
 

(A)   GE.14-05222    200614    200614 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
   من جدول األعمال)ج(١٣البند 
   السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقيةاآلليات

  آللية اجلديدة القائمة على السوقا

  اآللية اجلديدة القائمة على السوق    

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

احملـددة يف   ) يـة اجلديـدة   اآلل(لوضع طرائق وإجراءات لآللية اجلديدة القائمة على السوق         
، بغيـة   ١٨-م أ /١ من املقـرر     ٥١ و ٥٠ للفقرتني   ، وفقاً ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٨٣ الفقرة

/ كـانون األول (التوصية مبشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين         
  ).٢٠١٤ديسمرب 

تحدة لربيطانيا العظمى   وأعربت عن عرفاهنا لالحتاد األورويب، وسويسرا، واململكة امل         -٢
يرلندا الشمالية، والنرويج، ونيوزيلندا، على دعمها املايل حللقة العمل املتعلقة باآللية الـيت             أو

 يف بون بأملانيا بالتزامن مع حلقة العمل املتعلقـة          ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٨عقدت يف   
  .ائمة على السوقبإطار النُّهج املختلفة وحلقة العمل املتعلقة بالنُّهج غري الق

 الصادر عن حلقة العمل الـيت       )٢( والتقرير )١(ورحبت اهليئة الفرعية بامللخص التقين      -٣
تناولت اآللية، وشجعت األطراف على أن تعتمد على املعلومات الواردة يف هاتني الـوثيقتني   

__________ 

)١( FCCC/TP/2013/6. 
)٢( FCCC/SBSTA/2013/INF.13. 
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ملـها   اليت قدمتها األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب عند مواصلة ع          )٣(وعلى اآلراء 
  .بشأن هذه املسألة

ربـان  يوأشارت اهليئة الفرعية إىل أن عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج د         -٤
 إىل أن عملها يف إطار هـذا  وأشارت أيضاً. )٤(للعمل املعزز يستهدي بعمل اهليئتني الفرعيتني   

ـ                 اق البند الفرعي من جدول األعمال ال ميس عمل منهاج ديربـان املـذكور بـشأن اتف
  .٢٠٢٠ وطموح ما قبل عام ٢٠١٥ عام
 إىل رغبة األطراف يف تبـادل املعلومـات واخلـربات           وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً     -٥

 بطلب مؤمتر األطراف إىل     وذكّرت أيضاً . واملمارسات اجليدة املتعلقة بتصميم اآللية وتشغيلها     
  .ة وتيّسر الوصول إليها أن جتمع تلك املعلومات واخلربات واملمارسات اجليد)٥(األمانة

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل               -٦
  : آراءها يف اآللية، ومن ذلك ما يلي٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٢األمانة يف موعد أقصاه 

  تصميمها وأسلوب إدارهتا؛  )أ(  
  وضع العناصر املمكنة لطرائقها وإجراءاهتا؛  )ب(  
أو /كفالة حدوث تراجع ملحوظ يف انبعاثات غـازات الدفيئـة و          "معىن    )ج(  
  ؛)٦("جتنبها

الدروس املستفادة من آليات بروتوكول كيوتو اليت قد ُينتفع هبا يف وضـع               )د(  
   أعاله؛١ لربنامج العمل املشار إليه يف الفقرة )٧(العناصر املمكنة

   بروتوكول كيوتو؛عالقتها بإطار النُّهج املختلفة وآليات  ) ه(  
  .عالقتها بطموح التخفيف املعزز  )و(  

 أعاله علـى    ٦وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح اآلراء املذكورة يف الفقرة              -٧
  .موقع االتفاقية

 أن تعد ورقة تقنية عن تصميم اآللية وتشغيلها كي تنظـر فيهـا           وطلبت إليها أيضاً    -٨
مستندةً إىل اآلراء   ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (دية واألربعني   اهليئة الفرعية يف دورهتا احلا    

  . أعاله وغريها من املستندات ذات الصلة٦املشار إليها يف الفقرة 
__________ 

ــايل )٣( ــرابط الت ــى ال ــاح عل  _http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non-market>: مت
mechanisms/items/7711.php>. 

 .٦، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٤(
 .٥٣، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٥(
 ).ج(٥١، الفقرة ١٨-م أ/١، و املقرر ٧٩، الفقرة ١-م أ/٢، و املقرر ) ه(٨٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
 .٥١، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٧(
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ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال               -٩
 أعاله والورقـة التقنيـة   ٦ الفقرة يف دورهتا احلادية واألربعني مستندةً إىل اآلراء املذكورة يف   

بغية التوصية مبشروع مقرر عن اآللية ينظر فيه مؤمتر األطراف           أعاله   ٨املشار إليها يف الفقرة     
  . ويعتمده يف دورته العشرين

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنـشطة الـيت                -١٠
وطلبت إىل األمانـة أن تـضطلع       .  أعاله ٨ى النحو املذكور يف الفقرة      ستقوم هبا األمانة عل   

  .باإلجراءات الواردة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوفر املوارد املالية

        


