
 

(A)   GE.14-05210    200614    200614 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ١٥-٤بون، 
  من جدول األعمال) ب(١٣البند 

   السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقيةاآلليات
  لنُُّهج غري القائمة على السوقا

  النهج غري القائمة على السوق    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
تنفيذ برنـامج    )اهليئة الفرعية (اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       واصلت  -١

 بغيـة  ،١٨-م أ /١ من املقـرر     ٤٧، وفقاً للفقرة    غري قائمة على السوق   نُُّهج  عملها لوضع   
التوصية مبشروع مقرر يقدم إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويعتمده يف دورته العـشرين               

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(
األورويب لالحتـاد   مية والتكنولوجية عن امتناهنا     وأعربت اهليئة الفرعية للمشورة العل      -٢

ويج ونيوزيلنـدا للـدعم   وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنر   
 تشرين  ٧، املعقودة يف    النُُّهج غري القائمة على السوق    املايل الذي قدمته حللقة العمل املتعلقة ب      

 يف بون بأملانيا باالقتران مع حلقة العمل املتعلقة بإطار النهج املختلفـة             ٢٠١٣أكتوبر  /األول
 .وحلقة العمل املتعلِّقة باآلليات اجلديدة القائمة السوق

 املتعلق حبلقة العمل    )١(اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير      ورحبت  -٣
 غري القائمة على السوق وشجعت األطراف على االستفادة مـن املعلومـات             النُُّهجاخلاصة ب 

__________ 
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ومن املنظمات املعتمـدة بـصفة       ف املقدمة من األطرا   )٢(الواردة يف تلك الوثيقة ومن اآلراء     
 . د مواصلة العمل بشأن هذا املوضوعمراقب عن

الفريـق العامـل    والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن عمل           -٤
عمل اهليئـات   يقوم على   ) فريق منهاج ديربان  (املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز       

إطار هذا البند الفرعـي      والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن العمل الذي تقوم به يف            .)٣(الفرعية
 ٢٠١٥  بـشأن اتفـاق عـام      فريق منهاج ديربان   جلدول األعمال يتم دون املساس بعمل     

 .٢٠٢٠  عامقبل  ماومستوى الطموح يف الفترة

وأخذت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باستعداد األطراف لتقاسم املعلومات واخلـربات             -٥
وذكرت أيضاً  . النهج غري القائمة على السوق    واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتنفيذ       
لتجميع وإتاحة هذه املعلومات واخلـربات       )٤(بالطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف إىل األمانة      

 .واملمارسات اجليدة لعامة اجلمهور

إىل أن تقـدم إىل   واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب     ودعت اهليئة الفرعية األطراف     -٦
  اخلربات واملمارسات اجليدةءها بشأن آرا ،٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٢  يف موعد أقصاه   ،األمانة

 :يلي  ماذات الصلة بتصميم وتنفيذ النهج غري القائمة على السوق اليت تتضمن، دون حصر،

نهج غـري   ال وتنفيذ   وضعأفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما يتعلق ب        )أ(  
  ؛قائمة على السوقال

 لتعاون الدويل بشأن النهج غري القائمة على السوق؛ اخيارات  )ب(  

، اليت تتضمن، دون حصر، مسامهتها يف التنمية        ذه النهج  هل الفوائد املشتركة   )ج(  
  املستدامة والقضاء على الفقر والتكييف؛

معلومات عن مدى معاجلة هـذه النـهج للعناصـر املـشار إليهـا يف                 )د(  
  .٢، الفقرة ١٨-أ م/١ املقرر
املشار إليها  وت اهليئة الفرعية إىل األمانة إتاحة املعلومات املقدمة من األطراف           وطلب  -٧

  . أعاله على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية٦يف الفقرة 
وطلبت أيضاً إىل األمانة أن تقوم بإعداد ورقة تقنية عن املـسائل املـشار إليهـا يف                   -٨

قدمة املشار إليها يف نفس الفقرة، واملعلومات املقدمة        املعلومات امل إىل   أعاله باالستناد    ٦ الفقرة

__________ 

    :متاح على العنوان التايل )٢(
http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non-market_mechanisms/items/7711.php. 

 .٦، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٣(
 .٤٩الفقرة  ،١٨-م أ/١املفرر  )٤(
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 )٥()أ(١٣ ذات الصلة املشار إليها يف مشروع االستنتاجات املتوقع اعتماده يف إطار البند الفرعي            
 من جدول أعمال الدورة األربعني للهيئة الفرعية، وغريها من املواد ذات الصلة، لكي تنظر فيها              

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول (حلادية واألربعنيا يف دورهتا اهليئة الفرعية
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال               -٩

 أعـاله   ٦باالستناد إىل املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة         احلادية واألربعني   يف دورهتا   
اله، هبدف التوصية مبشروع مقرر يتعلق بالنهج غري    أع ٨والورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة       

  . ويعتمده٢٠القائمة على السوق لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته 
املـشار  ،   األمانة سيكون لألنشطة اليت ستضطلع هبا      مبا وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٠

 يكون اضـطالع األمانـة      وطلبت أن . ، من آثار مقدرة يف امليزانية      أعاله ٨ة  إليها يف الفقر  
  .باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

        

__________ 

)٥( FCCC/SBSTA/2014/L.10 ٦، الفقرة. 


