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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-٦نريويب 

 ل األعمال املؤقت من جدو٩البند 
 تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو

 التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل 

 *مذكرة من إعداد األمانة

 خالصة

اع يـورد هـذا التقرير السنوي الثاين املقدم من إدارة سجل املعامالت الدويل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم                   
 إىل تشرين ٢٠٠٥نوفمرب /األطـراف يف بروتوكول كيوتو معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ السجل يف الفترة من تشرين الثاين             

 . ٢٠٠٦أكتوبر /األول

التقدم احملرز يف تطوير براجميات سجل املعامالت الدويل، وإنشاء البنية األساسية يقدم هذا التقرير معلومات عن و 
 .ل التعاون بني اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالتللسجل، وتسهي

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

واألطراف  االقتضاء، لألمانة حسبقدم التوجيه، توأن الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقرير، 
 . بتنفيذ نظم السجالتفيما يتصل 

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة كي تدرج فيها أحدث املعلومات عن التقدم احملرز يف إطار هذا العمل *
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  مقدمة�أوالً 

  الوالية�ألف 

 إىل  ١-م أإ /١٨طلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مقرره               -١
األمانـة أن تنشئ وحتفظ سجل املعامالت الدويل للتحقق من صحة املعامالت اليت تتم يف إطار السجالت املنشأة         

 .١-م أإ/١٣ و١-م أإ/٣مبوجب املقررين 

 إىل  ١-م أإ /١٢وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف مقرره              -٢
األمانة، بوصفها إدارة سجل املعامالت الدويل، أن تقدم تقريراً سنوياً إليه عن الترتيبات التنظيمية واالحتياجات               

وطلب كذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ . سني تشغيل نظم السجالتوللموارد وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتح
أن تنظر يف دوراهتا القادمة يف هذه التقارير السنوية اليت تقدمها إدارة سجل املعامالت الدويل كي تطلب اهليئة إىل 

ء فيما يتعلق مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن يقدم التوجيه عند االقتضا          
 . بتشغيل نظم السجالت

  نطاق التقرير�باء 

هـذا الـتقرير السنوي الثاين املقدم من إدارة سجل املعامالت الدويل إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه                  -٣
ويغطي . اجـتماع األطراف لربوتوكول كيوتو يورد معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل              

وعلى . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧ إىل ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨رير فترة اإلبالغ املمتدة من هذا التق
سـبيل التحديد، يقدم التقرير معلومات عن التقدم احملرز يف تطوير براجميات سجل املعامالت الدويل، ويف إنشاء                 

جيل من خالل أنشطة حمفل إدارات نظم       البنـية األساسـية هلذا السجل، وتسهيل التعاون مع إدارات نظم التس           
 .التسجيل

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ �جيم 

قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تطّلع على املعلومات الواردة يف هذا التقرير وأن تقدم التوجيه إىل األمانة     -٤
 . السجالتواألطراف حبسب االقتضاء فيما يتعلق بتنفيذ نظم 

  موجز التحديات واألعمال املضطلع هبا�ثانياً 

أجنـز الكثري من العمل لتنفيذ سجل املعامالت الدويل وللتعاون مع إدارات نظم السجالت يف الفترة اليت     -٥
، ٢٠٠٤ورغم إجناز معظم أعمال تصميم سجل املعامالت الدويل يف عام           . ٢٠٠٦يشـملها هذا التقرير يف عام       

 بلوغ التربعات املقدمة للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لالتفاقية فيما يتعلق           ٢٠٠٥ يف عام    لـم يتم إال  
 .هبذا العمل املستوى املطلوب لبدء احلصول على اخلدمات من جهات خارجية تقدم اخلدمات املطلوبة

معهما يف أثناء عام    وقـد اخـتارت األمانة جهتني خارجيتني من اجلهات اليت تقدم اخلدمات وتعاقدت               -٦
، وفقـاً للقواعـد واإلجراءات املالية باألمم املتحدة، لتنفيذ سجل املعامالت الدويل واالضطالع بتسيريه               ٢٠٠٦
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فقد مت التعاقد مع شركة تراسيس      . الـيومي حـىت هنايـة فترة االلتزام األوىل القائمة مبوجب بروتوكول كيوتو            
(Trasys)       التصاالت وانطالقاً من بلجيكا، وذلك لتطوير وحفظ الرباجميات، وهـي شركة تعمل يف تكنولوجيا ا .

 على توزيع وتشغيل براجميات سجل (Logica CMG)" جي. لوجيكا سي أم"كمـا تعاقدت األمانة مع شركة  
املعامالت الدويل انطالقاً من مركزي بيانات يقعان يف لندن باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية               

 .وعلى إنشاء مكتب خدمات يف ويلز يتوىل تقدمي الدعم للسجالت

وهاتان الشركتان اللتان يشار إليهما فيما يلي باسم ُمطَوِّر ومشغِّل سجل املعامالت الدويل أحرزتا تقدماً  -٧
زِّعت فقد أجنزت الصيغة األوىل لرباجميات سجل املعامالت الدويل وو        . ٢٠٠٦سـريعاً يف أعماهلما يف أثناء عام        

وهذا إجناز هام أمهية حامسة يف تنفيذ سجل        . واختـربت يف البنـية األساسية للسجل يف مركز البيانات الرئيسي          
وجيري حالياً االختبار الريادي هلذه الرباجميات    . املعـامالت الـدويل، ويعـزز الثقة يف نوعية ومالءمة الرباجميات          

اجميات السجل فسوف توزع على مركزي البيانات يف كانون أما الصيغة الكاملة لرب. باالقتران مع بضعة سجالت
 مما يسمح لنظم السجالت األخرى أن تنجز عملية استهالل وصلها بسجل املعامالت الدويل ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 .٢٠٠٧أبريل /حبلول شهر نيسان

أنشأت إدارة سجل ومع االقتراب السريع للمرحلة التشغيلية لُنظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو،       -٨
 كإطار غري رمسي قد تعقد فيه اجلهات اليت تتوىل          ٢٠٠٦املعـامالت الدويل حمفل إدارات ُنظم السجالت يف عام          

وانعقد هذا احملفل . إدارة ُنظم السجالت مناقشات وجتري تنسيقاً بشأن مسائل تقنية وإدارية تتصل بُنظم التسجيل
، تركّزت أعمال احملفل على إعداد      ١-م أإ /١٢ووفقاً للمقرر   .  التقرير مـرتني يف أثـناء الفترة اليت يغطيها هذا        

وأُنشئت شبكة إلكترونية خارجية    . إجـراءات مشـتركة للتنسيق بني األنشطة التشغيلية جلميع ُنظم السجالت          
يتعلق لتحسـني االتصـال فيما بني اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظم السجالت فيما يتعلق بُنظمها وعملياهتا وفيما                  

 .باجتماعات احملفل وغريها من أنشطته

وقد جلأت إدارة سجل املعامالت الدويل أيضاً إىل حمفل إدارات ُنظم السجالت لتبادل املعلومات وتلقي                -٩
وسوف يواصل احملفل أداء هذا     . الـردود بشأن تنفيذ سجل املعامالت الدويل واستهالل وصل ُنظم السجالت به           

وشكّل حمفل إدارات ُنظم السجالت كذلك وسيلة جلميع        . السجالت بعملية االستهالل  الدور فيما تضطلع ُنظم     
 . مطّوري براجميات ُنظم السجالت للتنسيق بني املسائل التقنية ومسائل اجلدولة الزمنية يف تطوير ُنظمهم

. ذا التقرير وقـد اضـطلعت إدارة سجل املعامالت الدويل بأنشطة مكثفة يف أثناء الفترة اليت يغطيها ه                -١٠
ونتـيجة هلـذه اجلهـود، فإن تنفيذ سجل املعامالت الدويل يسري يف االجتاه الصحيح حبيث ُيتيح لُنظم التسجيل                   

، وفقاً للتوقيت ٢٠٠٧أبريل /االتصال بسجل املعامالت الدويل وأن ُتصبح عاملة بشكل كامل حبلول شهر نيسان           
 يتوقع أن تكون السجالت األوىل قد أجنزت متاماً   ٢٠٠٧عام  ويف الربع األول من     . ١-م أإ /١٢احملـدد يف املقرر     

 . اختبار عملية االستهالل لديها وأن تكون قد دخلت مرحلة التشغيل



FCCC/KP/CMP/2006/7 
Page 5 

  األنشطة التقنية-ثالثاً 

  أنشطة التطوير-ألف 

بيانات جيري حالياً تطوير سجل املعامالت الدويل كي ينسجم انسجاماً كامالً مع املعايري ذاهتا لتبادل ال               -١١
وهذا املعيار املوحد مطلوب    . اليت ُتطبق حالياً يف مجيع ُنظم السجالت األخرى القائمة مبوجب بروتوكول كيوتو           
أما مواصفات براجميات سجل . لتمكني مجيع ُنظم السجالت هذه من العمل معاً بطريقة تتسم باالنسجام والكفاءة

 وُتستكمل اآلن باملتطلبات التشغيلية     ٢٠٠٤ املعلومات يف عام     املعامالت الدويل فقد طّورت مبوازاة معايري تبادل      
 .٢٠٠٥لسجل املعامالت الدويل اليت جرى بياهنا يف أثناء عام 

ووفقاً ملا ذكرته املفوضية األوروبية أمام اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية               -١٢
د األمانة، كمسامهة عينية، برمز الربنامج لعناصر سجل املعامالت املستقل          والعشرين، فقد تعهدت املفوضية بتزوي    

). FCCC/SBSTA/2004/12انظر الوثيقة (للجماعة األوروبية، هذه العناصر املشتركة مع سجل املعامالت الدويل 
وبية يف عام   وهـذا جزء من اتفاق قُّدمت مبوجبه مواصفات براجميات سجل املعامالت الدويل إىل املفوضية األور              

وقد أدى هذه   .  باعتبارها األساس الذي تستند إليه يف تطوير سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية            ٢٠٠٤
االتفـاق إىل ختفيض تكاليف تطوير سجل املعامالت الدويل، فكان ذلك استجابة لطلب اهليئة الفرعية للمشورة                

 األمانة أن تبحث عن ُسبٍل لتقليص املتطلبات من املوارد املتعلقة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة إىل
وساعد هذا االتفاق أيضاً على ضمان االنسجام التقين لسجل املعامالت املستقل           . بتطوير سجل املعامالت الدويل   

 .للجماعات األوروبية مع سجل املعامالت الدويل

ى االضطالع هبا يف السابق، فإن تطوير براجميات سجل     واسـتناداً إىل األعمـال الفنية الضخمة اليت جر         -١٣
 :املعامالت الدويل يسري بسرعة وميكن تلخيصه على النحو التايل

انتهى مطوِّر سجل املعامالت الدويل عملياً من استعراض مواصفات الرباجميات لضمان الكمال             )أ( 
فة رغم أن بعض املكّونات مل ُتحدد حتديداً        ومل ير ضرورة إال إلجراء تغيريات طفي      . والتماسـك واالتساق فيها   

كـامالً وال تـزال تنتظر توضيحاً هلا، ال سيما تلك املتعلقة بتطبيقات برنامج اإلدارة التطبيقي والتوافق مع ُنظم                 
 أخرى يف األمانة؛

ُحـددت بعض التصويبات والتوضيحات ملعايري تبادل البيانات وجيري إدراجها حالياً يف صيغة              )ب( 
 ة ملواصفاهتا التقنية؛منقح

الصيغة الريادية لرباجميات سجل املعامالت الدويل كاملة وقد ُوزِّعت واخُتربت يف بيئته التشغيلية  )ج( 
وهذا ُيشكّل أبرز َمْعلَم حىت اآلن على طريق تنفيذ سجل          . يف مركـز البيانات الرئيسي لسجل املعامالت الدويل       

 املعامالت الدويل؛

يات الريادية مجيع الوظائف اليت تتيح لسجل املعامالت الدويل أن يدعم ويتحقق من تشمل الرباجم )د( 
اإلصدار األويل للوحدات؛ وحتويل الوحدات يف إطار التنفيذ املشترك؛ : املعامالت التالية اليت تضطلع هبا السجالت
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 من بروتوكول   ٣ املادة   وإلغـاء الوحدات؛ وسحب الوحدات ألغراض بيان االمتثال لاللتزامات القائمة مبوجب          
كـيوتو؛ والـتحويل اخلارجي للوحدات بني السجالت؛ وترحيل الوحدات إىل فترة التزام قادمة؛ وتغيري تواريخ           

وأما التطوير فجاٍر   . االنقضاء للوحدات الناشئة عن مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة            
 املتعلقة مبعامالت االستبدال؛ومل يُنجز بعد للوظائف والفحوص 

حتتوي الرباجميات الريادية على بضع عمليات إدارية كاملة، ومتكِّن من حتويل الرسائل بني سجل              )ه( 
 املعامالت الدويل وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية؛

 الذي ستتم من    بـدأ تطويـر الـربنامج التطبيقي إلدارة سجل املعامالت الدويل، هذا الربنامج             )و( 
 .خاللـه عملية رصد ومراقبة سجل املعامالت الدويل، واكتملت الوظائف األساسية

 تشهد الصيغة احلالية لرباجميات سجل املعامالت الدويل عملية اختبار ريادي الرتباطها ببضعة سجالت،              -١٤
وهذا االختبار الريادي ُيقصد به أساساً      . ال سيما السجالت اليت أُنشئت آللية التنمية النظيفة ولليابان ونيوزيلندا         

التثبت من براجميات سجل املعامالت الدويل وحتسينها رغم أنه اختبار مفيد أيضاً ملطوِّري السجالت يف تثبتهم من 
وهلذا السبب فإنه ما أن تنتهي عملية االختبار الريادي للرباجميات حىت . نظمهم يف صلتها بسجل املعامالت الدويل

 .ميع السجالت صيغة جتريبية من سجل املعامالت الدويلُتتاح جل

وعـلى ضوء نتائج االختبار الريادي سوف تكتمل الصيغة الكاملة لرباجميات سجل املعامالت الدويل يف                -١٥
، وسـوف ختضع يف تلك املرحلة لعملية اختبار مفصَّلة لقبوهلا من ِقَبل املُشغل              ٢٠٠٦ديسـمرب   /كـانون األول  

 تتضمن هذه الصيغة مجيع الوظائف الالزمة الستهالل الصالت بني نظم السجالت األخرى             وسـوف . واألمانـة 
وسـجل املعامالت الدويل، وهذا يتيح جلميع السجالت ولسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية االتصال              

طراف العامل  ، وذلك وفقاً لطلب مؤمتر األ     ٢٠٠٧أبريل  /بـنجاح بسـجل املعامالت الدويل حبلول شهر نيسان        
 ).١-م أإ/١٢املقرر (بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 إلكمال وظيفة الربنامج    ٢٠٠٧وسوف يتطلب سجل املعامالت الدويل مزيداً من التطوير يف أثناء العام             -١٦
النظم جاهزة  التطبـيقي إلدارة سجل املعامالت الدويل وربط سائر نظم البيانات يف األمانة به عندما تكون هذه                 

وتشمل هذه النظم نظام املعلومات يف آلية التنمية النظيفة الذي من املقرر أن يتم وصله بالتوازي مع عملية . لذلك
 .االستهالل لسجل آلية التنمية النظيفة، وقاعدة بيانات التجميع واحملاسبة، ونظام معلومات التنفيذ املشترك

هو على وشك البدء يف تدريب املوظفني ملكتب خدمات سجل          أمـا مطـوِّر سجل املعامالت الدويل ف        -١٧
وحاملا ُينجز بالكامل إنشاء مكتب اخلدمات يواصل املطوِّر        . املعـامالت الدويل الذي يقوم املشغل حالياً بإنشائه       

 .تقدمي املساعدة إليه عن طريق تقدمي الدعم التقين والصيانة التقنية للرباجميات

  األنشطة التشغيلية-باء 

إن عملـية الـتحقق مـن معامالت السجالت يف إطار سجل املعامالت الدويل ينبغي أن تتم يف الزمن                    -١٨
وحيثما تكون املعامالت متوافقةً مع القواعد اليت حددها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف . احلقيقي
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ت الدويل تأثري على عمل السجالت أو       يف بروتوكول كيوتو، لن يكون لفحص املعامالت يف إطار سجل املعامال          
وهلذا السبب، جيري تنفيذ سجل املعامالت الدويل بوصفه نظاماً يتسم بدرجة     . على تسوية املعامالت اليت تشملها    

واملقصود باملركز الثانوي للبيانات هو متكني سجل املعامالت الدويل         . عالية من توافر املعلومات واألمهية العملية     
 .يف العمل إذا حدثت مشكلة هامة يف املوقع الرئيسيمن االستمرار 

والعمل املتعلق بإنشاء البنية األساسية وهتيئة البيئة التشغيلية لسجل املعامالت الدويل جيري مبوازاة عملية               -١٩
 :وميكن تلخيص التقدم احملرز على النحو التايل. تطوير برجميات السجل

واختبار جل املعامالت الدويل يف املركز الرئيسي للبيانات ومت نشر لقد مت إنشاء البنية األساسية لس )أ( 
وتشتمل هذه البنية األساسية على التشكيلة الكاملة       . الصـيغة النموذجية لربجميات سجل املعامالت الدويل يف هذا املركز         

وقد أُجنزت عملية   . آمنجلمـيع تراخيص األجهزة والربجميات الالزمة لتشغيل سجل املعامالت الدويل على حنو موثوق و             
 إنشاء قاعدة بيانات سجل املعامالت الدويل، وُشرع يف العمل املتعلق بإنشاء املركز الثانوي للبيانات؛

وسوف توفر هذه النظم األساس لتقدير ما . جيري إنشاء ُنظم لرصد عمل سجل املعامالت الدويل )ب( 
  يتحقق أم ال؛إذا كان األداء املستهدف لنظام سجل املعامالت الدويل

أُجنـزت عملية الربط الشبكي يف املركز الرئيسي للبيانات، مبا يف ذلك وظيفتا التحقق واألمن                )ج( 
وقد مت تركيب الوصلة الشبكية     . وأصـبح النظام جاهزاً لربطه بالسجالت وبسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية          

 وجيري تركيب خط شبكي مستأجر لالتصال املباشر باألمانة من أجل           .بـني املركـز الرئيسي واملركز الثانوي للبيانات       
 ضمان الربط السليم لنظم األمانة والوصول على حنو موثوق إىل إدارة الربنامج التطبيقي اخلاص بإدارة السجل؛

بـدأ مكتـب اخلدمات التابع ملشغل سجل املعامالت الدويل بالعمل بشكل حمدود لدعم عملية      )د( 
وحيصل موظفو هذا املكتب على مزيد من التدريب فيما يتصل بالوظائف العملية والتقنية             . لنموذجياالختـبار ا  

وقد أُوشك على إجناز أدوات النظام اليت سيستخدمها هذا         . لسـجل املعامالت الدويل وغريه من نظم السجالت       
 .املكتب، وُشرع يف العمل املتعلق باإلجراءات اخلاصة بتشغيل املكتب

 يتم تركيب صيغ إضافية من برجميات سجل املعامالت الدويل يف مراكز البيانات التابعة ملشغل               وسـوف  -٢٠
، وهذه سوف تكون الصيغة ٢٠٠٦ديسمرب /وسوف يتم نشر الصيغة االستهاللية الكاملة يف كانون األول. السجل

وحاملا توافق إدارة سجل    . دء التشغيل اليت تستخدمها السجالت وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية يف اختبار ب          
املعـامالت الدويل على هذه النظم، سوف يتم تفعيل وصلة نظم السجالت هذه ببيئة اإلنتاج احلقيقية لسجل املعامالت                  

 .وباإلضافة إىل ذلك، سوف يتاح عدد من بيئات االختبار الستخدامها يف عمليات اختبار نظم السجالت. الدويل

ء مكتب اخلدمات الكاملة يف الوقت املناسب لبدء تشغيل السجالت وسجل املعامالت            وسوف يتم إنشا   -٢١
وحاملا يتم إنشاء هذا املكتب، سوف يكون مبثابة صلة وصل بني مجيع عمليات الدعم . املستقل للجماعة األوروبية

وسوف يتلقى هذا . ويلاملقـدم إىل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت فيما يتعلق بتشغيل سجل املعامالت الد  
املكتـب طلبات الدعم املوجهة بواسطة االتصال اهلاتفي والربيد اإللكتروين، وسوف ينسق حل املشاكل اليت يتم                
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حتديدهـا، مبا يف ذلك إحالتها، عند االقتضاء، إىل منشئ مطّور سجل املعامالت الدويل للحصول على دعم تقين                
 .أعلى لتقدمي الدعم من قبل األمانةأكثر تفصيالً، أو إحالتها إىل مستويات 

 )االستهالل( أنشطة بدء التشغيل -جيم 

جيـب أن يسـتويف كـل سجل من السجالت، وكذلك سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية،                 -٢٢
ة التشغيلية  املتطلبات احملددة يف مواصفات معايري تبادل البيانات، وذلك قبل املوافقة على استخدام هذه السجالت يف البيئ               

ويشار إىل عملية تقييم عمل سجل ما، أو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية،      . احلقيقية لسجل املعامالت الدويل   
 :وتفعيله حيثما تكون نتيجة هذا التقييم إجيابية، بعملية االستهالل اليت ينبغي أن تتم على ثالث مراحل

السجل، أو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية،     جيري تقييم عمل    : اسـتعراض الوثائق   )أ( 
 عن طريق استعراض وثائقه التقنية والتشغيلية على النحو احملدد يف معايري تبادل البيانات؛

جيري تقييم مدى قدرة السجل أو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية           : اختبار االرتباط  )ب( 
لدويل وذلك من خالل التحقق من قدرته على تنفيذ خطوات االتصال األساسية            على االرتباط بسجل املعامالت ا    

 بسجل املعامالت الدويل بالطريقة احملددة يف معايري تبادل البيانات؛

جيري تقييم مدى قدرة السجل أو سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية : االختبار الوظيفي )ج( 
من خالل التحقق من قدرته على تسجيل املعامالت واملطابقة بني البيانات،           عـلى تنفيذ الوظائف الالزمة وذلك       

 .والعمليات اإلدارية، مبا يف ذلك اإلخطار، على النحو احملدد يف معايري تبادل البيانات

وسوف تكون إدارة سجل املعامالت الدويل مستعدة لتلقي الوثائق التقنية والتشغيلية من أجل استعراضها  -٢٣
وبغية تيسري هذه العملية، توزع على اجلهات املكلفة بإدارة نظم          . ٢٠٠٦نوفمرب  / مـن تشـرين الثاين     اعتـباراً 

 .السجالت معلومات إضافية عن املعايري اخلاصة بتقييم الوثائق

وسـوف يـتم اختبار ارتباط ووظائف السجالت وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية وذلك               -٢٤
لتشغيل لربجميات سجل املعامالت الدويل اليت سيتم تركيبها يف بيئة استهالل تشغيل سجل             باستخدام صيغة بدء ا   

وجيري حالياً إعداد حاالت اختبارية الستخدامها      . ٢٠٠٦ديسمرب  /املعـامالت الدويل حبلول هناية كانون األول      
دارة نظم السجالت يف    خالل عملية االستهالل، وسوف يتم تعميمها على مطّوري السجالت واجلهات املكلفة بإ           

وسوف يتوقف املوعد احملدد الذي سيجري فيه االختبار االستهاليل لنظم السجالت على            . ٢٠٠٦نوفمرب  /تشـرين الثاين  
وجيري التماس املزيد من التوضيح جلاهزية السجالت حبيث يتسىن ملكتب خدمات           . اجلـداول الزمنـية لتنفيذ هذه النظم      

 .دول الزمين احملدد الختبار ارتباط ووظائف كل نظام من نظم السجالتسجل املعامالت الدويل إدارة اجل

وجيـري حالـياً النظر يف شروط استخدام سجل املعامالت الدويل من قبل نظم السجالت بغية توضيح                  -٢٥
املسائل ومن املتوقع أن تتم معاجلة جمموعة متنوعة من . املسائل املتصلة بارتباطها بسجل املعامالت الدويل وتشغيلها

مثل مواصفات اخلدمات، واملعايري املناسبة اليت يتعني استخدامها، واألمن، ومحاية البيانات وسريتها، وذلك بطريقة 
 .تتيح املعاملة املتساوية لنظم السجالت
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  ملخص اجلدول الزمين-دال 

ويل وعملية بدء تشغيل   يـبني يف اجلدول التايل اجلدول الزمين احلايل لتطوير وتشغيل سجل املعامالت الد             -٢٦
 :السجالت وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية من خالل االرتباط بسجل املعامالت الدويل

 ملخص اجلدول الزمين لتنفيذ نظم السجالت

 التاريخ وصف النشاط

نشـر الصيغة النموذجية لربجميات سجل املعامالت الدويل يف البنية    
 األساسية لتشغيل السجل

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األولمنتصف

 ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين االختبار النموذجي لربط السجالت بسجل املعامالت الدويل
جاهزية إدارة سجل املعامالت الدويل لتلقي الوثائق من السجالت         

 ومن سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية
 ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

ات سجل املعامالت الدويل يف مركزي      نشـر صيغة استهالل برجمي    
 البيانات الرئيسي والثانوي

 ٢٠٠٦ديسمرب /هناية كانون األول

بدء تشغيل سجل آلية التنمية النظيفة وبدء العمليات الفعلية لسجل 
املعامالت الدويل؛ وعمليات بدء تشغيل إضافية للسجالت الوطنية        

 عندما تصبح جاهزة

 ٢٠٠٧اير فرب/ شباط-يناير /كانون الثاين

 ٢٠٠٧فرباير /هناية شباط إجناز ونشر الربنامج التطبيقي إلدارة سجل املعامالت الدويل
اختـبار استهاليل لربط سجالت إضافية بسجل املعامالت الدويل،       

 عندما تصبح هذه السجالت جاهزة
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان-مارس /آذار

ة بربطه  بـدء تشـغيل سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبي        
بسجل املعامالت الدويل، واالختبار الكامل والنهائي لبدء تشغيل        

 السجالت اخلاصة باألطراف األعضاء يف االحتاد األورويب

 ٢٠٠٧مايو / أيار-أبريل /نيسان

  أنشطة حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظم السجالت-رابعاً 

  تيسري عمل احملفل-ألف 

، يتمثل اهلدف األساسي لقيام إدارة سجل املعامالت الدويل بعقد حمفل للجهات ١-م إأ/١٢وفقاً للمقرر  -٢٧
مشتركة اليت تتوىل إدارة نظم السجالت يف توفري وسيلة فّعالة للتعاون مع هذه اجلهات كمسامهة يف وضع إجراءات 

كن هلذا احملفل أن يوفر قناة      ولدى تناول هذه املسائل، مي    . واعـتماد ممارسات موصى هبا واستراتيجيات لتقاسم املعلومات       
 .واسعة لتنسيق األنشطة التقنية واإلدارية اليت تضطلع هبا اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت

إذ ُعقد االجتماع   .  اجتماعان حملفل اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظم السجالت        ٢٠٠٦وقد ُعقد خالل عام      -٢٨
دف منه هو حتديد اجتاه وأولويات عمل احملفل وإرساء أُسس           وكان اهل  ٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ١١-١٠األول يف   
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 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠-٩أما االجتماع الثاين فقد ُعقد يف . العملية اليت سيتواصل هذا العمل يف إطارها
ىل وكان اهلدف األساسي منه هو تبادل املزيد من املعلومات عن تنفيذ سجل املعامالت الدويل وتقدمي إرشادات إ                

وقد ُعقد كال االجتماعني . األفرقة العاملة اليت سوف تضطلع بعمل تفصيلي فيما يتعلق بوضع اإلجراءات املشتركة
 .يف بون بأملانيا وشارك فيهما خرباء خمتصون من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

تم تنفيذها من ِقَبل مجيع إدارات ُنظُم       وقـد أوليـت األولوية يف عمل احملفل لوضع إجراءات مشتركة ي            -٢٩
السـجالت، وال سـيما فـيما يتعلق باملطابقة بني بيانات سجل املعامالت الدويل وبيانات السجالت األخرى، وإدارة                  

 .التغيُّرات يف املعايري واإلجراءات املنفذة من ِقَبل إدارات ُنظُم السجالت، وإعداد تقارير تقييم مستقل لُنظُم السجالت

ووفقاً لألولوية اليت أوليت لوضع اإلجراءات املشتركة اليت سيتم تنفيذها من ِقَبل مجيع اجلهات اليت تتوىل       -٣٠
إدارة ُنظُـم السـجالت، مت إنشـاء ثالثة أفرقة عاملة إلعداد مشاريع إجراءات للنظر فيها ضمن احملفل األوسع                   

ل إىل إجراءات متفق عليها وذلك يف الوقت املناسب وسوف يتم التوص  . للجهات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت     
 أفراد معّينني تتيحهم    ٨ إىل   ٦وتتألف هذه األفرقة العاملة من      . لتشـغيل ُنظُم السجالت يف إطار سجل املعامالت الدويل        

ركة جلميع  إدارات ُنظُـم السـجالت وُيتوقَّع منهم أن ُيسهموا بصفتهم الفردية وأن يعملوا على حنو خيدم املصلحة املشت                 
وسوف يبلَّغ احملفل بالنتائج اليت يسفر عنها عمل هذه األفرقة وذلك يف مراحل          . اجلهـات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت      

 .رئيسية من أجل احلصول على تعليقات وآراء املشاركني ولكي يوافق عليها احملفل عند االقتضاء

 منها بدورها هذا، إىل عقد اجتماع غري رمسي حملفل          وقد دعت إدارة سجل املعامالت الدويل، اضطالعاً       -٣١
اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت، وهي تأمل يف أن يضطلع احملفل بعمله بطريقة شفافة تقوم على التعاون                  

ات وقام موظفو األمانة بتقدمي الدعم الجتماع. وقد ترأس اجتماعات احملفل ممثل عن األمانة. وبناء توافق يف اآلراء
 . احملفل وخدمتها

واملشاركة يف حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت مفتوحة أمام مجيع إدارات السجالت الوطنية    -٣٢
مثل سجل املعامالت املستقل (وسجل آلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو وسجالت املعامالت التكميلية 

ُنظُم السجالت املشاركني املناسبني لتناول البنود احملددة اليت ستتم معاجلتها          وترسل إدارات   ). للجماعة األوروبية 
كما تدعو إدارة سجل املعامالت الدويل عدداً من املشاِركني من األطراف غري املدرجة يف املرفق . يف االجتماعات

اف ليست مطالَبة، مبوجب وعلى الرغم من أن هذه األطر. األول باالتفاقية واليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو
بـروتوكول كيوتو، بأن تنفِّذ ُنظُم سجالت، فإن املقصود مبشاركة هؤالء اخلرباء هو زيادة شفافية حمفل اجلهات         
الـيت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت وإتاحة تقاسم اخلربات املتعلقة بُنظُم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو مع                 

 .مماثلة ألغراض السياسات البيئية يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةاخلرباء الذين ينفذون ُنظُماً 

ومن املتوخى، حاملا ُتنِجز مرحلة التنفيذ املكثفة لنظم السجالت، أن يعقد حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة                 -٣٣
 ١٢-١١ يف   ٢٠٠٦حفل لعام   وُيعتزم عقد اجتماع ثالث للم    . ُنظُم السجالت، بصورة عامة، اجتماعني كل سنة      

ديسمرب، وسوف يركِّز هذا االجتماع يف املقام األول على عمليات بدء تشغيل وصالت السجالت              /كانون األول 
وقد تكّرمت املفوضية األوروبية بعرض     . وسـجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية بسجل املعامالت الدويل        

 . بروكسل ببلجيكااستضافة اجتماع احملفل هذا يف مرافقها يف
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وقـد أنشـأت إدارة سـجل املعامالت الدويل شبكة خارجية لتكون مبثابة موقع مركزي لتبادل مجيع                  -٣٤
كما . املعلومـات التقنية اليت حتتاج إليها اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت من أجل تنفيذ سجل املعامالت الدويل                 

 .دوات التعاون التقين وتبادل املعلومات التقنية بني إدارات ُنظُم السجالتستتيح هذه الشبكة إمكانية الوصول إىل أ

  أنشطة األفرقة العاملة-باء 

أُنشـئت األفـرقة العاملة الثالثة التالية من أجل إعداد مشروع إجراءات مشتركة كي ينظر فيها حمفل                  -٣٥
 :اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت

ين باملطابقة بني البيانات، وسيتوىل إعداد إجراء خاص بالقيام، بصورة دورية،           الفريق العامل املع   )أ( 
مبقارنـة البـيانات املتعلقة حبيازة الكميات املخصصة وذلك بني سجل املعامالت الدويل، والسجالت األخرى،               

ويتمثل حمور  . د االقتضاء وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية حيثما كان ذلك مناسباً، وتعديل هذه البيانات عن            
، استناداً إىل الوظائف التقنية     )حتديد اجلداول الزمنية، التوقيت، حتديد التعديالت     (تركيز عمل الفريق يف اجلوانب اإلجرائية       

 للمطابقة بني البيانات اليت جيري تنفيذها يف سجل املعامالت الدويل وغريه من ُنظُم السجالت؛

بإدارة التغيريات، ويتوىل وضع إجراء خاص باقتراح إدخال تغيريات على          الفـريق العامل املعين      )ب( 
ويتمثل املوضوع الرئيسي . اجلوانـب التشـغيلية لُنظُم السجالت وتقييم هذه التغيريات واالتفاق عليها وتنفيذها   

وسينطبق هذا اإلجراء   . إلدارة التغيريات يف معايري تبادل البيانات اليت جيري تنفيذها من ِقَبل مجيع ُنظُم السجالت             
 أيضاً على التغيريات يف بعض اجلوانب التشغيلية لُنظُم السجالت؛

الفـريق العامل املعين باإلبالغ عن عمليات التقييم املستقل، ويتوىل صياغة إجراء وشكل لدمج               )ج( 
ُيستخلَص وسوف . نـتائج عملـيات التقييم واالختبار اخلاصة بكل نظام من ُنظُم السجالت على أساس سنوي            

وسوف . معظم النتائج من عملية تقييم واختبار السجالت قبل استهالل عمليات وصلها بسجل املعامالت الدويل             
تنبثق نتائج أخرى أثناء تشغيل السجالت ومن خالل أي عملية إعادة استهالل مطلوبة للوظائف بعد إدخال أية                 

السنوي عن عملية التقييم املستقل متاحاً للجمهور       وسوف يكون التقرير    . تغيريات أساسية على ُنظُم السجالت    
ومن املتوقع أن تعتمد أفرقة االستعراض، إىل حد كبري، .  من بروتوكول كيوتو٨وألفرقة االستعراض مبوجب املادة 

عـلى تقارير التقييم املستقل يف ما تضطلع به من استعراض خاص بكل طرف من األطراف يف بروتوكول كيوتو             
 .ه التزام مبوجب املرفق باء من الربوتوكوليقع على عاتق

وقـد ناقش حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت العناصر احملتملة اليت سيتم تناوهلا خالل عملية         -٣٦
 .وتوفر هذه العناصر إرشادات لألفرقة العاملة يف ما تضطلع به من عمل. إعداد مشروع اإلجراءات املشتركة

يق العامل املعين باملطابقة بني البيانات أول فريق يبدأ عمله وقد اجتمع مرتني خالل الفترة               وقد كان الفر   -٣٧
واستعرض هذا الفريق العمليات التقنية للمطابقة بني بيانات سجل املعامالت الدويل وبيانات            . قـيد االستعراض  

اته على املشاريع اليت أعدهتا إدارة   السـجالت األخـرى، على النحو احملدد يف معايري تبادل البيانات، وقدم تعليق            
وسوف جيتمع هذا الفريق العامل مرة      . سجل املعامالت الدويل فيما يتعلق باإلجراء اخلاص باملطابقة بني البيانات         
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 لكي يواصل عمله ويقدم تقاريره إىل االجتماعات        ٢٠٠٧ وأوائل عام    ٢٠٠٦نوفمرب  /أخـرى يف تشـرين الثاين     
 . تتوىل إدارة ُنظُم السجالتالالحقة حملفل اجلهات اليت

وبالـنظر إىل الصـعوبات املواَجهـة يف حتديد الوقت املناسب جلميع أعضاء الفريق العامل املعين بإدارة            -٣٨
التغيريات، فقد تعّين على هذا الفريق أن ُيرجئ عقد اجتماعه األول إىل ما بعد انعقاد الدورة الثانية ملؤمتر األطراف 

وُيلتَمس حالياً تقدمي ترشيحات لعضوية الفريق العامل       . ع األطراف يف بروتوكول كيوتو    العـامل بوصفه اجتما   
املعـين بـاإلبالغ عن عمليات التقييم املستقل لُنظُم السجالت، وسوف يشرع هذا الفريق يف عمله أيضاً عقب                  

 .الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  فريق مطّوري ُنظُم السجالت-م جي

مـن أجـل حتسني تنسيق معاجلة القضايا التقنية وقضايا حتديد اجلداول الزمنية لتطوير سجل املعامالت                 -٣٩
الدويل وغريه من ُنظُم السجالت، مت تشكيل فريق غري رمسي من مطّوري ُنظُم السجالت يف إطار حمفل اجلهات                  

والكثري منهم يتقامسون (وجيمع هذا الفريق بني مجيع مطّوري برجميات السجالت . اليت تتوىل إدارة ُنظُم السجالت
 .وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية) برجمياهتم مع غريهم من مديري السجالت

وقـد اجتمع الفريق مرتني حىت اآلن وركّز على تقاسم املعلومات بشأن اجلداول الزمنية لتطوير ُنظُم السجالت                  -٤٠
ومت جتميع األسئلة اليت أثارها املشتركون فيما       . توضيح األسئلة املتعلقة بالطريقة اليت ينبغي هبا تنفيذ معايري تبادل البيانات          و

 وهذه العملية متواصلة    .يـتعلق مبعـايري تـبادل البيانات اخلاصة هبم، وُوزِّعت على املشتركني ردود خطية من األمانة               
 .لقضايا، وهي األدوات اليت حددهتا املفوضية األوروبية هلذا الفريقبواسطة أدوات برجميات تتّبع ا

وقـد أثبـت عمل الفريق أنه مفيد جداً يف تقاسم املعلومات املطلوبة من ِقَبل مطّوري سجل املعامالت                   -٤١
ية ومن املتوخى أن يواصل الفريق عقد اجتماعات دورية خالل املرحلة األول          . الـدويل وغريه من ُنظُم السجالت     

 .لتنفيذ وبدء تشغيل السجالت وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية

  الترتيبات التنظيمية واملوارد-خامساً 

كما . يـؤدي وظائف إدارة سجل املعامالت املستقل برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل التابع لألمانة             -٤٢
وضوعي لألمانة فيما يتصل باجلوانب األخرى لتداول أرصدة يتوىل هذا الربنامج املسؤولية عن االضطالع بالعمل امل

االنبعاثات وحساب الكميات املخصصة مبوجب بروتوكول كيوتو، فضالً عن عمل األمانة املتصل بتقدمي وحتليل              
واسـتعراض املعلومات املقدمة من األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وبروتوكول               

ـ  يوتو واملفاوضـات احلكومـية الدولية بشأن البالغات الوطنية، وقوائم اجلرد، والكميات املخصصة، وُنظُم              ك
 .السجالت، وأدوات السياسة العامة

وجيـري توفـري املوارد الالزمة لتنفيذ سجل املعامالت الدويل من خالل التربعات للصندوق االستئماين                -٤٣
وتبلغ االحتياجات للموارد لتنفيذ سجل     .  األمم املتحدة بشأن تغيُّر املناخ     لألنشـطة التكميلـية الـتابع التفاقية      

. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة خالل فترة ميزانية السنتني ٤املعامالت الدويل حنو 
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 مليون دوالر   ٣,٢ وحىت هناية الفترة قيد االستعراض، بلغ جمموع تربعات األطراف إىل الصندوق االستئماين حنو            
 . مليون دوالر٠,٨من دوالرات الواليات املتحدة، وبذلك يبلغ النقص يف املوارد الالزمة حنو 

وتـبلغ املوارد الالزمة لتشغيل سجل املعامالت الدويل، مبا يف ذلك تقدمي الدعم حملفل اجلهات اليت تتوىل                  -٤٤
 مليون دوالر خالل    ٢,٥سجل املعامالت الدويل، حنو     إدارة ُنظُم السجالت وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة ب         

 مليون دوالر يلزم توفريه من خالل التربعات        ١,٧ويوجد حالياً نقص قدره حنو      . ٢٠٠٧-٢٠٠٦فـترة السنتني    
 .للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

مجايل االحتياجات القائمة للموارد الالزمة لتنفيذ وتشغيل سجل املعامالت الدويل خالل الفترة           وبالـتايل فـإن إ     -٤٥
 . مليون دوالر٢,٥، مبا يف ذلك اجملاالت األخرى للدعم املقدم من األمانة هلذا العمل، يبلغ حنو ٢٠٠٧-٢٠٠٦

مالت الدويل، فقد طلب مؤمتر     وبالـنظر إىل الـتأخريات وعدم كفاية التمويل الالزم لتطوير سجل املعا            -٤٦
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦، أن تبحث اخليارات املتاحة يف ميزانية الفترة         ١٠-م أ /١٦األطراف من األمانة، مبوجب مقرره      

فيما يتعلق بتوفري املوارد، بقدر كاف وعلى حنو ميكن التنبؤ به، ألغراض األنشطة التشغيلية إلدارة سجل املعامالت 
راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل، يف عدد وقد نظر مؤمتر األط . الدويل

وقد أِذن مؤمتر   . من اخليارات يف سياق امليزانية الربناجمية، مبا يف ذلك رسوم االرتباط بالسجل ورسوم املعامالت             
، بأن ١-م إأ/٣٤ب مقرره األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لألمني التنفيذي، مبوج

يتقاضى رسوماً من مستخِدمي سجل املعامالت الدويل وذلك كمصدر دخل إضايف للصندوق االستئماين لألنشطة 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦التكميلية يف الفترة 

وبالنظر إىل هذا التفويض، يعتزم األمني التنفيذي إخطار األطراف اليت تنوي تشغيل ُنظُم سجالت ترتبط                -٤٧
وُيقتَرح . عامالت الدويل باشتراكات كل منها يف الصندوق االستئماين من أجل تغطية النقص يف املوارد             بسجل امل 

أن ُيتَّـَبع يف توزيع االشتراكات فيما بني هذه األطراف اجلدول اإلرشادي للتربعات من األطراف يف بروتوكول                 
، مع مراعاة إدخال التعديالت املناسبة ١-م إأ/٣٤، على النحو الوارد يف املقرر ٢٠٠٧-٢٠٠٦كيوتو عن الفترة    

 .لالقتصار على األطراف املدرجة يف املرفق باء

----- 


