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مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 
 بروتوكول كيوتو يف

 الدورة الرابعة عشرة
 2018كانون األول/ديسمرب   14-2، هسكاتوفيت

 من جدول األعمال املؤقت Xلبند ا

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق ابألطرراف املدرجرة يف املر رق اب    
 2018 مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام

 مذكرة من إعداد األمانة  

 موجز  
طلببم مببؤألط األطببطام الوامببا توابباه اجتمببار األطببطام ت تطوتوكببول كيوتببو،  وجببم  
إىل األمانة أن تبدأ نشط تقباريط التمميبو واساةببة السبنوية توبد اةبت مال  ،1-م أإ/13مقطره 

مببببن تطوتوكببببول كيوتببببو، وتسببببوية أ  مسبببب لة مببببن مسببببا ا  8االةببببتوطاو األوج  وجببببم املبببباد  
التنايبب و ووتببو  ابب ا التقطيببط علبب ا ارامببألال اساةبببة األوليببة األةاةببية، اةببتنادا  إىل التقبباريط 

التقبباريط الطاميببة إىل تيسبب اسبباة ال ميببة املسببند  لابأل  االلتببزام ال انيببة مببن املتولقبة اةببتوطاو 
تطوتوكببببول كيوتببببو، اي مببببا كببببان ولببببن متااببببا ص ومولومببببال عببببن موببببام ل وأراببببد  واببببدال 

ص والبيببباال املتولقبببة انبوببباال فبببا ال الدفي ببببة 2018تطوتوكبببول كيوتبببو املبلبببع عن بببا ت عببببام 
وهلبا التزامبال مقيبد  ت الومبود ال البا مبن املطفب  ا  مبن  (1)وللألططام املدرجة ت املطفب  األ

و وتسبتند 8-م أإ/1توديا الدواة لربوتوكبول كيوتبو علب  النابو البوارد ت املطفب  األول املقبطر 
املولومببال الببوارد  ت ابب ا التقطيببط إىل القببي  الن ا يببة )املسببتقا  مببن عمليببال اةببتوطاو التقبباريط 

لتقباريط الطاميبة إىل تيسبب اسباة ال ميبة املسبند  لابأل  االلتبزام ال انيبة، وا 2017السنوية لوام 
والتقاريط  2018اي ما كان ولن متااا ( وإىل القي  املؤقتة )املستقا  من التقاريط السنوية لوام 

الطامية إىل تيسب اساة ال مية املسند  لاأل  االلتزام ال انية، وك مها الصيغة اليت أتلغبت ابا 
ططام(و وةُتتاح القي  الن ا ية تود إجنا  عمليال االةتوطاو وال الصلة وابا أ  مسب لة األ

 من مسا ا التناي و
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

طُلببم إىل أطببطام االتااقيببة الببيت اببي أييفببا  أطببطام ت تطوتوكببول كيوتببو وعلي ببا التزامببال  -1
رجبببببة ت املطفببببب  ا  تربوتوكبببببول كيوتبببببو )األطبببببطام املدرجبببببة ت املطفببببب  ا ( أن تببببببدأ ت تبليبببببع مد

مبن تطوتوكبول كيوتبو مبو تقباريط ا بطد  7مبن املباد   1املولومال الت ميلية املطلوتبة  وجبم الاقبط  
كول كيوتو املطلوة تقدأ ا  وجم االتااقية عن السنة األوىل من فأل  االلتزام تود تد  نااو تطوتو 

 يليا و وتتيفمن املولومال املبلع عن ا ما(1)النسبة للططم املوين
انبواال فا ال الدفي ة مبن املصبادر املدرجبة ت املطفب  ألبف تربوتوكبول كيوتبو،  )أ( 

 املقدمة ضمن قوا   ا طد السنوية لغا ال الدفي ةص
يببال إ الت ببا تواةببطة انبوبباال فببا ال الدفي ببة البشببطية املنشبب  مببن املصببادر وعمل )ة( 

البواليبببو، النا ببب ة عبببن أنشبببطة اةبببتخدام األراضبببي وتغيبببب اةبببتخدام األراضبببي وا طاجبببة  وجبببم 
، وأ  أنشبطة تتبار  أىبط  3مبن املباد   4، وإدار  األابطا   وجبم الاقبط  3مبن املباد   3 الاقط 

 من تطوتوكول كيوتوص 3من املاد   4 وجم الاقط  
ال تطوتوكبببول كيوتبببوا وابببدال ىاببب  االنبوببباال، موبببام ل وأرابببد  وابببد ) ( 

وواببببدال ىابببب  االنبوبببباال املوتمببببد، وواببببدال اوابببب  املوتمببببد املؤقتببببة، وواببببدال ىابببب  
 االنبواال املوتمد الطويلة األجا، ووادال ال ميال املسند ، ووادال اإل الةو

وطلبببببببم مبببببببؤألط األطبببببببطام الوامبببببببا تواببببببباه اجتمبببببببار األطبببببببطام ت تطوتوكبببببببول كيوتبببببببو  -2
، إىل 11-م أإ/3، مقببببألا  املقببببطر 1-م أإ/13مؤألط/اجتمببببار أطببببطام كيوتببببو(،  وجببببم املقببببطر )

 8األمانة أن تنشط تقباريط التمميبو واساةببة السبنوية توبد إجنبا  االةبتوطاو األوج  وجبم املباد  
 من تطوتوكول كيوتو، وأن حتبا أ  مسب لة مبن مسبا ا التنايب  تتولب  التوبدي ل املنصبو  علي با

 8م ببطرا  و 7ال ميببة املسببند  عمبب   الاقببطال  مببن تطوتوكببول كيوتببو أو 5مببن املبباد   2ت الاقببط  
( 8-م أإ/1مبببن توبببديا الدوابببة لربوتوكبببول كيوتبببو )املطفببب  األول املقبببطر  3م بببطرا  مبببن املببباد   8و

كيوتببو )يشببار إليببه فيمببا يلببي تتوببديا الدواببة(، وأن حتيببا ابب ه التقبباريط إىل مؤألط/اجتمببار أطببطام  
 و نة االمت ال وكا ططم من األططام املونيةو

 نطاق املذكرة -اب  
أُعّد تقطيط التمميو واساةبة السبنو  اب ا قببا إجنبا  اةبتوطاو ليبو التقباريط الطاميبة إىل  -3

تيسب اساة ال مية املسند  لاأل  االلتزام ال انية )ُيشار إلي ا فيما يلي التقاريط األولية(  وجم 
مببن تطوتوكببول كيوتببو واببا أ  مسبب لة مببن مسببا ا التنايبب  تتولبب  التوببدي ل املنصببو   8د  املببا

م بطرا   7ال مية املسبند  عمب   الاقبطال  من تطوتوكول كيوتو أو 5من املاد   2علي ا ت الاقط  
 من توديا الدواةو 3م طرا  من املاد   8و 8و

__________ 

 و11-م أإ/3من املقطر  2، مقألا  الاقط  1-م أإ/15املقطر  (1)
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املدرجببة ت املطفبب  ا   38 الو األطببطام ويغطببي ابب ا التقطيببط املولومببال املقدمببة مببن ليبب -4
ت ولببن مولومببال عببن ارامببألال اساةبببة  ،  ببا(2)2018آة/أفسببط   31واملستوطضببة ابب  

يتصا ت لن من مولومبال ت ميليبة مبلبع  األولية املتولقة تاأل  االلتزام ال انية لربوتوكول كيوتو وما
يوتببوو ويتيفببمن التقطيببط أييفببا  سببة عامببة عببن مببن تطوتوكببول ك 7مببن املبباد   1عن ببا  وجببم الاقببط  

( جممور انبوباال فبا ال الدفي بة 1يليا ) تش ن ما 2018املولومال املقدمة من األططام عام 
ص 2016و 2015مببن املصببادر املبب كور  ت املطفبب  ألببف تربوتوكببول كيوتببو واملبل ببع اببا عببن عببامي 

ة عبببن أنشبببطة اةبببتخدام األراضبببي وتغيبببب ( انبوببباال وعمليبببال إ البببة فبببا ال الدفي بببة النا ببب 2و)
مبن  4 ، وإدار  األابطا   وجبم الاقبط 3مبن املباد   3اةتخدام األراضي وا طاجة  وجم الاقط  

مبببن  3 مبببن املببباد  4مبببن تطوتوكبببول كيوتبببو، وأ  أنشبببطة تتبببار  أىبببط   وجبببم الاقبببط   3املببباد  
واببببدال تطوتوكببببول  ( موببببام ل وأراببببد  3ص و)2016و 2015تطوتوكببببول كيوتببببو، عببببن عببببامي 

 و2017كانون األول/ديسمرب   31كيوتو ا  
املدرجبة ت املطفبب   38 الوتبطد ت اب ا التقطيبط أييفببا  مولومبال عبن مبد  أاليببة األطبطام  -5

 ا  للمشاركة ت آليال املطونة  وجم تطوتوكول كيوتوو
ت املطفب   وتطد مولومال ماصلة عن ال ميال املسند  ل ا ططم من األططام املدرجة -6

ا ، وفباا من مولومال اساةبة املقدمة  وجم تطوتوكول كيوتو، اسبم االقتيفبا ، ت الوقيقبة 
FCCC/KP/CMP/2018/5/Add.1  البببببيت تتيفبببببمن أييفبببببا  مولومبببببال وال ابببببلة مبلغبببببا  ابببببا وفقبببببا ،

لببيت ، وفبابا مبن املولومبال ا11-م أإ/3مببن املقبطر  14، والاقبط  8-م أإ/2مبن املقبطر  4 للاقبط 
البببيت ليسبببت هلبببا التزامبببال مقيبببد  ت الومبببود  (3)قبببدمت ا طوعبببا  األطبببطام املدرجبببة ت املطفببب  األول

 ال الا من املطف  ا  تتوديا الدواة )االحتاد الطوةي ونيو يلندا والياان(و
وتوجببببد التقبببباريط األوليببببة وتقبببباريط االةببببتوطاو األوج والتقبببباريط السببببنوية عببببن قببببوا   جببببطد  -7

 و(4)ي ة ومولومال اساةبة، اليت أَتلغت عن ا األططام، عل  املوقو الشب ي ل تااقيةفا ال الدف

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

وقيقببة ر با يببود مؤألط/اجتمببار أطبطام كيوتببو أن وببيع علمببا  املولومبال الببوارد  ت ابب ه ال -8
 ويتخ  مزيدا  من اإلجطا ال، اسم االقتيفا و

__________ 

تسببتند ارامببألال اساةبببة الببوارد  ت ابب ا التقطيببط إىل القببي  الن ا يببة املتااببة ت تقبباريط االةببتوطاو األوج املنشببور   (2)
تُنشببط في ببا تقبباريط االةببتوطاو األوج، تسببتند ارامببألال  مل ا بباالل الببيت وت ص2018آة/أفسببط   31ابب  

 ااببا ، إىل القببي  املؤقتببة الببوارد  ت التقبباريط األوليببة املتولقببة تاببأل  االلتببزام ال انيببة، وفبب اساةبببة، اي مببا كببان ولببن مت
أتلغببت تببه األطببطامو وامل ببا، إوا كببان اةببتوطاو املولومببال السببنوية املقدمببة مببن األطببطام قببد ُأجنببز، تُوببطو  مببا

 مؤقتةويُنمز تود، فتظا القي   مل إوا وأما القي  وال الصلة اعتباراا هنا يةص
 من تطوتوكول كيوتوو 1من املاد   7يطد توطيف مصطلح "ططم مدر  ت املطف  األول" ت الاقط   (3)
-https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-kyotoانظط  (4)

protocol/second-commitment-period/initial-reports وhttps://unfccc.int/process-and-meetings/ 

transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-

inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2018و 
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 حالة إعداد التقارير واألهلية -اثنياا  
 حالة تقدمي التقارير األولية والتقارير السنوية وعملية االستعراض -ألف 

قبببد قبببدموا  (5)ططفبببا  مبببدرجا  ت املطفببب  ا  37، كبببان 2018آة/أفسبببط   31حبلبببول  -9
، وكانببت تقبباريط االةببتوطاو )عقببم االةببتوطاو التقببين 8-م أإ/2ر تقبباريطا  األوليببة، وفقببا  للمقببط 

قبد  (6)مبن تطوتوكبول كيوتبو" 8"املبباد  التوجي يبة ل ةبتوطاو  وجبم املباد   لال   ُأجبط  وفقبا  
تببواريت تقببدمي التقبباريط األوليببة ونشببط تقبباريط  1ططفببا  من ببا )يبببل ا ببدول  36ُنشببطل تشبب ن تقبباريط 

 االةتوطاو(و
  1ا دول 

حالة تقدمي التقارير مرن أجرل تيسرّي حسراك الكميرة املسرندة لفرزة االلترنام الطانيرة ل طرراف 
 املدرجة يف املر ق اب  ونشر تقارير االستعراض األويل

الطببببببطم املببببببدر  
 اتريت قبول توديا الدواة ت املطف  ا 

التباريت األاببلي لتقبدمي التقطيببط األوج 
 لاأل  االلتزام ال انية

ط تقطيبببببط االةبببببتوطاو األوج اتريبببببت نشببببب
 لاأل  االلتزام ال انية

 2018أاير/مايو  14 2016أيلول/ةبتمرب  23 2017األول/ديسمرب  كانون  21 االحتاد األورويب
 2017ألو /يوليه  14 2016ازيطان/يونيه  13 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 14 إةبانيا
 2017نيسان/أتطيا  26 2016و أاير/ماي 7 2016ال اين/نوفمرب  تشطين 9 أةألاليا
 2017آوار/مارس  22 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 إةتونيا
 2017نيسان/أتطيا  12 2016ازيطان/يونيه  15 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 14 أملانيا

 2017نيسان/أتطيا  19 2016ازيطان/يونيه  10 - أوكطانيا
 2017ألو /يوليه  20 2016ازيطان/يونيه  17 2017ديسمرب /األول كانون  21 آيطلندا
 2017آوار/مارس  29 2016أيلول/ةبتمرب  19 2015األول/أكتوتط  تشطين 7 آيسلندا
 2017أاير/مايو  31 2016نيسان/أتطيا  15 2016ألو /يوليه  18 إيطاليا
 2017لول/ةبتمرب أي 5 2016ازيطان/يونيه  15 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 22 الربتغال
 2017ازيطان/يونيه  20 2016ازيطان/يونيه  15 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 14 تلمي ا
 2017ازيطان/يونيه  21 2016أاير/مايو  27 2017األول/ديسمرب  كانون  21 تلغاراي
 2017ازيطان/يونيه  20 2016ازيطان/يونيه  14 - تولندا

 - - - )أ(تي روس
 2017آة/أفسط   31 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 تشي يا
 2017آة/أفسط   9 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 الدامنطك
 2017ازيطان/يونيه  21 2016ازيطان/يونيه  15 2016أاير/مايو  3 رومانيا

 2017آوار/مارس  3 2016ازيطان/يونيه  15 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 16 ةلوفاكيا
 2017آة/أفسط   22 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 ةلوفينيا
 2017نيسان/أتطيا  6 2016ازيطان/يونيه  15 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 14 السويد

__________ 

 ت ن تي روس قد قدمت تقطيطاا األوج تودو مل ،2018آة/أفسط   31ا   (5)
 و11-م أإ/4، املطف ، مقألا  املقطر 1-م أإ/22املقطر  (6)
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الطببببببطم املببببببدر  
 اتريت قبول توديا الدواة ت املطف  ا 

التباريت األاببلي لتقبدمي التقطيببط األوج 
 لاأل  االلتزام ال انية

ط تقطيبببببط االةبببببتوطاو األوج اتريبببببت نشببببب
 لاأل  االلتزام ال انية

 2017نيسان/أتطيا  19 2016نيسان/أتطيا  15 2015آة/أفسط   28 ةويسطا
 2017ألو /يوليه  26 2016ازيطان/يونيه  16 2017نوفمرب /ال اين تشطين 30 فطنسا
 2017آوار/مارس  15 2016ازيطان/يونيه  29 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 16 فنلندا
 2017األول/أكتوتط  تشطين 20 2016ازيطان/يونيه  15 2015األول/ديسمرب  كانون  10 قرب 

 - 2017ألو /يوليه  4 - كا اىستان
 2017آوار/مارس  28 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  نونكا  21 كطواتيا
 2017آوار/مارس  7 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 التايا

 2017آة/أفسط   30 2016آة/أفسط   1 2017أيلول/ةبتمرب  21 ل سمربغ
 2017آوار/مارس  6 2016ازيطان/يونيه  16 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 22 ليتوانيا

 2017أيلول/ةبتمرب  21 2016نيسان/أتطيا  15 2015 باط/فربايط  23 ليختنشتاين
 2017ألو /يوليه  21 2016ألو /يوليه  29 2017األول/ديسمرب  كانون  21 مالطة

 2017األول/ديسمرب  كانون  4 2016ألو /يوليه  1 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 17 اململ ة املتاد  
 2018آوار/مارس  23 2017آة/أفسط   4 2013األول/ديسمرب  كانون  27 كوموا

 2017آوار/مارس  27 2016نيسان/أتطيا  15 2014ازيطان/يونيه  12 النطويج
 2017أاير/مايو  31 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 النمسا
 2017آوار/مارس  8 2016ه ازيطان/يوني 15 2015األول/أكتوتط  تشطين 1 انغاراي
 2017ازيطان/يونيه  23 2016ازيطان/يونيه  15 2017ال اين/نوفمرب  تشطين 22 اولندا
 2017آة/أفسط   31 2016ازيطان/يونيه  15 2017األول/ديسمرب  كانون  21 اليوان

 و2018آة/أفسط   31ي ن الططم قد قدم تقطيطه األوج تود حبلول  مل )أ(

املدرجببة ت املطفبب  ا   38 ال، كانببت ليببو األطببطام 2018ة/أفسببط  آ 31وابب   -10
قببد قببدمت الونصببط ا ببدوج مببن النمببوو  املواببد للتقبباريط اوببا  تطداببا السببنو  لغببا ال الدفي ببة 

تقطيبط جطدابا البوطين أييفبا و وكبان ةببوة وق قبون ططفبا   (7)ططفا  من با 37، مو تقدمي 2018 لوام
عبببن انبوببباال وعمليبببال إ البببة فبببا ال الدفي بببة النا ببب ة عبببن أنشبببطة  قبببد قبببدموا أييفبببا  مولومبببال

، وإدار  3مبببن املببباد   3اةبببتخدام األراضبببي وتغيبببب اةبببتخدام األراضبببي وا طاجبببة  وجبببم الاقبببط  
مببببن  3مببببن املبببباد   4، وأنشببببطة تتببببار   وجببببم الاقببببط  3مببببن املبببباد   4األاببببطا   وجببببم الاقببببط  

 و(8)تطوتوكول كيوتو
ططفا  من األططام املدرجة ت املطف  ا  قد  36، كان 2018فسط  آة/أ 31وا   -11

كانون   31كانون ال اين/ينايط إىل   1قدموا أييفا  جداول النموو  اإلل ألوين املواد عن الاأل  من 
 و(9)2017األول/ديسمرب 

__________ 

 ت ن كا اىستان قد قدمت تقطيط جطداا الوطين تودو  مل ،2018آة/أفسط   31ا   (7)
 ت ن تي روس قد قدمت تلن املولومال تودو مل ،2018آة/أفسط   31ا   (8)
ت بببن تبببي روس وكا اىسبببتان قبببد قبببدمتا توبببد جبببداول النمبببوو  اإلل بببألوين  مل ،2018آة/أفسبببط   31اببب   (9)

كببببانون   31كببببانون ال اين/ينببببايط إىل   1املواببببد اوااببببة تاببببأل  االلتببببزام ال انيببببة لربوتوكببببول كيوتببببو عببببن الاببببأل  مببببن 
 و2017األول/ديسمرب 
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 حالة األهلية -اب  
شببباركة ت آليبببال املطونبببة االبببة أاليبببة األطبببطام املدرجبببة ت املطفببب  ا  للم 2تبببطد ت ا بببدول  -12

، 1-م أإ/15، و1-م أإ/11، و1-م أإ/9، و1-م أإ/3 وجببببم تطوتوكببببول كيوتببببو عمبببب   املقببببطرال 
 و8-م أإ/1و

وةبببُتاد ا االبببة األاليبببة ت قاعبببد  تيببباال التمميبببو واساةببببة توبببد إجنبببا  االةبببتوطاو  -13
 لة من مسا ا التناي و، واا أ  مس 2018 السنو  للمولومال وال الصلة املبلع عن ا عام

  2ا دول 
 حالة أهلية األطراف املدرجة يف املر ق اب  للمشاركة يف آليات بروتوكول كيوتو

 )أ(آىط تغيب ت االة األالية )التاريت والساعة( املطكز الططم املدر  ت املطف  ا 
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  18 مؤاا االحتاد األورويب

 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  19 مؤاا إةبانيا
 01ا00ا00 ،2009ألو /يوليه  11 مؤاا أةألاليا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  15 مؤاا إةتونيا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  27 مؤاا أملانيا

 22ا32ا15 ،2012آوار/مارس  9 مؤاا أوكطانيا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  19 مؤاا آيطلندا
 01ا00ا00 ،2008أاير/مايو  11 اامؤ  آيسلندا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  19 مؤاا إيطاليا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  28 مؤاا الربتغال
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  22 مؤاا تلمي ا
 12ا42ا15 ،2011 باط/فربايط  4 مؤاا تلغاراي
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  29 مؤاا تولندا
 – – )ة(ستي رو 
 01ا00ا00 ،2008 باط/فربايط  24 مؤاا تشي يا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  20 مؤاا الدامنطك
 59ا42ا12 ،2012ألو /يوليه  13 مؤاا رومانيا

 01ا00ا00 ،2008 باط/فربايط  4 مؤاا ةلوفاكيا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  22 مؤاا ةلوفينيا
 01ا00ا00 ،2008 نيسان/أتطيا 19 مؤاا السويد
 01ا00ا00 ،2008آوار/مارس  10 مؤاا ةويسطا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  21 مؤاا فطنسا
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  22 مؤاا فنلندا
 – – )ة(قرب 

 – – )ة(كا اىستان
 32ا53ا09 ،2012 باط/فربايط  8 مؤاا كطواتيا
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 )أ(آىط تغيب ت االة األالية )التاريت والساعة( املطكز الططم املدر  ت املطف  ا 
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  29 مؤاا التايا

 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  29 مؤاا ل سمربغ
 02ا47ا10 ،2012تشطين األول/أكتوتط  24 مؤاا ليتوانيا

 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  22 مؤاا ليختنشتاين
 – – )ة(مالطة

 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  11 مؤاا  اململ ة املتاد 
 01ا00ا00 ،2008أيلول/ةبتمرب  7 مؤاا مواكو
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  22 مؤاا النطويج
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  5 مؤاا )ة(النمسا
 01ا00ا00 ،2007كانون األول/ديسمرب   30 مؤاا انغاراي
 01ا00ا00 ،2008نيسان/أتطيا  21 مؤاا اولندا
 00ا00ا09 ،2008تشطين ال اين/نوفمرب  14 مؤاا اليوان
مبببن مطفببب   22مبببن تطوتوكبببول كيوتبببو، عمببب   الاقبببط   6لشبببطوط األاليبببة  وجبببم املببباد   يوتبببرب مسبببتوفيا   مؤااا

ص و وجببببم 1-م أإ/3مببببن مطفبببب  املقببببطر  32، عمبببب   الاقببببط  12ص و وجببببم املبببباد  1-م أإ/9 املقببببطر
 و1-م أإ/11من مطف  املقطر  3، عم   الاقط  17 املاد 

 واملواقيت حمدد  تتوقيت فطينتشا ه ليو  )أ(
أالية الططم للمشاركة ت آليال املطونبة  وجبم  2018آة/أفسط   31ت ن قد ُاددل ا   مل ()ة

ص 1-م أإ/11مببببن مطفبببب  املقببببطر  3و 2، مقببببألا  الاقببببطتل 8-م أإ/1تطوتوكببببول كيوتببببوو انظببببط املقببببطر 
 و1-م أإ/3من مطف  املقطر  32و 31ص والاقطتل 1-م أإ/9من مطف  املقطر  22و 21والاقطتل 

 ابرامزات احملاسبة الرئيسية -لطاا اث 
 ابرامزات احملاسبة األولية الرئيسية -ألف 

ةبببنوال األةبباس البببيت اىتبببل  سبباة الغبببا ال املوا ببة الالبببور )أ   3يبببل ا ببدول  -14
(، وةداةببببببي فلوريببببببد ال ربيببببببت PFCs(، وال طتببببببون املشبببببببو الالببببببور )HFCsاهليبببببدروفلوروكطتون )

(SF6 وق قببي فلوريبببد ،) النيألوجبببل(NF3) وانبوبباال فبببا ال الدفي بببة مببن املصبببادر املدرجبببة ت ،)
 7املطفببب  ألبببف تربوتوكبببول كيوتبببو ت ةبببنة األةببباس، وال ميبببال املسبببند  اسبببدد  عمببب   الاقبببطال 

 من توديا الدواةو 3م طرا  من املاد   8و 8م طرا  و

سرراك الكميرة املسرندة عمرر ا جممروع انبعرااثت زرا ات الد ييفررة يف سرنة األسراد املسرتخدم ح -1 
 من تعديل الدوحة 3مكرراا من املادة  8و 8مكرراا و 7ابلفقرات 

مبببن توبببديا الدوابببة أل  طبببطم مبببدر  ت  3م بببطرا  مبببن املببباد   8و 8تسبببمح الاقبببطاتن  -15
ةبنة أةباس النسببة لل يبدروفلوروكطتون، وال طتبون املشببو  1995املطف  األول أبن يستخدم ةنة 

ةبنة أةباس ومبور انبواا با  2000ةبنة  أو 1995ةي فلوريبد ال ربيبت، وةبنة الالور، وةدا
م بببطرا  مبببن  7مبببن ق قبببي فلوريبببد النيألوجبببل لغبببطو اسببباة ال ميبببة املسبببند  إليبببه عمببب   الاقبببط  

 1995 أو 1990مببببن توببببديا الدواببببةو ول حتبببباد األورويب ةببببنوال أةبببباس متوببببدد  ) 3 املبببباد 
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ا ببة الالببور، اسببم ةببنة األةبباس الببيت  تاراببا فببطاد  الببدول ( النسبببة للغببا ال املو2000 أو
 األعيفا  وآيسلنداو

 (10)ططفبا  مبن األطبطام املدرجبة ت املطفب  ا  37وتلع جممور انبواال فا ال الدفي ة من  -16
ميغباطن مبن م بافين اين أكسبيد ال طتبون، من با انبوبااُل فبا ال  7 875.5 (11)ت ةبنة األةباس
ميغبباطن مببن م ببافين اين أكسببيد ال طتببون مببن املصببادر املبب كور   7 721.8موع ببا الدفي بة البببالع جم

ت املطف  ألف تربوتوكول كيوتو، واالنبوااُل النا  ة عن أنشطة اةتخدام األراضي وتغيب اةبتخدام 
األراضي وا طاجبة )ابات االنبوباال وعمليبال اإل البة ت ةبنة األةباس الناوبة عبن حتويبا األابطا  

 ميغاطن من م افين اين أكسيد ال طتونو 153.7ة الغاال(( البالع جمموع ا )إ ال
  3ا دول 

 االنبعااثت يف سنة األساد والكميات املسندة لفزة االلتنام الطانية مبوجب بروتوكول كيوتو

 الططم

 )أ(ةنة األةاس اسدد   وجم تطوتوكول كيوتو

انبوبببببببببببببببببببببببباال ةببببببببببببببببببببببببنة 
)الطببن مببن  )ة(األةبباس

 أكسبببببببببببيد م بببببببببببافين اين
 ال طتون( 

اببببببدم ىا /ا ببببببد 
مببببببببببببببببن االنبوبببببببببببببببباال 
)النسببببببة امل ويبببببة مبببببن 
مسببببببببببببببببببببتو  ةبببببببببببببببببببببنة 

 ) (األةاس(

ال مية املسند  )الطبن مبن 
م ببببببببببببببببافين اين أكسببببببببببببببببيد 

 ال طتون( 

اين أكسببببببببببببيد 
ال طتببببببببببببببببببببببببببببببون 
واملي ببببببببببببببببببببببببببببببببببان 
وأكسببببببببببببببببببببببببببببيد 

 النيألو 

اهليببببدروفلوروكطتون، 
وال طتبببببببون املشببببببببو 
الالببور، وةداةببي 

 فلوريد ال ربيت

ق قبببببببببببببببببببببببببببي 
فلوريببببببببببببببببببببببببببد 
 النيألوجل

االحتاد 
 (ه()د)األورويب

1990 1990 
 1995 أو

1995 
 2000 أو

700 692 875 5 80.0 338 089 813 15 

  1 766 877 232 80.0  283 361 698 1995 1995 1990 إةبانيا
 4 511 619 826 99.5 566 786 410 1990 1990 1990 أةألاليا
 51 056 976 80.0 39 996 697 1995 1995 1990 إةتونيا
 3 592 699 888 80.0 1 253 599 336 1995 1995 1990 أملانيا

 5 702 761 558 76.0 937 954 204 1990 1990 1990 أوكطانيا
 343 519 892 80.0 56 425 830 1995 1995 1990 آيطلندا
 15 327 217 80.0 3 633 558 1995 1990 1990 آيسلندا
 2 410 291 421 80.0 521 920 601 1995 1990 1990 إيطاليا
 429 581 969 80.0 65 028 094 2000 1995 1990 الربتغال
 584 228 513 80.0 147 811 094 1995 1995 1990 تلمي ا
 222 945 983 80.0 114 105 323 1995 1995 1988 تلغاراي
 1 583 938 824 80.0 580 020 010 2000 1995 1988 تولندا

 - - - - - - (و)تي روس
 520 515 203 80.0 198 316 406 1995 1995 1990 تشي يا
 269 377 890 80.0 70 801 910 1995 1995 1990 الدامنطك
 656 059 490 80.0 304 920 568 2000 1989 1989 رومانيا

 202 268 939 80.0 74 271 511 2000 1990 1990 ةلوفاكيا
__________ 

يتيفببمن انبوبباال فببطاد  دولببه األعيفببا  وآيسببلندا، لتابباد   ال يتيفببمن اومببور انبوبباال االحتبباد األورويب، ل نببه (10)
 ا ساة املزدو و

يشببب جممببور انبوبباال فببا ال الدفي ببة ت ةببنة األةبباس إىل جممببور انبوبباال فببا ال الدفي ببة املسببتخدم  سبباة  (11)
 من توديا الدواةو 3م طرا  من املاد   8و 8 وم طرا   7ال مية املسند  عم   الاقطال 
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 الططم

 )أ(ةنة األةاس اسدد   وجم تطوتوكول كيوتو

انبوبببببببببببببببببببببببباال ةببببببببببببببببببببببببنة 
)الطببن مببن  )ة(األةبباس

 أكسبببببببببببيد م بببببببببببافين اين
 ال طتون( 

اببببببدم ىا /ا ببببببد 
مببببببببببببببببن االنبوبببببببببببببببباال 
)النسببببببة امل ويبببببة مبببببن 
مسببببببببببببببببببببتو  ةبببببببببببببببببببببنة 

 ) (األةاس(

ال مية املسند  )الطبن مبن 
م ببببببببببببببببافين اين أكسببببببببببببببببيد 

 ال طتون( 

اين أكسببببببببببببيد 
ال طتببببببببببببببببببببببببببببببون 
واملي ببببببببببببببببببببببببببببببببببان 
وأكسببببببببببببببببببببببببببببيد 

 النيألو 

اهليببببدروفلوروكطتون، 
وال طتبببببببون املشببببببببو 
الالببور، وةداةببي 

 فلوريد ال ربيت

ق قبببببببببببببببببببببببببببي 
فلوريببببببببببببببببببببببببببد 
 النيألوجل

 99 425 782 80.0 20 327 584 1995 1995 1986 ةلوفينيا
 315 554 578 80.0 72 057 123 1995 1995 1990 السويد
 361 768 524 84.2 53 706 729 1990 1990 1990 ةويسطا
 3 014 714 832 80.0 548 055 757 1995 1990 1990 فطنسا
 240 544 599 80.0 71 350 147 1995 1995 1990 فنلندا
 47 450 128 80.0 5 627 236 1995 1995 1990 قرب 

 2 957 193 957 95.0 389 104 468 2000 1995 1990  ) (كا اىستان
 162 271 086 80.0 31 204 631 2000 1990 1990 كطواتيا
 76 633 439 80.0 26 409 077 1995 1995 1990 التايا

 72 454 473 80.0 13 141 245 1995 1995 1990 ل سمربغ
 113 600 821 80.0 48 196 540 1995 1995 1990 ليتوانيا

 1 556 044 84.0 231 554 1990 1990 1990 ليختنشتاين
 9 299 769 80.0 1 974 638 1995 1990 1990 مالطة

 2 744 937 332 80.0 803 191 325 1995 1995 1990 اململ ة املتاد 
 619 751 78.0 99 319 1990 1995 1990 مواكو
 348 914 303 84.0 51 921 771 2000 1990 1990 النطويج
 405 712 317 80.0 78 855 136 2000 1990 1990 النمسا
-1985 انغاراي

1987 
1995 1995 819 574 109 80.0 280 486 434 

 924 777 902 80.0 223 950 669 1995 1995 1990 اولندا
 480 791 166 80.0 107 564 136 2000 1995 1990 اليوان
 51 488 867 242  7 875 497 155    )ح(اجملموع

تسبببتند املولومبببال البببوارد  ت اببب ا ا بببدول إىل القبببي  الن ا يبببة املتاابببة ت تقببباريط االةبببتوطاو األوج الصبببادر   م اظةا
 ويُنص عل  ى م ولن )انظط اوا ي ا دول( مل ، ما2018آة/أفسط   31 ا 

ةببنة أةبباس ومببور انبواا ببا مببن  1995ةببتخدام ةببنة أ ببن لألطببطام املدرجببة ت املطفبب  األول أن  تببار ا )أ(
ةبنة  2000ةبنة  أو 1995اهليدروفلوروكطتون، وال طتون املشبو الالور، وةداةبي كربيبت الالوريبد، وةبنة 

 ومن توديا الدواة 3م طرا  من املاد   8و 8أةاس النبواال ق قي فلوريد النيألوجل وفقا  للاقطتل 
األةبببباس املسببببتخدم  سبببباة ال ميببببة املسببببند  عمبببب    ةببببنة ت الدفي ببببة فببببا ال وبببباالانب جممببببور إىل يشببببب (ة)

 التاليببة األطببطام أن إىل اإل ببار  ووببدرمببن توببديا الدواببةو  3م ببطرا  مببن املبباد   8و 8م ببطرا  و 7 الاقببطال
 إ الببببة) وا طاجببببة األراضببببي اةببببتخدام وتغيببببب األراضببببي اةببببتخدام عببببن النالببببة االنبوبببباال اببببات أدرجببببت

مببن  3م ببطرا  مببن املبباد   7مببن فببا ال الدفي ببة ت ةببنة األةبباس وفقببا  للاقببط   انبواا ببا جممببور ت( لغبباالا
طنبببا  مببببن  5 560 495ا االحتببباد األورويبا 1-م أإ/13)ة( مبببن مطفبببب  املقبببطر 5توبببديا الدوابببة والاقبببط  

ال طتبببببونص طبببببن مبببببن م بببببافين اين أكسبببببيد  148 163 361 اأةبببببألالياو  م بببببافين اين أكسبببببيد ال طتبببببونص
طنببا  مببن م ببافين اين  4 276 759 االربتغببالو  طنببا  مببن م ببافين اين أكسببيد ال طتببونص 8 230آيطلنببداا و 

 268 381ل سبببمربغا و أطنبببان مبببن م بببافين اين أكسبببيد ال طتبببونص  8 807أكسبببيد ال طتبببونص والبببدامنطك 
 246.048نببدا الشببماليةا طنببا  مببن م ببافين اين أكسببيد ال طتببونص واململ ببة املتاببد  لربيطانيببا الوظمبب  وآيطل

 وطنا  من م افين اين أكسيد ال طتون 752 270 ااولنداص و طنا  من م افين اين أكسيد ال طتون
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أُىبب  ابببدم ىا /ا بببد مبببن االنبوببباال مبببن الومبببود ال الببا مبببن ا بببدول البببوارد ت املطفببب  ا  مبببن توبببديا  ) (
و والنسببة لابأل  االلتبزام ال انيبة، 8-م أإ/1ملقبطر املطفب  األول االدواة لربوتوكول كيوتبو علب  النابو البوارد ت 

 4وآيسببلندا علبب  حتقيبب  أاببداف   تصبباة مشببألكة وفقببا  للمبباد   28 اتابب  االحتبباد األورويب ودولببه األعيفببا  ال
 ومن تطوتوكول كيوتو

و الببدول النسبببة سيسببلندا وليبب 1990ةببنة األةبباس ل بباين أكسببيد ال طتببون واملي ببان وأكسببيد النيببألو  اببي  (د)
(، 1986(، وةبببببببلوفينيا )1989(، ورومانيبببببببا )1988(، وتولنبببببببدا )1988األعيفبببببببا ، اةبببببببت نا  تلغببببببباراي )

 و(1987-1985وانغاراي )متوةع 
طنبببا  مبببن م بببافين اين أكسبببيد ال طتبببون( ابببو  15 813 089 338ال ميبببة املسبببند  ل حتببباد األورويب ) (ه)

ت املا بة  80األورويب ودولبه األعيفبا  وآيسبلندا، وتوبادل ( ال مية املسند  املشألكة ل حتاد 1الاطق تل )
مببن انبوببباال ةبببنة األةببباس املقيبببد  ت الومبببود ال الببا مبببن ا بببدول البببوارد ت املطفببب  ا  تتوبببديا الدوابببة 

طنببا  مببن  37 604 433 280(، ميفببطوتة ت نانيببة )8-م أإ/1لربوتوكببول كيوتببو )املطفبب  األول املقببطر 
 28 ال( جممببببور ال ميببببال املسببببند  إىل فببببطاد  الببببدول األعيفببببا  2طتببببون(، و)أكسببببيد ال  م ببببافين اين
يتما بب  و ببطوط  طنببا  مببن م ببافين اين أكسببيد ال طتببون( اسببدد   ببا 21 791 343 942وآيسببلندا )

 واتااق التناي  املشألك
 و انية تودت ن تي روس قد قدمت تقطيطاا األوج عن فأل  االلتزام ال ، مل2018آة/أفسط   31ا   (و)

يببزال قيببد االةببتوطاوص وابب ا، تسببتند  ، كببان التقطيببط األوج ل ا اىسببتان ال2018 آة/أفسببط  31ابب   ) (
املولومببال الببوارد  ت ابب ا ا ببدول إىل املولومببال الببيت يتيفببمن ا التقطيببط األوج عببن فببأل  االلتببزام ال انيببة علبب  

 والناو ال   أتلع عنه الططم
لسنة األةاس، يتيفبمن اومبور انبوباال السبنة األةباس النسببة ل حتباد األورويب، ل نبه النسبة النبواال ا )ح(

 يتيفببمن انبوبباال السببنة األةبباس لاببطاد  الببدول األعيفببا  وآيسببلندا، وولببن لتابباد  ا سبباة املببزدو و ال
يتولببب  ال ميبببال املسبببند ، ال ميبببة املسبببند  ل حتببباد األورويب وفبببطاد  دولبببه  تيبببد أن اومبببور يشبببما، فيمبببا

األعيفببا  وآيسببلندا ألن ال ميببة املسببند  ل حتبباد األورويب اببي الاببطق تببل ال ميببة املسببند  املشببألكة وجممببور 
 ال ميال املسند  لاطاد  الدول األعيفا  وآيسلنداو

 من تعديل الدوحة 3مكرراا من املادة  8و 8مكرراا و 7مبوجب الفقرات  الكمية املسندة -2 
مببببن توببببديا الدواببببة، حُتسببببم  3م ببببطرا  مببببن املبببباد   8و 8م ببببطرا  و 7عمبببب   الاقببببطال  -17

ال ميببة املسببند  عببن فببأل  االلتببزام ال انيببة لربوتوكببول كيوتببو ل ببا طببطم مببن األطببطام املدرجببة ت 
  ت الومبببود ال البببا مبببن ا بببدول البببوارد ت املطفببب  ا  ت توبببديا املطفببب  األول كنسببببة م ويبببة مقيبببد

الدواة من إلاج م افين اين أكسيد ال طتون ل نبواال البشطية املنش  من فبا ال الدفي بة مبن 
املصببادر املبب كور  ت املطفبب  ألببف لربوتوكببول كيوتببو ت ةببنة األةبباس، ميفببطوا  ت نانيببةو وُاسبببت 

األعيفبببا  ت االحتببباد األورويب وآيسبببلندا  وجبببم اتاببباق الوفبببا   28 ال ال ميبببال املسبببند  للبببدول
 املشألك ل حتاد األورويب من أجا الوفا  االلتزامال  وجم تطوتوكول كيوتوو

ططفبببا   (12)37والنسببببة لابببأل  االلتبببزام ال انيبببة، تلبببع جممبببور ال ميبببال املسبببند  البببيت أتلبببع  -18
طنبا  مبن م بافين اين  51 488 867 242قبدره  تموة مبااألططام املدرجة ت املطف  ا  جم من

 أكسيد ال طتونو

__________ 

يتسببن تيفببمل اومبببور  ومل يتيفببمن اومببور ال ميببة املسببند  ل حتبباد األورويب وفبببطاد  دولببه األعيفببا  وآيسببلنداو (12)
، تقطيطابا األوج عبن 2018آة/أفسبط   31ت بن قبد قبدمت توبد، اب   مل ال مية املسند  إىل تي روس البيت

 انية  وجم تطوتوكول كيوتوو فأل  االلتزام ال 
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 2016و 2015انبعااثت زا ات الد ييفة وعمليات اإل الة عامي  -اب  
تتيفببمن اوبباميو اإللاليببة لألطببطام املدرجببة ت املطفبب  ا ، الببوارد  ت ابب ا الاببطر، انبوبباال  -19

فبطاد  دولبه األعيفبا  وآيسبلندا، وولبن لتاباد  ا سباة  تتيفمن انبواال االحتاد األورويب، ل ن ا ال
ت بببن قبببد قبببدمت،  يتسبببن تيفبببمل اوببباميو البببوارد  ت اببب ا الابببطر قبببي  تبببي روس ألهنبببا مل املبببزدو و ومل

 ، تقطيطاا األوج عن فأل  االلتزام ال انية من تطوتوكول كيوتوو2018آة/أفسط   31 ا 
بوبباال فببا ال الدفي ببة االنبوبباال فببب املبا ببط  وتشببما املولومببال املوطوضببة انببا عببن ان -20

 من اين أكسيد ال طتون، اي ما أُتلع ااو

 2016و 2015االنبعااثت من املصادر املذكورة يف املر ق ألف بربوتوكول كيوتو عامي  -1 
اةببتنادا  إىل املولومببال الببيت قببدمت ا األطببطام املدرجببة ت املطفبب  ا ، تلببع جممببور انبوبباال  -21
ا ال الدفي ة لألططام املدرجة ت املطفب  ا  مبن املصبادر املب كور  ت املطفب  ألبف تربوتوكبول كيوتبو ف

 28.7ميغاطن من م افين اين أكسيد ال طتونو وا ا أقا تنسبة  5 618.7ما قدره  2016 عام
ا ببة ت امل 0.17ت املا ببة مببن مسببتو  ةببنة األةبباس اسببدد   وجببم تطوتوكببول كيوتببو، وأعلبب  تنسبببة 

 )انظط الش ا أداه(و 2015 من مستو  عام
جممرروع انبعررااثت زررا ات الد ييفررة ل طررراف املدرجررة يف املر ررق اب  مررن املصررادر املررذكورة يف 

 2016و 2015املر ق ألف بربوتوكول كيوتو عامي 

 

فبب  ألببف تربوتوكببول  ( القببي  اوااببة  ممببور انبوبباال فببا ال الدفي ببة مببن املصببادر املبب كور  ت املط 1) م اظةا
، واملسببتند  إىل املولومببال املقدمببة ت 2016و 2015كيوتببو لألطببطام املدرجببة ت املطفبب  ا  عببامي 

، موطوضببة انببا مؤقتببا ، وقببد يطببطأ علي ببا تغيببب تبوببا  لنتببا ج االةتوطاضببال السببنوية ا اريببةص 2018 عببام
من انبوبباال فببطاد  دولببه األعيفببا  تتيفبب ( تتيفببمن اوبباميو انبوبباال االحتبباد األورويب، ل ن ببا ال2و)

 31ت بببببن قبببببدمت، اببببب   يتسبببببن تيفبببببمل اوببببباميو انبوببببباال تبببببي روس ألهنبببببا مل ( مل3وآيسبببببلنداص و)
 ، تقطيطاا األوج عن فأل  االلتزام ال انية لربوتوكول كيوتوو2018آة/أفسط  

مررن  بشررأن االنبعررااثت 2015 يف بيررا ت عررام 2018و 2017الفررارق بررا تقررارير عررامي  -2 
 املصادر املذكورة يف املر ق ألف

ينظط ا ا التقطيط ت جمموعتل من تياال انبواال فا ال الدفي ة مبن املصبادر املب كور   -22
، وىيفبببببوت 2017 ت املطفبببب  ألبببببف تربوتوكبببببول كيوتبببببوا القبببببي  الببببيت أُتلبببببع عن بببببا ت تقببببباريط عبببببام

 
بون

كر
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ين أ
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كا 

ن م
ن م

غاط
ابملي

 

جمموع انبعااثت سنة األساد املستخدم حساك 
 8و 8مكرراا و 7ابلفقرات  الكمية املسندة عم ا 

 3مكرراا من املادة 

جمموع االنبعااثت من املصادر املدرجة يف 
يوتو ابلنسبة ل طراف املر ق ألف بربوتوكول ك

 2015املدرجة يف املر ق اب  عام 

جمموع االنبعااثت من املصادر املدرجة يف املر ق 
ألف بربوتوكول كيوتو ابلنسبة ل طراف املدرجة 

 2016يف املر ق اب  عام 



FCCC/KP/CMP/2018/5 

13 GE.18-15739 

، والبيت 2018 ا ت تقباريط عبامل ةتوطاو، اسم االقتيفا ، وأادا القي  املتاابة، املبلبع عن ب
 توجد قيد االةتوطاوو

وتلبببع جممبببور انبوببباال فبببا ال الدفي بببة مبببن املصبببادر املببب كور  ت املطفببب  ألبببف لربوتوكبببول   -23
 5 609.2قبدره  مبا 2018 البيت أتلغبت عن با األطبطام ت تقاريطابا لوبام 2015 كيوتو ت عبام

ت املا بة عمبا أتلغبت عنبه  0.6يزيبد تنسببة  ميغاطن من م افين اين أكسيد ال طتبونو واب ا البطق 
 5 574.5عببن السببنة ناسبب ا ) 2017 األطببطام املدرجببة ت املطفبب  ا  ت تقاريطاببا املقدمببة عببام

ميغبباطن مببن م ببافين اين أكسببيد ال طتببون(و ويوببز  تغببب القيمببة ابب ا أةاةببا  إىل عمليببال إعبباد  
 الدفي ةوا ساة اليت طبقت ا األططام عل  قوا م ا  طد فا ال 

انبعرررااثت وعمليرررات إ الرررة زرررا ات الد ييفرررة الناتررريفة عرررن أنشرررطة اسرررتخدام األرا ررري وتغيرررّي  -3 
 استخدام األرا ي واحراجة

 آة/ 31ططفبببببببا  مبببببببن األطبببببببطام البببببببيت كانبببببببت قبببببببدمت تقاريطابببببببا، اببببببب   33اىتبببببببار  -24
، اسبببباة أنشببببطة اةببببتخدام األراضببببي وتغيببببب اةببببتخدام األراضببببي وا طاجببببة 2018 أفسببببط 

مببن تطوتوكببول كيوتببو عببن كامببا فببأل  االلتببزام ال انيببة ت هنايببة فببأل   3مببن املبباد   3م الاقببط   وجبب
االلتبببزام، واىتبببارل ق قبببة أطبببطام اسبببااا ةبببنواي و وامل بببا، اىتبببار أرتوبببة وق قبببون ططفبببا  اسببباة 

مبن  3مبن املباد   4أنشطة اةتخدام األراضي وتغيبب اةبتخدام األراضبي وا طاجبة  وجبم الاقبط  
وتوكول كيوتو عن كاما فأل  االلتزام ال انية ت هناية فأل  االلتزام، واىتار ططفبان اسبااا ةبنواي و تط 

، حتسم ليو األططام املدرجة ت املطف  األول انبواال فا ال الدفي بة 7-م أإ/2ووفقا  للمقطر 
نشببباط مشبببمول  البشبببطية املنشببب  مبببن املصبببادر وعمليبببال إ الت بببا تواةبببطة البواليبببو، الناوبببة عبببن أ 

مبببن تطوتوكبببول كيوتبببو  تببباره ت فبببأل  االلتبببزام األوىل وعبببن إدار  األابببطا و  3مبببن املببباد   4الاقبببط  
واىتبببار أرتوبببة وعشبببطون ططفبببا  عبببدم اسببباة أ  نشببباط مبببن أنشبببطة اةبببتخدام األراضبببي وتغيبببب 

ول  مبببن تطوتوكببب 3مبببن املببباد   4اةبببتخدام األراضبببي وا طاجبببة فبببب إدار  األابببطا   وجبببم الاقبببط  
كيوتبببببو، تينمبببببا اىتبببببارل األطبببببطام األىبببببط  اسببببباة نشببببباط واابببببد من بببببا علببببب  األقبببببا )انظبببببط 

يتيفببمن اسبباة األطببطام الببوارد ت ابب ه الاقببط  االحتبباد األورويب، البب   حتببدد  (و وال4 ا ببدول
 فطاد  دوله األعيفا  وآيسلندا دورية إت فهو

  4ا دول 
مرن  3مرن املرادة  4طة مبوجب الفقرة موجن األساليب اليت اختارهتا األطراف حساك األنش

 بروتوكول كيوتو

مببببببن  4النشبببببباط البببببب   تببببببنص عليببببببه الاقببببببط  
 من تطوتوكول كيوتو 3 املاد 

 عدد األططام حبسم نور فأل  ا ساة اليت اىتار ا
 فأل  االلتزام أبكمل ا ةنواي   عدم ا ساة

 34 2 ااط إدار  األاطا 
 8 1 27 إدار  األراضي الزراعية

 8 1 27 ر  املطاعيإدا
 3 ااط 33 وديد الغطا  النبايت

 1 ااط 35 وايف األراضي الططبة وإعاد  تططيب ا
 يشما اساة األططام االحتاد األورويبو ال م اظةا
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، يتوبل علب  األطبطام 8-م أإ/2و 11-م أإ/3، مقبألا  املقبطرين 1-م أإ/15ووفقا  للمقبطر  -25
يفببمّ ن قببوا   جطداببا السببنوية لغببا ال الدفي ببة مولومببال عببن انبوبباال فببا ال املدرجبة ت املطفبب  ا  أن تُ 

الدفي بببة البشبببطية املنشببب  مبببن املصبببادر وعمليبببال إ الت بببا تواةبببطة البواليبببو، الناوبببة عبببن أنشبببطة اةبببتخدام 
، وإدار  األاببطا   وجببم 3مببن املبباد   3األراضببي وتغيببب اةببتخدام األراضببي وا طاجببة  وجببم الاقببط  

مبببن تطوتوكبببول كيوتبببو، إن  3مبببن املببباد   4، وأ  أنشبببطة تتبببار   وجبببم الاقبببط  3مبببن املببباد   4الاقبببط  
 (13)ططفببا  مببن األطببطام املدرجببة ت املطفبب  ا  37، كببان 2018آة/أفسببط   31وجببدلو وابب  

، مولومبال عبن انبوباال وعمليبال إ البة فبا ال الدفي بة 2018 قد قدمت، ت تقاريطابا السبنوية لوبام
مبببن  3أنشبببطة اةبببتخدام األراضبببي وتغيبببب اةبببتخدام األراضبببي وا طاجبببة  وجبببم الاقبببط   النا ببب ة عبببن

مبببن  4، وأ  أنشبببطة تتبببار   وجبببم الاقبببط  3مبببن املببباد   4، وإدار  األابببطا   وجبببم الاقبببط  3 املببباد 
مببببوجز للمولومببببال املقدمببببة عمبببب    5مببببن تطوتوكببببول كيوتببببو، إن وجببببدلو ويببببطد ت ا ببببدول  3 املبببباد 

، تشبب ن جممببور اببات 2016و 2015، عببن عببامي 11-م أإ/3و 9-م أإ/6و 7-م أإ/2املقببطرال 
انبوببباال فبببا ال الدفي بببة البشبببطية املنشببب  وعمليبببال إ الت بببا النسببببة لألطبببطام املدرجبببة ت املطفببب  ا ، 
الناوبببة عبببن كبببا نشببباط مبببن أنشبببطة اةبببتخدام األراضبببي وتغيبببب اةبببتخدام األراضبببي وا طاجبببة  وجبببم 

 من تطوتوكول كيوتوو 3املاد   من 4و 3الاقطتل 
  5ا دول 

موجن جممروع صرايف انبعرااثت زرا ات الد ييفرة البشررية املنشرأ وعمليرات إ التةرا ابلنسربة ل طرراف 
املدرجة يف املر ق اب ، الناجتة عن أنشطة اسرتخدام األرا ري وتغيرّي اسرتخدام األرا ري واحراجرة 

 )قيم مؤقتة( 2016و 2015كيوتو لعامي   من بروتوكول 3من املادة  4و 3مبوجب الفقرتا 
نشببببببببببباط اةبببببببببببتخدام األراضبببببببببببي وتغيبببببببببببب 
اةببببببتخدام األراضببببببي وا طاجببببببة املشببببببمول 

مببببببببببن  3مببببببببببن املبببببببببباد   4و 3الاقببببببببببطتل 
 تطوتوكول كيوتو

عبببببببببببببببببببببببببببدد 
األطببببببببطام 

غة  املبلّ 

اات انبواال فبا ال الدفي بة 
عمليبببببال إ الت بببببا )أبطنبببببان  أو

م افين اين أوكسبيد ال طتبون( 
 2015 ت عام

اات انبواال فبا ال الدفي بة 
عمليبببببال إ الت بببببا )أبطنبببببان  أو

م افين اين أوكسبيد ال طتبون( 
 2016 ت عام

    3من املاد   3األنشطة املشمولة الاقط  

 84 726 915- 86 398 140- 33 التاطيج وإعاد  التاطيج

 77 730 884 69 895 227 34 إ الة الغاال
 6 996 031- 16 502 913- 34  الت اعمليال إ اات االنبواال أو

    3من املاد   4األنشطة املشمولة الاقط  

 534 173 216- 539 246 652- 34 إدار  األاطا 

 25 430 532 26 002 759  9 إدار  األراضي الزراعية
 21 360 447 23 600 642  9 إدار  املطاعي

 2 007 308-  1 901 356- 3 وديد الغطا  النبايت

    ااط وايف األراضي الططبة وإعاد  تططيب ا

 489 389 545- 491 544 606- 34 عمليال إ الت ا اات االنبواال أو

تشبما انبوباال فبطاد   تشما املولومال املتولقة تغا ال الدفي بة انبوباال االحتباد األورويب، ل ن با الم اظةا 
تشببما اسبباال األطببطام االحتبباد األورويب،  و والدولبه األعيفببا  وآيسببلندا، لتابباد  ا سبباة املببزدو 

 ل ن ا تشما فطاد  دوله األعيفا  وآيسلندا، اسم االقتيفا و
__________ 

 ت ن تي روس قد قدمت تلن املولومال تودو مل ،2018آة/أفسط   31ا   (13)
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ت ن قد ادرل ت السم ل الوطنية أ   ، مل2017األول/ديسمرب  كانون  31وا   -26
م ، وإدار  األابطا   وجبب3مببن املباد   3وابدال إ البة اوببة عبن األنشبطة املنابب    وجبم الاقبط  

مبن تطوتوكبول كيوتبو، إن  3من املباد   4، وأ  أنشطة تتار   وجم الاقط  3من املاد   4الاقط  
يتولب  تابأل  االلتبزام  فيمبا 9-م أإ/6و 7-م أإ/2و 1-م أإ/13وجدل، حمسبوتة  وفقبا  للمقبطرال 

 ال انية لربوتوكول كيوتوو

بشأن االنبعااثت الناتيفة  2015 يف بيا ت عام 2018و 2017الفارق با تقارير عامي  -4 
 عن أنشطة استخدام األرا ي وتغيّي استخدام األرا ي واحراجة وعمليات إ التةا

انببباك جمموعتبببان مبببن البيببباال املتولقبببة انبوببباال فبببا ال الدفي بببة النا ببب ة عبببن أنشبببطة  -27
، وإدار  3مببن املبباد   3اةببتخدام األراضببي وتغيببب اةببتخدام األراضببي وا طاجببة املشببمولة الاقببط  

مبن  4، وأ  أنشطة تتبار ، إن وجبدل،  وجبم الاقبط  3من املاد   4األاطا  املشمولة الاقط  
 (14)2017 ا القببي  الببيت أُتلببع اببا ت تقبباريط عببام2015 مببن تطوتوكببول كيوتببو عببن عببام 3املبباد  

 ، وابي(15)2018 وىيفوت ل ةبتوطاو، اسبم االقتيفبا ، والقبي  البيت أُتلبع ابا ت تقباريط عبام
 أادا البياال املتااة وتوجد قيد االةتوطاوو

وتلبببببع ابببببات انبوببببباال وعمليبببببال إ البببببة فبببببا ال الدفي بببببة مبببببن األنشبببببطة املببببب كور  أعببببب ه  -28
ميغباطن  500.3اممه اقبص  ما 2017 ططفا  ت تقاريطا  لوام 36ال   أتلع عنه  2015 عام

ت  1.6 ال الدفي ببة تلببن تنسبببة مببن م ببافين اين أكسببيد ال طتببونو ويزيببد اببات عمليببال إ الببة فببا
عبن  2018 ت تقاريطابا املقدمبة عبام (16)املا ة عما أتلغت عنه نا  األططام املدرجة ت املطف  ا 

طن من م افين اين أكسبيد ال طتبون(و ويُوبز  تغبب القيمبة اب ا  ميغا 508.0)اقص  2015 عام
 وا م ا  طد فا ال الدفي ةوأةاةا  إىل عمليال إعاد  اساة اليت طبقت ا األططام عل  ق

 معام ت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو -جيم 
عببن املقبباديط امليفببافة إىل ال ميببة املسببند  واملقبباديط  (17)يقببدم ابب ا الاببطر سببة عامببة مؤقتببة -29

مبن توبديا الدوابة ت هنايبة  3م بطرا  مبن املباد   8و 8م بطرا  و 7املططواة من ا عمب   الاقبطال 

__________ 

، مولومبال عبن انبوباال وعمليبال إ البة فبا ال 2017 لوام مل تقدم تي روس ومواكو، ت تقطيطي ما السنويل (14)
، 3مبن املباد   3راضي وا طاجة  وجبم الاقبط  الدفي ة النا  ة عن أنشطة اةتخدام األراضي وتغيب اةتخدام األ

مببن تطوتوكببول   3مببن املبباد   4، وأ  أنشببطة تتببار   وجببم الاقببط  3مببن املبباد   4وإدار  األاببطا   وجببم الاقببط  
 كيوتو، إن وجدلو

، مولومبببال عبببن انبوببباال وعمليبببال إ البببة فبببا ال الدفي بببة 2018 لوبببام مل تقبببدم تبببي روس، ت تقطيطابببا السبببنو  (15)
، وإدار  3مبن املباد   3النا  ة عن أنشطة اةتخدام األراضي وتغيب اةبتخدام األراضبي وا طاجبة  وجبم الاقبط  

مبن تطوتوكبول كيوتبو،  3مبن املباد   4، وأ  أنشبطة تتبار   وجبم الاقبط  3مبن املباد   4األاطا   وجبم الاقبط  
 إن وجدلو

مولومبال عبن  2017 لوبام تقدما ت تقطيطاا السبنو  مل ة ألهنمامل يتسن إدرا  تي روس ومواكو ت ا ه املقارن (16)
انبوببباال وعمليبببال إ الببببة فبببا ال الدفي ببببة النا ببب ة عببببن أنشبببطة اةببببتخدام األراضبببي وتغيببببب اةبببتخدام األراضببببي 

، وأ  أنشبببطة تتبببار  3مبببن املببباد   4، وإدار  األابببطا   وجبببم الاقبببط  3مبببن املببباد   3وا طاجبببة  وجبببم الاقبببط  
 من تطوتوكول كيوتوو 3من املاد   4قط   وجم الا

تبزال  ال 2018 عبام ت وقت إعداد ا ا التقطيط، كانت املولومال املقدمة من األططام املدرجة ت املطفب  ا  ت (17)
 قيد االةتوطاو السنو و
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املدرجببببة ت املطفبببب  ا  الببببيت قببببدمت جببببداول النمببببوو  اإلل ببببألوين  34 الطببببطام لأل 2017 عببببام
 و2018 املواد  ولومال عن وادال تطوتوكول كيوتو عام

وت اببببب ا الابببببطر، تشبببببما ال ميبببببال اإللاليبببببة لوابببببدال تطوتوكبببببول كيوتبببببو واسببببباال  -30
يشببببم ن االحتبببباد  ال األطببببطام فببببطاد  الببببدول األعيفببببا  ت االحتبببباد األورويب وآيسببببلندا، ل ن مببببا

 األورويب لتااد  ا ساة املزدو و

 معام ت وحدات بروتوكول كيوتو -1 
موبببببام ل وابببببدال تطوتوكبببببول كيوتبببببو ت ف تبببببلا داىليبببببة  11-م أإ/3يصبببببنف املقبببببطر  -31

تنطببو  املوببام ل الداىليببة علبب  ةببما وطببين آىببط، ت اببل تنطببو  املوببام ل  وىارجيببةو وال
 ل تطوتوكول كيوتو من ةما وطين إىل آىطواوارجية عل  نقا وادا

 12، ناببب  2017كبببانون األول/ديسبببمرب   31كبببانون ال اين/ينبببايط إىل   1وت الابببأل  مبببن  -32
ططفا       واادا  عل  األقا من أ  ال املوبام ل الداىليبةو وارتبطبت ليبو املوبام ل  لغبا  

  الطببوعيو ونقبا اقنببا عشبط ططفببا ، وابدال تطوتوكبول كيوتببو البيت أُتلببع عن با ضببمن اسباة اإللغبا
م يل واد  مبن وابدال  3.8تسوة من ا دول أعيفا  ت االحتاد األورويب، كمية إلالية قدراا 

ىاب  االنبوباال املوتمبد إىل اسبباة اإللغبا  الطبوعيو وعلب  نابب  املنبوال، نقلبت قبب ا دول 
مبببببن وابببببدال ىاببببب   مليبببببون وابببببد  0.04أعيفبببببا  ت االحتببببباد األورويب كميبببببة إلاليبببببة قبببببدراا 

 االنبواال إىل اساة "اإللغا  الطوعي"و
موجزا  للمولومال املتولقبة  ممبور كميبال وابدال تطوتوكبول كيوتبو،  6ويقّدم ا دول  -33

كببانون ال اين/ينببايط   1وعببدد األطببطام املشبباركة ت املوببام ل اوارجيببة الببيت جببطل ت الاببأل  مببن 
 و2017كانون األول/ديسمرب   31 إىل
  6ول ا د

املنقولرة عرن طريرق املعرام ت ايارجيرة يف الفرزة  جمموع وحردات بروتوكرول كيوترو املقتنراة أو
 )أ(2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الطاين/يناير إىل   1من 

نور 
  املواملة

 وادال تطوتوكول كيوتو اسم نور املواملة اوارجية ) يغاطن م افين اين أكسيد ال طتون(

 ميبببة وابببدال ال
 املسند 

واببدال ىابب  
 االنبواال

وادال 
 اإل الة

وابببببببببببببببببدال 
ىاببببببببببببببببببببببب  
االنبوبببببببباال 

 )ة(املوتمد

واببببببدال ىابببببب  
االنبواال املوتمبد 

 املؤقتة

وادال ىاب  
االنبوبببببببببببببببببببببببباال 
املوتمببببد الطويلببببة 

 األجا
كميبببببببال 

 ميفافة
 ااط ااط 62.56 ااط 5.38 ااط )ة(اسالة ال ميال املقتنا  أو

 ااط ااط 18 ااط 3 طاا عدد األططام املشاركة

ال ميببال 
 املططواة

 ااط ااط 45.86 ااط 5.38 ااط ملنقولةاال ميال اسالة 

 ااط ااط 18 ااط 2 ااط عدد األططام املشاركة
تيفبب  كميببال املوببام ل واسبباال األطببطام الببوارداتن ت ابب ا ا ببدول االحتبباد األورويب ل ن مبببا  ال )أ(

 وا لتااد  ا ساة املزدو تيفمان فطاد  دوله األعيفا  وآيسلند
 حُتال وادال ىا  االنبواال املوتمد عن ططي  ةما آلية التنمية النظياةو )ة(
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كرررانون األول/   31أرصررردة وحررردات بروتوكرررول كيوترررو  سرررب نررروع حسررراك اإليرررداع حررر   -2 
 2017ديسمرب 

وكببول  النسبببة لألطببطام املدرجببة ت املطفبب  ا  الببيت قببدمت مولومببال عببن واببدال تطوت -34
مليبببون وابببد  مبببن  271.53، كانبببت انببباك 1-م أإ/15و 1-م أإ/13كيوتبببو عمببب   املقبببطرين 

واببدال تطوتوكبببول كيوتبببو ت السببم ل الوطنيبببة لألطبببطام املدرجببة ت املطفببب  األول حبلبببول هنايبببة 
م يببل واببد  مببن واببدال ال ميببال املسببند  )ت اسبباة ااتيبباطي  5.79، من ببا 2017 عببام

مليببون وابد  مببن وابدال ىابب  االنبوبباال  78.01ة ألاببد األطبطام(، وفبا   الاببأل  السباتق
مليبون وابد  ت  11.86مليون واد  ت اسباال اإليبدار اواابة ت مانيبة أطبطام، و 66.12)

مليون واد  ت اسباال اإللغبا   0.04ططفا ، و 15 لاساال اإليدار اوااة ت ياال اتتوة 
مليببببون واببببد  مببببن واببببدال ىابببب  االنبوبببباال  187.72الطببببوعي اوااببببة ت  قببببة أطببببطام(، و

مليبون وابد   55.5ططفا ، و 16 مليون واد  ت اساال اإليدار اوااة ت 125.62املوتمد )
م يببل واببد  ت اسبباال  6.6ت اسبباال اإليببدار اوااببة ت يبباال اتتوببة لبببوشطين ططفببا ، و

 ططفا (و 15 اإللغا  الطوعي اوااة ت
مبببوجز ومبببور كميبببال تتلبببف وابببدال تطوتوكبببول كيوتبببو وفببب  نبببور  7ل ويبببط د ت ا بببدو  -35

و (18)النسببببة لألطبببطام املدرجبببة ت املطفببب  ا  2017كبببانون األول/ديسبببمرب   31ا سببباة اببب  
 تو يو جممور وادال تطوتوكول كيوتو اسم كا ططمو 8ويبل ا دول 

ولومبببال ماصبببلة علببب  م FCCC/KP/CMP/2018/5/Add.1وأ بببن االطببب ر ت الوقيقبببة  -36
 عن االة اساال كا ططم من األططام املدرجة ت املطف  ا و

  7ا دول 
وحدات بروتوكول كيوتو حسب نروع احسراك ابلنسربة ل طرراف املدرجرة  )أ(موجن جمموع كميات
 ) يغاطن م افين اين أكسيد ال طتون( 2017كانون األول/ديسمرب   31يف املر ق اب  ح  

 نور ا ساة

وادال 
ة ببببميبال 
 ند بباملس

وادال ىا  
 االنبواال

وادال 
 اإل الة

واببببببببببببببببببببببدال 
ىاببببببببببببببببببببببببببب  
االنبوببببببببببباال 

 املوتمد

وابببببببدال ىاببببببب  
االنبواال املوتمبد 

 املؤقتة

واببببببدال ىابببببب  
االنبواال املوتمد 

 الطويلة األجا
 ااط ااط 125.62 ااط 66.12 ااط اساال إيدار الططم
 ااط ااط 55.50 ااط 11.86 ااط اساال إيدار ال يان
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط اساة مساوال

      5.79 اساة ااتياطي فا   الاأل  الساتقة

اببببببببات اسبببببببباة إلغببببببببا  املصببببببببدر  وجببببببببم 
 3من املاد   4و 3الاقطتل 

   ااط ااط ااط ااط

   ااط ااط ااط ااط اساة اإللغا  لودم االمت ال

 ااط ااط 6.60 ااط 0.04 ااط اساة اإللغا  الطوعي
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط إلغا  الوادال املتبقية تود الألايااساة 

__________ 

ت بببن تبببي روس وكا اىسبببتان قبببد قبببدمتا توبببد جبببداول النمبببوو  اإلل بببألوين  مل ،2018آة/أفسبببط   31اببب   (18)
كببببانون   31كببببانون ال اين/ينببببايط إىل   1ملواببببد اوااببببة تاببببأل  االلتببببزام ال انيببببة لربوتوكببببول كيوتببببو عببببن الاببببأل  مببببن ا

 و2017األول/ديسمرب 
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 نور ا ساة

وادال 
ة ببببميبال 
 ند بباملس

وادال ىا  
 االنبواال

وادال 
 اإل الة

واببببببببببببببببببببببدال 
ىاببببببببببببببببببببببببببب  
االنبوببببببببببباال 

 املوتمد

وابببببببدال ىاببببببب  
االنبواال املوتمبد 

 املؤقتة

واببببببدال ىابببببب  
االنبواال املوتمد 

 الطويلة األجا
اسبببببببباة اإللغببببببببا  املتولبببببببب  تطفببببببببو مسببببببببتو  

 1م ببطرا  انيببا  و 1الطمببوح  وجببم الاقببطتل 
 3م طرا  ال ا  من املاد  

      ااط

م بطرا  انيبا   7اساة اإللغا   وجم الاقبط  
 3من املاد  

      ااط

نبوببباال اسببباة إلغبببا  وابببدال ىاببب  اال
 املوتمد املؤقتة النت ا  ا ايت ا

  ااط    

اسببباة إلغبببا  وابببدال ىاببب  االنبوببباال 
 املوتمد الطويلة األجا النت ا  ا ايت ا

 ااط     

اسببباة إلغبببا  وابببدال ىاببب  االنبوببباال 
 املوتمد الطويلة األجا الخنااو املخزوال

 ااط     

اسببباة إلغبببا  وابببدال ىاببب  االنبوببباال 
لطويلببببة األجببببا لوببببدم تقببببدمي تقطيببببط املوتمببببد ا
 االعتماد

 ااط     

اسبببببببببببباة اةببببببببببببتبدال واببببببببببببدال ىابببببببببببب  
 االنبواال املوتمد املؤقتة النت ا  ا ايت ا

  ااط ااط ااط ااط ااط

اسبببببببببببباة اةببببببببببببتبدال واببببببببببببدال ىابببببببببببب  
االنبوبببباال املوتمببببد الطويلببببة األجببببا النت ببببا  

 ا ايت ا 

   ااط ااط ااط ااط

اسبببببببببببباة اةببببببببببببتبدال واببببببببببببدال ىابببببببببببب  
نبوباال املوتمببد الطويلببة األجببا الخنابباو اال

 املخزوال

 ااط  ااط ااط ااط ااط

اسبببببببببببباة اةببببببببببببتبدال واببببببببببببدال ىابببببببببببب  
االنبوببببباال املوتمبببببد الطويلبببببة األجبببببا لوبببببدم 

 تقدمي تقطيط االعتماد

 ااط  ااط ااط ااط ااط

 صفر صفر 187.72 صفر 78.01 5.79 اجملموع
طوتوكبول كيوتبو ت كبا نبور مبن أنبوار اسباال األطبطام يشب "جممبور ال ميبال" إىل جممبور وابدال ت )أ(

 يتيفمن االحتاد األورويب ل نه يتيفمن فطاد  دوله األعيفا  وآيسلنداو املدرجة ت املطف  ا ، وال
  8ا دول 

كررانون   31وحرردات بروتوكررول كيوتررو ل طررراف املدرجررة يف املر ررق اب  حرر   )أ(جممروع كميررات
 2017األول/ديسمرب 

   ت املطف  ا الططم املدر 

 جممور ال مية حبسم نور الواد  ) يغاطن م افين اين أكسيد ال طتون(
واببببدال 
ال ميببببببببببة 
 املسند 

وابببدال ىاببب  
 وادال اإل الة االنبواال

واببببببدال ىابببببب  
 االنبواال املوتمد

واببببببدال ىابببببب  
االنبواال املوتمبد 

 املؤقتة

وابببببببدال ىاببببببب  
االنبوبباال املوتمببد 

 الطويلة األجا
 ااط ااط 89.47 ااط ااط ااط األورويب االحتاد 
 ااط ااط 17.03 ااط 2.17 ااط إةبانيا
 ااط ااط 13.41 ااط ااط ااط أةألاليا
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط إةتونيا
 ااط ااط 3.24 ااط 0.03 ااط أملانيا
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   ت املطف  ا الططم املدر 

 جممور ال مية حبسم نور الواد  ) يغاطن م افين اين أكسيد ال طتون(
واببببدال 
ال ميببببببببببة 
 املسند 

وابببدال ىاببب  
 وادال اإل الة االنبواال

واببببببدال ىابببببب  
 االنبواال املوتمد

واببببببدال ىابببببب  
االنبواال املوتمبد 

 املؤقتة

وابببببببدال ىاببببببب  
االنبوبباال املوتمببد 

 الطويلة األجا
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط أوكطانيا
 ااط ااط 5.26 ااط 0.07 ااط آيطلندا
 ااط ااط ااط ااط ااط طاا آيسلندا
 ااط ااط 4.10 ااط 1.11 ااط إيطاليا
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط الربتغال
 ااط ااط 17.16 ااط 3.27 ااط تلمي ا
 ااط ااط 0.05 ااط 0.62 ااط تلغاراي
 ااط ااط 42.97 ااط 37.57 ااط تولندا

 - - - - - - )ة(تي روس
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط تشي يا

 ااط ااط 0.29 ااط ااط ااط دامنطكال
 ااط ااط 8.69 ااط 17.87 ااط رومانيا

 ااط ااط ااط ااط ااط ااط ةلوفاكيا
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط ةلوفينيا
 ااط ااط 11.34 ااط ااط ااط السويد
 ااط ااط 21.66 ااط ااط 5.79 ةويسطا
 ااط ااط 0.16 ااط ااط ااط فطنسا
 ااط ااط 8.77 طاا 2.92 ااط فنلندا
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط قرب 

 - - - - - - )ة(كا اىستان
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط كطواتيا
 ااط ااط 0.02 ااط 0.01 ااط التايا

 ااط ااط 1.47 ااط ااط ااط ل سمربغ
 ااط ااط 0.25 ااط 2.33 ااط ليتوانيا

 ااط ااط 0.21 ااط ااط ااط ليختنشتاين
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط مالطة

 ااط ااط 3.54 ااط ااط ااط اململ ة املتاد  
 ااط ااط ااط ااط ااط ااط مواكو
 ااط ااط 16.72 ااط 0.82 ااط النطويج
 ااط ااط 2.50 ااط ااط ااط النمسا
 ااط ااط 5.34 ااط 3.88 ااط انغاراي
 ااط ااط 3.55 ااط 5.35 ااط اولندا
 ااط ااط طاا ااط ااط ااط اليوان

يشببب "جممببور ال ميببال" إىل جممببور واببدال تطوتوكببول كيوتببو ت كببا نببور مببن أنببوار ا سبباال ل ببا  )أ(
 وططم مدر  ت املطف  ا 

ي ببببن الطببببطم قببببد قببببدم جببببداول النمببببوو  اإلل ببببألوين املوابببببد  ، مل2018آة/أفسببببط   31ابببب   )ة(
 و2017 لوام

    


