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(A)     GE.04-70422    240604    240604 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 
 

 من جدول األعمال) و(٣البند 
 القضايا املنهجية

 القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤   

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس 
 من جدول األعمال) و(٣ بشأن البند

علماً بالتقرير املرحلي املتعلق بنظم     ) اهليئة(أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية           -١
 .FCCC/SBSTA/2004/4السجالت الوارد يف الوثيقة 

عايري الفنية لتبادل   ورحبت اهليئة بالتقدم الذي أحرزته األمانة، بالتعاون مع اخلرباء الفنيني، يف وضع مواصفات امل              -٢
 من  ١,٠وشددت على ضرورة ضمان أن يكون اإلصدار        . ٨-م أ /٢٤البيانات بني نظم السجالت، وفقاً ملا طلبه املقرر         

هـذه املواصفات، حبلـول دورهتا املقبلـة، متوافقاً مع شروط التصميم العامة ملعايري تبادل البيانات اليت أوصى هبا املقرر                  
 .ها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لكي يعتمد٨-م أ/٢٤

وأكـدت اهليـئة من جديد أمهية إحراز تقدم بشأن استحداث سجل املعامالت املستقل، وفقاً لألولويات اليت                  -٣
، رهناً  ٢٠٠٥وذكرت أنه من املتوقع حاليا إنشاء هذا السجل يف منتصف عام            . حددهتـا اهليئة يف دورهتا التاسعة عشرة      

 . بتوافر التمويل يف حينه وبنطاق التعديل املطلوب إدخاله على نظام الرموز املربجمة املقدم لألمانة كمسامهة عينية
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وأكـدت اهليئة أمهية ضمان التعاون الفعال يف األمد الطويل بني مديري السجالت الوطنية وسجل آلية                 -٤
ية سجالت إضافية للمعامالت ينشئها األطراف، هبدف تيسري وتعزيز         التنمية النظيفة وسجل املعامالت املستقل وأ     

 ميكن  ٨-م أ /٢٤والحظت أن التعاون املشار إليه يف املقرر        . الدقة والكفاءة والشفافية يف تشغيل نظم السجالت      
 واالختبار أن يشمل وضع وتنفيذ إجراءات تتعلق بإدارة التغري يف مواصفات معايري تبادل البيانات، وتنسيق التوفيق

 .بني نظم السجالت، وحل املشاكل، وتعليق خدمات السجالت يف حال استمرار املشاكل الفنية

ووافقت اهليئة الفرعية على أن تعد مشروع مقرر يف دورهتا احلادية والعشرين، لكي يبت مؤمتر األطراف                -٥
 وقيام مدير سجل املعامالت املستقل      يف دورته العاشرة يف مجلة أمور منها هيكل التعاون بني مديري السجالت،           

 .بتيسري هذا التعاون، وطريقة إبالغ األنشطة املضطلع هبا إىل اهليئة الفرعية املناسبة

وطلبت اهليئة إىل رئيسها أن يراعي اجلوانب التالية لدى إجراء املشاورات يف فترات ما بني الدورات مع                  -٦
 :أن يقدم إليها يف دورهتا احلادية والعشرين تقريراً عن التقدم احملرز، و٧-م أ/١٩األطراف واخلرباء وفقاً للمقرر 

 من مواصفات معايري تبادل البيانات مع شروط التصميم العامة ملعايري ١,٠ضمان توافق اإلصدار  )أ( 
ف يف   لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا        ٨-م أ /٢٤تبادل البيانات اليت أوصى هبا املقرر       

 بروتوكول كيوتو؛

تيسـري احلوار بني مديري السجالت وواضعي السجالت الوطنية الذين تسميهم األطراف، قبل              )ب( 
 انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛

إعداد مقترحات، لعرضها على نظر اهليئة يف دورهتا احلادية والعشرين، بشأن هيكل وإجراءات              )ج( 
ت يف األمد الطويل، مبا يف ذلك ما يتصل بنطاق هذا التعاون وأنشطته واإلبالغ عنه               التعاون بني مديري السجال   

  من بروتوكول كيوتو؛٨ومتويله ودوره احملتمل يف اإلسهام يف عملية االستعراض مبوجب املادة 

 .تبادل املعلومات واخلربات فيما يتصل بإنشاء نظم السجالت وتشغيلها )د( 

مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، عليه التزام مقيَّد يف املرفق باء لربوتوكول            وشـجعت اهليئة كل طرف       -٧
ْعلم األمانة باسم املنظمة اليت عينها مديراً لسجله الوطين مسؤوالً عن االحتفاظ به، بغية تيسري التعاون  كيوتو، أي ُي

 .املبكر بني مديري السجالت

قريراً عن التقدم احملرز يف استحداث وإنشاء سجل املعامالت         وطلبـت اهليئة إىل األمانة أن تقدم إليها ت         -٨
املستقل، ومقترحات بشأن القضايا التشغيلية، مبا يف ذلك اإلبالغ واملشورة واآلثار من حيث املوارد، لكي تنظر                

 .فيها يف دورهتا احلادية والعشرين
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 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لوضع       وأحاطـت اهليئة علماً مع التقدير بالتعهدات املالية اليت أعلنتها          -٩
معـايري تبادل البيانات وإنشاء سجل املعامالت املستقل، وباملسامهات املقدمة حىت اآلن إىل الصندوق االستئماين               

إال أن اهليئة أشارت إىل ضرورة تلقي مقدار أكرب كثرياً من األموال            . لألنشطة التكميلية التابع التفاقية تغري املناخ     
ـ  ية االضـطالع باألنشطة الالزمة الستحداث سجل املعامالت املستقل وإنشائه بالكامل، وتيسري التعاون بني              بغ

 .مديري نظم السجالت، وغري ذلك من األنشطة الالزمة، مثل إجراء مشاورات فيما بني الدورات

ثار يف اإلدارة وامليزانية ميكن      وثائق عن أية آ    ٩-م أ /١٦وطلبت اهليئة إىل األمانة أن تعد هلا وفقاً للمقرر           -١٠
والحظت اهليئة  . أن تترتب على اعتماد مقرر بشأن نظم السجالت، لكي تنظر فيها يف دورهتا احلادية والعشرين              

 أية اعتمادات مالية لعقد مشاورات ما بني        ٢٠٠٥-٢٠٠٤بوجه خاص أنه مل ترصد يف امليزانية األساسية للفترة          
 . أعاله، وأنه ال سبيل إىل تنفيذ هذه االستنتاجات ما مل تتوافر أموال إضافية٦قرة الدورات املشار إليها يف الف

- - - - - 


