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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 

 من جدول األعمال١٣البند 
 مالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير مدير سجل املعا

 تقرير مدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

كما رحّبت  . )١(٢٠٠٧رحّبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدولية لعام             -١
سجالت األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك سجل آلية التنمية           ببدء عمل سجل املعامالت الدولية مع ال      

وأحاطت اهليئة علماً بعمل األمانة مع األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو                . النظيفة
لربط سجالهتا  ) األطراف يف املرفق باء   (فـيما يتعلق بااللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو            

 .الوطنية بسجل املعامالت الدولية

وأشادت اهليئة الفرعية للتنفيذ حبكومات اليابان ونيوزيلندا وسويسرا لنجاحها يف بدء تشغيل سجالهتا الوطنية               -٢
مع سجل املعامالت الدولية، ورحبت باإلصدارات األوىل لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد، الصادرة ألنشطة مشاريع 

 .لية التنمية النظيفة، لصاحل املشاِركني يف املشاريع ِمَمن لديهم حسابات يف سجل من السجالت الوطنيةآ

وحثَّـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف األخرى يف املرفق باء على استهالل تشغيل سجالهتا الوطنية مع                 -٣
إصدار املتبقي من وحدات خفض      للسماح ب  ٢٠٠٨سـجل املعـامالت الدولية يف أقرب وقت ممكن خالل عام            

االنـبعاثات املعـتمد ولتيسري االستفادة الكاملة من تداول االنبعاثات حاملا تصبح األطراف يف املرفق باء مؤهلة                 
 .للمشاركة يف اآلليات وفقاً لربوتوكول كيوتو

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2007/5. 
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لقة بتقدمي تقارير التقييم والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن األمانة نفذت اإلجراءات التشغيلية املوحدة املتع -٤
 .٢٠٠٨املستقل واملطابقة بني البيانات، وأهنا ستبدأ تنفيذ تلك املتصلة بإدارة التغيريات واالنبعاثات يف أوائل عام 

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن ُتدرج يف تقاريرها السنوية معلومات عن أداء اخلدمات اليت                 -٥
ت الدولية واألنشطة املخطط هلا ومستويات التوظيف للسنة القادمة من أجل تيسري الشفافية    يقدمها سجل املعامال  

 .ألنشطة مدير سجل املعامالت الدولية أثناء املرحلة التشغيلية لسجل املعامالت الدولية

 لتيسري  وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن تواصل العمل، بالتعاون مع مديري ُنظُم السجالت،              -٦
قيام السجالت الوطنية بتقدمي املعلومات يف شكل إلكتروين عن وحدات بروتوكول كيوتو اليت سُتقدِّم األطراف يف 

 ١-م أإ /١٤ و ٤-م أ /١١أبريل من كل عام وفقاً للمقررات       / نيسان ١٥املرفق باء تقارير بشأهنا يف موعد أقصاه        
 .١-م أإ/١٥و

 أثناء  ١-م أإ /١٢ األمانة تيسري املمارسة التفاعلية املشار إليها يف املقرر          وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من     -٧
 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران(الدورة الثامنة والعشرين للهيئتني الفرعيتني 

وطلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن تقدم معلومات مفصلة عن نفقات تطوير وتشغيل سجل                  -٨
 .راحات ملموسة لالستفادة املُثلى من هيكل التكاليفاملعامالت الدولية وتقدمي اقت

وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أمهية تأمني موارد كافية لألمانة حىت تقوم بتنفيذ وتشغيل سجل املعامالت                -٩
وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف يف املرفق باء اليت مل تسدِّد بعد            . الدولـية وتضـطلع باألنشطة ذات الصلة      

ـ   على أن تفعل ذلك لضمان مواصلة تشغيل سجل         ٢٠٠٨  و  ٢٠٠٧ومها يف سجل املعامالت الدولية لعامي       رس
 .املعامالت الدولية

- - - - - 

 


