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(A)     GE.07-70286    160507     160507 

                الفرعية للتنفيذ      اهليئة 
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

                  من جدول األعمال   ١٣      البند 
                  سجل املعامالت الدويل                    التقدم احملرز يف تنفيذ 

 سجل املعامالت الدويل تنفيذ التقدم احملرز يف

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                                 ً                                                                          أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ عـلماً بالتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل                    - ١
) FCCC/SBI/2007/INF.3.(   

                       امالت الدويل، لتنفيذها                                                                                      وأشـادت اهليئة الفرعية للتنفيذ باألمانة، يف دورها كهيئة تتوىل إدارة سجل املع             - ٢
                                                                                                  السجل يف الفترة الزمنية اليت طلبها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وإتاحته 
                          ً                                                                                    ألطـراف االتفاقـية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو واليت تعهدت بااللتزامات املدرجة يف املرفق باء                  

  .                        من أجل وصل سجالهتا الوطنية  )                 درجة يف املرفق باء         األطراف امل (               لربوتوكول كيوتو 

                                                                                                        كمـا أشـادت اهليئة الفرعية للتنفيذ باألمانة لعملها يف جمال تيسري التعاون بني مديري نظم السجالت                  - ٣
                                                                          وعلى وجه اخلصوص، الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن اإلجراءات التشغيلية            .                                  وطلبـت منها مواصلة هذا العمل     

ُ                             قة بإدارة التغيريات، ومطابقة البيانات واإلبالغ عن عمليات التقييم املستقل قد ُوضعت ملديري نظم                           املوحدة املتعل                                                                          
  .                          السجالت كي يضطلعوا بتنفيذها

   ّ                                                                                       وحثّت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق باء على إكمال سجالهتا الوطنية ووصلها بسجل  - ٤
                                                                  بالتعاون مع إدارة السجل، من أجل استعراض املعلومات املتعلقة بوصل                                        املعـامالت الـدويل يف الوقت املناسب،      

   ّ          وحثّت اهليئة    .                       من بروتوكول كيوتو    ٨                                                                  السجالت أثناء االستعراض األويل الذي سيجريه األطراف مبوجب املادة          
  .                                                                                الفرعية األمانة على مواصلة تيسري وصل السجالت الوطنية عن طريق التخطيط واجلدولة املالئمني
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                                                                                        شجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق باء على بدء تشغيل سجالهتا الوطنية مع سجل  و - ٥
                       ، إلتاحة إصدار وحدات        ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                                                 املعـامالت الدويل يف أسرع وقت ممكن ويف موعد أقصاه كانون األول           

  .                                    خفض االنبعاثات املعتمدة يف الوقت املناسب

           ً                                                                        لتنفيذ جمدداً على أمهية ضمان إتاحة املوارد الكافية لألمانة من أجل تنفيذ سجل                ّ                      وأكّدت اهليئة الفرعية ل    - ٦
                                     كما طلبت من األمانة ضمان استخدام        .                                                               املعـامالت الدويل وتشغيله واالضطالع باألنشطة األخرى ذات الصلة        

                      لتقارير السنوية اليت                                                                                              املـوارد بكفاءة واإلبالغ عن االحتياجات من املوارد يف املاضي واملستقبل بصورة شفافة يف ا              
   .                               تقدمها إدارة سجل املعامالت الدويل

_ _ _ _ _ 


