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 المر ق
 

 اتفاق باري   
 

 إن األطراف     ا االتفاق، 
يلـي  أطراياً   اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن تغـ  امل ـا ، املشـار إلي ـا ييمـا باعتشار ا 

 حتاالتفاقيةحت، ب

الصـادر عـن  17-/م أ1 قتضط م  ا  ديربان للملما اململـّزز امل شـ   وجـب املقـرر  وإذ تملما 
   مؤمتر األطراف   االتفاقية   دورت  العابملة عشرة،

  ذلـــ  مشـــدأ اإلاصـــاف  دف االتفاقيـــة واس،رتـــاداً  شادئ ـــا،  ـــاإىل وقيـــم  ـــ وســـملياً م  ـــا 
 واملعؤولياا املش،كة وإن كاامم متشاي ة ومراعاة قدراا كا طرف،   ضوف الةروف الوط ية امل تلفة،

احلاجـة إىل تصـّد يملـال وتـدرزي للت ديـد امللـ  الـ ي يشـكل  تغـ  امل ـا ، اسـت اداً  وإذ تدر  
 لمية املتاحة،إىل أيضا اململارف المل

االحتياجــاا ا ــّددة والةــروف املاصــة للشلــدان ال اميــة األطــراف، ال ســيما  وإذ تــدر  أيضــاً  
 االتفاقية، امل ا ، ويم ما ت ا علي  الضارة لتغ  باآلاارخان  بوج  القابلة للت ارتل  

الشلــدان ألقــا االحتياجــاا ا ــددة واألوضــا  املاصــة وإذ تضــد   اعتشار ــا علــط حنــو كامــا  
 منواً ييما يتصا بتمويا التك ولوجيا واقل ا،

أن األطــراف قــد ال تتــ ار بتغــ  امل ــا  يحعــب، بــا أيضــاً بماــار التــداب  املت ــ ة  وإذ تــدر  
 للتصدي ل ،

مــا ليفجــرافاا املتمللقــة بتغــ  امل ــا  وعمليــاا التصــدي لــ  وراــارأل مــن عالقــة وايقــة  وإذ تؤكــد 
 ة املعتدامة والقضاف علط الفقر،بالوصول امل صف إىل الت مي

األولويـــــة األساســــية املتمثلـــــة   ضــــمان األمـــــن الغــــ ائي والقضـــــاف علــــط اعـــــو ، وإذ تــــدر   
 وب وج  قابلية ت ار اةم اإلاتا  الغ ائي بصفة خاصة باآلاار الضارة لتغ  امل ا ،

الملمـــا الكـــرر وقيـــم التحـــول الملـــادل للقـــوى الملاملـــة وإزـــاد ضـــرورة وإذ تضـــد   اعتشار ـــا  
 والوظائف الالئقة، ويقًا لاولوياا اإلمنائية ا ددة وط ياً،

بــ ن تغــ  امل ــا  يشــكا رتــاغاًل مشــ،كاً للششــرية، وأاــ  ي شغــي لاطــراف، ع ــد ا ــاذ  وإذ تقــرّ  
اإلجرافاا للتصدي لتغ  امل ا ، أن و،م وتملزز وتراعـي مـا يقـد علـط كـا م  ـا مـن التزامـاا متمللقـة 

، واحلــــــم   الصــــــحة، وحقــــــوق الشــــــملوو األصــــــلية وا تمملــــــاا ا ليــــــة وامل ــــــاجرين إلاعــــــانحبقــــــوق ا
واألطفـــال واألرتــــ ان ذوي اإلعاقـــة واألرتــــ ان الـــ ين يمليشــــون أوضـــاعاً  شــــة، واحلـــم   الت ميــــة، 

 يضاًل عن املعاواة بني اع عني ومتكني املرأة واإلاصاف بني األجيال،
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فــ  وتتملــّززوإذ تقــر   ، حعــب االقتضــاف، بواليــد وخزّااــاا غــازاا الدييئــة املشــار ب عيــة أن وت
 إلي ا   االتفاقية،

،  ــا يي ــا ا يطــاا، واايــة  الت ــو  اإليكولوجيــةأعيــة كفالــة  ســالمة ايــد الــ ةم  وإذ تالحــ  
حتأم ــا األر حت، وإذ تشــ  إىل أعيــة مف ــوم حتالملدالــة  ب، و ــو مــا تملــّر ع ــ  بملــض الثقايــاا الشيولــوجي

 امل ا ، اخيةحت لدى الشملض، وذل  ع د ا اذ إجرافاا للتصدي لتغ امل 
والتــدريب والتوعيــة الملامــة ومشــاركة اعم ــور ووصــول  إىل اململلومــاا  التمللــيمأعيــة  وإذ تؤكــد 

 والتملاون علط ايد املعتوياا   املعائا اليت يت اوهلا   ا االتفاق،

خمتلــف اع ــاا الفاعلـة، ويقــاً للتشــريملاا أعيــة مشـاركة ايــد معــتوياا احلكـم و  تـدر  وإذ 
 الوط ية لكا من األطراف،   التصدي لتغ  امل ا ، 

املعــــتدامة وأمنــــاس االســــت ال  واإلاتــــا  املعــــتدامة، الــــيت أمنــــاس الملــــي  أن  وإذ تــــدر  أيضــــاً  
  ،بدور ريادي، تؤدي دوراً  اماً   التصدي لتغ  امل ا األطراف تضطلد يي ا الشلدان املتقدمة 

 يلي  اتفقمم علط ما قد 
  

 1الما ف   
 

 من االتفاقية. وباإلضاية إىل ذل    1ألغرا    ا االتفاق، ت طشم التملاريف الواردة   املادة  
بشـ ن تغـ  امل ـا ، الـيت اإلطاريـة يتقصد بـمصطل  حتاالتفاقيةحت اتفاقية األمـم املتحـدة  )أ( 

 ؛1992أيار/مايو  9مدا   ايويور    اعتت 
 ؛يقصد بـمصطل  حتمؤمتر األطرافحت مؤمتر األطراف   االتفاقية )و( 
 يقصد بـمصطل  حتالطرفحت الطرف     ا االتفاق. ) ( 

  
 2الما ف   

 
يرمـــي  ـــ ا االتفـــاق، مـــن خـــالل وعـــني ت فيـــ  االتفاقيـــة، و ـــا يشـــما  ـــدي ا، إىل  -1 
ســـياق الت ميـــة املعـــتدامة وج ـــود  للت ديـــد الـــ ي يشـــكل  تغـــ  امل ـــا ،   االســـتجابة الملامليـــةتوطيـــد 

  بوسائا م  االقضاف علط الفقر، 
اإلبقاف علـط ارتفـا  متوسـ  درجـة احلـرارة الملامليـة   حـدود أقـا بكثـ  مـن درجتـني  )أ( 

قشـــا احلقشـــة الصـــ اعية ومواصـــلة اع ـــود الراميـــة إىل حصـــر ارتفـــا  درجـــة  مئـــويتني يـــوق معـــتوياا مـــا
رجــة مئويــة يــوق معــتوياا مــا قشــا احلقشــة الصــ اعية، تعــليماً بــ ن د 1.5احلــرارة   حــد ال يتجــاوز 

 ذل  سوف يقلا بصورة كش ة خماطر تغ  امل ا  وراارأل؛ 
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تملزيز القدرة علط التكيف مد اآلاار الضارة لتغـ  امل ـا  وتملزيـز القـدرة علـط ومـا و  )و( 
 ي دد إاتا  األغ ية؛ حنو التغ  امل ا  وتوطيد الت مية املفيضة ااشملاااا غازاا الدييئة، علط 

جملـــا التــــديقاا املاليــــة متمارتــــية مــــد معـــار يــــؤدي إىل ت ميــــة خفيضــــة ااشملااــــاا و  ) ( 
 امل ا . غازاا الدييئة وقادرة علط وما تغ 

املعـــؤولياا املشـــ،كة وإن  مشـــدأ ســـيت ف    ـــ ا االتفـــاق علـــط حنـــو زعـــد اإلاصـــاف و  -2 
 ةروف الوط ية امل تلفة.كاامم متشاي ة وقدراا كا طرف،   ضوف ال

  
 3الما ف   

 
 11و 10و 9و 7و 4علــط ايــد األطــراف أن تضــطلد بــاع ود الطموحــة ا ــددة   املــواد  

لتغـ  امل ـا ، مــن  التصـدي الملــامليوأن تشلـ  ع  ـا، باعتشار ــا معـاعاا حمـددة وط يــاً تصـب    13و
ــــم ــــ    املــــادة  أجــــا وقي ــــد األطــــراف . و 2غــــر   ــــ ا االتفــــاق امل صــــون علي ســــتمثا ج ــــود اي

حرز علط مر الزمن، علـط أن تتراعـط يي ـا احلاجـة إىل دعـم الشلـدان ال اميـة األطـراف   الت فيـ   تقدماً 
 الفملال هل ا االتفاق.

  
 4الما ف   

 
، هتـــدف 2مـــن أجـــا وقيـــم  ـــدف درجـــة احلـــرارة الطويـــا األجـــا ا ـــدد   املـــادة  -1 

الرتفـا  ااشملااـاا غـازاا الدييئـة   أقـرو وقـمم هكـن، متعـلِّمة بـ ن األطراف إىل وقيم وقف عاملي 
وقـــــف ارتفـــــا  االاشملااـــــاا ســـــيتطلب وقتـــــاً أطـــــول مـــــن الشلـــــدان ال اميـــــة األطـــــراف؛ وإىل االضـــــطال  

مـــن أجـــا وقيـــم تـــوازن بـــني  ،بت فيضـــاا ســـريملة بملـــد ذلـــ  ويقـــاً أليضـــا اململـــارف المللميـــة املتاحـــة
املصــــادر وعمليــــاا إزالت ــــا بواســــطة الشواليــــد   ال صــــف الثــــاا مــــن االاشملااــــاا الششــــرية امل شــــ  مــــن 

 القرن، علط أسال اإلاصاف و  سياق الت مية املعتدامة واع ود الرامية إىل القضاف علط الفقر.
. وتعـملط ويتمل ـد ا معاعاا متتاليـة حمـددة وط يـاً يملتـزم وقيق ـاويتشل  يملّد كا طرف  -2 

 يف حملية يدف وقيم أ داف تل  املعاعاا.األطراف إىل ا اذ تداب   ف
ا ــددة وط يــاً لكــا طــرف تقــدماً يتجــاوز معــاعت  الرا  ــة التاليــة ســتمثا املعــاعة  -3 

ا ـــددة وط يـــاً وستجعـــد أعلـــط طمـــوا هكـــن لـــ ،  ـــا يراعـــي معـــؤوليات  املشـــ،كة وإن كااـــمم متشاي ـــة 
 وقدرات ،   ضوف الةروف الوط ية امل تلفة. 

 اعتمـــادشغـــي أن تواصـــا الشلـــدان املتقدمـــة األطـــراف أداف دور ـــا الريـــادي عـــن طريـــم ي  -4 
ي شغــي للشلــدان ال اميــة األطــراف أن تواصــا مطلقــة ملفــض االاشملااــاا علــط اطــاق االقتصــاد. و  أ ــداف

ملفـــض وعـــني ج ود ـــا املتمللقـــة بـــالت فيف، وتتشـــج د علـــط التحـــول مـــد مـــرور الـــزمن صـــوو أ ـــداف 
 وديد ا علط اطاق االقتصاد،   ضوف الةروف الوط ية امل تلفة.االاشملاااا أو 
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 9يتقد م الدعم إىل الشلدان ال امية األطراف من أجـا ت فيـ   ـ أل املـادة، ويقـاً للمـواد  -5 
، تعــليماً بــ ن تملزيــز الــدعم املقــّدم إىل الشلــدان ال اميــة األطــراف سيعــم  بشلــو  معــتوى 11و 10و

 هتا.أعلط من الطموا   إجرافا
اسـ،اتيجياا وخططــاً ميكـن ألقـا الشلـدان منـواً والـدول اعزريــة الصـغ ة ال اميـة أن تملـّد  -6 

 يراعي ظروي ا املاصة. وإجرافاا للت مية املفيضة ااشملاااا غازاا الدييئة وأن تشل  ع  ا،  ا
 تكيّــفللميكـن مل ـايد الت فيـف املشــ،كة ال اجتـة عمـا تت ـ أل األطــراف مـن إجـرافاا  -7 

 و/أو ما تضمل  من خط  للت ويد االقتصادي أن تع م   اتائع الت فيف  وجب   أل املادة.
تقــــدم ايــــد األطــــراف، ع ــــد اإلبــــال  عــــن معاعاتـــــ ا ا ــــددة وط يــــاً، اململلومــــاا  -8 

وأي مقــرراا ذاا صــلة ملــؤمتر األطــراف  21-/م أ1الالزمــة للوضــوا والشــفايية والف ــم ويقــاً للمقــرر 
 تفاق.اال   ا   اجتما  األطراف  الملاما بوصف

 21-/م أ1يتشلِّــ  كــا طــرف عــن معــاعة حمــددة وط يــاً كــا مخــس ســ واا ويقــاً للمقــرر  -9 
، مراعيـاً   تفـاقاال  ـ ا وأي مقرراا ذاا صلة ملؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطـراف  

 .14 احلصيلة الملاملية املشار إلي ا   املادة نعملية است الاتائع  ذل 
تفــاق   األطــر اال  ــ ا ي ةــر مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف  اجتمــا  األطــراف   -10 

 الزم ية املش،كة للمعاعاا ا ددة وط يًا   دورت  األوىل.

زــــوز لطــــرف أن يملــــّدل   أي وقــــمم معــــاعت  القائمــــة ا ــــددة وط يــــاً يــــدف ريــــد  -11 
توى الطموا يي ا، ويقاً ليفررتاداا اململتمدة من مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطـراف مع
 تفاق. اال   ا  

 تتعج ا املعاعاا ا ددة وط ياً اليت تشل  ع  ا األطراف   سجا عام تتمل دأل األمااة. -12 

يــــــرتش  مـــــا  احتعــــــاو و  ســـــياقوتعـــــب األطـــــراف معــــــاعاهتا ا ـــــددة وط يــــــاً.  -13 
ـــة هلـــا، تملـــّزز األطـــراف العـــالمة  ـــاً مـــن ااشملااـــاا بشـــرية امل شـــ  وعمليـــاا إزال  عـــاعاهتا ا ـــددة وط ي
الشيئيــة والشــفايية والدقــة واالكتمــال وقابليــة املقاراــة واالتعــاق، وتكفــا جت ــب احلعــاو املــزدو ، ويقــاً 

 تفاق.اال   ا   ليفررتاداا اململتمدة من مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف
ي شغــي لاطــراف،   ســياق معــاعاهتا ا ــددة وط يــاً، أن تراعــي، ع ــد إقــرار وت فيــ   -14 

ـــــاا  ـــــاا الششـــــرية امل شـــــ  وعملي ـــــف املتصـــــلة باالاشملاا ، حعـــــب االقتضـــــاف، إزالت ـــــاإجـــــرافاا الت في
 ملادة.من   أل ا 13األساليَب واإلررتاداا القائمة  وجب االتفاقية   ضوف أحكام الفقرة 

تراعـــي األطـــراف   ت فيـــ   ـــ ا االتفـــاق رتـــواغا األطـــراف الـــيت تكـــون اقتصـــاداهتا  -15 
 األكثر تملرضًا لت ا اا تداب  التصدي، ال سيما الشلدان ال امية األطراف.

يي ـــــا م ةمـــــاا التكامـــــا االقتصـــــادي اإلقليمـــــي ودوهلـــــا   ـــــا -تتــــــ ط ر األطـــــرافت  -16 
مــــن  ــــ أل املــــادة،  2الــــيت توصــــلمم إىل اتفــــاق يقضــــي بالتصــــرف جمتمملــــة  وجــــب الفقــــرة  ،األعضــــاف
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األمااـــَة ب حكـــام ذلـــ  االتفـــاق،  ـــا   ذلـــ  معـــتوى االاشملااـــاا امل ّصـــا لكـــا طـــرف   الفـــ،ة 
ــــدور ا أطــــراف  ــــة ب ــــاً. وتشلِّــــ  األماا ــــد إبالغ ــــا عــــن معــــاعاهتا ا ــــددة وط ي ــــة ذاا الصــــلة، ع  الزم ي

 ملوقملني علي ا ب حكام ذل  االتفاق.االتفاقية وا
يكــون كــا طــرف   ذلــ  االتفــاق معــؤوالً عــن معــتوى ااشملاااتــ  ا ــدد   االتفــاق  -17 

 .15و 13لمادتني لمن   أل املادة و  14و 13ويقاً للفقرتني  من   أل املادة 16واملشار إلي    الفقرة 
االقتصــادي اإلقليمــي  ــي  إذا تصــريمم األطــراف جمتمملــة   إطــار م ةمــة للتكامــا -18 

افعـــــ ا طـــــرف    ـــــ ا االتفـــــاق، وبالتضـــــامن ممل ـــــا، يـــــإن كـــــا دولـــــة عضـــــو   م ةمـــــة التكامـــــا 
االقتصــــادي اإلقليمــــي تلــــ  تكــــون معــــؤولة  فرد ــــا وبالتضــــامن مــــد م ةمــــة التكامــــا االقتصــــادي 

مــن  ــ أل  16اإلقليمــي عــن معــتوى ااشملاااهتــا امل صــون عليــ    االتفــاق املشلــ  ع ــ   وجــب الفقــرة 
 .15و 13لمادتني لمن   أل املادة و  14و 13املادة ويقًا للفقرتني 

ي شغــي أن تعــملط ايــد األطــراف إىل وضــد اســ،اتيجياا إمنائيــة خفيضــة ااشملااــاا  -19 
معــــؤولياهتا  ومراعيــــةً  2  اعتشار ــــا املــــادة  وطويلــــة األجــــا واإلبــــال  ع  ــــا، واضــــملةً غــــازاا الدييئــــة 

 اي ة وقدراا كا م  ا،   ضوف الةروف الوط ية امل تلفة.املش،كة وإن كاامم متش
  

 5الما ف   
 

ي شغـــي أن تت ـــ  األطـــراف إجـــرافاا ترمـــي، حعـــب االقتضـــاف، إىل صـــون وتملزيـــز  -1 
ــــة ويــــم مــــا  ــــاا غــــازاا الدييئ ــــ    الفقــــرة يتشــــار بواليــــد وخزاا ــــة  4)د( مــــن املــــادة 1إلي مــــن االتفاقي

 يشما الغاباا. و ا
طـراف علـط ا ـاذ إجـرافاا ترمـي، بوسـائا مـن بي  ـا املـديوعاا القائمـة تشج د األ -2 

علــط ال تــائع، إىل ت فيــ  ودعــم اإلطــار القــائم امل صــون عليــ    اإلررتــاداا واملقــرراا ذاا الصــلة 
الـــيت ســـشم االتفـــاق علي ـــا  وجـــب االتفاقيـــة بشـــ ن  الـــ إل ع العياســـاتية وا فـــزاا اإلزابيـــة لااشـــطة 

االاشملااــــاا ال ااــــة عــــن إزالــــة الغابــــاا وتــــد ور ا، ودور حفــــ  الغابــــاا وإدارهتــــا  املتمللقــــة خبفــــض
املعــتدامة وتملزيــز امل زواــاا الكربوايــة للغابــاا   الشلــدان ال اميــة؛ والــ إل ع العياســاتية الشديلــة، مــن 

أعيـة  للغابـاا، مـد إعـادة ت كيـد واملعـتدامة العـليمةلـيفدارة قشيا اـت تـع الت فيـف والتكيـف املشـ،كة 
 وفيز امل ايد غ  الكربواية املرتشطة ي أل ال ـإل تع، حعب االقتضاف.

  
 6الما ف   

 
تعــــلِّم األطــــراف بــــ ن  تــــار بملــــض األطــــراف العــــملي إىل تملــــاون طــــوعي   ت فيــــ   -1 

معاعاهتا ا ددة وط ياً إلتاحة معـتوى أعلـط مـن الطمـوا   إجرافاهتـا املتمللقـة بـالت فيف والتكيـف 
 الت مية املعتدامة والعالمة الشيئية. وتملزيز
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تملـــّزز األطـــراف، ع ـــد املشـــاركة علـــط أســـال طـــوعي    ـــع تملاوايـــة ت طـــوي علـــط  -2 
اســت دام اتــائع  فيــف م قولــة دوليــاً   الويــاف  عــاعاهتا ا ــددة وط يــاً، الت ميــَة املعــتدامة وتكفــا 

، وتطشـم حماسـشة حمكمـة لكفالـة الـة أمـور احلكـمالعالمة الشيئية والشفايية،  ا   ذلـ  علـط صـمليد 
ـــبت احلعـــاو  املـــزدو  مـــد اإلررتـــاداا اململتمـــدة   مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  متارتـــياً  ،م  ـــا جتّ 

 تفاق باريس.اال   ا اجتما  األطراف  
يكــون اســت دام اتــائع الت فيــف امل قولــة دوليــاً   وقيــم املعــاعاا ا ــددة وط يــاً  -3 

 االتفاق طوعيًا ومرخصًا ب  من األطراف املشاركة. وجب   ا 
رليــــة للمعــــاعة    فيــــف ااشملااــــاا غــــازاا الدييئــــة   وجــــب  ــــ ا االتفــــاقتت شــــ   -4 

 ودعــم الت ميــة املعــتدامة  ضــد لعــلطة وتوجيــ  مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف  اجتمــا  األطــراف  
شـرف علي ـا  يئـة يتمليِّ  ـا مـؤمتر األطـراف ، لتعت دم ا األطـراف علـط أسـال طـوعي، وتت تفاقاال   ا

 يلي  ، وهتدف إىل ماتفاق  ا االالملاما بوصف  اجتما  األطراف   
تملزيــــــز الت فيــــــف مــــــن ااشملااــــــاا غــــــازاا الدييئــــــة وتوطيــــــد الت ميــــــة املعــــــتدامة    )أ( 
 ذات ؛ الوقمم

ألطـراف ا جااـب وفيز وتيع  مشـاركة الكيااـاا الملامـة واملاصـة املـرخا هلـا مـنو  )و( 
   الت فيف من ااشملاااا غازاا الدييئة؛

املعـــاعة   خفـــض معـــتوياا ااشملااـــاا الطـــرف املضـــيف، الـــ ي سيعـــتفيد مـــن و  ) ( 
أاشــطة  فيــف ت ــتع ع  ــا  فيضــاا لالاشملااــاا ميكــن أن يعــت دم ا طــرف رخــر للويــاف  عــاعت  

 ا ددة وط ياً؛ 

 .الملاملية وقيم  فيف عام لالاشملااااو  )د( 

مــن  4ال تتعــت دم  فيضــاا االاشملااــاا ال اجتــة عــن اآلليــة املشــار إلي ــا   الفقــرة  -5 
الطرف املضيف معـاعت  ا ـددة وط يـاً إذا مـا اسـت دم ا طـرف رخـر      إاشاا وقيم   أل املادة

 إاشاا وقيم معاعت  ا ددة وط ياً.
تفـاق أن يتعـت دم   ا اال  يكفا مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف  -6 

مـن  ـ أل  4اصيب  من الملوائد املت تية من األاشطة املضطلد يا   إطـار اآلليـة املشـار إلي ـا   الفقـرة 
الشلــدان ال اميــة األطــراف القابلــة للتــ ار بوجــ  خــان باآلاــار املــادة لتغطيــة ال فقــاا اإلداريــة وملعــاعدة 

 التكيف. علط الوياف بتكاليف الضارة لتغ  امل ا 
تفـــاق قواعـــد اال  ـــ ا يملتمـــد مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   -7 

   دورت  األوىل. من   أل املادة 4وطرائم وإجرافاا اآللية املشار إلي ا   الفقرة 

ـــع غـــ  ســـوقية متكاملـــة و وليـــة ومتوازاـــة  -8  لاطـــراف تقـــر األطـــراف ب عيـــة إتاحـــة اـت ت
  معاعاهتا ا ددة وط ياً،   سياق الت مية املعتدامة والقضاف علط الفقر، علط حنو   ت في هتاملعاعد
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م عم ويملال،  ا يشما   الة أمور الت فيف والتكيف والتمويا واقا التك ولوجيا وب اف القـدراا، 
 حعب االقتضاف. وهتدف   أل ال إل ع إىل ما يلي 

 والتكيف؛ تملزيز معتوى الطموا   جمايل الت فيف )أ( 
 ؛ املعاعاا ا ددة وط ياً تملزيز مشاركة القطاعني الملام واملان   ت في  و  )و( 

 الصلة. إتاحة يرن للت عيم بني خمتلف األدواا وال،تيشاا املؤسعية ذااو  ) ( 

حـــّدد  وجـــب  ـــ ا االتفـــاق إطـــار للـــ ـإل تع غـــ  العـــوقية إزاف الت ميـــة املعـــتدامة مـــن  -9 
 من   أل املادة. 8ال ـإل تع غ  العوقية املشار إلي ا   الفقرة أجا تملزيز 

  
 7الما ف   

 
بــالتكيف واملتمثــا   ملتمللــم ااهلــدف الملــاملي   وجــب  ــ ا االتفــاقتضــد األطــراف  -1 

، بغيــة بتغــ  امل ــا واحلــد مــن قابليــة التــ ار التحمــا تملزيــز القــدرة علــط التكيــف وتوطيــد القــدرة علــط 
الت ميــة املعــتدامة وكفالــة اســتجابة مالئمــة بشــ ن التكيــف   ســياق  ــدف درجــة احلــرارة املعــاعة   

 .2املشار إلي    املادة 
تقّر األطراف ب ن التكيف يشكا ودياً عاملياً يواج ـ  اعميـد ولـ  أبملـاد حمليـة ودون  -2 

ويلــة األجــا لتغــ  امل ــا  وط يـة ووط يــة وإقليميــة ودوليــة، وأاــ  ع صــر أساسـي   االســتجابة الملامليــة الط
  اعتشار ا االحتياجـاا  ومعاعة رئيعية يي ا حلماية الششر وسشا الملي  وال إلةتم اإليكولوجية، رخ ةً 

 امللّحة والفورية للشلدان ال امية األطراف القابلة للت ار بوج  خان باآلاار الضارة لتغ  امل ا .

لطرائــــم الــــيت ل اً ن ال اميــــة األطــــراف ويقــــيتملــــ،ف و ــــود التكيــــف الــــيت تشــــ هلا الشلــــدا -3 
 تفاق   دورت  األوىل.  ا االيملتمد ا مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   

ـــاً حاجـــة ماســـة إىل التكيـــف وبـــ ن مـــن رتـــ ن بلـــو   -4  تقـــر األطـــراف بـــ ن   ـــا  حالي
ايــد احتياجــاا معــتوياا أعلــط مــن الت فيــف أن يقلــا احلاجــة إىل ج ــود تكيــف إضــايية، وأن تز 

 التكيف ميكن أن ي طوي علط تزايد تكاليف التكيف.

تعــلم األطــراف بــ ن إجــرافاا التكيــف ي شغــي أن تتشــد  جــاً قطــري التوجيــ  يراعــي  -5 
القضــايا اع عــااية ويقــوم علــط املشــاركة ويتعــم بالشــفايية الكاملــة، ويراعــي الفئــاا وا تمملــاا ا ليــة 

المللميـة املتاحـة وع ـد االقتضـاف ال تـائع ة للت ار، وي شغي أن يعت د إىل أيضـا وال تةتم اإليكولوجية القابل
يع،رتــد يــا بغيــة إدمــا  أن إىل اململــارف التقليديــة ومملــارف الشــملوو األصــلية والــ تةتم اململرييــة ا ليــة و 

 االقتضاف. االقتصادية والشيئية، حعب - التكيف   العياساا واإلجرافاا االجتماعية

تقــــر األطــــراف ب عيــــة دعــــم ج ــــود التكيــــف والتملــــاون الــــدويل املتمللــــم يــــا وب عيــــة  -6 
تلـ  القابلـة للتـ ار بوجـ  خـان باآلاـار الضـارة مراعاة احتياجاا الشلدان ال اميـة األطـراف، ال سـيما 

 .لتغ  امل ا 
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تـــدعيم إجـــرافاا التكّيـــف، علـــط حنـــو  مـــن أجـــا ي شغـــي أن تملـــزز األطـــراف تملاو ـــا -7 
 يلي  يشما ما طار كااكون للتكيف،  ايراعي إ

يشـــما،  تشـــادل اململلومـــاا واملمارســـاا اعيـــدة والتجـــارو والـــدرول املعـــتفادة،  ـــا )أ( 
 حعب االقتضاف، اعوااب املتصلة بالمللم والت طي  والعياساا والت في    إجرافاا التكيف؛

الـــيت  ـــدم  ـــ ا االتفـــاق، يي ـــا ترتيشـــاا االتفاقيـــة  تملزيـــز ال،تيشـــاا املؤسعـــية،  ـــاو  )و( 
 لدعم توليف اململلوماا واململارف ذاا الصلة، وتقدر الدعم واإلررتاداا التق ية لاطراف؛

ــــا ،  ــــاو  ) (  ــــة املتمللقــــة بامل  ــــز اململــــارف المللمي ــــة امل  جيــــة  تملزي يشــــما الشحــــوث واملراقش
 اخية و  ا اذ القرار؛ لل ةام امل اخي واةم اإلا ار املشكر، علط حنو يتع،رتد ب    املدماا امل 

معـــــــاعدة الشلـــــــدان ال اميـــــــة األطـــــــراف   وديـــــــد هارســـــــاا التكيـــــــف الفملالـــــــة، و  )د( 
يتقـدم ويتتلقــط مـن دعـم إلجـرافاا وج ـود التكيـف، وكــ ل   واحتياجـاا التكيـف، واألولويـاا، ومـا

 التحدياا والثغراا بطريقة تتعم وتشجيد املمارساا اعيدة؛

 فاا التكيف ودميومت ا.وعني يملالية إجراو  )ه( 

تشج د امل ةماا والوكاالا املت صصة لامـم املتحـدة علـط دعـم ج ـود األطـراف  -8 
مــن  5  اعتشار ــا أحكـام الفقــرة  مــن  ـ أل املــادة، رخـ ةً  7لت فيـ  اإلجــرافاا املشـار إلي ــا   الفقـرة 

   أل املادة.

وت فيـــــ  يشـــــار  كـــــا طـــــرف، حعـــــب االقتضـــــاف،   عمليـــــاا  طـــــي  التكيـــــف  -9 
تملزيــز املطــ  و/أو العياسـاا و/أو املعــاعاا ذاا الصــلة، الــيت    ذلــ  وضـد أو اإلجـرافاا،  ــا
 يلي  قد تشما ما

 ت في  اإلجرافاا و/أو التمل داا و/أو اع ود   جمال التكيف؛ )أ( 

 عملية صياغة وت في  خط  التكيف الوط ية؛و  )و( 

التــ ار بــ  بغيــة وضــد إجــرافاا ذاا أولويــة حمــددة تقيــيم راــار تغــ  امل ــا  وقابليــة و  ) ( 
 وط ياً، مد مراعاة الفئاا واألماكن وال إلةتم اإليكولوجية القابلة للت ار؛

 رصد خط  وسياساا وبرامع وإجرافاا التكيف وتقييم ا والتمللم م  ا؛و  )د( 

ــــ إلةم اإليكولوجيــــة علــــط و  ) ـ(  ــــة االقتصــــادية وال ــــاف قــــدرة الــــ إلةم االجتماعي التحمــــا، ب 
 بوسائا تشما الت ويد االقتصادي واإلدارة املعتدامة للموارد الطشيملية.

ي شغــي لكــا طــرف، حعــب االقتضــاف، أن يقــدم بالغــاً عــن التكيــف وحّداــ  دوريــاً،  -10 
وميكــن أن يشــما  ــ ا الــشال  أولوياتــ  واحتياجاتــ    جمــال الت فيــ  والــدعم وخططــ  وإجرافاتــ ، دون 

 إضا  يقد علط الشلدان ال امية األطراف.التعشب   أي عبف 
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ـــّدث  10املشـــار إليـــ    الفقـــرة  املتمللـــم بـــالتكيفيتقـــد م الـــشال   -11  مـــن  ـــ أل املـــادة وحت
تكيـف  دورياً، كمل صر من بالغاا أو واائم أخرى أو مق،اـاً يـا، حعـب االقتضـاف،  ـا يشـما خطـة

 ، و/أو بالغاً وط ياً. 4املادة  من 2الفقرة  ي    و مشار إلويم ما وط ية و/أو معاعة حمددة وط ياً 
مـــن  ـــ أل املـــادة،    10يعـــجا الـــشال  املتمللـــم بـــالتكيف، املشـــار إليـــ    الفقـــرة  -12 

 سجا عام تتمل دأل األمااة.

 7يتقـــد م إىل الشلـــدان ال اميـــة األطـــراف دعـــم دويل متواصـــا ومملـــزز لت فيـــ  الفقـــراا  -13 
 .11و 10و 9 املوادمن   أل املادة، ويقًا ألحكام  11و 10و 9و

إىل الـة أمـور،  14ترمي عملية اسـت الن احلصـيلة الملامليـة املشـار إلي ـا   املـادة  -14 
 م  ا ما يلي  

 تش هلا الشلدان ال امية األطراف؛إقرار ج ود التكيف اليت  )أ( 
وعني ت في  إجرافاا التكيف مـد مراعـاة الـشال  املتمللـم بـالتكيف املشـار إليـ    و  )و( 
 من   أل املادة؛ 10الفقرة 

 استملرا  مالفمة ويملالية التكيف والدعم املقدم من أجا التكيف؛و  ) ( 
ملي   جمـــال التكيـــف املشـــار اســـتملرا  التقـــدم الملـــام ا ـــرز   وقيـــم اهلـــدف الملـــاو  )د( 

 من   أل املادة. 1إلي    الفقرة 
  

 8الما ف   
 

تمل،ف األطراف ب عية جت ب املعائر واألضـرار املرتشطـة باآلاـار الضـارة لتغـ  امل ـا   -1 
وتقليل ــــا والتصــــدي هلــــا،  ــــا   ذلــــ  الةــــوا ر اعويــــة القصــــوى والةــــوا ر الشطيئــــة احلــــدوث، ودور 

 املعتدامة   احلد من خماطر املعائر واألضرار.الت مية 
 ضــد رليــة وارســو الدوليــة اململ يــة باملعــائر واألضــرار املرتشطــة بتــ ا اا تغــ  امل ــا   -2 

تفـــاق وتوجي ـــ  وزـــوز تملزيز ـــا اال  ـــ ا لعـــلطة مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف  
 تفاق.  ا االاما بوصف  اجتما  األطراف   مؤمتر األطراف المل وتوطيد ا ويقًا ملا يقررأل

ي شغـــي لاطـــراف أن تملـــزز الف ـــم واإلجـــرافاا والـــدعم، بوســـائا م  ـــا رليـــة وارســـو  -3 
الدوليـــة، حعـــب االقتضـــاف، علـــط أســـال تملـــاوا وتيعـــ ي ييمـــا يتمللـــم باملعـــائر واألضـــرار املرتشطـــة 

 باآلاار الضارة لتغ  امل ا .
يشــما التملــاون والتيعــ  مــن أجــا تملزيــز الف ــم واإلجــرافاا وتشملـاً لــ ل ، ميكــن أن  -4 

 والدعم ا االا التالية 
 اةم اإلا ار املشكر؛ )أ( 
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 االستملداد للطوارئ؛و  )و( 
 الةوا ر الشطيئة احلدوث؛و  ) ( 
 احلوادث اليت قد ت طوي علط خعائر وأضرار دائمة وال رجملة يي ا؛و  )د( 
 حنو رتاما؛تقييم امل اطر وإدارهتا علط و  )ه( 
امل ـاطر امل اخيـة، وغـ  ذلـ  مـن حلـول وجتميـد تع يالا الت مني ضد امل اطر، و  )و( 
 الت مني؛
 املعائر غ  االقتصادية؛و  )ز( 
 قدرة ا تمملاا ا لية وسشا الملي  وال ةم اإليكولوجية علط التحما. و  )ا( 
ائمـــة  وجـــب االتفـــاق، تتملـــاون رليـــة وارســـو الدوليـــة مـــد اهليئـــاا وأيرقـــة املـــراف الق -5 

 .االتفاقوك ل  مد امل ةماا و يئاا املراف ذاا الصلة خار  
  

   9الما ف   
 

تقــدم الشلــدان املتقدمــة األطــراف مــوارد ماليــة ملعــاعدة الشلــدان ال اميــة األطــراف    -1 
 كا من الت فيف والتكيف مواصلًة اللتزاماهتا القائمة  وجب االتفاقية.

 .طوعياً راف األخرى علط تقدر أو مواصلة تقدر   ا الدعم تتشج د األط -2 
  إطــار ج ــود عامليــة، ي شغــي أن تواصــا الشلــدان املتقدمــة األطــراف ريادهتــا لتملشئــة  -3 

التمويـــا امل ـــاخي مـــن طائفـــة واســـملة مـــن املصـــادر واألدواا والق ـــواا، مـــد اإلرتـــارة إىل الـــدور اهلـــام 
القطريــــة ســــ،اتيجياا دعــــم االتلفــــة مــــن اإلجــــرافاا، م  ــــا لامــــوال الملامــــة، مــــن خــــالل جمموعــــة خم

  ، ومراعـــاة احتياجـــاا الشلـــدان ال اميـــة األطـــراف وأولوياهتـــا. وي شغـــي أن تشـــكا  ـــ أل التملشئـــةيـــالتوج
 للتمويا امل اخي تقدمًا يتجاوز اع ود املش ولة سابقاً.

ي شغــــــي أن هتــــــدف إتاحــــــة مــــــوارد ماليــــــة مزيــــــدة إىل وقيــــــم تــــــوازن بــــــني التكيــــــف  -4 
واحتياجــــاا الشلــــدان ال اميــــة  وأولويــــاا ، يــــالقطريــــة التوجاالســــ،اتيجياا مراعــــاة والت فيــــف، مــــد 

وتملـاا مـن قيـود كشـ ة  بوجـ  خـان باآلاـار الضـارة لتغـ  امل ـا القابلة للتـ ار سيما تل   األطراف، ال
إىل مــوارد عامــة  احلاجــةمــن قشيــا أقــا الشلــدان منــواً والــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة، مــد    القــدراا،

 وموارد مقدمة   رتكا م   من أجا التكيف.

تقــدم الشلــدان املتقدمــة األطــراف كــا ســ تني ممللومــاا إررتــادية كميــة واوعيــة تتمللــم  -5 
حعــب مــا  ــو متــاا، معــتوياا مــن  ــ أل املــادة، حعــب االقتضــاف،  ــا   ذلــ ،  3و 1بــالفقرتني 

ــــة األطــــراف. وتتشــــج د األطــــراف  ــــيت يلــــزم تقــــدمي ا إىل الشلــــدان ال امي ــــة الملامــــة املتوقملــــة ال املــــوارد املالي
 األخرى اليت تقدم املوارد علط تقدر   أل اململلوماا كا س تني علط أسال طوعي.
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  االعتشـــار  14ت خـــ  عمليـــة اســـت الن احلصـــيلة الملامليـــة املشـــار إلي ـــا   املـــادة  -6 
اململلومــاا ذاا الصــلة الــيت تقــدم ا الشلــدان املتقدمــة األطــراف و/أو  يئــاا االتفــاق بشــ ن اع ــود 

 املتصلة بالتمويا امل اخي.

تقدم الشلـدان املتقدمـة األطـراف كـا سـ تني ممللومـاا رتـفاية ومتعـقة بشـ ن الـدعم  -7 
تـــدخالا عامـــة ويقـــاً للطرائـــم واإلجــــرافاا املقـــدم إىل الشلـــدان ال اميـــة األطـــراف واململشـــ  عــــن طريـــم 

 ـــــ ا  واملشـــــادئ التوجي يـــــة الـــــيت ســـــيملتمد ا مـــــؤمتر األطـــــراف الملامـــــا بوصـــــف  اجتمـــــا  األطـــــراف  
. وتتشـج د األطـراف األخـرى 13مـن املـادة  13،   دورت  األوىل، ويـم مـا تـ ا عليـ  الفقـرة تفاقاال

   علط يملا ذل .
،  ـــا   ذلـــ  كياااهتـــا التشـــغيلية،  ثابـــة اآلليـــة املاليـــة تكـــون اآلليـــة املاليـــة لالتفاقيـــة -8 

 االتفاق. هل ا
هتـــدف املؤسعـــاا الـــيت  ـــدم  ـــ ا االتفـــاق،  ـــا يي ـــا الكيااـــاا التشـــغيلية ل،ليـــة  -9 

املاليــة لالتفاقيــة، إىل ضــمان يملاليــة احلصــول علــط املــوارد املاليــة مــن خــالل إجــرافاا موايقــة مشعــطة 
لشلـــدان ال اميـــة األطـــراف، ال ســـيما أقـــا الشلـــدان منـــواً والـــدول اعزريـــة الصـــغ ة وتملزيـــز دعـــم اســـتملداد ا

 ال امية،   سياق اس،اتيجياهتا وخطط ا امل اخية الوط ية.
  

   10الما ف   
 

تتقاســم األطــراف رنييــة طويلــة األجــا بشــ ن أعيــة وقيــم  ــدف تطــوير التك ولوجيــا  -1 
 لط وما تغ  امل ا  وخفض ااشملاااا غازاا الدييئة.واقل ا وقيقًا تامًا لتحعني القدرة ع

تملمــــا األطــــراف، إدراكــــاً م  ــــا ألعيــــة التك ولوجيــــا   ت فيــــ  إجــــرافاا الت فيــــف  -2 
والتكيــف   إطــار  ــ ا االتفــاق، واع،ايــاً م  ــا بــاع ود املش ولــة ل شــر التك ولوجيــا وتملميم ــا، علــط 

  ولوجيا واقل ا.تملزيز الملما التملاوا املتمللم بتطوير التك

  دم رلية التك ولوجيا امل ش ة  وجب االتفاقية   ا االتفاق. -3 

إطار للتك ولوجيا من أجـا تقـدر إررتـاداا رتـاملة لملمـا  االتفاقيت ش   وجب   ا  -4 
وتيع  الملما اململزز املتمللم بتطوير التك ولوجيـا واقل ـا لـدعم ت فيـ   بتملزيزرلية التك ولوجيا ييما يتصا 

 من   أل املادة. 1   ا االتفاق، سملياً إىل وقيم الرنيية الطويلة األجا املشار إلي ا   الفقرة

يكتعي تعريد االبتكار وتشـجيمل  وإتاحتـ  أعيـة حايفـة   التصـدي الملـاملي الفملـال  -5 
 ـا  وتملزيـز ال مـو االقتصـادي والت ميـة املعـتدامة. ويـتدعم  ـ ا اع ـد، حعـب والطويا األجـا لتغـ  امل

االقتضــاف، مــن ج ــاا مــن بي  ــا رليــة التك ولوجيــا وبوســائا ماليــة مــن جااــب اآلليــة املاليــة لالتفاقيــة، 
ييمــــــا يتصــــــا بــــــال  ع التملاوايــــــة للشحــــــث والتطــــــوير، وتيعــــــ  وصــــــول الشلــــــدان ال اميــــــة األطــــــراف إىل 

 ، ال سيما   املراحا األوىل للدورة التك ولوجية.التك ولوجيا



FCCC/CP/2015/10/Add.1 
 

 

GE.16-01194 37/45 

 

يتقد م الدعم إىل الشلدان ال امية األطراف،  ـا   ذلـ  الـدعم املـايل، مـن أجـا ت فيـ   -6 
 ــ أل املــادة،  ــا   ذلــ  لتملزيــز الملمــا التملــاوا املتمللــم بتطــوير التك ولوجيــا واقل ــا   خمتلــف مراحــا 

م التــوازن بــني دعــم الت فيــف والتكيــف. وت خــ  عمليــة اســت الن الــدورة التك ولوجيــة، يــدف وقيــ
اع ـود املتصـلة بالـدعم  بشـ ن  االعتشار اململلوماا املتاحـة  14 احلصيلة الملاملية املشار إلي ا   املادة

  إىل الشلدان ال امية األطراف   جمال تطوير التك ولوجيا واقل ا.املقدم 
  

   11الما ف   
 

ــــاف القــــدراا  وجــــب  ــــ ا االتفــــاق كفــــافاا وقــــدرااي شغــــي أن يملــــ -1  الشلــــدان  زز ب 
القابلـة للتـ ار بوجـ  سيما الشلدان األقـا قـدرة، مـن قشيـا أقـا الشلـدان منـواً والـدول  ال امية األطراف، ال

مثـــا الـــدول اعزريـــة الصـــغ ة ال اميـــة، مـــن أجـــا ا ـــاذ إجـــرافاا  ،خـــان باآلاـــار الضـــارة لتغـــ  امل ـــا 
أن ييعــر    امل ــا  تشــما،   الــة أمــور، ت فيــ  إجــرافاا التكيــف والت فيــف، وي شغــييملالــة إزاف تغــ

والتـــدريب  التمللـــيموجوااـــب تطـــوير التك ولوجيـــا وتملميم ـــا واشـــر ا، والوصـــول إىل التمويـــا امل ـــاخي، 
 والتوعية الملامة ذاا الصلة، وتقدر اململلوماا بصورة رتفاية وم اسشة من حيث التوقيمم ودقيقة.

إىل االحتياجــاا الوط يــة  ، ومتعــت داً التوجيــ قطــري  شغــي أن يكــون ب ــاف القــدراا ي -2 
ومتلشّيـــــاً هلـــــا، وأن يملـــــزز الـــــتحكم القتطـــــري لاطـــــراف، خاصـــــة بال عـــــشة للشلـــــدان ال اميـــــة األطـــــراف، 

يشــــما املعــــتوى الــــوطا ودون الــــوطا وا لــــي. وي شغــــي أن يع،رتــــد ب ــــاف القــــدراا بالــــدرول   ــــا
إطـار االتفاقيـة، وي شغــي أن    ذلـ  الـدرول املعت لصـة مــن أاشـطة ب ـاف القـدراا   املعـتفادة،  ـا

 يكون عملية يملالة وتكرارية قائمة علط املشاركة ورتاملة لملدة قطاعاا ومراعية للم ةور اع عاا.

ي شغــي أن تتملــاون ايــد األطــراف لتملزيــز قــدرة الشلــدان ال اميــة األطــراف علــط ت فيــ   -3 
جــرافاا ب ــاف القــدراا   الشلــدان االتفــاق. وي شغــي أن تملــزز الشلــدان املتقدمــة األطــراف دعم ــا إل  ــ ا

 ال امية األطراف.

تشلـــ  ايــــد األطــــراف الـــيت تملــــزز قــــدرة الشلـــدان ال اميــــة األطــــراف علـــط ت فيــــ   ــــ ا  -4 
  ذلــ  مــن خــالل  ــع إقليميــة وا ائيــة ومتملــددة األطــراف، بصــورة م تةمــة، عــن  ــ أل  االتفــاق،  ــا
تشلــــ  الشلــــدان ال اميــــة األطــــراف بصــــورة ي شغــــي أن التــــداب  املتمللقــــة بش ــــاف القــــدراا. و  أو اإلجــــرافاا

تــداب  ب ــاف القــدراا ت فيــ اً  وأإجــرافاا  وأسياســاا  وأم تةمــة عــن التقــدم ا ــرز   ت فيــ  خطــ  
 هل ا االتفاق. 

 ــ ا  ز أاشــطة ب ــاف القــدراا عــن طريــم ترتيشــاا مؤسعــية م اســشة لــدعم ت فيــ تملــز   -5 
هلـــ ا االتفــــاق.  يشـــما ال،تيشــــاا املؤسعـــية امل اســـشة املت ـــ ة  وجــــب االتفاقيـــة خدمـــةً  االتفـــاق،  ـــا

بشـــ ن ال،تيشـــاا  مقــررتفـــاق   اال  ـــ ا وي ةــر مـــؤمتر األطـــراف الملامــا بوصـــف  اجتمـــا  األطــراف  
 املؤسعية األولية املاصة بش اف القدراا ويملتمدأل   دورت  األوىل.

  



 FCCC/CP/2015/10/Add.1 

 

38/45 GE.16-01194 

 

 12الما ف   
تتملــــاون األطــــراف   ا ــــاذ التــــداب  الالزمــــة، حعــــب االقتضــــاف، لتملزيــــز التمللــــيم والتــــدريب  

والتوعيــة الملامــة واملشــاركة الملامــة ووصــول اعم ــور إىل اململلومــاا   جمــال تغــ  امل ــا ، معــلمة ب عيــة 
   أل املطواا ييما يتمللم بتملزيز اإلجرافاا املت  ة   إطار   ا االتفاق.

   13الما ف   
 

 االتفـــاقي شـــ   وجـــب  ـــ ا لش ـــاف الثقـــة واالئتمـــان املتشـــادلني وتملزيـــز يملاليـــة الت فيـــ ،  -1 
ــــار اخــــتالف قــــدراا  ــــة ت خــــ    االعتش ــــدعم يتعــــم  رواــــة ذاتي إطــــار رتــــفايية مملــــزز ليفجــــرافاا وال

 األطراف ويعت د إىل التجربة اعماعية.
يتــي  إطــار الشــفايية املرواــة   ت فيــ  أحكــام  ــ أل املــادة للشلــدان ال اميــة األطــراف  -2 

الطرائــم واإلجــرافاا واملشــادئ التوجي يــة    ــ أل املرواــة  وتتجعــدالــيت وتــا  إلي ــا   ضــوف قــدراهتا. 
 من   أل املادة. 13 املشار إلي ا   الفقرة

الـــيت تـــ ا علي ـــا االتفاقيـــة ويملزز ـــا، يعـــت د إطـــار الشـــفايية إىل ترتيشـــاا الشـــفايية  -3 
ــ   علــط حنــو تيعــ ي ممل،يــاً بــالةروف املاصــة ألقــا الشلــدان منــواً والــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة، ويت ف 

 لزوم ل  علط األطراف. وغ  تدخلي وغ  عقايب، وح،م العيادة الوط ية، ويتج ب إلقاف عبف ال

لي ــا االتفاقيــة،  ــا يي ــا الشالغــاا الوط يــة، تشــكا ترتيشــاا الشــفايية الــيت تــ ا ع -4 
ــــيم واالســــتملرا  الــــدوليان، والتشــــاور  اــــة لفــــ،ة العــــ تني، والتقي وتقــــارير يــــ،ة العــــ تني والتقــــارير ا د 
والتحليـــا الـــدوليان جـــزفاً مـــن التجربـــة املعـــت د إلي ـــا لوضـــد الطرائـــم واإلجـــرافاا واملشـــادئ التوجي يـــة 

 من   أل املادة. 13امل صون علي ا   الفقرة 

الغـــر  مـــن إطـــار رتـــفايية اإلجـــرافاا  ـــو إتاحـــة ي ـــم واضـــ  ليفجـــرافاا املتمللقـــة  -5 
م  ـا،  ـا   ذلـ  وضـوا وتتشـد التقـدم ا ـرز  2 بتغ  امل ا    ضوف  دف االتفاقيـة ا ـدد   املـادة

ا التكيـــف الـــيت ؛ وإجـــرافا4فـــرادى األطـــراف  وجـــب املـــادة ل حنـــو وقيـــم املعـــاعاا ا ـــددة وط يـــاً 
ـــــدة واألولويـــــاا واالحتياجـــــاا  ،  ـــــا7تت ـــــ  ا األطـــــراف  وجـــــب املـــــادة  يشـــــما املمارســـــاا اعي

 .14والثغراا، لالس،رتاد يا   است الن احلصيلة الملاملية  وجب املادة 

الغــــــر  مــــــن إطــــــار رتــــــفايية الــــــدعم  ــــــو إتاحــــــة الوضــــــوا بشــــــ ن الــــــدعم املقــــــدم  -6 
ا الصــلة   ســياق اإلجــرافاا املتمللقــة بتغــ  امل ــا  املت ــ ة  وجــب مــن يــرادى األطــراف ذا واملتلقــط
، وقــدر اإلمكــان، إتاحــة صــورة عامــة كاملــة عــن الــدعم املــايل اإلاــايل 11و 10و 9و 7و 4املــواد 

 .14املقدم، لالس،رتاد يا   است الن احلصيلة الملاملية  وجب املادة 

 يقدم كا طرف بااتةام اململلوماا التالية  -7 
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تقرير جرد وطا الاشملاااا غازاا الدييئة الششرية امل ش  من املصادر وعمليـاا إزالت ـا  ( )أ 
بواسطة الشواليد يـتمَلـّد باسـتملمال م  جيـاا املمارسـاا اعيـدة املقشولـة لـدى اهليئـة احلكوميـة الدوليـة اململ يـة 

 ؛ تفاقاال   ا ألطراف  بتغ  امل ا  واملوايم علي ا من مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  ا

ـــاً و  )و(  اململلومـــاا الالزمـــة لتتشـــد التقـــدم ا ـــرز   ت فيـــ  ووقيـــم معـــاعت ا ا ـــددة وط ي
 .4 وجب املادة 

التكيف بـــتغــ  امل ــا  و تــ ا اا ي شغــي أن يقــدم كــا طــرف أيضــاً ممللومـــاا تتمللــم ب -8 
 ، حعب االقتضاف.7 وجب املادة 

ألطـــراف ممللومـــاا عـــن الـــدعم املقـــدم إىل الشلـــدان ال اميـــة تقـــدم الشلـــدان املتقدمـــة ا -9 
، وي شغـــي 11و 10و 9األطــراف   جمـــال التمويـــا واقـــا التك ولوجيـــا وب ــاف القـــدراا  وجـــب املـــواد 

 لاطراف األخرى اليت تقدم الدعم أن تقدم   أل اململلوماا.
م واملتلقــط   ي شغــي للشلــدان ال اميــة األطــراف أن تقــدم ممللومــاا عــن الــدعم الــالز  -10 

 .11و 10و 9جمال التمويا واقا التك ولوجيا وب اف القدراا  وجب املواد 
مــن  ـــ أل املـــادة  9و 7 ضــد اململلومـــاا املقدمــة مـــن كــا طـــرف  وجــب الفقـــرتني  -11 

. وتشـــــما عمليـــــة االســـــتملرا  أيضـــــاً، بال عـــــشة 21-/م أ1الســـــتملرا  خـــــراف تقـــــا، ويقـــــاً للمقـــــرر 
للشلـــدان ال اميـــة األطـــراف ا تاجـــة إىل ذلـــ    ضـــوف قـــدراهتا، املعـــاعدة   وديـــد االحتياجـــاا   

وباإلضـــاية إىل ذلـــ ، يشـــار  كـــا طـــرف   ال ةـــر بطريقـــة تيعـــ ية ومتملـــددة جمـــال ب ـــاف القـــدراا. 
، و  ت فيــــ  كــــا طــــرف 9األطــــراف   التقــــدم ا ــــرز ييمــــا خيــــا اع ــــود املش ولــــة  وجــــب املــــادة 

 ملعاعت  ا ددة وط يًا ووقيق  هلا.
املقــدم ي طــوي اســتملرا  املــراف التقــا  وجــب  ــ أل الفقــرة علــط ال ةــر   الــدعم  -12 

. وحــــدد االســــتملرا  أيضــــاً مــــن الطــــرف، حعــــب احلــــال، وت فيــــ أل ووقيقــــ  ملعــــاعت  ا ــــددة وط يــــاً 
جمـــــاالا علـــــط الطـــــرف أن حعـــــ  ا، ويشـــــتما علـــــط اســـــتملرا  التعـــــاق اململلومـــــاا مـــــد الطرائـــــم 

ــــة املشــــار إلي ــــا   الفقــــرة  ــــادئ التوجي ي مــــن  ــــ أل املــــادة، مــــد مراعــــاة املرواــــة  13واإلجــــرافاا واملش
للقـدراا الوط يـة  أعيـة خاصـةمـن  ـ أل املـادة. ويـويل االسـتملرا   2ملم وحة للطـرف  وجـب الفقـرة ا

 والةروف املاصة بكا بلد من الشلدان ال امية األطراف.

،   تفـــــاقاال  ـــــ ا يملتمــــد مـــــؤمتر األطـــــراف الملامـــــا بوصــــف  اجتمـــــا  األطـــــراف   -13 
ال،تيشــاا املتصــلة بالشــفايية  وجــب االتفاقيــة وبلــورة  دورتــ  األوىل، باالســت اد إىل املــرة املعــتمدة مــن

أحكـــام  ـــ أل املـــادة، طرائـــم وإجـــرافاا ومشـــادئ توجي يـــة مشـــ،كة، حعـــب االقتضـــاف، حرصـــاً علـــط 
 رتفايية اإلجرافاا والدعم. 

 يتقد م الدعم إىل الشلدان ال امية من أجا ت في    أل املادة. -14 

دراا املتصــلة بالشــفايية للشلــدان ال اميــة األطــراف علــط يتقــد م الــدعم أيضــاً لش ــاف القــ -15 
 أسال متواصا.
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                                  14الما ف     
 

تفـــاق دوريـــاً  ـــ ا االيضـــطلد مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف    -1 
و وقيـم غـر   ـ ا بململية السـت الن حصـيلة ت فيـ   ـ ا االتفـاق لتقيـيم التقـدم اعمـاعي ا ـرز حنـ

االتفــاق وأ دايــ  الطويلــة األجــا )املشــار إلي ــا بملشــارة حتعمليــة اســت الن احلصــيلة الملامليــةحت(. ويقــوم 
بـ ل  بطريقــة رتــاملة وتيعـ ية، مــد مراعــاة معـائا الت فيــف والتكيــف ووسـائا الت فيــ  والــدعم، و  

 ضوف اإلاصاف وأيضا اململارف المللمية املتاحة.

تفـــاق بـــ ول  ـــ ا االألطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   يضـــطلد مـــؤمتر ا -2 
يقــرر  مث كــا مخــس ســ واا بملــد ذلــ  مــا م 2023عمليــة لــ  الســت الن احلصــيلة الملامليــة   عــام 

 تفاق خالف ذل .  ا االمؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   

مليـــة   وـــديث وتملزيـــز تع،رتـــد األطـــراف ب تـــائع عمليـــة اســـت الن احلصـــيلة الملا -3 
إجرافاهتــا ودعم ــا علــط حنــو حمــدد وط يــاً، ويقــاً لاحكــام ذاا الصــلة مــن  ــ ا االتفــاق، وكــ ل    

 تملزيز التملاون الدويل املتمللم باإلجرافاا امل اخية.
  

   15الما ف   
 

رليـــــة لتيعـــــ  ت فيـــــ  أحكـــــام  ـــــ ا االتفـــــاق وتملزيـــــز   وجـــــب  ـــــ ا االتفـــــاق شـــــ  تت  -1 
 ل . االمتثال
مـن  ـ أل املـادة مـن ع ـة تضـم خـراف وتكـون  1تت لف اآللية املشار إلي ـا   الفقـرة  -2 

وغــ  عقابيــة. وتــويل اللج ــة ا تمامــاً خاصــاً اهتاميــة ذاا طشيملــة تيعــ ية وتملمــا بطريقــة رتــفاية وغــ  
 وي .للقدراا الوط ية لكا طرف ولةر 

تملمـــا اللج ـــة  وجـــب الطرائـــم واإلجـــرافاا الـــيت يملتمـــد ا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا  -3 
 تفاق   دورت  األوىل وتقدم إلي  تقارير س وية.  ا االبوصف  اجتما  األطراف   

  
                                                  16الما ف      

 
اهليئـــة الملليـــا لالتفاقيـــة، بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   يملمـــا مـــؤمتر األطـــراف، و ـــو  -1 

   ا االتفاق.

زــــوز لاطــــراف   االتفاقيـــــة غــــ  األطــــراف    ـــــ ا االتفــــاق أن يشــــاركوا بصـــــفة  -2 
مـــراقشني   أعمـــال أي دورة مـــن دوراا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف    ـــ ا 

صـــف  اجتمـــا  األطـــراف    ـــ ا االتفـــاق، يكـــون ا ـــاذ وع ـــدما يملمـــا مـــؤمتر األطـــراف بو  االتفـــاق. 
                 أطراف     ا االتفاق.   مالقراراا  وجب   ا االتفاق وقفًا علط أعضائ  ال ين 
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ع ــدما يملمــا مــؤمتر األطــراف بوصــف  اجتمــا  األطــراف    ــ ا االتفــاق، يتعــتملا   -3  
يكــون   ذلــ  الوقــمم  طريــاً   االتفاقيــة العــن أن عضــو مــن أعضــاف مكتــب مــؤمتر األطــراف ميثــا 

                 طرياً     ا االتفاق بملضو إضا  ت ت ش  األطراف     ا االتفاق من بي  ا.

تفــاق ت فيــ   ــ ا اال  ــ ا يتشقــي مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف  اجتمــا  األطــراف   -4 
، القـــراراا الالزمـــة لتملزيـــز ت فيـــ أل ت فيـــ اً االتفـــاق قيـــد االســـتملرا  امل ـــتةم ويت ـــ ،   حـــدود واليتـــ 

 يلي  يمللياً. ويؤدي امل ام املع دة إلي   وجب   ا االتفاق ييقوم  ا

 يتملتر ضروريًا من اهليئاا الفرعية لت في    ا االتفاق؛ إاشاف ما )أ( 

 قد يقتضي  ت في    ا االتفاق من م ام أخرى. هارسة ماو  )و( 

م الــداخلي ملــؤمتر األطــراف واإلجــرافاا املاليــة امل طشقــة  وجــب م أحكــام ال ةــاتطش ــ -5 
خيـالف ذلـ  مـن األمـور الـيت  ، باسـتث اف مـا  إطـار  ـ ا االتفـاقتملديلـ  يلزم  االتفاقية، مد تملديا ما

   .تفاقاال   ا األطراف   يقرر ا بتوايم اآلراف مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما 

الـــــدورة األوىل ملـــــؤمتر األطـــــراف الملامـــــا بوصـــــف  اجتمـــــا   تـــــدعو األمااـــــة إىل عقـــــد -6 
تفــاق بــاالق،ان مــد الــدورة األوىل ملــؤمتر األطــراف املقــرر عقــد ا بملــد تــاري  بــدف اال  ــ ا األطــراف  

افاذ   ا االتفاق. وتملقد الـدوراا الملاديـة الالحقـة ملـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطـراف 
يقــرر مــؤمتر األطــراف الملامــا  ن مــد الــدوراا الملاديــة ملــؤمتر األطــراف، مــا متفــاق بــاالق،ااال  ــ ا  

 تفاق خالف ذل .اال   ا بوصف  اجتما  األطراف  

  ـــ ا تملقـــد دوراا اســـتث ائية ملـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   -7 
تفــاق اال  ــ ا األطــراف  تفــاق   األوقــاا الــيت يملتر ــا مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف  اجتمــا  اال

ب ــاف علــط طلــب مكتــوو مــن أي طــرف، رتــريطة أن حةــط  ــ ا الطلــب بت ييــد ال يقــا  ضــرورية، أو
 عن الث األطراف   غضون ستة أرت ر من تاري  إرسال األمااة   ا الطلب إىل األطراف.

اًل ميكـــن لامـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا املت صصـــة والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة ال ريـــة، يضـــ -8 
لــــني بصــــفة املــــراقشني لــــدي ا غــــ  األطــــراف   االتفاقيــــة، أن يكواــــوا هثَ  عــــن أي دولــــة عضــــو يي ــــا أو

تفـــاق. وزـــوز قشـــول اال  ـــ ا مراقـــب   دوراا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف  
غـ  حكوميـة، ذاا اختصـان  دوليـة، حكوميـة أو وكالـة، سـواف كااـمم وط يـة أو حضور أيـة  يئـة أو

ة بصـفة مراقــب   وتكـون قـد أبلغــمم األمااـة برغشت ـا   أن تكــون هثلَـ باالتفــاق  املعـائا املشـمولة 
يملـــ،  علـــط ذلـــ   مـــا م ،تفـــاقاال  ـــ ا دورة ملـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف  

ل ةـــام الـــداخلي حكـــام االـــث األطـــراف احلاضـــرة علـــط األقـــا. وخيضـــد قشـــول املـــراقشني ومشـــاركت م أل
 من   أل املادة. 5  الفقرة  ااملشار إلي 
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   17الما ف   
 

 من االتفاقية بصفت ا أمااة   ا االتفاق. 8تملما األمااة امل ش ة  وجب املادة  -1 

 8مـن املـادة  2يلـزم تملديلـ ، أحكـام الفقـرة  تملـديا مـا مـدتتطشم علط  ـ ا االتفـاق،  -2  
مـــن االتفاقيــة بشـــ ن ال،تيشـــاا  8مــن املـــادة  3الفقـــرة أحكــام مــن االتفاقيـــة بشــ ن وظـــائف األمااـــة، و 

 ا ومتــارل األمااــة باإلضــاية إىل ذلــ  امل ــام املعــ دة إلي ــا  وجــب  ــ املوضــوعة ألداف األمااــة م ام ــا. 
                                 تفاق.اال   ا االتفاق وامل ام اليت يع د ا إلي ا مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف  

  
   18الما ف   

 
تملمــا اهليئــة الفرعيــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة واهليئــة الفرعيــة للت فيــ  امل شــ تان  -1 

تفاقيــــة بصــــفت ما، علــــط التــــوايل، اهليئــــة الفرعيــــة للمشــــورة المللميــــة مــــن اال 10و 9 وجــــب املــــادتني 
والتك ولوجيــة واهليئـــة الفرعيـــة للت فيــ  املاصـــتني يـــ ا االتفــاق. وتتطش ـــم أحكـــام االتفاقيــة املتمللقـــة بـــ داف 

يلـزم تملديلـ . وتتملَقـد دوراا اجتماعـاا اهليئـة الفرعيـة   اتني اهليئتني علط  ـ ا االتفـاق، مـد تملـديا مـا
للمشورة المللميـة والتك ولوجيـة واهليئـة الفرعيـة للت فيـ  املاصـتني يـ ا االتفـاق بـاالق،ان مـد اجتماعـاا 

 اهليئة الفرعية للمشورة المللمية والتك ولوجية واهليئة الفرعية للت في  املاصتني باالتفاقية علط التوايل.

زـــوز لاطـــراف   االتفاقيـــة الـــيت ليعـــمم أطرايـــاً    ـــ ا االتفـــاق أن تشـــار  بصـــفة  -2  
وع ــدما تملمــا اهليئتــان الفرعيتــان بصــفت ما  مراقــب   أعمــال أي دورة مــن دوراا اهليئتــني الفــرعيتني. 

                                 طراي .اهليئتني الفرعيتني املاصتني ي ا االتفاق، يكون ا اذ القراراا  وجب   ا االتفاق وقفاً علط أ

مـــن االتفاقيـــة  10و 9ع ـــدما متـــارل اهليئتـــان الفرعيتـــان امل شـــ تان  وجـــب املـــادتني  -3  
م ام ما خبصون املعائا املتمللقـة يـ ا االتفـاق، يتعـتملا  عـن أي عضـو مـن أعضـاف مكتـ   ـاتني 

ذلـــ  الوقـــمم طريـــاً    ـــ ا االتفـــاق بملضـــو  يكـــون   اهليئتـــني الفـــرعيتني ميثـــا طريـــاً   االتفاقيـــة ال
                 إضا  ت ت ش  األطراف     ا االتفاق من بي  ا.

  
   19الما ف   

 
غ  ــــا مـــــن ال،تيشـــــاا املؤسعـــــية امل شـــــ ة   ــــدم  ـــــ ا االتفـــــاق اهليئـــــاا الفرعيـــــة أو -1 

االتفـــــاق ب ـــــاًف علـــــط قـــــرار   إطار ـــــا، خبـــــالف تلـــــ  املشـــــار إلي ـــــا    ـــــ ا   وجـــــب االتفاقيـــــة أو
تفـــــــاق. وحـــــــدد مـــــــؤمتر اال  ـــــــ ا مـــــــؤمتر األطـــــــراف الملامـــــــا بوصـــــــف  اجتمـــــــا  األطـــــــراف   يت ـــــــ أل
تفــاق امل ــام الــيت ستضــطلد يــا  ــ أل اهليئــاا اال  ــ ا الملامــا بوصــف  اجتمــا  األطــراف   األطــراف

 الفرعية أو ال،تيشاا.

تفــــاق أن يقــــدم  ــــ ا االاف   زــــوز ملــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمــــا  األطــــر  -2 
 مزيداً من اإلررتاداا هل أل اهليئاا الفرعية وال،تيشاا املؤسعية. 
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   20الما ف   
 

موايقـــــة الـــــدول  قشـــــول أو يتفـــــت  بـــــاو توقيـــــد  ـــــ ا االتفـــــاق وخيضـــــد لتصـــــديم أو -1 
مقــر  وم ةمــاا التكامــا االقتصــادي اإلقليمــي األطــراف   االتفاقيــة. ويتفــت  بــاو توقيــد االتفــاق  

. 2017 ايعـــــان/أبريا 21إىل  2016ايعـــــان/أبريا  22األمـــــم املتحـــــدة ب يويـــــور    الفـــــ،ة مـــــن 
ويفت  بملـد ذلـ  بـاو االاضـمام إىل  ـ ا االتفـاق اعتشـاراً مـن اليـوم التـايل لتـاري  إقفـال بـاو توقيملـ . 

 االاضمام لدى الوديد. املوايقة أو القشول أو وتود  صكو  التصديم أو

تكامــا اقتصــادي إقليمــي تصــش  طريــاً    ــ ا االتفــاق دون أن يكــون  أي م ةمــة -2 
و  حالــة  االتفــاق.  ــ ا أي مــن الــدول األعضــاف يي ــا طريــاً ييــ  تتقيــد بكــا االلتزامــاا امل،تشــة علــط 

أكثــر مــن دوهلــا األعضــاف طريــاً  م ةمــاا التكامــا االقتصــادي اإلقليمــي الــيت يكــون عضــو واحــد أو
امل ةمــة ودوهلــا األعضــاف معــؤولياا كــا م  ــا عــن أداف التزاماهتــا  وجــب  ــ ا     ــ ا االتفــاق، تقــرر

حـــم للم ةمـــة والـــدول األعضـــاف أن متـــارل   وقـــمم واحـــد حقوقـــاً  و   ـــ أل احلـــاالا، ال االتفـــاق. 
                                  وجب   ا االتفاق.

قشوهلــــا  تمللــــن م ةمــــاا التكامــــا االقتصــــادي اإلقليمــــي،   صــــكو  تصــــديق ا أو -3 
يتمللــــم باملعــــائا الــــيت حكم ــــا  ــــ ا االتفــــاق.  ااضــــمام ا، مــــدى اختصاصــــ ا ييمــــا موايقت ــــا أو أو

و طــــر  ــــ أل امل ةمــــاا أيضــــاً الوديــــد، الــــ ي خيطــــر بــــدورأل األطــــراف، بــــ ي تملــــديا جــــو ري ملــــدى  
                 اختصاص ا.

  
   21الما ف   

 
طريــاً  55يقــا عــن  ال يشــدأ افــاذ  ــ ا االتفــاق   اليــوم الثالاــني مــن تــاري  قيــام مــا -1 

  املائـــــة مـــــن إاـــــايل  55مـــــن األطـــــراف   االتفاقيـــــة، يتملـــــزى إلي ـــــا   ا مـــــو  مـــــا ال يقـــــا عـــــن 
 ــــــــا موايقت قشوهلــــــــا أو غــــــــازاا الدييئــــــــة، بإيــــــــدا  صــــــــكو  تصــــــــديق ا أوالملامليــــــــة مــــــــن اشملااــــــــاا اال
 ااضمام ا.  أو

مــــــن  ــــــ أل املــــــادة يقــــــ ، يملــــــا مصــــــطل  حتإاــــــايل  1لاغــــــرا  ا ــــــدودة للفقــــــرة  -2 
االاشملااــاا الملامليــة مــن غــازاا الدييئــةحت أحــدث الكميــاا املشل َغــة   تــاري  اعتمــاد  ــ ا االتفــاق مــن 

 جااب األطراف   االتفاقية أو قشا   ا التاري .

م ةمـة تكامـا اقتصـادي إقليمـي تصـدق  كـا دولـة أويشدأ افـاذ االتفـاق، بال عـشة ل -3 
ت ضــم إليــ  بملــد الويــاف بشــروس بــدف ال فــاذ ا ــددة    توايــم عليــ  أو تقشلــ  أو علــط  ــ ا االتفــاق أو

م ةمــــة التكامـــــا  مــــن  ــــ أل املــــادة،   اليــــوم الثالاــــني مـــــن تــــاري  إيــــدا   ــــ أل الدولــــة أو 1الفقــــرة 
 ااضمام ا. موايقت ا أو قشوهلا أو االقتصادي اإلقليمي   أل لص  تصديق ا أو
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يملـــــّد أي صـــــ  تودعـــــ  م ةمـــــة تكامـــــا  مـــــن  ـــــ أل املـــــادة، ال 1ألغـــــرا  الفقـــــرة  -4 
 اقتصادي إقليمي إضايًة للصكو  املودعة من جااب دوهلا األعضاف.

  
   22الما ف   

 
مـــن االتفاقيـــة بشـــ ن اعتمـــاد التملـــديالا علـــط  15علـــط  ـــ ا االتفـــاق أحكـــام املـــادة  تطشـــم 

 يلزم تملديل . تفاقية مد تملديا مااال

 
 

   23الما ف   
 

مــــن  16أحكــــام املــــادة  ،مــــد تملــــديا مــــا يلــــزم تملديلــــ  ،علــــط  ــــ ا االتفــــاق تطشــــم -1 
 االتفاقية املتمللقة باعتماد مريقاا االتفاقية وتملديل ا.

يتجــــزأ م ــــ ، وتشــــكا أي إرتــــارة إىل  ــــ ا  تشــــكا مريقــــاا  ــــ ا االتفــــاق جــــزفاً ال -2 
وتقتصـــر   ا صـــراحة علــط غـــ  ذلــ . يـتـ   ذاا الوقــمم إىل أي مـــن مريقاتــ ، مـــا م االتفــاق إرتـــارة

 ـــ أل املريقـــاا علـــط القـــوائم واالســـتماراا وأي مـــادة أخـــرى ذاا طـــابد وصـــفي هلـــا صـــشغة علميـــة 
                 إدارية. إجرائية أو تق ية أو أو

  
   24الما ف   

 
مـن االتفاقيـة بشـ ن  14أحكـام املـادة ديلـ ، تمليلـزم  تملـديا مـا مـد ،علط   ا االتفـاق تطشم 

 تعوية امل ازعاا. 
  

   25الما ف   
 

مــن  2 ــو م صــون عليــ    الفقــرة  يكــون لكــا طــرف صــوا واحــد، باســتث اف مــا -1 
   أل املادة.

متــــــــارل م ةمـــــــــاا التكامـــــــــا االقتصـــــــــادي اإلقليمـــــــــي،   املعـــــــــائا الداخلـــــــــة    -2 
ألصــواا معــاو لملــدد دوهلــا األعضــاف الــيت  ــي أطــراف اختصاصــ ا، حق ــا   التصــويمم بملــدد مــن ا

متــــارل  ــــ أل امل ةمــــة حق ــــا   التصــــويمم إذا مارســــمم أي دولــــة مــــن دوهلــــا     ــــ ا االتفــــاق. وال
 األعضاف حق ا، والملكس بالملكس.

  
   26الما ف   

 
   ا االتفاق. يكون األمني الملام لامم املتحدة وديد 
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   27الما ف   
 

 زوز إبداف وفةاا علط   ا االتفاق. ال  
  

   28الما ف   
 

زـــوز ألي طـــرف أن ي عـــحب مـــن  ـــ ا االتفـــاق   أي وقـــمم بملـــد مضـــي اـــالث  -1 
 الوديد. س واا من تاري  بدف افاذ االتفاق بال عشة إىل ذل  الطرف بإرسال إخطار كتايب إىل

واحــدة مــن تــاري  تلقــي  يشــدأ افــاذ أي ااعــحاو مــن  ــ ا القشيــا ع ــد ااقضــاف ســ ة -2  
د د   اإلخطار باالاعحاو. الوديد ليفخطار باالاعحاو أو                    أي تاري  الحم حت

                 أي طرف ي عحب من االتفاقية يتملتر م عحشًا أيضًا من   ا االتفاق. -3  
  

   29الما ف   
 

اصوصـ  اإلسـشااية واإلاكليزيـة والروســية  يـود  أصـا  ـ ا االتفـاق، الـ ي تتعـاوى   احلجيـة 
 والصي ية والملربية والفراعية، لدى األمني الملام لامم املتحدة.

 حترِّر   باريس   اليوم الثاا عشر من كااون األول/ديعمر من س ة ألفني ومخعة عشر. 
 التفاق.وإاشاتًا ملا تقدم قام املوقملون أدااأل، املفوضون طشقًا لاصول، بتوقيد   ا ا 

 


