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                                       مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
                       يف بروتوكول كيوتو

            الدورة األوىل
   -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٩      

                  جدول األعمال املؤقت     من  ٦      البند 
                                                  تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

 )٢٠٠٥(التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل 

 *مذكرة من إعداد األمانة

 خالصة

                                                                                                          يقدم التقرير السنوي األول إلدارة سجل املعامالت الدويل معلومات إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                
  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /                                                                                   ألطراف يف بروتوكول كيوتو تغطي الفترة من الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف إىل هناية تشرين األول ا

      ً                                                                                                 وحتديـداً، يقدم هذا التقرير معلومات عن إنشاء سجل املعامالت الدويل وتشغيله، وتسهيل التعاون بني                
  .                              اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت

               هذا التقرير إىل             اليت يتضمنها                                              العامل بوصفه اجتماع األطراف أن حييل املعلومات                    وقد يود مؤمتر األطراف 
                          االقتضاء، لألمانة فيما       حسب                                                                                        اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيها، وأن يقدم التوجيه،             

  .                       إدارة سجل املعامالت الدويل         اليت تتوىل                                   يتصل باالضطالع بوظائفها بوصفها اجلهة 

 
                                                      

  .                                                                                تأخر تقدمي هذه الوثيقة كي تدرج فيها أحدث املعلومات عن التقدم احملرز يف إطار هذا العمل *
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                            ، إىل األمانة أن تتوىل إنشاء وصيانة سجل املعامالت الدويل           ٧-    م أ  /  ١٩                                 طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       - ١
  . ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١٧                                                               للتحقق من صحة املعامالت اليت تتم يف إطار السجالت املنشأة مبوجب مقرريه 

                                                    ، إىل األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل           ١٠-    م أ  / ٦ ١                                      لـب مؤمتـر األطـراف، مبوجب مقرره          ط و - ٢
                                                                                                                    املعامالت الدويل، أن تقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن                 

  .         ظم السجالت                                                                                        الترتيبات التنظيمية واألنشطة واالحتياجات للموارد، وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتحسني تشغيل ن

ّ             كما تضّمن املقرر     - ٣      ً                                                                     عدداً من الطلبات األخرى املوجهة إىل األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل              ١٠-    م أ  /  ١٦      
  ،  )١ (                                                                           ُ                            إدارة سـجل املعامالت الدويل، مبا يف ذلك إرساء اإلجراءات واملمارسات اليت تنفذ يف إطار ُنظم السجالت                

                                                                 ا احلالية، وتيسري التعاون فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم                                                             ونشـر املعـايري املـتعلقة بتبادل البيانات بصيغه        
                                                                                                          السـجالت، والـتفاعل مع العمليات األخرى املندرجة يف إطار بروتوكول كيوتو، وال سيما عملية االستعراض                

  .                          ُ                        ً  ، وإتاحة أحدث املعلومات عن ُنظم السجالت للجمهور عموماً ٨           مبوجب املادة 

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                                التقرير السنوي األول املقدم من إدارة سجل املعامالت الدويل يقدم إىل مؤمتر األطراف العامل                        إن هـذا   - ٤
  .                                                                                                         بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو معلومات عن التقدم احملرز حنو تنفيذ سجل املعامالت الدويل                

      ً         وحتديداً، يقدم    .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /   ألول                                                                               ويغطـي التقرير الفترة من الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف إىل هناية تشرين ا            
                                                                                       ُ                          الـتقرير معلومـات عـن إنشاء سجل املعلومات الدويل وتيسري التعاون فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظم                   

  .                                                              السجالت من خالل حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت املقرر إنشاؤه

    راف                                                    اإلجـراءات الـيت ميكن اختاذها من جانب مؤمتر األط          -    جيم 
                                            العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                                                                                                        قـد يود مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن حييل املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل                  - ٥
                                                                                                         اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيها، وأن يقدم التوجيه، حسب االقتضاء، إىل األمانة فيما   

  .                                                                 علق بأدائها لوظائفها بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل  يت

                                                      

                                                                   إىل السجالت الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت            "          م السجالت   نظ "                        تشـري العبارة العامة       ) ١ (
                                                                                                                                 قطعـت على نفسها التزامات مدرجة يف إطار املرفق باء لربوتوكول كيوتو، وسجل آلية التنمية النظيفة الذي يشرف على تنفيذه                   

       والسجل   .                                         ة سجالت معامالت تكميلية تنشئها األطراف                                                                            اجمللـس التنفـيذي آللية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت الدويل، وأي          
                                                                                                                     التكميـلي الوحـيد املتوخى يف الوقت الراهن هو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية الذي جيري تنفيذه يف إطار خمطط            

  .                                   االحتاد األورويب لتداول أرصدة االنبعاثات
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  األنشطة التقنية-     ً ثانيا  

  أنشطة التطوير-ألف 

ّ               ً                                           وّجهت األمانة طلباً لتقدمي عروض بشأن سجل املعامالت الدويل         - ٦                         ُ        ً        وتدعو هذه الوثيقة، اليت أُعدت وفقاً        .  
  .  )٢ (                                                            ، إىل تقدمي عروض بشأن تطوير سجل املعامالت الدويل وتشغيله                                                   للقواعـد واإلجراءات املالية لألمم املتحدة     

                                    ً                                                                      وميكن للموردين املختصني أن يقدموا عروضاً تشمل عنصري التطوير والتشغيل أو تقتصر على عنصر واحد من                
                                                           شركة كانت قد ردت على دعوة مفتوحة وجهتها األمانة           ١٤     ُ                                  وقد أُرسل طلب تقدمي العروض هذا إىل          .               هذين العنصرين 

ٍ      ومن أجل إتاحة وقت كاٍف       .                                                                                        تطلب فيها من الشركات املهتمة اإلعراب عن اهتمامها باملشاركة يف إجناز العمل املرتقب                                 
ُ        للموردين احملتملني لتحضري عروضهم، ُحدد يوم    .                        كآخر موعد لتلقي العروض    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣                              

                                    سجل املعامالت الدويل، مبا يف ذلك                                                                     ويتضـمن طلـب تقدمي العروض مواصفات تفصيلية تتعلق بتطوير          - ٧
                                                                                                              املواصـفات التقنية ملعايري تبادل املعلومات ومواصفات تتعلق بالربجميات األساسية والثانوية للسجل، وبالوظائف             

               وستجري مراجعة    .  )٣ (                                                       وكانت املواصفات املتعلقة بالسجل قد نوقشت مع األطراف         .                           املطلوبـة إلجنـاز العمـل     
  .                                                         يات مع األطراف ويف إطار حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت                      املواصفات املتعلقة بالربجم

                                                                                                     وسـيطلب من املطور الذي سيقع عليه االختيار أن يضمن، مبسامهة من إدارة السجل، استيفاء الشروط                 - ٨
   ات                                                                          وسيتوىل املطور تصميم وتطوير برجميات السجل، وسيساعد يف نشر هذه الربجمي            .                             الكاملة، واتساقها وتناسقها  

                                                                                                         يف مراكز البيانات التابعة للمشغل، ويقوم باختبارات باالشتراك مع املشغل ومع إدارة السجل، ويعد الوثائق التقنية 
                                         وينص اجلدول الزمين للتطوير الوارد يف طلب      .                                                                    والتشغيلية، ويوفر التدريب بالتعاون مع املشغل ومع إدارة السجل        

    ٣١                                                             جميات السجل وتنشر يف مركز البيانات التابع للمشغل حبلول                                                         تقدمي العروض على أن تسلم الصيغ املختلفة لرب       
                                   وستخضع كل صيغة الختبار قبول يقوم به   .             على التوايل    ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١   و    ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

                                                                                  وستتاح بيئة إنتاج حقيقية ألداء سجل املعامالت الدويل حال املوافقة على ربط السجل           .                       املشـغل وإدارة السجل   
  .                                      أو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية     األول 

                                  ً                                                              وباإلضـافة إىل ذلـك، سيوفر املطور مكتباً خلدمات املساعدة ويدعم املشغل يف تدشني عمليات ربط                 - ٩
                                  وعقب إنشاء سجل املعامالت الدويل،       .                                                              السـجالت وسـجالت املعـامالت التكميلية بسجل املعامالت الدويل         

                                                                  ل من عقده يقدم خالهلا خدمات الصيانة والدعم للسجل، مبا يف ذلك التغيريات                             سيستهل املطور مرحلة طويلة األج
  .    ٢٠١٥                                            والتحسينات البسيطة، وذلك بشكل متواصل حىت عام 

                                                      

                        وميكن أن توفر اخلدمات اليت   .              ، حسب االقتضاء "   شغل  امل " و  "      املطور "                                      يشار إىل هذه األدوار أدناه بوصفها أدوار   ) ٢ (
  .                                                         تنطبق على هذه األدوار من جانب متعهد وحيد أو متعهدين متفرقني

  .<http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/3167.php>     انظر   ) ٣ (
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                                                                                                 ويتضـمن طلب تقدمي العروض مواصفات تتعلق باالختبارات التفصيلية اليت جيب أن ختضع هلا برجميات                -  ١٠
                                                    وبعد االنتهاء من نشر خمتلف صيغ برجميات السجل يف           .              يف البداية                                     ويتوىل املطور إجراء هذه االختبارات      .      السجل

                                                                                                           ً مركز البيانات التابع للمشغل، سيجري املشغل باالشتراك مع إدارة السجل اختبارات للتأكد من أداء السجل لوظائفه وفقاً 
       وسيقوم   .                     املعدات اخلاصة به                                                                                                   ملـا هو متوقع يف ظل ظروف وأطر زمنية متغرية ويف موقعه النهائي والبيئة اليت تستخدم فيها                

  .       السجل                                                                        املطور بإعداد خطط االختبار وحاالته وخمطوطاته، كي يستعرضها كل من املشغل وإدارة

                                                                                                          وينبغي تبادل الوثائق املتعلقة باختبار السجل، مبا يف ذلك نتائج االختبارات ومعايري القبول املستخدمة،               -  ١١
                                                                 السجالت، وسيتم تعميمها حسب االقتضاء من خالل موقع اتفاقية                                          ُ           من خالل حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظم       

                           ً                      وستقدم نتائج االختبارات أيضاً إىل مؤمتر األطراف         .                                                            األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة الويب         
      إدارة                                                                                                            العـامل بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته الثانية، وذلك من خالل التقرير السنوي الثاين الذي سترفعه                 

  .                                                           سجل املعامالت الدويل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

                                                                                                      كمـا تعـتزم إدارة سجل املعامالت الدويل إخضاع تطوير السجل لعملية استعراض تقنية جيريها نظراء                 -  ١٢
          ة برجميات                                           وينبغي أن يركز هذا االستعراض على شفر        .                                                            تـابعون لطـرف ثالث تتوفر لديهم اخلربة التقنية الالزمة         

  .                                                                         السجل بغية مساعدة إدارة السجل يف التأكد من أن السجل يستويف املواصفات املطلوبة

  األنشطة التشغيلية-باء 

                                             ً                                                     يشـتمل طلب تقدمي العروض الذي أصدرته األمانة أيضاً على مواصفات تفصيلية تتعلق بتشغيل سجل                -  ١٣
                                                         ية األساسية للسجل والشبكة التابعة لـه، والدعم الذي                                                               املعـامالت الدويل، مبا يف ذلك املواصفات املتعلقة بالبن        

  .                                                                        سيقدم للسجل وإلدارته وللجهات املكلفة بإدارة السجالت وسجالت املعامالت التكميلية

  :  ُ                                                                     وسُيطلب إىل املشغل الذي يقع عليه االختيار أن يقوم، يف مجلة أمور أخرى، مبا يلي -  ١٤

     تنقل  (                                                        ت الدويل يف مركز بيانات رئيسي ومركز بيانات ثانوي                                                 أن ينشئ البنية األساسية لسجل املعامال       ) أ ( 
                                                                  ، وأن يقوم بعمليات الربط الشبكي الداخلي ضمن املركزين وفيما بينهما؛ )                              إليه العمليات يف حال حصول مشاكل

                                                                                            أن يقـوم، بالتعاون مع املطور، بنشر خمتلف صيغ برجميات سجل املعامالت الدويل، واختبارها                ) ب ( 
  :           وذلك يف ظل           وإعالن قبوهلا

                                                                                             بيئة إنتاج حقيقية ميكن فيها التحقق من صحة املعامالت احلقيقية اليت تقترحها السجالت على               ̀  ١̀ 
                 أيام يف األسبوع؛ ٧                ساعة يف اليوم و  ٢٤       امتداد 

                                                                                         بيـئة اسـتهالل، تقوم فيها السجالت وسجالت املعامالت التكميلية باختبار تدشني عملياهتا              ̀  ٢̀ 
  ؛ )                                    قبل تفعيل ربطها ببيئة اإلنتاج احلقيقية (                    عايري تبادل البيانات                       للتأكد من أهنا مطابقة مل
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                                                                                            بيـئات اختـبار خمصصة يتم فيها اختبار التغيريات والتحسينات املدخلة على سجل املعامالت               ̀  ٣̀ 
                                                    على سبيل املثال لتنفيذ التعديالت يف معايري تبادل         (                                         الـدويل أو سـجالت املعامالت التكميلية        

  ؛ )        املعلومات

                                                                                       يضـمن املسـتوى املطلـوب فيما يتعلق بأداء عمليات سجل املعامالت الدويل، وإتاحتها                  أن    ) ج ( 
                                                                                                             ومرونـتها وأمنها، ويكفل، يف حال ظهور مشاكل يف مركز البيانات الرئيسي، نقل عمليات السجل من املوقع                 

                                         الرئيسي إىل املوقع الثانوي يف الوقت املناسب؛

                                      الت وسجالت املعامالت التكميلية، ويهيئ                                                  أن يضـع مواصـفات الشـبكات الالزمة للسج          ) د ( 
  .                                                          الشبكات اخلارجية، ويدبر األمور املتعلقة باألمن وشهادات التصديق

                                                                                                  وعالوة على ذلك، جيب على املشغل أن ينشئ مكتب خدمات يكون مبثابة مركز تعاجل فيه كل املسائل                  -  ١٥
  .                                      بإدارة السجالت وسجالت املعامالت التكميلية                                                       التشغيلية اليت هتم إدارة سجل املعامالت الدويل واجلهات املكلفة 

                                      ويتوىل موظفو املكتب القيام جبملة من        .                                                                       ويقـوم املطور، عند االقتضاء، بتقدمي الدعم الالزم ملكتب اخلدمات هذا          
  :                 املهام، منها اآلتية

                                                                                    رصـد نظم سجل املعامالت الدويل والشبكات الداخلية واخلارجية، ومعاجلة املشكالت حال              ) أ ( 
                                                                                   ا، ورفع املسائل اهلامة إىل إدارة سجل املعامالت الدويل بغية اختاذ ما يلزم من إجراءات أخرى؛     ظهوره

                                                                                             االضـطالع بعملـيات بسـيطة تتعلق بإدارة البيانات، مبا يف ذلك املطابقة بني بيانات سجل                  ) ب ( 
                                                                          املعامالت الدويل وبيانات السجالت، وإدارة البيانات الثابتة والتقارير اإلحصائية؛

                                                                                        الـرد عـلى الطلبات واالستفسارات املقدمة من اجلهات اليت تتوىل إدارة السجالت وسجالت                ) ج ( 
                  وإدارة حل املشاكل؛  )                                      عن طريق الربيد اإللكتروين واهلاتف والفاكس (                  املعامالت التكميلية 

       ميلية؛                                                                         االضطالع مبهمة االتصال اليومي باجلهات اليت تتوىل إدارة السجالت وسجالت املعامالت التك  ) د ( 

                                                               املساعدة يف القيام بعمليات االختبار وبدء االتصاالت، وحتديد مواعيدها؛    ) ه ( 

                                                                ُ         ً              تقدمي تقارير إىل إدارة سجل املعامالت الدويل بشأن أداء املتعهد وأداء الُنظم، وفقاً التفاق بشأن   ) و ( 
  .                                      مستوى اخلدمات املطلوب يربم مع إدارة السجل

                                                            تدشني ربط السجالت وسجالت املعامالت التكميلية بسجل املعامالت                                      وسيتوىل املشغل تنسيق عمليات      -  ١٦
                                                واهلدف من هذه العملية هو التدرج من األنشطة          .                                                        الـدويل، وذلـك حتت إشراف إدارة سجل املعامالت الدويل         

                                                                                                         البسـيطة إىل األنشـطة املعقدة، وضمان قدرة ومالءمة نظم السجالت والبيئات اليت حتتضنها وذلك من خالل                 
  :         ت التالية       العمليا

                                                         استعراض الوثائق املتعلقة بالسجالت وسجالت املعامالت التكميلية؛  ) أ ( 
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                                                                                             اختـبار بدء التشغيل لضمان الربط األويل والتراسل البسيط بني سجل املعامالت الدويل ونظام                ) ب ( 
             بدء التشغيل؛

                   اإلبالغ، مبا يف ذلك                                                                                 اختبار بدء التشغيل للتأكد من مطابقة النظام لشروط املعامالت واملطابقة و            ) ج ( 
  .                                                                      زيارة املواقع اليت توجد فيها السجالت وسجالت املعامالت التكميلية، حسب االقتضاء

                                                                                                    وبعد االنتهاء بنجاح من مجيع اختبارات بدء التشغيل اليت جترى على سجل أو سجل معامالت تكميلي،                 -  ١٧
                                         م تفعيل الربط بالتنسيق مع اجلهات اليت تتوىل    ويت  .                                                      يوصي املشغل إدارة سجل املعامالت الدويل باملوافقة على الربط

  .                                    إدارة السجالت وسجالت املعامالت التكميلية

                                                                                                      وسيحتاج املطور واملشغل للتعاون الوثيق فيما بينهما للتأكد من تكامل برجميات سجل املعامالت الدويل               -  ١٨
                              طات تتعلق بكيفية توفري هذه                                     ويتضمن طلب تقدمي العروض اشترا      .                                             والبنـية األساسية ملركز البيانات والشبكات     

                                                                                                          اخلدمـات بصـورة مشتركة، بني الطرفني، مبا يف ذلك توزيع املسؤوليات، وتوفري التدريب، واشتراطات تتعلق                
                                                                                               ويتوىل فريق توجيهي، يتكون من ممثلني عن إدارة سجل املعامالت الدويل واملشغل واملطور، اإلشراف                .        باالتصال

  .    طراف                              على التنسيق والتعاون بني هذه األ

                                                                                        وكما ذكر أعاله، ينص اجلدول الزمين للتطوير الوارد يف طلب تقدمي العروض على تسليم صيغة أوىل من    -  ١٩
               واهلدف من إتاحة   .     ٢٠٠٦      أغسطس  /     آب   ٣١                                                                  برجمـيات السجل ونشرها يف مركز البيانات التابع للمشغل حبلول           

                                      ت املعامالت التكميلية من ربط الصيغ                                                                        هذه الصيغة األوىل هو متكني عدة جهات مكلفة بإدارة السجالت وسجال          
                                                                                                           االختـبارية لـنظمها بسـجل املعامالت الدويل بغية إجراء اختبارات منوذجية للربجميات األولية اخلاصة بسجل                

                                                                                          ويتوىل مكتب اخلدمات التابع للمشغل إعداد اجلدول الزمين هلذه االختبارات النموذجية، كما              .               املعامالت الدويل 
                                                                                  هات املشاركة من بني اجلهات املكلفة بإدارة السجالت، وذلك حتت إشراف إدارة سجل                                    يـتوىل التنسيق مع اجل    

  .             املعامالت الدويل

    ّ                                                                                          وتسـلّم صـيغة مكـتملة لربجميات السجل تكون قد خضعت بنجاح لالختبارات املطلوبة واستوفت                -  ٢٠
                       توفر هذه الصيغة للجهات  و  .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١                                            املواصفات الالزمة، وتنشر يف مركز البيانات حبلول 

  .                                                                                                            املكلفة بإدارة السجالت وسجالت املعامالت التكميلية كي يتسىن هلا القيام باختبارات بدء التشغيل اخلاصة هبا              
                                                                                                            ويتوىل مكتب اخلدمات التابع للمشغل وضع جدول زمين إلجراء اختبارات بدء الشتغيل، كما يتوىل التنسيق مع                

                وال جيوز الشروع يف   .                                        وذلك حتت إشراف إدارة سجل املعامالت الدويل                                        اجلهـات املكلفـة بـإدارة السجالت،        
                                                                                                           اختـبارات بدء التشغيل اليت جترى على سجل أو سجل معامالت تكميلي، إال بعد االنتهاء على حنو مرض من                   

      لثالث                                                        وينبغي أن يبدأ هذا االستعراض للوثائق خالل الربع ا          .                                                     املرحلة األوىل لبدء التشغيل واستعراض وثائق النظام      
  .    ٢٠٠٦       من عام 

                                                                                                      وبعد املوافقة على ربط السجل األول أو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية، هتيئ بيئة اإلنتاج                -  ٢١
                                              ً                                                          احلقيقية لسجل املعامالت الدويل، ويبقى الربط متواصالً بينه وبني السجالت وسجل املعامالت املستقل للجماعة              

                   ، وذلك بغية دعم        ٢٠١٥                                               بتشغيل سجل املعامالت الدويل صاحلة حىت عام                                  وتبقى الترتيبات املتعلقة    .           األوروبـية 
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                                                                                                              تبادل أرصدة االنبعاثات خالل الفترة اإلضافية للوفاء بااللتزامات وتوفري البيانات، حسب االقتضاء، الستخدامها             
             ما يتصل حبساب     في ٨                                                                                          يف حل أية مسائل تتعلق بالتنفيذ قد تنشأ خالل عملية االستعراض املنصوص عليها يف املادة             

  .              الكميات املخصصة

  اجلدول الزمين-جيم 

                                                                                                     يـرد فيما يلي جدول زمين إرشادي مع بعض التواريخ اهلامة لتطوير سجل املعامالت الدويل وتشغيله،                 -  ٢٢
ّ                      وفقاً ملا هو حمّدد يف طلب تقدمي العروض         ً    :  

  ة                                                          استعراض املواصفات املتعلقة بربجميات سجل املعامالت الدويل مع األمان  ) أ ( 

     سجالت  /                                                                            وضـع املواصـفات املتعلقة بعمليات الربط بني سجل املعامالت الدويل والسجالت             ) ب ( 
                  املعامالت التكميلية

                                               الشروع يف برجمة واختبار برجميات سجل املعامالت الدويل  ) ج ( 

                                                                ُ          االتفاق بني املطور واملشغل على تصميم املعدات والربجميات والبيئات اليت سُتشغل فيها  ) د ( 

                  يف مركز البيانات     )                على نطاق حمدود   (                                                   ضع الصيغة األوىل لسجل املعامالت الدويل واختبارها         و    ) ه ( 
              التابع للمشغل

                                                                                          إنشـاء مكتـب اخلدمـات التابع للمشغل وإعداد جدول زمين إلجراء االختبارات النموذجية                ) و ( 
                      واختبارات بدء التشغيل

  )                    استعراض وثائق النظام (            بدء التشغيل   ) ز ( 

                                                                               برجميات االختبار النموذجي لسجل املعامالت الدويل، واختبارها يف مركز البيانات                     نشر صيغة     ) ح ( 
  )    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٣١     حبلول  (

                                                   إجراء اختبار منوذجي لسجل املعامالت الدويل وسجالت خارجية  ) ط ( 

         تشرين    ٣١      حبلول   (                                                                         نشـر صيغة برجميات بدء تشغيل سجل املعامالت الدويل يف مركز البيانات               ) ي ( 
  )    ٢٠٠٦     توبر   أك /    األول

                                                              تأكيد اجلدول الزمين لبدء التشغيل والشروع يف اختبارات بدء التشغيل  ) ك ( 

                                                    ُ                      هتيئة بيئة اإلنتاج احلقيقية لسجل املعامالت الدويل وإنشاء ُنظم ثانوية، واختبارها  ) ل ( 

                       سجالت املعامالت التكميلية /                                               تفعيل الربط احلقيقي بني سجل املعامالت الدويل والسجالت  ) م ( 
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                                                                                             بـدء العمـل بالترتيـب الطويل األجل لتقدمي الدعم لسجل املعامالت الدويل من قبل املطور                  ) ن ( 
  .      واملشغل

ُ                                                                                  وقد ُحدد اجلدول الزمين لتطوير سجل املعامالت الدويل وتشغيله، على حنو يكفل الربط املوفق للسجالت  -  ٢٣     
             وجيدر التأكيد    (    ٢٠٠٧      أبريل  /       ل نيسان                                                            ولسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية بسجل املعامالت الدويل حبلو

                                                                  ً                      ُ                   على أن توقيت بدء ربط نظام السجالت بسجل املعاملة الدويل سوف حتدده أساساً اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظم               
                                                                              وهذا من شأنه أن يليب، بوجه خاص، حاجة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل ختصيص وحدات    ).       السجالت

                                                                                     الناجتة عن تنفيذ مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة مبوجب خمطط االحتاد األورويب                                        خفـض االنبعاثات املعتمدة     
  .    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ٣٠                            لتداول أرصدة االنبعاثات حبلول 

 ُ   َّ                                                                                                 وُيحدَّد اجلدول الزمين الدقيق لتنفيذ سجل املعامالت الدويل باالشتراك مع املورد خالل مرحلة التخطيط               -  ٢٤
  .                       بات التعاقدية مع األمانة                     والتحضري األولية للترتي

                                                                                           وتعتزم األمانة إجراء جتربة بيان عملي لتشغيل سجل املعامالت الدويل خالل الدورة الثانية ملؤمتر األطراف  -  ٢٥
                                                                 وسيتيح هذا فرصة ملمثلي األطراف لإلطالع على طريقة تشغبل السجل وتفاعله   .                           العامل بوصفه اجتماع األطراف

  .                   مع نظم السجالت األخرى

                                 ُ           أنشطة حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة ن ظم السجالت-      ًثالثا 

                                                                          ، تعتزم إدارة سجل املعامالت الدويل تيسري إنشاء حمفل للجهات اليت تتوىل              ١٠-    م أ  /  ١٦    ً            وفقـاً للمقرر     -  ٢٦
      ُ                                                          ً                                        إدارة ُنظم السجالت، جيمع بني كافة اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت فضالً عن خرباء خمتصني من أطراف                 

                                                                                                        يف املرفق األول لالتفاقية وذلك بصفة غري رمسية بغية تيسري وتعزيز التوافق والدقة والكفاءة والشفافية                     غري مدرجة 
   .                   يف تشغيل نظم السجالت

  تيسري عمل احملفل-ألف 

      ويهدف   .     ٢٠٠٦     مارس  /                                                                يزمع عقد االجتماع األول حملفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت يف آذار -  ٢٧
                                                                                                إرساء عملية يتواصل من خالهلا العمل يف إطار احملفل، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتحديد جماالت                                 هذا االجتماع إىل  

  .                                                                                                       العمل ذات األولوية، والنهج واحلدود الزمنية لتناول جماالت العمل، وتقدمي التوجيه لألفرقة العاملة املزمع إنشاؤها
  .                             جمال تنفيذ سجل املعامالت الدويل                                                    وسيقدم االجتماع األول معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف

 ُ                                                               ً                                    وُيـتوخى أن جيتمع احملفل مرتني يف السنة، رغم أن الضرورة قد تقتضي تواتراً أكرب لالجتماعات خالل                  -  ٢٨
  .                                                                                                   املـرحلة األوىل من إنشاء سجل املعامالت الدويل والسجالت، وأن جتتمع األفرقة العاملة املتخصصة بتواتر أكرب       

                                                                                وات اتصال لدعم العمل املضطلع به يف إطار حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم                                             كمـا يـتوخى توفـري عدة أد       
  .                                                                                     السجالت، مبا يف ذلك مستودع املعلومات وشبكة خارجية مفتوحة للجهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت
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    يسري                                                                                                وتود األمانة أن حتصل من مشغل سجل املعامالت الدويل على دعم تقين للعمل الذي تضطلع به لت                 -  ٢٩
                                              ويشمل هذا الدعم حتليل ووضع اإلجراءات واملمارسات    .                                                   عمـل حمفـل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت         

  .                                                                               وغريها من التدابري، كي ينظر فيها احملفل، وتنفيذ األنشطة الرئيسية يف إطار هذه اإلجراءات

  وضع اإلجراءات-باء 

                                             اجلهات األخرى املكلفة بإدارة نظم السجالت، بوضع                                           ستقوم إدارة سجل املعامالت الدويل، بالتعاون مع -  ٣٠
                                                                                                  إجراءات وإرساء ممارسات تكمل معايري تبادل البيانات وميكن تنفيذها من جانب اجلهات املكلفة بإدارة كافة نظم 

                                                                                                وهـذه اإلجراءات ضرورية ملعاجلة العمليات اليومية لنظم السجالت وملواصلة تطويرها من الناحية               .         السـجالت 
ُ                                                   وبصفة منسقة، كلما ُحددت التحسينات الالزمة وظهرت احتياجات جديدة                 التقنية                          وتشمل اجملاالت اليت جرى      .                   

         وتطبيقها   "                         إجراءات تشغيلية مشتركة   "                                                                         حتديدها حىت اآلن، واليت ينبغي فيها لكافة اجلهات املكلفة باإلدارة وضع            
  :                     على حنو متناسق، ما يلي

        مستقلة؛                                 االختبار املوحد وتقدمي تقارير تقييم   ) أ ( 

                            ُ            املطابقة املنسقة للبيانات بني ُنظم السجالت؛  ) ب ( 

                                         اإلدارة املنسقة لتغري معايري تبادل البيانات؛  ) ج ( 

  .                                  بدء االتصاالت اإللكترونية اآلمنة وصوهنا  ) د ( 

                                                                        ً                          وباإلضـافة إىل ذلك، وحيثما يكون التطبيق املتسق يف إطار مجيع نظم السجالت مستحسناً ولكن أقل                 -  ٣١
                                                                     وقد تشمل هذه املمارسات قضايا مثل إتاحة النظام وإعادة تأهيله،            .                              تطوير املمارسات املوصى هبا               أمهـية، جيب  

                                                           وميكن تنفيذ تدابري أخرى تتعلق بتقاسم املعلومات، كتقاسم          .                                               واتفاقات وصول املستخدمني، والتحسينات التقنية    
  .                                       املعلومات بشأن املمارسات التشغيلية الفضلى

 نظيمية واملوارد الترتيبات الت-     ً رابعا  

                                                               ، سيتوىل برنامج تقدمي التقارير والبيانات، والتحليل القيام            ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين   ١       ً          اعتـباراً مـن      -  ٣٢
            ويضطلع هذا    .  )٤ (                                                                                          بالوظـائف املسـندة إىل إدارة سجل املعامالت الدويل، وذلك يف إطار اهليكل اجلديد لألمانة              

                                                                                ة لألمانة فيما يتعلق بالبيانات واملعلومات املقدمة من األطراف بشأن تنفيذها                       ً                                 الـربنامج أيضاً باملسؤولية عن األعمال الفني      
  .          االستعراض                                   ُ                                       ً        لالتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك ُنظم إدارة البيانات اليت جيري تنفيذها دعماً لعمليات

                                                      

  .          ديد لألمانة                                          لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن اهليكل اجلFCCC/SBI/2005/8             انظر الوثيقة   ) ٤ (
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       وسيتوىل   .     ئفها                                                                     وستحصل إدارة سجل املعامالت الدويل على مساعدة من املطور واملشغل لالضطالع بوظا -  ٣٣
                                                                                                               موظفـو بـرنامج تقدمي التقارير والبيانات والتحليل إدارة هذه األعمال اخلارجية، مبا يف ذلك من خالل رصد                  

                وقد شرعت األمانة   .                                                                               واستعراض األنشطة وتقدمي التوجيه واملوافقة، حسب االقتضاء، خالل املراحل الرئيسية للعمل
   .  ض                                    يف عملية تعيني للموظفني تلبية هلذه األغرا

                                                                                                  وتوفـر املوارد الالزمة لتطوير سجل املعامالت الدويل من خالل التربعات املقدمة للصندوق االستئماين               -  ٣٤
                                        وكما أشارت إىل ذلك اهليئة الفرعية للمشورة   .                                                            لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                                    شرين، فإن التربعات اليت تقدمها األطراف، أو تتعهد بتقدميها، متكن                                                         العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثانية والع     
  .                                                                                                 األمانة، يف ظل أدائها لوظيفتها بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، من مواصلة تطوير السجل

           ية اختيار                      ، وذلك يف ضوء عمل        ٢٠٠٦                                                                            وقـد تقتضي احلاجة إعادة تقييم مدى كفاية هذه التربعات يف بداية عام              
  .                                         املتعهدين لتطوير سجل املعامالت الدويل وتشغيله

                                                                                                   وترد االحتياجات من املوارد لتشغيل سجل املعامالت الدويل وتيسري عمل حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة                -  ٣٥
                                            وتلىب أية احتياجات أخرى من املوارد هلذه        .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                     نظـم السجالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         

                                                                 اليت تدفع للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة      )٥ (                                 األغراض من خالل التربعات والرسوم    
  .                      اإلطارية بشأن تغري املناخ

- - - - - 

                                                      

                                                                                                                     انظـر مشروع املقرر بشأن امليزانية الربناجمية، كما أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين                   ) ٥ (
   ).FCCC/SBI/2005/L.15/Add.1/Rev.1        الوثيقة  (                                          كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة 


