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(A)     GE.04-70982    151204    151204
EZE.04-480 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

               من جدول األعمال  )  و ( ٥      البند 
                القضايا املنهجية

  ٤                                         القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة 
                    من بروتوكول كيوتو ٧               من املادة 

 سجالت يف إطار الفقرةالقضايا املتصلة بنظم ال
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                                                           قـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف يف            
  :                           باعتماد مشروع املقرر التايل             دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

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

                إن مؤمتر األطراف،

ــري   ــرراته          إذ يشـ   ، ٧-   م أ /  ١٨   ، و ٧-   م أ /  ١٧   ، و ٧-   م أ /  ١٦   ، و ٧-   م أ /  ١٥   ، و ٧-   م أ /  ١١                إىل مقـ
  ، ٩-   م أ /  ١٩   ، و ٨-   م أ /  ٢٤   ، و ٧-   م أ /  ٢٤   ، و ٧-   م أ /  ١٩ و
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                        ِ                                                            بالتقدم الكبري احملرز من ِقبل العديد من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف إنشاء           وإذ يرحب   
                    ِ                                                                                    سجالهتا الوطنية، ومن قِبل األمانة يف وضع مواصفات معايري تبادل البيانات، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل       

  ، )١ (             املعامالت الدويل

                                                                                    ن أجل تيسري املخططات اإلقليمية لتداول انبعاثات غازات الدفيئة، ميكن لألطراف أن                      بأنه م         ّ  وإذ يسلّم   
                           ، ومبا يتوافق مع طرائق حساب  �٧    م أ  /  ١٩                                                                 تنشـئ نظم سجالت باإلضافة إىل تلك النظم املشار إليها يف املقرر          

               لي باسم سجالت                                                 من بروتوكول كيوتو، ويشار إليها فيما ي        ٧              من املادة     ٤                                 الكمـيات املخصصة مبوجب الفقرة      
                    املعامالت التكميلية، 

                                                                                              بأن اإلنشاء املبكر لنظم السجالت هو أمر أساسي بالنسبة لالنطالقة السريعة آللية التنمية                     ّ    وإذ يسـلّم    
                     من بروتوكول كيوتو،  ١٢                   النظيفة مبوجب املادة 

                 وتوكول كيوتو يف            من بر   ٧              من املادة     ٤                                                     بدور قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة مبوجب الفقرة               ّ    وإذ يسلّم     
                                            تيسري عمليات الفحص املؤمتت لسجل املعامالت الدويل،

                                                                    بدور األمانة، كمديرة لسجل املعامالت الدويل، يف إنشاء وصيانة هذا السجل،        وإذ ينوه  

                                                                                       أمهية التعاون الفعال الطويل األجل فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت، أي                     وإذ يالحـظ    
                                                                            ية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت الدويل، وسجالت املعامالت التكميلية،            السجالت الوطن

                                                                                         من األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت يقع على عاتقها التزام حمدد يف املرفق باء أن                      يطلـب  - ١  
                  ، بأمساء املنظمات    )    ٢٠٠٥      مايو   /    أيار (                                                                                  تبلغ األمانة، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني            

                                                                                                      املعينة إلدارة السجالت الوطنية وكذلك، حسب االقتضاء، أمساء املنظمات اليت تتوىل إدارة سجالت املعامالت              
                                                               التكميلية، مبا فيها املنظمة املعينة ألداء هذا الدور على أساس مؤقت؛

                              التقنية لتبادل البيانات بني                                                               بأنه قد متت صياغة متطلبات التصميم العامة للمعايري                  ً    حيـيط علماً   - ٢  
                                          ، من خالل وضع مواصفات وظيفية وتقنية مفصلة؛ ٨-   م أ /  ٢٤                     ً        نظم السجالت، وذلك وفقاً للمقرر 

                                                               أن السجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وسجل املعامالت                        يؤكـد مـرة أخـرى      - ٣  
                                           ً البيانات هذه، مبا يف ذلك البيانات احملدثة دورياً                                                     ، جيب أن تنفذ املواصفات الوظيفية والتقنية ملعايري تبادل  )٢ (     الدويل

                                                                                                                اليت تتيحها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل واليت يتم إعدادها من خالل التعاون فيما بني اجلهات                  
                           اليت تتوىل إدارة نظم السجالت؛

                                                      

  .                         باسم سجل املعامالت املستقل ٧-   م أ /  ١٩                  يشار إليه يف املقرر   ) ١ (

  .                         باسم سجل املعامالت املستقل ٧-   م أ /  ١٩                  يشار إليه يف املقرر   ) ٢ (
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                   ون مع اجلهات اليت                                                                         مـن اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل القيام، بالتعا                 يطلـب  - ٤  
                                                                                     ً                 تتوىل إدارة نظم السجالت األخرى، بوضع إجراءات تشغيلية موحدة للتنفيذ يف مجيع نظم السجالت، فضالً عن              
                                                                                                          املمارسات املوصى هبا وتدابري تقاسم املعلومات ألغراض نظم السجالت، من أجل تيسري وتعزيز التوافق والدقة               

                                       والكفاءة والشفافية يف تشغيل نظم السجالت؛

                                                                                    مـن اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن تدرج اإلجراءات التشغيلية                    يطلـب  - ٥  
  :      أعاله ٤                                                     املوحدة التالية ضمن تلك اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                            اإلبـالغ عـن االختبار املوحد والتقييم املستقل لنظم السجالت، والتدابري الرامية إىل ضمان                ) أ (  
                                                                      بادل البيانات اليت تشمل عمليات الفحص املؤمتت اليت جيريها سجل املعامالت الدويل             تنفيذ معايري ت

                                                                                    املطابقة املنسقة للبيانات فيما بني نظم السجالت على أساس عمليات املطابقة املعرفة يف معايري     ) ب (  
               تبادل البيانات

                           ا يف ذلك إعداد التغيريات                                                                         اإلدارة املنسـقة للتغـيريات يف مواصفات معايري تبادل البيانات، مب            ) ج (  
                وتنفيذها ورصدها

                                                                                             اسـتهالل وصـيانة قـنوات اتصـال إلكترونية مأمونة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتزامات                  ) د (  
                                ومسؤوليات كل نظام من نظم السجالت

                                   منع وحل املشاكل التقنية والتشغيلية؛    ) ه (  

  :        ما يلي                                          من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل    يطلب - ٦  

                                                                                    أن تتيح صيغ املواصفات الوظيفية والتقنية ملعايري تبادل البيانات اليت ستنفذها نظم السجالت؛  ) أ (  

                                                                                      أن تتيح املعلومات عن وظائف سجل املعامالت الدويل، مبا يف ذلك عمليات الفحص املؤمتت                ) ب (  
                  اليت سيتم إجراؤها؛

  ٤                                                  وىل إدارة نظم السجالت املشار إليها يف الفقرتني                                                    أن تيسر التعاون فيما بني اجلهات اليت تت         ) ج (  
                                                                                                         أعـاله، وإشـراك اخلرباء املناسبني من أطراف يف بروتوكول كيوتو غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،                ٥ و

                                                                                                                وخباصـة فيما يتعلق بإعداد التقارير عن االختبار املوحد والتقييم املستقل لسجل املعامالت الدويل، على النحو                
      أعاله؛  )  أ ( ٥                  شار إليه يف الفقرة   امل

                                                                                                 أن تستكشف السبل املناسبة لتبادل املعلومات التقنية مع اجلهات اليت تتوىل إدارة أنواع مماثلة                ) د (  
               من نظم السجالت؛
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                                                                                     أن تسـتهل وتصـون قـنوات اتصال إلكترونية مأمونة مع نظم السجالت، ومع سجالت                   ) ه (  
                                 ً                                        ائها للمتطلبات التقنية احملددة وفقاً ملعايري تبادل البيانات واإلجراءات                                                  املعـامالت التكميلـية، على أساس استيف      

        أعاله؛ ٥   و ٤                                       التشغيلية املوحدة املشار إليها يف الفقرتني 

                                                                                          أن ترسل إخطارات، على النحو احملدد يف مواصفات معايري تبادل البيانات، بشأن اإلجراءات               ) و (  
                    ً                               ون السجل قد اختذ إجراًء ضمن اإلطار الزمين احملدد، بإحالة                                                الـيت سـتنفذها السـجالت والقيام، حيثما ال يك      

                                                                                                     املعلومـات ذات الصلة إىل الطرف املعين وإتاحة هذه املعلومات ألغراض االستعراض اخلاص بالطرف مبوجب                
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٨      املادة 

                      ملشار إليها يف املقرر                                                                                 أن تتيح الوصول إىل البيانات املدرجة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة ا             ) ز (  
                                                                           وغريها من نظم املعلومات من أجل تيسري عمليات الفحص املؤمتت لسجل املعامالت الدويل؛ ٧-   م أ /  ١٩

                                                                                       أن حتـيل إىل سـجالت املعـامالت التكميلـية البيانات ذات الصلة مبشاركة األطراف يف                  ) ح (  
                      يذ التقين هلذه املخططات؛                                                           املخططات اإلقليمية لتداول انبعاثات غازات الدفيئة، ألغراض التنف

                                                                                               أن تضـع ترتيـبات، مبـا يف ذلك ترتيبات قانونية ممكنة، مع اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم                    ) ط (  
                                                                                                    السـجالت، وسجالت املعامالت التكميلية، حسب االقتضاء، على أساس اإلجراءات التشغيلية املوحدة املشار             

        أعاله؛ ٥   و ٤                إليها يف الفقرتني 

  )  ج ( و  )  ب ( ٧                                                                   إلكترونية موحدة لإلبالغ عن املعلومات املشار إليها يف الفقرة                         أن تصوغ مناذج    ) ي (  
      أعاله؛

  )  أ ( ٥                                                                                            أن حتـيل تقاريـر التقييم املستقل للسجالت الوطنية، على النحو املشار إليه يف الفقرة                  ) ك (  
     من  ٨         جب املادة                                                                                            أعاله، مبا يف ذلك نتائج االختبار املوحد، للنظر فيها كجزء من استعراض السجالت الوطنية مبو           

                بروتوكول كيوتو؛

                       ً                 من بروتوكول كيوتو، بناًء على طلب        ٨                                                 أن تقدم معلومات ألفرقة االستعراض مبوجب املادة          ) ل (  
                               هذه األفرقة، من أجل تيسري عملها؛

                                                                                          أن تقـدم تقاريـر سنوية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                 ) م (  
                                                                                     التنظيمية، واألنشطة، واالحتياجات للموارد، وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتحسني                                   كـيوتو بشأن الترتيبات   
                  تشغيل نظم السجالت؛

  :                                                                          من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل إتاحة املعلومات املستوفاة التالية    يطلب - ٧  

                                                  معلومات عن احلالة التشغيلية لكل نظام من نظم السجالت  ) أ (  
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                     َّ                                                              مـات عـن الوحـدات اليت حدَّد سجل املعامالت الدويل وجود تباين أو عدم اتساق                    معلو  ) ب (  
                                                                بصددها، واحلاالت اليت مل يتم بصددها حل مشكلة التباين أو عدم االتساق 

                                                                           معلومـات عن اإلجراءات الالزمة احملددة يف اإلخطارات املوجهة من سجل املعامالت الدويل     ) ج (  
        مين احملدد                         واليت مل تنجز ضمن اإلطار الز

                                           أبريل من كل سنة، بشأن حيازات الوحدات        /        نيسان   ١٥                                      معلومات جممعة، تقدم يف موعد أقصاه         ) د (  
                                      حبسب أنواع الوحدات واحلسابات املعرفة       )                       على أساس توقيت عاملي    (                                               يف كل سجل يف هناية السنة التقوميية السابقة         

ً                                 يف معايري تبادل البيانات ومبستوًى من التفصيل يتسق مع مست                           ُ  ّ                                   وى التفاصيل اليت ُيبلّغ هبا من قبل أطراف بروتوكول                                     
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٧           من املادة  ١                                                كيوتو املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية مبوجب الفقرة 

     ، أن  ٧-   م أ /  ١٩                                                         ً               من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفقاً للمقرر             يطلـب  - ٨  
                                                                                  والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإجراء مشاورات مع                                                يقـوم قـبل انعقاد الدورة الثانية      

                                                                                                          أطراف بروتوكول كيوتو املدرجة وغري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن عمليات الفحص اليت سيجريها               
                    تقرير عن نتائج                                                                                            سجل املعامالت الدويل ومدى توافقها مع األحكام ذات الصلة ملقررات مؤمتر األطراف، وتقدمي            

                                                                                                املشاورات إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيها خالل دورهتا الثانية والعشرين؛

                                                                        ً                   من األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، أن تقدم تقريراً إىل                   يطلب - ٩  
                                                                     دورهتا الثانية والعشرين بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ                                                               اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف       

                                                                                                سـجل املعـامالت الدويل، وخباصة فيما يتصل مبحتوى وتوقيت اختبار واستهالل نظم السجالت، بغية اختتام        
     ف يف                                                                                                           عملية اختبار نظم السجالت املتاحة قبل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرا              

                بروتوكول كيوتو؛

                                                                           من األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، أن جتري                      يطلـب كذلك   -  ١٠  
                                              ً                                                                   االختـبار املوحد والتقييم املستقل، وأن تقدم تقريراً عما تتوصل إليه من نتائج إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية         

  ؛ )    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                   الثالثة والعشرين                                    والتكنولوجية كي تنظر فيها خالل دورهتا

                                    مليون دوالر من دوالرات الواليات         ١,٦                           ً              إزاء النقص الذي يقدر حالياً مببلغ                      يعرب عن قلقه   -  ١١  
                    مقابل االحتياجات       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                                   يف املوارد الالزمة للعمل املتصل بنظم السجالت يف فترة السنتني               )٣ (      املتحدة

                                                      واالحتياجات اإلضافية الناشئة عن تزايد مستويات النشاط؛ ٩-   م أ /  ١٦        يف املقرر                     للموارد املشار إليها 

                                                                                        األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية واليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو على                حيث -  ١٢  
          م املتحدة                                                                                                    تقـدمي تربعات، على وجه السرعة، للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية املنشأ مبوجب اتفاقية األم             

                                                      

ُ                                               يسـتند هـذا الـرقم إىل تكالـيف املرتـبات الـيت ُوضـعت تقديـراهتا يف عام                      ) ٣ (                  لفترة السنتني      ٢٠٠٣                                      
  .                                                      تنقيح هذا الرقم حبيث يعكس أثر تقلبات أسعار صرف العمالت    وميكن  .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
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                                                                                                            اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، من أجل إتاحة تطوير وإنشاء وتشغيل سجل املعامالت الدويل بالكامل خالل عام                 
                                                     ، مبا يف ذلك تنفيذ األنشطة اإلضافية املطلوبة يف هذا املقرر؛    ٢٠٠٥

                                                                                     مـن األمانة أن تواصل حتديد االحتياجات للموارد ألغراض األنشطة التشغيلية اليت                  يطلـب  -  ١٣  
             ، وأن تستكشف     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                  تضـطلع هبا اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل خالل فترة السنتني   

                                                                                                                        اخليارات املتاحة يف إطار مشروع امليزانية الربناجمية لفترة السنتني الذي ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا                 
ٍ                           كاٍف وعلى أساس ميكن التنبؤ به؛                                            الثانية والعشرين من أجل توفري هذه املوارد بقدر     

                                                                                  بأن يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف                   يوصـي  -  ١٤  
                ً                                                                                            دورتـه األوىل مقـرراً بشأن دور ووظائف اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، وخباصة فيما يتعلق                  

  .                               اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت                                      مبعايري تبادل البيانات والتعاون فيما بني 
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