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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 
  من جدول األعمال املؤقت) ز(١١البند 

  املسائل املتعلقة بالتمويل
على النتائج  التمويل القائمتقرير عن برنامج العمل املتعلق ب 

املشار إليهـا    أجل التقدم يف التنفيذ الكامل لألنشطة      من
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠الفقرة  يف

تقرير عن حلقيت العمل املنظمتني يف إطار برنـامج العمـل املتعلـق                 
بالتمويل القائم على النتائج من أجل التقدم يف التنفيذ الكامل لألنشطة           

  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠ الفقرة املشار إليها يف

  مذكرة مقدمة من الرئيسني املتشاركني    

  موجز    
يتضمن هذا التقرير معلومات عن نتائج حلقيت العمل املنظمتني يف إطار برنامج العمل               

 ٧٠املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقـرة        
ويتألف التقرير من موجزات للعروض املقدمة ونتائج املناقـشات الـيت   . ١٦-م أ/١ من املقرر 

برنـامج  دت يف إطار    ُحدِّوتناولت حلقتا العمل اجملاالت الثالثة اليت       . جرت أثناء حلقيت العمل   
سبل ووسائل حتويل املدفوعات لصاحل اإلجراءات القائمة علـى         ) أ: (العمل املذكور آنفاً وهي   

سبل حتسني تنسيق التمويل القائم على      ) ج(سبل حتفيز املنافع من غري الكربون؛       ) ب(النتائج؛  
نقاط تقارب رئيسية شىت أثناء املناقشات اليت تناولت يف حلقة العمل الثانية            برزت  وقد  . النتائج

وُحـددت يف كلتـا     . سبل ووسائل حتويل املدفوعات لصاحل اإلجراءات القائمة على النتائج        
وباإلضافة إىل ذلك، يعرض هـذا   . الصياغة أو/قضايا تتطلب مزيداً من البحث و     حلقيت العمل   

التقرير العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لدى تصميم هيكل للتمويل القائم على النتـائج               
  .١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  

 FCCC/CP/2013/5  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
6 September 2013 
Arabic 
Original: English 



FCCC/CP/2013/5 

GE.13-62834 2 

  احملتويات
  الصفحة تالفقـرا 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٤-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٤  ٥  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٤  ٦  ......................اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف  - جيم     

  ٤  ١٤-٧  ......................................................مداوالت حلقيت العمل  - ثانياً  
  ٦  ٥٠-١٥   ..ئجسبل ووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنسيق التمويل القائم على النتا  - ثالثاً  

  ٦  ٢٤-١٥  ....................................................موجز العروض  - ألف     
  ٩  ٥٠-٢٥  .........................القضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشات  -  باء     

  ١٧  ٦٣-٥١  ...........................................سبل حتفيز املنافع من غري الكربون  - رابعاً  
  ١٧  ٥٤-٥١  ....................................................موجز العروض  - ألف     
  ١٨  ٦٣-٥٥  .........................القضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشات  -  باء     

العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لدى تـصميم هيكـل للتمويـل القـائم                 - امساًخ  
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، االضطالع بربنامج عمل بشأن     )١(١٨-م أ /١األطراف، مبوجب مقرره    قرر مؤمتر     -١

، مبا يشمل تنظيم حلقيت عمل، من أجل التقدم يف          ٢٠١٣التمويل القائم على النتائج يف عام       
املبـادرة املعـززة     (١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة        

املبـادرة  "، ويشار إليها فيما يلي باسم ها وتدهورالغاباتإزالة خلفض االنبعاثات النامجة عن   
ودعا مؤمتر األطراف رئيسه إىل تعيني رئيسني لربنامج العمل، أحدمها من بلـد             . )٢(")املعززة

وطلب مؤمتر األطـراف إىل األمانـة أن تـساعد          . نام طرف واآلخر من بلد متقدم طرف      
  .الرئيسني يف دعم حلقيت العمل

ؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب املقرر نفسه، أن هدف برنـامج العمـل هـو              وقرر م   -٢
نشطة املبـادرة   املخصص أل املسامهة يف اجلهود اجلارية من أجل زيادة وحتسني فعالية التمويل           

، وأن برنامج العمل سـيبحث      ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٧ و ٦٦املعززة، مع مراعاة الفقرتني     
دف، مع مراعاة جمموعة كبرية من املصادر، مثلما يشار إليها   اخليارات الكفيلة بتحقيق هذا اهل    

  :، مبا فيها ما يلي١٧-م أ/٢ من املقرر ٦٥يف الفقرة 
  سبل ووسائل حتويل املدفوعات لصاحل اإلجراءات القائمة على النتائج؛  )أ(  
  سبل حتفيز املنافع من غري الكربون؛  )ب(  
  نتائج؛سبل حتسني تنسيق التمويل القائم على ال  )ج(  

وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، إىل الرئيسني أن ُيعّدا، بـدعم مـن                -٣
األمانة، تقريراً عن حلقيت العمل لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عـشرة هبـدف                

  .اعتماد مقرر بشأن هذه املسألة
عقـاد الـدورة    وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن ينتهي برنامج العمل حبلول موعد ان            -٤

  .التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

__________ 

 .٣٣-٢٥، الفقرات ١٨-م أ/١املقرر  )١(
، البلدان األطراف النامية علـى املـسامهة يف         ١٦-م أ /١ من مقرره    ٧٠شجع مؤمتر األطراف، يف الفقرة       )٢(

خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة   : اليةعمليات التخفيف يف قطاع الغابات عن طريق تنفيذ األنشطة الت      
الغابات؛ وخفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛ واحملافظة على خمـزون الكربـون يف الغابـات؛                

 ).يشار إليها أيضاً باسم املبادرة املعززة(واإلدارة املستدامة للغابات؛ وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات 



FCCC/CP/2013/5 

GE.13-62834 4 

  نطاق املذكرة  -باء  
، وموجزاً للعـروض    )الفصل الثاين (تتضمن هذه الوثيقة وصفاً ملداوالت حلقيت العمل          -٥

دفوعات، املقدمة والقضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشات املتعلقة بسبل ووسائل حتويل امل           
، وموجزاً للعـروض    )الفصل الثالث (وسبل ووسائل حتسني تنسيق التمويل القائم على النتائج         

املقدمة والقضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشات املتعلقة بسبل حتفيز املنـافع مـن غـري                
ل مـن   ويعرض الفصل األخري من الوثيقة ما ُحدد خالل حلقيت العم         ). الفصل الرابع (الكربون  

عناصر رئيسية ينبغي النظر فيها لدى تصميم هيكل للتمويل القائم على النتائج من أجل التنفيذ               
  ).الفصل اخلامس (١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها مؤمتر األطراف  -جيم  
ورته التاسعة عشرة املعلومات الواردة يف هذا       رمبا يود مؤمتر األطراف أن يبحث يف د         -٦

  . أعاله، بغية اعتماد مقرر بشأهنا٢التقرير، يف إطار نظره يف املسائل املبّينة يف الفقرة 

  مداوالت حلقيت العمل  -ثانياً  
يف إطار التحضري حللقيت العمل، عقد الرئيسان ومها الـسيدة كريـستينا فويغـت                -٧
اجتماعات غري رمسية واجتماعات ثنائيـة مـع        ) إندونيسيا(ي  والسيد أغوس سار  ) النرويج(

األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب على هامش الدورة الثانية للفريق العامل املخصص            
املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز والدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمـشورة              

وساعدت آراء وإسهامات األطراف واملنظمات     . الفرعية للتنفيذ العلمية والتكنولوجية واهليئة    
 يف رئاسة كلتا حلقيت العمل      تشاركو. )٣(حلقيت العمل حماور  املعتمدة بصفة مراقب يف حتديد      

كل مـن   املنظمتني يف إطار برنامج عمل مؤمتر األطراف املتعلق بالتمويل القائم على النتائج             
الوالية واألهداف يف كل حلقة     املتشاركان  الرئيسان  وعرض  . السيدة فويغت والسيد ساري   

  .عمل وقّدما النهج املتبع يف العمل

  حلقة العمل األوىل بشأن التمويل القائم على النتائج    
ُنظمت حلقة العمل األوىل بشأن التمويل القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامـل                -٨

الل الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئـتني        ألنشطة املبادرة املعززة على مدى نصف يوم خ       
وكانت حلقة العمل   . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٠الفرعيتني يف فندق ماريتيم، ببون يف أملانيا، يف         

  .مفتوحة أمام مجيع األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب اليت شاركت يف الدورتني
__________ 

: لك االجتماعات غري الرمسيـة واالجتماعـات الثنائيـة يف العنـوان التـايل       ترد رسائل الرئيسني بشأن ت     )٣(
<http://unfccc.int/7376>. 
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اليت ُنظمت يف   لرئيسية حللقة العمل    وانطلقت حلقة العمل بعرض عام تناول النتائج ا         -٩
خيارات متويل التنفيذ الكامـل لألنـشطة        لبحث   ، يف بانكوك بتايلند   ٢٠١٢أغسطس  /آب

، تلته بيانات قصرية أدىل هبا ممثلو مخسة أطراف يتألف منها فريـق             )٤(املتصلة باملبادرة املعززة  
وبعد جلسة  . حها الرئيسان ، ركز معظمها على الرد على جمموعة أسئلة حمددة طر         )٥(املناقشة

. أسئلة وأجوبة، أجرى املشاركون يف حلقة العمل مناقشة عامة جملموعة األسـئلة نفـسها             
  .واختتمت حلقة العمل بعرض الرئيسني موجزاً مشل النقاط الرئيسية

  .)٦(وترد معلومات مفصلة عن حلقة العمل يف موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي  -١٠

  ية بشأن التمويل القائم على النتائجحلقة العمل الثان    
ُنظمت حلقة العمل الثانية بشأن التمويل القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل               -١١

ألنشطة املبادرة املعززة علـى مـدى يـومني، يف مركـز حبـوث العلـوم االجتماعيـة                  
Wissenschaftszentrum      ـ . ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٢ و ٢١، ببون يف أملانيا، يومي دمت وق

  .املفوضية األوروبية وحكومة النرويج الدعم املايل لتنظيم حلقة العمل
 طرفاً غري مدرج يف     ٤٢ ممثالً يف حلقة العمل الثانية، ميثلون        ٩١وشارك ما جمموعه      -١٢

 طرفاً مدرجاً يف املرفق األول لالتفاقية، ومثاين منظمات حكومية          ١٦املرفق األول لالتفاقية، و   
اتفاقية : وفيما يلي املنظمات احلكومية الدولية املمثلة     . )٧(ات غري حكومية  دولية، وتسع منظم  

التنوع البيولوجي، والصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العاملية، واتفاقية األمم املتحـدة            
ملكافحة التصحر، واملبادرة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للتعاون            

جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميـة، واملركـز         يف  
  .العاملي للحراجة الزراعية، والبنك الدويل

وقدم الرئيسان، يف اليوم األول من حلقة العمل، عرضاً تناوال فيه النتائج الرئيـسية                -١٣
 أعاله، تلته عروض شىت بشأن      ١٠-٨رات  املنبثقة عن حلقة العمل األوىل املشار إليها يف الفق        

وبعد ذلك،  . سبل ووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنسيق التمويل القائم على النتائج          
أجرى املشاركون يف حلقة العمل مناقشات عامة بشأن املوضوعني املذكورين، وتبادلوا اآلراء  

اليوم الثاين من حلقة العمـل إىل       وقُسِّم  . بشأن جمموعة من األسئلة احملددة طرحها الرئيسان      
__________ 

 .<http://unfccc.int/7028>: ميكن االطالع على تفاصيل حلقة العمل املذكورة يف العنوان التايل )٤(
 . وإندونيسيا وغانا وكوستاريكااالحتاد األورويب/أستراليا وأملانيا: ُمثِّلت يف فريق املناقشة البلدان التالية )٥(
)٦( <http://unfccc.int/7671>. 
هت األمانة دعوة إىل كل واحدة من فئات منظمات اجملتمع املدين           قبل حلول موعد تنظيم حلقة العمل، وجَّ       )٧(

املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة بالبيئـة،        : وقد عّينت ثالث منها خرباء حلضور حلقة العمل هي        . التسع
ري احلكومية املعنية بالبحوث واملنظمات غري احلكومية املستقلة، واملنظمات غري احلكومية املعنية            واملنظمات غ 

وملعرفة املنظمات اليت مثلت الفئات الـثالث، يرجـى الرجـوع إىل قائمـة              . بقطاعي األعمال والصناعة  
 .املشاركني يف حلقة العمل
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الـيت  جلستني مواضيعيتني، تناولت كل واحدة منهما جمموعة مستقلة من األسئلة احملـددة             
بعروض تطرقت إىل سبل حتفيز املنـافع مـن غـري           الثاين  واسُتهل اليوم   . طرحها الرئيسان 

دد املشاركون  ويف اجللسة األخرية، ح   . الكربون، تلتها مناقشات عامة بشأن املوضوع نفسه      
يف حلقة العمل وناقشوا العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لدى تصميم هيكل للتمويـل               

  .القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل إلجراءات املبادرة املعززة
وترِد معلومات مفصلة عن حلقة العمل، فضالً عن موجز غري رمسي حللقة العمـل                -١٤

  .)٨( موقع االتفاقية اإلطارية الشبكيأعّده الرئيسان، يف

سبل ووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنسيق التمويل القـائم            -ثالثاً  
  على النتائج

  موجز العروض  -ألف  
يلخص هذا الفرع العروض والبيانات اليت أُديل هبا يف حلقيت العمل بـشأن سـبل                 -١٥

  .ل القائم على النتائجووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنسيق التموي

  موجز القضايا اليت تناولتها حلقة العمل األوىل  -١  
متهيداً حللقة العمل األوىل، قُّدم تذكري مقتضب باملناقشات املتعلقة بتمويل املبـادرة              -١٦

 املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل         لاملعززة، اليت جرت يف إطار الفريق العام      
 من خالل عرض موجز تناول النتائج املنبثقة عن حلقة العمل السابقة املشار          مبوجب االتفاقية، 

خيارات التمويـل  ) أ: (وأبرز العرض ثالثة جماالت مواضيعية هي. )٩( أعاله ٩إليها يف الفقرة    
دور القطاع اخلـاص يف االسـتثمارات       ) ب(وموارده واالعتبارات التمكينية ذات الصلة؛      

العناصر الرئيسية إلطار لتمويل التنفيذ الكامـل لإلجـراءات         ) ج(زة؛  املتعلقة باملبادرة املعز  
  .القائمة على النتائج ضمن املبادرة املعززة

وبعد ذلك، شكّل مخسة ممثلني ألطراف فريَق مناقشة وقدم كل منهم آراءه رّداً على               -١٧
سـائل حتويـل   ومشلت الردود اجلوانب التالية املتعلقة بسبل وو   . سؤال معّين طرحه الرئيسان   

السمات الفريدة لتمويل أنشطة املبـادرة      : املدفوعات لصاحل اإلجراءات القائمة على النتائج     
املعززة؛ والتحديات أو العقبات اليت تواجهها البلدان الناميـة األطـراف يف الوصـول إىل               

لتـصدي  أو تلقيها لتنفيذ املبادرة املعززة، والسبل الكفيلـة با /مدفوعات قائمة على النتائج و  
لتلك التحديات والعقبات؛ والطرق اليت تتبعها املبادرات الثنائية واملتعددة األطراف لتـذليل            

__________ 

)٨( <http://unfccc.int/7729>. 
 .FCCC/AWGLCA/2012/INF.8لقة العمل يف الوثيقة يرِد التقرير الكامل عن ح )٩(
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العقبات؛ ومتطلبات زيادة حجم التمويل واالستثمار وضمان إمكانية التنبؤ هبما؛ والـسبل            
والوسائل املمكنة لكفالة الربط بني املدفوعات القائمة على النتـائج ومعاجلـة الـضمانات              

 أدنـاه   ١-باء-انظر الفصل ثالثاً  (مراعاهتا، ومعاجلة أسباب إزالة الغابات واحلد من املخاطر         و
  ).لالطالع على مزيد من املعلومات عن هذه املناقشات

  موجز العروض املقدمة يف حلقة العمل الثانية  -٢  
قة عن حلقة   قدم الرئيسان، يف حلقة العمل الثانية، إحاطة بشأن النتائج الرئيسية املنبث            -١٨

وعرض أحد رئيسي برنامج عمل مؤمتر األطراف املتعلق بالتمويـل الطويـل            . العمل األوىل 
، معلومات حمدَّثة عن األنشطة اليت جيري تناُوهلـا يف          )السويد(األجل، السيد مارك ستوري     

آراء ومقترحات بشأن الـسبل     أبرزت  وبعدئذ، قُّدمت عدة عروض     . )١٠(إطار برنامج العمل  
  . للمضي قدماً بربنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائجاملمكنة
واقترح ممثل الربازيل هيكالً للمدفوعات القائمة على النتائج من أجل تنفيذ أنـشطة               -١٩

املبادرة املعززة، رأى أنه سيكون بسيطاً وفعاالً يف توفري دعم كاف وميكن التنبؤ به للبلـدان                
الـصندوق األخـضر للمنـاخ      ) أ: (قترح ثالثة عناصر رئيسية هي    ويضم اهليكل امل  . النامية

تعيني كل بلد نام كياناً وطنيـاً لتنـسيق   ) ب(باعتباره أهم مؤسسة مالية متعددة األطراف؛      
ضمن نتائج املبادرة املعززة  تدرج فيه   مستودع بيانات شبكي    استحداث  ) ج(املبادرة املعززة؛   

األخضر أبرز العرض الدور احملوري الذي يؤديه الصندوق        و. موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي   
يف كفالة تلقي البلدان النامية مدفوعات لقاء جزء كبري من إجراءاهتا ونتائجها يف إطار املبادرة   
املعززة، إما من خالل متويل مسبق الستعدادها أو من خالل مدفوعات الحقة يف شكل منح               

). هنج غري قائم على الـسوق     (ها والتحقق منها متاماً     مقابل نتائج ميكن قياسها واإلبالغ عن     
وستتوىل الوحدات الوطنية املعنية بتنسيق املبادرة املعززة مواءمة طلبـات احلـصول علـى              

النتائج إىل اجلهات الفاعلة دون الوطنيـة علـى         حتقيق  املدفوعات وتلقِّيها، فضالً عن إسناد      
مـستودع  اسـتحداث    ويشمل املقترح أيضاً     .النحو احملدد وفقاً ألولويات كل بلد وظروفه      

، ُتحفظ فيه معلومات نتائج املبادرة املعززة وُتتتّبع فيـه          ‘أداة املطابقة ‘بيانات شبكي، يسمى    
مالئمة وقدم ممثل الربازيل نقطة إضافية مفادها أن اتباع ُنُهج          . املدفوعات القائمة على النتائج   

  . املعاوضةيستبعد استخدام آلياتأمر قائمة على السوق 
وعرضت ممثلة بابوا غينيا اجلديدة، باسم ائتالف بلدان الغابات املطرية، آراء بـشأن               -٢٠

وأشري . طرائق حتويل املدفوعات لصاحل اإلجراءات القائمة على النتائج يف إطار املبادرة املعززة           
الكفـاءة  نقص اإلجراءات امللموسة؛ وانعدام     : يف هذا الصدد إىل أربعة حتديات رئيسية هي       

. الفعالية يف أداء آليات التمويل؛ ونقص التمويل؛ وغياب إدارة دوليـة منـسقة وفعالـة               أو
__________ 

ترِد معلومات إضافية عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل مؤمتر األطراف املتعلق بالتمويل الطويل                 )١٠(
 .<http://unfccc.int/6814>: األجل يف العنوان التايل
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وحددت املمثلة أيضاً عدة ثغرات يف التمويل احلايل للمبادرة املعززة، منها عدم التنسيق بـني           
لـى  وأشارت إىل وجود التباس ع. آليات التمويل واالفتقار إىل االنسجام وإىل معايري موحدة    

مستويات شىت بني البلدان املنفذة واجلهات املاحنة ومؤسسات التمويل وسائر اجلهات املعنية            
وبغية معاجلة التحديات والثغرات القائمة وحل مشكلة عدم التنسيق،         . من أصحاب املصلحة  

وتدبري شؤوهنا  يقترح االئتالف إنشاء هيئة إلدارة املبادرة املعززة هبدف تنسيق طلبات الدعم            
تيسري حشد الدعم املايل والتكنولوجي وزيادة نطاقه، واحلرص على الشفافية واإلنصاف يف            و

  .توزيع األموال، وتلبية االحتياجات التقنية واالحتياجات يف جمال بناء القدرات
وأبرز ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات طرائق خمتلفة ُتتَّبع يف حبث ُنهج السياسات               -٢١

وذهب إىل أن النهج . جيابية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها       واحلوافز اإل 
الذي جيعل من الكربون حمور االهتمام يف املبادرة املعززة يركز يف معظمه علـى إجـراءات                

واقترح املمثل اتبـاع    . التخفيف ويستند إىل املدفوعات الالحقة والنُهج القائمة على السوق        
، وهو هنج ُصمم للنهوض فعالً بالنـُهج        )النهج اجلامع ( التخفيف والتكيف    النهج اجلامع بني  

غري القائمة على السوق ويركز على استدامة إجراءات التخفيف من خالل تكيـٍف كلـي               
ويستند النهج اجلامع إىل متويل عام مستدام، يـشمل التمويـل املـسبق             . وشامل ومتكامل 

تائج، على حنو يراعي مؤشرات التخفيف والتكيـف        والالحق، لتنفيذ إجراءات قائمة على الن     
خاصـة  نافـذة   اسـتحداث   ويدعو املقترح أيضاً الصندوق األخضر للمناخ إىل        . املشتركة

  .‘ثر تغري املناخ يف الغابات والتكيف معهأختفيف ‘بإجراءات 
تائج، وأبرز ممثل كولومبيا آراء بلده بشأن هيكل متويل املبادرة املعززة القائم على الن              -٢٢

ضمان : وعرض ثالثة جوانب رئيسية يف اهليكل هي      . ورّد على األسئلة اليت طرحها الرئيسان     
 والتمويل املقدم لإلجراءات القائمـة علـى        اإلبالغيةبني العناصر املنهجية و   وجود ترابطات   
ضية يف  القائمة بني املبادرة املعززة وسائر اهليئات واملسارات التفاو       الترابطات  النتائج؛ ومراقبة   

وباإلضافة إىل ذلك، اقترح    . إطار االتفاقية؛ وتقدمي اإلرشادات إىل الصندوق األخضر للمناخ       
وعالوة على ذلك، اقترح ممثل  . املبادرة املعززة الوحدات املعنية ب   سجل لتتبع    استحداثاملمثل  

، ميكن أن تـشمل      األخضر كولومبيا أن يقدم مؤمتر األطراف إرشادات إىل جملس الصندوق        
اإلجراءات القائمة  املتعلقة ب تشجيع الصندوق على اعتماد واتباع اإلرشادات املنهجية        : يلي ما

 مرحلياً على    أو على الصعيد الوطين  وذلك سواء   يف إطار املبادرة املعززة     املتخذة  على النتائج   
 مـن املبـادرة     )١١(الصعيد دون الوطين؛ وتشجيع الصندوق على دعم متويل املرحلة الثانيـة          

  .باملبادرة املعززةخاصة نافذة استحداث عززة؛ وتوجيه الصندوق إىل النظر يف امل

__________ 

دابري وطنية واستراتيجيات أو خطط عمل وطنيـة  تنفيذ سياسات وتبزة املرحلة الثانية من املبادرة املعزَّ تتعلق   )١١(
ميكن أن تشمل مواصلة بناء القدرات، وتطوير ونقل التكنولوجيات، وأنشطة توضيحية قائمة على النتـائج               

 ).٧٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر (
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وعرض ممثل املبادرة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة سبعة دروس مستخلصة مـن               -٢٣
سيتدفق رأس  ) أ: (إشراك القطاع اخلاص يف االستثمارات املتعلقة باملبادرة املعززة هي كاآليت         

ينبغـي أن  ) ب(ص على نطاق واسع إذا كانت احلوافز مـصممة جيـداً؛            مال القطاع اخلا  
:  على تلبية أربعة شروط هي     ميكن التنبؤ هبا  واألجل  طويلة  سياسات  ُيحرص فيما يوضع من     

ينبغي تعبئـة   ) ج(؛  كفاية املدة، واجلدوى التجارية، وااللتزام القانوين، وسهولة االستيعاب       
سبة، ذلك أن كثرياً من األنشطة اخلضراء يتطلب احتياجات         التمويل حاملا توضع احلوافز املنا    

تؤدي املـدفوعات   ) و(طلبه عنصران هامان؛    ) ه (؛عرض التمويل ) د(مالية مسبقة كبرية؛    
القائمة على النتائج إىل فوائد كثرية يف ميادين مالية أخرى، كما هـو احلـال يف التمويـل                  

تتسم املدفوعات القائمة على النتائج بأمهية      ) ز(االجتماعي القائم على سندات املنفعة العامة؛       
 املبادرة املعززة مـن     لوبغية زيادة نطاق متوي   . ‘املشهد العام ‘بالغة، ومع ذلك جيب أال نغفل       

 االستثمار  خماطرتكافئ  مغرية  بلورة مسات   خالل حشد رأس مال القطاع اخلاص، ال بد من          
  .املزايا التجارية املتأتية من هذا االستثماريف املبادرة املعززة أو تقدمي أدلة مقنعة على 

 ببيانـات تنـاولوا فيهـا جتـارهبم     )١٢(وأدىل ممثلو أربع منظمات حكومية دوليـة    -٢٤
آراءهم بشأن حتويل املدفوعات لتمويل األنشطة القائمة على النتائج يف إطار املبـادرة              أو/و

 اً قوي، غري أن تفعيلها يتطلب أيضاً وقتوأُقّر بأن املدفوعات القائمة على النتائج حافز    . املعززة
 وموارد كثرية، ألن املؤسسات والقدرات واألطر التنظيمية الالزمة لتلقي املـدفوعات            طويالً

وأيد املمثلون رأياً مفاده أن توخي      . القائمة على النتائج معقدة ويستغرق إنشاؤها وقتاً طويالً       
نة للقياس واإلبالغ والتحقق ومعاجلة الضمانات      نتائج حمددة حتديداً جيداً واتباع عمليات متي      

وذهب البعض إىل أن .  حنو سليم شروط ال بد منها لتلقي املدفوعات القائمة على النتائج      على
وجود كيان وطين واحد ميكن أن يكون مفيداً يف مواجهة التحديات اليت تعترض التنـسيق،               

وأُعرب عن شاغل إزاء ضـرورة      . احننيوإىل أن هناك حاجة أيضاً إىل حتسني التنسيق بني امل         
توفري متويل مستمر ألنشطة التأهب يف إطار املبادرة املعززة بسبب أوجه التعقد والقيود الزمنية 

 إىل مزيد من األنشطة التوضيحية لتجميع التجارب اجة أيضاًاليت متيز عملية التأهب، وإزاء احل 
  .يف جمال التمويل القائم على النتائج

  ضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشاتالق  -باء  
يقدم هذا الفرع موجزاً بالقضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشات املتعلقـة بـسبل                -٢٥

  .ووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنسيق التمويل القائم على النتائج يف كلتا حلقيت العمل

__________ 

 عن إزالـة   وبرنامج األمم املتحدة خلفض االنبعاثات النامجة، ومرفق البيئة العاملية  ،الصندوق األخضر للمناخ   )١٢(
 . والبنك الدويل، يف البلدان الناميةهاوتدهورالغابات 
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ويل املدفوعات، اليت أُبـرزت خـالل حلقـة        القضايا الرئيسية املتصلة بسبل ووسائل حت       -١  
  األوىل العمل
طرح الرئيسان، استناداً إىل مشاوراهتما مع األطراف، جمموعة من األسئلة لتوجيـه              -٢٦

  ).انظر املرفق لالطالع على األسئلة(املناقشات خالل حلقة العمل األوىل 
لفريدة اليت تؤثر يف    ورداً على السؤال األول، حددت األطراف عدداً من السمات ا           -٢٧

مـساحات  األراضي وتشمل   ترتبط ب متويل املبادرة املعززة، منها كون املبادرة املعززة مسألة         
حيازة األراضي واحلقوق يف األراضي؛ وكون أسباب       هي  واسعة؛ وارتباطها مبسألة حساسة     

قُّع إسهام   الغابات وتدهورها أكثر تعقداً من أسباب االنبعاثات يف قطاعات أخرى؛ وتو           الةإز
الضمانات ومراعاهتا؛ وكون املـدفوعات     مسألة  املبادرة املعززة يف حتقيق مزايا أخرى مبعاجلة        
ويف املقابل، حددت األطراف أيـضاً عناصـر        . سُتقدَّم يف وقت الحق وستستند إىل النتائج      

ماد اعت املبادرة املعززة مع خيارات التخفيف يف قطاعات أخرى، مبا يشمل            هامشتركة تتقامس 
طن من مكافئ ثاين أكسيد     هي ال مفهوم موحد للقياس واإلبالغ والتحقق استناداً إىل وحدة         

  .األداء بناًء على أساس مرجعيوتقييم  مستوى مرجعيوحتديد الكربون، 
وأشارت البلدان النامية األطراف إىل عقبات تعترض الوصول إىل مدفوعات قائمة             - ٢٨

أو تعترض تلقيها، مـن بينـها اخـتالف الـشروط        /عززة و على النتائج لتنفيذ املبادرة امل    
والعمليات واملعايري باختالف قنوات التمويل، مما يؤدي إىل عدم تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ             

وأثريت أيضاً قـضية    . املبادرة املعززة ويؤدي أيضاً إىل عدم اإلنصاف يف ختصيص األموال         
نية التنبؤ بالتمويل، ووجود ثغرة بني متويـل        حمدودية التمويل القائم، وال سيما غياب إمكا      

وأضاف بعض األطراف أن الطلب على وحدات       . البداية السريعة والتمويل الطويل األجل    
 باالنبعاثات هو طلب حمدود يف الوقت الراهن وال ميكن ارمن االجتاملتأتية خفض االنبعاثات 

 باألوضاع التنظيمية الوطنية يف     وتتصل العقبات األخرى املذكورة يف هذا الصدد      . التنبؤ به 
وفـق  لتعامل  جاهزة ل هذه البلدان   إذ ليست   البلدان النامية والقدرات املؤسسية والبشرية،      

 على النتائج يف إطار املبادرة      لقائمةلإلجراءات ا املخصصة  مع املدفوعات    املاحنون   هيطلب  ما
فع من غري الكربـون لزيـادة       وأُبرزت احلاجة إىل مواصلة مناقشة سبل حتفيز املنا       . املعززة

  .توضيح نطاقها ودورها
وأشري إىل أن التصدي للعقبات املذكورة أعاله سيتطلب من مجيع األطراف العمـل               -٢٩

ومن املهم للغاية وجود متويل مستدام واسع النطاق وميكن التنبؤ به، فضالً            . يف إطار شراكة  
وحـددت أطـراف دوراً رئيـسياً       . عن التحلي بالشفافية واإلنصاف يف توزيع املدفوعات      

 يف تيسري حتقيق هذا اهلدف، وأعربت عن توقعها أن يأيت معظـم             ناخللصندوق األخضر للم  
التمويل من القطاع العام، بينما ذهبت أطراف أخرى إىل أن حجم التمويل الالزم سيتطلب              

طـراف أن  ويرى بعض األ. من القطاع اخلاص االضطالع بدور هام يف متويل املبادرة املعززة     
 القائمة على النتائج على الصعيد الدويل هو        توجود هيكل مبسط مركزي وفعال للمدفوعا     



FCCC/CP/2013/5 

11 GE.13-62834 

وميكـن  . التآزر بني خمتلف مصادر التمويل وضمان التنسيق واالنسجام       لتعزيز  أفضل سبيل   
ورأت أطراف أن ما سيكون     . لتعزيز التعاون اإلقليمي  ‘ مركزاً‘استخدام هذا اهليكل باعتباره     

 سيما ألقل البلدان منواً، ملساعدة البلدان        هو بناء القدرات وتوفري املساعدة التقنية، وال       مهماً
وباإلضافة إىل ذلـك،    . على االنتقال من أنشطة التأهب إىل اإلجراءات القائمة على النتائج         

ذكرت أطراف أمهية استكمال العمل املتعلق باإلرشادات املنهجية يف إطار اهليئـة الفرعيـة              
 أنشطة املبادرة املعززة واإلبـالغ      بقياسورة العلمية والتكنولوجية، وخباصة فيما يتعلق       للمش

  .عنها والتحقق منها
وتضم بعض العناصر الرئيسية لزيادة حجم التمويل وكفالة إمكانية التنبؤ به، الـيت               -٣٠

احمللـي  (ت األخذ بنهج اإلدارة الرشيدة على مجيع املستويا      : ُحددت أثناء حلقة العمل ما يلي     
ويف مجيع القطاعات؛ وأمهية التقـدم يف استكـشاف الطرائـق املتـصلة       ) والوطين والدويل 
 على النتائج وبقياس أنشطة املبادرة املعززة واإلبالغ عنها والتحقق منها؛           ائمةباملدفوعات الق 

القائمة على وهتيئة بيئة مواتية، مبا يف ذلك بناء القدرات املؤسسية إلنشاء آلية حلفز املدفوعات 
وأُكد أن من املهم للغاية وضع نظام شامل يتـسم          . هذه اآللية ملتطلبات  النتائج واالستجابة   

وأضاف .  اختالف الظروف الوطنية والسماح للبلدان باختيار ما يناسبها        ملراعاةمبرونة كافية   
 بعض األطراف أن هناك حاجة إىل تقييم املخاطر واحلد من خمـاطر االسـتثمار الجتـذاب     

  .االستثمارات العامة واخلاصة
وذهبت أطراف، خالل املناقشة، إىل أن من املهم للغاية، لنجاح املبادرة املعـززة،               - ٣١

معاجلة الضمانات ومراعاهتا، ومعاجلة أسباب إزالة الغابات وتدهورها، واحلـرص علـى            
اركة اجملموعات  استفادة السكان احملليني من منافع املبادرة املعززة، بوسائل منها حتسني مش          

 املصلحة احملليني واإلقليميني واجلماعات احملليـة وسـكان الـشعوب           اباملعنية من أصح  
ئي أن من املفيد حبث قضايا أوسع نطاقاً، مثـل          وفيما يتعلق مبعاجلة األسباب، رُ    . األصلية

 إتاحة حوافز للزراعة املستدامة، وإعادة النظر يف احلوافز اليت ميكـن أن تـؤدي إىل آثـار          
وأشار أحد األطراف إىل أن من . عكسية، وتعزيز رصد ومراقبة قطع األشجار غري املشروع

املمكن، يف األطر القانونية والسياساتية الوطنية، النظر يف حتديد منافع من غـري الكربـون         
وباإلضافة إىل ذلك، أشري إىل ضرورة بناء       . ومصادر متويل معّينة للمكافأة على تلك املنافع      

وميكن أن تؤدي معاجلة الصلة بـني التخفيـف         . لتنفيذ على الصعيد دون الوطين    قدرات ا 
والتكيف بطريقة متكاملة وشاملة إىل زيادة القدرة على التأقلم واحلـد مـن املخـاطر،               

  .يفضي إىل حتسني سبل عيش السكان ورفاههم  مما

  القضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل حلقة العمل الثانية  -٢  
 أثناء اجللسة املوضوعية األوىل من حلقة العمل الثانية املناقـشات املتعلقـة             تواصلت  -٣٢

ويف تلـك اجللـسة،    . بسبل ووسائل حتويل املدفوعات، اليت اسُتهلت يف حلقة العمل األوىل         
أتيحت لألطراف أيضاً فرصة حبث سبل حتسني تنسيق التمويل القائم على النتـائج لتنفيـذ               



FCCC/CP/2013/5 

GE.13-62834 12 

رئيسان جمموعة من األسئلة لتوجيه املناقشات يف تلـك اجللـسة،           وصاغ ال . ةاملبادرة املعزز 
 يف ذلك اآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف حلقة العمل األوىل وخالل االجتماعات  نيمراعي

  ).انظر املرفق لالطالع على األسئلة(غري الرمسية 
ة باإلرشادات  ومتهيداً للمناقشات، عرض الرئيسان فهمهما لألحكام والعناصر املتعلق         -٣٣

 ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤املنهجية وخيارات التمويل املتاحة أصالً، على النحو الوارد يف املقررات           
وأشارا إىل أن . ، والبحث اجلاري بشأن القضايا املنهجية األخرى١٧-م أ/١٢ و١٧-م أ/٢و

س النتـائج   ، على أن ما ُيقدَّم على أسا      )١٣(١٧-م أ /٢ قد اتفق، عمالً باملقرر      ألطرافمؤمتر ا 
يتأتى من مصادر متنوعة عامة وخاصة وثنائية       ميكن أن   من متويل جديد إضايف وقابل للتنبؤ به        

وباإلضافة إىل ذلك، أشارا إىل كيانات التمويل       . ومتعددة األطراف، مبا فيها املصادر البديلة     
تصلة باملبادرة  املوجودة يف إطار االتفاقية وخارجها اليت تدعم يف الوقت الراهن اإلجراءات امل           

ودعا الرئيسان األطراف إىل أن تراعي أسئلتهما وتنظر يف العناصر          . املعززة يف البلدان النامية   
الغائبة اليت قد تلزم بدورها إلكمال صورة التمويل القائم على النتـائج            احللقات املفقودة   أو  

متر األطراف بشأن هـذه   املعززة، ويف نوع اإلرشادات اليت ميكن أن يقدمها مؤ   ادرةلتنفيذ املب 
ميكن أن ييسر تتبُّع وتنسيق املعلومات والتقـارير        ‘ مركز للمعلومات ‘واقترحا إنشاء   . املسألة

الواردة من البلدان اليت تنفذ املبادرة املعززة وقنوات املاحنني الثنائيـة واملتعـددة األطـراف               
  . تشغيل اآللية املالية لالتفاقيةاتوكيان

  يسية التقارب الرئنقاط    
تسىن لألطراف، يف املناقشات اليت جرت يف اجللسة ذات الصلة، التوصل إىل أرضية               -٣٤

عدة مبادئ توجيهية للتمويل القـائم      هذه العناصر   مشلت  و .مشتركة بشأن عدد من العناصر    
 أعاله، مثل مركـز     ٣٣املشار إليها يف الفقرة     احللقات املفقودة   على النتائج، وعوامل تشكل     

 والدور الذي ميكن أن يؤديه الصندوق األخضر للمناخ      وطنية، وكيانات التنسيق ال   املعلومات،
  .يف هيكل لتمويل املبادرة املعززة القائم على النتائج

 ُحددت مبادئ شىت ميكن أن توجه حتويل املدفوعات القائمـة           :املبادئ التوجيهية   - ٣٥
وتشمل املبـادئ املقترحـة     . ززةعلى النتائج من أجل التنفيذ الكامل ألنشطة املبادرة املع        

ضـمان  ) ب(اعتماد تنظيم مبسط وأيسر يكفل فعالية التمويل وشـفافيته؛            )أ: (يلي  ما
ضمان انطباق اإلرشادات اخلاصة باملبادرة املعززة على       ) ج (ل؛اإلنصاف يف توزيع التموي   

 واسـع؛   كفالة مشاركة البلدان النامية األطراف على نطـاق       ) د(مجيع املؤسسات املالية؛    
 املـزدوج تفادي احلساب   ) و(ضمان السالمة البيئية لإلجراءات القائمة على النتائج؛          )ه(

تقليص البريوقراطية إىل أقـصى حـد؛       ) ز (هود؛وسد ثغرات التمويل ودرء ازدواجية اجل     
  .خفض تكاليف املعامالت  )ح(

__________ 

 .٦٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٣(
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قائل إن إنشاء مركـز      أّيدت األطراف الرأي ال    :تتبُّع النتائج واملدفوعات املرتبطة هبا      -٣٦
أو سجل أو سجل تتبعـي أو مركـز         رقمي  أو مستودع   (للمعلومات على املستوى الدويل     

ميكن أن ييسر شفافية ومتانة نتائج املبادرة املعززة وشـفافية املـدفوعات            ) لتبادل املعلومات 
لقياس  االيت مشلهانتائج الكما سيساعد مركز املعلومات يف مجع وحفظ معلومات . املرتبطة هبا

مبا يشمل مجيع العناصر الالزمة لإلجراءات القائمة على النتائج، الواردة          (واإلبالغ والتحقق   
، ويف أي مقررات أخرى     ١٧-م أ /١٢ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤يف املقررات   

 وسـد  املزدوج ويف تتبُّع املدفوعات لتفادي احلساب       ،)ذات صلة صادرة عن مؤمتر األطراف     
ومن شأن املركز أيضاً أن ييـسر احلـصول علـى           . مويل ودرء ازدواجية اجلهود   ثغرات الت 

املعلومات ذات الصلة اليت حتتاج إليها البلدان املنفذة واجلهات املاحنة واملؤسـسات املاليـة،              
مـسألة   مثل املعلومات املتعلقة بكيفية معاجلـة  تفاقية،فيها كيانات تشغيل اآللية املالية لال    مبا

مراعاهتا، على النحو املبلغ عنه عن طريق نظام املعلومات املتعلقة بالـضمانات،            الضمانات و 
وال ينبغي أن تتداخل وظائف مركز املعلومات هـذا مـع           . فضالً عن تيسري اختاذ القرارات    

  .وظائف اهليئات القائمة والترتيبات املؤسسية األخرى يف إطار االتفاقية
ل املناقشات، اهتماماً مبقترح إنشاء كيانـات        أبدت األطراف، خال   :كيان التنسيق   -٣٧

ورأت . وطنية لتنسيق املبادرة املعززة أو تعيني منسقني وطنيني معنـيني باملبـادرة املعـززة             
األطراف أن من شأن ذلك الكيان أن ييسر تدفق املعلومات عن النتائج واملدفوعات تـدفقاً               

سيق الوطين املعين باملبادرة املعززة علـى       ووفقاً للمقترح الربازيلي، سيعمل كيان التن     . شفافاً
وبوجـه  . الصعيدين الدويل والوطين، فييسر التنسيق على الصعيدين وحيفظ معلومات دقيقة         

أخص، سيتوىل الكيان، على الصعيد الدويل، مسؤولية الوصول إىل املدفوعات وتلقيها مقابل            
ت تشغيل اآللية املالية لالتفاقيـة،       على االتفاقات ذات الصلة مع كيانا      يعالنتائج ومقابل التوق  

ومع املؤسسات املالية واجلهات املاحنة األخرى، بينما سيتوىل، على الصعيد الوطين، مسؤولية            
تنفيذ املبـادرة  سياق النتائج إىل سائر اجلهات الفاعلة الوطنية أو دون الوطنية يف حتقيق  إسناد  
ن يضمن أن تكون ترتيبات تقاسم املنافع       ومن شأن إنشاء كيان تنسيق وطين أيضاً أ       . املعززة

  .شفافة وأن تظل حقاً وطنياً حبتاً
 أّيد عدد كبري من األطـراف الـرأي القائـل إن            :دور الصندوق األخضر للمناخ     -٣٨

الصندوق األخضر للمناخ ينبغي أن يضطلع بدور مركزي يف هيكل لتمويل املبادرة املعـززة              
ورأت . نوات التمويل األخرى الثنائية واملتعددة األطـراف      القائم على النتائج، باإلضافة إىل ق     

 األطراف أن يقدم إرشادات إىل الصندوق فيما يتعلـق بتـوفري            مؤمترأطراف شىت أن على     
وقُدم مقترح مفاده أن اإلرشادات املوجهة إىل الـصندوق         . التمويل ألنشطة املبادرة املعززة   

مثل ضمان اإلنـصاف يف توزيـع       (ملدفوعات  ميكن أن تتيح جمموعة من اخليارات املتصلة با       
 دعم التمويل املـسبق إجـراءات التأهـب         ضمنتأن  و) املوارد وحتديد عتبات للمدفوعات   

  ). أعاله٢٢انظر أيضاً الفقرة (إلجراءات القائمة على النتائج اوالتمويل الالحق 
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ويل الذي  أشار عدد كبري من األطراف إىل أمهية تنسيق التم        :دور مؤسسات التمويل    -٣٩
 مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربـون        ،ميكن أن يتأتى من مؤسسات متويل أخرى، مثل       

 أو برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات              ،الغابات
درة  النامية، من أجل تنفيذ إجراءات قائمة على النتائج يف إطـار املبـا             بلدانوتدهورها يف ال  

ومع أن مؤمتر األطراف غري مؤهل لتوجيه إرشادات إىل تلك املؤسسات، اتفقـت             . املعززة
تلك املؤسسات إىل أن تنسق عملها      ‘ يدعو‘أطراف كثرية على أنه ينبغي ملؤمتر األطراف أن         

على ذلـك، وكـذلك علـى       ‘ يشجعها‘ املالية لالتفاقية أو     ةمع عمل كيانات تشغيل اآللي    
  .استخدام اإلرشادات املنهجية املتفق عليها اليت اعتمدها مؤمتر األطراف

 أشارت األطراف إىل أن هيكل التمويل القائم على النتـائج           :عناصر رئيسية أخرى    -٤٠
صر ال بد من وجودها قبـل       من أجل التنفيذ الكامل للمبادرة املعززة ينبغي أن ُيقّر بعدة عنا          

  :تقدمي مدفوعات قائمة على النتائج، وهي كاآليت
أمهية توفري التمويل الكايف ملراحل التأهب يف إطار املبادرة املعززة باعتبـاره             )أ(  

  شرطاً ضرورياً لتنفيذ إجراءات قائمة على النتائج؛
 ١٦-م أ /١  مـن املقـرر    ٧١ضرورة إرساء مجيع العناصر املبينة يف الفقرة          )ب(  

مستوى مرجعي وطـين    /استراتيجية وطنية، ومستوى مرجعي وطين لالنبعاثات من الغابات       (
للغابات، ونظام وطين لرصد الغابات، ونظام لتقدمي املعلومات عن كيفية معاجلـة ومراعـاة              

   بد منه لتلقي التمويل القائم على النتائج؛ال، باعتبار ذلك شرطاً )الضمانات
ات عن كيفية معاجلة الضمانات ومراعاهتا، باعتبار ذلك شرطاً         توفري معلوم   )ج(  

  .لتلقي التمويل القائم على النتائج

   أخرى أثريت وقضايا ومقترحات تتطلب مزيداً من البحث أو الصياغةقضايا    
رداً علـى   : دواعي القلق املتصلة باحلالة الراهنة للتمويل املقدم لتنفيذ املبادرة املعززة           -٤١

ملتعلق بالشكل الذي ميكن أن يتخذه هيكل املدفوعات القائمة على النتائج لتنفيـذ             السؤال ا 
 لتمويـل  هنةأنشطة املبادرة املعززة يف إطار االتفاقية، أبرز العديد من البلدان النامية احلالة الرا            

 ورأت تلك البلدان أن حالة التمويل الراهنة مفرطة التجزؤ، حبيث يدعم عدد           . املبادرة املعززة 
أو جهـات ماحنـة ثنائيـة       /من مؤسسات التمويل املتعددة األطراف من خارج االتفاقية و        

 لتوجيه حدةوال توجد معايري مو. االحتياجات املالية للبلدان النامية فيما يتصل باملبادرة املعززة
األهلية للحصول على التمويل، كما ال توجد إرشادات بشأن اإلنصاف يف توزيع التمويـل              

  .دان النامية اليت تنفذ إجراءات املبادرة املعززةعلى البل
تنفيذ إجراءات التأهب يف إطار املبـادرة       إىل  وقد أعربت البلدان النامية اليت تسعى         -٤٢

املعززة عن قلق من أن التمويل املقدم ملراحل التأهب وملعاجلة أسباب إزالة الغابات وتدهورها              
أجل الصكوك  ‘ شروط انقضاء ‘هلا أيضاً من    وأبدت انشغا . غري كاف ويصعب الوصول إليه    
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 موجود من قنوات التمويل املتعددة األطراف، مثل انتهاء عمل مرفق الشراكة            واملنظمة ملا ه  
، مما قد يقلص من حجم التمويل املتاح        ٢٠٢٠للحد من انبعاثات كربون الغابات حبلول عام        

  .إلجراءات التأهب يف إطار املبادرة املعززة
ري من البلدان النامية األطراف إىل أن اهليكل الراهن لتمويل املبادرة املعززة            وذهب كث   -٤٣

ال ميكن أن يستمر على حاله إذا أريد أن يتسىن له كفالة زيادة نطاق التمويل من أجل التنفيذ        
 متويل  دوال بد من متديد األفق الزمين لكفالة وجو       . الكامل للمبادرة املعززة يف البلدان النامية     

وباإلضافة إىل ذلك، أشارت بضعة أطـراف إىل ضـرورة          .  وميكن التنبؤ به وتنسيقه    كاف
احلسم أوالً يف التمويل الطويل األجل لألنشطة املتصلة باملناخ ويف هيكلـه قبـل البـت يف                 

  .التمويل املتعلق باملبادرة املعززة
لعديد مـن البلـدان      لدى تناول احلالة الراهنة للتمويل املتجزئ، اقترح ا        :هيئة لإلدارة   -٤٤

ووفقاً هلذا املقترح، ميكن أن تشمل وظائف       . النامية األطراف إنشاء هيئة إلدارة املبادرة املعززة      
تيسري حشد التمويل وزيادة    ) ب(تلقي طلبات الدعم وتنسيقها وإدارهتا؛      ) أ: (هذه اهليئة ما يلي   

يل اآللية املاليـة لالتفاقيـة؛      توجيه إرشادات إىل كيانات تشغ    ) ج(نطاقه وتعبئة الدعم التقين؛     
واقترحت بضعة أطراف اجلمع بـني      . احلرص على الشفافية واإلنصاف يف توزيع التمويل       )د(

 ةاضطالع الصندوق األخضر للمناخ بدور مركزي، وإنشاء كيانات وطنية معني(مقترح الربازيل 
ومن ). إنشاء هيئة لإلدارة(ومقترح ائتالف بلدان الغابات املطرية ) بالتنسيق، ومستودع للبيانات 

شأن هذا املقترح اجملّمع أن يتيح هليكل املدفوعات القائمة على النتائج عناصر مؤسسية وإدارية              
  .زيعهاومعلومات، ويكفل الشفافية يف الوصول إىل املدفوعات القائمة على النتائج ويف تو

يدة ستعاجل مسألة جتـزؤ     غري أن أطرافاً أخرى كثرية مل تقتنع بأن هيئة اإلدارة اجلد            -٤٥
ورأى بعض األطراف أن    . التمويل أو تضمن زيادة نطاق التمويل القائم على النتائج وتنسيقه         

مثل الـصندوق األخـضر     (مع اهليئات والعمليات األخرى يف إطار االتفاقية        ترابطات  إقامة  
نـُهج املختلفـة،     الدائمة املعنية بالتمويل، وآلية السوق اجلديدة، وإطـار ال         نةللمناخ، واللج 

بغيـة  ) وسجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، والعمل املتعلق بالتمويل الطويل األجـل          
واعتـرب  . ضمان التمويل الكايف للمبادرة املعززة وزيادة نطاقه أجدى من إنشاء هيئة جديدة           

علـى  إلبقـاء   ال تصب يف اجتاه ا    يأيت بنتائج   س هذه اهليئة اجلديدة     ءبعض األطراف أن إنشا   
وعالوة على ذلك، أشارت أطـراف إىل قيمـة اختـاذ    . بساطة اهليكل وتقليص بريوقراطيته  

القرارات مجاعياً من جانب مؤمتر األطراف، وأعربت عن القلق إزاء إسناد اختـصاصات إىل            
 إىل أن إدارة متويل املبادرة املعززة       ريوباإلضافة إىل ذلك، أش   . هيئات صغرى الختاذ القرارات   

  . البلدان املعنيةمل قطاعات اقتصادية أخرى كثرية يفتشمسألة 
 أشارت بضعة أطراف إىل الفرق بني       :دور سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً       -٤٦

سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الذي ييسر مطابقة املـشاريع بالتمويـل، ومركـز              
رح سؤال بـشأن مـدى إمكانيـة        وطُ. املعلومات الذي سيتتبع النتائج على الصعيد الدويل      

  . املتعلقة بتتبع نتائج ومدفوعات املبادرة املعززةحتياجاتاالرتقاء بالسجل لتلبية اال
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 أبرز عدد من األطراف الدور اهلام الذي يضطلع به القطـاع            :دور القطاع اخلاص    -٤٧
وأثري شاغل  . اخلاص يف حشد التمويل وزيادة نطاقه من أجل التنفيذ الكامل للمبادرة املعززة           

بشأن عدم اليقني من حجم التمويل الذي ميكن أن يتأتى من النُهج غري الـسوقية وحـدها                 
وأبدت أطراف شـكوكاً إزاء قـدرة       . ُيعترب النهج القائم على السوق مصدراً للتمويل       مل ما

بسبب (اإلجراءات القائمة على النتائج يف إطار املبادرة املعززة على اجتذاب القطاع اخلاص             
لمبـادرة  ل ‘اجلدوى التجاريـة  ‘إىل  ، وأشارت إىل ضرورة النظر      )اطر االستثمار وعائداته  خم

أهداف التخفيف الطموحة وتوليد الطلب على أرصدة أو وحدات املبـادرة           يف ضوء   املعززة  
وساد رأي يدعو إىل ضرورة زيادة توضيح دور القطاع اخلاص يف متويـل التنفيـذ               . املعززة

  .ئمة على النتائج يف إطار املبادرة املعززةالكامل لألنشطة القا
 شدد أحد األطراف على أن      :دمج ُنهج شىت، مبا فيها النُهج غري القائمة على السوق           -٤٨

 ٧٠هيكل التمويل القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة               
وره الكربون فحسب، بـل ينبغـي أن        ، ال ميكن أن يستند إىل هنج حم       ١٦-م أ /١من املقرر   

يشمل تشكيلة من النهج تتضمن املدفوعات املسبقة والالحقة املقدمة ملختلف اإلجـراءات،            
وينبغي أن ُيتاح للبلدان خيار انتقاء النهج الذي تفضله         . فيها إجراءات التخفيف والتكيف    مبا

 أن التركيز ينبغي أن ينصب وأشار طرف آخر إىل. يف جمال التمويل أو انتقاء خليط من النُهج
 من أن ينصب على التنفيذ على مستوى املشروع، أيـاً كـان النـهج               الًعلى القطاعات بد  

  .املختار، سواًء أكان قائماً على السوق أم غري قائم عليها
 :توجيه اإلرشادات إىل الصندوق األخضر للمناخ ومؤسسات التمويـل األخـرى            -٤٩

ندوق األخضر للمناخ، بالنظر إىل عدم معرفة وقت تشغيله         أُعرب عن شواغل إزاء دور الص     
 الصندوق على تقييم التقارير املقدمة من البلدان بشأن         قدرةوأثري قلق آخر إزاء     . معرفة يقينية 

. إجراءاهتا القائمة على النتائج يف إطار املبادرة املعززة وبشأن الطلبات املتعلقة باملـدفوعات            
نية توجيه إرشادات إىل مرفق البيئة العاملية يف انتظـار بـدء            وذهبت بضعة أطراف إىل إمكا    

وباإلضافة إىل ذلك، أقرت األطراف بوجود حدود لإلرشادات اليت ميكن          . تشغيل الصندوق 
يف  عدة أطراف إىل أن التواصل مـع الـزمالء العـاملني             شارتوأ. توجيهها إىل الصندوق  

مع أعضاء جملس الصندوق وإطالعهـم      مؤسسات التمويل اخلارجية ذات الصلة أو التواصل        
البلدان املعنية باملبادرة املعززة، ميكن أن ييسر االنسجام        لدى  على ما يستجد من احتياجات      

  . على النتائجائميف اختاذ القرارات املتعلقة بتوفري التمويل الق
 اقترحت جمموعة من البلدان املتقدمة األطـراف وضـع          :حتديد مستويات التحفيز    -٥٠

وأعربت بضعة بلـدان ناميـة      .  مرجعي للتحفيز قابل للقياس يكون عتبة للمدفوعات       أساس
أطراف عن حتفظات شديدة يف هذا الصدد وأبدت قلقها من أن احلاجة إىل حتديد مـستوى                

وميكن أن يؤدي ذلك إىل تعقيد املفاوضات يف        .  النامية انحتفيزي ترتبط بتحديد أهداف للبلد    
  .ة املعززةاملسائل املتصلة باملبادر
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  سبل حتفيز املنافع من غري الكربون  -رابعاً  

  موجز العروض  -ألف  
يلخص هذا الفرع العروض املقدمة يف حلقة العمل الثانية بشأن سبل حتفيز املنافع من           -٥١

  .غري الكربون
واستهل اخلبري األول، من جامعة علوم احلياة يف النرويج، عرضه مبقارنـة خمتلـف                -٥٢

فأما الضمانات فتـرتبط باسـتيفاء      . لضمانات واملنافع من غري الكربون    خصائص وشروط ا  
معايري دنيا حمددة، وأما الترويج الفعلي للمنافع من غري الكربون فيتجاوز اسـتيفاء املعـايري               

من الكربون ومـن غـري      املتأتية   خيارات شىت لكيفية اجلمع بني املنافع        بريوحدد اخل . الدنيا
ل املعاوضة، غري أنه أعرب أيضاً عن شواغل إزاء اجلدوى التقنيـة            من أج ضّمها  الكربون أو   

واملالية من قياس املنافع من غري الكربون وخماطر إثقال املبادرة املعززة بعناصر ميكن أن تزيـد              
وعالوة على ذلك، . من تكاليف املعامالت، وصرف التمويل عن إجراءات خفض االنبعاثات      

ملمكن، بأي حال من األحوال، أن ُتعزى منافع مـن غـري            تساءل اخلبري عما إذا كان من ا      
  .الكربون إىل التدخالت املنفذة يف إطار املبادرة املعززة

وقدم خبري من املركز العاملي للحراجة الزراعية عرضاً تناول فيه دور املنافع من غري                -٥٣
كمية املنافع من غـري     وذكر أن حتديد    . الكربون يف متويل املبادرة املعززة القائم على النتائج       

 املبادرة  فةالكربون ميكن أن جيعل تنفيذ املبادرة املعززة جمدياً يف احلاالت اليت تتجاوز فيها تكل             
وأكد أن املنافع من غري الكربون هامة لتحقيق فعالية املبادرة املعـززة،     . املعززة سعر الكربون  

م الدوام وخطر التسرب، رغـم      وأن حتفيز هذه املنافع ميكن أن يساعد يف التصدي خلطر عد          
مسألة اختالف املنافع من غري الكربون وعالقتها بالتـسرب وعـدم           وجود حاجة إىل حبث     

وحدد اخلبري عدداً من هنُج الـضمانات القائمـة الـيت       .  اختالفاً كبرياً حبسب النطاق    وامالد
قيق منافع من غري تتجاوز شروط الضمانات الدنيا وميكن أن تدعم البلدان النامية املنفذة يف حت          

وبالنظر إىل أسعار الكربون احلالية ومعدالت التمويل، رأى أن مراعاة املنافع مـن             . الكربون
ويف .  الكربون قد تكون شرطاً ضرورياً جلعل املبادرة املعززة جمدية من الناحيـة املاليـة              غري

غري الكربون يف إطار    الوقت ذاته، شدد اخلبري على أن حبث اخليارات املتاحة لدمج املنافع من             
 نمايل للمبادرة املعززة سيتطلب دراسة متأنية العتبارات الكفاءة، بسبب تعقد قياس املنافع م            

  .غري الكربون
وعرض ممثل فييت نام برنامج العمل الوطين الذي ينفذه بلده يف إطار املبادرة املعززة                -٥٤

ويف خمتلـف أنـواع     . ة والتجريبية وكيفية دراسة املنافع من غري الكربون يف البحوث النظري        
اخلدمات البيئية، يعوض مشترو اخلدمات مقدميها عن طريق الصناديق القائمة على مـستوى     

أن هناك خطوة اختيارية تتمثل يف التعويض عن طريق صندوق فييت نـام             علماً  املقاطعات،  
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خمتلف املصادر من   ويوزع هذا الصندوق حالياً التمويل الوارد من        . حلماية الغابات وتنميتها  
غابات مستخدمة ألغراض خاصـة،     يف حاالت تتعلق ب   أجل تقدمي دعم قطاعي وتوفري الدعم       

وأهـم  . ٢٠١٣ املبادرة املعززة يف عام      عمغري أنه سينشئ مؤقتاً فئة فرعية أخرى من أجل د         
الدروس املستخلصة حىت اآلن من دمج املنافع من غري الكربون هي وجود خمـاطر يف رفـع                 

تطلعات اجلهات املعنية وصرف املوارد عن أنشطة التأهب األساسية يف إطار املبـادرة             سقف  
 مثل القدرة احملـدودة     لصدد،وأشار اخلبري إىل التحديات اليت تعترض العمل يف هذا ا         . املعززة

الضمانات، واستمرار حـاالت عـدم   ملتطلبات ستجابة على الصعيد القطري     االعلى تنسيق   
 بطء املفاوضات الدولية بشأن تغري املناخ واختالف مساراهتا، وتعدد أطـر            اليقني النامجة عن  

  .الضمانات املعتمدة يف خمتلف مؤسسات التمويل

  القضايا الرئيسية اليت أُبرزت خالل املناقشات  -باء  
  ).انظر املرفق لالطالع على األسئلة(طرح الرئيسان عدة أسئلة حمددة لتوجيه املناقشات   -٥٥
 األطراف بأن املنافع من غري الكربون جزء حاسم يف أنشطة املبادرة املعززة             وسلّمت  -٥٦

وأُقر أيضاً بـأن    . وبأهنا هامة للغاية الستمرار تنفيذ املبادرة املعززة واستدامته يف املدى البعيد          
ويف هذا  . التكيفمع  إضافية  ترابطات  املنافع من غري الكربون مرتبطة بالضمانات وبأن هناك         

 أعاله ميكن أن يتـضمن      ٣٦ أشري أيضاً إىل أن مركز املعلومات املذكور يف الفقرة           لسياق،ا
  .معلومات عن املنافع من غري الكربون

ورأى بعض البلدان النامية األطراف أن املبادرة املعززة ليـست إجـراًء خلفـض                -٥٧
ت، نظراً  االنبعاثات فحسب، وأن هناك حاجة إىل الترويج إلجراءات تتجاوز خفض االنبعاثا          

وأبدت بلدان نامية أطـراف     . إىل ما للمنافع من غري الكربون من أمهية خاصة للبلدان النامية          
 وجود جتربة تناولت بالبحث العميق املنافع من غري الكربون علـى            مأخرى حذرها من عد   

الصعيد الدويل، ومن درجة التعقد والشروط اإلضافية اليت ميكن أن تنتج عن ذلك يف تنفيـذ                
  .بادرة املعززة، مما قد يؤدي إىل تأخر وصعوبات يف املضي قدماً باملبادرة املعززةامل

ويتمثل أحد دواعي القلق اخلاص اليت أعرب عنها كثري من املـشاركني يف حلقـة                 -٥٨
العمل يف صعوبة قياس املنافع من غري الكربون، اليت ميكن أن ختتلف اختالفاً شديداً من بلـد                 

وساورهم شك يف إمكانية وضـع مقـاييس موحـدة    . تعريف احملدد هلا إىل آخر وترتبط بال   
وأثار بعـض األطـراف     .  بالنسبة إىل مجيع البلدان النامية املشاركة      نللمنافع من غري الكربو   

. مسألة االفتقار إىل اخلربة يف ذلك القياس على الصعيد الوطين واحلاجة إىل بنـاء القـدرات               
رة مواصلة استكشاف تكاليف قياس املنافع من غـري         وباإلضافة إىل ذلك، أُعرب عن ضرو     
أو تكاليف نظام املعلومات املتعلقة بالضمانات، إذ       / و تالكربون مقارنة بتكاليف رصد الغابا    

أشار بعض املشاركني يف حلقة العمل إىل أن التقييمات النوعية للمنافع من غري الكربون قـد      
  .تكون أكثر واقعية من القياسات الكمية
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أثريت شواغل تتعلق بصعوبة عزو منافع من غري الكربون إىل إجراء متصل باملبادرة             و  -٥٩
وذلك العزو ضروري العتبار تلك املنافع ناجتة عن تنفيذ املبادرة املعززة، وألهليتـها             . املعززة

ويف هذا السياق، قورنت صعوبة تنـاول       . من مث للحصول على مدفوعات قائمة على النتائج       
 الكربون بالتحديات اليت تعترض مشاريع أو برامج املعونة اإلمنائيـة، وهـي              غري ناملنافع م 

حتديات ُتبيِّن عقود من التجارب يف مواجهتها أن من الصعب قياس تأثري تدخالت بعينـها               
  . إىل هذه التدخالتعزو تغيريات أو
لـي  وطرح املشاركون يف حلقة العمل سؤاالً يتعلق بتحديد املستوى املناسـب، احمل           -٦٠
وذُكر أن هناك أوجه شبه بني املنافع من . الوطين أو الدويل، لبحث املنافع من غري الكربون أو

غري الكربون والدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجي، ومع ذلك أشري إىل عـدم وجـود               
 مقابل خدمات النظام اإليكولوجي على املستوى الدويل، وإىل اقتصار          لدفعخربة يف تطبيق ا   

وذهبت أطراف إىل ضرورة مواصلة     . الوطنية يف هذا اجملال على عدد صغري من البلدان        اخلربة  
النقاش يف إطار االتفاقية بشأن حتفيز املنافع من غري الكربون، غري أن أطرافاً أخـرى رأت أن      

 املناسب لتناول هذا املوضوع؛ بل إن من املمكن حتفيز تلك املنافع            حملفلاالتفاقية ليست هي ا   
  .ل االستراتيجية الوطنية للمبادرة املعززة يف كل بلد من البلدان الناميةمن خال

وأعربت األطراف عن احلاجة إىل وضوح أكثر بشأن املصادر اليت ميكن أن يأيت منها          -٦١
وأبدى عدد من األطراف قلقـاً مـن أن         . على الدفع مقابل املنافع من غري الكربون      الطلب  

ري الكربون قد تكون حمدودة جداً يف املستوى احلـايل الـذي            املدفوعات مقابل املنافع من غ    
ويف هذا السياق، ذُكر أن استكشاف سبل غري ماليـة لتحفيـز            . مكنيقف عنده الطلب امل   

وأشري أيضاً إىل أن هذا اإلجراء ميكن أن يشكل         . املنافع من غري الكربون قد يكون أمراً مفيداً       
ة األطراف يف سبيل اجلمع بني خمتلف خيارات التمويل         خطوة إىل األمام ختطوها البلدان النامي     

إرساء استراتيجية تنفيذ متـسقة علـى       إىل   مصادر شىت سعياً     نلتحقيق أهداف متنوعة وم   
  .الصعيد القطري

وأثريت شواغل إزاء حتويل خدمات النظام اإليكولوجي احلرجي إىل سلع، وأبـدي              -٦٢
ب مقاربة شاملة ومتكاملة، حتظى فيها النـُهج        قلق من أن حبث املنافع من غري الكربون يتطل        

  .غري القائمة على السوق وإجراءات التمويل املسبق للمنافع من غري الكربون بقدر من األمهية
وأقرت األطراف بعدم وجود تعريف واضح للمنافع من غـري الكربـون، وبـأن                -٦٣

ن تستند إىل أعمال اهليئة الفرعية      املناقشات اإلضافية اليت تتناول سبل حتفيز هذه املنافع ينبغي أ         
  .للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن القضايا املنهجية املتصلة باملنافع من غري الكربون
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العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لدى تصميم هيكل للتمويـل             -خامساً  
القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة املـشار إليهـا يف        

  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠قرة الف
 يف اليـوم    ،ب عنها يف املناقشات اليت تناولت     استناداً إىل العروض املقدمة واآلراء املعر       -٦٤

سبل ووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنـسيق التمويـل          األول من حلقة العمل الثانية،      
ميكن النظر فيهـا لـدى      حددت األطراف وناقشت العناصر الرئيسية اليت       ،  القائم على النتائج  

 للتمويل القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل لإلجراءات املتصلة باملبـادرة             كلتصميم هي 
 أعاله، وأثارت قضايا    ٤٠-٣٤وكررت األطراف عدة نقاط تقارب، ترد يف الفقرات         . املعززة

مـع ترتيبـات    أوجه التـرابط    وأبرزت األطراف   . أو العمل /شىت تتطلب مزيداً من الصياغة و     
  .التمويل القائمة وناقشت نوع اإلرشادات اليت ميكن أن يقدمها مؤمتر األطراف لتلك الترتيبات

انظـر  (وصاغ الرئيسان جمموعة من األسئلة احملددة لتوجيه املناقشات خالل اجللسة             -٦٥
  ).املرفق لالطالع على األسئلة

  ى تصميم هيكل للتمويل القائم على النتائجنقاط التقارب الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لد  -١  
لدى حتديد العناصر الرئيسية اليت ميكن النظر يف إدراجها يف هيكل للتمويل القـائم                -٦٦

على النتائج من أجل التنفيذ الكامل للمبادرة املعززة، أبرزت األطـراف بـضعة كيانـات               
ت القائمة على النتائج يف     وأدوات فضالً عن متطلبات منهجية ستلزم لضمان حتويل املدفوعا        

وكما ذُكر يف اليوم األول من حلقة العمل الثانية، كررت األطـراف            . ملعززةإطار املبادرة ا  
أو سجل للمعلومات يكون وسـيلة جلمـع        رقمي  ضرورة وقيمة إنشاء مركز أو مستودع       

التمويل على وتنسيق وتتبع املعلومات واإلجراءات تفادياً الزدواجية اجلهود وسداً للثغرات يف        
 فسيتوىل التنسيَق كيان وطين معين بالتنسيق أو هيئة         طين،أما على الصعيد الو   . الصعيد الدويل 

  ). أعاله٣٧ و٢٢ و١٩انظر الفقرات (وطنية معّينة أو كيان أو منسق وطين معّين 
معلومات عن سـبل معاجلـة      إتاحة  وباإلضافة إىل ذلك، سلمت األطراف بأمهية         -٦٧

، باعتبار ذلـك    ١٦-م أ /١الضمانات املشار إليها يف التذييل األول من املقرر         ومراعاة مجيع   
وُحدد شرط آخر هـو وضـع       . شرطاً من شروط احلصول على التمويل القائم على النتائج        

 ١٦-م أ /١ الكامل ألنشطة املبادرة املعززة املشار إليهـا يف املقـرر            لتنفيذلالعناصر الرئيسية   
 ،ة لرصد الغابات، وحتديد مستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات        إنشاء النظم الوطني   مثل(
  ).مستويات مرجعية للغابات أو/و

ولدى تناول مسألة اإلرشادات اليت ينبغي أن يقدمها مؤمتر األطراف، رأى معظـم               -٦٨
األطراف عموماً أن ُتقّدم إرشادات بشأن إدارة حتويل املدفوعات القائمة على النتائج، علـى           

وذهبت أطراف كثرية أيضاً إىل أن باإلمكان توجيه إرشادات إىل الصندوق           . يد الدويل الصع
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 قراراته بشأن متويل إجراءات وأنشطة املبادرة املعززة، وال سـيما إذا            لتيسرياألخضر للمناخ   
وتتطلع األطـراف إىل  . أريد للصندوق أن يؤدي دوراً مركزياً يف هيكل متويل املبادرة املعززة 

وضيح نوع اإلرشادات اليت ميكن توجيهها إىل الصندوق، واليت سُتعدُّ بعد االجتماع            زيادة ت 
ودعت بضعة أطراف إىل توجيـه  . ٢٠١٣أكتوبر / عقده يف تشرين األول املقرراملقبل جمللسه   

دورها املتمثل يف زيـادة االنـسجام       سياق  إرشادات إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل يف        
غـري أن   . مي التمويل لإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ، ويف حشد املوارد املالية         والتنسيق يف تقد  

طرفاً أشار إىل أن أي إرشادات توجه إىل الكيانني املذكورين ينبغي أن ترتبط حتديداً باملبادرة               
رشادات بشأن  نفس اإل  مؤمتر األطراف    يقدمليس من الضروري أن      هوذُكر أيضاً أن  . املعززة

الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئـة      كل من   بادرة املعززة القائم على النتائج إىل       متويل امل 
 أعاله لالطالع على أمثلة على اإلرشادات اليت ينبغي         ٤٩ و ٣٨ و ٢٢انظر الفقرات   (العاملية  

  ).أن يقدمها مؤمتر األطراف

  قضايا أخرى أثريت تتطلب مزيداً من البحث أو الصياغة  -٢  
ي القلق اليت أثارهتا البلدان النامية األطراف ضرورة توضـيح مـدى            من أهم دواع    -٦٩

كفاية التمويل اجلديد واإلضايف لتنفيذ املبادرة املعززة ومدى استدامته وإمكانية التنبـؤ بـه              
وأشارت بضعة أطراف إىل أمهية توفري التمويـل الكـايف إلجـراءات            . خالل مجيع املراحل  

، وأعربت عن القلق من أن إجـراءات هامـة يف           ٢٠٢٠ عام   املبادرة املعززة يف فترة ما قبل     
 عندما ُيربم االتفاق اجلديد بـشأن املنـاخ يف          ٢٠٢٠ُتتخذ إال بعد عام      جمال التمويل قد ال   

حتقق من تقدم حىت اآلن يف تنفيذ إجراءات املبـادرة املعـززة             ورأت أن ما  . إطار االتفاقية 
وشددت البلدان النامية األطراف على ضرورة      . يل يف جمال التمو   يتطلب عمالً مبكراً وسريعاً   

التحلي بالطموح يف اختاذ القرارات بشأن متويل املبادرة املعززة القائم على النتائج، وحتقيـق              
تقدم يف حبث القضايا املتصلة بالتمويل القائم على النتائج يعادل ما حتقق يف حبث اإلرشادات               

  . املعززةرةاملنهجية من أجل املباد
وأثار غياب الوضوح بشأن متويل املبادرة املعززة القائم على النتائج عدة أسئلة هـي        -٧٠

ذا سـتكون وتـرية      املمكنة وكيف ميكن تفعيلها؟ ومـا      مصادر التمويل تكمن  أين  : كاآليت
املدفوعات؟ وكيف سُيتتبع متويل املبادرة املعززة القائم على النتائج؟ وما هي التكاليف الـيت              

 شروط التنفيذ الكامل للمبادرة املعززة؟ وأشار بعـض األطـراف إىل            يفاءستستترب على ا  
  .ضرورة وضع طرائق لتحويل املدفوعات ضماناً للوضوح

ومن الشواغل الرئيسية األخرى اليت أثارها كثري من البلدان النامية األطراف جتـزؤ               -٧١
 التمويل وعدم اإلنصاف    التمويل اخلاص باملبادرة املعززة، مما يؤدي إىل صعوبة احلصول على         

ومن الشواغل ذات الصلة يف هذا الصدد مدى كفاية التمويل ملراحـل التأهـب              . يف توزيعه 
فقد أعرب العديد من البلدان النامية األطراف اليت ال تـزال يف            .  املعززة مبادرةالتحضري لل  أو

تلقـي   إىل   وجود حاجـة  مراحل التحضري للمبادرة املعززة أو بدأت هذه املراحل للتو عن           
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واقترح عدد كبري من البلـدان      . ضمانات بتوفري ما يكفيها أيضاً من التمويل جلميع املراحل        
 يف إطار مؤمتر األطراف تعىن هبذه القضايا وتكفل تنسيق          إلدارةالنامية األطراف إنشاء هيئة ل    
وأبدت أطراف أخرى كثرية حذراً يف هذا الصدد وشككت         . التمويل واإلنصاف يف توزيعه   

يف احلاجة إىل تلك اهليئة، مشرية إىل أن هيئة حمددة لإلدارة لن تعـاجل بالـضرورة القـضايا          
 ذُكر أن من املفيد اختاذ القرارات مجاعياً يف إطار          ،ويف هذا السياق  . املطروحة يف هذا الشأن   

ـ               ن االتفاقية، بدالً من إسناد اختاذ القرارات بشأن تنسيق توزيع التمويل إىل جمموعة صغرية م
وأشارت أطراف أخرى إىل أمهية املدفوعات املسبقة كجزء من حزمة التمويل، مـن       . األفراد

.  هذه املدفوعات لتنفيذ إجراءات املبـادرة املعـززة  ىلأجل مراعاة البلدان النامية اليت حتتاج إ  
واقترحت هذه األطراف تشجيع الصندوق األخضر للمناخ على دعم األنشطة يف املرحلـة             

  . تنفيذ املبادرة املعززةالثانية من
نافذة تعىن باملبادرة املعززة    استحداث  وناقشت األطراف احلاجة إىل إرشادات بشأن         -٧٢

وأضاف طرف أنه يف حال َتقرر إنشاء نافذة يف إطـار           . يف إطار الصندوق األخضر للمناخ    
بإجراءات التخفيف  الصندوق، فال ينبغي أن ترتبط باملبادرة املعززة حتديداً؛ بل ينبغي أن ُتعىن             

وينبغي أن تكون النافذة أيضاً واسعة مبا يكفي كي تـشمل           . والتكيف معاً يف قطاع الغابات    
وأشار طرف آخر إىل أن إنـشاء       . كل هنُج التمويل، مبا فيها النُهج غري القائمة على السوق         

يؤدي ذلك إال إىل    فلن  . نافذة ُتعىن حتديداً باملبادرة املعززة أو بالغابات قد ال يكون ضرورياً          
 إنشاء نافذة يف إطار الصندوق، ولن يؤدي ذلك بالضرورة إىل متويل    يتأخر، إذ س  آثار عكسية 

ورأى هذا الطرف أن نافذة التخفيف التابعة للصندوق ستكون كافية          . فعلي للمبادرة املعززة  
  .للتمويل املتصل باملبادرة املعززة

ف احلاجة إىل تطوير مفهوم مستوى حتفيـزي       وذكر عدد من البلدان املتقدمة األطرا       -٧٣
غري أن بعض البلدان النامية األطراف أبدت حتفظات شديدة يف هذا ).  أعاله٥٠انظر الفقرة  (

وذهبت إىل أن املسألة خالفية بسبب نقص التمويل الالزم للدفع مقابل مجيع النتائج؛             . الصدد
  .ى اإلطالق هناك حاجة إىل النظر يف هذا املفهوم علتومن مث ليس

دت قضية أخرى ينبغي مواصلة النظر فيها هي أهلية النتائج املتأتية من تنفيـذ              وُحدِّ  -٧٤
. املبادرة املعززة على الصعيد دون الوطين للحصول على مدفوعات قائمـة علـى النتـائج              

وباإلضافة إىل ذلك، طُرحت أسئلة بشأن كيفية حتديد السعر لكل طن من مكـافئ ثـاين                
 مع إقرار البيانـات واملعلومـات املقدمـة عـن النتـائج      تعاملون، وكيفية الأكسيد الكرب 
  .وأشري إىل ضرورة زيادة الوضوح بشأن هذه القضايا. واملدفوعات

وحتدثت بضعة أطراف عن وجود تداخل، على نطاق هيئات االتفاقيـة، يف حبـث                -٧٥
واقترحـت أن يتخـذ مـؤمتر       . ةالقضايا املتصلة بالتمويل املقدم لتنفيذ أنشطة املبادرة املعزز       

األطراف، يف دورته التاسعة عشرة، قراراً متكامالً واحداً فقط بشأن تقدمي التمويل من أجل              
  .١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠تنفيذ مجيع أنشطة املبادرة املعززة املشار إليها يف الفقرة 
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  املرفق

   حمددة طرحها الرئيسانأسئلة    
   القائم على النتائج العمل األوىل بشأن التمويلحلقة

  )٢٦انظر الفقرة (أسئلة حمددة   -١  
ما هي السمات الفريدة اليت متيز متويل املبادرة املعززة مقارنة بتمويل سائر خيارات               -١

التخفيف يف قطاعات أخرى؟ وما هي بعض العناصر املشتركة اليت حتدد املدفوعات القائمـة             
  على النتائج؟

ت اليت تواجهها البلدان، يف جماالت ترتبط مثالً بـاإلدارة     ما هي التحديات أو العقبا      -٢
أو تلقيها لتنفيذ املبادرة املعززة؟ وهل ختتلـف        /وبالوصول إىل مدفوعات قائمة على النتائج و      

هذه التحديات باختالف أنشطة املبادرة املعززة؟ وكيف ميكننا التصدي هلـذه التحـديات             
ن الشفافية والفعالية يف حتويل املدفوعات القائمة       وتذليل هذه العقبات من أجل ضمان مزيد م       

  على النتائج؟
كيف ميكن للمبادرات الثنائية واملتعددة األطراف تذليل بعض العقبات اليت تواجهها             -٣

  البلدان النامية من أجل تيسري وصوهلا إىل التمويل القائم على النتائج وتوزيعه؟
مار وضمان إمكانيـة التنبـؤ بـه؟        ما هي شروط زيادة حجم التمويل واالستث        - ٤
لتيسري وصوهلا إىل مدفوعات قائمة     أن تلبيها   لبلدان النامية   لينبغي  هي املتطلبات اليت      وما

  على النتائج وتوزيعها؟
ما هي السبل والوسائل املمكنة لضمان الصلة بني املدفوعات القائمة على النتـائج               -٥

 إزالة الغابات واحلد من املخاطر؟ وهل هنـاك  ومعاجلة الضمانات ومراعاهتا، ومعاجلة أسباب 
  ع حتويل املدفوعات فعلياً لصاحل اإلجراءات القائمة على النتائج؟ممارسات فضلى تشّج

   العمل الثانية بشأن التمويل القائم على النتائجحلقة

أسئلة حمددة بشأن سبل ووسائل حتويل املدفوعات وسبل حتسني تنسيق التمويل القـائم               -٢  
  )٣٢انظر الفقرة (النتائج على 
كيف تتوخى األطراف وضع هيكل للمدفوعات القائمة على النتائج من أجل تنفيذ              -١

  أنشطة املبادرة املعززة يف إطار االتفاقية؟
  ما هي سبل ووسائل حتويل املدفوعات يف إطار هذا اهليكل؟  )أ(  
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نها، اليت سـيتعني    بيفيما  املمكنة  وأوجه الترابط   ما هي العناصر الرئيسية،       )ب(  
  إدراجها يف هذا اهليكل اخلاص باملدفوعات القائمة على النتائج؟

ما هو الدور الذي ميكن أن يؤديه الصندوق األخضر للمناخ ومؤسسات التمويـل               -٢
  األخرى يف التمويل القائم على النتائج من أجل تنفيذ املبادرة املعززة؟

  ؤسسات التمويل املذكورة؟ما هو الدور الذي تضطلع به حالياً م  )أ(  
ما هي اإلرشادات اإلضافية اليت ميكن أن يوجهها مـؤمتر األطـراف إىل               )ب(  

مؤسسات التمويل املذكورة، بغية زيادة حجم التمويل القائم على النتائج وحتسني فعاليتـه             
  تنفيذاً ألنشطة املبادرة املعززة؟

ة احملددة كشرط لضمان التمويـل      اإلدارة القوية والشفافة هي أحد العناصر الرئيسي        -٣
  :القائم على النتائج من أجل تنفيذ املبادرة املعززة

  ما هي العناصر اليت ميكن أن تيسر اإلدارة الرشيدة؟  )أ(  
ما هي الصالت القائمة بني تنسيق املـدفوعات القائمـة علـى النتـائج                )ب(  
  الرشيدة؟ واإلدارة

  )٥٥انظر الفقرة (من غري الكربون أسئلة حمددة بشأن سبل حتفيز املنافع   -٣  
  ما هي التجارب اليت تتبع أفضل املمارسات عند حتديد املنافع من غري الكربون؟  -١
  ما هو الشكل الذي ميكن أن تتخذه حوافز املنافع من غري الكربون؟  -٢
  ذا يلزم لتحفيز أو تشجيع توليد منافع من غري الكربون؟ما  -٣
 من غري الكربون يف التصدي خلطر عدم الدوام وخطـر           هل ميكن أن تساعد املنافع      -٤

  التسرب؟ إذا كان األمر كذلك، فبأي كيفية ويف أي سياق؟

أسئلة حمددة بشأن العناصر الرئيسية اليت ينبغي النظر فيها لدى تصميم هيكل للتمويـل                -٤  
انظـر  (زة  القائم على النتائج من أجل التنفيذ الكامل لإلجراءات املتصلة باملبادرة املعـز           

  )٦٥الفقرة 
الالزمة لوضع هيكـل يف إطـار       ) املوضوعية واإلجرائية (ما هي العناصر الرئيسية       -١

  االتفاقية لزيادة حجم التمويل القائم على النتائج وحتسني فعاليته وتنسيقه؟
   بينها؟أوجه الترابط فيماما هي البنية اليت ميكن أن تتخذها تلك العناصر و  -٢
  دات اليت ينبغي أن يقدمها مؤمتر األطراف فيما يتعلق بتلك العناصر الرئيسية؟ما هي اإلرشا  -٣

        


