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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

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

  املسائل املتصلة بالتمويل
 ل القائم على النتائج من أجل     تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتموي     

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

برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجـل التقـدم يف                 
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  من الرئيسمقترح مقّدم     

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجـل التقـدم يف                 
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  إن مؤمتر األطراف،  
 ١٧-أم  /١٢ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢ إىل املقررات    إذ يشري   

  ،)١(١٩-م أ/- إىل ١٩-م أ/- و١٨-م أ/١و
__________ 

 FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.1-3( من جدول األعمـال      ٥مشاريع املقررات املقترح اعتمادها يف إطار البند         )١(
  . من جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني٦والبند ) 2و FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.1و
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 أن على األطراف، يف سياق تقدمي دعم مالئم وميكن التنبؤ به            وإذ يؤكد من جديد     
 إىل إبطاء فقدان الغطاء احلرجـي والكربـون         ياًإىل البلدان األطراف النامية، أن هتدف مجاع      

النهائي لالتفاقيـة، وفقـاً     ووقفه وعكسه، وفقاً للظروف الوطنية، ومبا يتماشى مع اهلدف          
  .٢تنص عليه املادة  ملا

 بأمهية وضرورة توفري دعم مايل وتكنولوجي مالئم وميكن التنبؤ به لوضـع             وإذ يقر   
  ،١٦-م أ/١ من املقرر ٧١مجيع العناصر املشار إليها يف الفقرة 

 هـا يف   باحلاجة إىل زيادة التمويل وحتسني فعاليته لألنشطة املـشار إلي          وإذ يقر أيضاً    
  ،١٧-م أ/٢ من املقرر ٦٧ و٦٦مراعاة الفقرتني ، مع ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠الفقرة 

 بالدور الرئيسي الذي سيضطلع به الصندوق األخضر للمنـاخ يف توجيـه             وإذ يقر   
   املناخ، تغرياملوارد املالية إىل البلدان النامية وحفز التمويل املخصص ألنشطة مكافحة

لتمويل القائم على النتائج املقدم إىل البلـدان الناميـة           أن ا  يؤكد من جديد    -١  
، ١٦-م أ /١املقرر  من   ٧٠األطراف من أجل التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة           

، ةالذي يكون جديداً وإضافياً وميكن التنبؤ به، ميكن أن يأيت من مصادر متنوعة، عامة وخاص     
 مـن   ٦٥املصادر البديلة، كما هو مشار إليه يف الفقـرة          وثنائية ومتعددة األطراف، مبا فيها      

  ؛١٧-م أ/٢املقرر 
 أن تقدم البلدان النامية األطراف حنو اإلجراءات القائمـة          يؤكد من جديد    -٢  

ميع مراحـل اإلجـراءات     جل دعم مالئم وميكن التنبؤ به       ميعلى النتائج حيدث يف سياق تقد     
  ؛١٦-م أ/١ من املقرر ٧٣ و٧٠واألنشطة املشار إليها يف الفقرتني 

 بأن البلدان النامية األطراف اليت تضطلع باإلجراءات القائمـة علـى    يذكر  -٣  
، لكي حتصل على متويل قائم علـى        ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٣النتائج املشار إليها يف الفقرة      

النتائج وتتلقاه، ينبغي أن ُتقاس تلك اإلجراءات وُيبلغ عنها ويـتم التحقـق منـها علـى                 
 وينبغي أن يكـون لـدى البلـدان         ،)٢(١٩-م أ /- و ١٩-م أ /-كامل، وفقاً للمقررين     وحن

، وفقـاً   ١٦-م أ /١ مـن املقـرر      ٧١األطراف مجيع العناصر املشار إليها يف الفقرة         النامية
  ؛)٣(١٩-م أ/- و١٧-م أ/١٢للمقررين 
ـ    يتفق  -٤   ة  على أن البلدان النامية اليت تسعى إىل احلصول على مـدفوعات قائم

 ينبغي أن تقـدم أحـدث مـوجز         ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٤على النتائج وتلقيها وفقاً للفقرة      
 ٢ للمعلومات املتعلقة بالطريقة اليت عوجلت هبا واحُترِمت مجيع الضمانات املشار إليها يف الفقرة            

  ؛ج قبل أن ميكنها تلقي املدفوعات القائمة على النتائ١٦-م أ/١من التذييل األول من املقرر 
__________ 

 من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥رح اعتمادمها يف إطار البند      مشروعا املقررين املقت   )٢(
  .)2و FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.1(والتكنولوجية 

 من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥مشروع املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند         )٣(
  ).FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.1(والتكنولوجية 
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 مـن   ٧٠ الكيانات اليت متول األنشطة املـشار إليهـا يف الفقـرة             يشجع  -٥  
 مـن   ٦٥ من خالل جمموعة واسعة من املصادر املشار إليهـا يف الفقـرة              ١٦-م أ /١ املقرر
 أن توجه مجاعياً  ، مبا فيها الصندوق األخضر للمناخ يف دور رئيسي، على           ١٧-م أ /٢ املقرر
 للتنبؤ بطريقة عادلة ومتوازنة، آخذة يف االعتبار خمتلف          وقابالً اًئم على النتائج مال   اًقائم  متويالً

عمل يف الوقت نفسه هبدف زيادة عدد البلدان القادرة على احلصول على            تهنج السياسات، و  
  املدفوعات اخلاصة باإلجراءات القائمة على النتائج وتلقيها؛

 أن تطبق، عنـد      على ه أعال ٥ الكيانات املشار إليها يف الفقرة       يشجع أيضاً   -٦  
 ١٥-م أ /٤تقدمي التمويل القائم على النتائج، اإلرشادات املنهجية املتسقة مـع املقـررات             

 فضالً عن هـذا     ،)٤(١٩-م أ /- إىل   ١٩-م أ /- و ١٧- أ م/١٢ و ١٧-م أ /٢ و ١٦-أ م/١و
  املقرر، بغية حتسني فعالية التمويل القائم على النتائج وتنسيقه؛

ضر للمناخ أن يطبق، عند تقدمي التمويل القائم علـى           الصندوق األخ  يسأل  -٧  
 ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤النتائج، اإلرشادات املنهجية املتسقة مـع املقـررات         

 فضالً عن هذا املقرر، بغية حتـسني فعاليـة          ،)٥(١٩-م أ /- إىل   ١٩-م أ /- و ١٧- أ م/١٢و
  التمويل القائم على النتائج وتنسيقه؛

 مـن   ٧٠اليت متول األنشطة املـشار إليهـا يف الفقـرة            الكيانات   يشجع  -٨  
 مـن   ٦٥ليها يف الفقـرة     ، من خالل األنواع املتعددة من املصادر املشار إ        ١٦-م أ /١ املقرر

، على مواصلة تقدمي املوارد املالية لنهج السياسات البديلـة، مثـل هنـج              ١٧-أ م/٢املقرر  
  متكاملة ومستدامة؛التخفيف والتكيف املشتركة إلدارة الغابات إدارة 

يتضمنها املوقـع    اليت   لمعلومات على املنصة اإللكترونية    إنشاء مركز ل   يقرر  -٩  
 ٧٠ كوسيلة لنشر املعلومات بشأن نتائج األنشطة املشار إليها يف الفقرة            )٦(الشبكي لالتفاقية 

  ، وما يقابل ذلك من مدفوعات قائمة على النتائج؛١٦-م أ/١من املقرر 
مركز املعلومات يهدف إىل زيادة شفافية املعلومـات املتعلقـة           أن   يالحظ  -١٠  

باإلجراءات القائمة على النتائج، وبشأن املدفوعات اخلاصة هبا، فضالً عن املعلومات املتصلة            
، دون وضع مزيد من املتطلبـات       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧١بالعناصر املشار إليها يف الفقرة      

  للبلدان النامية األطراف؛

__________ 

 من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥ريع املقررات املقترح اعتمادها يف إطار البند        مشا )٤(
  ).2 وFCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.1 وFCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.1-3(والتكنولوجية 

لميـة   من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للمـشورة الع         ٥مشاريع املقررات املقترح اعتمادها يف إطار البند         )٥(
  ).2و FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.1 وFCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.1-3(والتكنولوجية 

)٦( <http://unfccc.int/redd>.  
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 أن مركز املعلومات سيتضمن، حسبما أُبلغ من خالل القوات املناسبة           رريق  -١١  
  :مبوجب االتفاقية

النتائج اخلاصة بكل فترة ذات صلة معرباً عنها بأطنان مكافئ ثاين أكـسيد            )أ(  
  ؛)٧(١٩-م أ/- املقرر  من١٤ار إليه يف الفقرة الكربون يف السنة ووصلة للتقرير التقين املش

أو املـستويات املرجعيـة     /املرجعية لالنبعاثات من الغابـات و     املستويات    )ب(  
 ووصـلة للتقريـر     كافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة     للغابات املقّيمة معرباً عنها بأطنان م     

  ؛)٨(١٩-م أ/- املقرر  من١٨قين املشار إليه يف الفقرة اخلتامي لفريق التقييم الت
 املـشار   معاجلة ومدى احترام مجيع الضمانات    موجز املعلومات املتعلقة بطريقة       )ج(  
 )٩(١٩-م أ/-، حسبما هو مشار إليه يف املقررين ١٦-م أ/١لتذييل األول من املقرر إليها يف ا

  ، الفصل األول؛١٧-م أ/١٢و
من ) أ(٧١وصلة لالستراتيجية أو خطة العمل الوطنية املشار إليها يف الفقرة             )د(  

  ؛، حسب االقتضاء١٦-م أ/١املقرر 
  الـتقين  معلومات عن النظام الوطين لرصد الغابات، كما وردت يف املرفق           ) ه(  

  ؛)١٠(١٩-م أ/-املشار إليه يف املقرر 
 أن يتضمن مركز املعلومات كذلك معلومات عن كل من النتائج  يقرر أيضاً   -١٢  

 املدفوعات،   أعاله، مبا يف ذلك كمية النتائج اليت مت من أجلها تلقي           ١١املشار إليها يف الفقرة     
  معرباً عنها بأطنان مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف السنة، والكيان الذي دفع على النتائج؛

على النتائج جيـب أن       على أن املعلومات املتعلقة باملدفوعات القائمة      يتفق  -١٣  
ُتدرج يف مركز املعلومات بالتشاور مع البلدان النامية األطراف املعنية، علـى أن ُتؤخـذ يف                

  ؛)١١(١٩-م أ/- من املقرر ٢ام الفقرة حلسبان التا

__________ 

 من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥مشروع املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند         )٧(
  ).FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.2(والتكنولوجية 

 من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥قترح اعتماده يف إطار البند      مشروع املقرر امل   )٨(
  ).FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.1(والتكنولوجية 

 من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥مشروع املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند         )٩(
  ).FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.2(والتكنولوجية 

 من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٥املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند       مشروع   )١٠(
  ).FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.2(والتكنولوجية 

  . من جدول أعمال اهليئة الفرعيتني٦مشروع املقرر املقترح اعتماده يف إطار البند  )١١(
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 ))  ه(-)أ ((١١ إىل األمانة أن تدرج املعلومات املشار إليها يف الفقرة           يطلب  -١٤  
أعاله يف مركز املعلومات حاملا ُتتاح مجيع املعلومات من خالل القنوات املناسـبة مبوجـب               

   أعاله؛١٢الفقرة االتفاقية، وأن تدرج أيضاً املعلومات املشار إليها يف 
 إىل األمانة أن تنظم، رهناً بإتاحة موارد تكميليـة، اجتمـاع            يطلب أيضاً   -١٥  

دراج إل أعاله وكذلك بشأن شـكل       ١٣-١١خرباء بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرات        
فيذ  أعاله قبل الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتن        ١٢املعلومات املشار إليها يف الفقرة      

 عن اجتماع اخلرباء املذكور لتنظر فيه اهليئـة         اً تقرير وتعد،  )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (
  الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية واألربعني؛

 أن إدراج النتائج يف مركز املعلومـات ال ينـشئ أيـة حقـوق               يالحظ  -١٦  
  واجبات ألي طرف أو كيان آخر؛ أو

املتعلقة بالنتائج املدرجة يف مركـز املعلومـات         أن املعلومات    يالحظ أيضاً   -١٧  
ينبغي أن توصل بنفس النتائج املدرجة يف أي نظام آخر ذي صلة ميكن أن تطويره مستقبالً يف       

  إطار االتفاقية؛
 عدم وجود أي شيء يف إطار هذا املقرر وتنفيذه          يالحظ عالوة على ذلك     -١٨  

 ٧٠دم تأهل األنشطة املشار إليها يف الفقرة        ينبئ بأي قرار يف املستقبل فيما خيص تأهل أو ع         
 أو لنتـائج برنـامج   ١٧-م أ/٢ من املقرر ٨٣ لآللية املعرفة يف الفقرة  ١٦-م أ /١من املقرر   

  ؛١٨-م أ/١ من املقرر ٤٤العمل املشار إليها يف الفقرة 
 إىل األمانة أن حتسن املنصة اإللكترونية اليت يتضمنها املوقع الشبكي           يطلب  -١٩  

 أعاله، وتتـيح    ١٢ و ١١تفاقية وتزيد تطويرها لتشمل املعلومات املشار إليها يف الفقرتني          لال
  املعلومات بطريقة بسيطة وشفافة ويسهل الوصول إليها؛

 إىل اللجنـة    ة هلذه املسائل، والطلب املوجـه     يل الطبيعة االستعجا  إذ يالحظ   -٢٠  
لق باالتساق والتنسيق، يف مجلة أمور، منها       الدائمة املعنية بالتمويل لتنظر، يف إطار عملها املتع       

مسألة متويل الغابات، مراعية يف ذلك هنج السياسات املختلفة، يطلب أيضاً إىل اللجنة الدائمة              
 للغابـات،   بالتمويل املخصص املعنية بالتمويل أن تركز أقرب منتدياهتا على املسائل املتعلقة          

  :، ومنها١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠الفقرة يف ذلك تنفيذ األنشطة املشار إليها يف  مبا
سبل ووسائل حتويل املدفوعات على اإلجراءات القائمة على النتائج املشار            )أ(  

  ؛١٨-م أ/١ من املقرر ٢٩إليها يف الفقرة 
  تقدمي املوارد املالية للنهج البديلة؛  )ب(  
ء املعنـيني    إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل أن تدعو اخلربا        يطلب كذلك   -٢١  

 إىل املنتدى املـشار إليـه يف   ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠بتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة  
   أعاله؛٢٠الفقرة 
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 حتفيز املنافع غري املرتبطة بالكربون من أجـل اسـتدامة تنفيـذ             يقر بأمهية   -٢٢  
ل، وإذ يالحـظ     على املدى الطوي   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠األنشطة املشار إليها يف الفقرة      

  ؛١٨-م أ/١ من املقرر ٤٠العمل املتعلق باملسائل املنهجية املشار إليه يف الفقرة 
 األنشطة اليت ستضطلع     على  يف امليزانية  تترتب باآلثار املقدر أن     حييط علماً   -٢٣  

   أعاله؛١٩ و١٥ و١٤هبا األمانة حسبما هو مشار إليه يف الفقرات 
مانة اليت يدعو إليها هذا املقرر شريطة تـوفر          أن ُتتخذ إجراءات األ    يطلب  -٢٤  

  .املوارد املالية

        


