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  الفرعية للتنفيذاهليئة 
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
  

  من جدول األعمال ١٢البند 
  ول كيوتوتقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوك

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
 توصـية رحّبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير السنوي الرابع ملدير سجل املعامالت الدويل واتفقت على              

مـشروع   يف دورتـه الرابعـة    بأن يعتمد   طراف يف بروتوكول كيوتو     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ     
  :االستنتاجات التايل بشأن هذا املوضوع

  مشروع استنتاجات بشأن تقرير مدير سجل املعامالت
  الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

 اجتمـاع /مؤمتر األطراف  (رّحب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           - ١
نـوفمرب  / تشرين الثاين  منالذي يتناول الفترة     )١( بالتقرير السنوي الرابع ملدير سجل املعامالت الدويل       )األطراف
سجل املعامالت الدويل ربط اجتماع األطراف ب/ورّحب مؤمتر األطراف. ٢٠٠٨كتوبر أ/تشرين األولإىل  ٢٠٠٧

  .األوروبيةسجل املعامالت املستقل للجماعة ب

                                                      

)١( FCCC/KP/CMP/2008/7. 
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اجتماع األطراف باالحتاد الروسي، وإسبانيا، وإستونيا، وأملانيـا، وأوكرانيـا،          / األطراف  مؤمتر وأشاد  - ٢
وآيرلندا، وإيطاليا، والربتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، واجلماعة األوروبية، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، 

يا، ولكسمربغ، وليتوانيـا، وليختنـشتاين،      ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، والتف      
علـى  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليونان،            

  .جناحها يف بدء تشغيل سجالهتا مع سجل املعامالت الدويل

إصدار وحدات خفـض    يف   النظيفة   اجتماع األطراف بنجاح سجل آلية التنمية     /ب مؤمتر األطراف  ورّح  - ٣
 وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل السجالت الوطنية، وبنقل وحـدات خفـض             وبإحالةاالنبعاثات املعتمد،   
  . فيما بني السجالت الوطنية،خصصة، ووحدات خفض االنبعاثات املاتوحدات الكمياالنبعاثات املعتمد، و

األمانة قد فرغت من الربط بني نظام املعلومـات املتعلـق           اجتماع األطراف أن    /والحظ مؤمتر األطراف    - ٤
 للتنفيـذ  ١بالتنفيذ املشترك وبني سجل املعامالت الدويل، فأتاحت بذلك إنشاء أول مشروع من مشاريع املسار               

املشترك يف سجل املعامالت الدويل وما يعقبه من عمليات حتويل وحدات الكميات املخصصة إىل وحدات خفض                
  .املتعلقة بتلك املشاريعاالنبعاثات 

اجتماع األطراف بإمتام عمل الفريق العامل الذي أنشأه حمفل اجلهات املكلفـة            /ورّحب مؤمتر األطراف    - ٥
ل هذا اإلجراء، هَِّسُيوَس. لإلجراء التشغيلي املوحداملتعلق بوضع التقرير عن التقييم املستقل وبإدارة نظم السجالت 

 من بروتوكـول    ٨ السنوي للسجالت الوطنية مبوجب املادة       ، االستعراضَ ١٠- أم  /١٦ُوضع وفقاً للمقرر    الذي  
اجتماع األطراف بإمتام العمل على حتديد مواصفات النمـوذج اإللكتـروين           / رّحب مؤمتر األطراف    كما .كيوتو

ريـق  ، من ِقبل الف   ١- م أإ /١٤ ، وفقاً للمقرر  املوحد لإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو        
  .نظم السجالتاملكلفة بإدارة حمفل اجلهات يف إطار العامل املعين بالنموذج اإللكتروين املوحد 

 وطلـب إىل    ،اجتماع األطراف بأمهية خمتلف بيئات اختبار سجل املعامالت الدويل        /وأقر مؤمتر األطراف    - ٦
  . إبقاء تكاليف صيانة تلك البيئات عند احلد األمثل علىمدير السجل أن يتعاون مع مديري نظم السجالت

النموذج بشأن  مدير سجل املعامالت الدويل أن يواصل عمله إىلاجتماع األطراف /وطلب مؤمتر األطراف  - ٧
إجناز دوريت اختبار منسَّقتني يف عام مبا يف ذلك العمل على اإللكتروين املوحد بالتعاون مع مديري نظم السجالت، 

، من أجل أمتتة اإلبالغ بواسطة النموذج اإللكتروين املوحد من جانـب األطـراف يف               ن اقتضى األمر  إ،  ٢٠٠٩
   مـن   عليهـا التزامـات مـسجلة يف املرفـق بـاء          االتفاقية األطراف أيـضاً يف بروتوكـول كيوتـو الـيت            

  .بروتوكول كيوتو

ع األطراف بعدم كفاية املعلومات اجتما/ مؤمتر األطراف، أقر٣- م أإ/١١ من املقرر ٧ الفقرة وفيما خيص  - ٨
 إىلاجتماع األطراف   /وطلب مؤمتر األطراف  . املتوفرة حالياً بشأن املعامالت املسجلة يف سجل املعامالت الدويل        

مدير سجل املعامالت الدويل أن جيمع ما يكفي من املعلومات وأن يوردها يف التقريرين السنويني اللذين سيضعهما 
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي 
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 يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو           األطراف األطرافَ  اجتماُع/ األطراف ودعا مؤمترُ   - ٩
ى األمني التنفيذي اتباعه    لسيتعني ع ها بشأن النهج الذي     آرائب،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣األمانة، حبلول   إىل موافاة   

 يـاً كافمتويالً ية ضمان متويل سجل املعامالت الدويل فيما يتعلق جبمع الرسوم اخلاصة بسجل املعامالت الدويل بغ   
  .اًوثابت

اجتمـاع األطـراف إىل     /، طلب مؤمتر األطراف   ٣- م أإ /١١ من املقرر    ١٧ و ١٦وفيما يتعلق بالفقرتني      - ١٠
نظـر  لتُتعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ  أعاله يف وثيقة متفرقات      ٩لفقرة  مانة أن جتمع اآلراء املشار إليها يف ا       ألا

  .خالل دورهتا الثالثنيفيها 

واليت  اجتماع األطراف بالعملية التفاعلية اليت أجراها مدير سجل املعامالت الدويل         /ورّحب مؤمتر األطراف    - ١١
الـدويل   بينت طريقة عمل سجل املعامالت الدويل مع نظم سجالت أخرى والتوافق التام بني أداء سجل املعامالت               

 .١- م أإ /١٢ الصلة اخلاصة بسجل املعامالت الدويل، وفق ما هو مطلوب يف املقـرر              واملقررات واملواصفات ذات  
اجتماع األطراف إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن جيري عملية تفاعلية ثانية تـشمل              /وطلب مؤمتر األطراف  

.  للهيئة الفرعية للتنفيذ، أثناء انعقاد الدورة الثالثنيسجالت وطنية متثيلية، كلما أمكنسجل آلية التنمية النظيفة و
 مجلة ما ستبينه، قدرة سجل املعامالت الدويل على أن          يفوزيادة على ذلك، ستبيِّن هذه العملية التفاعلية الثانية،         

  .يؤدي تلقائياً عمليات الفحص الرئيسية احملددة يف املعايري التقنية اخلاصة بتبادل البيانات بني نظم السجالت

اجتماع األطراف باملعلومات املتعلقة باألداء التشغيلي لسجل املعامالت الـدويل          /طرافورّحب مؤمتر األ    - ١٢
  .الواردة يف التقرير السنوي الرابع الذي وضعه مدير سجل املعامالت الدويل

باألنـشطة  حييطه علمـاً    اجتماع األطراف إىل مدير سجل املعامالت الدويل أن         /وطلب مؤمتر األطراف    - ١٣
  . اإلمكانيات الكافية إلجناز تلك األنشطةريتوفل اًضمان،  وباملوارد اليت ستتطلبهابالًاملخطط هلا مستق

_ _ _ _ _  

 


