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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 

  ؤقت  من جدول األعمال امل١١البند 
  املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل 

التقرير السنوي للجهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدولية مبوجب             
  بروتوكول كيوتو

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
يقدم هذا التقرير السنوي الثامن للجهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل معلومات   

مـؤمتر  (طراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو              إىل مؤمتر األ  
بشأن األنشطة اليت اضطلعت هبا هذه اجلهة يف الفترة املمتدة مـن            ) اجتماع األطراف /األطراف

ويتضمن هذا التقريـر أيـضاً         .٢٠١٢أكتوبر  / إىل تشرين األول   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
وحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو، بنـاًء علـى          معلومات عن املعامالت املتعلقة بال    

وطلـب     .الطلب املقدم من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته السادسة           
، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر أثناء    ١-م أإ /١٢اجتماع األطراف، يف مقرره     /مؤمتر األطراف 

وقد    .ية اليت ُتقدمها اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل        دوراهتا املقبلة يف التقارير السنو    
تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقرير وأن تقدم توجيهات إىل 

   .األمانة وإىل األطراف، حسب االقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ نظم السجالت
  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة كي تدرج فيها معلومات عن آخر التطورات يف جمال العمل هذا  *  

 FCCC/KP/CMP/2012/8  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
8 November 2012 
Arabic 
Original: English 



FCCC/KP/CMP/2012/8 

GE.12-63309 2 

  احملتويات
  حةالصف الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٣-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٥-٤  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٣  ٦  .................. اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - جيم      

األعمال املنجزة منذ نشر التقرير السنوي السابع للجهة املكلفة بـإدارة سـجل               - ثانياً  
  ٤  ٦١-٧  ...................................كول كيوتواملعامالت الدويل مبوجب بروتو

  ٤  ١١-٧  ............................................... ملخص للعمل املنجز    - ألف     
  ٤  ٢٠-١٢  ...................................................... أنشطة التنفيذ  -  باء      
  ٧  ٤١-٢١  .................................................. األنشطة التشغيلية  - جيم     
  ١٣  ٤٨-٤٢  ................... التقييم املستقل للسجالت الوطنية وأنشطة اإلطالق  - دال     
  ١٤  ٦١-٤٩  ..... ة العاملةحمفل اجلهات املُكلفة بإدارة نظم السجالت وأنشطة األفرق  -  هاء     

  ١٩  ٧٦-٦٢  .................................................. الترتيبات التنظيمية واملوارد   - ثالثاً  
  ١٩  ٧١-٦٣  .................................... االحتياجات من املوارد والنفقات  - ألف     
اإليرادات املخصصة لدعم أنـشطة اجلهـة املكلفـة بـإدارة سـجل               -  باء     

  ٢٣  ٧٤-٧٢  ...................................................الدويل املعامالت
دمة الستخدام هيكل تكاليف سجل     اإلجراءات املتخذة واالقتراحات املق     - جيم     

  ٢٤  ٧٦-٧٥  .................................... املعامالت الدويل استخداماً أمثل

  املرفقات
  ٢٦  ............................................ ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١حالة السجل يف   - األول  
 ٢٠١٣-٢٠١٢استخدام سجـل املعامالت الدويل عن فترة السنتني        جدول الرسوم وحالة سداد رسوم        - الثاين  

  ٢٨  ...................................................... ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ حىت
 ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١عدد املعامالت املقترحة على سجل املعامالت الدويل يف الفترة من              - الثالث  

  ٣٠  ........................................................٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل
عدد الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو واليت كانت موضوع معامالت اقُترحت على                - الرابع  

 / تـشرين األول   ٣١ إىل   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ يف الفترة من     لـدويلسجل املعامالت ا  
  ٣٢  ............................................................................ ٢٠١٢ أكتوبر

  ٣٤  ....................................................................................مسرد  - اخلامس  



FCCC/KP/CMP/2012/8 

3 GE.12-63309 

  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
مؤمتر (طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             -١

 أن تنشئ ومتسك سـجالً      ، إىل األمانة  ١-م أإ /١٣، يف مقرره    )اجتماع األطراف /األطراف
دولياً للمعامالت هبدف التحقق من سالمة املعامالت اليت تقترحها السجالت املنشأة مبوجب            

وسجل املعامالت الدويل ضـروري لتنفيـذ اآلليـات            .١-م أإ /١٣ و ١-م أإ /٣املقررين  
   . من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦املنصوص عليها يف املواد 

، إىل األمانة بوصفها اجلهة املكلفـة       ١٠-م أ /١٦يف مقرره   وطلب مؤمتر األطراف،      -٢
اجتماع األطراف  /بإدارة سجل املعامالت الدويل، أن تقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف          

بشأن الترتيبات التنظيمية واألنشطة واالحتياجات من املوارد وأن تقدم أي توصيات ضرورية            
   .لتحسني تشغيل نظم السجالت

، إىل اهليئة الفرعية    ١-م أإ /١٢اجتماع األطراف، يف مقرره     /متر األطراف وطلب مؤ   -٣
للتنفيذ أن تنظر، يف دوراهتا املقبلة، يف التقارير السنوية اليت تقدمها اجلهة املكلفة بإدارة سجل               

اجتماع األطراف أن يقدم، عند االقتضاء،      /املعامالت الدويل، كي تطلب إىل مؤمتر األطراف      
   .ا يتعلق بتشغيل نظم السجالتاإلرشادات فيم

  نطاق املذكرة  -باء  
ُيقَدِّم هذا التقرير السنوي الثامن للجهة املكلفة بإدارة سجل املعـامالت الدوليـة               -٤ 

معلومات عن تطبيق سجل املعامالت الدويل وحالته التشغيلية، مبا يف ذلك تيسري التعاون مع              
أنشطة حمفل اجلهات املكلفة بـإدارة نظـم   اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت من خالل   

 ويتضمن هذا التقرير السنوي أيضاً معلومـات         .السجالت والتقييم املستقل لنظم السجالت    
  .عن املعامالت الواردة يف سجل املعامالت الدولية

 ٣١ إىل   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويتناول هذا التقرير فترة اإلبالغ املمتدة من           -٥
   .٢٠١٢أكتوبر /لتشرين األو

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم   
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذا التقريـر وأن                 -٦

اجتماع األطراف أن يقدم إىل األمانة وإىل األطـراف، حـسب           /تطلب إىل مؤمتر األطراف   
   .بشأن تنفيذ نظم السجالتاالقتضاء، إرشادات 
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األعمال املنجزة منذ نشر التقرير السنوي السابع للجهة املكلفة بإدارة            -ثانياً  
  سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

   ملخص للعمل املنجز    -ألف  
واصلت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل عقد حمفل اجلهـات املكلفـة               -٧

   .السجالت ونسقت عمل أفرقته العاملةبإدارة نظم 
وأُجنزت بنجاح األنشطة املتصلة بالتقييم السنوي الرابع للسجالت الوطنية ومبحاسبة            -٨

    .وحدات بروتوكول كيوتو
وواصلت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل دعم العمليـات االعتياديـة              -٩

قرير معلومات مفّصلة عن األنـشطة التـشغيلية        وترد يف الفصل الثاين من هذا الت         .للسجل
   .التشغيلي واألداء
يل وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعادت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدو            -١٠

 اليت مشلها توحيد سجالت خمطط تبـادل حقـوق          ٢٩ لتصديق ووصل السجالت الوطنية ا    
  .يت حتتضنها الدول األعضاء يف االحتاد األورويبإطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب ال

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل             -١١
اجتماع األطراف على نظـام الـسجالت       /حتليالً لتأثري نتائج الدورة السابعة ملؤمتر األطراف      

لسجالت ومطوريها للتحضري لفترة تـصحيح      وأنشأت فريقاً عامالً للجهات املكلفة بإدارة ا      
 أدناه معلومـات    ٥٧-٥٣وُتقدَّم يف الفقرات    . فترة االلتزام األوىل وبداية فترة االلتزام الثانية      

  .مفصلة عن أنشطة هذا الفريق العامل

   أنشطة التنفيذ  -باء   

   إصدارات سجل املعامالت الدويل   -١  
 هناك إصدار واحد لرباجميات سجل املعامالت       خالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان      -١٢

الدويل تضمن تغيرياً يف هيكل قاعدة البيانات اهلدف منه حتسني أداء االستفـسارات وآليـة               
وعاجل اإلصدار أيضاً مجيـع     . جديدة ملناولة عمليات مطابقة السجالت اليت أصبحت متوقفة       

  .االختالالت احملددة يف الرباجميات

   اص بسجل املعامالت الدويلمكتب اخلدمات اخل  -٢  
بعد االنتهاء من توحيد سجالت خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد              -١٣

األورويب، بدأ ممثال مقدم مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل ومكتب اخلدمات          
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ل املعامالت  اخلاص بسجل معامالت االحتاد األورويب، بالتعاون مع اجلهة املكلفة بإدارة سج          
والغرض من هذا االستعراض هو توضيح جمـاالت  . الدويل، استعراضاً إلجراء إدارة احلوادث    

  .املسؤوليات املعهود هبا لكل من مكاتب اخلدمات املشاركة
وعرفت اإلجراءات التشغيلية ملكاتب اخلدمات بعض التغـيريات خـالل الفتـرة              -١٤

 إجراًء وانسحب إجراءان وأُنـشئ إجـراء   ١٢ فجرى حتديث ما جمموعه   . املشمولة بالتقرير 
إىل  ومن بني هذه اجملموعة، جرى حتديث مثانية إجراءات لالستعاضة عن اإلحـاالت           . واحد

سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية بإحاالت إىل سجل معامالت االحتاد األورويب،           
، وإجراء واحد لدمج خاصية     وإجراءين إلدخال تغيريات على هنج إدارة االتصال باملستعملني       

جديدة يف آلية مطابقة سجل املعامالت الدويل، وإجراء واحد إلدخال تغـيريات املـوظفني              
وُسحب إجراءان أصبحا مهجـورين نتيجـة لتنفيـذ         . وحتديث خطوط سلم املسؤوليات   

رياً، وأخ.  وتغري يف النهج املتبع إلدارة التغيري      ٢٠١١تكنولوجيا شبكة التخزين يف أواخر عام       
  .٢٠١٢فرباير /أُنشئ إجراء واحد ملعاجلة حالة خاصة أدت إىل حدث يف النظام يف شباط

   النظام املوحد للسجالت األوروبية  -٣  
وقـد     .شكّل توحيد السجالت الوطنية األوروبية حتوالً كبرياً يف نظام الـسجالت            -١٥

 للجهة املكلفـة    ٢٠١١لعام   وذُكر يف التقرير السنوي      ٢٠١٠خلص بيان لألثر أِعّد يف عام       
 ويف   .بإدارة سجل املعامالت الدويل إىل أن هذا التغيري يقتضي إعادة التصديق على السجالت            

يناير /، أرجأت اللجنة إطالق توحيد السجالت من كانون الثاين        ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ختبار السجالت   فترة اإلبالغ ال   وُنفذت األنشطة التالية خالل   . ٢٠١٢إىل أوائل صيف عام     

 املشمولة بالتوحيد والتصديق عليها جمدداً، مع وضع اللمسات األخرية على التوحيد يف             ٢٩ لا
  :٢٠١٢يونيه /حزيران

، أهنـت براجميـات     ٢٠١١ديـسمرب   /االختبار األويل؛ يف كانون األول      )أ(  
ات التمـايز   السجالت املوحدة االختبار والتقييم باملقارنة مع جمموعات االختبارات واختبار        

". معايري تبادل البيانات لنظم السجالت مبوجب بروتوكول كيوتـو        "وفقاً للمرفق حاء من     
وُنفذت االختبارات الوظيفية واختبارات التمايز باستخدام نسخة متوسطة لرباجميات النظـام           

واخُتربت وصالت بني بيئة اختبار سـجل املعـامالت          وقبل هذا االختبار، أُنشئت   . املوحد
   ؛يل وخمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويبالدو

اختبار املوثوقية واالرتداد؛ على أساس نتائج االختبار األويل، أُجريت مـن             )ب(  
وثبت أن  . ، اختبارات املوثوقية واالختبار الوظيفي للوصالت     ٢٠١٢أبريل  /جديد، يف نيسان  

ل كما ثبت أن النسخة النهائية للرباجميات متتثل        نتائج هذه االختبارات تقع ضمن حدود املقبو      
  ملعايري تبادل البيانات؛
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إعادة التصديق؛ صدقت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الـدويل، يف             )ج(  
، جمدداً على السجالت األوروبية املوحدة، مبا فيها سـجل اجلماعـة            ٢٠١٢يونيه  /حزيران

  :يل على أساس نتائج ما يلياألوروبية، لوصلها بسجل املعامالت الدو
استعراض لوثائق حالة االستعداد، املشتركة أو احملددة، لكـل الـسجالت            '١'

  املشاركة؛
  اختبار مدى موثوقية املوصولية؛ '٢'
  .اختبار املرفق حاء ومتايز السجالت '٣'

 سجالً يف إطـار النظـام املوحـد         ٢٩، بدأ تشغيل    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩ويف    -١٦
  .يبلسجالت االحتاد األورو

   جتديد تكنولوجيا سجل املعامالت الدويل  -٤  
أدى عمل جتديد التكنولوجيا الذي أُجنز يف الفترة املشمولة بالتقرير السابقة إىل جناح               -١٧

  .تنفيذ تكنولوجيا شبكة التخزين يف اهلياكل األساسية لسجل املعامالت الدويل

   تالشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجال  -٥  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حسنت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل             -١٨

الشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت اليت تستخدم تكنولوجيا التعـاون            
  .٢٠١٢مارس / آذار١اجلديدة اليت ُنفذت يف األمانة واليت أُطلقت يف 

  :لشبكة اخلارجية ما يليوتشمل اخلصائص اجلديدة ل  -١٩
  جدول زمين مركزي لكل األنشطة املتصلة بالسجالت؛  )أ(  
معلومات حمدثة بشأن كل األفرقة العاملة النشيطة وكل املشاريع اليت تؤثر             )ب(  

  يف نظم السجالت؛
معلومات حمدثة لالتصال مبديري نظم السجالت ومنظمات دعم سـجل            )ج(  

  املعامالت الدويل؛
   املستعملني املتصلة بسجل املعامالت الدويل وطلبات التغيري؛متطلبات  )د(  
  معلومات حمدثة بشأن أهلية السجالت وحالتها التشغيلية؛  )ه(  
  .املعلومات احملفوظة لكل األفرقة العاملة واالجتماعات املغلقة  )و(  

مل وقد أُعيد وصل مجيع مستعملي الشبكة اخلارجية بالنظام احملسَّن، الذي سُيـستع             -٢٠
وتدير الشبكة  . إلرسال الوثائق واملعلومات ذات الصلة املتعلقة باألنشطة املتصلة بالسجالت        

  .اخلارجية وتقوم على صيانتها اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل
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   األنشطة التشغيلية  -جيم   

   اختبار السجالت   -١  
سجل املعامالت الـدويل    ، أعلنت اجلهة املكلفة بإدارة      ٢٠١٢أغسطس  / آب ١يف    -٢١

فرصة إجراء اختبار طوعي على أساس املرفق حاء من معايري تبادل البيانات لفتـرة االلتـزام           
ومن املتوقع . ٢٠١٢وسُيجرى نشاط االختبار هذا يف هناية عام . الثانية من بروتوكول كيوتو  

  . الثانيةأن يساعد ذلك السجالت املهتمة على تقييم حالة استعدادها لفترة االلتزام

  بيانات املعامالت وحتليلها  -٢  
 عدد املعامالت املقترحة على سجل املعامالت الدويل شـهرياً يف           ١يرد يف الشكل      -٢٢

  .٢٠١٢أكتوبر / إىل تشرين األول٢٠٠٨نوفمرب /الفترة من تشرين الثاين
   ١ الشكل 
   ٢٠٠٨ نوفمرب/ الثاين تشريـن منذ الدويل املعامالت سجل على املقترحة املعامالت عدد 

  
وكان لتوحيد سجالت خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب             -٢٣

تأثري على حجم املعامالت املقترح على سجل املعامالت الدويل منذ ُوضع يف شكله النهائي              
 مقارنـة حلجـم املعـامالت يف الفتـرة مـن            ٢ويبني الشكل   . ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران 
  .٢٠١٢سبتمرب /يونيه إىل أيلول/ ومن حزيران٢٠١١سبتمرب /ونيه إىل أيلولي/حزيران

املتوسط
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   ٢ الشكل 
 املوحـد  النظـام  إطالق عقب الدويل املعامالت سجل معامالت حجم عن مقارن تقرير

  ٢٠١٢ يونيه/حزيران يف األورويب االحتاد لسجالت

  

 إىل هجرة سجالت خمطط تبادل      ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران وُيعزى عدد املعامالت املرتفع       -٢٤
  .حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب إىل النظام املوحد لسجالت االحتاد األورويب

وتنتهي املعامالت املقترحة على سجل املعامالت الدويل يف هناية األمـر إىل حالـة                -٢٥
  .أو أُلغي أو أُجنزأُهني : تنتمي إىل إحدى الفئات الثالث التالية

وميثل معدل إهناء املعامالت عدد املعامالت اليت أُهنيت مقسوماً على عدد املعامالت              -٢٦
وميكن أن ُيستخدم هذا املعدل كمؤشـر ملـستوى املراجعـة           . املقترحة يف إطار زمين معني    

ويـبني   . لةالداخلية اليت ينجزها سجل ما للتأكد من صحة معامالهتا املقترحة وبياناهتا املسج           
   .٢٠٠٨نوفمرب / التغريات اليت طرأت على هذا املعدل منذ تشرين الثاين٣الشكل 

وميثل معدل إلغاء املعامالت عدد املعامالت امللغاة، أي املعامالت اليت ال ُتنجـز يف                -٢٧
وميكـن أن   .  ساعة، مقسوماً على عدد املعامالت املقترحة يف فترة زمنية معينـة           ٢٤غضون  

 ٣ويبني الشكل  . ذا املعدل كمؤشر لنطاق مشاكل االتصال داخل نظم السجالت    ُيستخدم ه 
   .٢٠٠٨نوفمرب /التغريات اليت طرأت على هذا املعدل منذ تشرين الثاين
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   ٣الشكل  
التغريات اليت طرأت على معدالت إلغاء معامالت سجل املعامالت الدويل وإهنائها مـع              

   مرور الزمن

  

 دفعة إلغاء إىل ٢٠١٢ فرباير/شباط يف مالحظته ميكن الذي املرتفع اإللغاء معدل ُيعزى  -٢٨
 كلها املعامالت هذه واقُترحت. واحد سجل أجنزها داخلية نقل معاملة ٨٠ من أكثر من مؤلفة

ومل ُيستلم من سجل املعامالت املستقل للجماعـة        . يف غضون إطار زمين قصري مدته دقيقتان      
  .ألوروبية اإلشعار بأن املعامالت املقترحة قد عوجلت، مما أدى إىل إلغاء املعامالتا

وكان إطالق النظام املوحد لسجالت االحتاد األورويب قد أدى إىل اخنفاض هام يف               -٢٩
ومن اجلدير باالهتمام أيضاً النظر عن كثب إىل . املعامالت املنجزة يف سجل املعامالت الدويل     

 ٤ويبني الشكل   . ٢٠١٢سبتمرب  /يونيه إىل أيلول  /اء واإللغاء يف الفترة من حزيران     بيانات اإلهن 
  .تطور هذه األرقام خالل تلك الفترة

   ٤ الشكل 
) املئوية بالنسبة (وإهنائها الدويل املعامالت سجل معامالت إلغاء معدالت عن مقارن تقرير
  ٢٠١٢ يونيه/يرانحز يف األورويب االحتاد لسجالت املوحد النظام إطالق عقب
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 األطـر  غضون يف احلالة تلك الدويل املعامالت سجل يف املنجزة املعامالت وبلغت  -٣٠
 الزمنية الفترة يف املتمثلة الكمون فترة املعاملة إجناز وقت ويشمل . ٥ الشكل يف املبينة الزمنية
 السجالت، داخل الالزمة التجهيز ومدة التالسج شبكة عرب الرسائل توصيل يستغرقها اليت

 فيهـا  تشمل اليت احلاالت يف األورويب االحتاد معامالت وسجل الدويل، املعامالت وسجل
   .األورويب االحتاد لدى االنبعاثات إطالق حقوق تبادل خمطط سجل املعاملة

   ٥ الشكل 
  الدويل التاملعام سجل إطالق منذ املعامالت إجناز لوقت الشهرية املتوسطات
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وقت اإلجناز
املتوسط

  
 إىل  ٢٠١٢فرباير  /غ عنه يف شباط   وُيعزى وقت اإلجناز املرتفع بشكل غري طبيعي املبلَ         -٣١

عدة دفعات كبرية من املعامالت املتصلة بعمليات خاصة بسجل خمطط تبادل حقوق إطالق             
فإما أن سجل املعامالت الدويل     . االنبعاثات لدى االحتاد األورويب اليت توقف التجهيز عندها       

مل يستلم اإلشعار بتجهيز املعامالت من سجل املعامالت املستقل للجماعـة األوروبيـة أو              
  .استلمه بعد تأخري طويل

 أثر  ٢٠١٢يوليه  /يونيه إىل متوز  /والقيمة الزمنية املرتفعة لإلجناز يف الفترة من حزيران         -٣٢
ق االنبعاثات لـدى االحتـاد األورويب يف        جانيب لتوحيد سجالت خطط تبادل حقوق إطال      

وخالل مرحلة اإلطالق، كانت عدة معـامالت       . النظام املوحد لسجالت االحتاد األورويب    
  .صادرة عن هذه السجالت بطيئة اإلجناز

وتضمن عملية املطابقة يف سجل املعامالت الدويل أن السجالت حتتفظ حبـسابات              -٣٣
ويؤشر حـدوث عـدم     .  اليت يشملها بروتوكول كيوتو    دقيقة فيما يتعلق بأرصدة وحداهتا    

اتساق ما يف مطابقة ليلية إىل تباين بني كميات سجل املعامالت الدويل وحـسابات ذلـك                
وميثل معدل املطابقات غري املتسقة عدد املطابقات غري املتسقة مقـسوماً           . السجل بالتحديد 



FCCC/KP/CMP/2012/8 

11 GE.12-63309 

 وهو مؤشر لقدرة السجالت علـى       .على عدد املطابقات اليت ُتجرى خالل فترة زمنية معينة        
. مسك حسابات دقيقة فيما يتعلق بأرصدة الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتـو            

   . تطور هذا املعدل٦ويبني الشكل  
    ٦ الشكل 

  الدويل املعامالت سجل يف املتسقة غري املطابقات معدل على طرأت اليت التغريات

  

 /أغـسطس وتـشرين األول    /عزى معدالت عدم االتساق املرتفعة جـداً يف آب        ُت  -٣٤
 سجالً خالل عملـييت     ٢٩ إىل أحداث مماثلة سببت مطابقات غري متسقة يف          ٢٠١٢ أكتوبر

  .مطابقة ليلية وحيدة
 إىل عوامـل متزامنـة      ٢٠١٢فرباير  /وُيعزى معدل عدم االتساق املرتفع يف شباط        -٣٥

وشكلت هذه احلـاالت    . االت عدم اتساق يف الشهر نفسه     جعلت عدة سجالت تواجه ح    
  .أحداث منعزلة ال تقوم على سبب أساسي مشترك

 إال يف سـجالت     ٢٠١٢يونيـه   /ومل تؤثر حاالت عدم اتساق املطابقة يف حزيران         -٣٦
وحدثت كل احلاالت باستثناء    . خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب       

  .طابقة سجالت خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويبحالتني خالل م
وحيول تعطّل خدمات سجل املعامالت الدويل دون إجناز الـسجالت ملعامالهتـا،              -٣٧

وُيعزى تعطّل خدمات سجل املعامالت     . ولذلك ينبغي احلّد من انقطاع اخلدمة قدر اإلمكان       
لّغ اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت مسبقاً جبميع        الدويل إىل انقطاعات مربجمة، حيث ُتب     

وكانت خدمات  . أوقات تعطُّل اخلدمة، وإىل انقطاعات غري ُمربجمة ناجتة عن حوادث تشغيلية
 ٢٠١٢أغسطس  / إىل آب  ٢٠١١نوفمرب  /سجل املعامالت الدويل يف الفترة من تشرين الثاين       

   . يف املائة٩٩,٨٩متوافرة بنسبة 
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   دمات اخلاص بسجل املعامالت الدويلمكتب اخل  -٣  
مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل هو جهة االتصال اليت ُتعىن جبميع              -٣٨

أشكال الدعم املقدم إىل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت فيما يتعلق بتشغيل سـجالهتا              
يضاً، حتت إشـراف    ويضطلع مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل أ          .واختبارها

اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل، باألنشطة التقنية املتـصلة بعمليـات التمهيـد       
ويقدم مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الـدويل دعمـاً مـستمراً إىل                .واإلطالق

 من يوم األحد إىل منتصف الليل       ٠٠/٢٠اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت من الساعة        
   .من يوم اجلمعة بتوقيت غرينتش

 التغريات يف عدد طلبات الدعم اليت عاجلها مكتب اخلدمات اخلاص           ٧ويبيِّن الشكل     -٣٩
وُتثار مسألة طلبات    .بسجل املعامالت الدويل خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حسب األولوية

  .ردة من سجل واحد أو أكثـر      الدعم ذات األولوية العالية عندما يتعذر جتهيز املعامالت الوا        
   وتتصل طلبات الدعم ذات األولوية املتوسطة بأداء سجل املعامالت الـدويل أو اسـتقراره،               

أما طلبات الـدعم ذات األولويـة املنخفـضة فتتـصل              .مما قد يؤثر على جتهيز املعامالت     
   .ز املعامالتباملعلومات أو القضايا املتعلقة باألداء اليت ال تؤثر مباشرة على جتهي

   ٧ الشكل 
  الدويل املعامالت بسجل اخلاص اخلدمات مكتب يعاجلها اليت الدعم طلبات عدد

  
  موصولية السجالت الوطنية وأهليتها  -٤  

قدمت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل، يف دورها املتمثل يف دعم فرع               -٤٠
لتابع للجنة االمتثال، مدخالت إىل الفرع لتأكيد التغيريات اليت أُجريت فيمـا           مراقبة التطبيق ا  

  .يتعلق بأهلية أربعة سجالت وطنية لالجتار
 كـانون   ١٥وعلى ضوء انسحاب كندا من بروتوكـول كيوتـو اعتبـاراً مـن                -٤١

، سُيقطع وصل السجل الوطين الكندي بسجل املعامالت الدويل قبل          ٢٠١٢ديسمرب  /األول
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   التقييم املستقل للسجالت الوطنية وأنشطة اإلطالق  -دال   

   أنشطة التقييم األولية   -١  
التمهيد هو العملية الرمسية اليت تتحقق بواسطتها اجلهـة املكلفـة بـإدارة سـجل                  -٤٢

  .لبياناتاملعامالت الدويل من أن سجالً معيناً يستويف الشروط التقنية احملددة يف معايري تبادل ا             
و التمهيد شرط جيب استيفـاؤه قبـل أن يبدأ السجل عملياته مع بيئة اإلنتـاج اخلاصـة                 

 ومل تدعم اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل أي أنشطة            .بسجل املعامالت الدويل  
 ٣١وحـىت    . متهيدية خالل الفترة املشمولة بالتقرير بسبب عدم وجود أي سجالت جديدة          

 تقريراً عن التقييم املستقل األويل، كما هو مبيَّن يف          ٣٨، صدر   ٢٠١٢أكتوبر  /األولتشرين  
   . من املرفق األول٦اجلدول 

   أنشطة التقييم السنوية   -٢  
 مـن ) أ(٥إن عملية اإلبالغ عن االختبار املوحد والتقييم املستقل وفقـاً للفقـرة               -٤٣
تتنـاول  )  تقارير التقييم املستقل املوحـدة     ُيشار إليها فيما يلي بعملية     (١٠-م أ /١٦ املقرر

بإسهاب التقييم املستقل األويل للسجالت الوطنية، إذ حتدد العملية اليت ينبغـي أن تتبعهـا               
اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت عند إبالغها سنوياً عن التغيريات يف السجل الـوطين،              

وتوكول كيوتو، وحتدد األنشطة    وتقدم معلومات عن حساب الوحدات اليت يشملها نطاق بر        
اليت جيب أن يضطلع هبا املقيِّمون عند استعراض التغيريات واملعلومـات املتـصلة حبـساب               

 وُتحول نتائج عملية تقارير التقيـيم املـستقل املوحـدة إىل أفرقـة               .الوحدات املبلغ عنها  
حو الـوارد يف    االستعراض لتنظر فيها كجزء من استعراض السجالت الوطنية على الن          خرباء
 من بروتوكول   ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض املنصوص عليها يف املادة         "١-م أإ /٢٢املقرر  
  .١٠-م أ/١٦من املقرر ) ك(٦، وفقاً للفقرة "كيوتو
، واصلت اجلهة املكلفة بإدارة     ١٠-م أ /١٦من املقرر   ) ج(٦و) أ(٥ووفقاً للفقرتني     -٤٤

يزها ملشاركة اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت        سجل املعامالت الدويل تشجيعها وتعز    
يف عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة بغية حفز تقاسم املعلومات املتعلقة بإبالغ السجالت             
الوطنية واستعراضها، ومن مث حتسني جودة املعلومات املقدمة يف التقـارير الـسنوية عـن               

ويف    .يف تكاليف سجل املعـامالت الـدويل      السجالت الوطنية والتحكم على النحو األمثل       
، وجهت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل دعوهتا مـن  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

جديد إىل مجيع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت من أجل املشاركة يف عملية تقـارير               
 جهة مكلفـة    ٢٨لك، أسهمت    وكنتيجة لذ   .التقييم املستقل املوحدة بصفتها جهات مقيِّمة     

  . بإدارة نظم السجالت يف عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة
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وقبل أن يستطيع مقيمو عملية تقارير التقييم املستقل املوحـدة الـشروع يف تقيـيم                 -٤٥
ويف  . السجل، يقدم الطرف تقريراً عن قوائم اجلرد الوطنية وتقريراً بالنموذج اإللكتروين املوحد           

 طرفاً التقرير السنوي للنموذج اإللكتروين املوحد الذي يتضمن معلومات          ٣٨، قدم   ٢٠١٢ عام
وتبني يف مرحلة أوىل تضارب      . ٢٠١١عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو لعام         

  .جداول النموذج اإللكتروين املوحد يف ثالث حاالت مع بيانات سجل املعـامالت الـدويل             
ملعنية معلوماهتا واسُتنتج تطابق املعلومات اجلديدة مع بيانـات سـجل           وصححت األطراف ا   

، قُدِّم مثانية وثالثون تقريراً عن قوائم اجلـرد الوطنيـة           ٢٠١٢ وخالل عام     .املعامالت الدويل 
يتضمن معلومات عن التغيريات اليت أجريت على السجل الوطين وعن الوحدات اليت يـشملها              

   .مة يف إطار عملية تقارير التقييم املستقل املوحدةنطاق بروتوكول كيوتو املقّي
وخـالل  . ٢٠١٢وقد ُنفّذت عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة بنجاح يف عام             -٤٦

  :، ُحددت القضايا املسائل التالية فيما يتعلق بالسجالت املقيَّمة٢٠١٢الدورة التقييمية لعام 
 املعلومـات املتاحـة للجميـع     مل تقدم بعض األطراف معلومات مبوجب         )أ(  

 ٧ من املادة    ٤طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املخصصة مبوجب الفقرة        "هي حمددة يف     كما
  ؛١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٤٨ إىل ٤٤، الفقرات "من بروتوكول كيوتو

املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد      "مل تقدم بعض األطراف معلومات مبوجب         )ب(  
 من الفـصل  ١٨ إىل ١١، الفقرات  " من برتوكول كيوتو   ٧ة مبوجب املادة    املعلومات املطلوب 

  ؛١-م أإ/١٥هاء من مرفق املقرر -واحد
مل تقدم بعض األطراف ما يكفي من اإليضاحات للطريقة اليت عوجلت هبا              )ج(  

  .توصيات االستعراض السنوي السابق
التقيـيم أو بواسـطة     وعوجلت املسائل باستشارة الطرف املعين بعد تقدمي مشروع           -٤٧

  .توصيات قدمها املقيِّم يف التقرير اخلتامي

   أنشطة اإلطالق   -٣  
يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مل تدعم اجلهة املكلفة بإدارة سـجل املعـامالت                -٤٨

، كان عـدد    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١وحىت     .الدويل أي عملية إطالق للسجالت    
   . سجال٣٨ًل املعامالت الدويل السجالت املوصولة بسج

   حمفل اجلهات املُكلفة بإدارة نظم السجالت وأنشطة األفرقة العاملة  -هاء   

   حمفل اجلهات املُكلفة بإدارة نظم السجالت   -١  
تعقد اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل حمفل اجلهات املُكلفة بإدارة نظم              -٤٩

قنية واإلدارية اليت تضطلع هبا هذه اجلهات، ولتـوفري منـصة           السجالت لتنسيق األنشطة الت   
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تتعاون فيها هذه اجلهات فيما بينها وتقدم من خالهلا مدخالت لوضع إجـراءات تـشغيلية               
مشتركة، وممارسات موصى هبا، وتدابري لتقاسم املعلومات بشأن نظـم الـسجالت وفقـاً              

   .١٠-م أ/١٦ للمقرر
فل جلميع اجلهات املعنية بـإدارة الـسجالت الوطنيـة          وتتاح املشاركة يف هذا احمل      -٥٠

واملوحدة، واجلهات املكلفة بإدارة سجل آلية التنمية النظيفة، واجلهة املكلفة بإدارة سـجل             
ودعت اجلهة املكلفة بـإدارة سـجل       . املعامالت التكميلي، وبائعي سجل املعامالت الدويل     

اف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت        املعامالت الدويل عدداً من املشاركني من األطر      
  . هي أطراف يف بروتوكول كيوتو للمشاركة

 ٥ و ٤وُعقد االجتماع الرابع عشر للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت يـومي              -٥١
   :ومتثلت أهداف االجتماع الرئيسية يف ما يلي   .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

إدارة نظم السجالت مبعلومات حمدثة عـن احلالـة   تزويد اجلهات املكلفة ب    )أ(   
   التشغيلية واملشاكل ذات الصلة؛

مناقشة عمليات مكتب اخلدمات عقب توحيد سجالت خمطـط تبـادل             )ب(  
  حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب؛

   ؛٢٠١٢تقدمي تعقيبات على عملية تقارير التقييم املستقل لعام   )ج(   
  ؛)فترة التصحيح(تطلبات اإلبالغ املتصلة بنهاية فترة االلتزام األوىل مناقشة م  )د(   
   ؛تقدمي الشبكة اخلارجية اجلديدة اخلاصة بالسجالت   )ه(  
  مناقشة الدروس املستفادة خالل فترة االلتزام األوىل؛  )و(  
  .مناقشة األعمال التحضريية لفترة االلتزام الثانية  )ز(  

    يف إطار حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالتأنشطة األفرقة العاملة  -٢  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت اجلهة املكلفة بـإدارة سـجل املعـامالت               -٥٢

الدويل واجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت العمل مع األفرقة العاملة املؤلفة من اجلهـات              
ويرد أدناه   . اعمة لسجل املعلومات الدويل   املكلفة بإدارة نظم السجالت وممثلي املنظمات الد      

موجز للعمل الذي أجنزته األفرقة العاملة واجمللس االستشاري املعين بالتغيري التـابع لـسجل              
   .املعامالت الدويل

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقدت اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل             -٥٣
وركز هذا الفريق العامل على تأثري . الثانية وهناية فترة االلتزام األوىلفريقاً عامالً لفترة االلتزام     

فترة التصحيح ونتائج الدورة السابعة ملؤمتر األطراف اجتماع األطراف على نظم السجالت            
  .وسجل املعامالت الدويل



FCCC/KP/CMP/2012/8 

GE.12-63309 16 

وحدد الفريق العامل نطاق عمله جبرد قائمة للتأثريات احملتملة على السجالت وعلى              -٥٤
    :وتشمل هذه التأثريات ما يلي . ل املعامالت الدويلسج

، ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثـاين ١ستكون هناك فترة التزام ثانية وستبدأ يف    )أ(  
  ؛٧-م أإ/١وفقاً للمقرر 

، أُضيفت أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام        ٧-م أإ /٢وفقاً للمقرر     )ب(  
وإعادة الترطيب إىل خمتلف األنشطة وُنقحت احملاسبة       األراضي واحلراجة وجتفيف األراضي الرطبة      

  ويؤثر ذلك أيضاً يف النموذج اإللكتروين املوحد ومتطلبات اإلبالغ؛. املتعلقة بإدارة الغابات
، ستشمل آلية التنمية النظيفة نوعاً جديـداً مـن          ٧-م أإ /١٠وفقاً للمقرر     )ج(  

   يفرض طريقة ملعاجلة عدم الدوام؛أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه 
 مـن بروتوكـول كيوتـو وفقـاً         ٦إرشادات جديدة بشأن تنفيذ املادة        )د(  
، ميكن أن تؤثر يف أي املعامالت ميكن أن ُيسمح هبا أو ال ُيسمح هبـا يف     ٧-م أإ /١١ للمقرر

  إطار التنفيذ املشترك؛
 كـانون   ١ فيما بعـد     للنتائج السابقة تأثري على متطلبات اإلبالغ والتقييم        )ه(  

   وخالل فترة التصحيح؛٢٠١٣يناير /الثاين
يركز الفريق العامل على املرحلة االنتقالية من فترة االلتزام األوىل إىل فتـرة               )و(  

الدروس "ويف هذا الصدد، ركز الفريق العامل أيضاً على إعداد وثيقة تتضمن            . االلتزام الثانية 
ت من فترة االلتزام األوىل هبدف حتسني نظام السجالت         وجتمع اخلربات والتوصيا  " املستفادة

  .يف فترة االلتزام الثانية
واجتمع الفريق العامل ست مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير وتناول متطلبـات              -٥٥

  :اإلبالغ والتقييم والوثائق الداعمة لفترة التصحيح
 مبتطلبـات فتـرة     وضع الفريق العامل إرشادات بشأن اإلجراءات املتصلة        )أ(  
وتركز هذه اإلرشادات على حتديد اإلجراءات واخلطوط الزمنيـة واملـسؤوليات           . التصحيح

األطراف واجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت وأفرقة استعراض        (ملختلف اجلهات الفاعلة    
أن ُتنجز   وتستمر إىل    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١للفترة اليت تبدأ يف     ) اخلرباء وأمانة االتفاقية  

ويشمل ذلك أنشطة جيب أن ُتجرى خـالل        . متاماً كل األنشطة املتصلة بفترة االلتزام األوىل      
فترة التصحيح، والتجميع النهائي وتقرير احملاسبة، وتقييم االمتثال خالل فترة االلتزام األوىل،            

 عن طريق   ومعامالت الترحيل املمكنة، وإلغاء الوحدات املستحقة، والتحقق من هذه األنشطة         
  التقييم السنوي وعملية االستعراض؛

السجالت، خالل فتـرة     اتفق الفريق العامل على أن من املمكن أن تشتمل          )ب(  
التصحيح، على وحدات فتريت االلتزام األوىل والثانية على الـسواء وأن اإلبـالغ بواسـطة        

عراض اليت جتريهـا    النموذج اإللكتروين املوحد جيب أن يبقى منفصالً لتيسري عمليات االست         
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ويفترض الفريق العامـل أن األطـراف سـتقدم         . أفرقة استعراض اخلرباء، وتقييم االمتثال    
الفريـق   وقـرر . جمموعتني من جداول النموذج اإللكتروين املوحد، واحدة لكل فترة التزام         

 .٢٠١٣العامل أن ذلك سيقتضي إعادة اختبار اإلبالغ بالنموذج اإللكتروين املوحد يف عام             
وتقوم اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل حالياً بوضع مواصـفة حمدثـة جلـداول         

  .النموذج اإللكتروين املوحد تعاجل فيها متطلبات فترة االلتزام الثانية
وعالوة على ذلك، عاجل الفريق العامل متطلبات اإلبالغ والتقييم ووثـائق الـدعم               -٥٦

  :كما يلي، وهي ٢٠١٤ و٢٠١٣لسنيت اإلبالغ 
اتفق الفريق العامل على افتراض أن املعامالت األوىل يف فترة االلتزام الثانية              )أ(  

ُيحتمل أن تتمثل يف إصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد وحتويلها من سجل آلية التنمية              
ويعين ذلك أن من الضروري أن تكـون        . ٢٠١٣النظيفة وأن ذلك ميكن أن حيدث يف عام         

 وأن على   ٢٠١٣دة لقبول معامالت وحدات فترة االلتزام الثانية اعتباراً من عام           النظم مستع 
 جدوالً للنمـوذج اإللكتـروين املوحـد لفتـرة          ٢٠١٤األطراف أن تقدم اعتباراً من عام       

  االستعراض الثانية تكون حمدثة وفقاً ملتطلبات إبالغ جديدة؛ 
مة إىل اختبار فترة االلتزام     عالوة على ذلك، اعترف الفريق العامل حباجة عا         )ب(  

وقد أعـدت اجلهـة     . الثانية، وينبغي أن يتم ذلك على سبيل األولوية قبل بداية تلك الفترة           
املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل وثائق اختبار تتعلق بفترة االلتزام الثانية على أسـاس              

ة من أجل توحيـد سـجالت       اختبارات املرفق حاء من معايري تبادل البيانات املنقحة املطبق        
ومن املتوقع أن ُتنجز االختبـارات املتعلقـة       . االحتاد األورويب خالل الفترة املشمولة بالتقرير     

 وسُيبلغ عنها يف تقرير اجلهة املكلفة بإدارة سـجل          ٢٠١٢بفترة االلتزام الثانية قبل هناية عام       
  .٢٠١٣املعامالت الدويل لعام 

فريق العامل الدروس املستفادة من جتربة فترة االلتـزام         وباإلضافة إىل ذلك، سجل ال      -٥٧
األوىل الكاملة املتعلقة بنظام التسجيل ومنوذج سجل املعامالت الدويل، واألمن، واإلجراءات           
التشغيلية املشتركة، وجممل الدعم املقدم آلليات بروتوكول كيوتو وصنف هذه الدروس إىل            

  :الفئات التالية
اجتمـاع  / اليت ميكن أن ُيوجه إليها انتباه مؤمتر األطـراف         الدروس املستفادة   )أ(  

  ؛) أدناه٥٨انظر الفقرة (األطراف من خالل تقرير اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل 
الدروس املستفادة اليت تتطلب قراراً من اجمللس االستشاري املعين بـالتغيري،             )ب(  

  .شة يف حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالتمن خالل عملية إدارة التغيري أو املناق
والتوصيات القائمة على الدروس املستفادة خالل فترة االلتزام األوىل اليت يود الفريق              -٥٨

اجتمـاع  /العامل لفترة االلتزام الثانية وهناية فترة االلتزام األوىل أن يوجه انتباه مؤمتر األطراف   
  :األطراف إليها هي كما يلي
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اجتماع األطراف أن ينظر يف استعراض املتطلبـات        /قد يود مؤمتر األطراف     )أ(  
املتعلقة باملعلومات اليت جيب أن تضعه اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت يف متنـاول               

  ؛١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٤٨ إىل ٤٤اجلميع على النحو الوارد يف الفقرات 
ألطراف النظر يف زيادة األمـن بفـرض        اجتماع ا /قد يود مؤمتر األطراف     )ب(  

ISO/IEC 27001اختبارات خارجية للتحقق من أمن السجالت قائمة على املعيار 
  ؛)١(

اجتماع األطراف النظر يف توجيه طلب إىل اجلهـة         /قد يود مؤمتر األطراف     )ج(  
سجالت املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل لقطع توصيل السجالت املارقة أو املعطلة أو ال    

  .املعرضة هلجمات أمنية
وفيما يلي أنشطة الفريق العامل املعين بالشبكة اخلارجية للسجالت خـالل الفتـرة           -٥٩

  :املشمولة بالتقرير
اجتمع الفريق العامل املعين بالسجالت ثالث مرات خالل الفترة املشمولة            )أ(  
ا واستعراضـها لكـي   وركز الفريق العامل على مناقشة خصائص جديدة وتطويره    . بالتقرير

ُتطبق يف الشبكة اخلارجية اجلديدة للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت وعمـل كفريـق              
  لقبول املستعملني هلذه املنصة اجلديدة؛

استعرض الفريق العامل الشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بـإدارة نظـم             )ب(  
 أُتيحت إمكانيـة النفـاذ إىل       وبعد القبول، . السجالت قبل التنفيذ وقدم تعقيبات ملطوريها     

مزيـد  : الشبكة جلميع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت ووضعت األفرقة العاملة ما يلي     
من املتطلبات اليت جيب إدخاهلا يف اجلدول الزمين املشترك إلعالم السجالت بشأن األحداث             

ر اإلعالنـات؛   العامة وأحداث الصيانة؛ وصفحات التعاون من أجل تقاسم الوثائق وإصـدا          
وصفحات إلعالم السجالت بشأن املسائل املشتركة واحللول اليت اهتـدى إليهـا مكتـب              

ونفذت اجلهات املكلفة بإدارة سجل املعـامالت       . اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل    
  .الدويل هذه اخلصائص

لتغيري، الـذي   ومل جيتمع خالل الفترة املشمولة بالتقرير اجمللس االستشاري املعين با           -٦٠
  .أُنشئ وفقاً إلجراء إدارة التغيري

__________ 

)١( ISO/IEC 27001:2005 – Information technology – Security techniques – Information security 
management systems – Requirements. Available at <www.iso.org>. 
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  ١اجلدول 
التغيريات اليت نظر فيها املدير املعين بالتغيري التابع لسجل املعامالت الدويل خالل الفتـرة      

   املشمولة بالتقرير

   املقترحاملوعد  عنوان التغري
 تـشرين٣١احلالة حىت   

  ٢٠١٢أكتوبر /األول
 آلية التنمية   حسابات اإللغاء املتعددة يف   

  RSNCM 36 النظيفة
  اعُتمد  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧

تنقيح املرفق حاء يف معـايري تبـادل        
  RSNCM 37 البيانات

  اعُتمد  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤

اعتمد املدير املعين بالتغيري التابع لسجل املعامالت الدويل طليب التغيري الـواردين يف               -٦١
  .١اجلدول 

    التنظيمية واملواردالترتيبات   -ثالثاً  
اضطلع برنامج األمانة املعين خبدمات تكنولوجيا املعلومات مبهام اجلهة املكلفة بإدارة             -٦٢

وهذا الربنامج مسؤول أيضاً عن تسليم الربجميات ودعم اهلياكـل             .سجل املعامالت الدويل  
   .األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف األمانة

   وارد والنفقاتاالحتياجات من امل  -ألف   
ُحددت االحتياجات من املوارد لألنشطة املتصلة بسجل املعامالت الدويل واجلهـة             -٦٣

املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل، وهي أنشطة سُتمول من املصادر التكميلية لفتـرات             
 )٥(٢٠١٣-٢٠١٢و )٤(٢٠١١-٢٠١٠و )٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨و )٢(٢٠٠٧-٢٠٠٦الــسنتني 

   .جمية املقترحة لكل فترة من هذه الفتراتيف امليزانية الربنا
دون خـصم   ،  )٦(٢٠١٣-٢٠١٢وتقدر ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني          -٦٤

 ٥ ٧٧٠ ٠٢٠، مببلغ   ٣-م أإ /١١الرسوم اليت دفعتها األطراف غري الواردة يف املرفق الثاين للمقرر           
   . يورو٢٣٩ ٦٨٠ال احتياطياً قدره وتشمل هذه امليزانية رأس م   .يورو

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2005/8/Add.2. 
)٣( FCCC/SBI/2007/8/Add.2. 
)٤( FCCC/SBI/2009/2/Add.3. 
)٥( FCCC/SBI/2009/2/Add.3. 
 .٧-م إأ/١٧املقرر  )٦(
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، إىل األمـني    ٣-م أإ /١١اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /وطلب مؤمتر األطراف    -٦٥
التنفيذي أن يقدم توزيعاً مفصالً للنفقات املتعلقة بتطوير سجل املعامالت الدويل وتـشغيله             

ات املتعلقـة بـسجل      النفق ٢ويبني اجلدول      .بغية استخدام هيكل التكاليف استخداماً أمثل     
   .، حسب وجه اإلنفاق٢٠١٣-٢٠١٢ملعامالت الدويل يف فترة السنتني ا

  ٢اجلدول 
   ٢٠١٣-٢٠١٢النفقات املتعلقة بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني  

   )باليورو(
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠حىت    اإلنفاق

 ٨٥٥ ٢٩١  تكاليف املوظفني

 ٠٠٨ ٢٦١ ١  )أ(اخلدمات التعاقدية

 –  أفرقة اخلرباء

 ٤٢٢ ١  سفر املوظفني

 ٢٠٠ ٤  نفقات التشغيل العامة 

 ٧٨٠ ١١  املسامهات يف اخلدمات املشتركة 

 ١٠٧ ١٦٦  تكاليف دعم الربامج 

 ٣٧٢ ٧٣٦ ١  جمموع النفقات

 يورو امللتزم بدفعه عن اخلدمات التعاقدية حـىت         ٩٧٠ ٥٩٣يشمل مبلغ اخلدمات التعاقدية مبلغ        )أ(
  .٢٠١٢ املنفق يف األشهر الستة األوىل من عام  ولكن غري٢٠١٢هناية عام 

 توزيع النفقات املتوقعة فيما يتعلق باملتعاقدين واخلرباء االستـشاريني          ٣يبني اجلدول     -٦٦
وخدمات التشغيل هي األنـشطة     .٢٠١٢-٢٠١١لسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني       

ليات سجل املعامالت   ماً جلميع عم  اليت يضطلع هبا مطور سجل املعامالت الدويل ومشغله دع        
  .الدويل، كصيانة اهلياكل األساسية وتشغيل مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل   

وخدمات صيانة الربجميات هي اخلدمات اليت يقدمها مطور سجل املعامالت الدويل لـدعم              
ـ       .أنشطة تنفيذ الربجميات املعروضة يف هذا التقرير       لية راءات التـشغي  وتغطي خـدمات اإلج

النفقات الالزمة لتقدمي اخلدمات املتعلقة بوضع وتنفيذ اإلجراءات التشغيلية املشتركة عمـالً            
وتتعلق نفقات اخلدمات االستشارية مبا ُتنفقه األمانة عند احلاجـة إىل              .١٠-م أ /١٦ باملقرر

   .االستعانة خبرباء استشاريني يف ميادين حمددة
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  ٣اجلدول 
اقدين واخلرباء االستشاريني لسجل املعامالت الدويل يف الفتـرة         اق على املتع  توزيع اإلنف  

٢٠١٢-٢٠١١  

  وجه اإلنفاق 
النسبة املئوية من اإلنفاق علـى      
 املتعاقدين واخلرباء االستشاريني

 ٦٩  خدمات التشغيل
  ٤٦  بيئتا اإلنتاج واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  
 ١٤  مكتب اخلدمات  

 ٦   طور السجلدعم م  
 ٣  األمن واختبار استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  

 ٢١  خدمات صيانة الرباجميات
 ٥  خدمات اإلجراءات التشغيلية

 ٤  اخلدمات االستشارية
 ١  الدعم القانوين

اجتماع األطراف، يف دورته الرابعة، إىل اجلهة املكلفة بإدارة         /وطلب مؤمتر األطراف    -٦٧
مالت الدويل أن تقدم تقريراً عن األنشطة املقررة وما يتصل بذلك من احتياجات             سجل املعا 

  .)٧(من املوارد بغية ضمان إتاحة الوسائل الكافية لالضطالع هبذه األنشطة
، حتول جمال تركيز األنشطة من تطوير وإنـشاء         ٢٠١٢-٢٠١١ويف فترة السنتني      -٦٨

    . بشكل موثوقنظم السجالت إىل ضمان استمرار عمل هذه النظم
وكان مالك املوظفني أقل مما هو متوقع يف ميزانية سجل املعامالت الدويل ومتغرياً نظـراً              -٦٩

وسيبقى مستوى التوظيف املتوقع دون تغـيري يف        . للتناقص الطبيعي للموظفني وأنشطة التوظيف    
  .لعالقة وتبذل األمانة جهوداً لتستكمل يف بداية السنة كل أنشطة التوظيف ا٢٠١٣عام 
  : أعاله بأنشطة التطوير التالية٦٩ويضطلع املوظفون املذكورون يف الفقرة   -٧٠

متهيد أو تنفيذ عمليات إطالق السجالت الوطنية اليت ليست بعد موصولة              )أ(  
   بسجل املعامالت الدويل أو السجالت الوطنية اجلديدة احملتملة؛

نـات  الً على معايري تبادل البيا    مواصلة دعم التغيريات اليت سُتدخل مستقب        )ب(  
والنسخ اليت ستصدر لرباجميات سجل املعامالت الدويل نتيجة التجربة التـشغيلية املكتـسبة             

   والتغيريات املعتمدة يف إطار اإلجراءات التشغيلية املشتركة املتعلقة بإدارة التغيري؛

__________ 

)٧( FCCC/KP/CMP/2008/11 ٧٢، الفقرة. 
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اية فترة االلتـزام    توجيه أعمال فريق عامل يعىن باملسائل التقنية املتصلة بنه           )ج(  
وجب بروتوكول كيوتو وفترة التصحيح، بغية اعتماد إجراء تشغيلي مشترك ومناذج           األوىل مب 

   متفق عليها لتبادل البيانات؛
حتسني املعدات والرباجميات يف اهلياكل األساسية لسجل املعامالت الدويل،            )د(  

   حسب االقتضاء؛
 نظـم   جية للجهات املكلفة بـإدارة    استكمال عملية ترحيل الشبكة اخلار       )ه(  

   السجالت إىل منصة جديدة؛
دعم واستكمال األعمال الناشئة عن طلب التغيري املتعلق بتوحيد السجالت             )و(  

   .الوطنية لالحتاد األورويب
  : أعاله باألنشطة التشغيلية التالية٦٩ويضطلع املوظفون املذكورون يف الفقرة   -٧١

 اخلاصـة بنظـام سـجل       ت اجلارية وأنشطة االختبار   مواصلة دعم العمليا     )أ(  
   املعامالت الدويل ونظم السجالت يف مجيع البيئات املشمولة بالدعم؛

إخضاع سجل املعامالت الدويل الختبار سنوي الستعادة القـدرة علـى              )ب(  
ل العمل بعد الكوارث ولتحقق أمين وأخذ نتائج هذا االختبار والتحقق بعني االعتبار يف العم             

   ملعامالت الدويل وأمنه؛على تعزيز موثوقية سجل ا
   صيانة مستودع بيانات سجل املعامالت الدويل؛   )ج(  
االضطالع جبميع األنشطة الالزمة لدعم اإلجراءات التشغيلية املـشتركة،       )د(  

يف ذلك إدارة التغيري، وتنفيذ اإلجـراء التـشغيلي املـشترك املتعلـق بـإدارة أمـن                   مبا
   مشاكلها؛و  السجالت
يسري التعاون بني اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت، من خالل مواصلة ت   )ه(  

   احملفل اخلاص هبذه اجلهات، وأفرقته العاملة، ومطوري السجالت؛
االستمرار يف دعم اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل يف سـعيها               )و(  

عن مؤمتر األطـراف ومـؤمتر   قررات ذات الصلة الصادرة إىل الوفاء بالتزاماهتا وفقاً جلميع امل   
   .اجتماع األطراف/األطراف
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  اإليرادات املخصصة لدعم أنشطة اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت الدويل  -باء  
 ١ ٩٦٣ ٧٨٨، ورد من األطـراف مبلـغ        ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١حىت    -٧٢

 ،)٨(٢٠٠٧مٍ لسجل املعامالت الـدويل لعـام        دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة كرسو     
 ٣ ٠١٤ ٤٢٣، و ٢٠٠٩ دوالراً لعام    ٤ ٧٤٥ ٠٤١، و ٢٠٠٨ لعام    دوالراً ٤ ٥١٨ ٠٦٠و

، منها  ٢٠١٢ يورو لعام    ٢ ٨٥٨ ٥٥٨، و ٢٠١١ لعام   ٣ ٠١٤ ٤٢٣، و ٢٠١٠يورو لعام   
وقد سبق أن سددت ستة أطراف رسـوم اسـتخدامها      .  يورو مل ُيسدد بعد    ٢٦ ٤٥١مبلغ  
وتود األمانة أن تعـرب عـن امتناهنـا            . يورو ١٥٤ ٤٤١ ومقدارها   ٢٠١٣ل لعام   للسج

 تـشرين   ٣١ حالة الرسـوم حـىت       ٥ و ٤ويبني اجلدوالن      .لألطراف اليت سددت رسومها   
   .٢٠١٢أكتوبر /األول
  ٤ اجلدول

 والعجـز  ٢٠٠٩-٢٠٠٧ الفتـرة  يف الدويل املعامالت سجل بأنشطة املتعلقة الرسوم 
    ٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ٣١ حىت املتراكم

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

 ٧٤١ ٧٤٥ ٤ ٠٦٠ ٥١٨ ٤ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢  الرسوم املُدرجة يف امليزانية

 ٠٤١ ٧٤٥ ٤ ٠٦٠ ٥١٨ ٤ ٧٨٨ ٩٦٣ ١  الرسوم املستلمة

 صفر صفر ٢١٢ ٥٣٦  العجز 

 ٢١٢ ٥٣٦ ٢١٢ ٥٣٦ ٢١٢ ٥٣٦  العجز املتراكم 

  ٥اجلدول 
 والعجـز   ٢٠١٢-٢٠١٠الرسوم املتعلقة بأنشطة سجل املعامالت الدويل يف الفتـرة           

   ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين األول٣١املتراكم حىت 
  )باليورو(

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  
 ٠١٠ ٨٨٥ ٢ ٠١٠ ٨٨٥ ٢ ٤٢٣ ٠١٤ ٣ ٤٢٣ ٠١٤ ٣  الرسوم املُدرجة يف امليزانية

 ٤٤١ ١٥٤ ٥٥٨ ٨٥٨ ٢ ٤٢٣ ٠١٤ ٣ ٤٢٣ ٠١٤ ٣  الرسوم املستلمة

  ال ينطبق ٤٥٢ ٢٦ صفر صفر  العجز
  ال ينطبق ٤٥٢ ٢٦ صفر صفر  العجز املتراكم

__________ 

 ٤٨ ٦٩٣خيتلف هذا الرقم عن الرقم الوارد يف التقرير السنوي السابق ملدير سجل املعامالت الـدويل ألن                  )٨(
  .٢٠١١يوليه / اسُتلمت يف متوز٢٠٠٧ رسوم استخدام للسجل يف عام دوالراً من
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وأشارت التقارير السنوية السابقة للجهة املكلفة بإدارة سجل املعلومات الـدويل إىل              -٧٣
، ٢٠١٢عام   ومل تتحسن احلالة يف   . سجل املعامالت الدويل   تأخريات يف تلقي رسوم استخدام    

 كانـت ) ٢٠١٢لعـام     من الرسوم املدرجة يف امليزانية      يف املائة  ١٧( يورو   ٤٨٨ ٣٨٦إذ أن   
 رسـوم اسـتخدام     ٨ويبني الشكل    . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥زالت مستحقة الدفع حىت      ما

 / تـشرين األول   ٣١حـىت    ٢٠١٢ و ٢٠١١ يف عامي    ٢٠١٢سجل املعامالت املستلمة لعام     
   .حتياجات من املوارد، لكل شهر والنسبة املئوية التراكمية لال٢٠١٢أكتوبر 

وليس من املتوقع استالم مسامهة رسوم الوصل بسجل املعامالت الدويل من كنـدا               -٧٤
 نظراً النسحاب هذا البلد من بروتوكول كيوتو وما نتج عن ذلك مـن قطـع                ٢٠١٣لعام  

 يورو  ١٢٥ ٥٢٧ونتيجة لذلك، ُيتوقع عجز قدره      . وصل سجلها بسجل املعامالت الدويل    
  .٢٠١٣ مسامهات عام يف

   ٨ الشكل 
 ٢٠١١ عامي يف واملستلمة ٢٠١٢ بعام اخلاصة الدويل املعامالت سجل استخدام رسوم 
  ٢٠١٢و

  
الستخدام هيكل تكـاليف سـجل      اإلجراءات املتخذة واالقتراحات املقدمة       -جيم   

   الت الدويل استخداماً أمثلاملعام
نة إىل إجياد السبل اليت تكفل استخدام هيكل تكاليف سجل املعـامالت            تسعى األما   -٧٥

   :الدويل استخداماً أمثل، وهي تنظر حالياً يف التدابري التالية
استخدام تكاليف جتديد التكنولوجيا ورخصها على أمثل وجه بالتزامن مع            )أ(  

  يل سجل املعامالت الدويل؛النهاية الطبيعية لدورة حياة الرباجميات واملعدات املستخدمة لتشغ
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  مواصلة عمليات استعراض عقود البائعني؛  )ب(  
مواءمة جمموعة تكنولوجيات سجل املعامالت الدويل مع أنشطة تكنولوجيا           )ج(  

  املعلومات األخرى اليت تديرها األمانة؛
تنظيم وتوثيق ومعاجلة سيناريوهات األحداث النمطية وأخطاء املـستعملني           )د(  

  .غية تقليل إعادة حدوثها وتكاليف التصحيح املرتبطة هبا إىل أدىن حدومشاكلهم ب
وورد خالل حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت طلب السـترداد تكلفـة               -٧٦

وقـد  . األحداث املنفردة الناجتة عن السجالت املعطلة وأخطاء املستعملني من السجل املعين          
ظر يف إمكانية تطبيق هذا االقتراح وطلـب وضـع          اجتماع األطراف الن  /يود مؤمتر األطراف  

  .طرائق ومنهجية لعملية استرداد التكاليف هذه
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  األول املرفق

   ٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ٣١ يف السجل حالة     
  ٦ اجلدول

  ٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ٣١ حىت السجل حالة 

  السجل
 فيـه تقريـر    التاريخ الذي صـدر   

  املستقل التقييم
بـسجل  املباشـر تاريخ الوصـل    

  الدويل املعامالت
  ٢٠٠٨مارس / آذار٤  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢  االحتاد الروسي

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٨  إسبانيا
 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩  أستراليا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢  إستونيا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  أملانيا

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  ال ينطبق  آلية التنمية النظيفة
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٨  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠  أوكرانيا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  آيرلندا
  ٢٠١٠مايو / أيار٦  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  آيسلند
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  إيطاليا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤  الربتغال
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  بلجيكا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠  ريابلغا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  بولندا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  األوروبية اجلماعة

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  اجلمهورية التشيكية
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أكتوبر /ين األول تشر١٦  الدامنرك
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  رومانيا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣  سلوفاكيا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥  سلوفينيا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  السويد
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  سويسرا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  فرنسا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  فنلندا

 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١١  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  كرواتيا
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٢  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  كندا
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  السجل
 فيـه تقريـر    التاريخ الذي صـدر   

  املستقل التقييم
بـسجل  املباشـر تاريخ الوصـل    

  الدويل املعامالت
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التفيـا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  لكسمربغ
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٩  ليتوانيا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  ليختنشتاين
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٦  اململكة املتحدة

  غري متاح  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  موناكو
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  النرويج
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٢  النمسا

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧  وزيلندني
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١١  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  هنغاريا
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  هولندا
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  اليابان
 ٢٠٠٨أكتوبر /ول تشرين األ١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  اليونان
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  املرفق الثاين

جدول الرسوم وحالة سداد رسوم استخدام سجـل املعامالت الدويل عن               
   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ حىت ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني 

   ٧اجلدول 
جدول الرسوم وحالة سداد رسوم استخدام سجـل املعامالت الدويل باليورو عن فتـرة        

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ حىت ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني 
٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 جدول الرسوم الطرف
مدرجة يف 

  مستحقة مستلمة امليزانية
مدرجة يف 

 مستحقة مستلمة )أ(امليزانية

 ٣٨٦ ٧٨ صفر ٣٨٦ ٧٨  صفر ٣٨٦ ٧٨ ٣٨٦ ٧٨  ٢٫٧١٧ أستراليا

 ٨٢٣ ٤٣ صفر ٨٢٣ ٤٣  صفر ٨٢٣ ٤٣ ٨٢٣ ٤٣  ١٫٥١٩ النمسا

 ٤٤٠ ٥٤ صفر ٤٤٠ ٥٤  صفر ٤٤٠ ٥٤ ٤٤٠ ٥٤  ١٫٨٨٧ بلجيكا

 ٩٨١ صفر ٩٨١  صفر ٩٨١ ٩٨١  ٠٫٠٣٤ بلغاريا

 ٥٢٧ ١٢٥ صفر ٥٢٧ ١٢٥  صفر ٥٢٧ ١٢٥ ٥٢٧ ١٢٥  ٤٫٣٥١ كندا

 ١٩٣ ٢ صفر ١٩٣ ٢  صفر ١٩٣ ٢ ١٩٣ ٢  ٠٫٠٧٦ كرواتيا

 ٨٧٧ ١٣ صفر ٨٧٧ ١٣  صفر ٨٧٧ ١٣ ٨٧٧ ١٣  ٠٫٤٨١ اجلمهورية التشيكية

 ٤٩٥ ٣٦ صفر ٤٩٥ ٣٦  صفر ٤٩٥ ٣٦ ٤٩٥ ٣٦  ١٫٢٥٦ الدامنرك

 ٧٧٩ صفر ٧٧٩  صفر ٧٧٩ ٧٧٩  ٠٫٠٢٧ ستونياإ

 ٠٨٧ ٧٤ صفر ٠٨٧ ٧٤  صفر ٠٨٧ ٧٤ ٠٨٧ ٧٤  ٢٫٥٦٨ اجلماعة األوروبية

 ٨٤٠ ٢٧ صفر ٨٤٠ ٢٧  صفر ٨٤٠ ٢٧ ٨٤٠ ٢٧  ٠٫٩٦٥ فنلندا

 ٣٥٨ ٢٩٤ صفر ٣٥٨ ٢٩٤  صفر ٣٥٨ ٢٩٤ ٣٥٨ ٢٩٤  ١٠٫٢٠٣ فرنسا

 ٥٧٧ ٤٢٣ صفر ٥٧٧ ٤٢٣  صفر ٥٧٧ ٤٢٣ ٥٧٧ ٤٢٣  ١٤٫٦٨٢ اأملاني

 ٣٩٨ ٢٩ صفر ٣٩٨ ٢٩  ٤٥٢ ٢٦  ٩٤٦ ٢ ٣٩٨ ٢٩  ١٫٠١٩  اليونان

 ٠٥٩ ١٢ صفر ٠٥٩ ١٢  صفر ٠٥٩ ١٢ ٠٥٩ ١٢  ٠٫٤١٨ هنغاريا

 ٣٣٩ ٢٠ صفر ٣٣٩ ٢٠  صفر ٣٣٩ ٢٠ ٣٣٩ ٢٠  ٠٫٧٠٥ آيسلند

 صفر ٩٨٤ ٢١ ٩٨٤ ٢١  صفر ٩٨٤ ٢١ ٩٨٤ ٢١  ٠٫٧٦٢ آيرلندا

 ٨٢٣ ٢٥٠ صفر ٨٢٣ ٢٥٠  صفر ٨٢٣ ٢٥٠ ٨٢٣ ٢٥٠  ٨٫٦٩٤ إيطاليا

 ٢٣٩ ٤١٢ صفر ٢٣٩ ٤١٢  صفر ٢٣٩ ٤١٢ ٢٣٩ ٤١٢  ١٤٫٢٨٩ اليابان

 صفر ٨٩٤ ٨٩٤  صفر ٨٩٤ ٨٩٤  ٠٫٠٣١ التفيا

 ١٩٣ ٥ صفر ١٩٣ ٥  صفر ١٩٣ ٥ ١٩٣ ٥  ٠٫١٨٠ ليختنشتاين

 ٥٢٩ ١ صفر ٥٢٩ ١  صفر ٥٢٩ ١ ٥٢٩ ١  ٠٫٠٥٣ ليتوانيا

 صفر ٢١٢ ٤ ٢١٢ ٤  صفر ٢١٢ ٤ ٢١٢ ٤  ٠٫١٤٦ لكسمربغ

 ٩٩١ ٤ صفر ٩٩١ ٤  صفر ٩٩١ ٤ ٩٩١ ٤  ٠٫١٧٣ موناكو
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٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 جدول الرسوم الطرف
مدرجة يف 

  مستحقة مستلمة امليزانية
مدرجة يف 

 مستحقة مستلمة )أ(امليزانية

 ٤٩٣ ٩٢ صفر ٤٩٣ ٩٢  صفر ٤٩٣ ٩٢ ٤٩٣ ٩٢  ٣٫٢٠٦ هولندا

  ٣٣ ٤٨٠ ٢٦ ٥١٣ ٢٦  صفر ٥١٣ ٢٦ ٥١٣ ٢٦  ٠٫٩١٩ انيوزيلند

 ٩٩٠ ٦٣ صفر ٩٩٠ ٦٣  صفر ٩٩٠ ٦٣ ٩٩٠ ٦٣  ٢٫٢١٨ النرويج

 ١٨ ٧٠٧ ٢٤ ٧٢٥ ٢٤  صفر ٧٢٥ ٢٤ ٧٢٥ ٢٤  ٠٫٨٥٧ بولندا

 ٠٢٣ ٢٦ صفر ٠٢٣ ٢٦  صفر ٠٢٣ ٢٦ ٠٢٣ ٢٦  ٠٫٩٠٢ الربتغال

 ٤٦٢ ٣ صفر ٤٦٢ ٣  صفر ٤٦٢ ٣ ٤٦٢ ٣  ٠٫١٢٠ رومانيا

 ٧٠٣ ٧٥ صفر ٧٠٣ ٧٥  صفر ٧٠٣ ٧٥ ٧٠٣ ٧٥  ٢٫٦٢٤ االحتاد الروسي

رصف ١١٦ ٣ ١١٦ ٣  ٠٫١٠٨ سلوفاكيا  ١١٦ ٣ صفر ١١٦ ٣  

 ٧٣١ ٤ صفر ٧٣١ ٤  صفر ٧٣١ ٤ ٧٣١ ٤  ٠٫١٦٤ سلوفينيا

 ٥٥٩ ١٤٦ صفر ٥٥٩ ١٤٦  صفر ٥٥٩ ١٤٦ ٥٥٩ ١٤٦  ٥٫٠٨٠ إسبانيا

 ٩١١ ٥٢ صفر ٩١١ ٥٢  صفر ٩١١ ٥٢ ٩١١ ٥٢  ١٫٨٣٤ السويد

 صفر ١٦٤ ٧٦ ١٦٤ ٧٦  صفر ١٦٤ ٧٦ ١٦٤ ٧٦  ٢٫٦٤٠ سويسرا

 ٥٧٠ ٢٠ صفر ٥٧٠ ٢٠  صفر ٥٧٠ ٢٠ ٥٧٠ ٢٠  ٠٫٧١٣ أوكرانيا

 ٠٢٦ ٣٢٨ صفر ٠٢٦ ٣٢٨  صفر ٠٢٦ ٣٢٨ ٠٢٦ ٣٢٨  ١١٫٣٧٠ اململكة املتحدة

 ٥٧٠ ٧٣٠ ٢ ٤٤١ ١٥٤ ٠١٠ ٨٨٥ ٢  ٤٥٢ ٢٦ ٥٥٨ ٨٥٨ ٢ ٠١٠ ٨٨٥ ٢  ١٠٠٫٠٠٠ اجملموع

  . من هذه الوثيقة بشأن مسامهة كندا٧٤انظر الفقرة   )أ(
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  املرفق الثالث

 ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١قترحة على سجل املعامالت الدويل يف الفترة من         عدد املعامالت امل       
   )أ(٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل

   ٨اجلدول 
   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٠١١ نوفمرب / تشرين الثاين١عدد املعامالت املقترحة على سجل املعامالت الدويل يف الفترة من  

 اجملموع )ح(اإللغاء )ز(السحب )و(اإلصدار ) ه(النقل الداخلي )د(التحويل )ج(النقل )ب(االقتناء السجل
 ٢١ ٣ صفر صفر صفر صفر ٨ ١٠ أستراليا

 ٧٤٠ ١  صفر ١ صفر ٢٢٣ ١ صفر ٢٧١ ٢٤٥ النمسا

 ٥٥٩ ١  صفر ١ صفر ٠٧١ ١ صفر ٢٣٤ ٢٥٣ بلجيكا

 ٠٧٥ ١  ١ ١ ١٥ ٥٠٧ صفر ٢٥٠ ٣٠١ بلغاريا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر كندا

 ٠٩٤ ٤  ٥ صفر ٧٥٥ ١  صفر ٣١٢ ٢  ٢٢ صفر آلية التنمية النظيفة

 ١ صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر كرواتيا

 ٤١٩ ٢  صفر ١ ٩٥ ٥٥٧ ١ صفر ٤٥٩ ٣٠٧ اجلمهورية التشيكية

 ٧٧٦ ١  ١٠ ٢٢ صفر ٤٩٩ ١ صفر ١٥٢ ٩٣ الدامنرك

 ٤٢٦ صفر ١ ١٣ ٢٦٠ صفر ٧٨ ٧٤ إستونيا

 ٥٥٧ ٢  ٣١ صفر ١ ٣٣ صفر ٦٠٠ ٨٩٢ ١ ماعة األوروبيةاجل

 ٧٤٩ ٢  ١ ١ ٤ ٢٨٧ ٢ صفر ٢٠٣ ٢٥٣ فنلندا

 ٢٣٢ ١٤  ٣٥ ٢ ٢٣ ٥٧٠ ١٠ صفر ١٠١ ٢  ٥٠١ ١ فرنسا

 ٥٤٥ ١٣  ٦٦ ٢٠ ٢٢ ٥٦٤ ٩ صفر ٩٤٨ ١  ٩٢٥ ١ أملانيا

 ٠٣١ ١  صفر ١ صفر ٧٢٧ صفر ٢١٩ ٨٤ اليونان

 ٠٨٠ ١  صفر ١ ٢ ٧٨١ صفر ١٣٦ ١٦٠ هنغاريا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر آيسلند

 ٧٤٧ صفر ١ صفر ٣٥٦ صفر ١٩٢ ١٩٨ آيرلندا

 ٦٥٠ ٦  صفر صفر صفر ٨٩١ ٤ صفر ٧١٨ ٠٤١ ١ إيطاليا

 ٥٨٩ صفر صفر صفر صفر صفر ٢٤١ ٣٤٨ اليابان
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 اجملموع )ح(اإللغاء )ز(السحب )و(اإلصدار ) ه(النقل الداخلي )د(التحويل )ج(النقل )ب(االقتناء السجل
 ٥٨٤ صفر ١ صفر ٥٣٣ صفر ٣٢ ١٨ التفيا

 ١٥٣ ١ صفر صفر ٧ صفر ٩٠ ٥٥ ليختنشتاين

 ٣٩٨ صفر ١٤ ٩ ٣٢٩ صفر ٣٩ ٧ نياليتوا

 ١١٤ صفر ١ صفر ٤٧ صفر ١٨ ٤٨ لكسمربغ

 ٠٥٢ ٥  ٣٧ ٢ صفر ٧٠٥ ١ صفر ٥٤٣ ١ ٧٦٥ ١ هولندا

 ٣٥٠ ٤٣ صفر ٦ صفر صفر ٤٢ ٢٥٩ نيوزيلندا

 ٧٧٢ ٨ ١ صفر ٤٢٣ صفر ١٠٩ ٢٣١ النرويج

 ٢٩١ ٦  صفر صفر ٢٤ ٦٥٨ ٤  صفر ٨٦٦ ٧٤٣ بولندا

 ٨٠٥ صفر ١ صفر ٦٠٣ صفر ٩٩ ١٠٢ الربتغال

 ٩٤٥ صفر ١ ٥ ٩١٨ صفر ٨ ١٣ رومانيا

 ٤٠٠ صفر صفر ٩٤ ٢٣٨ صفر ٦٨ صفر االحتاد الروسي

 ٥٨٤ ١  صفر ١ صفر ٧٣٥ صفر ٤٧٤ ٣٧٤ سلوفاكيا

 ٥٤٨ صفر ١ صفر ٣٥٣ صفر ١١٨ ٧٦ سلوفينيا

 ٩٦٤ ٧  صفر ٦ ٣ ٢١٧ ٦  صفر ٩٢٧ ٨١١ إسبانيا

 ٥٠١ ٢  ١٤٨ ١ ٢ ٩٥٣ ١  صفر ١٧٨ ٢١٩ السويد

 ٧٢١ ٤  ١٤٧  صفر ١  ٦٨٨  صفر ٧١٨ ٢  ١٦٧ ١ سويسرا

 ٢٠٣  صفر صفر ٩٨  صفر  صفر ١٠٣  ٢  أوكرانيا

 ٧٦٢ ١٦  ٤٤  ١٣  صفر ٤٠٦ ٧ صفر ٣١٦ ٤  ٩٨٣ ٤  اململكة املتحدة

 ٤٣٨ ١٠٦  ٥٨٠  ٩٦  ١٧٣ ٢  ١٣٩ ٦٢  ٣١٢ ٢  ٥٨٠ ١٩  ٥٥٨ ١٩  اجملموع

تعلق بوحدات الكميات املُسندة، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات خفض االنبعاثات املُعتمـدة،              املعامالت املنجزة فيما ي     )أ( 
    .ووحدات خفض االنبعاثات الطويلة األجل، ووحدات خفض االنبعاثات املؤقتة

   .١-م أإ/١٣ مرفق املقرر  من٣٠ انظر الفقرة  .االقتناء من سجل وطين آخر  )ب(
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٠ انظر الفقرة  . سجل وطين آخرنقل إىل  )ج(
وُتستثىن من هذه العملية الوحدات املنقولة         .١-م أإ /٣من مرفق املقرر    ) أ(٦٦انظر الفقرة      .التحويل من سجل آلية التنمية النظيفة إىل سجل وطين          )د(

   .تكيفالنظيفة إىل سجل وطين دعماً لصندوق المن سجل آلية التنمية 
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٠انظر الفقرة . النقل داخل السجل  )ه(
 مـن مرفـق     ٣٧ و ٣٦، والفقـرتني    ١-م أإ /٣ من مرفق املقرر     ٦٦ إىل   ٦٤، والفقرات   ١-م أإ /١٣ من مرفق املقرر     ٢٩ إىل   ٢٣انظر الفقرات     )و( 

   .عن طريق حتويل وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالةإصدار وحدات خفض االنبعاثات " اإلصدار"ويشمل    .١-م أإ/٥ املقرر
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٤انظر الفقرة   )ز(
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٣انظر الفقرة   )ح(
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   املرفق الرابع

عدد الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو واليت كانت موضوع معامالت اقُترحت على سـجل                    
   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣١ إىل ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١ يف الفترة من )أ(الت الـدويلاملعام

  ٩اجلدول 
  عدد الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو واليت كانت موضوع معامالت اقُترحت على سجل املعامالت الـدويل

 )ط(اإللغاء )ح(السحب )ز(اإلصدار )و(نقل الداخليال ) ه(التحويل )د(النقل الصايف )ج(النقل )ب(االقتناء السجل

٢٩٢- ٦٨ ٢١٧ ١٠٣   ٥٠٩ ١٧١   أستراليا  ٠٥٧ ١٧٥ ٤٤ صفر صفر صفر صفر 
٦٠٨- ٥٢٥ ٢٣ ٢١٨ ٩٤٣ ٦   ٨٢٦ ٤٦٨ ٣٠  النمسا  صفر ٦٨٤ ٦٦١ ٣٠   صفر ٨٣٥ ٠٩٦ ١٤٣   صفر 
٦٧٢-  ٨٥٠ ٢ ٦٩٧ ٩٢٧ ٤٢   ٣٦٩ ٧٧٨ ٤٥  بلجيكا  صفر ٣٣٧ ١٦٨ ٤٦    صفر ٩٥٣ ٧٧٢ ٢٣٥    صفر 
٦٣٦ ٠٨٢- ٢٣ ٠٤٣ ٢٢٣ ٢٤    ٦٧٩ ٣٠٥ ٤٧   بلغاريا  ٣٢٩ ٦٠    ٢١٩ ٧٨٥ ٣٩٨    ٣٢٤ ٤٠٧ ١    ٨٣١ ٣١٥ ١٤٩    صفر 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر كندا

 ٥٨٨ ٢٥    صفر ٥٨٢ ٤٨٩ ٢٧٦    صفر ١٥٦ ٩١٤ ٢٤٥ ٠٠٠ ٦٤٠ ٤    ٠٠٠ ٦٤٠ ٤    صفر آلية التنمية النظيفة
 صفر صفر ٥٠٣ ٧٧٨ ١٤٨ صفر صفر صفر صفر صفر كرواتيا

 صفر ١٣٨ ٩٩٣ ٧٣      ٢٨٨ ١٣٧ ١      ٦٢٢ ٣٨٥ ٤٥٦      صفر ٦٥١ ٠٢٢ ٢٠ ٢٩٢ ٥٠٨ ٣٩      ٦٤١ ٤٨٥ ١٩  اجلمهورية التشيكية
٥٧٨-  ٨٩٧ ١ ٨١٧ ٩٧٦ ٧      ٣٩٥ ٨٧٤ ٩  الدامنرك  ٩٩٩ ٤٨       ٤٩٨ ٠٦٥ ٥٩      صفر ٧٣١ ٤٩٠ ١٠٦      صفر 

 صفر ٩٧٢ ٢٢٩ ١٥      ٧٣٩ ٢٨١       ٩٠٦ ٢٠٣ ٨٧      صفر ٦٠١ ٨٠٠ ١٠ ١٥١ ٤١٥ ١٤      ٥٥٠ ٦١٤ ٣  ستونياإ
٢٩٦- ١١٥ ٩٩ ٦٨٢ ٧٨٧ ٦٢      ٩٧٨ ٩٠٢ ١٦١ اجلماعة األوروبية  ٢٥٦ ٤٣٨ ٢٣ صفر ١٠١ ٤٩٦       ٣٥٢ ٤١٣ ١٤      صفر 

٦٤٦-  ٩١١ ٦ ٩٣١ ٠٦٤ ١١      ٥٧٧ ٩٧٦ ١٧ فنلندا  ٥٠        ٩٥١ ٠٨٢ ٣٥      ٣٩٧ ٢٣٧       ٤٤٠ ١٧٩ ١٧٣      صفر 
٨٠٧- ٦٤٩ ١٦ ٧٥٧ ٥١٩ ٢٨٣ ٥٦٤ ١٦٩ ٣٠٠ فرنسا  ٨٦٦ ٦٥٠ ١٨ ١٤٩ ٣٧٤ ١٠٤      ١٧١ ٠٠٤ ١٧      ٠١٠ ٥٧٣ ٤٧٨ ١ صفر 
٧٨١- ٠٥٤ ٦٣ ٠٥١ ٠٦٢ ٢٨٧ ٨٣٢ ١١٦ ٣٥٠ أملانيا  ٨٣٣ ١٧١ ٥٣٣ ١٦٢ ٩٨٢      ٣٤٤ ٤٠٠ ٦      ٥٧٣ ٠٠٧ ٥٣٢ ٢ صفر 
 صفر ٩٦٥ ٤٦٠ ٥٤      صفر ٠٩٤ ٩٧٤ ٢١٨      صفر ٩٤٨ ٣٦٩ ٧ ٠٧٤ ٦٥٨ ١٦      ١٢٦ ٢٨٨ ٩    اليونان
 صفر ٤٤٣ ٥٠٣ ٢٢      ٧٢٦ ١١٦ ١      ١٧٩ ٥٩٤ ٨٨      صفر ٧٥٢ ٥٩٧ ٤ ١٤١ ٤٣٩ ١٢      ٣٨٩ ٨٤١ ٧ هنغاريا
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر آيسلند
 صفر ٥٣١ ٧٨٦ ١٥      صفر ٥٨٥ ٩٢٤ ٧٤      صفر ٤٩١ ٠٧٠ ٥      ٣٠١ ٩٩٤ ٢٢      ٨١٠ ٩٢٣ ١٧ آيرلندا
 صفر صفر صفر ٥٤٤ ٧٨٣ ٧٧٥      صفر ٢٤٣ ٦٥٦ ١      ٥١٨ ٢٢٥ ٩٧      ٢٧٥ ٥٦٩ ٩٥ إيطاليا
 صفر صفر صفر صفر صفر ٥٧٩ ٢٦٥ ٢٠ ٩٢٧ ١٢٠ ٥٥      ٣٤٨ ٨٥٥ ٣٤ اليابان
 صفر ٤٥٥ ٩٢٣ ٢      صفر ٣٥١ ٦٦١ ٣٤      صفر ٩٥٣ ٨٩٤       ٠٥٣ ٢٦٢ ١      ١٠٠ ٣٦٧ ياالتف
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 )ط(اإللغاء )ح(السحب )ز(اإلصدار )و(نقل الداخليال ) ه(التحويل )د(النقل الصايف )ج(النقل )ب(االقتناء السجل

 ٤٤٨ ٥       صفر صفر ٩٠٦ ٥٤       صفر ٠٤٥ ٠٤٣ ٢٠ ٦٨٩ ٦٦٧ ٢٢      ٦٤٤ ٦٢٤ ٢ ليختنشتاين
 صفر ٢٧٣ ٦٠٥ ٥      ٨٣٢ ١٢٠ ٣      ٦٩٤ ٥٣٤ ٣٩      صفر ٦٢٥ ٢٥٨ ١٠ ٦٢٥ ٣٦٠ ١٣      ٠٠٠ ١٠٢ ٣ ليتوانيا

 صفر ٢١١ ٠٥٢ ٢      صفر ٦٩٢ ٢١٤ ٩      صفر ٩٤٠ ٢٧٠ ٧٢٠ ٤١٦ ١      ٧٨٠ ١٤٥ ١ لكسمربغ
٧٩٥- ١٤٥ ٢٢ ٥٥٤ ٩٣٤ ٢٠١ ٣٤٩ ٠٨٠ ٢٢٤ هولندا  ٨٧٦ ٥٩       ٥٥٠ ٠١٩ ١٩٦      صفر ٥٣٣ ٢٥٠ ٥٦٧      صفر 
٧٧٤- ٨٢٧ ٢٣ ٠٧٠ ٧٤٨ ٥      ٨٤٤ ٥٧٥ ٢٩ نيوزيلند  ٧٨٧ ٥       صفر ٨٢٣ ٢٠٣       صفر صفر 
٠٢٧-  ١٤٢ ٨ ٤٦١ ٥٠٧ ١١      ٤٨٨ ٦٤٩ ١٩ النرويج  ٥٢٦ ٣٩       ٧٥٧ ١٣٢ ١٩      صفر ٠٤٦ ٢٩١ ٨١      صفر 
 صفر صفر ٥١٢ ٩٩٠ ٣      ٠٨٠ ٩٩٧ ٧١٦      صفر ٦٤٨ ٩٠٧ ٥٩ ٠٦٣ ٢١٩ ١٠٦ ٤١٥ ٣١١ ٤٦ بولندا

 صفر ٢٩٠ ٩٧٣ ٢٤      صفر ٩٢٤ ٨٢٩ ١٢٦      صفر ٨٧٤ ٤٧٥ ١ ٢٩٤ ١٧٦ ١٢      ٤٢٠ ٧٠٠ ١٠ الربتغال
 صفر ٩٣٥ ٢٣٨ ٥١      ١٣٤ ٣٥٩ ٣      ٢٣٥ ٤٩٠ ٢٦٦      صفر ٤١١ ٩٠٨ ٥٣٠ ١٥٩ ٣      ١١٩ ٢٥١ ٢ رومانيا

 صفر صفر ١٥٠ ٥٨٢ ٦٢٨      ١٣٢ ٠٨٠ ٥٢٦      صفر ٠٦٦ ١٠١ ٨٢ ٠٦٦ ١٠١ ٨٢      صفر االحتاد الروسي
 صفر ٥٣٤ ٣٧٢ ٢٢      صفر ٥٣٦ ١٢١ ١٢٢      صفر ٦٣٢ ٣٤٧ ٤      ٨١٦ ٩٩٧ ١٧      ١٨٤ ٦٥٠ ١٣ سلوفاكيا
 صفر ٧٥٧ ٠٠٠ ٨      صفر ٥٣٢ ٥١٩ ٣٣      صفر ١٦٠ ٣٥٨ ٤      ٩٢٨ ٣٢٧ ٧      ٧٦٨ ٩٦٩ ٢ سلوفينيا
٤٤١- ٥٤١ ٧٥ ٢٣٨ ١١٢ ١٠٤ ٦٧٩ ٦٥٣ ١٧٩ إسبانيا  صفر ٠٦١ ٦٢٧ ١٣٢      ٧٣٩ ٢٦٨       ١٨٢ ١١٥ ٨٢٧      صفر 
 ٨٦٩ ٧٦       ٨٣٤ ٢٠٧ ٢٠      ٣٥٠ ٤٨٣       ٦٥٢ ٢٢١ ١٢١      صفر ٣٧٨ ٥١٨ ٦      ٧٢٦ ١٩١ ١٦      ٣٤٨ ٦٧٣ ٩ السويد
 ٦٩٨ ٥٦٤ صفر ٧٦٤ ٩٧٩       ٧٦٧ ٩٨٤ ٩٦      صفر ٩٨٨ ٢٦٧ ٩      ٧٩٦ ٥٠٣ ٢٤١ ٨٠٨ ٢٣٥ ٢٣٢ سويسرا
 صفر صفر ٠٤٤ ١٠٩ ١٠١      صفر صفر ٠٨٧ ٦١٠ ١٠٠ ٣٣٥ ٣٣٠ ١٠١ ٢٤٨ ٧٢٠ أوكرانيا

٧١٩-  ٩٣٢ ٣ ٠٨٧ ٩٦٩ ٧٨١ ٨٠٦ ٩٠١ ٧٨٥ اململكة املتحدة  ٦٣٦ ٣٣٣ ٥٤٢ ٢٨١ ٦٩٠      صفر ٨٧٠ ١٢٠ ٦٨٨ ٣ صفر 
 ٨١٨ ٦٥٦ ٨٧ ٦١٩ ٧٠٩ ٠١٣ ٣ ٥٢٣ ٤٤٦ ١٩٥ ١ ٧٨٧ ٢٠٣ ٧٩٢ ١٣ ١٥٦ ٩١٤ ٢٤٥ ٠٠٠ ٦٤٠ ٤ ٨٦٨ ٥٩٥ ٧٢١ ٢ ٨٦٨ ٩٥٥ ٧١٦ ٢ اجملموع

املعامالت املنجزة فيما يتعلق بوحدات الكميات املُسندة، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات خفض االنبعاثات املُعتمـدة،                   )أ( 
   .ووحدات خفض االنبعاثات الطويلة األجل، ووحدات خفض االنبعاثات املؤقتة

   .١-م أإ/١٣ملقرر  من مرفق ا٣٠ انظر الفقرة  .االقتناء من سجل وطين آخر  )ب(
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٠ انظر الفقرة  .نقل إىل سجل وطين آخر  )ج( 
   .النقل الصايف يساوي النقل مطروحاً منه االقتناء  )د( 

ذه العملية الوحدات املنقولة    وُتستثىن من ه     .١-م أإ /٣ مرفق املقرر    من) أ(٦٦انظر الفقرة      .التحويل من سجل آلية التنمية النظيفة إىل سجل وطين          ) ه(
   .من سجل آلية التنمية النظيفة إىل سجل وطين دعماً لصندوق التكيف

   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٠انظر الفقرة   )و(
رفـق   مـن م   ٣٧ و ٣٦، والفقـرتني    ١-م أإ /٣ من مرفق املقرر     ٦٦ إىل   ٦٤، والفقرات   ١-م أإ /١٣ من مرفق املقرر     ٢٩ إىل   ٢٣انظر الفقرات     )ز( 

   .إصدار وحدات خفض االنبعاثات عن طريق حتويل وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة" اإلصدار"ويشمل    .١-م أإ/٥ املقرر
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٤انظر الفقرة   )ح(
   .١-م أإ/١٣ من مرفق املقرر ٣٣انظر الفقرة   )ط(
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   اخلامس املرفق

  مسرد    
،٩-١-١ء من معايري تبادل البيانات، النـسخة        املرفق حا  املرفق حاء

الذي يتضمن جمموعات االختبارات الوظيفية اليت تـشمل
الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية لالجتار باالنبعاثـات

  . من بروتوكول كيوتو١٧مبوجب املادة
 لسجل املعامالت العاملي التابع اجمللس االستشاري املعين بالتغيري اجمللس االستشاري املعين بالتغيري

سجل املعامالت املستقل للجماعـة     
  األوروبية

  

النظام املوحد لـسجالت االحتـاد      
  األورويب

،٢٠١٢يونيه /نظام السجالت الذي بدأ تشغيله يف حزيران 
من خالل توحيد سجالت خمطط تبادل حقـوق إطـالق

 ٢٩  االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب ال
 معايري تبادل البيانات لنظم السجالت مبوجب بروتوكول كيوتو  اتمعايري تبادل البيان

خمطــط تبــادل حقــوق إطــالق 
  االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب

 

النظام الذي حل حمل سجل املعامالت املـستقل للجماعـة  سجل معامالت االحتاد األورويب
األوروبية، عقب توحيد سجالت خمطط تبادل حقوق إطالق

 ٢٠١٢يونيه /ى اإلحتاد األورويب يف حزيراناالنبعاثات لد
سجالت خمطط تبادل حقوق إطالق     

  االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويب
سجالت أطراف االتفاقية اليت هـي أيـضاً أطـراف يف
بروتوكول كيوتو ولديها التزامات مسجلة يف املرفق باء من
بروتوكول كيوتو واليت لديها أيضاً التزامات مبوجب خمطط

  دل حقوق إطالق االنبعاثات لدى اإلحتاد األورويبتبا
    سجل املعامالت الدويل

اجلهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت     
  الدويل

تضطلع أمانة االتفاقية بدور اجلهة املكلفة بـإدارة سـجل
  املعامالت الدويل

ببيئة اإلنتاج اخلاصة بسجل املعامالت 
  الدويل

 املعامالت الدويل لدعمالنظام املباشر الذي يستخدمه سجل
  االجتار باالنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو

ببيئة عدم اإلنتاج اخلاصـة بـسجل       
  املعامالت الدويل

يعتمد سجل املعامالت الدويل على بيئة ثانوية ُتـستخدم
  ألغراض التطوير واالختبار

   اجلهة املكلفة بإدارة نظم السجالت
 االتفاقية، ممثلة باجلهة املكلفة بإدارة سـجلعقد بني أمانة  اتفاق مستوى اخلدمة

 املعامالت الدويل، ومقدمي خدمة سجل املعامالت الدويل
 يوم بعد اإلبالغ عن االنبعاثات النهائية لفترة١٠٠فترة مدهتا  فترة التصحيح

االلتزام ُتتاح خالهلا لألطراف فرصة اختاذ القرارات النهائيـة
  .٣ من املادة ١جب الفقرة الالزمة للوفاء بالتزامهم مبو

        


