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 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 الدورة الثالثة

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-٣بايل، 

 األعمال املؤقت من جدول ٩البند 
 تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

 إلدارة سجل املعامالت الدويل السنوي التقرير

 ∗ من إعداد األمانةمذكرة

 موجز

 من إدارة سجل املعامالت الدويل إىل مؤمتر األطراف العامل          املقدم هـذا التقرير السنوي الثالث       يـورد  
 تشرين السجل يف الفترة من إدارةيف بـروتوكول كـيوتو معلومات عن أنشطة    األطـراف بوصـفه اجـتماع    

 . ٢٠٠٧نوفمرب / إىل تشرين الثاين٢٠٠٦أكتوبر /األول

وتيسري  املعامالت الدويل وبدء عملياته مع بعض السجالت         سجل هذا التقرير معلومات عن تنفيذ       ويقدم 
 .السجالت تتوىل إدارة نظم اليتالتعاون مع اجلهات 

 ، إىل ١-م أإ /١٢ األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرّره        اجتماع مؤمتر األطراف العامل بوصفه      وطلب 
.  املعامالت الدويلسجل أن تنظر أثناء دوراهتا املقبلة يف التقارير السنوية اليت تقدمها إدارة        للتنفيذاهليـئة الفرعية    

 يف هذا التقرير، وأن تقدم التوجيه لألمانة        الواردةمات  وقـد تـود اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلو           
 .  السجالت، حسب االقتضاءنظمواألطراف فيما يتصل بتنفيذ 

                                                      

 . يف هذا العملاحملرز تقدمي هذه الوثيقة كي تدرج فيها أحدث املعلومات عن التقدم تأخر ∗
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  مقدمة- أوالً

  الوالية� ألف

 إىل  ،١-م أإ /١٣ يف مقرره    ، يف بروتوكول كيوتو   األطراف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       طلـب  -١
 الدويل للتحقق من صحة املعامالت اليت تتم يف إطار السجالت املنشأة  املعامالتاألمانـة أن تنشئ وحتفظ سجل       

 .١-م أإ/١٣ و١-م أإ/٣ املقررينمبوجب 

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

 كذلك وطلب. ية توصيات ضرورية لتحسني تشغيل نظم السجالت من املوارد وأن تقدم أواالحتياجاتواألنشطة 
 اليت تقدمها إدارة سجل املعامالت      السنويةإىل اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دوراهتا القادمة يف هذه التقارير              

 ه  التوجيميقدبت بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     العامل مؤمتـر األطراف     ، بغـية مطالـبة    الـدويل 
 .  السجالت، عند االقتضاء نظمفيما يتعلق بتشغيل 

  نطاق التقرير- باء

 العامل  األطراف إىل مؤمتر    معلومات التقرير السنوي الثالث من إدارة سجل املعامالت الدويل          هذا يقدم -٣
غيلية مبا يف  املعامالت الدويل ودخوله املرحلة التشسجلبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن تنفيذ 

ويتناول هذا  . إدارة نظم السجالت من خالل أنشطة احملفل اخلاص هبا        املكلفة ب  اجلهات التعاون مع    تيسريذلـك   
 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ٢٠إىل  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧ن م السنوي فترة اإلبالغ املمتدة التقرير

 ية للتنفيذ  الفرعاهليئةي ميكن أن تتخذه ذ اإلجراء ال- جيم

 الواردة يف هذا التقرير وأن تقدم التوجيه إىل األمانة ملعلوماتحتيط علماً با تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن قد -٤
 . بتنفيذ نظم السجالت، حسب االقتضاءيتعلقواألطراف فيما 

 منذ الدورة الثانية ملؤمتر األطراف هبااملضطلع األعمال  - ثانياً
 اع األطراف يف بروتوكول كيوتوالعامل بوصفه اجتم

  عن العمل املنجزملخص - ألف

 نظم السجالت إدارةاملكلفة بتنفيذ سجل املعامالت الدويل والتعاون مع اجلهات يف  من العمل الكثري أُجنز -٥
ْي خدمات   ملورِّدَ ٢٠٠٦ املعامالت الدويل عقداً يف عام       لـسج إدارة   منحتف. ٢٠٠٧عام  اإلبالغ ل خالل فترة   

ـ   املعامالت الدويل وتسيري عمله اليومي خالل فترة االلتزام األوىل مبوجب           سجلذ  ـل تنفي ـن اخلارج من أج   م
 يف تشرين   الدويلومن نتائج ذلك العمل أن السجالت بدأت عملياهتا مع سجل املعامالت            .  كيوتو بـروتوكول 

 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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 عملياهتما مع   آ قد بد  لليابانالنظيفة والسجل الوطين    شر هذا التقرير، كان سجل آلية التنمية        ن ووقـت  -٦
 النظيفة إىل   التنمية بنجاح نقل أول وحدات خفض االنبعاثات املعتمد من سجل آلية            ومتسجل املعامالت الدويل    

سجالت غري األعضاء   ( يف االحتاد األورويب     أعضاءومن املنتظر أن تبدأ عدة سجالت أخرى ألطراف غري          . اليابان
 تشغيل بدء   توقيتويرهتن  .  القادمة األسابيع مع سجل املعامالت الدويل يف غضون        عملياهتا) حتاد األورويب يف اال 

وكذلك سجل املعامالت املستقل    ) سجالت االحتاد األورويب   (األورويبسـجالت الـدول األطراف يف االحتاد        
اد األورويب مبدى جاهزية سجل      االحت لدى االنبعاثات   تداول الذي أنشئ مبوجب خمطط      األوروبـية، لـلجماعة   
 . املستقل للجماعة األوروبيةاملعامالت

 كإطار  ٢٠٠٦إدارة نظم السجالت يف عام      املكلفة ب  اجلهات إدارة سجل املعامالت الدويل حمفل       وأنشأت -٧
إدارة نظم  املكلفة ب بني اجلهات   فيها  ُنظم السجالت   املتصلة ب دارية  اإلتقنية و األنشطة ال غـري رمسي ميكن فيه تنسيق       

ها التزامات مبيَّنة يف    علييف بروتوكول كيوتو و   أيضاً أطراف    هي   اليت اليت عينتها األطراف يف االتفاقية       السـجالت 
ذا املشمولة هب الفترة خاللوانعقد هذا احملفل ثالث مرات ). أطراف املرفق باء  ( إزاء بروتوكول كيوتو     بـاء املـرفق   
ة للتنسيق بني األنشطة    مشترك على إعداد إجراءات     احملفلركّزت أعمال   ، ت ١-م أإ /١٢ووفقـاً للمقرر    . الـتقرير 

املكلفة شبكة إلكترونية إضافية لتحسني االتصال فيما بني اجلهات     هناك اآلن   و. السجالتالتشـغيلية جلمـيع ُنظم      
 .ى األخر وعملياهتا وفيما يتعلق باجتماعات احملفل وأنشطتهبُنظمها فيما يتعلق السجالتإدارة نظم ب

إدارة نظم  ب  املكلفة  احملفل من أجل مساعدة اجلهات     إىل جلأت إدارة سجل املعامالت الدويل أيضاً        وقـد  -٨
وشكّل حمفل  .  والتحضري لبدء العمليات قبل حلول فترة االلتزام       ا هب السجالتالسجالت يف استهالل وصل ُنظم      

 األنشطة لتنسيقراجميات ُنظم السجالت    إدارة نظم السجالت كذلك وسيلة جلميع مطّوري ب       ملكلفة ب ااجلهـات   
 . التقنية واجلدولة الزمنية يف تطوير ُنظمهم

 التنفيذ أنشطة - باء

وأشرفت .  اإلبالغ فترةجميات سجل املعامالت الدويل وهيكله األساسي خالل        اتنفيذ تطبيق بر  استكمل   -٩
 وفق املعايري   تشغيلهباراً تاماً حىت تْضمن      اخت السجلَّإدارة سـجل املعامالت الدويل على عملية التنفيذ واختربت          

 ملواصفات سجل املعامالت الدويل واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر           وطبقاً )١(التقنـية لتـبادل البيانات    
 . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف

 تدخلو. فرا والتواألداءضمان احلفاظ على معايري ل سجل املعامالت الدويل بقدر كبري من املرونة ُنفذ وقد -١٠
 بواسطة قنوات اتصال تستجيب ملستويات أمنية الدويللى سجل املعامالت عالنُّظم اليت تشغلها األطراف واألمانة     

 . واألسواق الشبيهة هبااملالتعادل تلك املستخدمة يف نظم 

 :ي الدقة، ميكن تلخيص أنشطة التنفيذ كما يلمن وملزيد -١١

                                                      

)١( <http://unfccc.int/files/kyoto_mechanisms/registry_systems/application/pdf/des_techspec_v1_1.pdf>. 
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دارة السجل  إل وتطبيق   الذي يشمل الربجميات األساسية    الدويل،تطبيق سجل املعامالت    اسُتكمل   )أ( 
 وفق مواصفات سجل املعامالت الدويل واملعايري التقنية لتبادل البيانات اليت ُوضعت            وفقالـذي يعمل بواسطته،     

 ؛٨-م أ/٢٤املقرر 

 البيانات الرئيسي والثانوي يف اململكة املتحدة        تطبيق سجل املعامالت الدويل يف مركزي      ُعمـم  )ب( 
ويتم تشغيل سجل   .  التجارية واحلكومية  باملعايريويتقيد هذان املركزان    .  الشمالية يرلنداآولـربيطانيا العظمـى     

 ظهور أي حال إىل املركز الثانوي يف قلتن الرئيسي يف إطار العمليات العادية غري أنه سيمركزهاملعامالت الدويل يف 
 مشاكل يف املركز الرئيسي تعوق عمل السجل هناك؛

استعمال سجل  ب الدويل لالختبار التجرييب     املعامالت النسخ األوىل من براجميات سجل       خضعت )ج( 
 املعامالتوأجرى طرف ثالث مراجعة ِشفرة برنامج سجل .  كل من اليابان ونيوزيلنداوسجلَّيآلية التنمية النظيفة 

رباجميات اإلصدارات الالحقة ل  نتائج إجيابية وقدم توصيات أُخذ هبا يف        حتقيق  الثالث عن   وأبلغ الطرف   . الـدويل 
 ؛سجل املعامالت الدويل

معامالت السجل  صحة   املطلوبة للتحقق من     الوظائف مجيع   اسويب املصمم  الربنامج احل  يتضـمن  )د( 
.  من بروتوكول كيوتو   ٧ من املادة    ٤رة   احملددة مبوجب الفق   املخصصة بالكمياتطـبقاً لطرائق احملاسبة املتعلقة      

 فيها  مبا البيانات أيضاً مجيع وظائف التوفيق والوظائف اإلدارية احملددة يف معايري تبادل            الربنامجهـذا   ويتضـمن   
 وسيتضمن.  سجل املعامالت الدويل إىل السجالت مشرياً فيها إىل املعامالت املطلوبة          سريسلهااإلخطـارات اليت    
 املعامالت اإلضافية، وسجالتلدويل كذلك وظائف لتمرير املعلومات بني السجالت ذات الصلة سجل املعامالت ا

 كسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية؛

 عليها  تسلمته ذلك السجل على احلالة اليت       وقيَّمت اختربت إدارة سجل املعامالت الدويل       وقد  )ه( 
  بصورة صحيحة مع السجالت؛يعملواصفات ومن بائعيه كي تتأكد من أن وظائفه توافق امل

 اخلدمات اخلاص بذلك السجل كمركز لتنسيق مجيع مكتبأنشأ مشغِّلُ سجل املعامالت الدويل  )و( 
وأثناء تشغيل سجل املعامالت الدويل، سيدعم      . إدارة نظم السجالت  املكلفة ب أنـواع الدعم اليت تقدَّم للجهات       

ساعة يف مجيع مناطق    ار ال املعامالت املستقل للجماعة األوروبية على مد      مجيع السجالت وسجل     اخلدماتمكتب  
 .إدارة نظم السجالتاجلهات املكلفة بتوقيت 

 السجالت من أجل إخضاع     ٢٠٠٧مارس  /سجل املعامالت الدويل يف آذار    ُتعىن ب  استهالل   بيئةتوافرت  و -١٢
 نشطة بشكل خاص داخل     السجالتوكانت  .  بسجل املعامالت الدويل   اوصلهل العملـيات االستهالل اخلاصة هب    

 .٢٠٠٧هذه البيئة منذ منتصف عام 

وميكن .  بعضهاعن ستة أمثلة من سجل املعامالت الدويل بفعالية يف بيئات منفصلة            وزع مت   اجملموع، ويف -١٣
ليت خططت هلا يتجاوز األمثلة األربعة اعدد وهو .  خمتلفةغراضاستعمال تلك األمثلة مستقلَّةً عن بعضها البعض أل

إدارة املكلفة ب املطوِّر واختبار السجل بطلب من اجلهات       بعد إضافة مثايل    يف البداية إدارةُ سجل املعامالت الدويل       
 :مثلة سجل املعامالت الدويلأل القائمة الكاملة يليوفيما . ٢٠٠٧ يف أوائل عام السجالت نظم



FCCC/KP/CMP/2007/5 
Page 6 

 

 ؛الت حتدث فيه عمليات حقيقية مع السج الذياإلنتاج، )أ( 

 الدويل من أن السجالت تليب املعايري املطلوبة املعامالت الذي تتحقق فيه إدارة سجل الستهالل،ا )ب( 
  سجل املعامالت الدويل؛إنتاج ببيئة وصلهاقبل أن جتيز 

  الدويل نسخ براجميات جديدة قبل استعماهلا؛املعامالتختترب فيه إدارة سجل و اإلنتاج، قبل )ج( 

  على املشاكل وإصالحها؛تعرفالذي يقوم بالمات، داخل مكتب )د( 

 ؛هااختبار براجمياهتم قبل توزيعمن  السجالتن مطوِّري براجميات ميكّالذي  طوِّر،امل  )ه( 

 من تنفيذ سجلها وتزيد من      السجالتإدارة نظم   اجلهات املكلفة ب   الذي تتحقق فيه     السـجل،  )و( 
 .إملامها برباجمياته

 وهذه الوصالت. لتابعة لألمانةاألخرى ابني سجل املعامالت الدويل ونظم البيانات  أنشئت حلقات ربطو -١٤
 من املعامالت اليت أجنزهتا     التحققمهمـة ألهنا متد سجل املعامالت الدويل بالبيانات املرجعية الضرورية من أجل             

 :وُتستخدم هذه الروابط ألغراض. تالالسج

يتم فيها إدخال     يت، ال ١-م أإ /١٣ الوارد يف املقرر     التعريفب   بيانات التجميع واحلساب، حس    قاعدة )أ( 
 تتعلق لكل طرف يف املرفق باء سنوياً حاملا يتم حل أية مسائل تنفيذية              خصصة امل اتوالكميبيانات االنبعاثات اإلمجالية    

احلساب، على سبيل    التجميع و  بياناتويستعمل سجل املعامالت الدويل البيانات احملصل عليها من قاعدة          . بالبـيانات 
  وحدات اإلزالة الصادرة عن كل طرف؛أو خصصة املاتدار وحدات الكميـاملثال، للتحقق من مق

 مثلما تنفذه األمانة لتخزين املعلومات بشأن أنشطة        النظيفة، املعلومات اخلاص بآلية التنمية      نظام )ب( 
 هذاعامالت الدويل البيانات اليت يستقيها من       ويستعمل سجل امل  .  اليت تقوم هبا   العملياتمشـاريع اآللية ونتائج     

 آلية التنمية النظيفة سجل خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة عن      وحداتالـنظام، مـثالً، كي يتحقق من كمية         
 نشطة مشاريع بعينها؛أل

ة ن أنشطععلومات امل، املصمَّم لتخزين )قيد التنفيذ  (املشترك املعلومـات املتعلق بالتنفيذ      نظـام  )ج( 
 سجلوسيستعمل  .  ونتائج العمليات اليت تقررها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك         املشتركمشـاريع التنفـيذ     

 ووحدات خصصة الكميات املوحداتاملعامالت الدويل البيانات املأخوذة من هذا النظام، مثالً، للتحقق من كمية 
 .عاثات بناًء على مشاريع التنفيذ املشترك انبخفضاإلزالة اليت حتوِّهلا السجالت الوطنية إىل وحدات 

 املعامالت جهود كبرية لدعم الرابط بني سجل املعامالت املستقل للمجموعة األوروبية وسجل ُبذلت وقد -١٥
 األعضاء يف االحتاد األورويب     للدولالـدويل، وهـو أمر ال بد من حتقيقه قبل أن تبدأ السجالت الوطنية التابعة                

ـ  للمجموعة  الفنية املتعلقة بسجل املعامالت املستقل       املسائلويف حني أن    . ملعامالت الدويل  مع سجل ا   ياتالعمل
ببيئة مطوِّر سجل املعامالت    املطلوب   الرابط   فإن حاالت تأخري يف إنشاء ذلك الرابط،        حدوثاألوروبـية أدت إىل     

 املستقلياً اختبار سجل املعامالت     نوفمرب وتقود املفوضية األوروبية حال    / الثاين تشرينالـدويل أُنشـئ يف منتصف       
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 سيكون بإمكان مطوِّري    االختبار، وحاملا ينتهي ذلك  . لـلمجموعة األوروبـية مقارنـةً بسجل املعامالت الدويل        
وا يف اختبار ُنظمهم مقارنةً بسجل      أ األورويب أن يبد   االحتاد العاملني حلساب الدول األعضاء يف       تبراجميات السجال 

 براجمياتجناح اختبارات   إن   .لكي تعمل معاً   األوروبية وبسجل املعامالت الدويل      لمجموعةلاملعـامالت املسـتقل     
 حتققه قبل أن تبدأ سجالت      منالسجالت هذه مع سجل املعامالت املستقل للمجموعة األوروبية شرطٌ مهم ال بد             

 . الدويلاالحتاد األورويب عملياهتا مع سجل املعامالت

 )ء التشغيلبد( أنشطة االستهالل - جيم

 يليببعينه  العملية الرمسية اليت تتحقق بواسطتها إدارة سجل املعامالت الدويل من أن سجالً هو االستهالل -١٦
 شرط جيب حتققه قبل أن يبدأ سجل من االستهاللوبالتايل، فإن . املتطلبات التقنية احملددة يف معايري تبادل البيانات

وقد كانت األنشطة اليت أُجريت خالل عملية .  بسجل املعامالت الدويلخلاصةاالسجالت عملياته مع بيئة اإلنتاج 
 خاص ما   بشكل مكثفة قابلها من استعمال بيئة استهالل التشغيل اخلاصة بسجل املعامالت الدويل            ومااالستهالل  
 .٢٠٠٧أكتوبر / وتشرين األولهيولي/بني متوز

 :التالية االستهالل وفق املراحل الثالث عملية وُتجرى -١٧

جيـري فـيه استعراض وثائق السجل التقنية والتشغيلية من أجل تقييم      و: الوثـائق  اسـتعراض  )أ( 
 عن  كامالًبياناً  تإدارة نظم السجالت اس   املكلفة ب وتقدم اجلهات   .  الـيت نفذهـا النظام     التشـغيلية املمارسـات   

  الدويل بناًء على معايري حمددة سلفاً؛املعامالت سجل مشغلستعرضها ي مدعوماً بوثائق شاملة لكي ،"اجلاهزية"

 سجل األساسي بني سجل من السجالت وبني   الرابطجيري فيه التحقق من     و:  االرتباط اختـبار  )ب( 
املتصلة  قدرة السجل على التواصل مع سجل املعامالت الدويل والتقيد باملعايري            تقييم أجل   مناملعـامالت الدويل    
 باألمن والتوثيق؛

 سجل من السجالت للتحقق من قدرهتا على        وظائفجيري فيه اختبار    : تشغيل التباديل ل ا اختبار )ج( 
، على النحو احملدد يف     ات والعمليات اإلدارية، مبا يف ذلك اإلخطار      البياناتبني  لتوفيق  وات  أداء عمليات املعامال  

اجلهات ملكلفة ات اليت أجرهتا   تبادل املعلومات االختبار   معايري املرفق حاء من     ويتضمن.  البيانات تـبادل معـايري   
 .السجالتإدارة نظم ب

 إجناز األنشطة الضرورية يف عملية      السجالتإدارة نظم   املكلفة ب  أن مـن مسؤولية اجلهات       حـني  ويف -١٨
 واستبيانات  مناذج الدويل بتحديد توقيت تلك األنشطة ودعمها وقدمت         املعامالتاالستهالل، قامت إدارة سجل     

 .ري االستهالل تيسبغرضوتعليمات 

 تالسجالنظم   إدارةاملكلفة ب  اليت تتوىل تشغيل سجل املعامالت الدويل توصية تقنية إىل اجلهة            اجلهة وتقـدم  -١٩
يف قيام إدارة سجل املعامالت الدويل       األساسوتشكل التوصية   . عملية االستهالل لكـل سـجل مير باملراحل الثالث        ل

 املكلفة بإدارة نظم السجالت حيال بعد ذلك إىل فريق خرباء االستعراض الذي             بإعداد تقرير عن التقييم املستقل للجهة     
 . كيوتوبروتوكول من ٨الدولة الطرف مبوجب املادة يستعرض التقرير األويل املقدم من 
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 مفصلةً حسب كل    السجالت نظمدارة  املكلفة إل كل اجلهات   ل نتائج عملية االستهالل     ١ اجلدول ويبني -٢٠
 من ٢٥، كان ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠حىت يوم وتشري تلك النتائج إىل أنه، .  االستهالللمراحمرحلة من 

 االستهالل اخلاصة بسجل املعامالت     ببيئة الربط سـجالً من سجالت االحتاد األورويب قد أكملت خطوات           ٢٦
تبادلياً مع سجل   التشغيل   للربهنة على أهنا قادرة على       الوظيفيةالـدويل وجنحـت يف اجتـياز مجيع االختبارات          

املكلفة  إىل أن استعراض وثائق اجلاهزية اخلاصة بسبع جهات من اجلهات  النتائج أيضاًوتشري. املعـامالت الدويل  
 . مل ينته بعداألورويباالحتاد يف  السجالتإدارة نظم ب

 من خارج االحتاد    سجالتالإدارة نظم   املكلفة ب  إىل وضع اجلهات     ١ املبينة يف اجلدول     النتائج تشريكما   -٢١
ببيئة االستهالل مت ربطها  سجالً من السجالت خارج االحتاد األورويب      ١١ من   ١٠ أنوهـي ُتظهـر     . األورويب
 ةوال تزال مخس  . معهالتشغيل التباديل    بسـجل املعـامالت الدويل وجنحت يف الربهنة على قدرهتا على             اخلاصـة 

 . هبا وإخضاعها لالستعراضاملتعلقةال وثائق اجلاهزية سجالت من خارج االحتاد األورويب يف طور إكم

 )٢٠٠٧نوفمرب /األول تشرين ٢٠حىت ( نتائج استهالل السجالت -١ اجلدول

 السجل/الطرف  اجلاهزيةتقييم طالراب تقييم التشغيل التباديل تقييم  عن التقييم املستقلتقرير
 النمسا ناجح ناجح ناجح نعم
 بلجيكا  ناجح ناجح 
 بلغاريا    
  التشيكيةاجلمهورية ناجح ناجح ناجح نعم
 الدامنرك ناجح ناجح ناجح نعم
 ستونياإ ناجح ناجح ناجح نعم
  األوروبيةاجلماعة  ناجح ناجح 
 فنلندا ناجح ناجح ناجح نعم
 فرنسا ناجح ناجح ناجح نعم
 أملانيا ناجح ناجح ناجح نعم
 اليونان ناجح ناجح ناجح نعم
 هنغاريا ناجح جحنا ناجح نعم
 يرلنداآ ناجح ناجح ناجح نعم
 إيطاليا  ناجح ناجح 
 التفيا ناجح ناجح ناجح نعم
 ليتوانيا ناجح ناجح ناجح نعم
 لكسمربغ  ناجح ناجح 
 هولندا ناجح ناجح ناجح نعم
 بولندا  ناجح ناجح 
 الربتغال ناجح ناجح ناجح نعم
 رومانيا  ناجح ناجح 
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 السجل/الطرف  اجلاهزيةتقييم طالراب تقييم التشغيل التباديل تقييم  عن التقييم املستقلتقرير
 سلوفاكيا جحنا ناجح ناجح نعم
 سلوفينيا ناجح ناجح ناجح نعم
 إسبانيا ناجح ناجح ناجح نعم
 السويد ناجح ناجح ناجح نعم
 العظمى  لربيطانيا املتحدة   اململكة ناجح ناجح ناجح نعم

 وآيرلندا الشمالية
 حتاد األورويبلال الفرعي اجملموع ١٩ ٢٥ ٢٥ ١٩

 كندا    
 آيسلندا  ناجح ناجح 
 اليابان ناجح حناج ناجح نعم
 ختنشتاينيل ناجح ناجح ناجح 
 موناكو  ناجح ناجح 
 نيوزيلندا ناجح ناجح ناجح نعم
 النرويج ناجح ناجح ناجح نعم
  الروسياالحتاد ناجح ناجح ناجح نعم
 سويسرا ناجح ناجح ناجح نعم
 أوكرانيا  ناجح ناجح 

  آلية التنمية النظيفةسجل ناجح ناجح ناجح  ينطبقال
غري للدول   الفـرعي    اجملمـوع  ٧ ١٠ ١٠ ٥

  االحتاد األورويبيفاألعضاء 
 اجملموع ٢٦ ٣٥ ٣٥ ٢٤

، باستثناء اثنتني منها، عملية االستهالل يف غضون بضعة  أن ُتكمل مجيع السجالتيف الوقت الراهنُيتوقع و -٢٢
يل مطابقة كل سجل جلميع املواصفات      إن تأكيد إدارة سجل املعامالت الدو     . أسـابيع فقط بعد انتهاء فترة اإلبالغ      

اليت تتطلبها معايري تبادل البيانات، ومن ثَمَّ املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            
 .األطراف، يشكل قاعدة متينة ميكن للسجالت أن تبدأ على أساسها العمليات مع سجل املعامالت الدويل

 ية األنشطة التشغيل-دال 

يف املرفق باء على    املدرجة   الدول األطراف    شجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين،        -٢٣
يف أسرع وقت ممكن ويف موعد أقصاه كانون بـدء تشـغيل سـجالهتا الوطنـية مـع سجل املعامالت الدويل             

 .)٢(لوقت املناسب إلتاحة إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد يف ا٢٠٠٧ديسمرب /األول

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2007/15 ١١٦، الفقرة. 
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غري أن إدارة   . وجهة نظر سجل املعامالت الدويل، ميكن بدء تشغيل السجالت معه بشكل فردي           ومـن    -٢٤
سجل املعامالت الدويل أُبلغت بأن سجالت االحتاد األورويب ستبدأ عملياهتا مع سجل املعامالت الدويل بالتزامن               

قد شرعت يف القيام مبهام إضافية تقنية وتنسيقية جوهرية مع مـع سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية، و     
 .اجلهتني املكلفتني بإدارة هذين النظامني بغية تيسري ذلك

اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين، اليت انعقدت خالل شهري            ورّداً عـلى اسـتنتاجات       -٢٥
عامالت الدويل اخليارات التقنية واخلطط واجلداول الزمنية       ، أعدت إدارة سجل امل    ٢٠٠٧سبتمرب  /أغسطس وأيلول /آب

وُشرع يف تلك التحضريات    . لألنشـطة املطلـوب تنفيذها الستهالل عمليات السجالت مع سجل املعامالت الدويل           
ملكلفة ومت التشاور مع اجلهات ا    حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت       بالتشاور مع فريق املطوِّرين املنشأ يف إطار        

وحددت الوثائق . ٢٠٠٧سبتمرب /بإدارة نظم سجالت أخرى من خالل اجتماع حمفل إدارات نظم السجالت يف أيلول
املعدَّة املهام األساسية التقنية والتنظيمية اليت جيب إجنازها قبل وأثناء تلك العملية جلميع نظم السجالت وكذلك لنظم                  

وتضمنت اجلداول الزمنية إجراء جتربتني للعملية لفائدة       . امالت الدويل األمانـة األخـرى اليت جيب ربطها بسجل املع        
سـجالت االحتاد األورويب وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية حيث سيتم ربط تشغيل هذين النظامني مع                

غري  بينما سيتم ربط تشغيل سجالت األطراف        ٢٠٠٧نوفمرب  /سـجل املعـامالت الـدويل يف منتصف تشرين الثاين         
 .األعضاء يف االحتاد األورويب مع سجل املعامالت الدويل إّما قُبيل ذلك التاريخ أو ُبعيده

ويعين التأخري احلاصل يف ربط سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية بسجل املعامالت الدويل أنه مل  -٢٦
 يتم بعد تلبية الشروط التقنية الواجب       ونتيجة لذلك، فإنه مل   . يكن من املمكن اختبار النظامني معاً بشكل كامل       

وحاملا تفرغ املفوضية   . توفـرها مسبقاً لكي تبدأ سجالت االحتاد األورويب عملياهتا مع سجل املعامالت الدويل            
األوروبية من اختبار سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية مقارنةً مع سجل املعامالت الدويل، سيصبح من          

ق مطوِّرو سجالت االحتاد األورويب من براجمياهتم مقارنةً مع سجل املعامالت املستقل للجماعة الضروري أن يتحق
األوروبـية ومع سجل املعامالت الدويل لكي تتألف معاً قبل أن يتسىن البدء يف أنشطة إطالق عمليات سجالت                  

 األورويب وسجل املعامالت املستقل أّما مىت ستتمكن سجالت االحتاد. االحتاد األورويب مع سجل املعامالت الدويل
لـلجماعة األوروبية من بدء العمليات مع سجل املعامالت الدويل فيتوقف حالياً على جاهزية سجل املعامالت                

 .املستقل للجماعة األوروبية

وقد قررت عدة جهات مكلفة بإدارة سجالت الدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب أن تشرع مع ذلك  -٢٧
فبدأ سجل آلية التنمية النظيفة وسجل اليابان الوطين عملياهتما مع سجل           . لياهتا مع سجل املعامالت الدويل    يف عم 

ويف نفس الوقت، بدأت قاعدة بيانات جتميع وحساب        . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤املعـامالت الدويل يف     
وجرى تنفيذ عمليات   . ل املعامالت الدويل  آلية التنمية النظيفة ربط التشغيل مع سج      االنبعاثات ونظام معلومات    

الربط املباشر بني مجيع هذه النظم بشكل سلس ومت نقل أوىل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد بنجاح من سجل         
ومن املتوقع ربط تشغيل سجالت أخرى لدول غري أعضاء يف االحتاد           . آلـية التنمـية النظـيفة إىل سجل اليابان        

 .ت الدويل يف األسابيع والشهور املقبلةاألورويب مع سجل املعامال
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 مليون ٩٢ معاملة إصدار انطوت على ما يقارب      ٤٠٠ويف حالة سجل آلية التنمية النظيفة، ُسجلت حنو          -٢٨
وكان من الضروري . ٢٠٠٥أكتوبر /منذ تشرين األولوحدة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمد بشكل مؤقت 

ن هذه املعامالت املؤقتة قبل أن يتسىن إجناز أي معامالت أخرى تتعلق        أن يـتحقق سـجل املعـامالت الدويل م        
وأجرى سجل املعامالت الدويل ذلك التحقق بنجاح بالنسبة جلميع         . بوحدات خفض االنبعاثات املعتمد الصادرة    

 .املعامالت لدى إنشاء الوصلة التشغيلية بني سجل آلية التنمية النظيفة وسجل املعامالت الدويل

  أنشطة حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت-هاء 

تعقـد إدارة سـجل املعامالت الدويل اجتماع حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت بوصفه قناة                 -٢٩
لتنسـيق األنشطة التقنية واإلدارية اليت تضطلع هبا تلك اجلهات ومن أجل إتاحة حمفل تستطيع تلك اإلدارات من                  

ما بينها وتقدمي مدخالت من أجل أن تضع إدارة سجل املعامالت الدويل إجراءات موحدة              خاللـه الـتعاون في    
 .١-م أإ/١٢وممارسات موصى هبا وتدابري لتقاسم املعلومات طبقاً للمقرر 

 :لويات حملفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت خالل فترة اإلبالغ هيومت حتديد ثالث أو -٣٠

ية موحدة تطبقها مجيع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت لتنسيق          وضـع إجـراءات تشغيل     )أ( 
وأُنشئت ثالثة أفرقة عاملة يف عام      . األنشـطة األساسـية اليت تنجزها تلك اجلهات أثناء تشغيل نظم السجالت           

 باقتراح مشروع إجراءات طرحته على حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم           ٢٠٠٧ أكملـت عملها يف عام       ٢٠٠٦
 الت للنظر فيه؛السج

تيسري عملية االستهالل اليت َتعيَّن على السجالت اجتيازها أثناء فترة اإلبالغ قبل بدء العمليات               )ب( 
 مع سجل املعامالت الدويل؛

إعـداد وتوكيد اخلطط واجلداول الزمنية املتعلقة باألنشطة املطلوبة لكي تبدأ السجالت وسجل           )ج( 
 .وروبية عملياهتا مع سجل املعامالت الدويلاملعامالت املستقل للجماعة األ

ويرد ملخص هذه   . وعقد حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت ثالثة اجتماعات أثناء فترة اإلبالغ            -٣١
 .وباإلضافة إىل ذلك، عقدت األفرقة العاملة وجمموعة املطوِّرين اجتماعات عديدة. ٢االجتماعات يف اجلدول 
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  حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت اجتماعات-٢اجلدول 

 االجتماع تارخيه مكان انعقاده أهدافه األساسية

 .حتديث التقدم احملرز يف تنفيذ مجيع النظم �
 .تشاطر املعلومات بشأن عمليات استهالل السجالت �

التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشأن ثالثة إجراءات         �
 البيانات وإدارة   تشـغيلية موحدة ُتعىن بالتوفيق بني     

 .التغيريات ووضع تقارير عن التقييم املستقل

تقـدمي النموذج اإللكتروين املوحد إلبالغ معلومات        �
 .عن الكميات املخصصة

 الرابع ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠-٢٩ بون، أملانيا

 .حتديث التقدم احملرز يف تنفيذ مجيع النظم �

استخالص الدروس من عمليات استهالل السجالت       �
 .السابقة

تلقـي تعليقات بشأن التخطيط األويل لبدء عمليات         �
تشغيل السجالت وسجل املعامالت املستقل للجماعة 
األوروبية مع سجل املعامالت الدويل خاصةً سجالت 

 .األطراف يف االحتاد األورويب

 اخلامس ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩-٢٨ أثينا، اليونان

 .يع النظمحتديث التقدم احملرز يف تنفيذ مج �

التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن إجراء تشغيلي آخر          �
 .موحَّد ُيعىن بإدارة االنبعاثات

توكيد اخلطط واجلداول الزمنية املتعلقة ببدء عمليات        �
السـجالت وسـجل املعـامالت املستقل للجماعة        

 .األوروبية مع سجل املعامالت الدويل

 السادس ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦-٢٥ باريس، فرنسا

كمـا عقدت جمموعة غري رمسية من مطوِّري براجميات السجالت اجتماعات ضمن إطار حمفل اجلهات                -٣٢
. املكلفـة بـإدارة نظم السجالت بغية حتسني تنسيقها لألنشطة التقنية واجلداول الزمنية يف تنفيذ نظم السجالت      

 منها تقتسم براجمياهتا مع جهات أخرى       وكثري(ويضـم هذا الفريق مجيع مطوري الرباجميات اخلاصة بالسجالت          
وقد . ، وسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية وسجل املعامالت الدويل        )مكلفـة بـإدارة نظم السجالت     

 .اجتمع هذا الفريق مرة يف كل شهر على العموم

ارس األساليب اليت م/املنعقد يف شهر آذارنظم السجالت يف اجتماعه املكلفة بإدارة وناقش حمفل اجلهات  -٣٣
ميكـن للدول األطراف املدرجة يف املرفق باء اتباعها يف تقدمي تقارير عن املعلومات املتعلقة بالكميات املخصصة                 

وستقدَّم هذه املعلومات إىل األمانة سنوياً مستخدمةً النموذج اإللكتروين         .  من بروتوكول كيوتو   ٧مبقتضى املادة   
وأشارت املناقشة اليت تناولت أساليب تقدمي تلك املعلومات إىل األمانة إىل أن . ١-أإم /١٤املوحد املبني يف املقرر 

آلـيات الوصل املوجودة حالياً بني السجالت وسجل املعامالت الدويل تناسب جداً من الناحية التقنية مثل هذا                 
حاجة إىل حتديد منوذج موحد     وهناك  . النقل وميكن أن يتوقع منها نقل البيانات بعول أكرب من األساليب اليدوية           

 .)XML(لغة ترميز قابلة للتوسع لتبادل البيانات يف املستقبل القريب ويفضَّل أن يكون قائماً على 
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واملشاركة يف حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت متاحة جلميع إدارات السجالت الوطنية ولسجل  -٣٤
فترسل اجلهات ). كسجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية(كميلية آلية التنمية النظيفة وسجالت املعامالت الت

كما تدعو إدارة   . املكلفـة بإدارة نظم السجالت مشاركني خمتصني باملواضيع احملددة اليت ستتناوهلا االجتماعات           
األطراف غري  (سـجل املعامالت الدويل عدداً من املشاركني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                

ورغم أنه ليس يف بروتوكول كيوتو ما يلزم هؤالء . اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو) املدرجة يف املرفق األول
األطـراف بتنفيذ نظم السجالت، فإن القصد من مشاركة هؤالء اخلرباء هو زيادة شفافية حمفل اجلهات املكلفة                 

تسبة يف نظم السجالت مبوجب بروتوكول كيوتو مع اخلرباء الذين بإدارة نظم السجالت وإتاحة تشاطر اخلربة املك
 .ينفذون نظماً مماثلة ألغراض السياسات البيئية يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل    وترأَّس اجتماعات حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت منسقُ         -٣٥
 .عمه العاملون يف األمانةيف األمانة، يد

وحتـتفظ إدارة سـجل املعـامالت الدويل بشبكة إضافية تتيح موقعاً مركزياً لتشاطر مجيع املعلومات التقنية                -٣٦
وحتتوي الشبكة اإلضافية على مجيع وثائق االجتماعات       . واملتعلقة بالتخطيط بني اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت       

 .كلفة بإدارة نظم السجالت ووثائق اجتماعات أخرى تعقدها أيُّ أفرقة يف إطار احملفلاخلاصة مبحفل اجلهات امل

 اإلجراءات التشغيلية املوحدة -واو 

 : وهي كالتايل١٠-م أ/١٦تتمشى مع اإلجراءات احملددة يف املقرر . مت وضع أربعة إجراءات تشغيلية موحدة -٣٧

ة دورياً، بني البيانات املتعلقة بأرصدة ومعامالت الكميات        ، من خالل املقارن   املطابقة بني البيانات   )أ( 
املخصصة الواردة يف سجل املعامالت الدويل والسجالت األخرى، ويف سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية، 

قة بني  ويركز هذا اإلجراء على اجلوانب اإلجرائية للمطاب      . حسب االقتضاء، واملطابقة بينها كلما كان ذلك ضرورياً       
استناداً إىل الوظائف التقنية    ) مثالً اجلداول الزمنية والتوقيت واالتصال وصنع القرارات وحتديد التعديالت        (البيانات  

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

م مقترحاٌت لتغيري النواحي التقنية والتشغيلية لنظم       ، اليت عن طريقها تقدَّم وتقيَّ     إدارة التغيريات  )ب( 
ونظراً للطابع التكاملي والتشغيلي لسجل     . السـجالت ومن مث تتفق عليها اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت          

املعامالت الدويل وغريه من نظم السجالت، فإنه من املهم ضمان استقرار مواصفات النظم وتنسيق حمتوى وكيفية 
 التغيريات اليت ميكن أن جترى عليها؛وتوقيت 

، اليت تنسِّق عن طريقها مجيُع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت فيما بينها             إدارة االنبعاثات  )ج( 
 تنفيذ التغيريات حاملا يتم االتفاق عليها من خالل إجراء إدارة التغيريات؛

له تقييم السجالت من حيث مطابقتها      ، الذي يتم من خال    اإلبالغ عن عمليات التقييم املستقل     )د( 
ملعـايري تبادل البيانات ومتطلبات السجالت الواردة يف املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف العامل                

وتولَّد أغلب النتائج بواسطة عملية االستهالل بينما ال تتبني نتائج أخرى إال مبرور . بوصـفه اجـتماع األطراف   
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وُترَسل التقارير السنوية عن التقييم املستقل إىل فرق        . ألداء التشغيلي للسجالت قيد املالحظة    الوقـت مع إبقاء ا    
 من بروتوكول كيوتو    ٨استعراض اخلرباء اليت تستعرض املعلومات املقدمة من األطراف طبقاً ملا تنص عليه املادة              

 .)٣(طارية بشأن تغري املناخكما ُتنشر على املوقع اإللكتروين اخلاص التفاقية األمم املتحدة اإل

باسـتثناء وضـع تقارير التقييم املستقل، املرتبط بتقييم السجالت قبل السماح هلا ببدء التشغيل مع سجل                 -٣٨
املعامالت الدويل، كان ُيتوخى تطبيق هذه اإلجراءات التشغيلية املوحدة حاملا تبدأ أغلب السجالت العمل مع سجل       

انضمام سجالت االحتاد األورويب إىل سجل املعامالت الدويل اجلاهز للتشغيل يف مرحلة     ويف ضوء   . املعامالت الدويل 
 .الحقة، تبحث إدارة سجل املعامالت الدويل مدى إمكانية تطبيق بعض جوانب ذلك اإلجراء يف مرحلة أبكر

 الترتيبات التنظيمية واملوارد -ثالثاً 

كما يتوىل . لتابع لألمانة وظائف إدارة سجل املعامالت الدويليؤدي برنامُج اإلبالغ والبيانات والتحليل ا -٣٩
هذا الربنامج مسؤولية األعمال الفنية لألمانة فيما يتصل باجلوانب األخرى لتداول االنبعاثات وحساب الكميات              
املخصصـة مبوجـب بروتوكول كيوتو، فضالً عن العمل املتصل بتقدمي وحتليل واستعراض املعلومات املقدمة من     
األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وبروتوكول كيوتو واملفاوضات احلكومية الدولية 

 .بشأن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد والكميات املخصصة وُنظُم السجالت وأدوات السياسة العامة

، ١-م أإ /٣٤توكول كيوتو، يف مقرره     وأِذن مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو           -٤٠
لألمني التنفيذي جبمع الرسوم من مستخِدمي سجل املعامالت الدويل كدخل إضايف للصندوق االستئماين لألنشطة 

ونظراً للنقص احلاصل يف املوارد املطلوبة لتغطية أنشطة إدارة سجل املعامالت . ٢٠٠٧-٢٠٠٦التكميلية يف الفترة 
 مليون دوالر من دوالرات     ٢,٥ والبالغ زهاء    ٢٠٠٦ الذي حدث يف آخر عام       ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدويل يف الفترة    

الواليات املتحدة، أخطر األمني التنفيذي األطراف اليت ختطط لتشغيل نظم السجالت مع سجل املعامالت الدويل               
 .بالرسوم املستحقة عليها يف الصندوق االستئماين

 دوالراً من دوالرات    ٨٨٥ ٠٧١، ورد من األطراف مببلغ      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ تاريخوحـىت    -٤١
غري أنه مل يتم بعد حتصيل باقي املبلغ املستحق . )٤()انظر املرفق(الواليـات املتحدة كرسوٍم لسجل املعامالت الدويل   

وحتث وتود األمانة أن تعرب عن امتناهنا لألطراف اليت سددت رسومها .  دوالرا١ً ٦١٤ ٩٢٩ وهو ٢٠٠٧عن عام 
 . األطراف اليت مل تسددها بعد على أن تفعل دون مزيد من التأخري لضمان استمرار تشغيل سجل املعامالت الدويل

 دخـل الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ            ٣ويـبني اجلـدول      -٤٢
 دارة سجل املعامالت الدويل خالل فترة السنتني       والصـندوق االسـتئماين لألنشـطة التكميلية اخلاص بأنشطة إ         

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٥ ٤٤٤ ٩٧٨ويبلغ جمموع األموال املتوفرة لفترة السنتني . ٢٠٠٧-٢٠٠٦
                                                      

)٣( <http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/independent_assessment_reports/items/4061.php>. 
لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن تلقي رسوم سجل املعامالت الدويل، انظر الوثيقة املتعلقة حبالة  )٤(

 ).FCCC/SBI/2007/INF.11 (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥املسامهات حىت 
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ويشتمل على املبلغ املخصص ألنشطة سجل املعامالت الدويل يف إطار امليزانية األساسية، وترحيل األموال لألنشطة 
، ومسامهات األطراف يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية خالل ٢٠٠٥-٢٠٠٤ية من فترة السنتني التكميل

 .٢٠٠٧، ورسوم االشتراك يف سجل املعامالت الدويل احملصلة يف عام ٢٠٠٦عام 

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ الدخل املخصص ألنشطة إدارة سجل املعامالت الدويل يف -٣اجلدول 
 )تحدةبدوالرات الواليات امل( 

 املصدر املبلغ
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦األموال من امليزانية األساسية للفترة  ١ ٠٢٤ ٩٠٩
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ترحيل أموال تكميلية من الفترة  ٢ ٤٥٩ ٤٤٨
  ٢٠٠٦عام  مسامهات يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية ١ ٠٧٥ ٥٥٠
 ٢٠٠٧رسوم حمصلة يف  ٨٨٥ ٠٧١
 وفرةجمموع األموال املت ٥ ٤٤٤ ٩٧٨

، مفصلةً حسب بند اإلنفاق، حيث إن أكرب النفقات      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ النفقات يف الفترة     ٤ويبني اجلدول    -٤٣
 .هي تلك املخصصة للخرباء االستشاريني واملتعاقدين من اخلارج

   ٢٠٠٧ -٢٠٠٦ النفقات املتعلقة بأنشطة إدارة سجل املعامالت الدويل يف -٤اجلدول 
 )حدةبدوالرات الواليات املت(

 النفقات ٢٠٠٦ )أ(٢٠٠٧
 )منصبان من الفئة الفنية ومنصب واحد من فئة اخلدمات العامة(الرواتب  ٢١٧ ٩٧٨ ٣٧٠ ٢٩٩
 املساعدة العامة املؤقتة ٦٩ ٤٢٩ ١٩٤ ٦٣٥
 املتعاقدون واخلرباء االستشاريون ٨٩٨ ٧٠٢ ٣ ٤٨٦ ٥٩٨
 سفر املمثلني واخلرباء ١٩ ٠٣٦ ٣٣ ٩٧٩
 العاملنيسفر  ١٤ ٦٨٥ ٢٦ ٣٢٥
 نفقات التشغيل صفر ٤ ١٧٨
 معدات وبرجميات جتهيز البيانات صفر صفر
 خدمات الدعم صفر صفر
 اجملموع الفرعي ١ ٢١٩ ٨٣٠ ٤ ١١٦ ٠١٤
 ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج  ١٥٨ ٥٧٨ ٥٣٥ ٠٨٢
 اجملموع ١ ٣٧٨ ٤٠٨ ٤ ٦٥١ ٠٩٦

 ٣١نوفمرب إىل / تشرين الثاين١ زائد النفقات املُزمعة من ٢٠٠٧ر أكتوب/ تشرين األول٣١النفقات الفعلية حىت  )أ( 
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

وتتسق بنوُد امليزانية . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ تفاصيل لنفقات املتعاقدين واخلرباء االستشاريني يف ٥ويبني اجلدول  -٤٤
 يف دورهتا السادسة والعشرين عندما      ذاهليئة الفرعية للتنفي  مع تفصيل التكاليف الذي ناقشته األطراف يف اجتماع         

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨حبثت رسوم سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني 
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نفقـات أنشـطة إدارة سـجل املعامالت الدويل املتصلة           -٥اجلدول 
   ٢٠٠٧ -٢٠٠٦باملتعاقدين واخلرباء االستشاريني يف 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 بند امليزانية ٢٠٠٦ )أ(٢٠٠٧

مـتعاقد مـع سجل املعامالت الدويل، دعم التغيريات على السجل ومعايري             ٥٤٢ ٨٦٥ ٣ ١٦٣ ٧١٥
    تبادل البيانات، خدمات قياس األداء 

 خدمات قانونية ٢٣٢ ٢١٧ ٢٩ ٠٠٢
 تطوير ختزين بيانات صفر صفر
مـوارد إدارة املشـاريع، اسـتعراض التكنولوجيا اخلاصة بالسجل، حتليل            ١٢٣ ٦٢٩ ٢٩٣ ٨٨١

    مؤشرات السوق، تغيري اإلجراءات التشغيلية املوحدة 
 املوقع اإللكتروين/تطوير الشبكة اإلضافية صفر صفر
 اجملموع ٨٩٨ ٧٠٢ ٣ ٤٨٦ ٥٩٨

 ٣١نوفمرب إىل / تشرين الثاين١ زائد النفقات املزَمعة من ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١النفقات الفعلية حىت  )أ( 
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة على مدى السنتني، فتجاوزت ٦ ٠٢٩ ٥٠٤وبلغ جمموع النفقات  -٤٥
وقد زادت هذه النفقات بشكل كبري مقارنةً بنفقات السنوات السابقة          .  دوالراً ٥٨٤ ٥٢٦الدخـل املـتوفر مببلغ      

وال املتاحة يف األعوام السابقة، واستحقاق      وذلـك بسـبب اجلـدول الزمين احملدد للتنفيذ الذي تأخر لنقص األم            
، وحدوث زيادات موازية يف     ٢٠٠٧-٢٠٠٦املدفوعـات لبائع سجل املعامالت الدويل من أجل تنفيذ السجل يف            

كمـا زادت النفقات نتيجة اخنفاض قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو إذ إنّ أغلب   . تكالـيف املوظفـني   
غري أن السبب الرئيس يف نقص األموال       . شطة إدارة سجل املعامالت الدويل مقّومة باليورو      املدفوعـات املتعلقة بأن   

 . أعاله٤١، مثلما سبقت اإلشارة إليه يف الفقرة ٢٠٠٧يعود إىل التأخري يف دفع املسامهات املستحقة عن عام 
ل فترة السنتني احلالية ومع وأمام نقص األموال املتاحة لتغطية تكاليف التطوير والتشغيل بشكل كاٍف خال -٤٦

زيـادة االحتـياجات لدعـم مطوِّري السجالت واجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت، اضطرت إدارة سجل              
املعـامالت الدويل إىل اختاذ عدد من التدابري خلفض النفقات والسعي إىل احلصول على متويل من مصادر أخرى                  

 :ومن بني تلك التدابري. بشكل مؤقت
خبرباء استشاريني بغية   يف توظيف عاملني أو يف أداء بعض األعمال على املدى القصري            أخري  الـت  )أ( 

 خفض تكاليف املوظفني؛
جتربة "الدعـم احملدود املقدم إىل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت، مثالً فيما يتعلق بأداء                )ب( 
 جمموعة أجهزة اختبارات التشغيل التباديل؛ " تشغيل

 .٢٠٠٧ول على سلفيات من مصادر متويل أخرى تسدد فور حتصيل الرسوم املستحقة عن عام احلص )ج( 
 هي نفُسها اليت أُبلغ هبا األطراف عن طريق امليزانية الربناجمية           ٢٠٠٨إن االحتياجات من املوارد عن عام        -٤٧

 إدارة سجل املعامالت الدويل     وطبقاً للميزانية الربناجمية، ستموَّل مجيع نفقات     . )٥(٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني   
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨من الصندوق االستئماين اخلاص بذلك السجل من خالل رسوم االشتراك فيه يف فترة السنتني 

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2007/15/Add.1. 
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 مرفق
  ٢٠٠٧حالة سداد رسوم سجل املعامالت الدويل عن عام 

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٠حىت 
 الرسوم قيد التحصيل

بدوالرات الواليات املتحدة (
 )مريكيةاأل

 الرسوم احملصلة
بدوالرات الواليات املتحدة (

 )األمريكية

 ٢٠٠٧رسوم عام 
بدوالرات الواليات املتحدة (

 الطرف )األمريكية
 النمسا ٠٢٤ ٣٨ ٠٢٤ ٣٨ 

 بلجيكا ٣٢٠ ٤٧ ٠٠٢ ٣ ٣١٨ ٤٤
 بلغاريا ٧٥٣ ٧٥٣ 

 كندا ٥٢٠ ١٢٤  ٥٢٠ ١٢٤
 اجلمهورية التشيكية ١٠١ ٨  ١٠١ ٨

 الدامنرك ٧٨٣ ٣١ ٧٨٣ ٣١ 
 استونيا ٥٣١ ٥٣١ 

 اجلماعة األوروبية ٥٠٠ ٦٢  ٥٠٠ ٦٢
 فنلندا ٥٩٤ ٢٣ ٥٩٤ ٢٣ 

 فرنسا ٩٢٤ ٢٦٦  ٩٢٤ ٢٦٦
 أملانيا ٤٣٢ ٣٨٣ ٤١٢ ٣٨٣ ٢٠

 اليونان ٤٦١ ٢٣  ٤٦١ ٢٣
 هنغاريا ٥٧٨ ٥ ٥٧٨ ٥ 

 آيسلندا ٥٠٥ ١ ٠٠٠ ١ ٥٠٥
 آيرلندا ٤٩٣ ١٥ ٤٩٣ ١٥ 

 الياإيط ٢٣٩ ٢١٦  ٢٣٩ ٢١٦
 اليابان ٠٠٠ ٥٥٠ ١٥٣ ٦٩ ٨٤٧ ٤٨٠

 التفيا ٦٦٤ ٦٦٤ 
 خلتنشتاين ٢٢١ ٢٢١ 
 ليتوانيا ٠٦٢ ١ ٠٦٢ ١ 
 لكسمربغ ٤٠٨ ٣ ٤٠٨ ٣ 
 موناكو ١٣٣ ١٣٣ 

 هولندا ٨٠٩ ٧٤ ٠٠٣ ٧٤ ٨٠٦
 نيوزيلندا ٧٨٣ ٩ ٧٥٨ ٩ ٢٥

 النرويج ٠٥٧ ٣٠ ٠٥٧ ٣٠ 
 بولندا ٤٠٧ ٢٠ ٣٨٧ ٢٠ ٢٠

 تغالالرب ٨٠٥ ٢٠  ٨٠٥ ٢٠
 رومانيا ٦٥٦ ٢ ٦٥٦ ٢ 

 االحتاد الروسي ٦٩٣ ٤٨  ٦٩٣ ٤٨
 سلوفاكيا ٢٥٨ ٢ ٢٥٨ ٢ 
 سلوفينيا ٦٣٠ ٣ ٦٣٠ ٣ 
 إسبانيا ٥٥٠ ١١١ ٥٥٠ ١١١ 

 السويد ١٧٧ ٤٤  ١٧٧ ٤٤
 سويسرا ٩٨٦ ٥٢ ٩٦١ ٥٢ ٢٥

 أوكرانيا ٧٢٦ ١  ٧٢٦ ١
اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى      ٢١٧ ٢٧١  ٢١٧ ٢٧١

 رلندا الشماليةوآي
 اجملموع  ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ ٠٧١ ٨٨٥ ٩٢٩ ٦١٤ ١

- - - - - 


