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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
  من جدول األعمال) أ(١٣البند 

  اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية
  طار للنهج املختلفةإ

  إطار للنهج املختلفة    

  امليسرين املتشاركنيمشروع استنتاجات مقترح من     
برنامج عملها  ) اهليئة الفرعية (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

 مـن   ٤٦ إىل   ٤١، وفقا للفقرات من     ")اإلطار"فيما يلي   (املتعلق بوضع إطار للنهج املختلفة      
، بغية التوصية مبشروع مقرر يقدم إىل مؤمتر األطراف كـي ينظـر فيـه               ١٨-م أ /١قرر  امل

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(ويعتمده يف دورته العشرين 
 لربيطانيـا  ملكة املتحدةوأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا لالحتاد األورويب، وسويسرا، وامل         -٢

يوزيلندا ملا قدمته من دعم مايل حللقة العمل املعنيـة          يرلندا الشمالية، والنرويج، ون   العظمى وأ 
 يف بون بأملانيا باالقتران مع حلقة العمل        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩باإلطار واملعقودة يف    

   . السوقاملعنية بالنهج غري القائمة على السوق وحلقة العمل املعنية باآللية اجلديدة القائمة على
 املتعلقني حبلقة العمـل املعنيـة       )٢( والتقرير )١(امللخص التقين ورحبت اهليئة الفرعية ب     -٣

باإلطار وشجعت األطراف على االستناد إىل املعلومات الواردة يف هـاتني الـوثيقتني وإىل              
 املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، عند اضطالعها مبزيد مـن             )٣(اآلراء

  . األعمال هبذا الشأن
__________ 

)١( FCCC/TP/2013/5. 
)٢( FCCC/SBSTA/2013/INF.11.  
    متاحة على العنوان )٣(

<http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non-market_mechanisms/items/7709.php>. 
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يئة الفرعية أن عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل           والحظت اهل   -٤
 والحظت اهليئة الفرعية    .)٤(يسترشد بعمل اهليئتني الفرعيتني   ) الفريق العامل املخصص  (املعزز  
 أن عملها يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال جيري دون اإلخـالل بعمـل                 أيضاً

ومستوى الطموح على مدى الفتـرة       ٢٠١٥ا يتعلق باتفاق عام     الفريق العامل املخصص فيم   
  .٢٠٢٠قبل عام  ما
والحظت اهليئة الفرعية كذلك استعداد األطراف، يف سياق إعداد اإلطار، لتقاسـم            -٥

املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة  ذات الصلة بتصميم وتنفيذ النهج القائمـة علـى              
لسوق، مبا يشمل النهج اليت وضعتها األطراف أو تعمل على         السوق والنهج غري القائمة على ا     
 إىل طلب مؤمتر األطراف من      وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً   . وضعها، بصورة فردية أو مجاعية    

  . لعامة اجلمهورجتميع وإتاحة هذه املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة )٥(األمانة
نفيذه املمكنني، دعت اهليئـة الفرعيـة       ومن أجل التوسع يف حبث تصميم اإلطار وت         -٦

، ٢٠١٤ سبتمرب/ أيلول ٢٢األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل موافاة األمانة، حبلول          
 أعاله،  ٥بآرائها اليت تشمل املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة املشار إليها يف الفقرة            

ف أو تعمل على وضعها، بصورة فردية أو        النهج اليت وضعتها األطرا   دون اإلخالل باستخدام    
واقترحت اهليئة الفرعية أن تتناول     . مجاعية أو باالعتراف هبذه النهج مبوجب االتفاقية وأدواهتا       

  :هذه اإلسهامات مسائل منها التأكد من مدى وكيفية تلبية هذه النهج ملا يلي
   مبوجب االتفاقية؛استيفاء املعايري القابلة للمقارنة مع املعايري املعتمدة  )أ(  
 ٤٢ والفقرة ١٧-م أ/٢ من املقرر  ٧٩استيفاء املعايري املشار إليها يف الفقرة         )ب(  

  ؛١٨-م أ/١من املقرر 
  التمكني من حساب نواتج التخفيف على الصعيد الدويل؛  )ج(  
  ؛ بطرق منها شروط األهلية املمكنةالسماح باملشاركة،  )د(  
شمل على سبيل الذكر وليس احلصر مسامهتها       إتاحة حتقيق فوائد مالزمة ت      )ه(  

  يف التنمية املستدامة والقضاء على الفقر والتكيف؛
  تقوم على اتفاقات وحوكمة مؤسسية فعالة؛  )و(  
  .ترتبط باالتفاقات الدولية  )ز(  

 أعاله  ٦وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة               -٧
  . الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخعلى املوقع

__________ 

 .٦، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٤(
  .٤٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٥(
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 أن تعد األمانة ورقة تقنية عن الكيفية اليت ميكن هبا للُنهج، مبـا فيهـا            وطلبت أيضاً   -٨
النهج اليت وضعتها األطراف أو تعمل على وضعها، بصورة فردية أو مجاعيـة، واآلليـات               

 من النهج ذات الصلة، معاجلة  املسائل املشار         القائمة مبوجب بروتوكول كيوتو، وغري ذلك     
 أعـاله وإىل    ٦أعاله، مستندة إىل اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة         ) ز-أ(٦إليها يف الفقرة    

غريها من املواد ذات الصلة، على أن ُينظر يف هذه الورقة يف الدورة احلادية واألربعني للهيئة                
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(الفرعية 

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال               -٩
 أعـاله وإىل    ٦يف دورهتا احلادية واألربعني، باالستناد إىل اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة            

 أعاله، بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن اإلطار كـي          ٨الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة       
  .ر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرينينظ
علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت          ة الفرعية   اهليئوأحاطت    -١٠

إىل األمانة أن تضطلع    وطلبت  .  أعاله ٨ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة          
  . ستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليةيف هذه االمنها  املطلوبةباإلجراءات 

        


