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 YMQ.05-369 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثالثة والعشرون

     ٢٠٠٥    سمرب   دي /            كانون األول ٦  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

                 من جدول األعمال ٧      البند 
                      مبوجب بروتوكول كيوتو                       إدارة سجل املعامالت الدويل               اجلهة اليت تتوىل      تقرير 

 ٧ من املادة ٤اإلرشادات املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة 
 من بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 ة والتكنولوجيةتوصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمي

       األطراف                                                                                                    قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين أن توصي مؤمتر               
  :      األوىل                                 باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته                                            العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 ١-م أإ/-مشروع املقرر 

 ٧ من املادة ٤ت يف إطار الفقرة اإلرشادات املتصلة بنظم السجال
 من بروتوكول كيوتو

                                                            إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

   ٨-   م أ /  ٢٤   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١٨   و ٧-   م أ /  ١٧   و ٧-   م أ /  ١٦   و ٧-   م أ /  ١٥             إىل مقرراته       إذ يشري 
  ،  ١٠-   م أ /  ١٦   و ٩-   م أ /  ١٩ و
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                                                   مانة بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت                                           بالتقدم الكبري الذي أحرزته األ              وإذ يرحب  
                                         الدويل، فيما يتصل بوضع سجل املعامالت الدويل،

      من    ١٧    و   ١٢    و  ٦             مبوجب املواد                                                      أن سجل املعامالت الدويل ضروري لتنفيذ اآلليات                  وإذ يالحظ  
                بروتوكول كيوتو،

                        سجل املعامالت الدويل،                                                                   أن التاريخ املقرر الذي قد تبدأ فيه نظم السجالت اختبار                   وإذ يالحظ  
    ٣١       ، هو    )    ٢٠٠٥ (                                                                                    كمـا هو مذكور يف التقرير السنوي للجهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل               

  ،    ٢٠٠٦       أكتوبر  /          تشرين األول

  )    ٢٠٠٥ (                                                               بالتقرير السنوي للجهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل               ً    حيـيط علماً   - ١ 
(FCCC/KP/CMP/2005/5)؛  

     مبوجب                                                               التصميم العامة للمعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت     شروط        يعتمد - ٢ 
  ؛ ٨-   م أ /  ٢٤                                              بروتوكول كيوتو، بصيغتها الواردة يف مرفق املقرر

             من املادة    ٤                                                القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة               عن     ١٠-    م أ  /  ١٦          املقرر       يؤيد - ٣ 
                                               ومهام اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل؛                       ، مبا يف ذلك ما يتصل بدور                   من بروتوكول كيوتو ٧

                                                                             إىل اجلهـة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن تنفذ سجل املعامالت                    يطلـب  - ٤ 
                                                                         ، بغية متكني نظم السجالت من االتصال بنجاح بسجل املعامالت الدويل حبلول                ٢٠٠٦                 الـدويل يف عام     

  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /     نيسان

                                                              الـيت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، عند االضطالع باملهام                         إىل اجلهـة           يطلـب  - ٥ 
                                                                   ، وعند تيسري التعاون، وفقا لذلك املقرر، فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة   ١٠-   م أ /  ١٦                املطلوبة يف املقرر 
                                                     طراف يف بروتوكول كيوتو غري املدرجة يف املرفق األول           األ                            وإشراك اخلرباء املناسبني من                  نظم السجالت   

  ؛    ٢٠٠٦     مارس  /                               أن ختطط لعقد اجتماع أول يف آذار         االتفاقية، ب

                                                                        إىل اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن تقدم، أثناء االجتماع املشار     يطلب - ٦ 
                                                                                 أعاله، معلومات كافية عن تنفيذ سجل املعامالت الدويل وبرناجمه الزمين، لضمان             ٥                     إلـيه يف الفقـرة      

  ؛  ١٠-   م أ /  ١٦           من املقرر  ٧   و ٦                                       على نظم السجالت األخرى، وتنفيذ الفقرتني                       الشفافية وتيسري التخطيط

                                                                                إىل اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن تقوم، مبجرد إتاحة نظم                    يطلـب  - ٧ 
                                                                                     السجالت، بتيسري عملية تفاعلية مع جهات منها خرباء من األطراف يف بروتوكول كيوتو غري املدرجة يف 

                                                                                  االتفاقية، تربهن على عمل سجل املعامالت الدويل مع نظم السجالت األخرى، واستيفاء                          املرفق األول ب  
                                                                                     أداء سجل املعامالت الدويل بالكامل ألحكام املقررات واملواصفات ذات الصلة بسجل املعامالت الدويل، 
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    ماع                                                                                                   وأن تـدرج معلومـات عن هذه العملية يف تقريرها السنوي إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت                
                         األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                     الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية                                         عن تقديره لألطراف اليت سامهت يف              يعـرب  - ٨ 
                       فيما يتصل هبذا العمل؛     املناخ    تغري                      املنشأ يف إطار اتفاقية 

                                                                                     إىل األمانة أن تقوم يف أقرب وقت ممكن قبل الدورتني الرابعة والعشرين للهيئتني                  يطلب - ٩ 
                                                                    بإبالغ األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية اليت هي أطراف يف             )     ٢٠٠٦      مايو   /      أيـار  (       يـتني        الفرع

                                                    لصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املنشأ يف إطار                                                      بـروتوكول كيوتو بأي مسامهات إضافية الزمة ل       
            اصفات مفصلة                                                        فيما يتصل بوضع وتشغيل سجل املعامالت الدويل، وأن تقدم مو                          اتفاقـية تغـري املـناخ     
                      الحتياجات التمويل هذه؛

                                                                                      إىل األمانـة أن تقـدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين                     يطلـب  -  ١٠ 
                                         سجل املعامالت الدويل، وخباصة فيما يتصل مبحتوى                               تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ   )     ٢٠٠٦     مايو  /    أيار (

                وبدء تشغيلها؛                        وتوقيت اختبار نظم السجالت

                                                                                  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دوراهتا املقبلة يف التقارير السنوية اليت ستقدمها     يطلب -  ١١ 
                                                                                                        اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، بغية مطالبة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               

  .               شغيل نظم السجالت                                                         يف بروتوكول كيوتو بتقدمي توجيهات، مىت لزم األمر، فيما يتصل بت
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