
 

(A)   GE.13-70227    130613    130613 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثامنة والثالثون

   ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
  من جدول األعمال) ج(١٢البند 

  تفاقيةاآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب اال
  اآللية اجلديدة القائمة على السوق

  اآللية اجلديدة القائمة على السوق    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
برنامج العمـل   ) اهليئة الفرعية (ة للمشورة العلمية والتكنولوجية     طرحت اهليئة الفرعي    -١

ر هلا بوضع طرائق    وفاء منها بالتكليف الصاد   ،  ١٨-أ م/١ من املقرر    ٥٣-٥٠ للفقرات   وفقاً
، بغية توصية مؤمتر األطـراف      )اآللية اجلديدة (وإجراءات لآللية اجلديدة القائمة على السوق       
  ).٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين(مبشروع مقرر يعتمده يف دورته التاسعة عشرة 

وانطلقت اهليئة الفرعية من أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين         -٢
 األجل مبوجب االتفاقية بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك تقارير حلقات العمـل ذات               الطويل

 عن خربات اآلليات القائمة واآلراء اليت قدمتـها         الصلة والورقة التقنية الصادرة عنها، فضالً     
  : ، ونظرت اهليئة الفرعية فيما يلي)١(ف واملنظمات املقبولة بصفة مراقباألطرا

ديدة، مبا يف ذلك روابطها بسائر املسائل ذات الصلة مبوجب          دور اآللية اجل    )أ (  
  االتفاقية، وأدواهتا؛

التصميم الفين لآللية اجلديدة، مبا يف ذلك السبل الكفيلة بصوغ عناصـرها              )ب (  
  ، يف طرائق وإجراءات؛١٨-أ م/١ من املقرر ٥١املمكنة، مبا فيها العناصر املبينة يف الفقرة 

__________ 
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  .ية يف برنامج العمل املتعلقة هبذا البند من جدول األعمالاخلطوات اإلضاف  )ج (  
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة يف الـدورة التاسـعة                 -٣

، مشرية إىل ضرورة توضيح املـسائل       )٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين (والثالثني للهيئة الفرعية    
ولتيسري عملية النظر هذه، اتفقت     .  أعاله ٢ن الفقرة   م) ج(إىل  ) أ(املبينة يف الفقرات الفرعية     

اهليئة الفرعية على أن تدعّو إىل عقد مناقشة، أثناء تلك الدورة، يف املسائل املبينة يف مواضـع            
  . أدناه٥ و٤منها الفقرتان 

  :دور اآللية اجلديدة  -٤
  مة؟ما هي جوانب االختالف بني اآللية اجلديدة واآلليات السوقية القائ  )أ (  
هل من عالقة بني مستوى طموح طرف يف أهداف التخفيف واسـتخدام              )ب (  

  ذلك الطرف لآللية اجلديدة، وإذا كان األمر كذلك، فما هي العالقة املناسبة؟
ما هي صالت الربط بني اآللية اجلديدة واملسائل األخـرى ذات الـصلة               )ج (  

  مبوجب االتفاقية وصكوكها؟
بني اآللية اجلديدة ومقاصـد االتفاقيـة ومبادئهـا         كيف ُيكفل االتساق      )د (  

  وأحكامها، وبينها وعلم تغري املناخ، والسالمة البيئية؟
  :التصميم الفين لآللية اجلديدة  -٥

على أي حنـو    : تشغيل اآللية اجلديدة حتت إشراف وسلطة مؤمتر األطراف         )أ (  
جلديدة، ومـا هـي الترتيبـات       ينبغي ملؤمتر األطراف أن ميارس إشرافه وسلطته على اآللية ا         

املؤسسية اليت ينبغي أن تكون لدى اآللية اجلديدة، وما هو الدور الذي ينبغـي أن يكـون                 
  لالتفاقية فيما يتعلق بفرادى األطراف الذين ينفذون اآللية اجلديدة؟

كيف ُتكفل هذه املشاركة، وكيف     : املشاركة الطوعية لألطراف يف اآللية      )ب (  
  أن ُتحفز على املشاركة الواسعة من األطراف؟لآللية اجلديدة 

املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمة وإضافية وميكن التحقق منها يف              )ج (  
جمال التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وإىل حتقيق تراجع صـاف يف انبعاثـات               

، وكيـف توضـع وتطبـق،    ما هي هذه املعايري: أو احليلولة دون حدوثها/غازات الدفيئة و 
هي الدروس اليت ينبغي استخالصها من التجارب األخرى، مبا يف ذلك التجربة يف إطار               وما

  بروتوكول كيوتو؟
متطلبات الدقة يف القياس واإلبالغ والتحقق من خفض االنبعاثات، وإزالة            )د (  

نبغي أن تطبق، وما هي     ما هي هذه املتطلبات، وكيف ي     : أو االنبعاثات املتجنَّبة  /االنبعاثات و 
الدروس اليت ينبغي استخالصها من التجارب األخرى، مبـا يف ذلـك التجربـة يف إطـار                 

  بروتوكول كيوتو؟
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سبل حفز التخفيف يف قطاعات واسعة من االقتصاد، اليت حتددها األطراف             )ه(  
 هل من أمثلة  : أو على أساس مشروع حمدد    /املشاركة وميكن أن تكون على أساس قطاعي و       

على هذه القطاعات، وعلى أي حنو ينبغي لآللية اجلديدة أن حتفز التخفيف على نطاق هـذه    
  القطاعات، وعلى أي أساس ينبغي أن حتدد األطراف املشاركة تلك القطاعات؟

املعايري، مبا يف ذلك تطبيق أساليب حمافظة، فيما يتعلق بوضـع مـستويات         )و (  
أو احلدود القـصوى    /عتبات تسجيل األرصدة و   (مرجعية طموحة وإقرارها وتعديلها دورياً      

وباإلصدار الدوري للوحدات استناداً إىل التخفيف حتت عتبة من عتبات تـسجيل            ) للتداول
  ا هي هذه املعايري، وكيف ينبغي أن تطبق؟م: األرصدة أو إىل حد أقصى للتداول

ما هي هـذه    : املعايري املتعلقة بالتسجيل الدقيق واملتسق وبتعقب الوحدات        )ز (  
املعايري، وكيف ينبغي أن تطبق، وما هي النظُم الفنية الالزمة، وما هي الدروس اليت ينبغـي                

  وتوكول كيوتو؟استخالصها من التجارب األخرى، مبا يف ذلك التجربة يف إطار بر
هل ينبغي حتديد هذا املبدأ وكفالته، وإذا كان األمـر          : مبدأ قابلية اإلضافة    )ح (  

  كذلك، فكيف السبيل؟
ختصيص نصيب من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة البلـدان            )ط (  

: التكيـف النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف        
هل ينبغي أن يكون هناك نصيب من العائدات، وإذا كان األمر كذلك، فكيف يكون هيكله               

  وكيف يطبق، ويف أي مستوى ينبغي حتديده؟
  كيف ميكن لآللية اجلديدة أن تعزز ذلك؟: تعزيز التنمية املستدامة  )ي (  
ينبغـي أن   على أي حنو    : تيسري املشاركة الفعالة للكيانات اخلاصة والعامة       )ك (  

  تعزز اآللية اجلديدة هذه املشاركة، وكيف يتسىن وضع هيكل مناسب حلوافزها؟
ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها مـن أجـل          : تيسري البداية الفورية لآللية     )ل (  

  تيسري البداية الفورية لآللية اجلديدة، وما هي املعايري اليت ينبغي وضعها؟
هل ينبغي أن تكون هناك معايري، وإذا كـان         : آلليةمعايري أهلية استخدام ا     )م (  

  األمر كذلك، فما هي تلك املعايري، وكيف ينبغي أن تطبق وعلى من؟
ما هو الذي ينبغي أن يضطلع به الطـرف املنفـذ يف            : دور الطرف املنفذ    )ن (  

  تشغيل اآللية اجلديدة؟
دارة الرشـيدة   ما هي التدابري اليت ينبغي أن تتخـذ لـضمان اإل          : اإلدارة  )س (  
  اجلديدة؟ لآللية
 ١ومواصلة من اهليئة الفرعية يف تنفيذ برنامج عملها على النحو املشار إليه يف الفقرة                 -٦

  :أعاله
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دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املقبولة بصفة مراقب إىل أن تقدم             )أ (  
املشار إليها يف مواضع منها     ، آراءها بشأن املسائل     ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢إىل األمانة، حبلول    

   أعاله، وطلبت إىل األمانة أن تنشر تلك اآلراء يف املوقع الشبكي لالتفاقية؛٥ و٤الفقرتان 
 للمواد ذات الـصلة،      تقنياً طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد ملخصاً         )ب (  

الدورة الثامنة والثالثني    أعاله، وملناقشات األطراف يف      ٢فيها تلك املشار إليها يف الفقرة        مبا
أعاله، وأن تعرض امللخص علـى  ) أ(٦للهيئة الفرعية، ولآلراء املشار إليها يف الفقرة الفرعية        

أدناه، وعلى نظر اهليئة الفرعية يف دورهتـا        ) ج(٦حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة الفرعية        
  التاسعة والثالثني؛

مل، قبـل موعـد الـدورة التاسـعة         طلبت إىل األمانة أن تنظم حلقة ع        )ج (  
للهيئة الفرعية، على أن تضمن مشاركة واسعة من جانب البلدان النامية والبلـدان              والثالثني

 أعاله، وذلـك هبـدف      ٥ و ٤املتقدمة، تتناول املسائل املشار إليها يف مواضع منها الفقرتان          
 مـن   ٥٣-٥٠يف الفقـرات     بأعمال اهليئة الفرعية حنو الوفاء بالتكليف الصادر         املضي قدماً 

 عن حلقة العمل، وتعرض ذلك التقرير على نظر اهليئـة           تقريراً، وأن تعد    ١٨-أ م/١ املقرر
  .الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني

 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت          وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٧
وطلبت اهليئـة الفرعيـة إىل      .  أعاله ٦ملشار إليه يف الفقرة     ستضطلع هبا األمانة على النحو ا     

  .األمانة أن تضطلع باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات، رهناً بتوافر املوارد املالية

        


