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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة اخلامسة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١١البند 

  فيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف بروتوكول كيوتواستعراض تن
  مبوجب بروتوكول كيوتوالدويل تقرير مدير سجل املعامالت 

  مبوجب بروتوكول كيوتونوي ملدير سجل املعامالت الدويل التقرير الس    

  *مذكرة من إعداد األمانة    

   موجز    
دويل معلومات إىل مـؤمتر     يقدم هذا التقرير السنوي اخلامس ملدير سجل املعامالت ال          

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن األنشطة اليت اضطلع هبـا              
 إىل تـشرين    ٢٠٠٨نـوفمرب   /مدير سجل املعامالت الدويل يف الفترة املمتدة من تشرين الثاين         

  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
تصلة بالوحدات الـيت يـشملها      املاملعامالت  ويتضمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن         

نطاق بروتوكول كيوتو، بناًء على الطلب املقدم من مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               
  .األطراف يف دورته الرابعة

مقرره وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف              
ثناء دوراهتا املقبلة يف التقارير السنوية اليت ُيقـدمها         ، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر أ       ١-م أإ /١٢

وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الـواردة يف        . مدير سجل املعامالت الدويل   
  .هذا التقرير وأن تقدم إرشادات إىل األمانة، حسب االقتضاء، فيما يتعلق بتنفيذ نظم السجالت

  
__________ 

 . تأخر تقدمي هذه الوثيقة كي تدرج فيها معلومات عن آخر التطورات يف جمال العمل هذا  *  
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  مقدمة  -أوالً   
  الوالية  -ألف   

ـ             -١ و إىل  طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوت
 سجالً دولياً للمعامالت هبدف التحقق من       ، أن تنشئ ومتسك   ١-م أإ /١٣األمانة، يف مقرره    

. ١-م أإ /١٣ و ١-م أإ /٣ت املنشأة مبوجب املقررين     سالمة املعامالت اليت تقترحها السجال    
 من  ١٧ و ١٢ و ٦وسجل املعامالت الدويل ضروري لتنفيذ اآلليات املنصوص عليها يف املواد           

  .بروتوكول كيوتو
، إىل األمانة بوصفها مدير سـجل       ١٠-م أ /١٦ مؤمتر األطراف، يف مقرره      وطلب  -٢

املعامالت الدويل، أن تقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             
يف بروتوكول كيوتو بشأن الترتيبات التنظيمية واألنشطة واالحتياجات من املوارد وأن تقدم            

  .ما يلزم من توصيات لتحسني تشغيل نظم السجالت
، بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو، يف      لر األطراف العام  وطلب مؤمت   -٣

، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دوراهتا املقبلة، يف التقارير السنوية             ١-م أإ /١٢مقرره  
ـ              بوصـفه   لاليت ُيقدمها مدير سجل املعامالت الدويل، كي تطلب من مؤمتر األطراف العام

ول كيوتو تقدمي اإلرشادات، عند االقتضاء، فيما يتعلق بتشغيل         اجتماع األطراف يف بروتوك   
  .نظم السجالت

  نطاق املذكرة  -باء  
ُيقَدِّم هذا التقرير السنوي اخلامس ملدير سجل املعامالت الدولية معلومات عن تطبيق              -٤

إدارة سجل املعامالت الدويل وحالته التشغيلية، مبا يف ذلك تيسري التعاون مع اجلهات املكلفة ب
    . لـنظم الـسجالت   املـستقل   والتقييم  هبا  اخلاص  املنتدى  نظم السجالت من خالل أنشطة      

كما يتضمن هذا التقرير السنوي، للمرة األوىل، معلومات عن املعامالت املشمولة بـسجل             
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       للطلب املقدم من    املعامالت الدويل وفقاً    

  . )١(رابعةدورته ال
 ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١ويتناول هذا التقرير السنوي فترة اإلبالغ املمتدة من           -٥

  .٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٣١إىل 

__________ 

 .٦٧، الفقرة FCCC/KP/CMP/2008/11الوثيقة  )١(
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم   
 التقريـر وأن    قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذا             -٦

تطلب إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف أن يقـدم إىل األمانـة وإىل                 
  . األطراف، حسب االقتضاء، إرشادات حول تنفيذ نظم السجالت

األعمال املنجزة منذ نشر التقرير السنوي الرابع ملدير سجل املعامالت            -ثانياً   
  الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

  لخص للعمل املنجزم  -ألف   
أنشأ مدير سجل املعامالت الدويل حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظـم الـسجالت               -٧

وواصل مـدير سـجل     . وأفرقته العاملة هبدف تنسيق إدارة نظام السجالت وأنشطته التقنية        
  املعامالت الدويل عقد حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت هبـدف توجيـه عمـل               

  . املةاألفرقة الع
وقاد مدير سجل املعامالت الدويل العملية التفاعلية خالل الدورة الـثالثني للهيئـة               -٨

الفرعية للتنفيذ، وفقاً للطلب املقدم من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف              
، واليت بّينت طريقة عمل سجل املعامالت الدويل مـع غـريه مـن نظـم                )٢(دورته الرابعة 
سجل املعـامالت  أداء مبا يف ذلك سجل آليات التنمية النظيفة، كما بّينت توافق      السجالت،  

األساسية احملددة يف   التدقيق  الدويل توافقاً تاماً مع املقررات ذات الصلة، مبا يف ذلك عمليات            
  .)٣()معايري تبادل البيانات(ت املعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجال

م السنوي األول ألنشطة السجالت الوطنية وحساب الوحـدات الـيت           وأُجنز التقيي   -٩
ومشلت األعمال املضطلع هبا يف هذا السياق دورات        . يشملها نطاق بروتوكول كيوتو بنجاح    

والتنسيق العام لعملية التقييم فضالً عن إجـراء        ووضع األدوات الالزمة،    مني،  يِّتدريبية للمقَ 
  .  السنة األوىل، وذلك هبدف حتسني عملية التقييمحتليل متعمق للتجارب اليت شهدهتا

وترد يف هذا   . املعهودةويواصل مدير سجل املعامالت الدويل دعم عمليات السجل           -١٠
التقرير معلومات مفّصلة عن األنشطة التشغيلية وعن أداء السجل يف مـا يتعلـق باجلانـب                

  . التشغيلي من أنشطته

__________ 

 .٧٠، الفقرة FCCC/KP/CMP/2008/11الوثيقة  )٢(
 .٨-م أ/٢٤املقرر  )٣(
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  وطنية وأنشطة اإلطالق ستقل للسجالت الاملتقييم ال  -باء   

  أنشطة التقييم األولية   -١  
التمهيد هو العملية الرمسية اليت يتحقق بواسطتها مدير سجل املعامالت الدويل مـن               -١١

وهكذا فإن التمهيد   . أن سجالً معيناً يستويف الشروط التقنية احملددة يف معايري تبادل البيانات          
لسجالت عملياته مع بيئة اإلنتاج اخلاصة بسجل       شرط جيب استيفاؤه قبل أن يبدأ سجل من ا        

  . املعامالت الدويل
، بلغ عدد السجالت الوطنية اليت أكملت عملية        ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١ويف    -١٢

وواصل مدير سجل املعامالت الدويل دعمه ألنـشطة التمهيـد، الـيت     .  سجالً ٣٦التمهيد  
قارير التقييم املستقل خالل الفترة املـشمولة       أفضت إىل صدور تقريرين أوليني إضافيني من ت       

ديـسمرب  /كـانون األول   ١٩األويل ألستراليا يف    تقرير التقييم املستقل    بالتقرير؛ فقد صدر    
 ٣١ويف  . ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠األويل لكرواتيا يف    تقرير التقييم املستقل    ، وصدر   ٢٠٠٨

 تقريـراً،   ٣٨ملتعلقة بالتقييم املستقل    ، بلغ عدد التقارير األولية ا     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
  .املرفق األول هلذه الوثيقةهو مبيَّن يف كما 

  أنشطة اإلطالق  -٢  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم فريق األمانة املعين بسجل املعـامالت الـدويل               -١٣

، وهـو الـسجل     )٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٩(سجل أستراليا   ربط  الدعم إىل عملية    
  .املرفق األولامس والثالثون الذي ُيربط بسجل املعامالت الدويل، كما هو مبني يف اخل

  أنشطة التقييم السنوية   -٣  
) أ(٥يف الفقـرة    إن عملية اإلبالغ عن االختبار املوحد والتقييم املستقل املشار إليها             -١٤

 )يم املستقل املوحـدة   واليت ُيشار إليها فيما يلي بعملية تقارير التقي        (١٠-م أ /١٦من املقرر   
تتناول بإسهاب التقييم املستقل األويل للسجالت الوطنية، حيث إهنا تشرح العملية اليت ينبغي             

التغيريات اليت ُتدخل   أن تتبعها اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت عند اإلبالغ سنوياً عن            
لها نطـاق   السجل الوطين وعند تقدمي املعلومات عن حساب الوحدات الـيت يـشم           على  

مون عند استعراض التغريات    بروتوكول كيوتو، وحتدد األنشطة اليت ينبغي أن يضطلع هبا املقيِّ         
وتبلغ نتائج عملية تقارير التقييم املـستقل       . واملعلومات املتصلة حبساب الوحدات املبلغ عنها     

 ٨ب املادة   املوحدة إىل أفرقة خرباء االستعراض خالل القيام بعملية االستعراض السنوي مبوج          
  .من بروتوكول كيوتو

وخالل عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة، جيري تقييم العناصر التالية اليت ترد يف               -١٥
  :التقرير السنوي املقدم من الطرف
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زاي مـن   التغيريات اليت جيري إدخاهلا على السجالت الوطنية وفقاً للفرع            )أ(  
  ؛١-م أإ/١٥املرفق للمقرر 

ومات املتعلقة بالوحدات اليت يـشملها نطـاق بروتوكـول كيوتـو            املعل  )ب(  
واملعامالت املتصلة بتلك الوحدات، الواردة يف جداول النموذج اإللكتروين املوحد لإلبـالغ          

 ١٠ والفقرتني   ١-م أإ /١٤كول كيوتو، وفقاً للمقرر     عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتو     
  ؛١-م أإ/١٥ من املرفق للمقرر ١١و

التقارير املتعلقة بالتفاوتات، واإلخطارات، وحاالت عـدم االسـتبدال،           )ج(  
   والوحدات غري الصحيحة، وحساب احتياطي فترة االلتزام، وفقاً ملا تنص عليـه الفقـرات              

  ؛١-م أإ/١٥ من املرفق للمقرر ٢٠إىل  ١٢من 
 بواسطة الوصلة البينيـة للمـستخدم     املعلومات اليت ُتتاح للجمهور العام        )د(  

  ؛١-م أإ/١٣ من املرفق للمقرر ٤٨إىل  ٤٤بالسجل الوطين، وفقاً ملا تنص عليه الفقرات 
تنفيذ التوصيات املقدمة من أفرقة خرباء االستعراض السابقني فيما يتـصل             )ه(  

  .بالسجل الوطين
وتنقسم عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة إىل جزأين وتفضي إىل إجناز تقريـرين           -١٦

فاجلزء األول من العملية يشمل النظـر يف مـدى اسـتكمال            .  عن التقييم املستقل   موحدين
التقرير، يف حني يشمل اجلزء الثاين التحليل املوضوعي للمعلومات املقدمة يف التقرير السنوي             

وترتبط املواعيد النهائية احملددة إلهناء عملية تقـارير التقيـيم املـستقل            . عن السجل الوطين  
كمال اجلزأين األول والثاين من تقارير التقييم املستقل املوحدة باملراحل الرئيسية           املوحدة واست 

  : من بروتوكول كيوتو٨التالية من عملية االستعراض السنوي مبوجب املادة 
حيلّّ موعد تقدمي التقارير السنوية، مبا يف ذلك املعلومات عن السجل الوطين              )أ(  

أبريل /نيسان ١٥ول كيوتو واملعامالت ذات الصلة، يف والوحدات اليت يشملها نطاق بروتوك   
  من كل سنة؛

ُيرَسل إىل الطرف مشروع للجزء األول من تقرير التقييم املستقل املوحـد              )ب(  
  قبل أربعة أسابيع من تاريخ تقدمي التقرير السنوي ذي الصلة؛

ـ             )ج(   ر متنح للطرف مهلة بأسبوعني للتعليق على مشروع اجلزء األول من تقري
  التقييم املستقل املوحد، اعتباراً من تاريخ تلقي املشروع؛

يرسل إىل الطرف مشروع للجزء الثاين من تقرير التقييم املستقل املوحـد،              )د(  
إىل جانب املشروع النهائي للجزء األول من نفس التقرير، وذلك قبل عشرة أسـابيع علـى      

  األقل من تاريخ استعراض التقرير السنوي؛
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 للطرف مهلة بثالثة أسابيع للتعليق على اجلزء الثاين من تقرير التقيـيم             متنح  )ه(  
  املستقل املوحد، وذلك اعتباراً من تاريخ استالم هذا اجلزء؛

وترسل إىل الطرف الصيغة النهائية للجزأين األول والثاين من تقرير التقييم             )و(  
 أسابيع على األقل من تـاريخ       املستقل املوحد وُتحال إىل فريق خرباء االستعراض قبل سبعة        

  استعراض التقرير الوطين للطرف؛ 
أما التقرير املقارن للنموذج اإللكتروين املوحد، الذي يقارن البيانات املقدمة            )ز(  

من كل طرف ببيانات سجل املعامالت الدويل، وتقارير سجل املعـامالت الـدويل عـن               
ت املطابقة واملشاريع املنصوص عليها     التفاوتات واإلخطارات وحاالت عدم االستبدال وحاال     

 يوماً من تاريخ تقدمي جداول ١٥ من بروتوكول كيوتو، فتقدم إىل الطرف يف حبر      ٦يف املادة   
ويشجع األطراف على تقدمي جداول النمـوذج اإللكتـروين         . النموذج اإللكتروين املوحد  

للمقّيمني أن يعلقوا عليها    من كل سنة كي ما يتسىن       فرباير  /شباط ١املوحد اخلاصة هبا حبلول     
ويطلبوا التوضيحات الالزمة وحيددوا أوجه عدم االتساق ويطلبوا تصحيحها، ويطلبوا إعادة           

 مـن   ٨تقدمي تلك اجلداول يف املواعيد احملددة لعملية االستعراض السنوي مبوجـب املـادة              
  .بروتوكول كيوتو

ملعامالت الدويل، دعـا مـدير      ولتشجيع التعاون واالستخدام األمثل مليزانية سجل ا        -١٧
 إىل  ٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاين   السجل مجيع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت يف         

وحـىت اآلن، بلـغ عـدد     . املشاركة يف عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة بصفة مقّيمني        
اركة ست اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت اليت قبلت الدعوة وأعلنت عن تطوعها للمش

جهتان من النمسا، وجهة من آيرلندا، وجهة من اليابان، وجهة من إسـبانيا،             (جهات فقط   
تكن قادرة على االلتـزام     ، يف حني أن الغالبية العظمى مل        )وجهة أخرية من االحتاد الروسي    

لذلك، وجب على األمانة أن تستخدم موارد إضافية، مبا يف ذلك التعاقد            . بالتقييماتبالقيام  
 جهتني من اجلهات املقّدمة للخدمات ومستشار خارجي، لدعم عملية تقـارير التقيـيم              مع

وستواصل األمانة تشجيع اجلهـات املكلفـة بـإدارة نظـم           . ٢٠٠٩املستقل املوحدة لعام    
السجالت على املشاركة يف عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة بغية حفز تقاسم املعلومات             

قة بالسجالت الوطنية واستعراضها، ومن مث حتسني جـودة املعلومـات           بشأن التقارير املتعل  
املقدمة يف التقارير السنوية عن السجالت الوطنية والتحكم على النحو األمثل يف تكـاليف              

  .املشاريع اليت تدخل يف نطاق سجل املعامالت الدويل
ا تناولتا عمليـة    ونظّم مدير سجل املعامالت الدويل وقاد حلقيت عمل يف بون بأملاني            -١٨

تقارير التقييم املستقل املوحدة، وذلك إلعداد اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت واجلهتني            
وقد ُنظّمت حلقة العمـل     . املقدمتني للخدمات واملستشار اخلارجي لالضطالع بالتقييمات     

 ٢١، يف حني ُعقدت حلقة العمل الثانية يـومي          ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٤ و ٢٣األوىل يومي   
، هو تقدمي فكرة عامة عـن عمليـة   والغرض من هاتني احللقتني. ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٢و
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تقارير التقييم املستقل املوحدة واإلطار الزمين احملدد هلا، وتقدمي إرشادات خبصوص كل فرع             
من اجلزأين األول والثاين لتقارير التقييم املستقل املوحدة، ورفع أي لبس فيما يتصل باألدوار              

سؤوليات املنوطة بكل جهة من اجلهات املعنية والتوصل إىل تفاهم مشترك مع املقّيمني مبا              وامل
  . يكفل إجناز تقييمات متسقة وذات جودة عالية

 ١٦ويف االجتماع السادس خلرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد، املعقود يومي             -١٩
مالت الدويل عرضاً يتعلق بعملية     ، قدم ممثل عن فريق سجل املعا      )٤(٢٠٠٩مارس  /آذار ١٧و

ورحب خرباء االستعراض الرئيسيون باملعلومـات املقدمـة        . تقارير التقييم املستقل املوحدة   
وأشاروا إىل أن عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة ستيسر بدرجـة كـبرية اسـتعراض               

يوتو، كما أهنا ستيـسر      من بروتوكول ك   ٧ من املادة    ١املعلومات املُْبلَغ عنها مبوجب الفقرة      
ودعا خرباء االستعراض الرئيسيون األمانة إىل أن تعد، قبـل          . عملية االستعراض بشكل عام   

انعقاد االجتماع القادم خلرباء االستعراض الرئيسيني، معلومات عـن التجـارب املكتـسبة             
 والدروس املستفادة فيما يتعلق باستخدام أداة االستعراض هذه مـن قبـل أفرقـة خـرباء               

اليت ميكن  ودعا خرباء االستعراض الرئيسيون األمانة أيضاً إىل استكشاف السبل          . االستعراض
اجلهات املكلفة بـإدارة نظـم      حمفل  معلومات عن أعمال    بواسطتها أن ُتتيح للجمهور العام      

السجالت فيما يتصل بدعم عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة على موقع االتفاقية اإلطارية 
  . اإلنترنتعلى
 طرفاً جداول النموذج اإللكتروين املوحد اليت تتـضمن         ٣٣، قدم   ٢٠٠٩ويف عام     -٢٠

وكافة . ٢٠٠٨معلومات عن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو بالنسبة إىل عام            
اجلداول جاءت متسقة مع بيانات سجل املعامالت الدويل، بعد أن قامت األطراف بتعـديل              

  .اإللكتروين املوحدللمواصفات الفنية للنموذج المتثال التام جداوهلا هبدف ا
 أن أغلبية التقارير اليت تضمنت جداول النموذج اإللكتروين املوحد          ١ويبني الشكل     -٢١

  .٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٥ قدمتها األطراف يف ٢٠٠٩بالنسبة إىل عام 

__________ 

 :علـى العنـوان التـايل    ميكن االطالع على حمضر وقائع االجتماع السادس خلرباء االستعراض الرئيسيني )٤(

<http:unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/  

sixth_meeting_of_inventory_lead_reviewers.pdf>. 
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  ١الشكل 
 ٢٤املوحد املستلمة يف الفترة من املقدمة عن جداول النموذج اإللكتروين البالغات عدد 
  ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٧إىل مارس /آذار

 

  
  
  
  
  
  
  
 وثالثني تقريراً عن قوائم اجلرد الوطنية، الـيت تتـضمن           ة أن سبع  ٢ويبني الشكل     -٢٢

معلومات عن السجل الوطين وعن الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو املقّيمة يف             
 ٢٧إىل  أبريـل   /نيـسان  ١املستقل املوحدة، قُدمت يف الفترة من       إطار عملية تقارير التقييم     

وقد أدى توقيت املواعيد النهائية احملددة لتقدمي تقارير قوائم اجلرد الوطنية           . ٢٠٠٩مايو  /أيار
وجداول النموذج اإللكتروين املوحد إىل تضاعف اجلهود خالل عملية تقارير التقييم املستقل            

 أعاله، املواعيد النهائية احملـددة      ١٦كما هو مبني يف الفقرة      ،  عملية حتكمها املوحدة، وهي   
  . من بروتوكول كيوتو٨لعملية االستعراض مبوجب املادة 

  ٢الشكل 
 ٢٧ إىل ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١عدد تقارير قوائم اجلرد الوطنية املستلمة يف الفترة من 

  ٢٠٠٩مايو /أيار
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 مـسألة     ١٦٠جرى حتديد وتسوية أكثر مـن       ،  ٢٠٠٩وخالل دورة التقييم لعام       -٢٣
 يف املائـة    ٥٤وتتعلق هذه املسائل بنـسبة      ). أكثر من أربع مسائل لكل تقرير يف املتوسط       (

 يف املائة منها باإلبالغ عن التغيريات اليت       ٢٥بإتاحة املعلومات للجمهور العام، يف حني يتعلق        
 يف املائة، فتتعلق ببنـود أخـرى        ٣٠ي  أُدخلت على السجل الوطين، أما النسبة املتبقية، وه       

متعددة قيد االستعراض، كالتفاوتات وتوافر حساب احتياطي فترة االلتزام أو الكيفية الـيت             
  .تناول هبا الطرف التوصيات املقدمة من فريق خرباء االستعراض السابق

قـد   ٢٠٠٩وعموماً، ميكن القول إن عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة لعـام              -٢٤
كُللت بالنجاح رغم التجربة احملدودة يف هذا اجملال، والـصعوبات الـيت تنطـوي عليهـا                
االتصاالت بني فئات معنية عديدة، وأوجه التعقيد املرتبطة بطبيعة عمليـة تقـارير التقيـيم               

الالزمـة     املستقل املوحدة نتيجة النطاق الواسع للتقييمات واملعرفة التقنية والوظيفية الدقيقـة        
وُحددت خالل  . يما يتعلق بنظم السجالت والوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو         ف

  : املسائل الرئيسية التالية٢٠٠٩دورة التقييم لعام 
بعض اجلداول املقدمة يف إطار النموذج اإللكتروين املوحد ُوِضع يف شكل             )أ(  

ء املواصفات الفنية املطلوبة،    وقامت األطراف املعنية بالتصويبات الالزمة الستيفا     . غري صحيح 
. وتبني أن اجلداول املقدمة بعد التصويب جاءت متسقة مع بيانات سجل املعامالت الـدويل             

، حيث إن األطـراف  ٢٠١٠وُيتوقع أال حتدث مثل هذه املشكالت خالل دورة التقييم لعام     
  أصبحت اآلن ُتدرك املواصفات الفنية املطلوبة؛

 ١٤ و ١٣موذج اإللكتروين املوحد اخلاص هبـا يف        قدم معظم األطراف الن     )ب(  
وينبغي لألطراف أن حتاول تقـدمي  . ١، مثلما هو مبني يف الشكل ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥و

النموذج اإللكتروين املوحد اخلاص هبا وتقريرها املتعلق بقوائم اجلرد الوطنية قبل حلول املوعد            
 ٨ددة لعملية االستعراض السنوي مبوجب املـادة    النهائي مبا يكفل التقيد باملواعيد النهائية احمل      

من بروتوكول كيوتو يف حال وجود عدم اتساق بني جداول النموذج اإللكتروين املوحـد              
  واملواصفات الفنية، قد تستلزم إجراء حتقيق موسع؛

انعدام الوضوح عموماً فيما يتعلق باملعلومات عن التغيريات اليت أُدخلـت             )ج(  
جزء من الوقت املتاح لتحديد ما إذا طرأ        استهالك  طنية، وهو ما أدى إىل      على السجالت الو  

وتعتزم األمانة حل هذه املسألة قبل دورة التقييم املقبلة، وذلك عـن            . أي تغيري على السجل   
طريق توضيح وحتسني اإلرشادات املتعلقة باإلبالغ عن السجالت واسترعاء انتباه اجلهـات            

  اليت تعقدها هذه اجلهات؛احملافل ت إىل تلك املسألة يف املكلفة بإدارة ُنظم السجال
اليت يتعني على األطراف، مبوجب املقـرر       املتاحة للجمهور العام    املعلومات    )د(  

الوطين مل تكن كاملة،    بالسجل  أن تقدمها عن طريق الوصلة البينية للمستخِدم        ،  ١-م أإ /١٣
أن تـضع يف هـذا      وتعتزم األمانة   . اتيف حاالت كثرية إىل طلب إيضاح     باملقيمني  مما أدى   
  ؛إرشادات إضافية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالتالصدد 
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قُدم تقريران عن قوائم اجلرد الوطنية بلغة من اللغات الرمسية لألمم املتحدة              )ه(  
غري اإلنكليزية؛ غري أنه جرى االتفاق يف إطار عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة على أن               

واملعلومات املقدمة عن السجالت وعن الوحدات      . والتقارير باللغة اإلنكليزية  البالغات  قدم  ت
مشكالت كـربى،   طرحت  اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو بلغة أخرى غري اإلنكليزية          

حيث إن املقيمني مل يقدروا دائماً على فهم البيانات الواردة باللغات الرمسية األخرى لألمـم               
اجلهات املكلفة بإدارة نظـم     إىل حل هذه املشكلة عدد أكرب من        يتوّصل  ُيتوقع أن   و. املتحدة

  .السجالت يف دورات التقييم الالحقة
جرى حتليـل عمليـة     ،  ٢٠٠٩أغسطس  /عقب استكمال مجيع التقييمات يف آب     و  -٢٥

. ات هبدف حتديد اجملاالت اليت تتطلب إدخال تعديالت وحتسين        ةتقارير التقييم املستقل املوحد   
  :وأدى هذا التحليل إىل التغيريات التالية

جرى تنقيح وحتديث الوثائق املتصلة بعملية تقارير التقييم املستقل املوحدة،            )أ(  
مبا يف ذلك اإلجراء ذاته املتعلق هبذه التقارير، والنماذج اليت ُوضعت دعماً للعملية، ووثـائق               

يح وتوضيح الشروح، فرفعت أوجه اللـبس  وجرى تنق. اإلرشادات املتعلقة باإلبالغ والتقييم  
  ؛للجمهور العاماملعلومات إتاحة ووضعت إرشادات جديدة ملساعدة األطراف يف 

 إىل االنعقاد مـن     ةُدعي الفريق العامل املعين بتقارير التقييم املستقل املوحد         )ب(  
 وقُـدمت  . احملّدثة بغية استعراض الوثائق ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣جديد واجتمع يف    

  العاشر للجهات املكلفة بإدارة ُنظم السجالت؛احملفل نتائج هذا العمل يف 
    جرى حتسني وتنقيح األدوات املوضوعة لدعم عمليـة تقـارير التقيـيم              )ج(  

  .املستقل املوحدة

  أنشطة التنفيذ  -جيم   

  النموذج اإللكتروين املوحد  -١  
األطـراف، يف دورتـه الرابعـة،       رحب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع          -٢٦

باستكمال العمل املتعلق باملواصفات الفنية اخلاصة باإلبالغ عن الوحدات اليت يشملها نطاق            
النموذج اإللكتروين املوحد، وطلب إىل مدير سجل املعـامالت         بواسطة  بروتوكول كيوتو   

هات املكلفة بإدارة   الدويل أن يواصل عمله بشأن النموذج اإللكتروين املوحد بالتعاون مع اجل          
 إذا ،٢٠٠٩ُنظُم السجالت، مبا يف ذلك العمل على إجناز دوريت اختبار منـسقتني يف عـام     

اقتضى األمر، من أجل أمتتة عملية اإلبالغ بواسطة النموذج اإللكتروين املوحد من جانـب              
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مات مسجلة األطراف يف االتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو واليت عليها التزا 
  :وبناء عليه، استمرت األمانة يف تنسيق األنشطة التالية. )٥(يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو

     ٢٠٠٩فربايـر   /منـسقة يف شـباط    اختبـارات   التخطيط إلجراء دورة      )أ(  
  وتنظيمها ودعمها؛

حماكاة جداول النموذج اإللكتروين املوحد كتدبري لضمان اجلودة قبل تقدمي            )ب(  
  .تقرير الرمسي األولال

جـداول النمـوذج    بواسطة  املعلومات املقدمة من األطراف     االطالع على   وميكن    -٢٧
، يف التقرير السنوي عن     ٢٠٠٨، واليت تشمل السنة التقوميية      ٢٠٠٩اإللكتروين املوحد لعام    

  .)٦(التجميع واحملاسبة وعلى موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

  مستودع بيانات سجل املعامالت الدويل  -٢  
لتيسري تقدمي جـداول النمـوذج      مبا يلي   قام فريق األمانة املعين مبستودع البيانات         -٢٨

  :اإللكتروين املوحد وعملية االستعراض
اخلاص بالنموذج اإللكتروين املوحد، الذي ُسلِّم      الربنامج التطبيقي   استخدام    )أ(  

  منوذج إبالغ موحد وبيانات قابلة للمقارنة؛توافر يضمن مبا لألطراف، 
على ُنظـم   النماذج اإللكترونية املوحدة املُقدمة     أداة تسمح بتحميل    وضع    )ب(  

  املعلومات التابعة لألمانة؛
سجل املعـامالت   تدخل يف نطاق    نسخة للبيانات املتعلقة باملعامالت اليت        )ج(  
املتعلـق مبقارنـة    يسمح بإعداد التقرير    مبا   يف نظم املعلومات التابعة لألمانة    ُوضعت  الدويل  

  بيانات السجل الدويل ببيانات النموذج اإللكتروين املوحد؛ 
والتقارير املتعلقة بالتفاوتات واإلخطـارات   تقرير املقارنة املذكور    استخدام    )د(  

 من بروتوكول كيوتو مـن ِقَبـل        ٦وحاالت املطابقة واملشاريع اليت تدخل يف نطاق املادة         
  تقييم املستقل املوحدة؛تقارير العملية أثناء قيمني يف امل

إجراءات خمصصة تسمح للمقيمني بالوصول إىل قائمة املعامالت اليت         اختاذ    )ه(  
تلك القائمة  ُتبلّغ  وميكن أن   . جداول النموذج اإللكتروين املوحد   إليها قيمة يف خاليا     أسندت  

املشاكل اليت ميكن أن تعترضه يف حال       سوية  تيف وقت الحق إىل الطرف املعين ملساعدته على         

__________ 

  .٦٦ و٦٤، الفقرتان FCCC/KP/CMP/2008/11لوثيقة ا )٥(
)٦( <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/  

items/4771.php>.  
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جداول النموذج اإللكتروين املوحد    بواسطة  اليت ُيبِلغ عنها الطرف     تفاوت بني القيمة    وجود  
  .يف سجل املعامالت الدويلاليت ترد وتلك 

  الدويل املعامالت سجلإصدارات   -٣  
الت الـدويل يف    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، طوِّرت برجميات سـجل املعـام           -٢٩

مناسبتني، وهو ما مسح بتحسني استخدام الربنامج التطبيقي ملدير سجل املعامالت الـدويل             
وإضافة إىل ذلك، مسحت هذه التحسينات بإجراء التغيريات اليت قُررت          . وتطوير أداء السجل  

اجلـة  يف إطار اإلجراء املتعلق بإدارة التغيريات، كإنشاء اخلدمة العامة علـى اإلنترنـت ومع             
وقد زادت هذه التحسينات مـن قـدرة سـجل          . الرسائل اليت خترج عن التسلسل السليم     

وإضافة إىل هذه   . املعامالت الدويل على معاجلة احلوادث اليت ميكن أن حتصل يف نظام السجل           
  . التحسينات، ُنشرت نسختان للصيانة بغية حتديد أخطاء الترميز

  دعم اختبار السجل  -٤  
عن طريق متكني اجلهات املكلفة بإدارة نظم   السجل   استخدام بيئة اختبار     ُوسِّع نطاق   -٣٠

هلذه اجلهات باملصادقة علـى سـجلها         اليت تسمح  sandboxإجراء اختبارات   السجالت من   
دون تنسيق مع مشغِّل سجل املعامالت الدويل أو جهات أخرى من اجلهات            وفحص بياناته   

وسـاعد  نظام االختبار هذا بتبسيط شروط التنسيق       وقد مسح   . املكلفة بإدارة نظم السجالت   
  . االختبارات اليت تقوم هبااجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت على برجمة 

، أنشأ مدير سـجل     املكلفة بإدارة نظم السجالت   التاسع للجهات   احملفل  ويف أعقاب     -٣١
توىل فريق األمانة املعـين     وي. يف نظم السجالت  املشاكل املُعترضة   املعامالت الدويل أداة لتعقب     

والـيت تـسمح   املـشاكل   أداة التعقب هذه املستخدمة إلدارة      صيانة  بسجل املعامالت الدويل    
اليت قد تطرأ   املشاكل  السجالت بتعقب   نظم  للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت ومطوري       

 الالزمـة   وتوفر أداة التعقب هذه الـشفافية     . حوادث يف اإلنتاج  نتيجة  يف مستوى السجالت    
للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت خبصوص احلوادث اليت قد تطرأ على مستوى الـسجل              

وتعقـب  . وتسمح لتلك اجلهات بضمان حل املشكلة الكامنة وراء احلادث بطريقـة سـليمة    
اليت قد تطرأ على مستوى اإلنتاج عنصر هام لضمان التشغيل املوثوق والفعال لـنظم              املشاكل  
 مشكلة على مستوى الـسجالت،      ٣٠ل الفترة املشمولة بالتقرير، حددت      وخال. السجالت

وُنسبت ثالث وعشرون مشكلة إىل فقدان جزء هام من وظائف النظام           . أمكن حل سبع منها   
مث، من أصـل  . املعين، يف حني نسبت سبع مشكالت إىل فقدان جزء بسيط من وظائف النظام    

غري سليم لنظام    ُتعزى إىل أداء     ٢٩لة، تبني أن     مشك ٣٠اليت جرى حتديدها، وعددها     املشاكل  
ويتوىل مدير سجل املعامالت الدويل متابعـة كـل         . يتعلق مبعايري تبادل البيانات   السجل فيما   

  . مشكلة بالتعاون الوثيق مع اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت
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  مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل  -٥  
 تشريننظام االحتاد األورويب لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات يف منذ إنشاء سجالت   -٣٢

، تلقى مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل عدداً متزايداً          ٢٠٠٨ أكتوبر/األول
ولتلبية هذا الطلب املتزايد والتعامل مع طلبات أكثر تعقيـداً، جـرى            . من الطلبات املتنوعة  

وتـشمل  . خلدمات اخلاص بسجل املعامالت الـدويل     حتديث اإلجراءات الداخلية ملكتب ا    
اإلجراءات الداخلية اليت خضعت لتحسينات كربى، إدارة االتـصاالت، واملطابقـة، وإدارة       

  .إىل آخرالسجل من ُمطّور برجميات وانتقال الشهادات، 

  االتصال أدوات دعم  -٦  
ة تضمن إحالـة    واصل مدير سجل املعامالت الدويل مسامهته يف تطوير بوابة جديد           -٣٣

 من بروتوكول كيوتو علـى حنـو        ٨السنوية اليت تقدمها األطراف مبوجب املادة       البالغات  
وتستخدم هذه البوابة من جانب األطراف املرخص هلا بغية إحالة جداول النمـوذج             . مأمون

اإللكتروين املوحد واملعلومات املتصلة بسجلها الوطين، كجزء من تقريرها املتعلـق بقـوائم             
  .١-م أإ/١٥رد الوطنية، وفقاً ملا يقضي به املقرر اجل

  األنشطة التشغيلية  -دال   

  اختبار السجالت  -١  
تواصل االختبار املنظم للسجالت يف كل من بيئـة الـسجالت وبيئـة مطـوري                -٣٤

عقب االختبارات  مشكلة   ٣٥٤، ُسجلت   ٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٣١ويف  . السجالت
اجلديدة املسجلة  املشاكل  وأخذ معدل   .  منها ٣٢٠ت أمكن حل    اليت قام هبا مطورو السجال    

مـن   ١٢ و ٥يف بيئة مطوري السجالت يف االخنفاض؛ حيث يسجل يف الوقت الراهن بني             
  .ديدة شهرياًاجل املشاكل

  عمليات سجل املعامالت الدويل  -٢  
 خـالل   ارتفع عدد املعامالت املقترحة على سجل املعامالت الدويل ارتفاعاً كـبرياً            -٣٥

الفترة املشمولة بالتقرير نتيجة بدء عمليات سجالت نظام االحتاد األورويب لتبادل حقـوق              
  .٣إطالق االنبعاثات، كما هو مبني يف الشكل 
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  ٣الشكل 
  عدد املعامالت املقترحة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
اليت  على أنه يساوي عدد املعامالت       ، الذي يعرَّف   اليت يتم إهناؤها   ميثل معدل املعامالت    -٣٦

مقسوماً على عدد املعامالت املقترحة يف فترة زمنية معينـة،          ) املعامالت غري املطابقة  (يتم إهناؤها   
اليت ينجزها سجل ما للتأكد مـن صـحة         املراجعة الداخلية   مؤشراً جيداً على مستوى عمليات      

عبء عمل مكتب اخلـدمات اخلـاص بـسجل         ويزداد  .  املُسجَّلة والبياناتاملقترحة  املعامالت  
، ذلك أن اجلهات املكلفة بإدارة       اليت يتم إهناؤها   املعامالت الدويل بقدر ما يرتفع معدل املعامالت      

. معاملـة إهنـاء   نظم السجالت تتصل يف حاالت كثرية مبكتب اخلدمات لالستفسار عن سبب            
احلد من عدد حـاالت     ألمهية من أجل    بااملراجعة الداخلية   وهلذه األسباب، يتسم تطبيق إجراءات      

  . التغريات اليت طرأت على هذا املعدل خالل الفترة املشمولة بالتقرير٤ويبني الشكل . اإلهناء
وميثل معدل إلغاء املعامالت، الذي يعرَّف على أنه يساوي عدد املعامالت امللغـاة               -٣٧

عدد املعامالت املقترحة يف    مقسوماً على   )  ساعة ٢٤غضون   أي املعامالت اليت ال تنجز يف     (
االتصال اليت يعاين منها نظـام الـسجل،    مشاكل  فترة زمنية معينة، مؤشراً جيداً على نطاق        

. ذلك أن أية رسائل يتعذر تسليمها تؤدي يف حاالت كثرية إىل تأخري املعاملـة مث إلغائهـا                
ت الدويل بقدر   ويزداد عدد طلبات الدعم املقدمة إىل مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامال          

ما يرتفع معدل إلغاء املعامالت، حيث إن املوظفني العاملني مبكتـب اخلـدمات يتـصلون               
باجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت خبصوص كل معاملة تسجل تأخرياً وحياولون إجنـاز             

  التغريات اليت طرأت على هذا     ٤ويبني الشكل   . بالتعاون مع اجلهات املذكورة   يدوياً  املعاملة  
 فربايـر /شباطويعزى ارتفاع عدد املعامالت امللغاة يف       . املعدل خالل الفترة املشمولة بالتقرير    

وقد أمكن حـل املـشكلة      .  رسالة يف حادث واحد    ٧٦١    ل إىل فقدان سجل وطين      ٢٠٠٩
  .اليت تسببت يف احلادثبالبنية العامة املتصلة 
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  ٤الشكل 
  مع مرور الزمنا التغريات يف معدالت إلغاء املعامالت وإهنائه

  
  
  
  
  
  
  
  

ويشكِّل معدل عدم االتساق يف املطابقات، الذي ُيعرَّف على أنه يـساوي عـدد                -٣٨
املطابقات غري املتسقة مقسوماً على عدد املطابقات اليت ُتجرى خالل فترة زمنيـة معينـة،               
 مؤشراً جيداً على قدرة السجالت على مسك حسابات دقيقة فيما يتعلق بأرصدة الوحدات            

ويزداد عدد طلبات الدعم املقدمة إىل مكتب اخلدمات        . اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو    
عـدم  املعاجلة اليدويـة ألوجـه   بقدر ما يرتفع معدل عدم االتساق يف املطابقة، وذلك ألن           

 التغريات اليت شـهدها     ٥ويبني الشكل   . االتساق هذه تتطلب قدراً هاماً من الوقت واجلهد       
  .ل الفترة املشمولة بالتقريرهذا املعدل خال

  ٥الشكل 
  التغريات يف معدل عدم االتساق يف املطابقة مع مرور الزمن
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خدمات سجل املعامالت الدويل دون إجناز الـسجالت ملعامالهتـا،          تعطّل  حيول  و  -٣٩
خدمات سجل املعامالت   تعطّل  وُيعزى  . ولذلك ينبغي احلّد من انقطاع اخلدمة قدر اإلمكان       

حيث ُتبلَّغ اجلهات املُكلفة بإدارة نظم السجالت قبل فترة من          انقطاعات مربجمة،   ويل إىل   الد
، ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠وحىت  . الزمن بأوقات تعطُّل اخلدمة، وإىل انقطاعات غري ُمربجمة       

 ٢٠٠٨أكتوبر  /توافر خدمات سجل املعامالت الدويل يف الفترة من تشرين األول         بلغ معدل   
وخالل هذه الفترة، دامـت االنقطاعـات       .  يف املائة  ٩٩,٦٣ حنو   ٢٠٠٩بتمرب  س/إىل أيلول 
  . دقيقة١ ٩٢٦ دقائق، يف حني دامت االنقطاعات غري املُربجمة ٣ ٧٨٤املُربجمة 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُجنزت املعامالت املقترحة يف اُألطر الزمنية املبيَّنة يف              -٤٠
الرسائل عرب شبكة  توصيل   املعاملة الفترة الزمنية اليت يستغرقها       ويشمل وقت إجناز  . ٦الشكل  

يف مستوى السجالت، وسجل املعامالت الدويل، وسـجل   الالزمة  السجالت ومدة التجهيز    
املعامالت املستقل للجماعة األوروبية يف احلاالت اليت تشمل سجالت نظام االحتاد األورويب            

  . لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات
  ٦شكل ال

  الوقت املستهلك إلجناز املعامالت مع مرور الزمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل  -٣  
مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل هو جهة االتصال اليت ُتعىن جبميع              -٤١

يل سـجالهتا   أشكال الدعم املقدم إىل اجلهات املُكلفة بإدارة نظم السجالت فيما يتعلق بتشغ           
وعالوة على ذلك، يضطلع مكتب اخلدمات، حتت إشراف األمانة، باألنـشطة           . واختبارها

ويقدم مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت      . التقنية املتصلة بعمليات التمهيد واإلطالق    
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الدويل دعماً مستمراً إىل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت من الساعة الثامنة مساًء مـن         
  . م األحد إىل الساعة منتصف الليل من يوم اجلمعة بالتوقيت العاملييو
بيئة يف   التغريات يف عدد طلبات الدعم اليت عاجلها مكتب اخلدمات           ٧ويبيِّن الشكل     -٤٢

وتتصل . األولويةترتيب إنتاج سجل املعامالت الدويل خالل الفترة املشمولة بالتقرير، حسب      
وتـرد تلـك    خدمات سجل املعامالت الدويل     بانقطاع  عالية  طلبات الدعم ذات األولوية ال    

وتتصل طلبات الدعم ذات    . عندما يتعذر جتهيز املعامالت يف مستوى سجل أو أكثر        الطلبات  
األولوية املتوسطة بأداء سجل املعامالت الدويل أو استقراره، وذلك باعتبار أن أية مـشاكل              

أما طلبـات الـدعم   . ثر يف جتهيز املعامالتيف مستوى أداء السجل أو استقراره ميكن أن تؤ      
ذات األولوية الدنيا، فتتعلق ببعض املعلومات أو بقضايا ذات صلة باألداء ال تؤثر مباشرة يف               

  . جتهيز املعاملة
  ٧الشكل 

بيئة يف عدد طلبات الدعم اليت عاجلها مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل 
  إنتاج سجل املعامالت الدويل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التغريات يف عدد طلبات الدعم اليت عاجلها مكتب اخلدمات اخلاص           ٨ويبني الشكل     -٤٣
  . بسجل املعامالت الدويل بالنسبة إىل بيئة اإلنتاج والبيئات غري اإلنتاجية
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  ٨الشكل 
عدد طلبات الدعم اليت عاجلها مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل بالنسبة 

  يئة اإلنتاج والبيئات غري اإلنتاجية مع مرور الزمنإىل كل من ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعم أدوات االتصال  -٤  
الشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت هي املوقع املركزي لتبادل             -٤٤

. مجيع املعلومات التقنية واملتعلقة بالتخطيط فيما بني اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت            
بكة اخلارجية مجيع وثائق االجتماعات اخلاصة مبحفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم وتتضمن الش

السجالت، واألفرقة العاملة، وقائمة حمدَّثة ببيانات االتصال اخلاصة باجلهات املكلفة بـإدارة            
نظم السجالت، ووثائق اإلجراءات التشغيلية، والوثائق التقنية والتنظيمية، ووثائق التخطيط،          

، كـان دعـم الـشبكة       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ويف  .  اليت يكثر طرحها   واألسئلة
وتتـألف  .  من املـستعملني   ٢٢٧    لاخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت متاحاً        

 صـفحة   ٣ ٧٠٠الشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت مما يزيد علـى            
  .وثائق جيغابايت من ال٢٥إلكترونية وختتزن حنو 

ويسهر فريق األمانة املعين بسجل املعامالت الـدويل علـى حتـديث الـصفحات             -٤٥
بروتوكـول  املنـصوص عليهـا يف      بنظم السجالت   املتعلقة  اإللكترونية التفاقية تغري املناخ     

وتتضمن هذه الصفحات اإللكترونية معلومات عن سجل املعـامالت الـدويل؛           . )٧(كيوتو
التمهيد لعمل السجالت؛ وتقارير التقييم املستقل؛ وحالـة        ووظائف السجالت؛ وعمليات    

وفقاً للمقرر  للجمهور العام   السجل، مبا يف ذلك املعلومات اليت يتيحها مدير سجل املعامالت           
  . أو املشتغلة؛ وقائمة السجالت اليت مت التمهيد لعملها١٠-م أ/١٦

__________ 

 .<http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php>: متاحة على العنوان التايل )٧(
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نشر املعلومات املطلوبة   ، قام مدير سجل املعامالت الدويل ب      ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٤٦
 فيما يتعلق باحلالة التشغيلية لكل نظام من نظـم الـسجالت،            ١٠-م أ /١٦مبوجب املقرر   

وكذلك التباينات وأوجه عدم االتساق، واإلجراءات الالزمة اليت مل ُتتخذ يف الوقت املناسب             
عـة بـشأن    سجل املعامالت الدويل، واملعلومات اجملمَّ    اإلخطارات الصادرة عن    واحملددة يف   

وهذه املعلومات متاحة للعموم على     . أرصدة الوحدات يف كل سجل يف هناية السنة التقوميية        
  .)٨(املوقع اإللكتروين التفاقية تغري املناخ

  حمفل اجلهات املُكلفة بإدارة نظم السجالت  -هاء   
 مدير سجل املعامالت الدويل حمفل اجلهات املُكلفة بإدارة نظـم الـسجالت           يعقد    -٤٧

لتنسيق األنشطة التقنية واإلدارية اليت تضطلع هبا هذه اجلهات، ولتوفري منتدى تستطيع هـذه              
اجلهات من خالله التعاون فيما بينها وتقدمي إسهام فيما تضعه إدارة سجل املعامالت الدويل              
من إجراءات تشغيلية موحَّدة، وممارسات موصى هبا، وتدابري لتقاسم املعلومات بشأن نظـم             

  .١٠-م أ/١٦الت طبقاً للمقرر السج
وتتاح املشاركة يف حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت جلميـع إدارات               -٤٨

مثل (السجالت الوطنية، وسجل آلية التنمية النظيفة، وإدارات سجالت املعامالت التكميلية           
 ويـدعو   .، ومطورّي سجل املعامالت الدويل    )سجل املعامالت املستقل للجماعة األوروبية    

مدير سجل املعامالت الدويل عدداً من املشاركني من األطراف يف بروتوكول كيوتو غـري              
ُيشار إليها فيما يلي باألطراف غري املدرجـة يف املرفـق           (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

ورغم أنه ليس يف بروتوكول كيوتو ما ُيلزم تلك األطـراف           . )٩(للمشاركة يف احملفل  ) األول
نفيذ نظم السجالت، فإن القصد من مشاركة هؤالء اخلرباء هو إضفاء املزيد من الـشفافية              بت

حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت وإتاحة الفرصـة لتبـادل اخلـربات             عمل  على  
املكتسبة خبصوص نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو مع خرباء ينفذون نظماً مماثلـة              

 ١ويقدم اجلدول . ية يف البلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ألغراض السياسات البيئ  
فكرة عامة عن االجتماعات الثالثة حملفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت اليت نظمتها             

  .األمانة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

__________ 

:  على العنوان التايلمتاحة )٨(
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_status/items/4433.php>. 

 ).ج(٦، الفقرة ١٠-م أ/١٦املقرر  )٩(
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  ١اجلدول 
خالل الفترة       اجتماعات حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت املعقودة 

  املشمولة بالتقرير
  األهداف األساسية  مكان االنعقاد  التاريخ  االجتماع

تقاسم املعلومات املتعلقة حبالة نظم السجالت وربطها  •  بون، أملانيا  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨  الثامن
بسجل املعامالت الدويل، وسجل املعامالت املـستقل

  لية التنمية النظيفةبية، وسجل آوللجماعة األور
مناقشة نتائج عملية إطالق نظـام االحتـاد األورويب  •      

لتبادل حقوق االنبعاثات، الـيت جـرت يف تـشرين
   ٢٠٠٨أكتوبر /األول

تقاسم املعلومات واخلربات بشأن البيئات احلية لسجل  •      
املعامالت الدويل وسجل املعامالت املستقل للجماعـة

  الوطنيةاألوروبية والسجالت 
تقاسم املعلومات املتعلقـة بـاإلجراءات التـشغيلية  •      

املوحدة، كإجراءات املطابقة، وشروط االسـتخدام،
  وإجراءات إدارة التغيريات واإلصدارات 

 اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت حبالـةمإعال  •      
خمتلف األفرقة العاملة يف إطار حمفل اجلهات املكلفـة

اجتماعـاتلسجالت، ومناقشة نتـائج     نظم ا بإدارة  
  .األفرقة العاملة

 اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت بنتـائجمإعال  •  بون، أملانيا  ٢٠٠٩مارس / آذار١٩-١٨  التاسع
االستعراض السنوي للسجالت الوطنيـة ومبختلـف

  العمليات اليت تدعم هذا االستعراض
ت اخلاصتقاسم املعلومات بشأن حالة مكتب اخلدما       •      

ُييـّسرهابسجل املعامالت الدويل واإلجراءات الـيت       
  هذا املكتب 

 خبصوص أداء سجل املعامالت الدويلتقاسم املعلومات   •      
إعالم اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت حبالـة  •      

  األفرقة العاملة وبطلبات التغيري 
إحاطة اجلهات املكلفـة بـإدارة نظـم الـسجالت  •      

البيانات بغية احلدمعايري تبادل   لتغيريات املمكنة على    با
  املتعلقة باإلنتاج املشاكل من 

ة بإدارة نظم الـسجالت حبالـةفإعالم اجلهات املكل    •      
  .ميزانية سجل املعامالت الدويل
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  األهداف األساسية  مكان االنعقاد  التاريخ  االجتماع
ملعامالت الدويلتقاسم املعلومات املتعلقة بأداء سجل ا       •  برلني، أملانيا  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩-٢٨  العاشر

  والتحسينات املقبلة
شرح مسألة التجزئة يف نظم الـسجالت للجهـات  •      

  املكلفة بإدارة نظم السجالت
إعالم اجلهات املكلفة بإدارة نظم الـسجالت بنتـائج  •      

االستعراض السنوي للوحدات اليت يـشملها نطـاق
  بروتوكول كيوتو والسجالت الوطنية 

ملكلفة بإدارة نظم السجالت بالعمليةإحاطة اجلهات ا    •      
اليت هتدف إىل استعراض املنهجية املستخدمة لتحصيل

  .رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل

أنشطة األفرقة العاملة يف إطار حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظـم الـسجالت               -واو   
  واجمللس االستشاري للتغيري

واصلت األمانة واجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت       خالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -٤٩
عملها مع األفرقة العاملة يف جماالت املطابقة وإدارة التغيريات وعملية تقارير التقيـيم املـستقل               

  :ويرد فيما يلي موجز للعمل الذي أجنزته األفرقة العاملة واجمللس االستشاري للتغيري. املوحدة
 على اجلوانب اإلجرائية للمقارنة     مبطابقة البيانات ركز الفريق العامل املعين       )أ(  

اليت جترى بصورة دورية بني أرصدة الوحدات اليت يـشملها نطـاق بروتوكـول كيوتـو                
حالياً سجل املعـامالت    (واملعامالت بني سجل املعامالت الدويل، وسجل املعاملة التكميلي         

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اجتمـع الفريـق     . والسجالت) ةاملستقل للجماعة األوروبي  
تـشغيل  يف جمال   العامل املعين مبطابقة البيانات يف ثالث مناسبات للنظر يف التجربة املكتسبة            

ته اسجل املعامالت الدويل والتحسينات التكنولوجية اليت أدخلت على هذا السجل يف إصدار           
ريق العامل املعين مبطابقة البيانات إىل وضع إجراء حمـدث          ونتيجة لذلك، توصل الف   . األخرية

يسمح مبعاجلة أوجه عدم االتساق بني سجل املعامالت الدويل وسجل املعامالت املـستقل             
للجماعة األوروبية والسجالت بفعالية أكرب وباحلد من احلاجة إىل التدخالت اليدوية علـى             

وإضافة إىل ذلك، أوصى الفريـق  . ع األخطاءخمتلف النظم، وبالتايل احلد من احتماالت وقو 
مطابقـة  بغية تبسيط معاجلـة     البيانات بني النظم    معايري تبادل   العامل بإدخال تغيريات على     

  ؛البيانات يف نظام السجل
 مرة واحـدة    املوحدةالفريق العامل املعين بتقارير التقييم املستقل       اجتمع    )ب(  

 عمله؛ ويتمثل عمل هذا الفريـق يف توسـيع نطـاق            خالل الفترة املشمولة بالتقرير إلجناز    
تقارير التقيـيم املـستقل لتـشمل إعـداد التقـارير      اخلاصة باإلجراءات التشغيلية املوحدة    
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 مـن   ٨واالستعراضات السنوية، ومواءمتها مع عملية االستعراض السنوي مبوجب املـادة           
  ؛ ١-م أإ/٢٢ و١-م أإ/١٥بروتوكول كيوتو، وفقاً للمقررين 

 ٤املنشأ وفقاً إلجراء إدارة التغيريات،      اجمللس االستشاري للتغيري،    اجتمع    )ج(  
  .٢مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير ونظر يف التغيريات املبينة يف اجلدول 

  ٢اجلدول 
  التغيريات اليت نظر فيها اجمللس االستشاري للتغيري خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  احلالة  يخ املقترحالتار  التغيري املقترح
  أجنز  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٠  دعم اخلدمة العامة على شبكة اإلنترنت

 أجنز  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  حتديث إجراء املطابقة 

حتديث املرفق هاء من معايري تبادل البيانـات بغيـة إدراج           
  إشارات إىل املقررات ذات الصلة 

 أجنز  ٢٠٠٩فرباير / شباط١١

 أجنز  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ارة الرسائل اليت خترج عن الترتيب السليم يف نظام السجل إد

 جارٍ  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣  توضيح مدة االنتظار بالنسبة إىل املستفيد واخلادم

 أجنز  ٢٠٠٩مايو / أيار٨  )أ(اإللغاءات الطوعيةإبطال 

 توسيع نطاق استخدام وظيفة قبـول اسـتالم الرسـائل         
)AcceptMessage(  

 جارٍ  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨

 جارٍ  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩   للمعادلة الواحدةاحلد من عدد جمموعات الوحدات

 جارٍ  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩  مراجعة تدفق الرسائل املتعلقة باملعامالت

 أجنز  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣  )ب(٣٠١٦ مراجعة الشروح املتعلقة بعملية التدقيق

 أجنز  ٢٠٠٩يوليه / متوز٧  )ج(٥٢١٠ قعملية التدقي

 جارٍ  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٢  تجزئة نظام السجل وضع حد ل

األساس حتديث املرفق حاء ملعايري تبادل البيانات بغية وضع         
  جملموعة من اختبارات التشغيل 

 رٍجا  ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١

  . نتيجة هلذا التغيريأنشئ إجراء تشغيلي موحد جديد  )أ(
املعامالت اليت ُسجِّل بشأهنا تباين يف إطار       : " لعملية التدقيق يف معايري تبادل البيانات، هو التايل        هذا الشرح   )ب(

  . "سجل معامالت تكميلي، ال ميكن قبوهلا أو رفضها
ال جيوز ملعاملة أن تتضمن صالت متعددة       : " التايل  يف معايري تبادل البيانات، هو     هذا الشرح لعملية التدقيق     )ج(

  . "عات الوحدات املُستعاض عنها أو املستعاض هبابني جممو
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وتلقى اجمللس االستشاري للتغيري طلباً بإجراء تغيريات نتيجة إلغاءات طوعية عـدة              -٥٠
قامت هبا كيانات قانونية خطأً وأعقبتها طلبات متابعة وجهتها اجلهات املكلفة بإدارة نظـم              

ونظر اجمللس االستشاري للتغيري يف     . ءاتحمو آثار تلك اإللغا   السجالت إىل األمانة من أجل      
حساب الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول      حيافظ كل منها على سالمة      ثالث خيارات،   

ليل يوازن بني التكاليف والفوائد، مت اإلبقاء على خيار ُوِضع على أساسـه          كيوتو، وعقب حت  
  . إجراء جديد يسمح مبحو أثر تلك اإللغاءات

مل الذي أجنزه الفريق العامل خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اقُتـرح           وإضافة إىل الع    -٥١
بـإدارة  خالل احملفل التاسع للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت إنشاء فريق عامل ُيعىن             

واضطلعت .  بغية معاجلة أية مشاكل أو حوادث يف نظام السجالت برمتهاحلوادث واملشاكل
يف إجناز مهامـه يف     الفريق العامل   هذا العمل   مل أن يساعد    األمانة بالعمل التحضريي على أ    

  .٢٠١٠النصف األول من عام 
 األفرقة العاملة اليت نشطت خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف إطار           ٣ويبني اجلدول     -٥٢

حمفل اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت، وعدد أعضاء كل فريق منها وعدد االجتماعات           
  .ذ إنشائهااليت عقدهتا من

  ٣اجلدول 
 املكلفة بإدارة نظم السجالت خالل الفترة أة يف إطار حمفل اجلهاتاألفرقة العاملة املُنش
  املشمولة بالتقرير

االجتماعات املعقودة  األعضاء  اهلدف  الفريق العامل
  ١٠  ٨  يقدم معلومات عن طريقة إدارة التغيريات يف نظام السجالت  إدارة التغيريات

  ٧  ٨  يقدم معلومات عن اإلجراءات التشغيلية املوحدة للمطابقة  بياناتمطابقة ال
  ٤  ٨  جراء الذي يتعني أن تتبعه السجالت خالل تقييمها السنوياإلينفذ   تقارير التقييم املستقل املوحدة
  ٤  ٧ ١-م أإ/١٤التفصيلية وفقاً للمقرر التقنية يضطلع مبهمة إعداد املواصفات   النموذج اإللكتروين املوحد

  العملية التفاعلية  -زاي   
طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو،               -٥٣

، إىل سجل املعامالت الدويل أن يقوم بتيسري عملية تفاعلية توضح ١-م أإ /١٢مبقتضى مقرره   
امالت املعأداء سجل   توافق  أداء سجل املعامالت الدويل مع نظم السجالت األخرى، ومدى          

وأن يضمِّن تقريـره الـسنوي إىل       املتصلة به،   مع املقررات واملواصفات    توافقاً كامالً   الدويل  
  .)١٠(مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف معلومات عن هذه العملية

__________ 

 . العملية التفاعلية األوىل، معلومات عن٥١ إىل ٤٧، الفقرات FCCC/KP/CMP/2008/7ترد يف الوثيقة  )١٠(
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وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته الرابعة، إىل مـدير               -٥٤
دويل أن ُيجري عملية تفاعلية ثانية يف أثناء الدورة الثالثني للهيئـة الفرعيـة        سجل املعامالت ال  

سجل آلية التنمية النظيفة وسجالت وطنية ممثِّلة، وتبني، يف مجلة ما ستبينه،            ُتشرك  ،  )١١(للتنفيذ
الرئيسية احملددة يف   التدقيق  قدرة سجل املعامالت الدويل على أن يؤدي بطريقة تلقائية عمليات           

  . يري تبادل البياناتمعا
 للعملية التفاعلية الثانية هي بيان أداء سجل املعـامالت          ةوكانت األهداف الرئيسي    -٥٥

عرب الدويل بوجه عام وقدرته على االتصال بنظم السجالت، وإتاحة التفاعل بني املشاركني             
. النظيفـة الوصلة البينية لسجل املعامالت الدويل، والسجالت الوطنية وسجل آلية التنميـة            

، هي السجل الوطين األملاين الذي يقوم على هلا صفة متثيليةواسُتخدمت هلذا الغرض سجالت   
أساس برجميات سجالت اجلماعة األوروبية التابعة للمفوضية األوروبية، والـسجل الـوطين            

الرئيـسية  التـدقيق   وأُطلع املشاركون على عمليات     . النمساوي، وسجل آلية التنمية النظيفة    
. إىل ملفات سجل املعامالت الـدويل     اآلين  النفاذ  عن طريق   البيانات  معايري تبادل   ددة يف   احمل

وعالوة على ذلك، أتاحت األمانة برناجماً تطبيقياً لبيان عمليات مراجعة أخـرى تـدخل يف            
إضافة إىل عمليات املراجعة اليت جرى شرحها خالل األنـشطة          ،  البياناتمعايري تبادل   نطاق  

  .اليت قام هبا املشاركون يف أثناء العملية التفاعليةالتطبيقية 
. ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٦وأُجريت العملية التفاعلية الثانية لسجل املعامالت الدويل يف           -٥٦

أعضاء فريق سجل املعامالت الدويل وثالث      وتسيريها ودعمها   هذه العملية الثانية    بتحضري  وقام  
يف ذلك اجلهة املكلفة بإدارة سـجل آليـة التنميـة           جهات مكلفة بإدارة نظم السجالت، مبا       

وتود األمانة أن تعرب عن امتناهنا للجهتني املكلفتني بإدارة نظام السجل األملاين ونظام             . النظيفة
ومشلت العملية األجـزاء    . السجل النمساوي ملسامهتهما يف إجناح هذه العملية التفاعلية الثانية        

  :الثالثة التالية
  ونظم السجالت املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو؛ملعامالت عن اعرض   )أ(  
بيان لوظائف سجل املعامالت الدويل، والسجالت الوطنية، وسجل آليـة            )ب(  

  التنمية النظيفة؛
  .مترين تطبيقي  )ج(  

إسبانيا، أستراليا، أملانيا،   :  مشاركاً من األطراف التالية    ٢٦وحضر العملية التفاعلية      -٥٧
طاليا، بولندا، تايلند، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، سلوفاكيا، السويد، الـصني،          أوكرانيا، إي 

  .فرنسا، كندا، النمسا، هندوراس، اليابان

__________ 

 .٧٠الفقرة ، FCCC/KP/CMP/2008/11الوثيقة  )١١(
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  الترتيبات التنظيمية واملوارد  - ثالثاً  
يؤدي برنامج اإلبالغ والبيانات والتحليل التابع لألمانة وظائف مدير سجل املعامالت             -٥٨

هذا الربنامج مسؤولية األعمال الفنية لألمانة فيما يتصل باجلوانب األخـرى       كما يتوىل   . الدويل
وتوكـول كيوتـو،    رلتبادل حقوق إطالق االنبعاثات وحساب الكميات املخصصة مبوجب ب        

فضالً عن العمل املتصل بتقدمي وحتليل واستعراض املعلومات املقدمة من األطـراف مبوجـب              
هبا، واملفاوضات احلكومية الدولية بشأن البالغات الوطنيـة    االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق     

  .وقوائم اجلرد والكميات املخصصة ونظم السجالت وأدوات السياسة العامة

  املتطلبات من املوارد والنفقات  -ألف   
ددت املتطلبات من املوارد لتنفيذ األنشطة املتصلة بسجل املعامالت الدويل ومـدير            ُح  -٥٩

 )١٢(٢٠٠٧-٢٠٠٦دويل اليت ستمول من املصادر التكميلية لفترات السنتني         سجل املعامالت ال  
 يف مشروع امليزانية الربناجمية اخلاصة بكل فترة من         )١٤(٢٠١١-٢٠١٠ و )١٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨و

  .هذه الفترات
  وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني، بأن يعتمـد مـؤمتر األطـراف                -٦٠

ألطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته اخلامسة، مشروع مقـرر          العامل بوصفه اجتماع ا   
      يتضمن العناصر الرئيسية التالية املتعلقة بتمويل سجل املعـامالت الـدويل خـالل فتـرة               

  :)١٥(٢٠١١-٢٠١٠السنتني 
رسـوم  حسب ميزانية سجل املعامالت الـدويل بـاليورو وستـسدد           سُت  )أ(  

قات سجل املعامالت الدويل حمسوبة باليورو، فإن ذلك        ومبا أن معظم نف   . باليورواالستخدام  
حيث ستكون إيرادات السجل ونفقاته يف مأمن       للسجل،  من شأنه أن يضمن متويالً مستقراً       

  من تقلبات أسعار الصرف؛
 يف املائـة مـن   ٨,٣ُحدد مستوى احتياطي رأس املال العامل عند نـسبة         )ب(  

 أن يساهم أيضاً يف استقرار متويل سـجل املعـامالت           وهذا التدبري من شأنه   . اإلنفاق املقدَّر 
  الدويل، حيث إنه يوفر احلماية من التأخري يف تسديد رسوم االستخدام؛

لتيسري ميزنة رسوم االستخدام املستحقة على األطـراف، فـإن رسـوم              )ج(  
  ؛٢٠١٠ هي نفس الرسوم اليت ُحددت لعام ٢٠١١االستخدام اليت ستنطبق يف عام 

__________ 

 .FCCC/SBI/2005/8/Add.2الوثيقة  )١٢(

 .FCCC/SBI/2007/8/Add.2الوثيقة  )١٣(

 .FCCC/SBI/2009/2/Add.3الوثيقة  )١٤(

 .١٦-٦، الفقرات ٢٥-٢٣، الصفحات FCCC/SBI/2009/8/Add.1الوثيقة  )١٥(
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خطار األطراف مسبقاً باملوعد النهائي احملدد لتسديد رسوم االستخدام         يتم إ   )د(  
  .٢٠١١ وعام ٢٠١٠املستحقة عليها بالنسبة إىل عام 

، ٣-م أإ /١١وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، مبوجب مقرره            -٦١
 وتـشغيل سـجل     إىل األمني التنفيذي بأن يقدم توزيعاً مفصالً للنفقات املتعلقة باسـتحداث          

 النفقات املتعلقـة    ٤ويبني اجلدول   . املعامالت الدويل بغية استخدام بنية التكلفة استخداماً أمثل       
  .، حبسب بند اإلنفاق٢٠٠٩-٢٠٠٨بسجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني 

  ٤اجلدول 
 ٣٠، حبلول ٢٠٠٩-٢٠٠٨النفقات املتعلقة بسجل املعامالت الدويل لفترة السنتني 

  ٢٠٠٩يونيه /انحزير
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

    النفقات
  ١ ٨١٢ ٢٠٩  املوظفون
  ٦٥ ٩٤٠  السفر

  ٣ ٠٤٤ ٢٢١  اخلدمات التعاقدية
  ١١٩ ٤٩٣  نفقات التشغيل

  ٢ ٨٨٦  شراء األثاث واملعدات
  ١٩ ٢٤٥  الزماالت، واملنح، وما إىل ذلك

  ٦٥٢ ٥٩٨  تكاليف دعم الربنامج
  ٥ ٧١٦ ٥٩١  اجملموع  

       توزيع النفقات املتوقعة فيمـا يتعلـق باخلـدمات التعاقديـة يف             ٥ويبني اجلدول     -٦٢
 ٢٠٠٨ املتـصلة هبـذا البنـد يف         )١٦(، كنسبة مئوية من التكـاليف     ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  

وخدمات التنفيذ هي اخلدمات اليت تقدمها اجلهة املكلفة بتطوير سجل املعامالت           . ٢٠٠٩و
وأنشطة التشغيل هي األنشطة اليت     . ة التنفيذ املبّينة يف هذا التقرير     الدويل وتشغيله دعماً ألنشط   

تضطلع هبا اجلهة املكلفة بتطوير سجل املعامالت الدويل وتشغيله دعماً لكافة عمليات سجل             
. البنية األساسية وتشغيل مكتب اخلدمات اخلاص هبذا الـسجل        كصيانة  املعامالت الدويل،   

اخلـدمات املتعلقـة بوضـع      لتوفري  لية النفقات الالزمة    وتشمل خدمات اإلجراءات التشغي   
وتتعلـق نفقـات اخلـدمات      . ١٠-م أ /١٦اإلجراءات التشغيلية املوحدة عمالً بـاملقرر       

ومبا أن جمال تركيز األنـشطة      . االستشارية مبا ُتنفقه األمانة لالستعانة خبرباء يف ميادين حمددة        

__________ 

 .٢٠٠٩ و٢٠٠٨ألغراض هذا احلساب، أُخذت يف االعتبار النفقات اليت أُدرجت يف امليزانية يف  )١٦(
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نتقل من التنفيذ إىل التشغيل، فقد اخنفـضت        اليت يضطلع هبا مدير سجل املعامالت الدويل ا       
  .خدمات التشغيلتكلفة تكلفة خدمات التنفيذ، يف حني ارتفعت 

  ٥ اجلدول
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨توزيع اإلنفاق على املتعاقدين واخلرباء االستشاريني يف الفترة 

  )نسبة مئوية(

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  بند اإلنفاق
  ١١  ٤٣  خدمات التنفيذ
  ٧٢  ٥٢  خدمات التشغيل

  ١  ١  دمات القانونيةاخل
  ١٢  ١  اخلدمات املتعلقة باإلجراءات التشغيلية

  ٤  ٣  اخلدمات االستشارية

   أكثـر  (تتصل النفقات املتعلقة خبدمات التشغيل أساساً خبدمات البنية األساسـية           و  -٦٣
مكتب اخلدمات اخلاص   وبسري عمل   ،  ) يف املائة من النفقات املتعلقة خبدمات التشغيل       ٥٠من  

، وبالدعم املقدم إىل اجلهة املكلفة بتطـوير        ) يف املائة  ٢٠أكثر من   (املعامالت الدويل   بسجل  
وبالدعم املقدم من أجل    )  يف املائة  ١٠(، وبصيانة الربجميات    ) يف املائة  ١٠أكثر من   (السجل  
، والتغريات اليت تطرأ على مستوى الربط، وإعادة        وإعادة التمهيد الستخدام السجل   التمهيد  
  .لشهاداتإصدار ا

وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته الرابعة، إىل مدير              -٦٤
سجل املعامالت الدويل أن يقدم تقريراً عن األنشطة املربجمة وما يتصل بذلك من احتياجات              

  .)١٧(من املوارد بغية ضمان توفري الوسائل الكافية إلجناز هذه األنشطة
، سيتحول جمال تركيز األنشطة من تنفيذ نظـم         ٢٠١١-٢٠١٠  ويف فترة السنتني    -٦٥

وسيتألف مستوى مالك املـوظفني     . السجالت إىل ضمان تشغيل هذه النظم بشكل موثوق       
 وموظفني اثنني من فئـة      ٤- من ثالثة موظفني من فئة ف      ٢٠١١ وعام   ٢٠١٠املقرر لعام   

دي هـؤالء املوظفـون   وسـيؤ .  وموظفني اثنني بدوام كامل من فئة اخلدمات العامة     ٣-ف
  :األنشطة التالية ملدير سجل املعامالت الدويل

  :أنشطة التطوير  )أ(  
التمهيد لعمليات السجالت الوطنية املتبقية والقيـام باألنـشطة الالزمـة                 '١'

 لبدء تشغيلها؛

__________ 

 .٧٢، الفقرة FCCC/KP/CMP/2008/11 الوثيقة )١٧(
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 إمتام أنشطة التطوير املتعلقة مبستودع بيانات سجل املعامالت الدويل؛ '٢'

زم للتغيريات اليت سُتدخل مستقبالً علـى معـايري     مواصلة تقدمي الدعم الال    '٣'
تبادل البيانات وإصدارات سجل املعامالت الدويل نتيجة التجربة املكتسبة         

السجل والتغيريات املعتمدة يف إطار اإلجراءات التـشغيلية        يف جمال تشغيل    
 وإدارة اإلصدارات؛املتعلقة بإدارة التغيريات املوحدة 

ية املوحدة لعملية تقارير التقييم املستقل املوحـدة        حتسني اإلجراءات التشغيل   '٤'
 باالستناد إىل الدروس املستفادة والتعليقات الواردة عقب دورة التقييم األوىل؛

  األساسية لسجل املعامالت الـدويل،     يف البنية   حتسني الربجميات واملعدات     '٥'
 عند االقتضاء؛

جالت إىل قاعـدة    نقل الشبكة اخلارجية للجهات املكلفة بإدارة نظم الس        '٦'
 جديدة، ال سيما أن الربجميات املستخدمة حالياً سينتهي عمرها قريباً؛

أية أعمال يتطلبها إدماج السجالت الوطنية للدول األعـضاء يف االحتـاد             '٧'
، يف نظام موحد؛ وقـد      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١األورويب، اعتباراً من    

 عن اعتزامها إجنـاز هـذا       أعربت اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها     
  .املشروع خالل انعقاد احملفل التاسع للجهات املكلفة بإدارة نظم السجالت

  :األنشطة التشغيلية  )ب(  
مواصلة دعم العمليات اجلارية وأنشطة االختبار اخلاصـة بنظـام سـجل             '١'

 املعامالت الدويل ونظم السجالت يف مجيع البيئات املشمولة بالدعم؛

ستعادة األنشطة يف حال تعرض نظام سجل املعـامالت         إجراء اختبارات ال   '٢'
 الدويل لكارثة وإجراء اختبارات للتحقق من سالمة النظام؛

االضطالع جبميع األنشطة الالزمة لدعم اإلجراءات التشغيلية، مبا يف ذلك           '٣'
إدارة التغيريات، وتنفيذ اإلجراءات التشغيلية املوحدة املتعلقة بإعداد تقارير         

  وإدارة املشاكل اليت قد تصادف السجالت؛،تقل املوحدةالتقييم املس

 من خالل ،مواصلة تيسري التعاون بني اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت   '٤'
 وأفرقتها العاملة ومطوري السجالت؛هبا، احملفل اخلاص 

 الدويل للوفاء بالتزاماته وفقاً جلميع تاالستمرار يف دعم مدير سجل املعامال   '٥'
  .الصلةاملقررات ذات 
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  اإليرادات املخصصة لدعم أنشطة مدير سجل املعامالت الدويل  -باء   
، بلغت اإليرادات املتأتية من رسوم اسـتخدام        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف    -٦٦

 دوالراً من دوالرات الواليـات  ١ ٩١٥ ٠٩٥سجل املعامالت الدويل اليت دفعتها األطراف      
 من دوالرات الواليات املتحدة بالنسبة إىل       ٤ ٣٩٦ ٦٠٥، و ٢٠٠٧املتحدة بالنسبة إىل عام     

. ٢٠٠٩ دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة بالنسبة إىل عام ٤ ٥٧٤ ٨١٨ و،٢٠٠٨عام 
 غـري مطابقـة     ٢٠٠٧وقد جاءت الرسوم املتعلقة باستخدام سجل املعامالت الدويل لعام          

جـزءاً  ل املعامالت الدويل، وذلك ألن لألرقام املبلغ عنها يف التقرير السنوي الرابع ملدير سج    
  . بعد نشر التقرير٢٠٠٨ مل ُيدفع إال يف هناية عام ٢٠٠٧من الرسوم املستحقة عن عام 

 يف املائة، ٢٣,٤، تبلغ املتأخرات نسبة املوجودة يف امليزانية ومن أصل جمموع الرسوم       -٦٧
 يف  ٢,٧، ونـسبة    ٢٠٠٧ من دوالرات الواليات املتحدة، بالنسبة إىل عام         ٥٨٤ ٩٠٥أي  

 دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة، بالنـسبة إىل عـام           ١٢١ ٤٥٥املائة، أي ما يعادل     
 دوالراً من دوالرات الواليات     ١٧٠ ٩٢٣ما يعادل مبلغ    أي   يف املائة،    ٣,٦نسبة  ، و ٢٠٠٨

 دوالراً مـن    ٨٧٧ ٢٨٣، وبالتايل بلغ العجـز املتـراكم        ٢٠٠٩املتحدة، بالنسبة إىل عام     
وهذا العجز املتراكم أدىن من     . ٢٠٠٩-٢٠٠٧دوالرات الواليات املتحدة بالنسبة إىل الفترة       

مبلغ العجز املبلغ عنه يف التقرير السنوي الرابع ملدير سجل املعامالت الدويل، وذلك نتيجـة               
 مثلما هو ٢٠٠٧التأخر يف تسديد قسط من رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل عن عام 

  . أعاله٦٦الفقرة مذكور يف 
 يورو كرسوم استخدام سـجل      ٢١٦ ٩٢٥وورد من األطراف مبلغ إمجايل قدره         -٦٨

وتود األمانة أن تعرب عن امتناهنا لألطراف اليت سددت         . ٢٠١٠املعامالت الدويل عن عام     
رسومها، وحتث تلك األطراف اليت مل تسددها بعد على القيام بذلك دون املزيد من التأخري               

 تشرين ٣١ حالة الرسوم يف ٦ويبني اجلدول . اصلة تشغيل سجل املعامالت الدويللضمان مو
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

  ٦اجلدول 
والعجز  ٢٠٠٩-٢٠٠٧الرسوم املتعلقة باستخدام سجل املعامالت الدويل يف الفترة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١املتراكم يف 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  ٤ ٧٤٥ ٧٤١  ٤ ٥١٨ ٠٦٠  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠   يف امليزانيةاملوجودةالرسوم 

  ٤ ٥٧٤ ٨١٨  ٤ ٣٩٦ ٦٠٥  ١ ٩١٥ ٠٩٥  الرسوم احملصلة
  ٥٨٤ ٩٠٥  العجز

)٣٢,٤٪(  
١٢١ ٤٥٥  

)٢,٧٪(  
١٧٠ ٩٢٣  

)٣,٦٪(  
  ٨٧٧ ٢٨٣  ٧٠٦ ٣٦٠  ٥٨٤ ٩٠٥  العجز املتراكم
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الـدويل إىل تـأخريات يف      أشارت التقارير السنوية السابقة ملدير سجل املعامالت        و  -٦٩
ومل تتحـسن   . )١٨(حتصيل رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل املستحقة على األطراف        

 يف ٦٠ متثل نسبة ٢٠٠٩أبريل /، حيث إن الرسوم احملصلة حبلول نيسان      ٢٠٠٩احلالة يف عام    
 رسـوم   ٩ويبني الـشكل    . املائة فقط من جمموع رسوم استخدام سجل املعامالت الدويل        

أكتـوبر  / تشرين األول  ٣١، حىت   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، يف   ٢٠٠٩تخدام احملصلة عن عام     االس
  .، كما يبني النسبة املئوية املتراكمة لالحتياجات من املوارد، حسب الشهر٢٠٠٩
  ٩الشكل 

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ واحملصلة يف ٢٠٠٩رسوم االستخدام املستحقة عن عام 
 

 

  

  

  

  

  

 يف املائة من االحتياجات     ٨,٣ يساوي نسبة    رأس املال العامل  لحتياطي  اوإن تشكيل     -٧٠
، إضافة إىل استخدام موارد امليزانية استخداماً ٢٠١١ وعام ٢٠١٠من املوارد بالنسبة إىل عام 

أمثل وفرض رقابة صارمة على تكاليف املشروع، من شأنه أن يساعد يف التقليل إىل أدىن حد           
وبفضل هذه التدابري،   . عامالت الدويل من تأثري التأخريات يف تسديد رسوم استخدام سجل امل        

إىل جانب القرار املتعلق بإدارة ميزانية سجل املعامالت الدويل باليورو، أصبح السجل اليـوم             
قادراً على ضمان بقائه بنفسه بالنظر إىل موارده التمويلية ونفقاته احلالية واملنهجيـة املتبعـة               

  .لتحصيل رسوم االستخدام اخلاصة به
، ُمنع سجل وطين واحد مؤقتاً من االنتفـاع خبـدمات           ٣-م أإ /١١للمقرر  ووفقاً    -٧١

  .٢٠٠٨ بسبب عدم سداد الرسوم املستحقة عن عام ٢٠٠٩سجل املعامالت الدويل يف عام 
__________ 

 .FCCC/KP/CMP/2006/7 ،FCCC/KP/CMP/2007/5 ،FCCC/KP/CMP/2008/7الوثائق  )١٨(
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اإلجراءات املتخذة الستخدام هيكل تكـاليف سـجل املعـامالت الـدويل                -جيم   
  استخداماً أمثل

ه اجتماع األطراف، يف دورته الرابعة، بأمهية خمتلف        أقر مؤمتر األطراف العامل بوصف      -٧٢
بيئات اختبار سجل املعامالت الدويل، وطلب إىل مدير السجل أن يتعـاون مـع اجلهـات           

  .)١٩(املكلفة بإدارة نظم السجالت من أجل التحكم يف تكاليف صيانة هذه البيئات
ءات التالية الـيت ال     وخلفض تكاليف سجل املعامالت الدويل، اختذت األمانة اإلجرا         -٧٣

  :تؤثر على مستوى اخلدمات املقدمة إىل السجالت
. جرى استعراض نوع الشهادات الرقمية املستخدمة يف إطار نظام السجل           )أ(  

وبالتايل أنشئت شهادات رقمية جديدة توفر نفس مستوى األمان ولكنها تتميز بفعالية أكرب             
  لالستعاضة عن الشهادات املنتهية صالحيتها؛

تكليف موظفي األمانة بأداء أنشطة الدعم واإلطالق والتنسيق عوضاً عـن             )ب(  
  اللجوء إىل املوظفني التعاقديني؛

خفض عدد موظفي األمانة املكلفني بسجل املعامالت الدويل حبذف وظيفة            )ج(  
من فئة الوظائف الفنية ووظيفة أخرى بدوام كامل من فئة اخلدمات العامة نتيجة حتول جمال               

  يز األنشطة من التنفيذ إىل التشغيل؛ترك
سامهت التحسينات الرئيسية اليت أُدخلت على معايري تبادل البيانات، كتلك      )د(  

املتعلقة مبعاجلة الرسائل اليت خترج عن الترتيب السليم، وكذلك التحسينات اليت أُدخلت على             
تعلق باإلدارة، يف احلد مـن      برجميات سجل املعامالت الدويل، مبا يف ذلك برناجمه التطبيقي امل         

تكاليف مكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل، وذلك بالتقليل من عدد احلوادث            
  .وبتيسري حل املشاكل املعترضة

  مقترحات الستخدام هيكل تكاليف سجل املعامالت الدويل استخداماً أمثل  -دال   
هيكل تكاليف سجل املعامالت    تعكف األمانة على إجياد السبل اليت تكفل استخدام           -٧٤

  :الدويل استخداماً أمثل، وهي تنظر حالياً يف التدابري التالية
إدخال املزيد من التحسينات على ُنظم السجالت، ومعايري تبادل البيانات،            )أ(  

  واإلجراءات التشغيلية املوحدة بغية ختفيض تكاليف الدعم واخلدمات؛

__________ 

 .٦٥، الفقرة FCCC/KP/CMP/2008/11الوثيقة  )١٩(
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اجلهات املكلفة بإدارة نظم السجالت     حتقيق استفادة قصوى من مشاركة        )ب(  
ويتمثل اخليار األمثل يف أن تتوىل اجلهات       . خالل تنفيذ عملية تقارير التقييم املستقل املوحدة      
  .املكلفة بإدارة نظم السجالت تنفيذ هذه العملية

وتتصل النفقات املتعلقة مبكتب اخلدمات اخلاص بسجل املعامالت الدويل إىل حـد              -٧٥
الت اليدوية اليت تصبح ضرورية يف احلاالت اليت تنطوي على تـأخري أو عـدم               كبري بالتدخ 

تطابق يف املعامالت وكذلك يف احلاالت اليت تنطوي على تأخري أو عدم اتساق يف عمليـات      
وتعزى غالبية املعامالت غري املطابقة وعمليات املطابقة غري املتسقة إىل عدد قليل من             . املطابقة

 يبني النسبة املئوية للتفاوتات وأوجه عدم االتساق اليت تعزى أساساً           ١٠فاجلدول  . السجالت
 ٢٩,٢ بنسبة   ١٠ الوارد يف الشكل     ٢فعلى سبيل املثال، يستأثر السجل      . إىل ستة سجالت  

 يف املائة من جمموع عمليات املطابقة ١٠,٣يف املائة من جمموع املعامالت غري املطابقة وبنسبة 
 يف املائة مـن جممـوع       ٨٩,٨موع، تسببت هذه السجالت الستة يف       ويف اجمل . غري املتسقة 

  . يف املائة من جمموع عمليات املطابقة غري املتسقة٨٢,٤املعامالت غري املطابقة املسجلة ويف 
  ١٠الشكل 

  السجالت الستة األوىليف املعامالت غري املطابقة وعمليات املطابقة غري املتسقة 
  

  

  

  

  

  

اف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف دورته الرابعة، إىل مدير          طلب مؤمتر األطر  و  -٧٦
سجل املعامالت الدويل أن جيمع ما يكفي من املعلومات بشأن املعامالت املسجلة يف سجل              
املعامالت الدويل وأن يورد تلك املعلومات يف تقريريه السنويني إىل مؤمتر األطراف العامـل              
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وترد يف املرفقني الرابع واخلامس      )٢٠(٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٩بوصفه اجتماع األطراف عن عام      
  .املعلومات املتعلقة بعدد املعامالت وعدد الوحدات املشمولة باملعامالت

خيتلف عدد الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو اليت يتم نقلها يف كـل           و  -٧٧
وحـدات املنقولـة     توزيع عدد ال   ١١ويبني اجلدول   . معاملة اختالفاً كبرياً حسب املعامالت    

وعلى سبيل املثال، تستأثـر املعامالت اليت      .  يف املائة من املعامالت    ١٠حسب نطاقات متثل    
            ) حبسب عـدد الوحـدات املـشمولة هبـذه املعـامالت        ( يف املائة األوىل     ١٠ل متثل نسبة ا  

 متثـل    وحدة من الوحدات املنقولة، يف حني تستأثر املعامالت الـيت          ٢ ١٥٦ ١٥٨ ٠٤٥ب 
  . من الوحدات املنقولة، وهكذا دواليك٦١٥ ٨٣٧ ٧٩٨ ب يف املائة الثانية ١٠ل نسبة ا

  ١١الشكل 
توزيع عدد الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو املنقولة، ُمَجمَّعةً حسب 

   يف املائة من املعامالت١٠نطاقات متثل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 

 .٦٧، الفقرة FCCC/KP/CMP/2008/11الوثيقة  )٢٠(
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  املرفق األول

  ٢٠٠٩أكتوبر /ن األول تشري٣١حالة السجل يف     
  بسجل املعامالت الدويلالفعلي املباشر تاريخ الربط   تاريخ صدور تقرير التقييم املستقل  السجل

  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ١٤  ال ينطبق  سجل آلية التنمية النظيفة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩  أستراليا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ يوليه/ متوز١٢  النمسا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  بلجيكا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠  بلغاريا
  غري متاح  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  كندا

  غري متاح  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  كرواتيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  الدامنرك
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢  استونيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨فرباير / شباط١  اجلماعة األوروبيةسجل 
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧رب نوفم/ تشرين الثاين١٦  فنلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  فرنسا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  أملانيا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  اليونان
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١١  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  هنغاريا
  غري متاح  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  آيسلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  آيرلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  إيطاليا
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  اليابان
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التفيا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  ختنشتاينيل
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٩  ليتوانيا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧  لكسمربغ
  غري متاح  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩  موناكو
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  بسجل املعامالت الدويلالفعلي املباشر تاريخ الربط   تاريخ صدور تقرير التقييم املستقل  السجل
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  هولندا

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧  نيوزيلندا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  النرويج
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٥  بولندا

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤  الربتغال
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  رومانيا

  ٢٠٠٨مارس /ذار آ٤  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢  )أ(االحتاد الروسي
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٣  سلوفاكيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٥  سلوفينيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٨  إسبانيا
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٩  السويد
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٧أغسطس / آب٨  سويسرا
  ٢٠٠٨ر أكتوب/ تشرين األول٢٨  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠  أوكرانيا

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       
  وآيرلندا الشمالية

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٧أغسطس / آب١٦

  .٢٠٠٩ُعلِّق الربط الفعلي املباشر للسجل يف عام   )أ(
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  املرفق الثاين

فترة السنتني  سجـل املعامالت الدويل عن     استخدام  حالة سداد رسوم        
   ٢٠٠٩أكتوبر /ألول تشرين ا٣١يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

  )بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية(    
٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 الطرف
رسوم مرصودة 

 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية
رسوم مرصودة 

 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية

 صفر ٢٠١ ١١٠ ٢٠١ ١١٠ صفر ٠٦٠ ١٨ ٠٦٠ ١٨ أستراليا

 ٣٩٠ ٢٩٠ ٧١ ٦٨٠ ٧١ صفر ٢٩٠ ٧٠ ٢٩٠ ٧٠ النمسا

 صفر ٠٧٢ ٨٩ ٠٧٢ ٨٩ صفر ٣٤٥ ٨٧ ٣٤٥ ٨٧  بلجيكا

 صفر ٦٠٦ ١ ٦٠٦ ١ صفر ٥٧٥ ١ ٥٧٥ ١ بلغاريا

 صفر ٤٠٢ ٢٠٥ ٤٠٢ ٢٠٥ صفر ٤٢٠ ٢٠١ ٤٢٠ ٢٠١ كندا

 ٨٧٠ ٤٥ صفر ٨٧٠ ٤٥ صفر صفر صفر كرواتيا

 صفر ٧١٥ ٢٢ ٧١٥ ٢٢ صفر ٢٧٥ ٢٢ ٢٧٥ ٢٢ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠ ٦٨٢ ٥٩ ٧٠٢ ٥٩ صفر ٥٤٥ ٥٨ ٥٤٥ ٥٨ الدامنرك

 صفر ٢٨٥ ١ ٢٨٥ ١ صفر ٢٦٠ ١ ٢٦٠ ١ ستونياإ

 صفر ٢٤١ ١٢١ ٢٤١ ١٢١ صفر ٨٩٠ ١١٨ ٨٩٠ ١١٨ اجلماعة األوروبية

 ٢٥ ٥٤٣ ٤٥ ٥٦٨ ٤٥ صفر ٦٨٥ ٤٤ ٦٨٥ ٤٤ فنلندا

 صفر ٧٠٤ ٤٨١ ٧٠٤ ٤٨١ صفر ٣٦٥ ٤٧٢ ٣٦٥ ٤٧٢ فرنسا

 صفر ٠٧٣ ٦٩٣ ٠٧٣ ٦٩٣ صفر ٦٣٥ ٦٧٩ ٦٣٥ ٦٧٩ أملانيا

 صفر ١٣٨ ٤٨ ١٣٨ ٤٨ صفر ٢٠٥ ٤٧ ٢٠٥ ٤٧ اليونان

 صفر ٧٣٣ ١٩ ٧٣٣ ١٩ صفر ٣٥٠ ١٩ ٣٥٠ ١٩ هنغاريا

 صفر ٣١٦ ٣٣ ٣١٦ ٣٣ صفر ٦٧٠ ٣٢ ٦٧٠ ٣٢ آيسلندا

 صفر ٩٧٨ ٣٥ ٩٧٨ ٣٥ صفر ٢٨٠ ٣٥ ٢٨٠ ٣٥ آيرلندا

 صفر ٤٣٧ ٤١٠ ٤٣٧ ٤١٠ صفر ٤٨٠ ٤٠٢ ٤٨٠ ٤٠٢ إيطاليا

 صفر ٥٧٩ ٦٧٤ ٥٧٩ ٦٧٤ صفر ٥٠٠ ٦٦١ ٥٠٠ ٦٦١ اليابان

 صفر ٤٦٨ ١ ٤٦٨ ١ صفر ٤٤٠ ١ ٤٤٠ ١ التفيا

 صفر ٤٩٠ ٨ ٤٩٠ ٨ صفر ٣٢٥ ٨ ٣٢٥ ٨ ليختنشتاين

 صفر ٥٢٤ ٢ ٥٢٤ ٢ صفر ٤٧٥ ٢ ٤٧٥ ٢ ليتوانيا
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٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 الطرف
رسوم مرصودة 

 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية
رسوم مرصودة 

 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية

 صفر ٨٨٣ ٦ ٨٨٣ ٦ صفر ٧٥٠ ٦ ٧٥٠ ٦ لكسمربغ

 صفر ١٦٨ ٨ ١٦٨ ٨ صفر ٠١٠ ٨ ٠١٠ ٨ موناكو

 ٨ ٣٣٦ ١٥١ ٣٤٤ ١٥١ صفر ٤١٠ ١٤٨ ٤١٠ ١٤٨ هولندا

 صفر ٣٦٦ ٤٣ ٣٦٦ ٤٣ صفر ٥٢٥ ٤٢ ٥٢٥ ٤٢ نيوزيلندا

 صفر ٧٢٠ ١٠٤ ٧٢٠ ١٠٤ صفر ٦٩٠ ١٠٢ ٦٩٠ ١٠٢ النرويج

 ٢٤ ٤٥١ ٤٠ ٤٧٥ ٤٠ صفر ٦٩٠ ٣٩ ٦٩٠ ٣٩ بولندا

 صفر ٥٨٦ ٤٢ ٥٨٦ ٤٢ صفر ٧٦٠ ٤١ ٧٦٠ ٤١ الربتغال

 صفر ٦٤٤ ٥ ٦٤٤ ٥ صفر ٥٣٥ ٥ ٥٣٥ ٥ رومانيا

 ٨٥٦ ١٢٣ صفر ٨٥٦ ١٢٣ ٤٥٥ ١٢١ صفر ٤٥٥ ١٢١ اد الروسياالحت

 صفر ٠٩٤ ٥ ٠٩٤ ٥ صفر ٩٩٥ ٤ ٩٩٥ ٤ سلوفاكيا

 صفر ٧٥٥ ٧ ٧٥٥ ٧ صفر ٦٠٥ ٧ ٦٠٥ ٧ سلوفينيا

 صفر ٨٢٠ ٢٣٩ ٨٢٠ ٢٣٩ صفر ١٧٠ ٢٣٥ ١٧٠ ٢٣٥ إسبانيا

 ٣٠ ٥١٨ ٨٦ ٥٤٨ ٨٦ صفر ٨٧٠ ٨٤ ٨٧٠ ٨٤ السويد

 صفر ٥٩١ ١٢٤ ٥٩١ ١٢٤ صفر ١٧٥ ١٢٢ ١٧٥ ١٢٢ سويسرا

 صفر ٦٨٣ ٣٣ ٦٨٣ ٣٣ صفر ٠٣٠ ٣٣ ٠٣٠ ٣٣ أوكرانيا

العظمى  اململكة املتحدة لربيطانيا  
 وآيرلندا الشمالية

 صفر ٧٢٦ ٥٣٦ ٧٢٦ ٥٣٦ صفر ٣٢٠ ٥٢٦ ٣٢٠ ٥٢٦

 ٢٢٣ ١٧٠ ٨١٨ ٥٧٤ ٤ ٠٤١ ٧٤٥ ٤ ٤٥٥ ١٢١ ٦٠٥ ٣٩٦ ٤ ٠٦٠ ٥١٨ ٤  اجملموع  
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  الثالثاملرفق 

فترة السنتني  سجـل املعامالت الدويل عن     استخدام  حالة سداد رسوم        
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١يف  ٢٠١١-٢٠١٠

  )باليورو(    
٢٠١١ ٢٠١٠ 

 الطرف
رسوم مرصودة 
 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية

رسوم مرصودة 
 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية

 ٦٠٩ ٧٠ صفر ٦٠٩ ٧٠ ٦٠٩ ٧٠ صفر ٦٠٩ ٧٠ أستراليا

 ٤٨٢ ٤٥ صفر ٤٨٢ ٤٥ ٤٨٢ ٤٥ صفر ٤٨٢ ٤٥ النمسا

 ٥١٧ ٥٦ صفر ٥١٧ ٥٦ ٥١٧ ٥٦ صفر ٥١٧ ٥٦  بلجيكا

 ٠١٩ ١ صفر ٠١٩ ١ ٠١٩ ١ صفر ٠١٩ ١ بلغاريا

 ٣٣٠ ١٣٠ صفر ٣٣٠ ١٣٠ ٣٣٠ ١٣٠ صفر ٣٣٠ ١٣٠ كندا

 ٠٦٢ ٣٢ صفر ٠٦٢ ٣٢ ٠٦٢ ٣٢ صفر ٠٦٢ ٣٢ كرواتيا

 ٤١٣ ١٤ صفر ٤١٣ ١٤ صفر ٤١٣ ١٤ ٤١٣ ١٤ اجلمهورية التشيكية

 ٨٨٢ ٣٧ صفر ٨٨٢ ٣٧ ٨٨٢ ٣٧ صفر ٨٨٢ ٣٧ الدامنرك

 ٨١٥ صفر ٨١٥ صفر ٨١٥ ٨١٥ ستونياإ

 ٩٢٨ ٧٦ صفر ٩٢٨ ٧٦ ٩٢٨ ٧٦ صفر ٩٢٨ ٧٦ اجلماعة األوروبية

 ٩١٤ ٢٨ صفر ٩١٤ ٢٨ ٩١٤ ٢٨ صفر ٩١٤ ٢٨ فنلندا

 ٦٤٧ ٣٠٥ صفر ٦٤٧ ٣٠٥ ٦٤٧ ٣٠٥ صفر ٦٤٧ ٣٠٥ فرنسا

 ٧٦٢ ٤٣٩ صفر ٧٦٢ ٤٣٩ ٧٦٢ ٤٣٩ صفر ٧٦٢ ٤٣٩ أملانيا

 ٥٤٤ ٣٠ صفر ٥٤٤ ٣٠ ٥٤٤ ٣٠ صفر ٥٤٤ ٣٠ اليونان

 ٥٢١ ١٢ صفر ٥٢١ ١٢ ٥٢١ ١٢ صفر ٥٢١ ١٢ هنغاريا

 ١٣٩ ٢١ صفر ١٣٩ ٢١ ١٣٩ ٢١ صفر ١٣٩ ٢١ آيسلندا

 ٨٢٨ ٢٢ صفر ٨٢٨ ٢٢ صفر ٨٢٨ ٢٢ ٨٢٨ ٢٢ آيرلندا

 ٤٢٧ ٢٦٠ صفر ٤٢٧ ٢٦٠ ٤٢٧ ٢٦٠ صفر ٤٢٧ ٢٦٠ إيطاليا

 ٠٢٨ ٤٢٨ صفر ٠٢٨ ٤٢٨ ٠٢٨ ٤٢٨ صفر ٠٢٨ ٤٢٨ اليابان

 ٩٣٢ صفر ٩٣٢ صفر ٩٣٢ ٩٣٢ التفيا

 ٣٨٧ ٥ صفر ٣٨٧ ٥ ٣٨٧ ٥ صفر ٣٨٧ ٥ ليختنشتاين

 ٦٠١ ١ صفر ٦٠١ ١ ٦٠١ ١ صفر ٦٠١ ١ ليتوانيا
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٢٠١١ ٢٠١٠ 

 الطرف
رسوم مرصودة 
 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية

رسوم مرصودة 
 رسوم مستحقة رسوم حمصلة يف امليزانية

 ٣٦٨ ٤ صفر ٣٦٨ ٤ ٣٦٨ ٤ صفر ٣٦٨ ٤ لكسمربغ

 ١٨٣ ٥ صفر ١٨٣ ٥ ١٨٣ ٥ صفر ١٨٣ ٥ موناكو

 ٠٢٩ ٩٦ صفر ٠٢٩ ٩٦ ٠٢٩ ٩٦ صفر ٠٢٩ ٩٦ هولندا

 ٥١٦ ٢٧ صفر ٥١٦ ٢٧ صفر ٥١٦ ٢٧ ٥١٦ ٢٧ نيوزيلندا

 ٤٤٦ ٦٦ صفر ٤٤٦ ٦٦ ٠ ٤٤٦ ٦٦ ٤٤٦ ٦٦ النرويج

 ٦٨٢ ٢٥ صفر ٦٨٢ ٢٥ ٦٨٢ ٢٥ صفر ٦٨٢ ٢٥ بولندا

 ٠٢١ ٢٧ صفر ٠٢١ ٢٧ ٠٢١ ٢٧ صفر ٠٢١ ٢٧ الربتغال

 ٥٨١ ٣ صفر ٥٨١ ٣ ٥٨١ ٣ صفر ٥٨١ ٣ رومانيا

 ٥٨٨ ٧٨ صفر ٥٨٨ ٧٨ ٥٨٨ ٧٨ صفر ٥٨٨ ٧٨ االحتاد الروسي

 ٢٣٢ ٣ صفر ٢٣٢ ٣ ٢٣٢ ٣ صفر ٢٣٢ ٣ سلوفاكيا

 ٩٢١ ٤ صفر ٩٢١ ٤ صفر ٩٢١ ٤ ٩٢١ ٤ سلوفينيا

 ١٦٨ ١٥١ صفر ١٦٨ ١٥١ ١٦٨ ١٥١ صفر ١٦٨ ١٥١ إسبانيا

 ٩١٦ ٥٤ صفر ٩١٦ ٥٤ ٩١٦ ٥٤ صفر ٩١٦ ٥٤ السويد

 ٠٥٤ ٧٩ صفر ٠٥٤ ٧٩ ٠ ٠٥٤ ٧٩ ٠٥٤ ٧٩ سويسرا

 ٣٧٢ ٢١ صفر ٣٧٢ ٢١ ٣٧٢ ٢١ صفر ٣٧٢ ٢١ أوكرانيا

العظمى  اململكة املتحدة لربيطانيا
 وآيرلندا الشمالية

 ٥٥٩ ٣٤٠ صفر ٥٥٩ ٣٤٠ ٥٥٩ ٣٤٠  صفر ٥٥٩ ٣٤٠

 ٤٢٣ ٠١٤ ٣ صفر ٤٢٣ ٠١٤ ٣ ٤٩٨ ٧٩٧ ٢ ٩٢٥ ٢١٦ ٤٢٣ ٠١٤ ٣  اجملموع  
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  املرفق الرابع

 ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١ يف الفترة من     )أ(امالت املقترحة على سجل املعامالت الدويل     عدد املع     
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣١إىل 

 اجملموع )ح(إلغاء )ز(سحب )و(إصدار )ه(نقل داخلي )د(مناقلة )ج(نقل )ب(اقتناء السجل
 ١  صفر صفر ١   صفر صفر صفر  صفر )ط(أستراليا

 ٩٧٦ ٢ صفر ١ صفر ٠٧٨ ١ رصف ٢١٦ ١ ٦٨١ النمسا

 ٤٠٤ ١ صفر صفر صفر ٨١٨ صفر ٣٣٩ ٢٤٧  بلجيكا

 ١٢ صفر صفر صفر صفر صفر ٦ ٦ بلغاريا

 ٤٢٨ ٢ صفر صفر ٥٠٧ صفر ٨٨٣ ١ ٣٨ صفر سجل آلية التنمية النظيفة

 ٧ صفر صفر ١ ٦ صفر ٠ صفر سجل اجلماعة األوروبية

 ١٦٢ ٣ فرص صفر ١٥ ٥٥٣ ١ صفر ٩٢٥ ٦٦٩ اجلمهورية التشيكية

 ٠٦٢ ٣٨ ١١ ٢ صفر ٠٥٢ ١٧ صفر ٨٧٧ ١١ ١٢٠ ٩ الدامنرك

 ٢١٤ صفر صفر صفر ١٥٦ صفر ٣٩ ١٩ إستونيا

 ١٨٢ ٢ ٣ ١ صفر ٥٤١ ١ صفر ٢٩٦ ٣٤١ فنلندا

 ٤٤٥ ٩٤ ١٦ ١ ٤ ٦٧٣ ٧٤ صفر ٥٠٣ ٨ ٢٤٨ ١١ فرنسا

 ٤٥٢ ١٦ ٣٥ صفر ٢ ٧٢٥ ٩ صفر ٢٥٢ ٣ ٤٣٨ ٣ أملانيا

 ٦٩٦ صفر ١ صفر ٥٤٠ صفر ١٤٦ ٩ اليونان

 ٢٦٧ ١ صفر صفر ٦ ٨٦٣ صفر ٢٢٣ ١٧٥ هنغاريا

 ٦٠٢ ١ ١ صفر ٢٨٥ صفر ١٠٣ ٢١٢ آيرلندا

 ١٥٧ ٥ صفر صفر صفر ٠٨٩ ٤ صفر ٦١٦ ٤٥٢ إيطاليا

 ٥١٠ ١٠ ٢٢ صفر صفر صفر ٤٤ ٤٣٤ اليابان

 ٣٢٦ صفر صفر صفر ٢٣٨ صفر ٦٥ ٢٣ التفيا

 ١٠ صفر صفر صفر ٥ صفر ٢ ٣ ليختنشتاين

 ٥٩٤ صفر صفر ١ ٣٦١ صفر ١٧٥ ٥٧ ليتوانيا

 ١١٨ صفر صفر صفر ٣٤ صفر ٣١ ٥٣ لكسمربغ
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 اجملموع )ح(إلغاء )ز(سحب )و(إصدار )ه(نقل داخلي )د(مناقلة )ج(نقل )ب(اقتناء السجل
 ٢٣٢ ٨ ٢ ١ صفر ٠٢٣ ٢ صفر ٦٦٩ ٢ ٥٣٧ ٣ هولندا

 ٢٨ صفر صفر ٦ صفر صفر ١٥ ٧ نيوزيلندا

 ٦٦٣ ٤ ١ صفر ٣٢٩ صفر ٥٣ ٢٧٦ النرويج

 ٧٤٠ ٤ صفر صفر صفر ٣١٨ ٣ صفر ٧٧١ ٦٥١ بولندا

 ٧٠٩ ١ صفر ١ فرص ٦٠٤ صفر ٥٥٥ ٥٤٩ الربتغال

 ٣٦١ ١ صفر ١ صفر ٨٧١ صفر ٣٦١ ١٢٨ رومانيا

 ٠ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر االحتاد الروسي

 ٢٤٤ ١ صفر صفر صفر ٥٣٨ صفر ٤٣١ ٢٧٥ سلوفاكيا

 ٤٠١ صفر ١ صفر ٢٦٨ صفر ٥٨ ٧٤ سلوفينيا

 ٥٣٤ ٩ ١ صفر صفر ١٢١ ٥ صفر ٤٢٠ ٢ ٩٩٢ ١ إسبانيا

 ٢٨٤ ٢ ١٦٥ ١ صفر ٦٠٨ ١ صفر ٢٥٦ ٢٥٤ السويد

 ٥٥١ ٣ ١٧٤ صفر صفر صفر صفر ٥٢٥ ٢ ٨٥٢ سويسرا

 ٣٢ صفر صفر ٩ صفر صفر ٢٣ صفر أوكرانيا

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى     
 وآيرلندا الشمالية

 ٧١٥ ٢٠ ٣٦ ١ صفر ٢١٩ ٩ صفر ٦٢٣ ٤ ٨٣٦ ٦

 ١١٩ ٢٢٥ ٤٥٨  ٣٦  ٥٥٢  ٩١٦ ١٣٦ ٨٨٣ ١ ٦٥٦ ٤٢ ٦١٨ ٤٢ اجملموع  

فيما يتعلق بوحدات الكميات املُسندة، ووحدات خفض االنبعاثات، ووحدات اإلزالة، ووحدات خفض االنبعاثـات املُعتمـدة،                 املعامالت املنجزة    أي  )أ(
  . االنبعاثات املؤقتةاثات الطويلة األجل، ووحدات خفضووحدات خفض االنبع

  .١-م أإ/١٣ من املرفق للمقرر ٣٠ اقتناء من سجل وطين آخر، انظر الفقرة  )ب(
  .١- أإم/١٣ من املرفق للمقرر ٣٠انظر الفقرة . نقل إىل سجل وطين آخر  )ج(
 وُتستثىن من عملية املناقلة الوحدات املنقولة من      . ١-م أإ /٥من املرفق للمقرر    ) ب(٦٦انظر الفقرة   . مناقلة من سجل آلية التنمية النظيفة إىل سجل وطين          )د(

  . وطين دعماً لصندوق التكيفى سجلآلية التنمية النظيفة علسجل 
  .١-م أإ/١٣ من املرفق للمقرر ٣٠ النقل داخل السجل ذاته، انظر الفقرة  )ه(
 من املرفق للمقـرر     ٣٧ و ٣٦، والفقرتني   ١-م أإ /٣ من املرفق للمقرر     ٦٦ إىل   ٦٤، والفقرات   ١-م أإ /١٣ من املرفق للمقرر     ٢٩ إىل   ٢٣انظر الفقرات     )و(

  .إصدار وحدات خفض االنبعاثات عن طريق حتويل وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة" اإلصدار"ويشمل . ١-م أإ/٥
  .١-م أإ/١٣ من املرفق للمقرر ٣٤ انظر الفقرة  )ز(
  .١-م أإ/١٣ من املرفق للمقرر ٣٣ انظر الفقرة  )ح(
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩مت ربط أستراليا بسجل املعامالت الدويل يف   )ط(
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   اخلامساملرفق

عدد الوحدات اليت يشملها نطاق بروتوكول كيوتو اليت كانت موضوع معامالت اقُترحت على سجل                  
   ٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٣١ إىل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١املعامالت الدويل يف الفترة من 

 إلغاء سحب إصدار نقل داخلي مناقلة )أ(نقل صايف نقل اقتناء السجل

 صفر صفر ١٤٣ ٥٧٩ ٩٥٧ ٢ صفر صفر  صفر صفر فرص أستراليا
 صفر ٦١١ ٩٩٨ ٣١  صفر ٥٥٦ ٣١٠ ١١٣  صفر - ٧٧٠ ٨٤٠ ٩ ٥٢٦ ١٨٧ ٣٣  ٢٩٦ ٠٢٨ ٤٣  النمسا
 صفر صفر صفر ٢٤٨ ٦٥١ ١٣٤  صفر ٥٠٢ ٧٧٠ ٧  ٦٤٢ ٥٣٠ ٣٢  ١٤٠ ٧٦٠ ٢٤   بلجيكا
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٠٠٥ ١٠٠   ٠٠٥ ١٠٠   بلغاريا

 صفر صفر ٧٥٢ ٢٣٢ ١٣٦  صفر ٣٠٧ ٤٣١ ١٦١  ٢٥٩ ٨٣٠ ١  ٢٥٩ ٨٣٠ ١  صفر  التنمية النظيفةسجل آلية
 صفر صفر ٣٠٥ ٧١٥ ١٠  ٨٧٥ ٢٤٧ ٦  صفر صفر صفر صفر سجل اجلماعة األوروبية

 صفر صفر ٨٩٩ ٣١٧   ٢٣٢ ٥٦٧ ٣٤٨  صفر ٧١٨ ١٠٤ ٨١  ٧٧٢ ٢٤٩ ١٢٩  ٠٥٤ ١٤٥ ٤٨  اجلمهورية التشيكية
 ٢١٢ ٨   ٤٣٧ ٥٤٦ ٢٦  صفر ٨٤٦ ٧٤٤ ١٤٧ ١ صفر - ٦١٩ ٦٣٧ ١١  ٥٧٢ ٠٣٩ ٩٥٦  ١٩١ ٦٧٧ ٩٦٧  الدامنرك

 صفر صفر صفر ٥٧١ ٣٠١ ٩٦  صفر - ٧١٤ ٩٨٦ ١٤٢ ٥١١   ٨٥٦ ٤٩٧ ١  إستونيا

 ٣٠    ٤٨١ ٩٩٤ ٣٥  صفر ٢٥٤ ٠١٥ ١٢١  صفر - ٦٠٥ ٢٨٥ ١ ٨٥٩ ٦٨٥ ١٣  ٤٦٤ ٩٧١ ١٤  فنلندا

 ٩٧٣ ٧٥   ٦٤٦ ٠٥٨ ١٢٤  ٣٣٩ ٣٤٨   ٧٦٧ ٧٤٩ ٥٧٨ ٣ صفر - ٣٣٣ ٣٢٤ ٣٢ ٩٣١ ١٠٦ ٩٧٦  ٢٦٤ ٤٣١ ٠٠٨ ١ فرنسا

 ٦٥٤ ٢٦٦   صفر ٤٩٢ ١٤٣   ٧٠٦ ٧٤٩ ٤٥٤ ٦ صفر - ٢٩٨ ٣٤٨ ٥٢ ١٣٢ ٩٦٤ ٣٠٥  ٤٣٠ ٣١٢ ٣٥٨  أملانيا

 صفر ٤٤٢ ٨٥٤ ٦٩  صفر ١٣٦ ٧٩٨ ٦٠٠  صفر ٥١٤ ٧٢٤ ٣  ٤١١ ٥٣١ ٤  ٨٩٧ ٨٠٦   اليونان
 صفر صفر ٣٢٦ ١٤٥ ١  ٠١٥ ٩٩٣ ٢٩٠  صفر ٥٠١ ٧٥٦ ١٥  ٦١٤ ٣٢٨ ٢٢  ١١٣ ٥٧٢ ٦  هنغاريا
 ٢٤٥    ٧٠٧ ٣٨١ ٢٠  صفر ١٢٦ ١٧٥ ٣٦٠  صفر - ٣٧٠ ٦٠١ ٦ ٦١١ ٠٧٩ ٨  ٩٨١ ٦٨٠ ١٤  آيرلندا

 صفر صفر صفر ١٥٢ ١٠٥ ٧٦٩ ١ صفر - ٧٥٩ ٤٥١ ٩٨٠ ٧٨٣ ٣٢  ٧٣٩ ٢٣٥ ٣٣  إيطاليا

 ٤١٨ ١٨   ٣٣٩ ٧٩٢ ٥٨  صفر صفر صفر - ٣٢٣ ٥٧٢ ١٢٠ ٧١٢ ٠٣٠ ٨  ٠٣٥ ٦٠٣ ١٢٨  اليابان

 صفر صفر صفر ٥٩٣ ١١٩ ٧  صفر ٣٧٤ ٥٩٤ ١٣  ٩٢٤ ٣٦٥ ١٤  ٥٥٠ ٧٧١   التفيا
 صفر صفر صفر ١١٥ ٩٩   صفر - ٣٧٥ ٢٩ ٧٣٥ ٥٩   ١١٠ ٨٩   ليختنشتاين

 صفر صفر ٢٥٠ ٢٧   ٤٨٧ ٤٨٠ ٦٤  صفر ٨٤٦ ٩٢٢ ٣  ٧٠٥ ٤٥٥ ٦  ٨٥٩ ٥٣٢ ٢  ليتوانيا
 صفر صفر صفر ٧١٦ ٥٥٤ ٢٤  صفر - ٩٦٨ ٤٤٣ ٤٦٦ ١٤٤ ١  ٤٣٤ ٥٨٨ ١  سمربغلك

 ١٤    ٦٣٠ ٥١٢ ٨٣  صفر ١٦٨ ٢٥٥ ٨١٦ ٢ صفر - ١٩٥ ٣٩٦ ٧٨٤ ٩٩٠ ٢٧٣  ٩٧٩ ٣٨٦ ٢٧٤  هولندا
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 إلغاء سحب إصدار نقل داخلي مناقلة )أ(نقل صايف نقل اقتناء السجل

 صفر صفر ٥٦٧ ٤٩٦   صفر صفر ٣٦٤ ٦٨٩   ٣٦٤ ٠٩١ ١  ٠٠٠ ٤٠٢   نيوزيلندا

 ٥٢٠ ٦   ١٤٩ ٣٤٢ ١٩  صفر ١٣٢ ٤٣٦ ١٤٩  صفر - ٣٥٥ ٨٧٨ ٦ ٦٨٥ ٣٩٦ ٧  ٠٤٠ ٢٧٥ ١٤  النرويج

 صفر صفر صفر ٦٦٨ ٦٦٦ ٦٤٨ ١ صفر ٨٧٣ ١٣٩ ٥  ٦٢٤ ٩٣٣ ٣٠  ٧٥١ ٧٩٣ ٢٥  بولندا
 صفر ٤٤٢ ٩٠٨ ٢٩  صفر ٢٤٣ ٢٩١ ١٠٠  صفر - ٨٦١ ٩٦٧ ٩٥٦ ٧١٣ ٣٠  ٨١٧ ٦٨١ ٣١  الربتغال
 صفر ٨٢٦ ٨١٦ ٦٣  صفر ١٨١ ٩٣٥ ٦٣٦  صفر ٨٧٢ ٥٢٧ ٢٢  ٧٧٨ ٣٩١ ٢٨  ٩٠٦ ٨٦٣ ٥  رومانيا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر االحتاد الروسي
 صفر صفر صفر ٤٠٦ ٢٨٠ ٧٢  صفر ٠٢٨ ٧٣٣ ٢٥  ٩٢٥ ٠٥٥ ٣٧  ٨٩٧ ٣٢٢ ١١  سلوفاكيا
 صفر ١٠٥ ٨٦٠ ٨  صفر ٩٨٦ ٤٦٢ ٢٦  صفر - ٦٧١ ٣٧٥ ٨١٦ ٧٧٩   ٤٨٧ ١٥٥ ١  سلوفينيا
 ٤٧٤    صفر صفر ٦٥٥ ٩٧٣ ١٨٠ ١ صفر - ٨٤٨ ٢٢٢ ٢٠ ٢١٩ ٩٩٢ ١٠٤  ٠٦٧ ٢١٥ ١٢٥  إسبانيا

 ٠٦٥ ١٢٣   ٣٦٥ ١٠١ ٢٠  صفر ٤٧٩ ٤٧٧ ٧٦  صفر ٧٧٢ ١٥٤ ٨  ٥٤٦ ٤٠٠ ١٥  ٧٧٤ ٢٤٥ ٧  السويد

 ١٦٣ ١٨٧   صفر صفر صفر صفر ٤١٤ ٨٣٠ ٣٥  ٤٦٢ ١١٣ ١٩٩  ٠٤٨ ٢٨٣ ١٦٣  سويسرا

 صفر صفر ٨٨٨ ٠٩١ ٢  صفر صفر ٦٢٧ ٧٢٩ ٥٣  ٦٢٧ ٧٢٩ ٥٣  صفر أوكرانيا

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وآيرلندا الشمالية

 ٩٩١ ٥٦٦   ٤٣١ ٥٠٨ ٢٦٥  صفر ٥٤٦ ٠٠٦ ٩٦٤ ١ صفر - ٣٤١ ٣١٥ ١٢ ٣٩٩ ٥٩٩ ٦٧٧  ٧٤٠ ٩١٤ ٦٨٩ 

 ٧٥٩ ٢٥٣ ١  ٦١١ ٦٧٦ ٨٥٨  ٩٦١ ٠٩٧ ١٠٩ ٣ ٨٥٩ ٤٤٨ ٧٩٠ ٢٣ ٣٠٧ ٤٣١ ١٦١  ٢٥٩ ٨٣٠ ١ ١٨٣ ١٧٥ ٠٠٨ ٤ ٩٢٤ ٣٤٤ ٠٠٦ ٤ اجملموع  

  .يساوي صايف عمليات النقل العدد اإلمجايل لعمليات النقل بعد طرح عمليات االقتناء  )أ(

       


