نش اين
  9 ٢99 ٧٦9 8٠,٠  ١ 9٧4 ٦38 ١995 ١99٠ ١99٠ مالطن

  ٢ ٧44 93٧ 33٢ 8٠,٠  8٠3 ٢٠٠ ٠٠٠ ١995 ١995 ١99٠ )ه(اململكن امل حدة
  ٦١9 ٧٠٧ ٧8,٠  99 3١٢ ١99٠ ١995 ١99٠ ) (مو لو
  348 9١4 3٠3 84,٠  5١ 9٢١ ٧٧١ ٢٠٠٠ ١99٠ ١99٠ النرويج
  4٠5 ٧١٢ 3١٧ 8٠,٠  ٧8 855 ١3٦ ٢٠٠٠ ١99٠ ١99٠ النم ا
  434 48٦ ٢8٠ 8٠,٠  ١٠9 5٧4 8١9 ١995 ١995 ١98٧-١985 هنغا اي
  9٢4 ٧٧٧ 9٠٢ 8٠,٠  ٢٢3 95٠ ٦٦9 ١995 ١995 ١99٠ هولندا
  48٠ ٧9١ ١٦٦ 8٠,٠  ١٠٧ 5٦4 ١3٦ ٢٠٠٠ ١995 ١99٠ ال،و ن

  ٥1 ٥0٩ 8٥1 03٩   7 878 8٤3 28٦    )ط(اجملموع
: ت بببب ند املولومببببا  الببببوا دة ب هبببب ا ا ببببدول إىل القبببب،ا الناال،ببببن امل احببببن ب تقببببا ير اال بببب وراض األويل مأحظببببن

 ، ما ر يُنص على ىأم ذلك )انظر حوا   ا دول( ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦الصاد ة حىت 
 ببنن أ بباس جملمببو  انبوااث ببا مببن  ١995ميكببن لفطببرام املد جببن ب املرفببو األول أن خت ببا  ا بب خدام  ببنن  )أ( 

أو  ١995، و بببنن ال لو يبببدمرلبببا  اهل،بببد وفلو ولربون، ومرلبببا  الكرببببون املشبببي ابل لبببو ، و دا ببب  لربيببت 
مببن  3مكببر ا  مببن املببادة  8و 8أ بباس النبوببااث  ثأثبب  فلو يببد الن،اوجبب  وفقببا  لل قببرت    ببنن ٢٠٠٠ ببنن 

 توديا الدوحن 
تشبري إىل جممببو  انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن ب  ببنن األ بباس امل بب خدم حل بباب الكم،ببن امل ببندة عمببأ   ب() 

وجبدير ابلب لر أن األطبرام ال ال،بن  مبن توبديا الدوحبن  3مكر ا  من املادة  8و 8مكر ا  و ٧ابل قرا 
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أنشببطن ا بب خدام األ اضبب  وتغ،ببري ا بب خدام األ اضبب  واحلراجببن )إ الببن أد جببت ابباب االنبوببااث  مببن 
 3مكبر ا  مبن املبادة  ٧الغااب ( ب جممو  انبوااث ا من غبا ا  الدف، بن ب  بنن األ باس، وفقبا  لل قبرة 

 5 5١٧ ٢9٦: االحتببباد األو ويب: ١-م أإ/١3)ب( مبببن مرفبببو املقبببر  5مبببن توبببديا الدوحبببن وال قبببرة 
طنببا  مبببن مكبببافل اثين أل ببب،د  ١48 ١٦3 3٦١ أل بب،د الكرببببون  وأ ببباال،ا: طنببا  مبببن مكبببافل اثين
طنبببا   4 ٢٧٦ ٧59مكبببافل اثين أل بب،د الكرببببون  والربتغببال:  طنبببا  مببن 8 ٢3٠الكربببون  وآيرلنببدا: 

أطنبببان مبببن مكبببافل اثين أل ببب،د الكربببببون   8 8٠٧ مبببن مكبببافل اثين أل ببب،د الكرببببون  والبببدامنرك:
مكببافل اثين أل بب،د الكربببون  واململكببن امل حببدة لربيطان،ببا الوظمببى  طنببا  مببن ٢٦8 38١ولك ببمربغ: 

طنبا  مبن  ٧5٢ ٢٧٠طنا  من مكافل اثين أل ،د الكرببون  وهولنبدا:  ٢4٦ ٠48وآيرلندا الشمال،ن: 
 مكافل اثين أل ،د الكربون 

وببببديا الدوحببببن ُأىبببب  هببببدم ى بببب  االنبوااث /احلببببد مناببببا مببببن الومببببود الثالببببي مببببن املرفببببو اب  ب ت )ج( 
وابلن ببن ل باة االل بزام الثان،بن،   8-م أإ/١لربوتولول ل،وتو علبى النحبو البوا د ب املرفبو األول ابملقبر  

ات بببو االحتببباد األو ويب ودولببب  األعضبببا  ال ٢8 وآي بببلندا علبببى حتق،بببو أهبببدافاا بصببب ن مشبببالن وفقبببا  
ور يود  ات اق الوفبا  املشباك ور يُومبا حبىت اون وفقبا  للمبادة 4 مبن  للمادة 4 من بروتولول ل،وتو 

ومبببي ذلبببك، أبلبببهب االحتببباد األو ويب األمانبببن بشبببروط االت ببباق وب ن ،َّبببن االحتببباد األو ويب  بروتولبببول ل،وتبببو 
ودولبب  األعضببا  إيداعبب  عنببد ال صببديو علببى توبببديا الدوحببن وقببت تقببدمي ال قريببر املنصببو  عل،ببب  ب 

 املقر  ٢/م أإ-8، ووفقا  لل قرة ٦ من املقر  ١/م أإ-8 
 ، ر تكن ب،أ وس قد قدمت بود تقريرها األويل عن فاة االل زام الثان،ن ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦حىت  )د( 
، ر تكببن قببد اببد   بوببد تقببا ير اال بب وراض األويل ازااببن ابالحتبباد ٢٠١٧أيلول/ ببب مرب  ٦حببىت  )ه( 

وقرب  ول،خ نش اين واململكن امل حدة لربيطان،ا الوظمى وآيرلندا الشبمال،ن  وف،مبا  بص هب   األو ويب 
األطببرام، ا ببُ مد  املولومببا  الببوا دة ب هبب ا ا ببدول مببن القبب،ا املؤق ببن الببوا دة ب ال قريببر األويل عببن 

 فاة االل زام الثان،ن على النحو ال   أبلغت ب  األطرام 
ب املالبببن(  8٠امل بببندة لأحتببباد األو ويب ب ا بببدول مبببن ح ببباب الن ببببن امل ويبببن ) ا بببُ ن  ت الكم،بببن )و( 

لأحتبباد األو ويب ودولبب  األعضببا  وآي ببلندا املق،ببدة ب الومببود الثالببي مببن املرفببو اب  ب توببديا الدوحببن 
 بباس ، مببن جممببو  انبوااث ببا ب  ببنن األ8-م أإ/١لربوتولببول ل،وتببو علببى النحببو الببوا د ب مرفببو املقببر  

وا  نادا  إىل ال قرير  طنا  من مكافل اثين أل ،د الكربون(  3٧ ٦٢5 4٠٢ 3٢4مضرواب  ب مثان،ن )
األويل املقدم من االحتاد األو ويب، ميثا ه ا البرقا الكم،بن امل بندة املشبالن لأحتباد األو ويب ودولب  األعضبا  
وآي ببلندا، أ  جممببو  الكم،ببن امل ببندة للببدول األعضببا  ال ٢8 وآي ببلندا )4٦3 ٠٦٧ ٧9١ ٢١ طنببا  مببن 
مكافل اثين أل ،د الكربون( والكم،ن امل بندة لأحتباد األو ويب )8٦٠ 334 834 ١5 طنبا   مبن مكبافل 

  اثين أل ،د الكربون( اعددة  ا ي ما ى و روط ات اق الوفا  املشاك 
ول،ببان املقببدمان مببن لا اى بب ان ومو لببو ال يببزاالن ، لببان ال قريببران األ٢٠١٧أيلول/ ببب مرب  ٦حببىت  ) ( 

ق،ببببد اال بببب وراض  ولبببب لك ت بببب ند املولومببببا  الببببوا دة ب هبببب ا ا ببببدول إىل املولومببببا  الببببيت ي ضببببمناا 
 ال قريران األول،ان عن فاة االل زام الثان،ن على النحو ال   أبلهب ب  الطرفان  

ق،مبببن ل بببنن األ ببباس النبوبببااث   ٢٠١٧ألو /يول،ببب   4ب ر ُتضبببّمن لا اى ببب ان تقريرهبببا األويل املقبببدم  )ح( 
 ثأث  فلو يد الن،اوج  

ي ضببمن اجملمببو  الكم،ببن امل ببندة لأحتبباد األو ويب، لكنبب  ال ي ضببمن الكم،ببا  امل ببندة ل ببراد  دولبب   )ط( 
 األعضا  وآي لندا، وذلك ل  اد  احل اب املزدوج 

 من تعديل الدوحة 3مكرراا من املادة  8و 8راا ومكر  7الكمية املسندة مبوجب الفقرات  -2 
مببببن توببببديا الدوحببببن، حُت ببببم  3مكببببر ا  مببببن املببببادة  8و 8مكببببر ا  و ٧عمببببأ  ابل قببببرا   -١9

الكم،ببن امل ببندة ل بباة االل ببزام الثان،ببن مببن بروتولببول ل،وتببو لكببا طببرم مببن األطببرام املد جببن ب 
الومبود الثالبي مبن املرفبو اب  ب توبديا الدوحبن املرفو األول ن بن  م وين  مق،بدة لب لك الطبرم ب 

من إلايل مكافل اثين أل ،د الكربون النبوااثتب  مبن غبا ا  الدف، بن البشبرين املنشبة مبن املصباد  
وقبببد ُح ببببت  املببب لو ة ب املرفبببو ألبببف لربوتولبببول ل،وتبببو ب  بببنن األ ببباس، مضبببرواب  ب مثان،بببن 

الكم،بببا  امل بببندة للبببدول ال ٢8 األعضبببا  ب االحتببباد األو ويب وآي بببلندا  وجبببم ات ببباق الوفبببا  
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ور يببود  ات بباق  املشبباك لأحتبباد األو ويب مببن أجببا الوفببا  ابالل زامببا   وجببم بروتولببول ل،وتببو 
الوفا  املشاك ور يُوما حىت اون وفقبا  للمبادة 4 مبن بروتولبول ل،وتبو  ومبي ذلبك، أبلبهب االحتباد 
األو ويب األمانن بشروط االت اق وب ن ،َّن االحتاد األو ويب ودول  األعضا  إيداع  عند ال صديو على 
توبببديا الدوحبببن وقبببت تقبببدمي ال قريبببر املنصبببو  عل،ببب  ب املقبببر  ٢/م أإ-8، ووفقبببا  لل قبببرة ٦ مبببن 

 املقر  ١/م أإ-8 
املد جببن ب  (١3)3٧ل م اوب فبباة االل ببزام الثان،ببن، بلببهب جممببو  الكم،ببا  امل ببندة لفطببرا -٢٠

وا بببُ ن  ت طنبببا  مبببن مكبببافل اثين أل ببب،د الكرببببون   5١ 5٠9 85١ ٠39املرفبببو اب  جم موبببن 
الكم،ن امل ندة لأحتاد األو ويب من ح اب الن بن امل وين )8٠ ب املالن( لأحتاد األو ويب ودول  
األعضا  وآي لندا املق،دة ب الومود الثالي من املرفو اب  ب توديا الدوحن من انبوااث ا ب  نن 
 األ ببباس مضببببروبن ب مثان،ببببن )3٢4 4٠٢ ٦٢5 3٧ طنببببا  مبببن مكببببافل اثين أل بببب،د الكربببببون( 
وا بب نادا  إىل ال قريببر األويل املقببدم مببن االحتبباد األو ويب، ميثببا هبب ا الببرقا الكم،ببن امل ببندة املشببالن 
لأحتبباد األو ويب ودولبب  األعضببا  وآي ببلندا، أ  جممببو  الكم،ببن امل ببندة للببدول األعضببا  ال ٢8 
وآي ببببلندا )4٦3 ٠٦٧ ٧9١ ٢١ طنببببا  مببببن مكببببافل اثين أل بببب،د الكربببببون( والكم،ببببن امل ببببندة 
لأحتببباد األو ويب )8٦٠ 334 834 ١5 طنبببا  مبببن مكبببافل اثين أل ببب،د الكرببببون( اعبببددة  بببا 

  ي ما ى و روط ات اق الوفا  املشاك 

 201٥و 201٤ا ات الدفيئة وعمليات اإل الة يف عامي انبعااثت ز -ابء 
ت ضبببببمن اجملبببببام،ي اإللال،بببببن لفطبببببرام املد جبببببن ب املرفبببببو اب ، البببببوا دة ب هببببب ا ال بببببر ،  -٢١

انبوببااث  االحتبباد األو ويب، لكناببا ال ت ضببمن انبوببااث  فببراد  دولبب  األعضببا  وآي ببلندا، وذلببك 
ام،ي البببوا دة ب هببب ا ال بببر  قببب،ا بببب،أ وس ألهنبببا ل  ببباد  احل ببباب املبببزدوج  ور ي  بببن تضبببم  اجملببب

، تقريرهبببا األويل عبببن فببباة االل بببزام الثان،بببن مبببن بروتولبببول  ٢٠١٧أيلول/ بببب مرب  ٦تقبببدم، حبببىت  ر
 ل،وتو 

وتشببما املولومببا  املوروضببن هنببا عببن انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن االنبوببااث  غببري املبا ببرة  -٢٢
  ا من اثين أل ،د الكربون، ح،ثما أُبلهب 

 201٥و 201٤ربوتوكول كيوتو يف عامي املصادر املذكورة يف املرفق ألف باالنبعااثت من  -1 
ا  نادا  إىل املولوما  اليت قدم اا األطبرام املد جبن ب املرفبو اب ، بلبهب جممبو  انبوبااث   -٢3

بربوتولبببول  غبببا ا  الدف، بببن لفطبببرام املد جبببن ب املرفبببو اب  مبببن املصببباد  املببب لو ة ب املرفبببو ألبببف 
وهبببب ا أقببببا   ٢٠١5مل،ببببون طببببن مببببن مكببببافل اثين أل بببب،د الكربببببون ب عببببام  5 5٧٧ل،وتببببو 

بن بببببن ٢9.٢ ب املالبببببن مبببببن م بببب و   بببببنن األ ببببباس اعبببببددة  وجببببم بروتولبببببول ل،وتبببببو، وأقبببببا 
 بن بن ٠.٦ ب املالن من م  و  عام ٢٠١4 )انظر الشكا أد  ( 

__________ 

اجملمبببو  الكم،بببن امل بببندة لأحتببباد األو ويب، لكنببب  ال ي ضبببمن الكم،بببا  امل بببندة ل بببراد  دولببب  األعضبببا   ي ضبببمن (١3)
 ر تقبببدم، أ وس البببيتلمبببا ال يشبببما اجملمبببو  الكم،بببن امل بببندة لبببب،  وآي بببلندا، وذلبببك ل  ببباد  احل ببباب املبببزدوج 

 ل،وتو   ن بروتولول، تقريرها األويل عن فاة االل زام الثان،ن م٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦  حىت
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 أيبببببببببببببببببب  
أطنبببببببببببببببببببببببان 
مكببببببببببببببببببافل 

اثين 
أل ببببببببببببببببب،د 

 الكربون

جممززوع انبعززااثت زززا ات الدفيئززة لألطززراف املدرجززة يف املرفززق ابء مززن املصززادر املززذكورة يف 
 املرفق ألف بربوتوكول كيوتو يف عامي 201٤ و201٥

( القبب،ا ازااببن   مببو  انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن مببن املصبباد  املبب لو ة ب املرفببو ألببف بربوتولببول  ١) :مأحظن
، وامل بب ندة إىل املولومببا  املقدمببن ٢٠١5و ٢٠١4ل،وتببو لفطببرام املد جببن ب املرفببو اب  ب عببام  

ال ببببنوين  ، موروضببببن هنببببا مؤق ببببا ، وقببببد يطببببرأ عل،اببببا تغ،ببببري تبوببببا  لن ببببالج اال  وراضببببا ٢٠١٧ب عببببام 
( ت ضبببمن اجملبببام،ي انبوبببااث  االحتببباد األو ويب، لكنابببا ال ت ضبببمن انبوبببااث  فبببراد  دولببب  ٢ا ا يبببن  )

 ٦( ر ي  بببببن تضبببببم  اجملبببببام،ي انبوبببببااث  بببببب،أ وس ألهنبببببا ر تقبببببدم، حبببببىت 3األعضبببببا  وآي بببببلندا  )
 تو  ، تقريرها األويل عن فاة االل زام الثان،ن من بروتولول ل،و ٢٠١٧أيلول/ ب مرب 

بشززأن االنبعززااثت مززن  201٤يف بيززا ت عززام  2017و 201٦بززت تقززارير عززامي الفززارق  -2 
 املصادر املذكورة يف املرفق ألف

ينظر ه ا ال قرير ب جمموع   من ب،ا   انبوااث  غا ا  الدف، ن مبن املصباد  املب لو ة  -٢4
، وىضبببببوت ٢٠١٦ب تقبببببا ير عبببببام ب املرفبببببو ألبببببف بربوتولبببببول ل،وتبببببو: القببببب،ا البببببيت أُبلبببببهب  بببببا 

، وهبببب  أحببببدا ٢٠١٧لأ بببب وراض، ح ببببم االق ضببببا ، والقبببب،ا الببببيت أُبلببببهب  ببببا ب تقببببا ير عببببام 
 الب،ا   امل احن وال تزال ق،د اال  وراض 

وبَلهب جممو  انبوااث  غا ا  الدف، ن من املصاد  املب لو ة ب املرفبو ألبف بربوتولبول ل،وتبو ب  -٢5
مأيبب  طببن مببن  5 ٦٠٧.9مببا قببد    ٢٠١٧ ببا األطببرام ب تقا يرهببا لوببام الببيت أبلغببت  ٢٠١4عببام 

 ب املد جبببن األطبببرام بببب  أبلغبببت ممبببا املالبببن ب ٠.5 بن ببببن أعلبببى وهببب ا مكبببافل اثين أل ببب،د الكرببببون 
اثين  مل،ون طبن مبن مكبافل 5 58٢) ٢٠١٦ن  اا ب تقا يرها املقدمن ب عام  ال نن عن اب  املرفو

ويوبببز  تغبببري الق،مبببن هببب ا أ ا بببا  إىل عمل،بببا  إعبببادة احل ببباب البببيت طبق ابببا  أل ببب،د الكرببببون( 
 األطرام على قوالا جردها لغا ا  الدف، ن 
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جممببببببو  االنبوببببببااث  مببببببن املصبببببباد  
املببب لو ة ب املرفبببو ألبببف بربوتولبببول  
ل،وتببو لفطببرام املد جببن ب املرفببو 

 ٢٠١5 اب  ب عام

جممبببببو  االنبوبببببااث  مبببببن املصببببباد  
املبب لو ة ب املرفبببو ألببف بربوتولبببول  
ل،وتبو لفطببرام املد جبن ب املرفببو 

 ٢٠١4 اب  ب عام

جممو  االنبوااث  ب  نن األ باس 
امل  خدم حل باب الكم،بن امل بندة 

 8و 8مكببببر ا  و ٧عمببببأ  ابل قببببرا  
 من توديا  3مكر ا  من املادة 

 
 الدوحن
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ززززا ات الدفيئزززة النا زززئة عزززن أنشزززطة اسزززتخدام األرا زززي وتغيزززّي وعمليزززات إ الزززة انبعزززااثت  -3 
 استخدام األرا ي وااراجة

، ٢٠١٧أيلول/ بب مرب  ٦تقريرهبا األويل حبلبول  من ب  األطرام اليت لانت قد قدمت -٢٦
طرفببا  ح بباب أنشببطن ا بب خدام األ اضبب  وتغ،ببري ا بب خدام األ اضبب  واحلراجببن  وجببم  3١اى ببا  
من بروتولول ل،وتو عبن لامبا فباة االل بزام الثان،بن )احل باب مبرة واحبدة ب  3من املادة  3ال قرة 

وابملثا، اى ا  3٢ طرفا  ح اب أنشطن  ا  نواي  أطرام ح ا  5هناين فاة االل زام(، واى ا   
ا  خدام األ اض  وتغ،ري ا  خدام األ اض  واحلراجن  وجم ال قرة 4 من املادة 3 من بروتولول  
ل،وتببو عببن لامبببا فبباة االل ببزام الثان،بببن )احل بباب مبببرة واحببدة ب هنايببن فببباة االل ببزام(، واى بببا  4 

ووفقا  للمقر  ٢/م أإ-٧، حت م ل،ي األطرام املد جن ب املرفو األول  أطرام ح ا ا  نواي  
انبوااث  غا ا  الدف، ن البشرين املنشة من املصاد  وعمل،ا  إ ال اا بوا طن البوال،ي، الناجتن عن 
أ  نشبباط مشببمول ابل قببرة 4 مببن املببادة 3 مببن بروتولببول ل،وتببو، خت ببا   ب فبباة االل ببزام األوىل، 

واى ببا  أ بوببن وعشببرون طرفببا  عببدم ح بباب أ  نشبباط مببن أنشببطن  وعببن أنشببطن إدا ة األحببر اج 
ا  خدام األ اض  وتغ،ري ا  خدام األ اض  واحلراجن خبأم إدا ة األحراج  وجم ال قرة 4 من 
املادة 3 من بروتولول ل،وتو، ب،نما اى با   األطبرام األىبر  ح باب نشباط واحبد منابا علبى 

و ويب، األ االحتببباد ال قببرة هببب   ب الببوا د األطبببرام جممببو  ني ضبببم وال األقببا )انظبببر ا ببدول 4( 
 ال   حتدد دول  األعضا  وآي لندا دو ين إبأغ  

 4ا دول 
موجز األساليب اليت اختارهتا األطراف اساة األنشطة مبوجب الفقرة ٤ من املادة 3 من 

 بروتوكول كيوتو

النشاط ال   تنص عل،  ال قرة 4 
 من املادة 3 من بروتولول ل،وتو

 عدد األطرام حب م نو  فاة احل اب اليت اى ا  ا
 فاة االل زام أبلملاا  نو ح اب  األطرام اليت ر جتر احل اب

 3٢ 4 ا ر إدا ة األحراج
 8 ١ ٢٧ إدا ة األ اض  الز اع،ن

 ٧ ١ ٢8 املراع إدا ة 
 3 ١ 3٢ جتديد الغطا  النبايت

 ١ ا ر 35 جت ،ف األ اض  الرطبن وإعادة ترط،باا
 مأحظن: ال ي ضمن جممو  األطرام االحتاد األو ويب  

، ي وبببببب  علببببببى 8-م أإ/٢و ١١-م أإ/3مقببببببا   ابملقببببببر ين  ١-م أإ/١5ووفقببببببا  للمقببببببر   -٢٧
األطببرام املد جببن ب املرفببو اب  أن ُتضببمّ ن قببوالا جردهبببا ال ببنوين لغببا ا  الدف، ببن مولومببا  عبببن 
انبوااث  غا ا  الدف، ن البشرين املنشة من املصاد  وعمل،ا  إ ال ابا بوا بطن البوال،بي، الناجتبن عبن 

، 3مببن املبببادة  3طن ا بب خدام األ اضبب  وتغ،ببري ا بب خدام األ اضببب  واحلراجببن  وجببم ال قببرة أنشبب
 3مبن املبادة  4، وأ  أنشبطن ت با ة  وجبم ال قبرة 3مبن املبادة  4وإدا ة األحراج  وجم ال قبرة 

وحببىت ٦ أيلول/ ببب مرب ٢٠١٧، لببان 3٦ طرفببا  مببن األطببرام املد جببن ب مببن بروتولببول ل،وتببو  
، مولوما  عن انبوااث  وعمل،ا  إ الن ٢٠١٧قد قدم، ب تقا يرها ال نوين لوام  (١4) املرفو اب
__________ 

 ، ر تكن ب،أ وس ومو لو قد قدم ا تلك املولوما  بود ٢٠١٧  ب مربأيلول/ ٦حىت  (١4)
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غا ا  الدف، ن النا  ن عن أنشطن ا  خدام األ اض  وتغ،ري ا  خدام األ اض  واحلراجن  وجبم 
ال قرة 3 من املادة 3، وإدا ة األحراج  وجم ال قرة 4 من املادة 3، وأ  أنشطن ت ا ة  وجم 
ال قر ة 4 من املادة 3 مبن بروتولبول ل،وتبو  ويبرد ب ا بدول 5 مبوجز للمولومبا  املقدمبن عمبأ  
ابملقبببر ا  ٢/م أإ-٧ و٦/م أإ-9 و3/م أإ-١١ بشبببةن جممبببو  اببباب انبوبببااث  غبببا ا  الدف، بببن 
البشرين املنشة وعمل،ا  إ ال اا ابلن بن لفطرام املد جن ب املرفو اب ، الناجتن عن لا نشاط من 
أنشببببطن ا بببب خدام األ اضبببب  وتغ،ببببري ا بببب خدام األ اضبببب  واحلراجببببن  وجببببم ال قببببرت  3 و4 مببببن 

 املادة 3 من بروتولول ل،وتو لوام  ٢٠١4 و٢٠١5 
 5ا دول 

موجز جمموع صايف انبعااثت ززا ات الدفيئزة البشزرية املنشزأ وعمليزات إ التنزا ابلنسزبة لألطزراف 
املدرجة يف املرفق ابء، الناجتة عن أنشطة استخدام األرا ي وتغيّي اسزتخدام األرا زي وااراجزة 
 مبوجب الفقرتت 3 و٤ من املادة 3 من بروتوكول كيوتو لعامي 201٤ و201٥ )قيم مؤقتة(

نشبببببببباط ا بببببببب خدام األ اضبببببببب  وتغ،ببببببببري 
ا ببب خدام األ اضببب  واحلراجبببن املشبببمول 
ابل قببببببببرت  3 و4 مببببببببن املببببببببادة 3 مببببببببن 

 بروتولول  ل،وتو
عدد األطرام 

غن  املبلّ 

اببببببببببببببباب انبوبببببببببببببببااث  
غببببببببببا ا  الدف، ببببببببببن أو 
عمل،بببببببببببببببا  إ ال ابببببببببببببببا 
)أبطنببان مكببافل اثين 
أول بب،د الكربببون( ب 

 عام ٢٠١4

ااب انبوبااث  غبا ا  
الدف، بببببببببببن أو عمل،بببببببببببا  
إ ال اا )أبطنبان مكبافل 
اثين أول ببب،د الكرببببون( 

 ب عام ٢٠١5
    3من املادة  3األنشطن املشمولن ابل قرة 

 ٧3 ٦٦4 59٢- ٧٦ ١٠١ 58٢- 3٢ ال حريج وإعادة ال حريج
 ٧4 ١43 3٢١ 8١ 3٦4 ٧٢8 3٢ إ الن الغااب 

 4٧8 ٧٢9 5 ٢٦3 ١4٦ 33 ااب االنبوااث  أو عمل،ا  إ ال اا
    3من املادة  4األنشطن املشمولن ابل قرة 

 53٦ 534 99١- 55٧ ٦89 ٢٠٧- 33 إدا ة األحراج
 ٢٦ 8١8 ٦9٢ ٢٦ 85١ 9٦5 9 إدا ة األ اض  الز اع،ن

 3٠ ٧93 ١٦8 34 ١٢٠ 38١ 8 إدا ة املراع 
 ٢١ 8٦4 859- ٢١ ٠٢٧ ٧٦8- 4 جتديد الغطا  النبايت

 جت ،ف األ اض  الرطبن
 ا ر وإعادة ترط،باا

  

 5٠٠ ٧8٧ 989- 5١٧ ٧44 ٦٢9- 33 ااب االنبوااث  أو عمل،ا  إ ال اا
ت ضبببمن املولومبببا  امل ولقبببن بغبببا ا  الدف، بببن انبوبببااث  االحتببباد األو ويب، لكنابببا ال ت ضبببمن انبوبببااث   مأحظن:

فببببراد  دولبببب  األعضببببا  وآي ببببلندا، ل  بببباد  احل بببباب املببببزدوج  وال ي ضببببمن جممببببو  األطببببرام االحتبببباد 
 وآي لندا، إذا اق ضى األمر األو ويب، لكن  ي ضمن فراد  دول  األعضا  

، ر تكن قد اد   ب ال  أ  الوطن،ن أ  ٢٠١٦لانون األول/دي مرب   3١وحىت  -٢8
، وإدا ة األحبراج  وجببم 3مببن املبادة  3وحبدا  إ البن  جتببن عبن األنشبطن املن بب ة  وجبم ال قبرة 

بروتولبول ل،وتبو، اع بوبن مبن  3مبن املبادة  4، وأ  أنشطن ت ا ة  وجم ال قرة 3من املادة  4ال قرة 
 ل اة االل زام الثان،ن من بروتولول ل،وتو  9-م أإ/٦و ٧-م أإ/٢و ١-م أإ/١3وفقا  للمقر ا  
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بشأن االنبعااثت النا ئة  201٤يف بيا ت عام  2017و 201٦الفارق بت تقارير عامي  -٤ 
 ات إ التنعن أنشطة استخدام األرا ي وتغيّي استخدام األرا ي وااراجة وعمليا

هنببباك جمموع بببان مبببن الب،بببا   امل ولقبببن ابنبوبببااث  غبببا ا  الدف، بببن النا ببب ن عبببن أنشبببطن  -٢9
، وإدا ة 3مببن املببادة  3ا بب خدام األ اضبب  وتغ،ببري ا بب خدام األ اضبب  واحلراجببن املشببمولن ابل قببرة 

مبن  3دة مبن املبا 4، وأ  أنشبطن ت با ة  وجبم ال قبرة 3مبن املبادة  4األحراج املشبمولن ابل قبرة 
وىضببببببوت  (١5)٢٠١٦: القبببببب،ا الببببببيت أُبلببببببهب  ببببببا ب تقببببببا ير عببببببام ٢٠١4بروتولببببببول ل،وتببببببو لوببببببام 

، وهبب  أحببدا (١٦)٢٠١٧لأ بب وراض، ح ببم االق ضببا ، والقبب،ا الببيت أُبلببهب  ببا ب تقببا ير عببام 
 الب،ا   امل احن وال تزال ق،د اال  وراض 

مببن األنشببطن املبب لو ة أعببأ  ب وبلببهب ابباب انبوببااث  غببا ا  الدف، ببن وعمل،ببا  إ ال اببا  -3٠
مأيب   4٠٧.٠-، مبا ح مب  ٢٠١٦طرفبا  ب تقا يرهبا لوبام  35، وفو مبا أبلبهب بب  ٢٠١4عام 

ويقا ااب ح ا عمل،ا  اإل البن تلبك بن ببن ١8.5 ب  طن من مكافل اثين أل ،د الكربون 
ب  (١٧)املرفببو اب ن ببس األطببرام املد جببن ب  ٢٠١4املالببن عببن الق،مببن الببيت أبلغببت  ببا عببن عببام 

 تقا يرهببببا املقدمببببن ب عببببام ٢٠١5 )-5١٢.5 مل،ببببون طببببن مببببن مكببببافل اثين أل بببب،د الكربببببون( 
ويُوببز  تغببري الق،مببن هبب ا أ ا ببا  إىل عمل،ببا  إعببادة احل بباب الببيت طبق اببا األطببرام علببى قببوالا 

 جردها لغا ا  الدف، ن 

 كيوتومعامالت وأرصدة وحدات بروتوكول   -جيم 
عببن املقببادير املضببافن إىل الكم،ببن امل ببندة واملقببادير  (١8)يقببدم هبب ا ال ببر  عببن عامببن مؤق ببن -3١

 ٢٠١٦مكبر ا  مبن توبديا الدوحبن ب هنايبن عبام  8و 8مكبر ا  و ٧املطروحن مناا عمأ  ابل قبرا  
وموابببا  املد جبببن ب املرفبببو اب  البببيت قبببدمت جبببداول النمبببوذج اإللكببباوين املوحبببد 34 لفطبببرام ال

  ٢٠١٧مولوما  عن وحدا  بروتولول ل،وتو ب عام 

__________ 

، مولومببا  عببن انبوببااث  وعمل،ببا  ٢٠١٦ر تقببدم ببب،أ وس ولا اى بب ان ومو لببو، ب تقا يرهببا ال ببنوين لوببام  (١5)
 3وجبم ال قبرة احلراجبن  و ا ب خدام األ اضب   إ الن غا ا  الدف، ن النا  ن عبن أنشبطن ا ب خدام األ اضب  وتغ،بري

 3مببن املببادة  4جببم ال قببرة ، وأ  أنشببطن ت ببا ة  و 3مببن املببادة  4، وإدا ة األحببراج  وجببم ال قببرة 3مببن املببادة 
 من بروتولول ل،وتو 

غبا ا   ، مولومبا  عبن انبوبااث  وعمل،با  إ البن٢٠١٧ر تقدم ب،أ وس ومو لو، ب تقريرياما ال نوي  لوام  (١٦)
 ،3مبن املبادة  3 جبم ال قبرةالدف، ن النا  ن عن أنشطن ا  خدام األ اض  وتغ،ري ا  خدام األ اض  واحلراجن  و 

مببن بروتولببول   3ن املببادة مبب 4، وأ  أنشببطن ت ببا ة  وجببم ال قببرة 3مببن املببادة  4وإدا ة األحببراج  وجببم ال قببرة 
 ل،وتو 

مولومبا  عبن انبوبااث   ٢٠١٦نبن ألهنبا ر ُتضبمّ ن تقريرهبا ال بنو  لوبام ر ي  ن إد اج لا اى  ان ب ه   املقا   (١٧)
حلراجبن  وجبم أل اضب  وااوعمل،ا  إ الن غا ا  الدف، ن النا  ن عن أنشطن ا  خدام األ اض  وتغ،بري ا ب خدام 

مببن  4رة ال قب  با ة  وجببم، وأ  أنشببطن ت3مببن املبادة  4، وإدا ة األحبراج  وجببم ال قبرة 3مبن املببادة  3ال قبرة 
 من بروتولول ل،وتو  3املادة 

ال تبزال  ٢٠١٧ب وقت إعداد ه ا ال قرير، لانت املولوما  املقدمن من األطرام املد جن ب املرفبو اب  ب عبام  (١8)
 ق،د اال  وراض ال نو  
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وب ه ا ال ر ، يضبا جممبو  لم،با  وحبدا  بروتولبول ل،وتبو وجممبوُ  األطبرام فبراد   -3٢
البببببدول األعضبببببا  ب االحتببببباد األو ويب وآي بببببلندا، لكنامبببببا ال يضبببببمان االحتببببباد األو ويب ل  ببببباد  

 احل اب املزدوج 

 ل كيوتومعامالت وحدات بروتوكو  -1 
موبببببامأ  وحبببببدا  بروتولبببببول ل،وتبببببو ب ف  ببببب : داىل،بببببن  ١١-م أإ/3يصبببببنف املقبببببر   -33

أ    املوبباموىا ج،ببن  وال تنطببو  املوببامأ  الداىل،ببن علببى  بب ا وطببين آىببر، ب حبب  تنطببو 
 ازا ج،ن على نقا وحدا  بروتولول ل،وتو من   ا وطين إىل آىر 

 ١٢، ن ببب  ٢٠١٦لبببانون األول/دي بببمرب   3١ر إىل لبببانون الثاين/ينببباي  ١وب ال ببباة مبببن  -34
وا تبطببت املوببامأ  ل،واببا طرفببا   ببكأ  واحببدا  علببى األقببا مببن أ ببكال املوببامأ  الداىل،ببن  

ونقبا اثنبا عشبر  إبلغا  وحدا  بروتولول ل،وتو اليت أُبلهب  با ضبمن ح باب "اإللغبا  الطبوع " 
طرفببا ، مناببا ت ببي دول أعضببا  ب االحتبباد األو ويب، لم،ببن إلال،ببن قببد ها ١.9 مل،ببون وحببدة مببن 

 وحدا  ى   االنبوااث  املو مد إىل ح اب "اإللغا  الطوع "  
موجزا  للمولوما  امل ولقبن   مبو  لم،با  وحبدا  بروتولبول ل،وتبو،  ٦ويقّدم ا دول  -35

لببانون الثاين/ينبباير   ١مببن وعببدد األطببرام املشببا لن ب املوببامأ  ازا ج،ببن الببيت جببر  ب ال بباة 
  ٢٠١٦لانون األول/دي مرب   3١ إىل

 ٦ا دول 
جمموع وحدات بروتوكول كيوتو املقتناة أو املنقولزة عزن طريزق املعزامالت ايارجيزة يف الفزرتة 

 )أ(201٦كانون األول/ديسمرب   31 كانون الثاين/يناير إىل  1من 

  نو  املواملن 

 وحدا  بروتولول  ل،وتو ح م نو  املواملن ازا ج،ن
 ) أي  أطنان مكافل اثين أل ،د الكربون(

وحببببببببببببببببببببببدا  
الكم،ببببببببببببببببببببببببببببن 

 امل ندة

وحببببببببببببببببببببببدا  
ى ببببببببببببببببببببببببببب  
 االنبوااث 

وحببببببببببببدا  
 اإل الن

وحدا  ى   
االنبوبببببببببببببببببببببااث  

 )ب(املو مد

وحدا  ى   
االنبوبببببببببببببببببببببااث  
 املو مد املؤق ن

وحببببدا  ى بببب  
االنبوااث  املو مد 

 الطويلن األجا

 لم،ا  مضافن
الكم،ا  املق ناة 

 )ب(أو اعولن
 ا ر ا ر ٧9,4 ا ر ا ر ا ر

 ا ر ا ر ١٦ ا ر ا ر ا ر األطرام املشا لن

 لم،ا  مطروحن
 ا ر ا ر 48,5 ا ر ا ر ا ر الكم،ا  املنقولن
 ا ر ا ر ١٦ ا ر ا ر ا ر األطرام املشا لن

ال يضا ح ا املوامأ  وجممو  األطرام الوا دان ب ه ا ا دول االحتباد األو ويب لكنامبا يضبمان  )أ( 
 فراد  دول  األعضا  وآي لندا ل  اد  احل اب املزدوج 

 وحدا  ى   االنبوااث  املو مد عن طريو   ا آل،ن ال نم،ن النظ، ن  حُتّول )ب( 

كزززانون األول/   31أرصزززدة وحزززدات بروتوكزززول كيوتزززو  سزززب نزززوع حسزززاة اإليزززداع حززز   -2 
 201٦ديسمرب 

ابلن بببن لفطببرام املد جببن ب املرفببو اب  الببيت قببدمت مولومببا  عببن وحببدا  بروتولببول   -3٦
مل،ببببون وحببببدة مبببببن  ١١٢.٢، لانبببببت هنبببباك ١-م أإ/١5و ١-م أإ/١3ل،وتببببو عمببببأ  ابملقببببر ين 
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مأيب  وحبدة مبن وحبدا  ى ب   9.٧، منابا ٢٠١٦عام وحدا  بروتولول ل،وتو حبلول هناين 
مأي  وحدة  5.8ح ااب  اإليدا  ازاان أب بون أطرام، ومأي  وحدة ب  3.9االنبوااث  )

مل،ون وحبدة مبن وحبدا   ١٠٢.٦ب ح ااب  اإليدا  ازاان بك،ا   اتبون ل  ن أطرام(، و
طرفببببا ،  ١٢مل،ببببون وحببببدة ب ح بببااب  اإليببببدا  ازااببببن بببببب  43.9ى ببب  االنبوببببااث  املو مببببد )

مل،بببون  ٢.8طرفبببا ، و ١8   اتبوببن لبببب مل،ببون وحبببدة ب ح بببااب  اإليببدا  ازاابببن بك،بببا 55.9و
 طرفا (  ١3وحدة ب ح ااب  اإللغا  الطوع  ازاان بب 

ويببر د ب ا ببدول ٧ مببوجز جملمببو  لم،ببا  ت لببف وحببدا  بروتولببول ل،وتببو وفببو نببو   -3٧
  (١9)ابلن بببن لفطببرام املد جببن ب املرفببو اب  ٢٠١٦لببانون األول/دي ببمرب   3١احل بباب حببىت 

 ويب  ا دول 8 تو يي جممو  وحدا  بروتولول ل،وتو ح م لا طرم 
علبببى مولومبببا  م صبببلن  FCCC/KP/CMP/2017/3/Add.1وميكبببن االطبببأ  ب الوث،قبببن  -38

 عن حالن ح ااب  لا طرم من األطرام املد جن ب املرفو اب  
 ٧ا دول 

وحزززدات بروتوكزززول كيوتزززو وفزززق نزززوع ااسزززاة لألطزززراف املدرجزززة يف  )أ(مزززوجز جممزززوع كميزززات
 املرفق ابء ح  31  كانون 

 نو  احل اب

وحبببببدا  
الكم،بببببببببببن 
 امل ندة

وحبببببدا  ى ببببب  
 االنبوااث 

وحببببببدا  
 اإل الن

وحبببببببببببببببدا  ى ببببببببببببببب  
 االنبوااث  املو مد

وحببببببببببببببببببببببببدا  
ى ببببببببببببببببببببببببببببب  
االنبوببببببببببببببااث  
 املو مد املؤق ن

وحدا  ى   
االنبوببببببببببببببببببببببببااث  
املو مبببد الطويلبببن 

 األجا
 ا ر ا ر 43 8٧9 ٦٢٦ ا ر 3 9١3 ٠١8 ا ر ح ااب  إيدا  الطرم
 ا ر ا ر 55 8٦٢ ٦4٧ ا ر 5 ٧٧4 ٧93 ا ر ح ااب  إيدا  الك،ان

 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ح اب ال حم
ح اب اح ،اط  فال  ال اة 

 ال ابقن
      ا ر

ح ااب  إلغا  املصبد  الصباب 
 وجببببببم ال قبببببببرت  3 و4 مبببببببن 

 املادة 3

   ا ر ا ر ا ر ا ر

   ا ر ا ر ا ر ا ر ح اب اإللغا  لودم االم ثال
 ا ر ا ر ٢ 8١١ 4٧8 ا ر ا ر ا ر ح اب اإللغا  الطوع 

ح ببببببببباب إلغبببببببببا  الوحبببببببببدا  
 امل بق،ن بود الاح،ا

 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر

ح بباب اإللغببا  امل ولببو برفببي 
م بببببببب و  الطمببببببببوح  وجببببببببم 
ال قببببرت  ١ مكببببر ا  اثن،ببببا  و١ 

 مكر ا  اثلثا  من املادة 3

      ا ر

__________ 

، ر تكن ب،أ وس ولا اى  ان ومالطن ومو لبو قبد قبدمت بوبد جبداول النمبوذج ٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦ حىت (١9)
انون الثاين/ينببباير لببب  ١ة مبببن اإللكببباوين املوحبببد ازاابببن ب ببباة االل بببزام الثان،بببن  وجبببم بروتولبببول ل،وتبببو عبببن ال بببا 

  ٢٠١٦لانون األول/دي مرب   3١ إىل
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 نو  احل اب

وحبببببدا  
الكم،بببببببببببن 
 امل ندة

وحبببببدا  ى ببببب  
 االنبوااث 

وحببببببدا  
 اإل الن

وحبببببببببببببببدا  ى ببببببببببببببب  
 االنبوااث  املو مد

وحببببببببببببببببببببببببدا  
ى ببببببببببببببببببببببببببببب  
االنبوببببببببببببببااث  
 املو مد املؤق ن

وحدا  ى   
االنبوببببببببببببببببببببببببااث  
املو مبببد الطويلبببن 

 األجا
ح ببببببباب اإللغبببببببا   وجبببببببم 
ال قببببرة ٧ مكببببر ا  اثن،ببببا  مببببن 

 املادة 3

      ا ر

ح ببببببببببباب إلغبببببببببببا  وحبببببببببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 

 املؤق ن الن اا  اأح، اا

  ا ر    

ح ببببببببببباب إلغبببببببببببا  وحبببببببببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 
الطويلبببببببببببن األجبببببببببببا الن ابببببببببببا  

 اأح، اا

 ا ر     

ح ببببببببببباب إلغبببببببببببا  وحبببببببببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 
الطويلبببببببن األجبببببببا ال  ببببببباض 

 املخزو  

 ا ر     

ح اب إلغا  وحدا  ى ب  
االنبوبببببببااث  املو مبببببببد الطويلبببببببن 
األجببببببببا لوببببببببدم تقببببببببدمي تقريببببببببر 

 االع ماد

 ا ر     

ح ببببباب ا ببببب بدال وحبببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 

 املؤق ن الن اا  اأح، اا

  ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر

ح ببببباب ا ببببب بدال وحبببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 
الطويلبببببببببببن األجبببببببببببا الن ابببببببببببا  

  اأح، اا

   ا ر ا ر ا ر ا ر

ح ببببباب ا ببببب بدال وحبببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 
الطويلبببببببن األجبببببببا ال  ببببببباض 

 املخزو  

 ا ر  ا ر ا ر ا ر ا ر

ح ببببباب ا ببببب بدال وحبببببدا  
ى ببببب  االنبوبببببااث  املو مبببببد 
الطويلبببن األجبببا لوبببدم تقبببدمي 

 تقرير االع ماد

 ا ر  ا ر ا ر ا ر ا ر

 صفر صفر 102 ٥٥3 7٥1 صفر ٩ ٦87 811 صفر اجملموع
إىل جممببو  وحببدا  بروتولببول ل،وتببو ب لببا نببو  مببن أنببوا  ح ببااب  األطببرام  "جممببو  الكم،ببا " يشببري )أ(

 املد جن ب املرفو اب ، وال ي ضمن االحتاد األو ويب لكن  ي ضمن فراد  دول  األعضا  وآي لندا 
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 8ا دول 
كزانون   31وحدات بروتوكول كيوتزو لألطزراف املدرجزة يف املرفزق ابء حز   )أ(جمموع كميات

 األول/ديسمرب 201٦

 طرم مد ج ب 
 املرفو اب 

 جممو  الكم،ن حب م نو  الوحدة )طن من مكافل اثين أل ،د الكربون(

وحبببببببببببببببببببببببببببدا  
 الكم،ن امل ندة

وحببببببببببدا  ى بببببببببب  
 االنبوااث 

وحببببببببببببببببدا  
 اإل الن

وحببببببببببدا  ى بببببببببب  
 االنبوااث  املو مد

وحدا  ى   
االنبوبببببببببببببببببببببااث  
 املو مد املؤق ن

وحبببببببببببببدا  ى ببببببببببببب  
االنبوبببببببااث  املو مبببببببد 

 الطويلن األجا
 ا ر ا ر ٦٦ 9٠5 59٧ ا ر ا ر ا ر االحتاد األو ويب 

 ا ر ا ر ١٦ ٠٦3 9١3 ا ر ٢ ١٦5 398 ا ر إ بان،ا
 ا ر ا ر 8 339 ٦94 ا ر ا ر ا ر أ اال،ا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر إ  ون،ا
 ا ر ا ر ١ 3٧9 5٢٧ ا ر ا ر ا ر أملان،ا

 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر أولران،ا
 ا ر ا ر 5 ٢55 ٠٠٠ ا ر ٧4 9٦4 ا ر آيرلندا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر آي لندا
 ا ر ا ر 3 838 ٠9٦ ا ر ١ ١٠8 94٦ ا ر إيطال،ا
 ا ر ا ر ١٦٧ ا ر ا ر ا ر الربتغال
 ا ر ا ر ١٧ ٠٧٧ ٢٧5 ا ر 3 ٢٦٧ 88١ ا ر بل ،كا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر بلغا اي
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر بولندا

 - - - - - - )ب(ب،أ وس
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر تش،ك،ا
 ا ر ا ر ٢3٠ 945 ا ر ا ر ا ر الدامنرك
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر  ومان،ا

 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر  لوفال،ا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر  لوف،ن،ا
 ا ر ا ر ٦ ٧١9 3٠4 ا ر ا ر ا ر ال ويد
 ا ر ا ر ١٧ ١45 594 ا ر ا ر ا ر  وي را
 ا ر ا ر 35 ٢59 ا ر ا ر ا ر فرن ا
 ا ر ا ر ١ 39٢ 459 ا ر ا ر ا ر فنلندا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر قرب 

 - - - - - - )ب(لا اى  ان
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر لروات،ا
 ا ر ا ر ٢ ١55٠ ا ر 5 3١٧ ا ر الت ،ا

 ا ر ا ر ٧3٦ ٢49 ا ر ا ر ا ر لك مربغ
 ا ر ا ر ٢4٦ 9٦٦ ا ر ٢ 3٢٧ ٠٠٠ ا ر ل، وان،ا

 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ل،خ نش اين
 - - - - - - )ب(مالطن

 ا ر ا ر ٢ 8٢5 4١٧ ا ر ا ر ا ر اململكن امل حدة 
 - - - - - - )ب(مو لو
 ا ر ا ر ١3 ١١9 38١ ا ر ٧38 3٠5 ا ر النرويج
 ا ر ا ر 5٦4 ٧58 ا ر ا ر ا ر النم ا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر هنغا اي
 ا ر ا ر ٧ 5٦٢ ١9٧ ا ر ا ر ا ر هولندا
 ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ا ر ال،و ن
إىل جممبو  وحبدا  بروتولبول ل،وتبو ب لبا نبو  مبن أنبوا  احل بااب  لكبا  "جممو  الكم،با "يشري  )أ( 

 طرم مد ج ب املرفو اب  
  ٢٠١٧ ، ر يكن الطرم قد قدم جداول النموذج اإللكاوين املوحد ب عام٢٠١٧أيلول/ ب مرب  ٦ حىت )ب( 

    


