
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

             األمم املتحدة    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.05-70310    250505    250505                                         BNJ.05-129 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

               من جدول األعمال  )  د ( ٥      البند 
                القضايا املنهجية

                                 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو

 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

        الفاصلة           املشاورات    عن          لتقرير      ا                                           ً                             الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات الواردة يف                    أحاطت اهليئة  - ١
      أحكام                                    الدويل إجراؤها ومدى توافقها مع                       سجل املعامالت                                                          الدورتـني فيما يتعلق بعمليات الفحص اليت يتعني على              بـني   

  .(FCCC/SBSTA/2005/INF.4)           ذات الصلة                   مقررات مؤمتر األطراف 

                                                                                                        وقد أشادت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأعمال األمانة يف حتديد عمليات الفحص اليت               - ٢
                  ، وأشارت إىل أنه مل FCCC/SBSTA/2005/INF.3                                 الدويل إجراؤها، الواردة يف الوثيقة               سجل املعامالت         يتعني على

                                          لفحص اليت يتعني على سجل املعامالت الدويل         َ                                                                 تثَر قضايا حمددة فيما يتصل مبدى توافق أي من فرادى عمليات ا           
                                                              ولذلك فإن اهليئة الفرعية اعتربت أن عمليات الفحص الواردة           .                                              إجراؤها مع مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة      

                    ً     ً                                                                                      يف الوثيقة توفر أساساً جيداً ميكن مواصلة وضع السجل باالستناد إليه، وأنه سيجري التحقق، مع وضع األحكام                 
ـ                                                                                  يف االعتبار، من حسن سري أعمال السجل عن طريق االختبار الدقيق يف مجيع                ١٠-    م أ  /  ١٦    رر                     الـواردة يف املق

  .                                     مراحل وضعه، وسيجري عرض ذلك على األطراف
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                     شجعت اهليئة الفرعية           الدويل،                   سجل املعامالت                                   لعمليات الفحص اليت سيجريها                   لتعقـيد التقين       ً     ونظـراً ل   - ٣
                               وعلى تقدمي طلبات االستيضاح     FCCC/SBSTA/2005/INF.3                                   االستفادة بالكامل من الوثيقة                     األطـراف عـلى   

                                                                                                      والتعليقات إىل األمانة، مىت لزم األمر، كوسيلة لالستعداد لقيامها بالنظر يف التقرير الذي سيقدمه مدير السجل إىل 
  ،   ١٠-   م أ  /   ١٦      ً        ، وفقاً ملقرره                                                                     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

  .                    ملعايري تبادل البيانات         املنسقة             إدارة التغيري                  مبا يف ذلك ما يتصل ب

       لتربعات               ومفادها أن ا                                                                           رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باملعلومات اليت قدمتها األمانة و - ٤
   ة    مدير              عها مبهمتها ك                              متكن األمانة، أثناء اضطال                                                                 الـيت قدمـتها األطراف للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية        

  .                           ُ  ُ          سجل وتيسري التعاون بني مديري ُنظُم السجالت  ال    وضع               من الشروع يف  ،     الدويل            سجل املعامالت  ل

                                                                      ً                                  والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن األمانة تتوقع حالياً أن يكون سجل املعامالت               - ٥
      ً                 ، رهناً بتقييم أعمال        ٢٠٠٦                           الربع الثالث من عام                  ً                                          الـدويل مستعداً لبدء االتصاالت بنظم السجالت األخرى يف        

                                                                                                                اإلعداد اليت تسهم هبا األطراف على أساس عيين، واملهام احملددة واملواعيد املقررة اليت يقترحها الفنيون املختصون                
             املؤقت قد                                                وسلمت اهليئة الفرعية بأن هذا اجلدول الزمين        .                                                              بوضع السجل، وكفاية وتوافر التمويل التكميلي املذكور أعاله       

  .                                     ً                                                    يعاد النظر فيه يف سياق ختطيط أكثر تفصيالً مبجرد اختيار اجلهة التقنية اليت ستضع سجل املعامالت الدويل

           ، إجراءات    ١٠-    م أ  /  ١٦           ً             سيعد، وفقاً للمقرر                              مدير سجل املعامالت الدويل                                      والحظـت اهليئة الفرعية كذلك أن        - ٦
  .                                        ء اتصاالت نظم السجالت مع سجل املعامالت الدويل                                             تشغيل موحدة، تشمل اإلجراءات املتصلة باختبار وبد

- - - - - 


