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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

الفريق العامل املخصص املعين بإجراءات التعاون    
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 الدورة الرابعة عشرة
 *٢٠١١يونيه/ حزيران١٧-٦ وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 

   جدول األعمال املؤقت من١١البند 
 اآلليات القائمة على السوق وغري القائمة على السوق

تقرير توليفي بشأن املعلومات املتعلقة مبختلف ُنُهـج حتـسني فعاليـة            
 تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيز هذه اإلجراءات

  **مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
بة املعتمـدة   ألطراف واملنظمات املراقِ  يتضمن هذا التقرير املعلومات اليت قدمتها ا        

  .بشأن تقييم خمتلف ُنُهج حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيز هذه اإلجراءات
  

__________ 

سيعقد اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل                  *  
جب االتفاقية بالتزامن مع اجلزء الثاين من الدورة السادسة عشرة للفريـق العامـل املخـصص املعـين                  مبو

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة الرابعة والثالثني             
وسـُتعلن املواعيـد احملـددة       .نولوجيةلكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك         
  .للدورتني املستأنفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسب

 . املوعد احملدد بسبب تاريخ تقدمي اآلراءعن الوثيقة تقدمي هذه تأخر  **  

 FCCC/AWGLCA/2011/4  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
30 March 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/AWGLCA/2011/4 

GE.11-60713 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  ..................................................................ةـمقدم  - أوالً  
  ٣  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٢  ............................................................ النطاق  -  باء     
  ق العامل املخصص املعـين بالعمـل      اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه الفري       - جيم     

  ٤   ٣  ..............................التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  ٤  ٩-٤  ...................................................................املنهجية  - ثانياً  

  ٤  ٦-٤  ..........................................................التعاريف  - ألف     
  ٥  ٩-٧  ......................................................معايري التقييم  -  باء     

  ٥  ٢٢-١٠  ..............................................تقييم الُنُهج القائمة على السوق  - ثالثاً  
  ٥  ١٠  ................................اآلليات املوجودة القائمة على السوق  - ألف     
  ٦  ١٧-١١  .............................تقييم الُنُهج املوجودة القائمة على السوق  -  باء     
  ٨  ٢٢-١٨  ...........................التطور املمكن لآلليات القائمة على السوق  - جيم     

  ١٢  ٢٨-٢٣  ..........................................تقييم الُنُهج غري القائمة على السوق  - رابعاً  
  ١٢  ٢٣  ............................اآلليات املوجودة غري القائمة على السوق  - ألف     
  ١٣  ٢٧-٢٤  .........................جودة غري القائمة على السوقتقييم الُنُهج املو  -  باء     
  ١٣  ٢٨  ....................التطور املمكن يف اآلليات غري القائمة على السوق  - جيم     



FCCC/AWGLCA/2011/4 

3 GE.11-60713 

 مقدمة  - الًأو  

 الوالية  - ألف  

اإلجراءات  ١٦-م أ /١ دال من مقرره     -اختذ مؤمتر األطراف مبوجب الفصل الثالث         -١
  :التالية

، مسألة إنشاِء آلية واحدة أو عدة       قرر أن يتناول، يف دورته السابعة عشرة        )أ(  
لية واحدة أو عدة آليات غري قائمة على السوق من أجـل   آآليات قائمة على السوق وإنشاِء      

 تعزيز فعالية تكاليف إجراءات التخفيـف وتعزيز هذه اإلجراءات؛

 الفريق العامل املخصص املعين بإجراءات التعاون الطويل األجـل          إىلطلب    )ب(  
أن يتوىل بلورة هذه اآلليات هبدف توصـية مـؤمتر          ) فريق العمل التعاوين  (قية  مبوجب االتفا 

 ؛األطراف مبشاريع مقررات ينظر فيها يف دورته السابعة عشرة

دعا األطراف واملنظمات املراِقبـة املعتمـدة إىل أن تقـدم إىل األمانـة،                )ج(  
ـ         ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١ حبلول شار إليهـا أعـاله     ، ما لديها من آراء بشأن املـسائل امل

ومعلومات بشأن تقييم خمتلف ُنُهج تعزيز فعالية تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيـز هـذه              
 ٤من املادة   ) أ(٢اإلجـراءات، مبا يف ذلك األنشطة املنفذة على حنو مشترك مبوجب الفقرة            

من االتفاقية وأي أنشطة أخرى ذات صلة، وذلك لكـي تتـوىل األمانـة توليـف هـذه                  
   .)١(اتاملعلوم

 النطاق  -باء   

بة املعتمدة بشأن تتضمن هذه الوثيقة املعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات املراقِ          -٢
م وقد قدّ . تقييم خمتلف ُنُهج حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف وتعزيز هذه اإلجراءات          

جابة ألكثر من دعوة من     بة املعتمدة هذه املعلومات است    العديد من األطراف واملنظمات املراقِ    
أعاله، ووردت هذه املعلومات يف كثري من األحيان يف       ) ج(١املشار إليها يف الفقرة      الدعوات

شكل مقترحات أو آراء متعلقة باآلليات اجلديدة القائمة على السوق وغري القائمـة علـى               
ردت يف مجيـع  ويتناول هذا التقرير بالتايل املعلومات ذات الصلة باملوضوع الـيت و         . السوق

  .الورقات املقدمة

__________ 

 FCCC/AWGLCA/2011/MISC.3، وAdd.1 و FCCC/AWGLCA/2011/MISC.2ترد الورقات املقدمة يف الوثـائق  ) ١(
  .FCCC/AWGLCA/2011/MISC.5 وFCCC/AWGLCA/2011/MISC.4، وAdd.1و
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اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين              - جيم  
 الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 فريق العمل التعاوين يود النظر يف هذا التقرير عن بلورة اآلليات اجلديدة القائمة              لعلّ  -٣
 هبدف توصية مؤمتر األطراف مبشاريع مقررات ينظر        على السوق وغري القائمة على السوق،     

 .فيها يف دورته السابعة عشرة

 املنهجية  -ثانياً   

 التعاريف  -ألف   

 ‘الُنُهج غري القائمة على السوق‘مقابل ‘ الُنُهج القائمة على السوق‘  -١  

‘ وقالُنُهج القائمة علـى الـس     ‘ز بني   متّياً  مع أن الورقات املقدمة كانت كلها تقريب        -٤
.  شـيئاً مـا    اً، فقد كان تفسريها هلذين املصطلحني متباين      ‘الُنُهج غري القائمة على السوق    ‘و

اً أساسي  كنهج يستخدم هيكالً  ‘ النهج القائم على السوق   ‘فمعظم الورقات اعتربت فيما يبدو      
لالجتار باالنبعاثات على أساس مبادئ السوق، كالعرض والطلب، أو يقر بذلك بأسلوب أو             

كنـهج يتـيح    ‘ النهج القائم على السوق   ‘ ويف املقابل، اعترب عدد قليل من الورقات         .بآخر
تـشمل  هنج االجتار فحسب بل     قتصر على   حوافز اقتصادية لبعض أشكال السلوك، اليت ال ت       

. تدابري من قبيل فرض الرسوم الضريبية وحتديد تعريفات تغذية الشبكة الكهربائية العامة           اً  أيض
 .ير إىل التفسري األولويستند هذا التقر

وقد استأثرت املعلومات املتعلقة بالُنهج القائمة على السوق بـاجلزء األكـرب مـن                -٥
 .الورقات املقدمة

 ‘اآللية‘مقابل ‘ النهج‘  -٢  

مع أن عدة ورقات تضمنت معلومات ذات طابع نظري عام عن الُنُهج القائمة على                -٦
قد تضمن عدد أكرب بكثري من الورقات معلومات        ج غري القائمة على السوق، ف     السوق والُنهُ 

اآلليات غري  ‘و‘ اآلليات القائمة على السوق   ‘ب عن تطبيقات ملموسة هلاته الُنُهج، يشار إليها        
 .، على التوايل‘القائمة على السوق
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 معايري التقييم  -باء   

إىل معيارين  اً  دعا مؤمتر األطراف إىل تقدمي معلومات عن تقييم خمتلف الُنُهج استناد            -٧
وثانيهما ‘ حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف    ‘اثنني، أوهلما مدى إسهام تلك الُنُهج يف        

 .‘تعزيزها إجراءات التخفيف‘مدى 

بصفة عامة أن املقصود مبعيار حتسني فعاليـة تكـاليف إجـراءات            اً  وكان مفهوم   -٨
.  درجة حمددة من التخفيـف التخفيف هو خفض التكلفة االقتصادية املتكبدة من أجل حتقيق      

 تسهم يف خفض تكلفة ختفيف آثار طن واحد من مكافئ ثاين أكسيد ميكن اعتبار آليٍة، فمثالً
.  ُتحسِّن فعالية التكلفة    دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة آليةً      ٩ إىل   ١٠الكربون من   

ض التكاليف اإلداريـة    وإضافة إىل ذلك، ربط عدد قليل من الورقات املقدمة هذا املعيار خبف           
إىل هذا التفسري، فاآللية اليت يكون وضـعها        اً  واستناد. لتشغيل نظام يرمي إىل ختفيف اآلثار     

 .قد تعترب غري مواتية لتحسني فعالية التكاليفاً وإنفاذها مكلف

بصفة عامة أن املقصود منه هو      اً  أما معيار تعزيز إجراءات التخفيف فقد كان مفهوم         -٩
فض فعلي لالنبعاثات أو حتسني لعمليات اإلزالة، ويتأتى ذلك عادة بالتأثري           ضمان حصول خ  

على سلوك طائفة واسعة من األفراد والكيانات والبلدان من خالل التـشجيع أو اإللـزام أو    
 .إتاحة حوافز اقتصادية

 تقييم الُنُهج القائمة على السوق  -ثالثاً   

 اآلليات املوجودة القائمة على السوق  -ألف   

ـ              -١٠ اً أبرزت الورقات املقدمة عدة آليات موجودة قائمة على السوق باعتبارها أساس
 :لتقييم الُنُهج القائمة على السوق، مبا يف ذلك

 :آليات املرونة الثالث اليت حيددها بروتوكول كيوتو  )أ(  

آلية التنمية النظيفة، اليت تتيح إصدار أرصدة دائنة لقاء التخفيف الذي حتققه    '١'
 مشاريعية يف البلدان النامية األطراف واستخدام تلـك األرصـدة           أنشطة

 للتعويض عن انبعاثات البلدان األطراف املتقدمة؛

التنفيذ املشترك، الذي يتيح إصدار أرصدة دائنة لقاء التخفيف الذي حتققه            '٢'
أنشطة مشاريعية يف البلدان األطراف املتقدمة واستخدام تلـك األرصـدة           

  بلدان أخرى من هذه الفئة؛للتعويض عن انبعاثات
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االجتار الدويل باالنبعاثات، الذي يتيح اجتار البلدان األطراف املتقدمة فيما           '٣'
 . بينها مبخصصات متثل االنبعاثات

ُنظُم حتديد سقف االنبعاثات واالجتار فيها، اليت يرد تعريفها يف القوانني أو              )ب(  
من منظور املستويات املطلقة لالنبعاثات، ومن     السياسات اإلقليمية أو الوطنية أو دون الوطنية        

خمطط االحتاد األورويب (‘ خمطط االحتاد األورويب لتبادل حقوق إطالق االنبعاثات      ‘تلك النظم   
لالنبعاثـات يف فتـرة زمنيـة معينـة         اً  د على صعيد املنظومة سقف    حدِّ، الذي يُ  )لالنبعاثات

م كل  ، وُيلزِ )ين أو عن طريق مزاد    سواء عن طريق ختصيص جما    (وخمصصات إزاء هذا السقف     
متسبب يف االنبعاثات باحلصول على كمية من املخصصات تعادل على األقل املستوى الفعلي         
النبعاثاته خالل تلك الفترة الزمنية، ويتيح لكل متسبب يف االنبعاثات مرونة يف كيفية الوفاء              

لى مزيـد مـن املخصـصات       هبذا االلتزام، سواء عن طريق تقليص انبعاثاته أو باحلصول ع         
إذا أجازت قواعد املنظومة ذلك، باحلصول على أرصدة دائنـة أو خمصـصات مـن                أو،(

 ؛)املنظومة خارج

نظم االجتار اليت يرد تعريفها يف القوانني أو السياسات اإلقليمية أو الوطنية              )ج(  
اءة الطاقيـة  أو دون الوطنية من منظور أشكال أخرى من أنشطة التخفيف، ومنها نظاُم الكف            

، الذي يتيح إصدار أرصدة دائنة مقابل مكاسب علـى صـعيد            ‘أداء وإجناز واجتار  ‘يف اهلند   
الكفاءة الطاقية مث االجتار هبا لبلوغ األهداف احملددة؛ وتوجيُه االحتاد األورويب املتعلق بالطاقة             

ليت يتطلبـها بلـوغ     تتعلق باستخدام الطاقة املتجددة واملرونة ا     اً  املتجددة، الذي حيدد أهداف   
 .األهداف هذه

 تقييم الُنُهج املوجودة القائمة على السوق  -باء   

 حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف  -١  

واسع النطاق بأن اآلليات القائمة على السوق تتسم اً تضمنت الورقات املقدمة اعتراف     -١١
 . التخفيفبالفعالية يف خفض التكلفة االقتصادية لتحقيق درجة معينة من

 وكما ورد يف الورقات، تتحقق فعالية التكاليف هذه من خالل متكني الكيانات اليت              -١٢
 مثل البلدان األطراف املتقدمة يف إطار بروتوكول كيوتو         - يقع عليها التزام بأهداف ختفيف    

غ  من بلـو   - يد سقف االنبعاثات واالجتار فيها    واملتسببني يف االنبعاثات املشمولني بنظم حتد     
أهداف التخفيف املتعلقة هبا باستخدام أرصدة دائنة أو خمصصات مـستمدة مـن أنـشطة               

ـ اً  وذهب البعض إىل أن هذا العامل يتيح حافز       . التخفيف املنفذة يف مكان آخر     هلـذه  اً  قوي
الكيانات ولغريها من الكيانات املهتمة لكي حتدد مواطن الفرص املرتبطة بأنشطة التخفيـف             

ومن مثّ ساد رأي مؤداه أن      .  حيثما تتسم بأكرب قدر من فعالية التكاليف       وتنفذ هذه األنشطة  
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اآلليات القائمة على السوق أداة فعالة تتيح هلذه الكيانات التحكم يف تكاليف االمتثال ملا يقع           
 .عليها من أهداف متعلقة بالتخفيف

 تعزيز إجراءات التخفيف  -٢  

مؤداه أن اآلليات القائمة علـى      اً  نسبياً  سقمتاً  مع أن الورقات املقدمة تضمنت موقف       -١٣
بدرجة أكرب   مضموهنا   السوق تسهم يف حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف، فقد تباين         

 .بشأن ما إذا كانت هذه اآلليات القائمة تعزز إجراءات التخفيف

ـ               -١٤ ا ففيما يتعلق بتعزيز إجراءات التخفيف اليت تضطلع هبا الكيانات اليت تقـع عليه
أهداف ختفيف، ساد رأي مؤداه أن فعالية اآلليات القائمة على السوق تتوقف بدرجة كبرية              

؛ فأثرها قوي من حيث تعزيز إجراءات التخفيف يف نظام له           فعلى ما حيدَّد من أهداف ختفي     
ـ  . اًأسقف طموحة، وأضعف يف نظام له أسقف أقل طموح       اً وتشاطرت ورقات كـثرية رأي

يف حد ذاته وإمنا أداة اً نة يف بلوغ أهداف التخفيف ينبغي أال يكون هدف        مؤداه أن حتسني املرو   
وعلى هذا األساس، اقُترح أن     . لتحقيق اهلدف األمشل املتمثل يف حتسني األفق العام للتخفيف        

بـصورة  اً  أكثر طموح  تربط زيادة تطوير اآلليات القائمة على السوق بوضع أهداف ختفيف         
وحمددة علـى   اً   الورقات أن تكون هذه األهداف ملزمة قانون       متدرجة، كما اقُترح يف بعض    

 .الصعيد الدويل

وإىل جانب النقاط الواردة أعاله تناولت بعض الورقات مسألة الفعالية الراهنة لبعض           -١٥
اآلليات املوجودة القائمة على السوق من حيث تعزيز إجراءات التخفيـف الـيت تتخـذها               

 : وأويل اهتمام خاص ملا يلي.كيانات تقع عليها أهداف ختفيف

ذهب عدد مـن الورقـات إىل أن        : ‘خمطط االحتاد األورويب لالنبعاثات   ‘  )أ(  
يف املـرحلتني األولـيني     ‘ خمطط االحتاد األورويب لالنبعاثات   ‘أهداف التخفيف املتوخاة من     

تتسم بطموح غري كاف، كما يتبني مما ُيـّدعى أنـه     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨، و ٢٠٠٧-٢٠٠٥(
نح املخصصات، األمر الذي يقلص من حاجة املتسببني يف االنبعاثات إىل تنفيـذ             إفراط يف م  

إجراءات ختفيف، ويؤدي بالتايل إىل إخفاق املخطط يف تعزيز فعالية إجراءات التخفيف على             
ويف املقابل، أوردت ورقة استنتاج دراسة مؤداه أن خمطـط االحتـاد            . النحو املفترض حتقيقه  

 إىل خفض االنبعاثات إىل مستوى أقل مما كانـت  - مرحلته األوىل  حىت يف-األورويب أدى   
، وأشارت إىل أن السلوك فيما يتعلق باالنبعاثات        ‘بقيت األمور على حاهلا   ‘ستكون عليه لو    

من خالل  اً  آخذ يف التغري نتيجة هذا النظام، معتربة أن نطاق النظام وطموحه يتعززان تدرجيي            
 ؛نظام من الغازات والقطاعات يف الإدراج مزيد تدابري تشمل مثالً

عي يف عدة ورقات أن طمـوح       اّد: االجتار باالنبعاثات على الصعيد الدويل      )ب(  
إلجياد أسعار سوقية   بصفة عامة   ال يكفي   ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(التخفيف يف فترة االلتزام األوىل      

 .خرىألقوية أو طلب على أرصدة دائنة تعويضية من البلدان ا
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لسائد فيما يتصل بتعزيز إجراءات التخفيف اليت تتخذها الكيانات اليت          وكان الرأي ا    -١٦
ميكن أن تعرض أرصدة دائنة تعويضية أو خمصصات، مثل البلدان األطراف النامية، هـو أن               

وبصفة خاصة،  . اآلليات القائمة على السوق تتسم بالفعالية من حيث تعزيز تلك اإلجراءات          
بة املعتمدة إىل أن آلية التنميـة النظيفـة         املنظمات املراقِ أشارت طائفة متنوعة من األطراف و     

تساعد يف إتاحة مد البلدان النامية األطراف بالتمويل والتكنولوجيا وسبل بناء القدرات خدمة 
ـ          . إلجراءاهتا املتعلقة بالتخفيف        اً ومع ذلك، أشارت عدة ورقات إىل أن الفوائد املتاحة غالب
 البلدان، األمر الذي ُيقصي أفقرها وأكثرهـا عرضـة للتـأثر؛     ما تذهب إىل عدد صغري من     

وذكرت يف هذا الصدد كأمر يبعث على القلق مسألة التوزيع غري املتكافئ ألنشطة مشاريع              
 .آلية التنمية النظيفة املسجلة

وأثريت يف عدة ورقات مسألة أخرى تتمثل يف دور اآلليات القائمة على السوق يف                -١٧
وتضمنت هذه  . التخفيف من خالل حتفيز التمويل املقدم من القطاع اخلاص        تعزيز إجراءات   

واسع النطاق بأن اآلليات القائمة على السوق تشكل إىل اليوم أداة رئيـسية             اً  الورقات إقرار 
لكن دور القطاع اخلاص كـان موضـع        . إلشراك القطاع اخلاص واستقطاب موارده اهلائلة     

، يف ‘فقاعة مالية‘ا فكرة أن هذا الدور قد يؤدي إىل    تساؤل يف بضع ورقات، تضمنت إحداه     
اً مؤداه أن التمويل احملصل من القطاع اخلاص قد ال يكون مصدر          اً  حني أوردت أخرى اقتراح   

وأشري يف عدة ورقات إىل السمة املعقدة لضبط معامالت األرصـدة الدائنـة             . اًوثابتاً  حمقق
وردت ورقات أخرى صعوبات واجههـا      واملخصصات، ال سيما يف سياق عابر للحدود، وأ       

خمطط االحتاد األورويب لالنبعاثات، مثل حاالت اختالس خمصصات من احلسابات وغـش            
 .يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة

 التطور املمكن لآلليات القائمة على السوق  - جيم  

 ليات توسيع نطاق التخفيفآ  -١  

يت أثريت يف الورقات مسألة عـدم قـدرة     من الشواغل املتقامسة على نطاق واسع ال        -١٨
لبلوغ مستوى التخفيف الـالزم     اً  اآلليات املوجودة القائمة على السوق على أن تكون حمرك        

وحذرت عدة ورقات، بصفة خاصة، من أن آلية التنميـة          . ملواجهة التحدي املناخي العاملي   
 مبـا يف  -د من السوق مستويات الدعم املستمالنظيفة لوحدها لن تكفي على األرجح لتعبئة  

 .الالزم لتشجيع إجراءات ختفيف كافية -القطاع اخلاص من ذلك 

مبا يف ذلك اآلليـات      -ومع أن عدة ورقات أيدت احلفاظ على اآلليات املوجودة            -١٩
فقد استحسنت إنـشاء    اً،   واالعتماد عليها للمضي قدم    - املنشأة يف إطار بروتوكول كيوتو    

ات جديدة تعمل وفق درجة من التكتل تتجاوز بكثري مستوى التكتل الذي تتيحه املشاريع     آلي
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جماالت سياساتية أو قطاعات فرعية أو قطاعات أو بلـدان          شمل  أو حىت برامج األنشطة، لت    
 .ويف املقابل، فضلت بضع ورقات االحتفاظ يف املقام األول بنهج قائم على املشاريع. برمتها

 : عدة ورقات أساسان ممكنان لآلليات اجلديدةرح يفواقُت  -٢٠

د مستوى مرجعـي    حدَّإىل هذا األساس، يُ   اً  استناد: منح األرصدة الدائنة    )أ(  
بقـاء  ‘، ميكن أن يكون أقل من مستوى        )يف قطاع معني    مثالً(لالنبعاثات ضمن إطار معني     

من الـزمن، تعـرف     ب االنبعاثات ضمن هذا اإلطار خالل فترة        وتراقَ. ‘األمور على حاهلا  
ويف حالة اخنفضت مستويات االنبعاثات الفعلية عن املستوى املرجعي يف          . ‘الفترة املرجعية ‘ ب

ع هذه األرصـدة    وتوّز. ر كمية من األرصدة الدائنة تطابق الفرق      هناية الفترة املرجعية، ُتصدَ   
د حدَّن طريق منهجية تُ   الدائنة بعدئذ على املتسببني يف االنبعاثات املشمولني باإلطار املعني، ع         

وسيجد بالتايل املتسببون يف االنبعاثات ما حيفزهم على احلد من انبعاثاهتم، ألن هذه             . اًالحق
ويتمثل شكل آخر من    . الطريقة سوف متكنهم من كسب أرصدة دائنة ميكن حتويلها إىل نقد          
  خالل الفترة؛هذا االقتراح يف إصدار األرصدة الدائنة مقابل االنبعاثات اليت ُتَتجّنب

كما يف األساس املستند إىل (إىل هذا األساس    اً  استناد: االجتار يف االنبعاثات    )ب(  
يف قطـاع     مـثالً (د مستوى مرجعي لالنبعاثات ضمن إطار معني        حدَّ، يُ )منح أرصدة دائنة  

بني يف  تـسب ر للم وُتـصدَ . ‘بقاء األمور على حاهلا   ‘، ميكن أن يكون أقل من مستوى        )معني
اثات املشمولني هبذا اإلطار كمية من املخصصات تطابق مستوى االنبعاثات املفترضة يف      االنبع

وُيلـزم  . ب بعدئذ االنبعاثات ضمن هذا اإلطار خالل فترة مرجعية        وتراقَ. املستوى املرجعي 
هؤالء املتسببون يف االنبعاثات بأن حيوزوا يف هناية الفترة املرجعية كمية مـن املخصـصات               

  األمـر  وسيجد هؤالء بالتـايل يف    . ى احلقيقي النبعاثاهتم خالل الفترة املرجعية     تعادل املستو 
على احلد من انبعاثاهتم ألن هذه الطريقة سوف متكنـهم مـن بيـع فـائض                اً  حمفز  عامالً

عامل مثبط عن زيادة االنبعاثات، ألن هذه الزيادة سوف تلزمهم          يقابل ذلك   املخصصات، و 
 .بشراء خمصصات إضافية

 ر مشتركإطا  -٢  

ركّزت الورقات املقدمة، بصفة عامة، على إمكانية وضع إطار على الصعيد الدويل              -٢١
نشأ ضمنه آليات جديدة قائمة على السوق على الصعيد الوطين أو من خالل ترتيبات ثنائية، ُت

من وضع آليات جديدة على الصعيد الدويل قائمة على منح األرصدة الدائنة أو علـى                 بدالً
واقُترح أن دور مؤمتر األطراف يف هذا السياق ينبغي أن يتمثل يف املقـام األول يف                . االجتار

وضع إطار مشترك إلقرار مثل هذه اآلليات والتشجيع عليها ودعم استحداثها، ال سيما عن              
 :طريق العناصر التالية

اإلرشاد املتعلق بتنسيق أساليب حتديد املستويات املرجعيـة ومنـهجيات            )أ(  
 النبعاثات؛حساب ا
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 تقاسم الدعم واملساعدة التقنيني فيما بني السجالت؛  )ب(  

 اإلرشاد املتعلق باإلطار احملاسيب لألرصدة الدائنة واملخصصات؛  )ج(  

عمليات تيسري إجياد حلقات وصل بني خمتلف اآلليـات املعَتمـدة علـى               )د(  
 :املستوى الوطين أو الثنائي، مثل

لصادرة عن خمتلف نظـم حتديـد سـقف         اإلقرار املتبادل باملخصصات ا    '١'
 االنبعاثات واالجتار فيها؛

حتويل األرصدة الدائنة الصادرة وفق خمتلف أسـاليب قيـاس مكاسـب             '٢'
حتويل األرصدة الدائنة الصادرة علـى أسـاس مكاسـب        مثالً(التخفيف  

الكفاءة الطاقية إىل أرصدة دائنة صادرة على أسـاس اخلفـض املطلـق              
 ).لالنبعاثات

  اآلليات القائمة على السوقخصائص  -٣  

    دد من الورقات إىل املسائل السبع اليت يتعني مراعاهتا يف سـياق نظـر              ـار ع ـأش  -٢٢
مـن   ٨٠ األطراف يف وضع آليات جديد قائمة على السوق، كما وردت يف الفقـرة               مؤمتر
 :١٦-م أ/١ املقرر

يز وصـول   كفالة املشاركة الطوعية من جانب األطراف، املدعومة بتعز         )أ(  
 أُعرب عن تأييـد واسـع جلعـل    :مجيع األطراف إىل هذه اآلليات بصورة منصفة وعادلة      

مشاركة األطراف يف أي آليات جديدة قائمة على السوق مشاركة اختيارية، والختاذ تدابري             
ودافعت عدة ورقات بالتحديد . تكفل أن تتاح جلميع األطراف فرص متكافئة للمشاركة فيها

على املشاركة يف اآلليات    اً  هود املبذولة لتعزيز قدرة أفقر األطراف وأكثرها تأثر       على زيادة اجل  
عي يف هذا الصدد إىل تعزيز وُد. القائمة على السوق، مبا يف ذلك من خالل إجراءات منوذجية

 تبسيط اآلليات القائمة على السوق وإمكانية الوصول إليها، مبا يشمل تدابري تتعلـق مـثالً              
 املوحدة واإلجراءات املَُرّشدة لتسجيل برامج األنشطة، باعتبار ذلك وسـيلة           خبطوط األساس 

 لتعزيز انتشارها اإلقليمي على نطاق أوسع؛

استكمال اآلليات األخرى لدعم إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت           )ب(  
 البلـدان   ورد يف العديد من الورقات أن تقدمي الدعم إىل        : تتخذها البلدان النامية األطراف   

وأشري إىل أن اآلليات القائمـة علـى      . النامية األطراف أمر أساسي ملواجهة التحدي املناخي      
السوق ميكنها، وإن مل تكن احلل األوحد، أن تتيح حوافز هائلـة وأن تـدعم إجـراءات                 
التخفيف يف البلدان النامية األطراف، وُشدِّد على أنه ال ميكن توقـع حـدوث إجـراءات                

يدعو إىل دعم التكلفة الكاملة     اً  وتضمنت عدة ورقات رأي   .  بدون تلك اآلليات   التخفيف هذه 
 إلجراءات التخفيف، وليس فقط التكاليف اإلضافية؛
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ُسلِّم يف العديد   : حتفيز عمليات التخفيف يف قطاعات واسعة من االقتصاد         )ج(  
قتصاد، لكـن   من الورقات باحلاجة إىل حتفيز إجراءات التخفيف يف قطاعات واسعة من اال           

أشري إىل أن اخلصائص املميزة لبعض القطاعات قد تتطلب إما تكييف اآلليات القائمة علـى               
السوق لتطبيقها بفعالية يف سياق تلك القطاعات أو، يف بعض احلاالت، عدم استخدام تلك              

لة ومن اجملاالت املشار إليها على وجه التحديد يف هذا السياق الزراعة ومـسأ           . اآلليات باملرة 
وقود النقل الدويل والغازات الصناعية ومسألة تقليص االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات             

 وتدهورها يف البلدان النامية؛
 ُشدِّد يف العديد من الورقات على أن اآلليات         :احملافظة على السالمة البيئية     )د(  

 للغاية يف القيـاس     القائمة على السوق جيب أن تضمن اجلودة عن طريق تطبيق شروط دقيقة           
واإلبالغ والتحقق، وأن تضمن عنصر اإلضافة من خالل إبراز أنشطة التخفيف اليت تنطوي             
على إضافة مقارنة بأي أنشطة كانت مفترضة، وأن حتول دون احتساب مزدوج إلجراءات             

أن حتول  اً  وورد يف بضع ورقات أخرى أن اآلليات القائمة على السوق ينبغي أيض           . التخفيف
 االحتساب املزدوج للتخفيف والدعم، حيث إن تكلفة رصيد دائن تعويضي جيـب أال              دون

ينظر إليها كتكلفة تدخل يف حتقيق هدف من أهداف التخفيف أو يف حتقيق أي هدف متعلق                
 بتقدمي الدعم املايل؛

كفالة حدوث تراجع صاف يف االنبعاثات العاملية من غـازات الدفيئـة              )ه(  
التعـويض  ‘على نطاق واسع يف الورقات عن رغبة يف جتـاوز منـوذج           أُعرب   :أو جتنبها /و

  وحـدةٍ  له حتقيقُ اً  املطبق يف اآلليات املوجودة القائمة على السوق، الذي يتيح وفق         ‘ الصِّرف
ومـن  .  تقابلها يف االنبعاثات يف موقع آخر       من التخفيف يف أحد املواقع زيادةً       واحدةٍ قياسيٍة

 إللغاء نسبة مئوية من األرصدة الدائنة الـصادرة ألنـشطة           األفكار اليت طرحت وضع شرط    
التخفيف وشرط يفترض مبوجبه أن تتحمل البلدان النامية األطراف مسؤولية جزء من ختفيض          

 النبعاثات قبل تلقي أرصدة دائنة تعويضية؛ا

مساعدة البلدان األطراف املتقدمة على حتقيق جزء من أهدافها يف جمال             )و(  
: لة جلهود التخفيف احمللية   مِّاآلليات مك /ضمان أن االستفادة من هذه اآللية     التخفيف، مع   

من االعتبارات اليت أثريت يف عدد من الورقات مسألة أن استفادة أي كيان أو بلـد مـن                  
اآلليات القائمة على السوق لبلوغ هدفه يف جمال التخفيف قد يؤدي إىل تأخري أو حىت حتوير                

غيري سلوكه إزاء االنبعاثات وقرارات االستثمار، حيث افترض يف ورقة          حملاوالته الرامية إىل ت   
. تكنولوجي من جانب املستخدم‘ مجود‘من الورقات أن استخدام هذه اآلليات قد يؤدي إىل 

ـ                 الًوجاء يف عدة ورقات أن استخدام اآلليات القائمة على السوق ينبغي أن يكـون مكمِّ
وميكن أن يتخذ ذلك شـكل      . ن نفسه أو البلد نفسه    إلجراءات التخفيف اليت يتخذها الكيا    

 ذات صلة باسـتخدام األرصـدة الدائنـة         - قد تكون كمية وقد تتطور مع الوقت         -قيود  
 التعويضية املولّدة على أساس التخفيف الذي يتحقق يف مكان آخر؛
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: كفالة اإلدارة الرشيدة وقوة أداء األسواق والضوابط الـيت حتكمهـا            )ز(  
ت على نطاق واسع دعوات لتحسني إدارة اآلليات القائمـة علـى الـسوق              أيدت الورقا 

وضوابطها مبا يضمن الرتاهة واملساءلة، وكذلك لتحفيز املشاركة الواسعة، مبا يشمل كيانات            
عن دعم إلتاحـة    اً  وأعرب أيض . إىل اجملازفة اً  القطاع اخلاص، ال سيما الكيانات األقل اجنذاب      

 ذلك القروض والضمانات املتعلقة باألشكال التقليدية من متويـل   أدوات مالية جديدة، مبا يف    
مثـل  (املشاريع، وإنشاء صناديق متخصصة، وإصدار أشكال جديدة من وسائل االسـتدانة           

 ).‘السندات اخلضراء‘

 تقييم الُنُهج غري القائمة على السوق   -رابعاً   

 اآلليات املوجودة غري القائمة على السوق  -ألف   

اً  الورقات املقدمة عدة آليات موجودة غري قائمة على السوق باعتبارها أساس           أبرزت  -٢٣
 :لتقييم الُنُهج غري القائمة على السوق، مبا يف ذلك

تعريفات تغذية الشبكة الكهربائية العامة لدعم األنـشطة غـري الكثيفـة              )أ(  
 اسـتفادة بعـض     ، وهو هنج ينطوي على ضمان     )استخدام الطاقة املتجددة    مثالً(االنبعاثات  

من أسعار دنيا ومن الوصول إىل      ) مثل الطاقة املتجددة  (أشكال الطاقة غري الكثيفة االنبعاثات      
 الشبكة الطاقية؛

املعايري التنظيمية، مبا فيها معايري األداء املتعلقة على سبيل املثـال باملبـاين               )ب(  
 واألداء الصناعي وتصنيع املنتجات واملركبات؛

احلـضرية   املبتكرة يف جماالت مـن قبيـل وضـع التـصاميم     املمارسات    )ج(  
 النقل؛ وخطط

 فلورة؛التدابري الرامية إىل استهداف بعض الغازات، ال سيما الغازات املُ  )د(  

مثل استخدام أنواع   (فرض رسوم ضريبية على األنشطة الكثيفة االنبعاثات          )ه(  
 ؛)الوقود يف النقل

  تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك؛اجلهود التعليمية الرامية إىل  )و(  

الربامج الرامية إىل إتاحة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات   )ز(  
 .اجليولوجية
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 تقييم الُنُهج املوجودة غري القائمة على السوق  -باء   

 حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف  -١  

املتعلقة بتقيـيم دور     من املعلومات اً  ل نسبي مل يرد يف الورقات املقدمة سوى قدر قلي         -٢٤
 .اآلليات غري القائمة على السوق يف حتسني فعالية تكاليف إجراءات التخفيف

وأشري إىل أن زيادة التركيز على البحث والتطوير ميكن أن تسهم يف إحراز حتـسن                 -٢٥
 .تكنولوجي سريع وبالتايل إتاحة تقليص تكلفة تنفيذ إجراءات التخفيف

ويف املقابل، ورد يف إحدى الورقات املقدمة ذكر دراسة اقتـصادية اسـتنتجت أن                -٢٦
أكثر مما تكلفه اآلليات القائمة على السوق يف حتقيق هـدف           اً  املعايري التنظيمية تكلف عموم   

التخفيف نفسه، وأشارت ورقة أخرى إىل أن املعايري التنظيمية تتسم هبامش أقل من املرونـة               
.  قابلية للتكييف مع آفاق االستثمار والتخطيط      القائمة على السوق وأهنا أقلّ    مقارنة باآلليات   

مـن  اً  وذهب عدد قليل من الورقات إىل أن احلفاظ على الُنُهج التنظيمية ميكن أن يكون عبئ              
الناحية اإلدارية بالنظر إىل احلاجة إىل إجياد نظام عمومي واسع النطاق للتفتـيش واإلنفـاذ               

 .بة واالمتثالهبدف ضمان املراق

 تعزيز إجراءات التخفيف  -٢  

ورد ذكر تعريفات تغذية الشبكات الكهربائية العامة يف عدد من الورقات باعتبارها              -٢٧
إىل أهنا تتيح حوافز اقتصادية قويـة       اً  للغاية يف تعزيز إجراءات التخفيف، استناد     اً  ناجحاً  هنج

وباملثـل ورد ذكـر املعـايري      . االنبعاثاتلزيادة إنتاج واستهالك أشكال الطاقة غري الكثيفة        
التنظيمية والرسوم الضريبية يف العديد من الورقات باعتبارها أداة فعالة يف تعزيز إجـراءات              
التخفيف، ال سيما يف جماالت قد تعاق فيها فعالية اآلليات القائمة على السوق بسبب أوجه               

 أو غريها من أشكال عدم تكـافؤ        خلل مثل التكاليف العالية للمعامالت وحواجز االشتراك      
عن ذلك، أُبلغ عن جتربة إجيابية فيما يتصل باستخدام األساليب            وفضالً. إمكانيات املشاركة 

التعليمية يف تعزيز إجراءات التخفيف، حيث أشارت ورقة إىل أن محلة إعالمية عامة بـشأن               
 .سلة إىل مواقع القمامةإعادة التدوير أدت إىل مستويات أعلى من تقليص حجم النفايات املر

 التطور املمكن يف اآلليات غري القائمة على السوق  - جيم  

اقُترح يف عدة ورقات إنشاء آليات جديدة على الصعيد الدويل غري قائمـة علـى                 -٢٨
 :السوق، مبا يف ذلك آليات ترمي إىل ما يلي

 تنظيم وخفض إنتاج واستهالك غازات معينة من غازات الدفيئـة، مثـل             )أ(  
 غازات الكلوروفلوروكربون؛
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مثل إنتـاج   (تقليص أو إلغاء املعونات املتعلقة باألنشطة الكثيفة االنبعاثات           )ب(  
 ؛)واستهالك أنواع الوقود األحفوري

زيادة تعريفات تغذية الشبكة الكهربائية العامة فيما يتعلق باألنشطة غـري             )ج(  
 ؛)ةمثل استخدام الطاقة املتجدد(ت الكثيفة االنبعاثا

اعتماد معونات لألنشطة غري الكثيفة االنبعاثـات والبحـث والتطـوير             )د(  
 هبا؛ املتعلق

 توسيع نطاق فرض رسوم ضريبية على األنشطة الكثيفة االنبعاثات؛  )ه(  

سن سياسات وتدابري أخرى، كجزء من استراتيجيات التخفيف، من أجل            )و(  
 ن طريق التعليم والتوعية العامة وبناء القدرات؛تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك، مبا يف ذلك ع

إنشاء مراكز وطنية لتعزيز أفضل املمارسـات فيمـا يتـصل باألنـشطة               )ز(  
والتكنولوجيات اخلفيضة االنبعاثات، مبا يشمل حتسني القدرات والتكنولوجيات الداخلية يف          

 البلدان األطراف النامية؛

 لفكرية؛إزالة احلواجز املرتبطة بامللكية ا  )ح(  

إتاحة تقدمي الدعم املايل وفرض وقف اختياري لـدعم تقلـيص صـاف               )ط(  
 لالنبعاثات ولتجنبها؛

  .حظر تأثريات احلرب على تغري املناخ واحملاسبة عليها  )ي(  

       


