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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة التاسعة عشرة

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩-١ميالنو، 
 من جدول األعمال املؤقت) و(٤البند 

 القضايا املنهجية
  ٧ من املادة ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة 

 من بروتوكول كيوتو
 بادل البيانات وسجل املعامالتتقرير مرحلي عن وضع معايري ت

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

، إىل األمانة أن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف وضع مواصفات            ٨-م أ /٢٤طلـب مؤمتر األطراف، مبقرره       
رهتا التاسعة  معايري تبادل البيانات بني نظم السجالت، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دو               

كما تقدم معلومات أخرى عن وضع . وتقدم هذه املذكرة معلومات عن التقدم احملرز يف هذا العمل حىت اآلن   . عشـرة 
سـجل املعـامالت وتنظر يف وسائل خفض االحتياجات من املوارد الضرورية لوضع هذا السجل وتنفيذه، وللعمل به       

 .وصيانته بعد ذلك

مشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة ويف            وقـد ترغب اهليئة الفرعية لل      
التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، تشري فيه إىل التقدم احملرز يف مواالة عملية وضع معايري                

 . ها على النحو املناسبتبادل البيانات وتوصي بإجراءات إضافية إلنشاء نظم السجالت واحلفاظ علي

 ــــــــــ

قُدمت هذه الوثيقة يف وقت متأخر عن املوعد املخطط لـه أصالً وذلك يف حماولة إلدراج معلومات                 * 
 .عن آخر أوجه التقدم يف هذا العمل
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  مقدمة-أوالً

 الوالية -ألف 

يف  بأن يعتمد مؤمتر األطرف عامالً بوصفه اجتماع األطراف          ٨-م أ /٢٤أوصى مؤمتر األطراف، مبقرره      -١
املشار إليها فيما يلي (بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، متطلبات التصميم العامة للمعايري التقنية لتبادل البيانات 

.  مبوجب بروتوكول كيوتو، بصيغتها الواردة يف مرفق هذا املقرر         )١(بني نظم السجالت  ) مبعـايري تبادل البيانات   
لتصميم العامة تشكل األساس لنموذج كامل لتبادل البيانات بني نظم وسلم املؤمتر، وهو يفعل ذلك بأن متطلبات ا

السـجالت، وتتطلب القيام الحقاً بإعداد مواصفات وظيفية وتقنية مفصلة، من أجل تسهيل تنفيذ معايري تبادل                
 .البيانات يف مجيع نظم السجالت بطريقة متوافقة

ن تقوم، عند وضعها سجل املعامالت، بالعمل املتعلق ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أ       -٢
، رهناً بتوافر املوارد، وذلك بغية إكمال       ٢٠٠٣باملواصـفات الوظيفية والتقنية ملعايري تبادل البيانات خالل عام          

ت قبل حتديد املواصفات التقنية قبل انعقاد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف واالنتهاء من تنفيذ واختبار سجل املعامال
 .انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تقوم، عند وضع هذه املواصفات، بالتعاون على حنو وثيق مع                  -٣
اخلـرباء التقنيني وأن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف                  

 .هتا التاسعة عشرةدور

وطلـب مؤمتر األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر                 -٤
األطراف يف دورته التاسعة عن التقدم احملرز يف وضع املواصفات الوظيفية والتقنية ملعايري تبادل البيانات، وأن تضع 

 .إضافية إلقامة نظم السجالت واحلفاظ عليها، على النحو املناسبأي توصيات من اختاذ إجراءات 

وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة عشرة، إىل األمانة أن تنظر يف                 -٥
 ولتشغيل سجل   ٢٠٠٤وسـائل ختفـيض االحتياجات من املوارد الالزمة لوضع وتنفيذ سجل املعامالت يف عام               

عامالت واحلفاظ عليه بعد ذلك بواسطة اتباع طرق منها التعاون يف جمال القضايا التقنية مع األطراف، وتوفري                 امل
معلومات عن هذه القضية للمشاورات املعقودة فيما بني الدورات بشأن السجالت وللدورة التاسعة عشرة للهيئة               

  )).ه(١٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/10(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 ــــــــــــــ

 . السجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت )١( 
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 نطاق املذكرة -باء 

تقـدم هـذه املذكرة معلومات عن التقدم احملرز يف العمل الرامي إىل وضع املواصفات الوظيفية والتقنية                 -٦
ما تقدم املذكرة معلومات أخرى عن عملية وضع سجل املعامالت    ك. ملعـايري تبادل البيانات بني نظم السجالت      

 ولتشغيله ٢٠٠٤وتنظر يف وسائل لتخفيض االحتياجات من املوارد الالزمة إلمتام وضع وتنفيذ هذا السجل يف عام 
 .واحلفاظ عليه بعد ذلك

 اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -جيم 

قـد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة                 -٧
والتوصية مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، يشري إىل التقدم احملرز يف عملية مواالة وضع 

 . نظم السجالت واحلفاظ عليها، على النحو املناسبمعايري تبادل البيانات ويوصي بإجراءات إضافية إلنشاء

  معلومات أساسية-ثانياً 

، بأن يعتمد مؤمتر األطراف عامالً بوصفه اجتماع األطراف، يف          ٧-م أ /١٩أوصـى مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٨
 وباإلضافة. وتوكول كيوتو  من بر  ٧ من املادة    ٤دورته األوىل، طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقرة          

نظيفة ، باعتماد الطرائق واإلجراءات املتعلقة بإنشاء آلية لتنمية ٧-م أ/١٧إىل ذلك، قام مؤمتر األطراف، يف مقرره 
وحتتوي هذه الطرائق على أحكام بشأن نظم السجالت لضمان         .  من بروتوكول كيوتو   ١٢وفقاً للتعريف الوارد يف املادة      

ـ       ترحيل - حسب ما يكون مناسباً -أن إصدار وحيازة وحتويل واحتياز وإلغاء وسحب وكذلك     احملاسـبة الدقـيقة بش
 .وحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، ووحدات خفض االنبعاثات، وختفيضات االنبعاثات املعتمدة

 :وتعّرف هذه األحكام نظم السجالت التالية -٩

أطراف (ليها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية السجالت الوطنية، اليت تنشئها وحتافظ ع )أ( 
 ؛)املرفق األول

سجل آلية التنمية النظيفة، الذي ينشئه وحيافظ عليه اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة بالنيابة               )ب( 
 ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(عن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 .سجل املعامالت، الذي تنشئه األمانة وحتافظ عليه للتحقق من صحة املعامالت )ج( 

ووفقـاً هلـذه األحكام، ينبغي أن يتوافق هيكل ونسق بيانات السجالت مع معايري تبادل البيانات اليت                  -١٠
 دقيق وشفاف اعـتمدها مؤمتـر األطراف عامالً بوصفه اجتماع األطراف لغرض ضمان تبادل البيانات على حنو    
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وترمي هذه الوسائل املشتركة لتبادل البيانات بني السجالت، عن طريق سجل املعامالت، إىل تيسري              . ومتسـم بالكفاءة  
 من بروتوكول كيوتو    ١٧ و ١٢ و ٦املعـامالت اليت يتعني أن تؤديها السجالت يف إطار اآلليات الوارد تعريفها يف املواد               

 . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤ات املخصصة مبوجب الفقرة وطرائق احملاسبة املتعلقة بالكمي

ومن . ، أساس معايري تبادل البيانات هذه٨-م أ/٢٤وتشكل متطلبات التصميم العامة، كما ترد يف املقرر  -١١
أجـل تيسري تنفيذها يف مجيع نظم السجالت بطريقة متوافقة، فإن من الضروري إدراج متطلبات التصميم العامة               

 :ا يليفيم

املواصفات الوظيفية، اليت حتدد املتطلبات الرئيسية املتعلقة بتبادل البيانات واليت جيب أن تفي هبا               )أ( 
 السجالت وسجل املعامالت مبوجب بروتوكول كيوتو؛

املواصـفات التقنية، اليت تتضمن التفاصيل التقنية الكاملة للكيفية اليت جيب هبا تنفيذ املتطلبات               )ب( 
 . يف املواصفات الوظيفيةاحملددة

  التقدم احملرز بشأن معايري تبادل البيانات-ثالثاً 

 املواصفات الوظيفية -ألف 

إن األعمال الرامية لوضع املواصفات الوظيفية ملعايري تبادل البيانات قد اضطلع هبا مبساعدة من خرباء استشاريني                 -١٢
 .شأن اجلوانب التقنية لعملية وضع السجالت الوطنيةوبالتعاون مع خرباء تقنيني من عدة أطراف يعملون ب

وقد .  ومرفقاهتا٨-م أ/٢٤، و٧-م أ/١٩و , ٧-م أ/١٧وقد اسُتمدت املواصفات الوظيفية من املقررات  -١٣
 .بذلت كل حماولة للحفاظ على االتساق مع هذه املقررات

ني السجالت، فإن األعمال املتعلقة مبعايري      ونظراً إىل الدور احملوري لسجل املعامالت يف تبادل البيانات ب          -١٤
تبادل البيانات قد بدأت يف سياق إعداد طلب تقدمي عروض، كان يتعني عن طريقها اختيار متعاقد إلكمال كل                  

أما مشاريع املواصفات الوظيفية ملعايري تبادل      . مـن إعداد معايري تبادل البيانات وإعداد وتنفيذ سجل املعامالت         
املعامالت، املقرر إدراجها يف طلب تقدمي عروض، فقد أُعدت ونوقشت بصورة غري رمسية يف              البـيانات وسجل    

وأُعدت مشاريع مواصفات أخرى ونوقشت     .  مع خرباء تقنيني يعملون يف وضع سجالت وطنية        ٢٠٠٣مايو  /أيار
ة للهيئة الفرعية   أثـناء املشـاورات السابقة للدورة اليت أجريت بشأن السجالت وذلك قبيل الدورة الثامنة عشر              

 ٥٠وقد حضر هذه املشاورات حنو      ). ، بون، أملانيا  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢(للمشـورة العلمـية والتكنولوجية      
 . مشاركاً من األطراف واملنظمات
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أمـا احلاجة إىل تقدمي مسامهات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية               -١٥
ملناخ واليت ترمي إىل التمكني من إصدار طلب تقدمي عروض فقد نوقشت أثناء املشاورات السابقة               بشـأن تغري ا   

، يف الدورة الثامنة عشرة )نيوزيلندا(للدورة واملشاورات غري الرمسية، اليت قام بدور امليسر هلا السيد مواري وورد    
راف عن القلق من أنه قد يكون من الصعب         وأعربت بعض األط  . للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     

ولذلك فقد ُرئي، رهناً بتوفر املوارد، أن       . مجع مسامهات كافية متكّن من السري يف عملية وضع سجل املعامالت          
وعلى هذا األساس، . تكون األولوية يف العمل هي إعداد املواصفات التقنية ملعايري تبادل البيانات وسجل املعامالت

راف بتقدمي مسامهات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن             عدة أط تعهـدت   
وُرئـي أن العمل بشأن إنشاء سجل املعامالت ينبغي أن ينتظر إىل حني إجراء مزيد من املناقشات بشأن                  . تغـري املـناخ   

ملشاورات السابقة للدورة واليت ستسبق الدورة التاسعة عشرة        االحتـياجات مـن املوارد، والوسائل املمكنة لتلبيتها، يف ا         
 ).٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٨ميالنو، إيطاليا، (للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 وعلى هذا األساس، قامت األمانة بالفصل بني أعماهلا املتعلقة مبعايري تبادل البيانات وأعماهلا الرامية إىل               -١٦
وقد مكن ذلك عملية مواالة صقل املواصفات الوظيفية والتقنية ملعايري تبادل البيانات من             . وضع سجل املعامالت  

وأُعد مشروع نص منقح للمواصفات الوظيفية وُعمم على اخلرباء التقنيني من أجل            . أن تـنطلق بصورة مستقلة    
د يف ورقة غري رمسية جرى النظر فيها يف املشاورات          أما النص احلايل للمواصفات الوظيفية، الذي ير      . التعليق عليه 

فقد ظل  > http://unfccc.int/sessions/workshop/281103/index.html<السابقة للدورة واملتاح على املوقع      
 .هو األساس إلعداد املواصفات الوظيفية ملعايري تبادل البيانات

 املتطلبات اليت جيب أن تلبيها السجالت الوطنية وسجل         واملواصفات الوظيفية ملعايري تبادل البيانات حتدد      -١٧
 :املعامالت فيما يتعلق باجملاالت التالية

بروتوكوالت (آلـية التـبادل، ومتطلـبات حتديد التفاصيل فيما يتعلق بكيفية إرسال الرسائل               )أ( 
تسلسل (ل ومىت ترَسل    وفيما يتعلق بالرسائل اليت ينبغي أن ترسَ      ) الرسـائل، واالسـتيثاق، والتشـفري، واألمن      

إصدار وحدات  (وقد جرى متييز تسلسالت الرسائل فيما يتعلق خبمس عمليات من عمليات املعامالت             ). الرسائل
الكمـيات املخصصـة، ووحدات اإلزالة، وختفيضات االنبعاثات املعتمدة؛ وحتويل وحدات الكميات املخصصة             

ت اخلارجية إىل سجالت أخرى؛ والتحويالت الداخلية       ووحدات اإلزالة إىل وحدات خفض انبعاثات؛ والتحويال      
حلل أي أوجه تضارب يف     (وعملية توفيق واحدة    ) ألغـراض اإللغاء والسحب؛ والترحيل إىل فترة االلتزام التالية        

 ؛)جمموعات بيانات السجالت وسجل املعامالت

نبغي إدراجها يف الرسائل    نسق التحويل، ومتطلبات حتديد التفاصيل فيما يتعلق بالبيانات اليت ي          )ب( 
 وكيفية وضعها يف النسق املناسب؛) مبا يف ذلك األرقام املتسلسلة، وأرقام احلسابات، وأرقام املعامالت(
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قيد البيانات يف السجل، ومتطلبات حتديد التفاصيل فيما يتعلق بالبيانات اليت ينبغي تسجيلها يف               )ج( 
 ت ولعملية التوفيق؛نظم السجالت دعماً لعمليات مراجعة احلسابا

الدقة والرتاهة  (متطلبات إدارة العمليات، ومتطلبات حتديد التفاصيل فيما يتعلق بصحة البيانات            )د( 
اإلذن (، وسالمة النظم    )الكفاءة، واالختبار، واملدة املقررة للتوقف عن العمل      (، وأداء النظم    )ومـنع التبايـنات   

 ؛)اخلاص باملستعمل، ومتانة النظام واألمن

إدارة التغيري، ومتطلبات حتديد التفاصيل فيما يتعلق بكيفية حتسني املواصفات التقنية ملعايري تبادل   )ه( 
 .البيانات استجابةً ألوجه التقدم التكنولوجي، على النحو املناسب

 املواصفات التقنية -باء 

ن إعداد املواصفات التقنية ملعايري على أساس املواصفات الوظيفية، مت االنتهاء من قدر كبري من العمل بشأ -١٨
وكمـا هو األمر فيما يتعلق باملواصفات الوظيفية، فإن هذا العمل قد اضطُِلع به مبساعدة من خرباء                 . البـيانات تـبادل   

 .ةاستشاريني وبالتعاون مع خرباء تقنيني من عدة أطراف يعملون بشأن اجلوانب التقنية الستحداث السجالت الوطين

ِمدت املواصفات التقنية، وذلك بصورة غري مباشرة عن طريق املواصفات الوظيفية، من املقررات وقد اسُت -١٩
وقد ُبِذلت كل حماولة للحفاظ على االتساق مع هذه املقررات .  ومرفقاهتا٨-م أ/٢٤، و٧-م أ/١٩، و٧-م أ/١٧

 .واملواصفات الوظيفية

يرد يف ورقة غري رمسية متاحة على املوقع        ) ١,٠ للنسخة   ٣املشروع رقم   (واملشـروع احلايل للمواصفات التقنية       -٢٠
>http://unfccc.int/sessions.workshop/281103/index.html <      وخضع . وقد ُنظر فيه يف املشاورات السابقة للدورة

 .وطنيةهذا املشروع جلولتني من التعليقات واملناقشات غري الرمسية مع خرباء تقنيني يعملون يف استحداث السجالت ال

وبالنظر إىل التعقيد التقين هلذا العمل وضيق الوقت املتاح للقيام به عقب تلقي املوارد، كان من الضروري  -٢١
تركيز جهود االستحداث حىت اآلن على جماالت يتسم فيها وضوح معايري تبادل املعلومات بأعلى أولوية بالنسبة                

 للمواصفات التقنية التفاصيل التقنية الالزمة للتمكني من        وحيدد املشروع احلايل  . إىل واضـعي السجالت الوطنية    
 :تنفيذ مجلة أمور من بينها اجلوانب التالية للسجالت ولسجل املعامالت

بني اجلدران " شبكة خاصة افتراضية"ضمان أمن االتصاالت على شبكة اإلنترنت عن طريق إجياد  )أ( 
لوصول إىل أي نظام سجل إال للرسائل املرَسلة بعناوين حمددة          فال ُيسَمح با  . الـنارية املنشأة يف كل نظام سجل      

والربوتوكول ) ويب(وترَسل الرسائل وُتستقبل باستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية        . لـربوتوكول اإلنترنـت   
اليت تتيح ) XML(وُتشكَّل يف نسق باستخدام لغة اإلخراج القابلة لالمتداد ) SOAP(البسيط للوصول إىل األشياء 
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ويستوثق من مجيع االتصاالت باستخدام    ). حتدَّد ببطاقات بيانات  (ستخدام فئات بيانات مرنة وُتفَهم بشكل عام        ا
 ؛)SSL(شهادات رقمية، كما يرد تعريفها يف سجل املعامالت، وُتشفَّر باستخدام تكنولوجيا طبقات الْوصل املأمونة 

 مبا يف ذلك مجيع الرسائل واملكونات       التسلسـالت الكاملـة لـلمعامالت ولعمليات التوفيق،        )ب( 
والوظـائف الـيت يشـتمل عليها سجل املعامالت والسجالت األخرى واملطلوبة لدعم إرسال الرسائل وتلقيها                

وهذه التسلسالت حتدد كذلك مراحل وأنواع املكانة، للتمكني من مراجعة املعامالت، ولكي ميكن             . ومعاجلـتها 
 ت أن ختطر السجل باإلمتام الناجح للمعاملة؛للردود اليت يرسلها سجل املعامال

، وبطاقات )األرقام املسلسلة، وأرقام احلسابات، وأرقام املعامالت (احملـددات الكاملـة للهوية       )ج( 
 ، والرموز املستخدمة إلعطاء معىن للقيم الرقمية يف معيار تبادل البيانات؛XMLالبيانات من نوع 

  للرسائل؛XMLالنسق الوثائقي  )د( 

قيد البيانات يف السجل، مبا يف ذلك قيد بيانات تاريخ الرسائل، وبيانات تاريخ التوفيق، وبيانات   )ه( 
 النشاط الداخلي، فضالً عن سجل جلميع الرسائل املرَسلة واملتلقاة؛

ادل إجراءات إدارة التغيري، لضمان التطبيق السلس للنسخ احملسَّنة من املواصفات التقنية ملعايري تب             )و( 
 .البيانات استجابةً ألوجه التقدم التكنولوجي

فاملكونات والوظائف  . وقـد ُوِضـعت املواصفات التقنية لكي ال تقيد بال داٍع تصميم نظم السجالت              -٢٢
احملددة للتنفيذ يف السجالت ضرورية لتبادل البيانات بشكل دقيق وشفاف ومتسم بالكفاءة وميكن أن تكون داخلة 

وقد ُبذلت كل حماولة لتجنب وجود معوقات على        . األنسب على اإلطالق لنظام السجل    يف صـميم الطـريقة      
 .واعُتمدت معايري الصناعة حيث ما كان ذلك ممكناً. خيارات املعدات أو الربجميات

ومـا زال يـتعني إمتام بعض األعمال بشأن املواصفات التقنية ملعايري تبادل البيانات، وخاصة إمتام َنَسق                  -٢٣
، ووضع بروتوكوالت اختبار مشتركة من أجل نظم السجالت وإعداد التوجيهات املتعلقة XMLئق من نوع الوثا

 .٢٠٠٤ومن املتوقع أن ينتهي هذا العمل يف الربع األول من عام . حبفظ البيانات واستعادهتا

  التقدم احملرز بشأن سجل املعامالت-رابعاً 

 املواصفات الوظيفية -ألف 

 الوصف الوارد أعاله، فإن العمل الرامي إىل وضع املواصفات الوظيفية لسجل املعامالت قد              كما جاء يف   -٢٤
كعنصر من عناصر طلب تقدمي     (اُضطلع به يف بادئ األمر باالقتران مع املواصفات الوظيفية ملعايري تبادل البيانات             
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اون مع خرباء تقنيني من عدة      ولذلـك فقد اُضطلع هبذا العمل مبساعدة من خرباء استشاريني وبالتع          ). عـروض 
 مع خرباء تقنيني وأثناء     ٢٠٠٣مايو  /أطـراف، وخاصـة عـن طريق املناقشات غري الرمسية اليت أُجريت يف أيار             

املشـاورات السابقة للدورة بشأن السجالت واليت سبقت مباشرة الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة               
 ).، بون، أملانيا٢٠٠٣يه يون/ حزيران٢(العلمية والتكنولوجية 

 وهي تتسق مع ٨-م أ/٢٤ و٧-م أ/١٩وقد اسُتمدت املواصفات الوظيفية لسجل املعامالت من املقررين  -٢٥
وهذه املواصفات حتدد الوظيفية اليت ينبغي أن يوفرها سجل املعامالت، مبا يف ذلك وظائفه املتعلقة . هذين املقررين

ائـية الكتشاف أوجه التباين يف املعامالت املقترحة، وبيانات املدخالت          بتـناول الرسـائل، واملـراجعات التلق      
 .واملخرجات، وقيد البيانات يف السجل، وهيكل قاعدة البيانات، والوصالت البينية املطلوبة

ت واملشروع احلايل للمواصفات الوظيفية يتطلب االستعراض اآلن يف ضوء املواصفات التقنية ملعايري تبادل البيانا              -٢٦
ويتطلب الفصل بني تياري العمل هذين االضطالع بقدر كبري من أعمال االستحداث يف             . والـيت اكتملت إىل حد كبري     

والتقدم احملرز  . إطـار معـايري تبادل البيانات اليت كان من املتوخى أصالً أن تكون قيد العمل من أجل سجل املعامالت                  
 .نعكس يف املواصفات املتعلقة بسجل املعامالتمؤخراً بشأن معايري تبادل البيانات سيتعني أن ي

 وسائل ختفيض االحتياجات من املوارد -باء 

 تقديرات أولية باالحتياجات املمكنة من      ٢٠٠٣يونيه  /ُعرضت يف املشاورات السابقة للدورة يف حزيران       -٢٧
النظر إىل الدرجة اليت بلغتها وب. املـوارد الالزمة إلعداد سجل املعامالت وللمزيد من صقل معايري تبادل البيانات   

عملـية وضـع مشروع املواصفات الوظيفية يف ذلك الوقت، مل يكن ممكناً تقدمي تقدير واضح باالحتياجات من              
وقد قدمت األمانة سيناريوهني إرشاديني بشأن املوارد، تبعاً ملستوى األداء وإمكانية التعويل واملتانة واألمن . املوارد

 .ا استحداث وتنفيذ سجل املعامالتاليت سيجري يف حدوده

ومـن املمكـن اآلن تقديـر االحتـياجات املمكنة من املوارد بدقة أكرب وذلك بفضل ما أُجري منذ                    -٢٨
يونـيه مـن إعداد مواصفات أكثر تفصيالً ملعايري تبادل البيانات، وخاصة حتديد املكونات والوظائف           /حزيـران 

وعلى هذا األساس،   . التوفيق اليت ينبغي أن ينفذها سجل املعامالت      واالتصـاالت واالستيثاق واألمن وإجراءات      
 ١ ٨٠٠ ٠٠٠-١ ٢٠٠ ٠٠٠تقدر األمانة املوارد املطلوبة لتصميم سجل املعامالت وتشكيله واختباره وبدء تنفيذه مببلغ             

ة مرتفعة على افتراضات    بيد أنه ينبغي التشديد على أن هذا التقدير يعتمد بدرج         . )٢(دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    
وهذا التقدير ال يشمل التكاليف اجلارية املتعلقة       . تـتعلق مبعـدالت التعاقد وعلى حلول حمددة يف تصميم النظام وتنفيذه           

 .بالتشغيل والصيانة والتحديث

 ــــــــــــــ

مليزانية  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة احملدد يف ا        ١ ٥٠٠ ٠٠٠هـذا يـتفق مع مبلغ ال           )٢( 
 . من أجل استحداث سجل املعامالت وتنفيذه واختباره٢٠٠٥ - ٢٠٠٤الربناجمية لفترة السنتني 
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 تدابري ختفيض االحتياجات من املوارد: ١اجلدول 

 وسائل ختفيض التكاليف احلجج املؤيدة احلجج املعارضة التأثري على املوارد
 غري واضح �
ميكن أن يؤدي ذلك     �

يف إىل زيادة التكال  
إذا وجـدت مسائل   
 كربى تتعلق بالتوافق

 التداخل حمدود �
 خماطر التوافق �

ــتداخل يف  � ــض ال بع
هيكل قاعدة البيانات،   
ومـراجعات داخلية،   

 ووحدة اتصاالت

مسـامهة عينية تتمثل يف     -١
نظــام رمــوز بــرجمة 

 لسجل املعامالت

ختفيض االحتياجات   �
 مبقدارمـن املوارد    

ــدة  ــيف وح تكال
 االتصاالت

حتتاج مجيع السجالت    � خماطر توافق حمدودة �
املعامالت هي وسجل   

إىل وحدات اتصاالت   
 متوافقة

مسامهة عينية تتمثل يف     -٢
 وحدة اتصاالت

ختفيض االحتياجات   �
مـن املوارد مبقدار    
تكاليف بناء سجل   

 عامالتامل

ــض  � ــعر بع ــد تش ق
األطراف بالقلق من أن    
الطرف املانح قد يكون    

ناء سجل  له تأثري على ب   
 االتفاقيةعامالت م

ــن أن  � ــتداخل ميك ال
 يف  ١٠٠يكون بنسبة   

ــن ســجل  ــة م املائ
معــامالت االتفاقــية 
اإلطاريـة بشأن تغري    

 املناخ

مسامهة عينية تتمثل يف     -٣
نظــام رمــوز بــرجمة 

 لسجل التعامالت

حيـتمل أن خيفض     �
ــن   ــك مـ ذلـ
االحتــياجات مــن 
ــدار   ــوارد مبق امل
تكالـيف التشغيل   

 تحديثوالصيانة وال

ــض  � ــعر بع ــد تش ق
األطراف بالقلق من أن    
الطرف املضيف له تأثري  

عامالت معـلى سجل    
 االتفاقية

ــق   � ــر توافـ خماطـ
 الربجميات/عداتامل

هذا ال خيفض تكاليف     �
 االستحداث

ــيف   � ــرف املض الط
  التكاليفيتحّمل

عرض استضافة سجل    -٤
 عامالتامل

مية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة عشرة، حبث األمانة وسائل ختفيض          ووفقاً لطلب اهليئة الفرعية للمشورة العل      -٢٩
االحتياجات من املوارد الالزمة إلمتام وضع وتنفيذ سجل املعامالت، ولتشغيله واحلفاظ عليه بعد ذلك بواسطة طرق منها                 

 .يت حددهتا األمانة اخليارات الرئيسية ال١وُتعَرض يف اجلدول . التعاون بشأن القضايا التقنية مع األطراف

واخلـيارات املطروحة هنا لتخفيض االحتياجات من املوارد فيما يتعلق بسجل املعامالت تنطوي بشكل               -٣٠
فاستحداث الربجميات يتسم بالكثافة من حيث العمل وعادة ما         . رئيسـي على مسامهات عينية بنظام رموز برجمة       

عدم التوافق، اليت هلا نفس القدر من األمهية والتكلفة، فتكون          أما مسائل   . تتجاوز تكاليفه بكثري تكاليف املعدات    
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شائعة عند اجلمع بني نظم رموز برجمة من مصادر خمتلفة، واخلطر الذي تنطوي عليه هذه اخليارات يكون أصغر                  
. ١ من اجلدول    ٣بقـدر كبري إذا كان األمر ينطوي على املسامهة العينية بنظام كامل، كما هو احلال يف اخليار                  

، من شأنه عادة أن     ٢وحيـثما ال يكون ذلك ممكناً، فإن املسامهة العينية بوحدة كاملة، كما هو احلال يف اخليار                 
 .يشكل خطراً أقل

، قد يكون من املمكن بناء سجل معامالت املاحنني وفقاً للمواصفات التقنية للوحدات، ٣ويف إطار اخليار  -٣١
وإذا اُتخذ كمثال هنا سجل املعامالت الذي     . حنني واملتلقني على السواء   الـيت تليب احتياجات سجل معامالت املا      

جيـري اسـتحداثه مـن أجل خمطط االحتاد األورويب لالجتار باإلنبعاثات، فإن املواصفات التقنية ميكن أن تليب                  
الحتاد احتـياجات سجل املعامالت األعم اخلاص باالتفاقية وتضمن أن ُتعَزل بوضوح أي قواعد حمددة خاصة با               

األورويب، بـل ورمبـا أن تزال، حبيث ال تؤثر على ما يتبقى من نظام الرموز املعمول به والذي يستخدمه سجل         
 .ومع ذلك فإن هذه املواصفات التقنية ستليب االحتياجات األوروبية. املعامالت يف إطار بروتوكول كيوتو

وعلى الرغم من أنه ميكن أن خيفّض       . ُمبنَتج على اإلسهام خبدمة وليس      ١ يف اجلدول    ٤ويـنطوي اخليار     -٣٢
التكالـيف ختفيضـاً هائالً يف األجل الطويل، فإنه لن خيفض االحتياجات األولية املطلوبة من املوارد الستحداث                 

 .سجل املعامالت يف إطار بروتوكول كيوتو
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