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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
   األطراف يف بروتوكول كيوتو  

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  
  ن جدول األعمال املؤقت م١٠البند 

  تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

  التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل
  مبوجب بروتوكول كيوتو
  ∗مذكرة من إعداد األمانة

  موجز

لعامـل  يقدم هذا التقرير السنوي الرابع إلدارة سجل املعامالت الدويل معلومات إىل مؤمتر األطـراف ا                
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن األنشطة اليت اضطلعت هبا إدارة سجل املعامالت الدويل يف                

  .٢٠٠٨أكتوبر / إىل تشرين األول٢٠٠٧نوفمرب /الفترة املمتدة من تشرين الثاين

ية، وتـشغيل  ويقدم التقرير معلومات عن تنفيذ سجل املعامالت الدويل، وأنشطة تفعيل السجالت الوطن      
  .سجل املعامالت الدويل، وتيسري التعاون مع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت

، إىل ١- م أإ /١٢وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره   
. تقدمها إدارة سجل املعامالت الـدويل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر أثناء دوراهتا املقبلة يف التقارير السنوية اليت          

وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وأن تقدم إرشادات إىل األمانـة                   
  .واألطراف، حسب االقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ نظم السجالت

                                                      

 .ة كي تدرج فيها معلومات عن آخر التطورات يف جمال العمل هذاتأخر تقدمي هذه الوثيق  ∗
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية- ألف 

، ١-م أإ   /١٣طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل األمانة، يف مقرره                 -١
 املنشأة مبوجـب    ق من سالمة املعامالت اليت تقترحها السجالت      لمعامالت هبدف التحق  دولياً ل  أن تنشئ ومتسك سجالً   

  .١- م أ إ/١٣ و١- م أ إ/٣املقررين 

، إىل األمانة، بوصفها إدارة سجل املعامالت الدويل، أن         ١٠- م أ /١٦وطلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٢
ل كيوتو بـشأن الترتيبـات      تقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكو           

  .التنظيمية واألنشطة واالحتياجات من املوارد وأن تقدم ما يلزم من توصيات لتحسني تشغيل نظم السجالت

، إىل ١- م أ إ/١٢وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره   - ٣
لسنوية اليت تقدمها إدارة سجل املعامالت الدويل، كي تطلب من مؤمتر           اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف التقارير ا       

، عند االقتضاء، فيمـا يتعلـق       اإلرشاداتاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو تقدمي          
  .بتشغيل نظم السجالت

   نطاق املذكرة- باء 

دويل معلومات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن       يقدم هذا التقرير السنوي الرابع إلدارة سجل املعامالت ال          - ٤
تطبيق سجل املعامالت الدويل وحالته التشغيلية، مبا يف ذلك تيسري التعاون مع اجلهات املكلفـة بـإدارة نظـم                   

  .السجالت من خالل أنشطة احملفل اخلاص هبا

 تـشرين   ٣١ إىل   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١الفترة املمتدة من    السنوي  ويتناول هذا التقرير      - ٥
  .٢٠٠٨  أكتوبر/األول

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ- جيم 

ات إىل اإلرشـاد قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وأن تقدم    - ٦
  .جالتفيذ نظم السنفيما يتعلق بتواألطراف، حسب االقتضاء، األمانة 

  األعمال املنجزة منذ تقدمي التقريـر الـسنوي الثالـث            –ثانياً 
   بروتوكول كيوتومبوجبإلدارة سجل املعامالت الدويل 

   ملخص للعمل املنجز- ألف 

. سجل املعامالت الدويلوإطالق عملياهتا مع  السجالت الوطنية التمهيد لعملأجنز عمل كبري لالنتهاء من   - ٧
.  سجالً وطنياً خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير       ٣٠إطالق  تقييم مستقل، ونسقت األمانة     وصدر اثنا عشر تقرير     

 سجالً وطنياً وسجل آليـة      ٣٣ لة  ياحلقيقعمليات  ال، كانت األمانة تدعم     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ويف  
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افر مجيـع بيئـات سـجل       ويتمثل هذا الدعم يف ضمان استمرار تو      . التنمية النظيفة مع سجل املعامالت الدويل     
. والبنية األساسية لشبكة السجالت واستمرار حسن أدائهـا  احلاسوبية  املعامالت الدويل ومكتب خدماته وبراجمه      

  .٢٠٠٨يف هناية عام لتمهيد واإلطالق املتعلقتني بسجلني وطنيني إضافيني  من عملييت ااالنتهاءومن املتوقع 

حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت وأفرقته العاملة هبدف          إدارة سجل املعامالت الدويل      توأنشأ  - ٨
وواصلت إدارة سجل املعامالت الدويل عقد حمفل اجلهات املكلفة         . تنسيق إدارة نظام السجالت وأنشطته التقنية     

النموذج الفريق العامل املعين ب   بإدارة نظم السجالت هبدف توجيه عمل األفرقة العاملة، مبا يف ذلك إجناز أنشطة              
  .بتقارير التقييم املستقلاإللكتروين املوحد والفريق العامل املعين 

طريقة واليت بينت وقادت إدارة سجل املعامالت الدويل العملية التفاعلية اليت طلبتها اهليئة الفرعية للتنفيذ،   - ٩
  .ع املقررات ذات الصلةل سجل املعامالت الدويل مع غريه من نظم السجالت وتوافق أدائه توافقاً تاماً معم

  التمهيد أنشطة - باء 

 يستويف  هو العملية الرمسية اليت تتحقق بواسطتها إدارة سجل املعامالت الدويل من أن سجالً معيناًلتمهيدا  - ١٠
شرط جيب استيفاؤه قبل أن يبدأ سجل من        التمهيد  وهكذا فإن   . املتطلبات التقنية احملددة يف معايري تبادل البيانات      

  .الت عملياته مع بيئة اإلنتاج اخلاصة بسجل املعامالت الدويلالسج

  :التمهيد على ثالث مراحل مترابطة ومستقلة يف الوقت ذاته وهيوتعتمد عملية   - ١١

، وجيري فيها استعراض وثائق السجل التقنية والتشغيلية من أجل تقييم    عملية استعراض الوثائق    )أ(  
كمالً عـن   مـست وتقدم اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت استبياناً        . النظامطبقها  ياملمارسات التشغيلية اليت    

   مشغل سجل املعامالت الدويل باالستناد إىل معايري حمددة سلفاً؛هيستعرضكي مدعوماً بوثائق شاملة " الستعدادا"

ل  بني سجل من السجالت وسج     الوصلة األساسية  وجيري فيه التحقق من      ،حالة الربط اختبار    )ب(  
سجل املعامالت الدويل والتقيد باملعـايري املتـصلة        ب االتصالاملعامالت الدويل من أجل تقييم قدرة السجل على         

  ؛توثيقباألمن وال

، وجيري فيه اختبار وظائف سجل من السجالت للتحقق من قدرهتا       القدرة على التبادل  اختبار    )ج(  
يات اإلدارية، مبا يف ذلك عمليات اإلخطار، على النحو احملدد على أداء عمليات املعامالت ومطابقة البيانات والعمل

 اجلهـات   جتريهاويتضمن املرفق حاء من معايري تبادل البيانات االختبارات النهائية اليت           . يف معايري تبادل البيانات   
  .املكلفة بإدارة نظم السجالت

خبصوص كل سجل   املعامالت الدويل   سجل  ويقدم مشغل سجل املعامالت الدويل توصية تقنية إىل إدارة            - ١٢
يف ارة سجل املعامالت الـدويل      الذي تستند إليه إد   وتشكل التوصية األساس    . التمهيدمير باملراحل الثالث لعملية     

إعداد تقرير عن التقييم املستقل للجهة املكلفة بإدارة نظام السجل املعين حيال بعد ذلك إىل فريق خرباء االستعراض 
  . من بروتوكول كيوتو٨قرير األويل املقدم من الدولة الطرف مبوجب املادة الذي يستعرض الت
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وواصلت األمانة  . التمهيد سجالً وطنياً قد أكمل عملية       ٢٤، كان   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف    - ١٣
  مستقل إضافياً   تقرير تقييم  ١٢أنشطة الربجمة والدعم املكثفة اليت تقوم هبا يف هذا اجملال، واليت أفضت إىل صدور               

، بلغ إمجايل   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ويف  . ١خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير، كما هو مبني يف اجلدول           
  . تقريرا٣٦ًعدد تقارير التقييم املستقل الصادرة 

   تقارير التقييم املستقل الصادرة خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير-  ١ اجلدول

  مي تقرير التقييم املستقل األويلتاريخ تقد  الطرف
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  بلجيكا
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠  بلغاريا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  كندا

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  اجلماعة األوروبية
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  آيسلندا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  إيطاليا

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  ليختنشتاين
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  لكسمربغ
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  موناكو
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  بولندا
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  رومانيا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠  أوكرانيا

  اإلطالق أنشطة - جيم 

 ربـط  و )١(باستهالل سجل املعامالت الدويل   رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين،           - ١٤
). سجالت كل من سويسرا ونيوزيلندا واليابان وآلية التنمية النظيفة(أوىل السجالت به يف إطار بروتوكول كيوتو 

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول واملبينة التزاماهتا يف املرفق باء بربوتوكول                
 تشغيل سجالهتا الوطنية مع سجل املعامالت الدويل يف أقـرب           بدءعلى  ) األطراف املدرجة يف املرفق باء    (و  كيوت

ونتيجة لذلك متثل اهلدف الرئيسي لفريق األمانة املعين بسجل املعامالت الـدويل            . ٢٠٠٨وقت ممكن خالل عام     
ياهتا مع سـجل املعـامالت الـدويل،         يف متكني أكرب عدد ممكن من السجالت الوطنية من بدء عمل           ٢٠٠٨لعام  

  وبـذلت جهـود   . واالستمرار يف اآلن ذاته يف تقدمي الدعم املعتاد إىل اجلهات املكلفة بإدارة نظـم الـسجالت           
 سجالً وطنياً إضـافياًَ يف      ٣٠ذا احلدث وتنسيقه وتنفيذه، مما أدى إىل شروع         هلتخطيط  الال يستهان هبا من أجل      

  .٢مالت الدويل، كما هو مبني يف اجلدول تنفيذ عمليات مع سجل املعا

                                                      

 .FCCC/SBI/2007/34الوثيقة  )١(
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   السجالت خالل الفترة اليت يتناوهلا التقريرإطالق -  ٢اجلدول 

  اإلطالقتاريخ   الطرف
  ٢٠٠٨مارس / آذار٤  االحتاد الروسي

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١١  هنغاريا
تبادل حقوق إطـالق    لنظام  مخسة وعشرون سجالً تابعاً     

نيا، وأملانيـا، وآيرلنـدا،     إسبانيا، وإسـتو  : )أ(االنبعاثات
وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، واجلماعة 
األوروبية، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، ورومانيـا،      
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والـسويد، وفرنـسا، وفنلنـدا،        
والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، واململكة املتحدة لربيطانيا      

   الشمالية، والنمسا، وهولندا، واليونانالعظمى وآيرلندا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ليختنشتاين
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  النرويج
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  أوكرانيا

 طالقإ سجالً بسجل املعامالت الدويل خالل عملية        ٢٥طت هذه السجالت البالغ عددها      بر  )أ(  
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦منسقة أجنزت يف 

 بسجل املعامالت الدويل يف     الربطم عمليات   ـ، ُنفِّذت معظ  ٢ة اجلدول   ـو ما ورد يف حاشي    ـوعلى حن   - ١٥
 تـشرين   ١٦ إىل   ٦جريت يف الفترة من     أُبادل حقوق إطالق االنبعاثات     إطالق لنظام ت   خالل عملية    ٢٠٠٨عام  
وخصصت ). أكتوبر/ تشرين األول٢١يختنشتاين والنرويج يف بلكِمل جزء العملية املتصل أ (٢٠٠٨أكتوبر /األول

 وإعدادها االحتاد األورويب لتبادل حقوق إطالق انبعاثات غازات الدفيئةإلنشاء سجالت نظام األمانة موارد كبريةً 
الت العاملة حالياً يف إطار خمطط ، هبدف استهالل العمليات مع سجل املعامالت الدويل بالنسبة إىل السجوإطالقها

). سجالن(أو املرتقب انضمامها إىل هذا املخطط       )  سجالً ٢٥(االحتاد األورويب لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات       
  :تبادل حقوق إطالق االنبعاثات يف ما يليإطالق نظام ومتثلت اإلجنازات الرئيسية اليت حتققت يف إطار عملية 

 تبادل حقوق إطالق االنبعاثات، تضم وثيقة ختطـيط إطاريـة           طالق نظام إلوضع خطٍة شاملٍة      )أ(  
  ؛اإلطالقومرفقاٍت مفصلة حتدد بوضوح مجيع مراحل عملية 

  الـسجالت   برجميـات سلسلتا اختبارٍ منسقٍ، ُنفِّذت األوىل مـع اجلهـات املعنيـة بتطـوير                )ب(  
  ؛)٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢- ٥( السجالت وُنفِّذت الثانية مع) ٢٠٠٨يوليه / متوز١ - يونيه / حزيران٢٣(

، والتجربة ٢٠٠٨مايو / أيار٢٩ إىل ١٥من يف الفترة أجريت التجربة األوىل : جتارب إطالقثالث   )ج(  
 ٢٦ إىل   ٢٢ مـن     يف الفتـرة   ، والتجربـة الثالثـة    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤يوليه إىل   / متوز ١٨من  يف الفترة   الثانية  
  ؛٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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 تـشرين   ١٦ إىل   ٦مـن   يف الفتـرة    تبادل حقوق إطالق االنبعاثـات      ي لنظام   اإلطالق الفعل   )د(  
يف بالنسبة إىل مجيع البلدان فيما عدا ليختنشتاين والنرويج اللتني ُنفِّذ اجلزء اخلاص هبمـا                (٢٠٠٨أكتوبر  /األول

  ).٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ إىل ٦من الفترة 

قوق إطالق االنبعاثات يف إطار تعاوٍن وثيقٍ مع املفوضـية          تبادل ح إطالق نظام   ووضعت األمانة خطة      - ١٦
وأرسـلت اخلطـة إىل مجيـع       . السجالتومطوري برجميات   األوروبية واجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت       

 وقدمت إىل حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت املعقود يف بون يومي             ٢٠٠٨مايو  / أيار ٥السجالت يف   
مستمرة حتسيناٍت و مجيع مراحل العملية ردود فعل شهدتو. ، ونوقشت يف هذا احملفل٢٠٠٨يو ما/ أيار١٤ و١٣
  .خطة فضالً عن إجراء استعراض وتنقيحات بعد كل جتربةلل

السجالت وسجل املعامالت  (رئيسيةوخالل سلسلة االختبار املنسق الثانية، خضعت مجيع النظم التقنية ال  - ١٧
وتوخى االختبار التركيز على سـلوك      . لعملية حتققٍ شاملٍ  ) ة وسجل املعامالت الدويل   املستقل للجماعة األوروبي  

مطورو الربجميات مجيع النظم عندما تعمل معاً، وشكل ذلك إضافةً أساسية إىل اختبار فرادى املكونات الذي كان 
ـ       . يف مرحلٍة سابقةٍ  قد أجروه    امالت الـدويل وسـجل   وشارك يف االختبار املنسق األول، عالوة على سجل املع

لسجالت، ومكّنت هذه العملية مـن      اورين الرئيسيني لربجميات    طاملاملعامالت املستقل للجماعة األوروبية، مجيع      
السجالت املستخدمة من قبل األطراف  برجمياتائف األساسية اليت تؤديها مجيع أنواع تنفيذ االختبار الشامل للوظ

 اليت تقوم علـى     ائفالسجالت بغية التحقق من الوظ    على  تبار املنسق الثاين    وأجرَي االخ . املدرجة يف املرفق باء   
ويف سياق سلسليت االختبار كلتيهما، حدِّدت بعض       . سجالٍت حقيقيٍة تستخدمها األطراف املدرجة يف املرفق باء       

َد بتنفيـذها إىل    وأدخلت يف نظامٍ مركزيٍ لتتبع املسائل وأعطيت األولويةَ وُعهِ        ) األعطال والتحسينات (املسائل  
سـجل املعـامالت    مطور   سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية أو         مطور أوالسجالت   برجمياتمطوري  

  .الدويل حسبما كان مناسباً

 ؛اإلطـالق غري أنه مل يكّرر عملية      . لسجالتنظم ا لجودة يف إطالق     ل  قيماً  االختبار املنّسق ضماناً   ووفر  - ١٨
 مبثابة تدابري للتخفيف    اربواعتربت التج . خالل ثالث جتارب  " واقعيةشبه  " يف ظروف     مجيع النظم  ربتفقد اختُ 

التعقيد التقين والتنظيمي الذي تتسم به عملية إطالق سجالت نظام           إىل   ظراًكان من الالزم تنفيذها ن    املخاطر  من  
  . األورويب لتبادل حقوق إطالق االنبعاثاتاالحتاد 

 س هذه التجربة باألسـا    وتوّخت. ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٩ إىل   ١٥ من   الفترة   التجربة األوىل يف   وأجريت  - ١٩
نظـام   سجالّت اإلطالق مشل استرجاع األرصدة احلسابية يف      من عملية    حمدداختبار إمكانية التطبيق التقين جلزء      

 ءألجـزا وشكل هذا اجلزء أحد ا    . تبادل حقوق إطالق االنبعاثات وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية        
 يف هذه التجربة مخسة     توشارك. التجربة األوىل اإلطالق، وهو ما استدعى جلعها حمور        ملية يف ع  األكثر تعقيداً 

 يف وقادها) والنمسا املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،       واململكة وفرنسا، ، والدامنرك ،أملانيا(سجالّت  
 والتنظيميـة   يةحتديد عدد من املسائل التقن    فرت التجربة عن    وأس.  السجالت برجمياتمطورو   سجالّتجانب ال 

  . اإلطالقالواجب حلّها قبل عملية 



FCCC/KP/CMP/2008/7 
Page 8 

 

ملة شا ةوقد كانت جترب. ٢٠٠٨أغسطس / آب٤يوليه إىل / متوز١٨ التجربة الثانية يف الفترة من وأجريت  - ٢٠
للجماعة ملعامالت املستقل   تبادل حقوق إطالق االنبعاثات العاملة مع سجل ا       نظام   سجالّت   يعشاركت فيها مج  

 احلقيقية يف استخدام بيئات غري      اإلطالق بينها وبني عملية     يديف ذلك الوقت، ومتثل الفرق البارز الوح      األوروبية  
 بينما استخدم سجلّ املعامالت املستقل للجماعـة األوروبيـة          االختبارات يئاتاستخدمت السجالت ب  (إنتاجية  

تبادل حقوق إطـالق    نظام   انتقال خمصصات    انيةومشل نطاق التجربة الث   ). جلّ الدويل بيئة الس   ت املعامال سجلو
، وعملية استرجاع احلسابات اليت سبق اختبارها خالل        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥للفترة ما بني عامي     الصادرة  االنبعاثات  

وىل، إىل مقترحات ، على غرار التجربة األوأدت احملّدد، عدوأجنزت التجربة الثانية بنجاح ويف املو. التجربة األوىل 
  . إلطالقا هبا خالل عملية لقيام بالتحسينات الواجب اتتعلقتقنية وتنظيمية 

 تحقق هدفها الرئيسي يف الثّلومت. ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٢ الثالثة يف الفترة من ربة التجوأُجريت  - ٢١
 بطربـال أدىن حد من املخاطر املتصلة       والتقليل إىل    الدويل بني نظم السجالت وسجل املعامالت       الربطمن فاعلية   

وشاركت يف هذه التجربة مجيع سجالّت خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات، وأجنـزت    . اإلطالق عملية   أثناء
 املعامالت املـستقل  وسجل بني بيئات إنتاج السجالت     الربط بنجاح، ومتثلت نتيجتها الرئيسية يف إثبات        ةالتجرب
ط أو فقدانه الرب عن التخفيف بقدر كبري من خطر عدم حتقيق  الدويل، فضالًتعامال األوروبية وسجل املاعةللجم

  .ل التقنية والتنظيمية الثانوية حيدد يف هذه التجربة سوى عدد قليل من املسائومل. خالل العملية احلقيقية

 قبلأكتوبر، أي /ل تشرين األو٢١أكتوبر وانتهت يف / تشرين األول٦ الرئيسية يف اإلطالق عملية وبدأت  - ٢٢
 وهو  - اإلطالق  أكتوبر، إجناز مرحلي مهم لعملية      / تشرين األول  ١٦ يف   كما كان مقرراً  وحتقق  .  بيومني املوعد احملدد 

قيقيـة  احل عملياتالوبدء  سجل املعامالت الدويل    وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية      التمويل بني    اءإهن
 تشرين ٢١ الدويل؛ واستخدمت الفترة املتبقية إىل غاية تألورويب مع سجل املعامالالحتاد ا سجالً ل٢٥اخلاصة بربط 

  .دويل الأكتوبر إلهناء ربط سجلّي ليختنشتاين والنرويج بسجلّ املعامالت/األول

 أو تـصميم    ر للخطة املوضوعة، دومنا حاجة إىل تغيري املـسا         وفقاً اإلطالق العموم، نفّذت عملية     وعلى  - ٢٣
 أي - اإلطـالق    األعمال التحضريية اليت قامت هبا مجيع اجلهات املعنية بعملية           أسفرتو.  أو تنفيذها  حلول بديلة 

سجل مدير  و،لسجالّتامطورو برجميات و واملوظفون التقنيون للسجالّت، ت،اجلهات املكلّفة بإدارة نظم السجالّ
 إطالقعملية عن  - مطوره ومديره و الدويل  املعامالتسجل ومشغل ،مطوره األوروبية واعة املستقل للجممالتاملعا

  .  إضافية فيما يتعلق بإدخال حتسينات قليلة نسبياًفعلردود مل تسفر سوى عن ناجحة وحسنة التوقيت 

ن تك مل مع سجل املعامالت الدويل عمل الدأ قد ب سجال٣٤ً، كان ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ ويف  - ٢٤
ائمـة   األول الق  رفقوترد يف امل  ). وموناكواليا وآيسلندا وكرواتيا وكندا     أستر(قد ربطت به بعد      سجالّت   مخسة

  .الكاملة للسجالّت العاملة

نظم معلومات التنفيذ املشترك بسجل املعامالت الـدويل،        إطالق  ، أهنت األمانة    ٢٠٠٨فرباير/ويف شباط   - ٢٥
 حتويالٍتاملعامالت الدويل وما تاله من وهو ما أدى إىل إنشاء مشاريع املسار األول من التنفيذ املشترك يف سجل             

وكان نظام معلومات التنفيذ املشترك آخر نظام معلومات . ذه املشاريعما يتعلق هب االنبعاثات فيخلفضإىل وحدات 
، ١- م أإ /١٣، املنصوص عليها يف املقـرر       احملاسبة مع سجل املعامالت الدويل بعد قاعدة بيانات التجميع و         يطلق
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. ٢٠٠٧نوفمرب  / بسجل املعامالت الدويل يف تشرين الثاين      مت ربطهما لية التنمية النظيفة اللذين     ونظام معلومات آ  
الفورية علـى   مصادقة  ويستخدم سجل املعامالت الدويل البيانات املستمدة من نظام معلومات التنفيذ املشترك لل           

حقق من سالمة املشروع وكميات اليت ُتصدرها السجالت الوطنية بالتحتويل معامالت وحدات خفض االنبعاثات 
  .ذا املشروعهلوحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة اليت ميكن للسجل حتويلها 

   أنشطة التنفيذ- دال 

  اإللكتروين املوحدبالنموذج العمل املتعلق  - ١

ع إدارات نظم    العمل م   السابعة والعشرين، إىل األمانة أن تواصل      طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا       - ٢٦
وفقاً للمقـررين   إلكترونياً   )٢(وحداملاإللكتروين  النموذج  ة بتقدمي   ـالسجالت بغية تيسري قيام السجالت الوطني     

اإللكتروين املوحد بالنموذج  لذلك قامت األمانة بتنسيق أنشطة الفريق العامل املعين         . ١- م أ إ  /١٥ و ١- م أ إ  /١٤
  :إىل النتائج اإلجيابية التاليةأدى م السجالت، وهو ما يف إطار حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظ

إىل اجلهـات   لنموذج اإللكتروين املوحد هبدف تقدمي إرشـادات        ة ل ـأُكملت املواصفات التقني    )أ(  
نمـوذج  نظم السجالت فيما يتعلق باحلسابات الالزمة لوضـع جـداول ال          ومطوري  الت  ـاملعنية بإدارة السج  
  ؛اإللكتروين املوحد

 إدخـال وإظهـار   هبدف متكني األطراف من     نموذج اإللكتروين املوحد    ضَع تطبيق خاص بال   ُو  )ب(  
  ؛١-  إم أ/١٤ املقرر مع البيانات اليت ينص عليها متاماً على حنو يتطابق اإللكتروين املوحد نموذجالبيانات يف جداول ال

املوحد، هبـدف متكـني      اإللكتروين   نموذجدعم ال لاسُتحدثت خاصية لغة ترميز قابلة للتوسع         )ج(  
التقليل من مث  باالستناد إىل السجالت الوطنية واملطلوبة بواسطة برنامج نظم السجالت من إعداد البيانات مطوري

  من األخطاء اليدوية؛

ُوضعت خطط تنفيٍذ واختبارٍ بالتعاون مع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت هبدف إكمال               )د(  
ـ   املقرر ل وعد  املتروين املوحد يف مطلع السنة املقبلة وقبل         اإللك النموذجأنشطة تنفيذ     نمـوذج وي لل سنلتقـدمي ال

  .٢٠٠٩اإللكتروين املوحد يف عام 

 اإللكتروين املوحد ستتاح مـن خـالل تقـارير    النموذجواملعلومات اليت ستبلغ عنها األطراف بواسطة         - ٢٧
 يف اسبةوقد أعدَّ التقرير األول للتجميع واحمل. ١- م أ إ/١٣ السنوية الواجب تقدميها وفقاً للمقرر اسبةالتجميع واحمل

  .)٣(٢٠٠٨عام 

                                                      

 .FCCC/SBI/2007/34الوثيقة  )٢(

 .FCCC/KP/CMP/2008/9الوثيقة  )٣(
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   بيانات سجل املعامالت الدويلمستودع - ٢

سجل املعامالت الدويل باالستناد إىل تكنولوجيـات أوراكـل         ل بيانات   ستودعبدأ إنشاء بنية أساسية مل      - ٢٨
لمعلومات احملاسبية والتـشغيلية املتعلقـة      لمالت الدويل    هبدف دعم إبالغ سجل املعا     املباشرةواملعاجلة التحليلية   

 بيانات سـجل املعـامالت      مستودع باالستناد إىل    ٢٠٠٩وتتمثل التقارير األوىل اليت ستعد يف عام        . بالسجالت
  :الدويل فيما يلي

حد الذي منوذج اإلبالغ املو اإللكتروين املوحد الرامي إىل مقارنة بيانات نموذجالتقرير املقارن لل  )أ(  
  ببيانات سجل املعامالت الدويل؛يعده الطرف 

  بالنسبة إىل كل سجلٍ؛غري املطابقة قائمة املعامالت   )ب(  

  قائمة اإلخطارات املوجهة إىل سجلٍ ما؛  )ج(  

  تقرير املطابقة اإلحصائي بالنسبة إىل كل سجلٍ؛  )د(  

  .التقرير املتعلق بتحويل الوحدات بالنسبة إىل كل سجلٍ  )ه(  

وستستخدم هذه التقارير لتقييم املشاكل املتصلة حبساب السجالت الوطنية لوحدات بروتوكول كيوتو، يف               - ٢٩
وستحال نتيجة هذا التقييم    . ١٠- م أ /١٦سياق اإلجراءات التشغيلية املوحدة لتقارير التقييم املستقل املبينة يف املقرر           

  . من بروتوكول كيوتو، التقرير السنوي للطرف املعين٨، وفقاً للمادة ستعرضإىل فريق خرباء االستعراض الذي ي

  سجل املعامالت الدويلبيئة الدعم املقدم إىل بيئات السجالت و - ٣

السجالت أثناء اختبارها لتطبيقات    املكلفة بإدارة السجالت ومطوري     ُبِذلت جهود كبرية لدعم اجلهات        - ٣٠
قـوة   بغية تعزيز    وأدوات اإلبالغ عن العيوب وتتبعها      وواصلت األمانة احلفاظ على بيئتني إضافيتني     . السجالت

  .شبكة نظم السجالت

 سجل املعامالت الدويل لتيسري تسوية مشاكل اإلنتاج تسوية سريعة وضـمان التقيـد     ياتوُعززت برجم   - ٣١
ويل ونتيجة لذلك ُنشرت نسختان لسجل املعامالت الد.  من املواصفات القياسية لتشفري البيانات١- ١- ١بالنسخة 

  . يف بيئة إنتاج سجل املعامالت الدويل أثناء الفترة اليت يتناوهلا التقرير

وتشمل تلـك البيئـات     . وُنشرت يف البنية األساسية لألمانة بيئات الختبار القبول من جانب املستعمل            - ٣٢
ملعامالت املستقل  لسجل اجميات تكميليةالسجالت وبرجميات سجل املعامالت الدويل وأربعة أنواعٍ من برجميات بر

نظام سجل املعامالت ودة وقدمت عملية اختبار القبول من جانب املستعمل ضماناً إضافياً جل       . للجماعة األوروبية 
الدويل إذ مكنت من حتديد وتصحيح عدد حمدود من العيوب املتصلة إما بضمان تقيد سجل املعامالت الـدويل                  

. لبيانات أو بواجهة املستعمل يف تطبيق إدارة سجل املعامالت الـدويل تقيداً صارماً باملواصفات القياسية لتشفري ا  
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وستساهم بيئات اختبار القبول من جانب املستعِمل املوجودة يف البنية األساسية لألمانة مسامهة قيمة يف ضـمان                 
  .على سجل املعامالت الدويل مستقبالًاجلودة عند إدخال التغيريات 

   االتصالأدواتدعم  - ٤

جديدة تسهل  مي  بوابة تقد لت إدارة سجل املعامالت الدويل يف أنشطة التطوير اليت تقوم هبا األمانة             سامه  - ٣٣
 مـن   ٨ السنوية اليت تقدمها األطراف ألغراض عملية االستعراض مبوجـب املـادة             معلوماتاإلحالة املأمونة لل  
اإللكتروين املوحد وتقدمي املستعملني وذج النموبعد انتهاء عملية التطوير، ستدعم بوابة التقدمي . بروتوكول كيوتو

  . من األطراف املرخص هلم سلفاً ملعلومات السجالت الوطنية

 مجيع املعلومـات    بادلوتبقى الشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت املوقع املركزي لت            - ٣٤
وتتضمن الشبكة اخلارجية مجيع وثائق . التالتخطيط فيما بني اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجمعلومات التقنية و

االجتماعات اخلاصة مبحفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت، واألفرقة العاملة، وقائمةً حمدثةً ببيانات االتصال 
اخلاصة باجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت، ووثائق اإلجراءات التشغيلية، والوثائق التقنية أو التنظيمية، ووثائق 

، كان دعم الشبكة اخلارجية للجهات ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١ويف . اليت يكثر طرحهاالتخطيط، واألسئلة 
  . مستعملني٢٠٣ موعاملكلفة بإدارة نظم السجالت متاحاً جمل

 الصفحات اإللكترونية التفاقية تغري املناخ ديثويسهر فريق األمانة املعين بسجل املعامالت الدويل على حت  - ٣٥
وتتضمن هذه الصفحات اإللكترونية معلومـات عـن      . )٤(بنظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو     فيما يتعلق   

 السجالت، وتقارير التقييم املستقل، وحالة التمهيد لعملسجل املعامالت الدويل، ووظائف السجالت، وعمليات 
 وقائمـة  ١٠- م أ/١٦ت الدويل وفقاً للمقرر  اليت تتيحها إدارة سجل املعامالالعلنيةالسجل، مبا يف ذلك التقارير      

  .اليت مت التمهيد لعملها وتشغيلهاالسجالت 

   األنشطة التشغيلية- هاء 

 خبصوص احلالة التـشغيلية لكـل نظـام         ١٠- م أ /١٦بدأت األمانة نشر املعلومات املطلوبة يف املقرر          - ٣٦
مل تُُتخذ يف الوقت املناسب عقب إخطـارات         الالزمة اليت     وعدم االتساق، واإلجراءات   سجالت، وأوجه التباين  

وهذه املعلومات متاحة للعموم على املوقع      . سجل املعامالت الدويل، واملعلومات اجملمعة بشأن أرصدة الوحدات       
  .)٥(اإللكتروين التفاقية تغري املناخ

وسـّجل عـدد    . رسـالة  ١٢٢ ٥٣٦وخالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير، عاجل سجل املعامالت الدويل            - ٣٧
 تبادل حقـوق    نظاماملعامالت وعمليات املطابقة والرسائل الواردة والصادرة ارتفاعاً كبرياً عقب ربط سجالت            

                                                      

 .><http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php :متاحة على العنوان التايل )٤(

 .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_status/items/4433.php> :متاحة على العنوان التايل )٥(
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 عدد املعامالت   ٣ويبني اجلدول   . ٢٠٠٨أكتوبر  /يف منتصف تشرين األول   للجماعة األوروبية   إطالق االنبعاثات   
  .  بتلك املعامالت خالل فترة اإلبالغشمولةاملاليت عاجلها سجل املعامالت الدويل وعدد الوحدات 

   حجم املعامالت اليت عاجلها سجل املعامالت الدويل-  ٣اجلدول 

   باملعامالتاملشمولةعدد الوحدات   عدد املعامالت  الفترة
  ١٧٥ ٦٣٩ ٩٢٣  ١ ٢١٣  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
  ٦ ٢٦٣ ٨٣١ ٣٦٣  ١٣٨  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول
  ١٢ ٢٠٠ ١٢٠  ٥٩  ٢٠٠٨ير ينا/كانون الثاين

  ٢٥٨ ٧٩٤ ٠١٥  ٢٢٧  ٢٠٠٨فرباير /شباط
  ٢٠ ٧٥٠ ٩٨٨  ١٣٣  ٢٠٠٨مارس /آذار

  ١٧ ٦٦٩ ٥٦٢  ١٦٠  ٢٠٠٨أبريل /نيسان
  ٢٣ ٣٠٣ ٨١٤  ١٧٢  ٢٠٠٨مايو /أيار

  ٢٢ ٩١١ ٠١٠  ٢٠٦  ٢٠٠٨يونيه /حزيران
  ١٦ ٦٣٨ ١٥٨ ٢٧٢  ٢٠٢  ٢٠٠٨يوليه /متوز
  ٢٥ ٥٥٥ ٤٦٠  ١٦٢  ٢٠٠٨أغسطس /آب
  ٥٦٥ ٩٦٣ ٣٢٢  ١٦٨  ٢٠٠٨سبتمرب /لأيلو

  ٣٧ ٩٠٣ ٣٩٨ ٠٠٥  ٩ ١٧٩  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
  ٦١ ٩٢٨ ١٧٥ ٨٥٤  ١٢ ٠٤٩  اجملموع

. وخالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير، كان سجل املعامالت الدويل ثابتاً يف بيئة اإلنتاج ويف بيئات االختبار       - ٣٨
  .٤جال املعروضة يف اجلدول ويف بيئة اإلنتاج، أُهنيت املعامالت يف اآل

   آجال إهناء املعامالت يف إطار سجل املعامالت الدويل-  ٤اجلدول 

  األجلهذاالنسبة املئوية للمعامالت املنتهية يف   أجل إهناء املعامالت
  ٤٣   ثوان١٠أقل من 
  ٧١   ثانية٣٠ أقل من
  ٨٢   ثانية٦٠ أقل من
  ٩٩   دقائق١٠ أقل من

  ١٠٠   ساعة٢٤أقل من 

ومكتب خدمات سجل املعامالت الدويل هو نقطة االتصال اليت ُتعىن جبميع أشكال الـدعم املقـدم إىل                 - ٣٩
وعالوة على ذلك، يضطلع مكتب     . اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت فيما يتعلق بتشغيل سجالهتا واختبارها         

. التمهيـد واإلطـالق   تصلة بعمليات   خدمات سجل املعامالت الدويل، حتت إشراف األمانة، باألنشطة التقنية امل         
  . األسبوع وعلى مدار الساعةطوالويقدم املكتب خدماته 
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   حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت-  واو

لتنـسيق  وسيلة  إدارة نظم السجالت بوصفه     املكلفة ب تعقد إدارة سجل املعامالت الدويل حمفل اجلهات          - ٤٠
ضطلع هبا هذه اجلهات، ولتوفري حمفل تستطيع هذه اجلهات من خالله التعاون فيما     األنشطة التقنية واإلدارية اليت ت    

سهام فيما تضعه إدارة سجل املعامالت الدويل من إجراءات تشغيلية موحدة، وممارسات موصى هبا، إبينها، وتقدمي 
  .١٠- م أ/١٦وتدابري لتقاسم املعلومات بشأن نظم السجالت طبقاً للمقرر 

إدارة نظم السجالت جلميع إدارات السجالت الوطنية، وسجل املكلفة باركة يف حمفل اجلهات وتتاح املش  - ٤١
) مثل سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبيـة      (سجالت املعامالت التكميلية    إدارات  آلية التنمية النظيفة، و   

املواضـيع  شاركني خمتصني ب  وترسل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت م       . سجل املعامالت الدويل  مطوري  و
وتدعو أيضاً إدارة سجل املعامالت الدويل عدداً من املشاركني من األطراف           . ستتناوهلا االجتماعات اليت  ددة  احمل

اليت هي أطـراف يف بروتوكـول       ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
بروتوكول كيوتو ما يلزم تلك األطراف بتنفيذ نظم السجالت، فإن القـصد مـن               ورغم أنه ليس يف      .)٦(كيوتو

إدارة نظم السجالت، وإتاحة تبـادل اخلـربات        املكلفة ب مشاركة هؤالء اخلرباء هو زيادة شفافية حمفل اجلهات         
اسات البيئية املكتسبة من نظم السجالت، يف إطار بروتوكول كيوتو، مع خرباء ينفذون نظماً مماثلة، ألغراض السي

املكلفـة  اجتماع حمفل اجلهـات     موجزاً عن    ٥اجلدول  يقدم  و. يف البلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       
  . ٢٠٠٨إدارة نظم السجالت الذي نظمته األمانة يف عام ب

  ٢٠٠٨اجتماع حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت يف عام  - ٥اجلدول 

 أهدافه األساسية انعقادهمكان  تارخيه االجتماع
تقاسم املعلومات املتعلقة حبالة نظم السجالت وربطها بسجل  • بون، أملانيا ٢٠٠٨مايو / أيار١٤- ١٣  السابع

املعامالت الدويل، وسجل املعـامالت املـستقل للجماعـة
  .األوروبية، وسجل آلية التنمية النظيفة

إطـالقمناقشة عملية اإلعداد إلطالق نظام تبادل حقـوق           •
 .االنبعاثات

تقاسم املعلومات املتعلقة بـاإلجراءات التـشغيلية املوحـدة،  •
سيما فيما يتعلـق بتنفيـذ إجـراءات إدارة التغـيريات وال

  .واإلصدارات، وإجراء املطابقة بني البيانات
تقاسم املعلومات ومناقشة نتائج األفرقة العاملة املعنية بالنموذج  •

  .اإللكتروين املوحد
وجيه اهتمام األطراف إىل األفرقة العاملة اجلديـدة املعنيـةت  •

  .بتقارير التقييم املستقل املوحدة وإعادة  اخلدمة

                                                      

إىل إدارة سجل املعامالت الدويل إِشراك اخلرباء املناسبني من ) ج(٦ يف الفقرة ١٠- م أ/١٦طلب املقرر  )٦(
 .األطراف غري املدرجة يف املرفق ألف
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  : كاآليتنظم السجالتاملكلفة بإدارة حمفل اجلهات وُعرضت مثانية مواضيع يف اجتماع   - ٤٢

مليـات سـجل    عحالة إطالق   عمليات السجالت مع سجل املعامالت الدويل، و      إطالق  حالة    )أ(
. بية مع سجل املعامالت الدويل، واجلداول الزمنية ألنشطة اختبار الـسجالت          واملعامالت املستقل للجماعة األور   

إلطـالق  خطة منقحة   تتضمن   على مشروع ورقة تقنية      إدارة نظم السجالت  املكلفة ب اجلهات  وقد اطلعت مجيع    
لالحتـاد  نظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثـات  عمليات إطالق العمليات أعدهتا األمانة فيما يتعلق حبالة وخطط    

  وطُلب إىل هذه اجلهات تقدمي تعليقات عامة وحمددة عن هذه الوثيقة إىل إدارة سجل املعامالت الدويل؛. األورويب

للحالة التشغيلية وحالة امليزانية فيما خيص سجل املعامالت الدويل، وأكدت          وقدمت األمانة عرضاً      )ب(
   الدويل؛، لضمان استمرار مجيع األنشطة املطلوبة يف مشروع سجل املعامالت٢٠٠٨احلاجة إىل مسامهات يف عام 

. ٢٠٠٨مـايو  / إدارة التغيريات واإلصدارات اعتباراً من أيار  اتوأعلنت األمانة بدء نفاذ إجراء      )ج(
وبالنظر إىل احلاجـة    . إدارة نظم السجالت تعيني أعضاء يف اجمللس االستشاري للتغيري        املكلفة ب وأكدت اجلهات   

إطالق االنبعاثات، يف أقرب موعد ممكن، وافق حمفل اجلهـات          حقوق  نظام تبادل   إطالق  امللحة إلكمال عملية    
لتغيري توقيت ربط   لذي قدمته املفوضية األوروبية،     إدارة نظم السجالت على تأجيل تقييم طلب التغيري ا        املكلفة ب 

  إطالق االنبعاثات؛حقوق نظام تبادل إطالق بعد إمتام إىل ما السجالت األوروبية بسجل املعامالت الدويل 

املعلومات والـدروس   أتاحت  وقدمت األمانة معلومات عن حالة سجل آلية التنمية النظيفة، و           )د(
  ؛ ٢٠٠٨مايو /بسجل املعامالت الدويل يف أياراليت مت ربطها وطنية السجالت الفذة يف املستفادة بشأن األنشطة املن

 اخلدمة داخل نظم    إعادةتصل ب ت ة جديد ة موحد ةتشغيليات  ووفرت األمانة األساس لوضع إجراء      )ه(
  مناقشة هذا اإلجراء وتطويره؛ملواصلة السجالت، واقترحت إنشاء فريق عامل جديد 

لعامل املعين بالنموذج اإللكتروين املوحد تقريراً عن نتائج أنشطته، وخطة للجزء           وقدم الفريق ا    )و(
  ؛٢٠٠٩فرباير / يف نظم السجالت حبلول هناية شباط١- م أإ/١٤، هبدف تنفيذ املقرر ٢٠٠٨الثاين من عام 

ووجهت األمانة اهتمام السجالت الوطنية إىل عملية االستعراض السنوي، والتقارير الـسنوية              )ز(
؛ وأكدت األمانة مـن     ٢٠٠٨من عام   بتداًء  نظم السجالت ا  تطلبات املتصلة ب  ، وامل ١- م أإ /١٥الناشئة عن املقرر    

  ؛١٠- م أ/١٦ جديد دور إجراء التقييم املستقل يف االستعراض السنوي الناشئ عن املقرر

املعـادالت  سجل  أداء  وقدمت األمانة إىل األطراف معلومات عن العملية التفاعلية اليت توضح             )ح(
  .١- م أإ /١٢الدويل مع نظم السجالت األخرى، على النحو الذي يقتضيه املقرر 

 ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٨املقبل حملفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت يف         ومن املقرر عقد االجتماع       -٤٣
 اخلامس إلدارة سجل املعـامالت  يف التقرير السنوي  وسريد موجز جدول أعمال اجتماع احملفل ونتائجه        . يف بون 

  .الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو
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  أنشطة األفرقة العاملة واإلجراءات احملددة يف إطار حمفل  - زاي 
  نظم السجالتإدارة باملكلفة اجلهات 

 إدارة نظماملكلفة بخالل الفترة املشمولة بالتقرير أُنشئت ثالثة أفرقة عاملة جديدة يف إطار حمفل اجلهات    - ٤٤
السجالت، لتعزيز املشاركة والتعاون فيما بني هذه اجلهات، من أجل إعداد إجراءات تشغيلية موحدة واعتمـاد                

  .تغيريات يف نظم السجالت

، وأهنى عمله يف    ٢٠٠٨مارس  / يف آذار  بالنموذج اإللكتروين املوحد  أُنشئ الفريق العامل املعين       )أ(
هدف هذا كان و. كل من األمانة ومطوري السجالتلالقيادي ور الد، بفضل اجلهود التنسيقية و٢٠٠٨مايو /أيار

 إعداد العملية واملواصفات التفصيلية اليت تدعم التقارير اإللكترونية السنوية اليت تقدمها األطراف هوالفريق العامل 
 أعقاب ويف. ١- م أإ/١٥ و١- م أإ/١٤فيما خيص الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، عمالً باملقررين 

  .يف املوعد احملددلنموذج اإلبالغ املوحد أربعة اجتماعات عقدها هذا الفريق العامل، أُجنزت املواصفات التقنية 

، ومن املتوقع   ٢٠٠٨يوليه  / يف متوز  بتقارير التقييم املستقل املوحدة   وأنشئ الفريق العامل املعين       )ب(
 توسيع نطاق اإلجراءات    هوهذا الفريق   الغرض من إنشاء    و. ٢٠٠٨نوفمرب  /أن ينهي عمله يف بداية تشرين الثاين      

التشغيلية املوحدة لتقارير التقييم املستقل لتشمل إعداد التقارير واالستعراضات السنوية، ومواءمتها مـع عمليـة     
الفريق سعى  وي. ١- م أإ /٢٢ و ١- م أإ /١٥ من بروتوكول كيوتو، واملقررين      ٨االستعراض السنوي مبوجب املادة     

وحيد عمليات إعداد التقارير واالستعراض، وهو يستند إىل اخلربات املكتسبة خالل االستعراضات األولية لنظم              إىل ت 
، ُعقدت ثالثة اجتماعات، مع املضي قدماً يف        ٢٠٠٨نوفمرب  /والختتام العمل حبلول بداية تشرين الثاين     . السجالت

  . ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٧ هلذا الفريق العامل يف وُعقد االجتماع الرابع واألخري. إعداد الوثائق ذات الصلة

إدارة نظم السجالت   املكلفة ب عادة اخلدمة خالل حمفل اجلهات      إواقُترح إنشاء فريق عامل معين ب       )ج(
عادة اخلدمة اخلاصة بنظام السجالت ككل يف حالة وقوع حادث هام أو انقطاع إاملشار إليه أعاله، ملعاجلة عملية 

عادة إينبغي أن يتيح للفريق العامل املعين ب      يت   ال ةالتحضرييألعمال   األمانة ا  نفذّت،  ٢٠٠٨ وخالل عام    .يف اخلدمة 
  .٢٠٠٩اخلدمة بدء العمل يف أوائل عام 

وإضافة إىل إنشاء األفرقة العاملة الثالثة، واصلت األمانة وإدارات السجالت العمل فيما يتعلق باألفرقة                - ٤٥
الفريق العامل بشروط االستخدام، والفريق العامل املعين البيانات، وفريق العامل املعين مبطابقة أي الالعاملة القائمة، 

  .املعين بإدارة التغيريات

 على اجلوانب اإلجرائية للمقارنة اليت جتري بـصورة       مبطابقة البيانات يركز الفريق العامل املعين       )أ(
والسجالت ) حالياً سجل املعامالت املستقل   (ت التكميلية   دورية بني سجل املعامالت الدويل، وسجالت املعامال      

بني مطابقة وُوضع اإلجراء التشغيلي املوحد لل. بروتوكول كيوتويف إطار عامالت املوفيما يتعلق بأرصدة الوحدات 
ت ونتيجة للتجـارب املكتـسبة، والتحـسينا      . فترة إعداد التقارير السابقة وجيري تطبيقه اآلن      يف أثناء   البيانات  

بني سجل املعامالت منسقة عملية إلجراء ، و٢٠٠٨التكنولوجية اليت أُدخلت على سجل املعامالت الدويل يف عام 
 علـى اقتراح تغيري   بم إدارة سجل املعامالت الدويل      والدويل، وسجل املعامالت املستقل، وسجلني وطنيني، ستق      
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يف املطابقة  أوجه عدم االتساق    أما  . ة املوحد ةشغيلي الت ات اإلجراء ههذوترشيد  تبسيط  لاجمللس االستشاري للتغيري    
  وهذا حيد  ستعاجل بقدر أكرب من الفعالية،     ف ،بني سجل املعامالت الدويل، وسجل املعامالت املستقل، والسجالت       

  . يقلل من احتماالت وقوع األخطاءمن مث نظم وخمتلف الاحلاجة إىل عمليات التدخل اليدوية يف من 

 إىل حتديد شروط استخدام سجل املعـامالت        بشروط االستخدام العامل املعين   ويهدف الفريق     )ب(
 من اآلراء املتضاربة، مبـا يف ذلـك   اً كثريأثاروقد وضع هذا الفريق العامل مشروعاً لشروط االستخدام      . الدويل

تويات اخلدمة املطبقة   للوثيقة، ومسؤولية إدارة سجل املعامالت الدويل، ومس      نشودة  احلالة القانونية امل  اآلراء بشأن   
وبالنظر إىل ما هلذه اآلراء املتضاربة من تأثريات واضحة على امليزانية، وإىل عـدم              . على سجل املعامالت الدويل   

حساب أو مراعاة هذه التأثريات احملتملة يف امليزانية لفترة السنتني، فقد أجلت إدارة سجل املعـامالت الـدويل                  
اآلثار فهم  ستخدام إىل حني فهم األداء التشغيلي لنظام السجالت فهماً جيداً، و          شروط اال املتعلق ب مواصلة العمل   

 مبا يف ذلك املسؤولية وتوفر إمكانية دعمها من ميزانيـات            من حيث التكلفة   شروط االستخدام املقترحة  لالكاملة  
  .سجل املعامالت الدويل يف املستقبل

 جملساً استشارياً للتغيري اجتمع ثالث مرات خالل        تبإدارة التغيريا وأنشأ الفريق العامل املعين       )ج(
هو تغـيري   وقد وافق اجمللس على تغيريين، وهو يعكف حالياً على النظر يف تغيري ثالث              . الفترة املشمولة بالتقرير  

  :اخلدمة العامة على شبكة اإلنترنت الذي اقترحته املفوضية األوروبية كاآليت

ريق العامل املعين بالنموذج اإللكتروين املوحد تغيرياً يف تنفيـذ          ، اقترح الف  ٢٠٠٨مايو  /يف أيار   ‘١‘
  النموذج اإللكتروين املوحد، وقد قبله اجمللس االستشاري للتغيري؛

، اقترحت إدارة سجل املعامالت الدويل تغيرياً يف احتياطي فترة االلتـزام            ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   ‘٢‘
وهلا يعكس االتفاق املربم بني اجلماعة األوروبية ود عضواً حبيث ١٥الذي يشمل الحتاد األورويب ل

 هذا روأثّ. ، وقد قبله اجمللس االستشاري للتغيري)٧( كيوتو من بروتوكول٤األعضاء مبوجب املادة 
 من معايري تبادل البيانات، ويؤدي ١- ١- ١التغيري يف معايري تبادل البيانات مما يثري مسألة الصيغة 

وبناء على ذلك كان علـى األمانـة        . يات سجل املعامالت الدويل   إىل إصدارة جديدة من برجم    
  . إطالق االنبعاثاتحقوقتنسيق التغيريات بعناية قبل بدء نظام 

، اقترحت املفوضية األوروبية تغيرياً يف سـجل املعـامالت الـدويل          ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    ‘٣‘
إحالة الرسائل العامة من السجالت الوطنيـة       لتمكينه من دعم اخلدمات العامة على شبكة اإلنترنت، و        

إىل سجالت املعامالت التكميلية، والعكس بالعكس، وبالتايل إعادة استخدام البنيـة التحتيـة املتينـة              
ونظمت األمانـة اجتماعـاً للمجلـس       . للشبكة اليت تسمح بتوجيه الرسائل يف إطار نظام السجالت        

، لتقييم التغيري املقتـرح، وسـتناقش نتـائج         ٢٠٠٨كتوبر  أ/االستشاري للتغيري يف هناية تشرين األول     
  .٢٠٠٨نوفمرب /اجتماع اجمللس يف حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت يف تشرين الثاين

                                                      

 .FCCC/CP/2002/2الوثيقة  )٧(
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 ٢٠٠٧، وأهنى يف عـام      ٢٠٠٦ يف عام    بتقارير التقييم املستقل  وقد أُنشئ الفريق العامل املعين        )د(
ويطبق هذا اإلجراء بنجاح . التقييم األويل للسجالتيف  ة املتبعة املوحدةشغيلي التاتعمله الذي مشل وضع اإلجراء

  .يف فترة إعداد التقريرُمّهد لعملها  سجالً من السجالت اليت ١٢على 

إدارة نظم السجالت، وعدد أعضاء كـل       املكلفة ب  األفرقة العاملة السبعة حملفل اجلهات       ٦ويبني اجلدول     - ٤٦
  .ئهاانشإ االجتماعات اليت عقدهتا منذ فريق عامل منها، وعدد

   األفرقة العاملة املنشأة يف إطار حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت- ٦ اجلدول

  االجتماعات املعقودة  األعضاء  اهلدف  الفريق العامل
يوافق على شروط استخدام سـجل        شروط االستخدام

  املعامالت الدويل
٣  ٧  

لومات عـن طريقـة إدارة      يقدم مع   إدارة التغيريات
  التغيريات يف نظام السجالت

٤  ٨  

يقدم معلومات عـن اإلجـراءات        مطابقة البيانات
  التشغيلية املوحدة للمطابقة

٣  ٨  

ينفذ اإلجراء الذي يتعني أن تتبعـه         )أ(تقارير التقييم املستقل
  السجالت خالل تقييمها األويل

٤  ٨  

 اإلجراء الذي يتعني أن تتبعـه       ينفذ  )أ(تقارير التقييم املستقل املوحدة
  السجالت خالل تقييمها السنوي

٣  ٨  

يعد العملية واملواصفات التفـصيلية       )أ(النموذج اإللكتروين املوحد
  ١- م أإ/١٤عمالً باملقرر 

٤  ٧  

يوافق على طريقة إعادة اخلدمـة يف         إعادة اخلدمة
  حالة وقوع كارثة

  )٢٠٠٩ستبدأ يف عام (  ال يوجد

  .ه األفرقة العاملة خالل الفترة املشمولة بالتقريرأُنشئت هذ  )أ(

   العملية التفاعلية-  حاء

، ١- م أإ/١٢طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبقتضى مقرره   - ٤٧
 الدويل مع نظم سجل املعامالتتوضح عملياً أداء إىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن تقوم بتيسري عملية تفاعلية 

املقررات واملواصفات ذات الصلة بـسجل      مع  أداء سجل املعامالت الدويل بالكامل      تفاق  السجالت األخرى، وا  
املعامالت الدويل، وأن تدرج معلومات عن هذه العملية يف تقريرها السنوي إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه                 

  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين من األمانة تيسري العملية التفاعلية املشار إليها يف وطلبت اهل  - ٤٨
  .هليئتني الفرعيتنيلكل من ا أثناء الدورة الثامنة والعشرين ١- م أإ/١٢املقرر 
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ورة الثامنـة    أثناء الـد   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٧وأُجريت العملية التفاعلية لسجل املعامالت الدويل يف          - ٤٩
وطلـب  .  بنجـاح  ودعمهـا إعدادها وإدارهتـا    موظفو األمانة   توىل  وقد  . هليئتني الفرعيتني لكل من ا  والعشرين  

  .عملية مماثلة يف املستقبلاختاذ الترتيبات إلجراء املشاركون 

وقدرته سجل املعامالت الدويل بوجه عام      عملي ألداء   بيان  هي إجراء   األهداف الرئيسية للعملية    كانت  و  - ٥٠
  :وانقسمت العملية إىل جزأين. على االتصال بنظم السجالت، وإتاحة التفاعل بني املشاركني وخمتلف النظم

إيـضاح عملـي    تقدمي املفاهيم الرئيسية لربوتوكول كيوتو ونظام سجل املعامالت الدويل مع             )أ(
  نظم؛ملختلف ال

  .نيوزيلندا وسجل آلية التنمية النظيفةسجال النمسا و: ومترين عملي استخدمت فيه ثالثة سجالت  )ب(

وأوكرانيـا والربازيـل     واملفوضية األوروبية   إسبانيا وأملانيا   : وقد شارك يف العملية ممثلو األطراف التالية        - ٥١
وبلغاريا وبيالروس واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورومانيا وسلوفينيا والسودان والصني            

  .لومبيا والتفيا ومصر والنرويج واليابانوكرواتيا وكو

 الترتيبات التنظيمية واملوارد - ثالثاً 

كما يتوىل . يؤدي برنامُج اإلبالغ والبيانات والتحليل التابع لألمانة وظائف إدارة سجل املعامالت الدويل  - ٥٢
 إطـالق االنبعاثـات،     حقوق هذا الربنامج مسؤولية األعمال الفنية لألمانة فيما يتصل باجلوانب األخرى لتبادل          

وحساب الكميات املخصصة مبوجب بروتوكول كيوتو، فضالً عن العمل املتصل بتقـدمي وحتليـل واسـتعراض              
املعلومات املقدمة من األطراف مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا واملفاوضات احلكومية الدولية بشأن 

  . املخصصة وُنظُم السجالت وأدوات السياسة العامةالبالغات الوطنية وقوائم اجلرد والكميات

  املتطلبات من املوارد - ١

ألنشطة املتصلة بسجل املعـامالت الـدويل، وإدارة سـجل          لتنفيذ ا جرى حتديد املتطلبات من املوارد        - ٥٣
 مشروعيف   )٩(٢٠٠٩- ٢٠٠٨و )٨(٢٠٠٧- ٢٠٠٦املعامالت الدويل اليت ستمول من املصادر التكميلية للفترتني         

  .امليزانية الربناجمية اخلاصة بكل فترة من هاتني الفترتني

 ٣- م أإ/١١وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبقتضى مقرره   - ٥٤
وتشغيل سجل املعامالت الدويل من أجل االستخدام األمثل تطوير مفصل لنفقات عرض إىل األمني التنفيذي تقدمي 

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين، من األمانة أن تقدم اقتراحات ملموسة              . التكلفةلبنية  
  .لالستفادة املُثلى من بنية تكاليف سجل املعامالت الدويل

                                                      

 .FCCC/SBI/2005/8/Add.2الوثيقة  )٨(

 .FCCC/SBI/2007/8/Add.2الوثيقة  )٩(
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بلغـت يف عـام     وقد  ، مفصلةً حسب بند اإلنفاق،      ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ النفقات يف الفترة     ٧ويبني اجلدول     - ٥٥
 ١٧٦ ٢٤٠ ما جمموعه ٢٠٠٩ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة، ويف عام ٤ ٢٤٤ ٤٤١وعه  ما جمم٢٠٠٨

 كثرياً عـن امليـزانيتني      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويقل جمموع اإلنفاق لعامي     .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٤
 يف املائة بالنسبة إىل     ٨,١ات بنسبة   املعتمدتني، ومن املتوقع أن تفضي التدابري اليت اعتمدهتا األمانة إىل حتقيق وفور           

  .٢٠٠٩ميزانية عام 

  )أ(  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  الفترةسجل املعامالت الدويل يفب النفقات املتعلقة - ٧اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  
  النفقات

  
٢٠٠٧- ٢٠٠٦  

  
٢٠٠٨  

٢٠٠٩  
  نفقات مقدرة

  ٩٢٨ ٦٥٠  ٩٢٦ ٥٩٥  ٦٢٨ ٨٥٢  املرتبات
  ١٦٠ ٠٠٠  ١٥٨ ٠٠٠  ٢٧٢ ٧٣٨  ةاملساعدة العامة املؤقت

  ٢ ٣٦٢ ١٣٧  ٢ ٤٣٦ ٧٣٧  ٤ ٥٤٤ ٩٥٥  املتعاقدون واخلرباء االستشاريون
  ٤٠ ٠٠٠  ٣٦ ٤٩٠  ٣٣ ٦٤٣  سفر املمثلني واخلرباء

  ٢٠ ٠٠٠  ١٧ ٥٩٦  ٤٣ ٢٨٣  سفر املوظفني 
  ٣٠ ٠٠٠  ١٦ ٧٨٤  ١٥ ١١٥  نفقات التشغيل

  ٥٠ ٠٠٠  ٤٣ ٣٩٦  صفر  معدات وبرجميات جتهيز البيانات
  ١٠٥ ٠٠٠  ١٢٠ ٥٤٥  ٢ ٤٩٨  دمات الدعمخ

  ٤٨٠ ٤٥٢  ٤٨٨ ٢٩٨  ٧٢٠ ٣٤١  ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج 
  ٤ ١٧٦ ٢٤٠ ٤ ٢٤٤ ٤٤١  ٦ ٢٦١ ٤٢٤  اجملموع

، ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين األول ٣١ إىل ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١من  يف الفترة   النفقات الفعلية     )أ(  
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١من قررة يف الفترة والنفقات امل

وهي . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ توزيع نفقات املتعاقدين واخلرباء االستشاريني املتوقعة يف الفترة          ٨ويبني اجلدول     - ٥٦
 ستزداد خدمات تشغيل سجل املعـامالت       ٢٠٠٩ويف عام   .  يف ميزانية سجل املعامالت الدويل     لإلنفاقأكرب بند   
عتماد إجراءات تشغيلية موحدة إضافية يف إطار حمفل        نتيجة ال إلجراءات التشغيلية،   اخلدمات التعاقدية ل  ، و الدويل

بسجل املعامالت  اليت مت ربطها فعلياً     نظم السجالت، والزيادة الكبرية يف عدد السجالت        املكلفة بإدارة   اجلهات  
 دوالراً ١ ٦٥٣ ١٩٧غيل سجل املعامالت الدويل من ومن املتوقع أن ترتفع التكاليف املتصلة خبدمات تش. الدويل

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة يف       ١ ٧٦٩ ٣١٦ إىل   ٢٠٠٨دة يف عام    ـات املتح ـمن دوالرات الوالي  
 دوالراً مـن    ١٣٤ ٤٣٠اإلجراءات التشغيلية مـن     املتعلقة ب دمات  اخل، وسترتفع التكاليف املتصلة ب    ٢٠٠٩عام  

. ٢٠٠٩ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         ٢٣٠ ٠٠٠  إىل ٢٠٠٨تحدة يف عام    دوالرات الواليات امل  
 دوالراً مـن  ٥٤٢ ٤٢٥ومن املتوقع أن تنخفض تكاليف خدمات التنفيذ املتعلقة بسجل املعامالت الدويل مـن             

 ٢٠٠٩ يف عام     دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٢٢١ ٠٢٤ إىل   ٢٠٠٨دوالرات الواليات املتحدة يف عام      
وأخرياً، من املتوقع أن ينخفض جمموع . على برجميات ومعدات سجل املعامالت الدويلأقل حيث ستدخل تغيريات 

  . ٢٠٠٨ باملقارنة بعام ٢٠٠٩النفقات املتعلقة باملتعاقدين واخلرباء االستشاريني يف عام 
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  لسجل االستشارينيتوقعات اإلنفاق على املتعاقدين واخلرباء   -٨اجلدول 
  )أ(  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨الفترة املعامالت الدويل يف     

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  النفقات
  النفقات املقدرة

  ٢٢١ ٠٢٤  ٥٤٢ ٤٢٥  خدمات تنفيذ سجل املعامالت الدويل
  ١ ٧٦٩ ٣١٦  ١ ٦٥٣ ١٩٧  خدمات تشغيل سجل املعامالت الدويل

 ٢١ ٧٩٨  ١٠ ٥٤٩  قانونيةالدمات اخل

  ٢٣٠ ٠٠٠  ١٣٤ ٤٣٠  إلجراءات التشغيليةلتعاقدية لت ادمااخل
  ١٢٠ ٠٠٠  ٩٦ ١٣٦  خلدمات االستشاريةا

  ٢ ٣٦٢ ١٣٧ ٢ ٤٣٦ ٧٣٧  اجملموع
 ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١من  يف الفترة   النفقات الفعلية     )أ(  

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١من املقررة يف الفترة والنفقات 

   ٠,٧٤٦هـو   ذا التقرير، اُستخدم سعر صرف لدوالر الواليات املتحدة مقابـل اليـورو             ـألغراض ه   - ٥٧
سعر صـرف   سريعة التأثر ب  ل املعامالت الدويل    ـوال تزال تكاليف مشروع سج    ).  يورو ٠,٧٤٦=  دوالر   ١(

وعلى سبيل . ل املعامالت الدويل هي باليوروـملائة من تكاليف سج يف ا٥٠الدوالر مقابل اليورو، ألن أكثر من 
 دوالر خالل   ٥٥٢ ٠٠٠ يف املائة إىل زيادة يف النفقات بأكثر من          ٨املثال قد يؤدي اخنفاض سعر الصرف بنسبة        

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨الفترة 

تأثر نفقات  سرعة  ارجة، و والتدفقات النقدية اخل  داخلة  ونظراً إىل وجود فرق زمين بني التدفقات النقدية ال          - ٥٨
حبجم سجل املعامالت الدويل بتقلبات سعر صرف دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو، توصي األمانة باالحتفاظ               

 مليـون دوالر    يعمليات سجل املعامالت الدويل ملدة ثالثة أشهر أ       يسمح مبواصلة   احتياطي رأس املال العامل     من  
فقد أدت حاالت التأخري يف حتصيل الرسوم والتقلبات يف سعر الـصرف يف             . تحدةتقريباً من دوالرات الواليات امل    

الفترة السابقة إىل طلب سلف من مصادر متويلية أخرى على النحو املشار إليه يف التقرير الـسنوي الثالـث إلدارة                    
  .ذاته على  مما حال دون اعتماد سجل املعامالت الدويل)١٠(يل مبوجب بروتوكول كيوتوسجل املعامالت الدو

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين، من األمانة أن ُتدرج يف تقريرها الـسنوي                  - ٥٩
للسنة القادمة من أجل تيسري شفافية أنشطة إدارة سجل         املقررة  معلومات عن األنشطة ومستويات مالك املوظفني       

الك املوظفني من   املقرر مل ستوى  امل، يتألف   ٢٠٠٩يما خيص عام    وف. لسجل ا املعامالت الدويل أثناء مرحلة تشغيل    
  :سجل املعامالت الدويلبإدارة ثنني من فئة اخلدمات العامة ألداء األنشطة التالية اخلاصة اموظفني فنيني، وستة 

                                                      

 .FCCC/KP/CMP/2007/5الوثيقة  )١٠(
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 :نشطة التطويرأ •

  ؛ وتنظيم إطالقهاعمليات السجالت الوطنية املتبقيةلتمهيد لا  )أ(

بيانات سجل املعامالت الدويل، وتقارير سجل املعـامالت        املتعلقة مبستودع   تطوير  نشطة ال إمتام أ   )ب(
 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨الدويل، والنموذج اإللكتروين املوحد ومجيع طلبات التغيري املعتمدة يف عامي 

مواصلة دعم التغيريات اليت ستدخل على معايري تبادل البيانات وإصدارات سـجل املعـامالت                )ج(
دة يف إطار اإلجراءات التشغيلية املوحـدة إلدارة التغـيريات          ـ لتجارب التشغيل والتغيريات املعتم    الدويل، نتيجة 

  .وإدارة اإلصدارات

  :األنشطة التشغيلية •

احلقيقية، وأنشطة االختبار اخلاصة بنظام سجل املعامالت الدويل ونظـم          لعمليات  مواصلة دعم ا    )أ(
  ؛السجالت يف مجيع البيئات اليت تتلقى الدعم

أداء مجيع األنشطة الالزمة لدعم اإلجراءات التشغيلية، مبا يف ذلـك إدارة التغـيريات، واجمللـس                  )ب(
 االستشاري للتغيري، وتنفيذ اإلجراءات التشغيلية املوحدة اجلديدة لتقارير التقييم املستقل املوحدة؛

ت، وأفرقتـه العاملـة،     ة بإدارة نظم السجال   ـمواصلة تيسري التعاون بني حمفل اجلهات املكلف        )ج(
  ومطوري السجالت؛

  التزاماهتا مبوجب مجيع املقررات ذات الصلة؛أداء مواصلة دعم إدارات سجل املعامالت الدويل يف   )د(

تقدمي الدعم للتفاوض على وضع نظام يف املستقبل فيما يتصل مبهام سجل املعـامالت الـدويل                  )ه(
  .ونظم السجالت

  نشطة إدارة سجل املعامالت الدويلاإليرادات املخصصة لدعم أ - ٢

، ٢٠٠٧ ديـسمرب / كانون األول٣١ املتأتية من رسوم سجل املعامالت الدويل يف   )١١(بعد التحقق من اإليرادات     -٦٠
مليـون دوالر مـن دوالرات       ٢,٥ بلغ   ٢٠٠٧بّين جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة أن جمموع الرسوم لعام           

 يف املائة يف حني ال يزال هناك مبلغ مل          ٤٢نسبته    مليون دوالر أو ما    ١,٠٤ا مبلغ   الواليات املتحدة، وقد سدد منه    
ويف هذا الصدد، أوصى اجمللس أن تواصل األمانة تذكري         .  يف املائة  ٥٨نسبته   مليون دوالر أو ما    ١,٤٦يسدد قدره   

  .بأنصبتها املقررة غري املسددة املتعلقة بسجل املعامالت الدويلاألطراف 
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 دوالراً كرسـوم لـسجل   ١ ٦٤٨ ١٧١، ورد من األطراف مبلـغ     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ ويف  - ٦١
  بيد أنه ال يزال هنـاك مبلـغ        . ٢٠٠٨ دوالرات عن عام     ٤ ٣٣١ ١١٠، ومبلغ   ٢٠٠٧املعامالت الدويل عن عام     

بلغ العجز  بذلك  ، و ٢٠٠٨ دوالراً عن عام     ١٦٨ ٨٩٠، ومبلغ   ٢٠٠٧ دوالراً عن عام     ٨٥١ ٨٢٩مل يسدد قدره    
. ٢٠٠٩بعض األطراف بالفعل رسومها لعـام       دفعت  وقد  . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ دوالراً للفترة    ١ ٠٢٠ ٧١٩املتراكم  

اليت مل تسددها بعـد علـى       األطراف  األمانة التعبري عن امتناهنا لألطراف اليت سددت رسومها، وحتث تلك           ود  وت
 تشرين ٢٤يف وتظهر حالة الرسوم . عامالت الدويلتسديدها دون املزيد من التأخري، لضمان مواصلة تشغيل سجل امل

  .٩ يف اجلدول ٢٠٠٨يناير /الثاين

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧الرسوم والعجز فيما خيص أنشطة سجل املعامالت الدويل يف الفترة  - ٩اجلدول 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٤ ٥٨٨ ٩٧٠  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠  الرسوم املتوقعة

  ٤٨٢ ٧٦٤  ٤ ٣٣١ ١١٠  ١ ٦٤٨ ١٧١  احملصلةالرسوم 
  ال ينطبق  ١٦٨ ٨٩٠  ٨٥١ ٨٢٩  العجز

  ال ينطبق ١ ٠٢٠ ٧١٩  ٨٥١ ٨٢٩  العجز املتراكم

  مـن  ١٥الفقـرة   وأذن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبقتضى              - ٦٢
عليق عمليات نظام السجالت مع سجل املعامالت        إلدارة سجل املعامالت الدويل، برفض أو ت       ٣- م أإ /١١ مقرره

لرسوم، رهناً بتوجيه تذكريين على األقل إىل الطرف املعين، والتشاور مع           اسداد  قيام طرف ب  الدويل يف حالة عدم     
ووفقاً هلذا املقرر، أرسلت إدارة سجل املعامالت الدويل رسـائل تذكرييـة إىل      . هذا الطرف قبل التذكري األخري    

 لتفادي أي   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١عنية وهي ترغب يف إهناء أي مشاورات مطلوبة حبلول          األطراف امل 
  . ٢٠٠٩يناير /تعليق لعمليات نظام السجالت اعتباراً من كانون الثاين

  اإلجراءات املتخذة الستخدام هيكل تكاليف سجل املعامالت الدويل استخداماً أمثل - ٣

تؤثر على مستوى اخلدمات     اليت ال    ت الدويل، اختذت األمانة التدابري التالية     فض تكاليف سجل املعامال   خل  - ٦٣
  :املقدمة إىل السجالت

عرب اهلاتف مما يقلل    عقدها  زيادة عدد اجتماعات األفرقة العاملة ومطوري السجالت عن طريق            )أ(
  من تكاليف سفر املوظفني واخلرباء؛

ـ التنسيق عوضاً عن اللجوء إىل      و قطالإلواالدعم  أنشطة  بأداء  تكليف موظفي األمانة      )ب( وظفني امل
  .األعلى تكلفة نيتعاقديال
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  بيئـة  وطلبت األمانة إىل مشغلي سجل املعامالت الدويل مراجعة نوع الشهادات الرقمية املستخدمة يف              - ٦٤
  .لعمليات جتديد الشهاداتالسنوية التكاليف جمموع السجل، وتقدمي خيارات خلفض 

   تكاليف سجل املعامالت الدويل استخداماً أمثلهيكلدام مقترحات الستخ - ٤

تكاليف سجل املعامالت الدويل استخداماً أمثل، هيكل درست األمانة عدة خيارات فيما يتعلق باستخدام   - ٦٥
  :التاليةاإلجراءات احملددة وهي تنظر حالياً يف 

ـ     . دويلإمكانية خفض عدد البيئات اليت يدعمها فريق سجل املعامالت ال           )أ(  ةوميكـن إلغـاء بيئ
وإذا اتفق على . تطويرتنفيذية تفوق أنشطة المطوري السجالت ألن نظم السجالت تقوم بأنشطة بيئة السجالت و

بيئـات  بناء  السجالت  مطوري  السجالت و سيكون على   إدارة نظم السجالت، ف   املكلفة ب حمفل اجلهات   يف  ذلك  
ومن املتوقع أن خيفض هذا التـدبري تكلفـة سـجل           . التطوير يف جمال كجزء من أنشطتهم    هبم  االختبار اخلاصة   

  .سنوياً دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٤٠٠ ٠٠٠املعامالت الدويل بأكثر من

افتراضية،  هاعلجيبيئات سجل املعامالت الدويل     خمتلف  يف  قيقية  إمكانية خفض عدد اآلالت احل      )ب(
وسيخفض ذلك تكلفـة املعـدات      . انفسهباملعدات   بصورة متزامنة    وبالتايل إتاحة إمكانية استخدام عدة بيئات     

ضمان عدم تشغيل بيئات سجل املعامالت الـدويل إال علـى           يضاً يف   أويفيد  وتكلفة صيانة البيئات،    احلاسوبية  
عام وتعتزم األمانة تقييم خفض التكاليف احملتمل من جراء هذا اخليار يف            .  وبالتايل تيسري االختبار   انفسهاملعدات  
 يف امليزانيات الالحقة لفترة السنتني، وذلك عندما حيـل موعـد   مفيداً، واختاذ إجراءات لتنفيذه إذا اعترب       ٢٠٠٩
  .سجل املعامالت الدويلاحلاسوبية لعدات املجتديد 

  .٦٤ و٦٣االستمرار يف اإلجراءات الوارد وصفها يف الفقرتني   )ج(

تواتر عن  معلومات كافية   توجد  اً بسجل املعامالت الدويل، ال       سجالً وطني  ٢٨ربط  نظراً إىل التأخر يف     و  - ٦٦
ملـستقر  ضمان التمويل الكايف وا   الرامي إىل   سهل النهج   ُتهذا السجل،   يعاجلها  أو نوع املعامالت اليت     /وحجم و 

  .٣- م أإ/١١لسجل املعامالت الدويل على النحو املتوخى يف املقرر 
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  املرفق األول
  ٢٠٠٨أكتوبر /ألول تشرين ا٣١حالة السجل يف 

  
  السجل

  
 تاريخ صدور تقرير التقييم املستقل

تاريخ الربط احلقيقي بسجل 
  املعامالت الدويل

  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  ال ينطبق  سجل آلية التنمية النظيفة
      أستراليا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٢  النمسا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  بلجيكا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠  بلغاريا
    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  كندا

      كرواتيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  الدامنرك
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢  تونيااس

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  اجلماعة األوروبية
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  فنلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  فرنسا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ياأملان

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  اليونان
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١١  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  هنغاريا
    ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  آيسلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  آيرلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  الياإيط

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  اليابان
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التفيا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  خلتنشتاين
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر /ين األول تشر٢٩  ليتوانيا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  لكسمربغ
    ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  موناكو
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  هولندا

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧  نيوزيلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  يجالنرو
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  بولندا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤  الربتغال
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  رومانيا

  ٢٠٠٨مارس /ذار آ٤  ٢٠٠٧نوفمرب / الثاين تشرين١٢  االحتاد الروسي
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣  سلوفاكيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥  سلوفينيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٨  إسبانيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  السويد
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  سويسرا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠  أوكرانيا

 ململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى    ا
  وآيرلندا الشمالية  

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٦
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  املرفق الثاين

  يف ٢٠٠٩-٢٠٠٨ل املعامالت الدويل عن الفترة ـالة سداد رسوم سجح
  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

  ٢٠٠٩ ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ 
 قةرسوم مستح رسوم حمصلة رسوم مرصودة يف امليزانية  رسوم مستحقة  رسوم حمصلة رسوم مرصودة يف امليزانية  الطرف

  ٧١ ٦٨٠  صفر  ٧١ ٦٨٠  صفر  ٧٠ ٢٩٠  ٧٠ ٢٩٠ النمسا
  ٨٩ ٠١٢  ٦٠  ٨٩ ٠٧٢  صفر  ٨٧ ٣٤٥  ٨٧ ٣٤٥ بلجيكا
  ١ ٦٠٦  صفر  ١ ٦٠٦  صفر  ١ ٥٧٥  ١ ٥٧٥ بلغاريا
  ٢٠٥ ٤٠٢  صفر  ٢٠٥ ٤٠٢  صفر  ٢٠١ ٤٢٠  ٢٠١ ٤٢٠ كندا

  ٢٢ ٧١٥  صفر  ٢٢ ٧١٥  ٢٠  ٢٢ ٢٥٥  ٢٢ ٢٧٥ اجلمهورية التشيكية
  ٢٠  ٥٩ ٦٨٢  ٥٩ ٧٠٢  صفر  ٥٨ ٥٤٥  ٥٨ ٥٤٥ الدامنرك
  ١ ٢٨٥  صفر  ١ ٢٨٥  صفر  ١ ٢٦٠  ١ ٢٦٠ استونيا

  ١٢١ ٢٤١  صفر  ١٢١ ٢٤١  ٧٠  ١١٨ ٨٢٠  ١١٨ ٨٩٠ اجلماعة األوروبية
  ٤٥ ٥٦٨  صفر  ٤٥ ٥٦٨  ٢٥  ٤٤ ٦٦٠  ٤٤ ٦٨٥ فنلندا
  ٤٨١ ٧٠٤  صفر  ٤٨١ ٧٠٤  صفر  ٤٧٢ ٣٦٥  ٤٧٢ ٣٦٥ فرنسا
  ٦٩٣ ٠٧٣  صفر  ٦٩٣ ٠٧٣  صفر  ٦٧٩ ٦٣٥  ٦٧٩ ٦٣٥ أملانيا

  ٤٨ ١٣٨  صفر  ٤٨ ١٣٨  ٤٧ ٢٠٥  صفر  ٤٧ ٢٠٥ اليونان
  ١٩ ٧٣٣  صفر  ١٩ ٧٣٣  صفر  ١٩ ٣٥٠  ١٩ ٣٥٠ هنغاريا
  صفر  ٣٣ ٣١٦  ٣٣ ٣١٦  صفر  ٣٢ ٦٧٠  ٣٢ ٦٧٠ آيسلندا
  صفر  ٣٥ ٩٧٨  ٣٥ ٩٧٨  صفر  ٣٥ ٢٨٠  ٣٥ ٢٨٠ آيرلندا
  ٤١٠ ٤٣٧  صفر  ٤١٠ ٤٣٧  صفر  ٤٠٢ ٤٨٠  ٤٠٢ ٤٨٠ إيطاليا
  ٦٧٤ ٥٧٩  صفر  ٦٧٤ ٥٧٩  صفر  ٦٦١ ٥٠٠  ٦٦١ ٥٠٠ اليابان
  صفر  ١ ٤٦٨  ١ ٤٦٨  صفر  ١ ٤٤٠  ١ ٤٤٠ التفيا

  ٨ ٤٩٠  صفر  ٨ ٤٩٠  صفر  ٨ ٣٢٥  ٨ ٣٢٥ ختنشتاينيل
  ٢ ٥٢٤  صفر  ٢ ٥٢٤  صفر  ٢ ٤٧٥  ٢ ٤٧٥ ليتوانيا

  ٦ ٨٨٣  صفر  ٦ ٨٨٣  صفر  ٦ ٧٥٠  ٦ ٧٥٠ لكسمربغ
  ٨ ١٦٨  صفر  ٨ ١٦٨  صفر  ٨ ٠١٠  ٨ ٠١٠ موناكو
  ١٥١ ٣٤٤  صفر  ١٥١ ٣٤٤  صفر  ١٤٨ ٤١٠  ١٤٨ ٤١٠ هولندا

  ٤٣ ٣٦٦  صفر  ٤٣ ٣٦٦  ٢٥  ٤٢ ٥٠٠  ٤٢ ٥٢٥ نيوزيلندا
  ٣٥  ١٠٤ ٦٨٥  ١٠٤ ٧٢٠  صفر  ١٠٢ ٦٩٠  ١٠٢ ٦٩٠ النرويج
  ٤٠ ٤٧٥  صفر  ٤٠ ٤٧٥  ٤٠  ٣٩ ٦٥٠  ٣٩ ٦٩٠ بولندا

  ٤٢ ٥٨٦  صفر  ٤٢ ٥٨٦  صفر  ٤١ ٧٦٠  ٤١ ٧٦٠ الربتغال
  ٥ ٦٤٤  صفر  ٥ ٦٤٤  صفر  ٥ ٥٣٥  ٥ ٥٣٥ رومانيا
  ١٢٣ ٨٥٦  صفر  ١٢٣ ٨٥٦  ١٢١ ٤٥٥  صفر    ١٢١ ٤٥٥  الروسياالحتاد

  ٥ ٠٩٤  صفر  ٥ ٠٩٤  صفر  ٤ ٩٩٥  ٤ ٩٩٥ سلوفاكيا
  صفر  ٧ ٧٥٥  ٧ ٧٥٥  صفر  ٧ ٦٠٥  ٧ ٦٠٥ سلوفينيا
  صفر  ٢٣٩ ٨٢٠  ٢٣٩ ٨٢٠  صفر  ٢٣٥ ١٧٠  ٢٣٥ ١٧٠ إسبانيا
  ٨٦ ٥٤٨  صفر  ٨٦ ٥٤٨  ٢٥  ٨٤ ٨٤٥  ٨٤ ٨٧٠ السويد
  ١٢٤ ٥٩١  صفر  ١٢٤ ٥٩١  ٢٥  ١٢٢ ١٥٠  ١٢٢ ١٧٥ سويسرا
  ٣٣ ٦٨٣  صفر  ٣٣ ٦٨٣  صفر  ٣٣ ٠٣٠  ٣٣ ٠٣٠ أوكرانيا

 اململكـة املتحــدة لربيطانيــا 
 العظمى وآيرلندا الشمالية  

  ٥٣٦ ٧٢٦  صفر  ٥٣٦ ٧٢٦  صفر  ٥٢٦ ٣٢٠  ٥٢٦ ٣٢٠

 ٤ ١٠٦ ٢٠٦  ٤٨٢ ٧٦٤  ٤ ٥٨٨ ٩٧٠  ١٦٨ ٨٩٠  ٤ ٣٣١ ١١٠  ٤ ٥٠٠ ٠٠٠  اجملموع

- -  - - - 


