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 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز
 الدورة الثانية، الجزء الثامن

 2015شباط/فرباير  13-8جنيف، 
 ول األعمالمن جد 3البند 

 17-/م أ1تنفيذ جميع عناصر المقرر 

 نص تفاوضي  
 (1)[الديباجة]] -ألف 

 }حيز خمصص للديباجة{ :1الخيار  
 :2الخيار  
 [،إن األطراف يف هذا االتفاق] 
 يف اتفاقياااة األماااد ااتطاااد  اأطارياااة بخاااملن ت اااه ااناااا ، ااخاااار إلي اااااً باعتبارهاااا اطرافااا] 

 [،""االتفاقية  بيلي  فيما
 [،2إىل حتقيق اهلدف ]الن ائي[ لالتفاقية حسبما ورد يف مادهتا وإذ تسعى ] 
]يلااااز  ان تعاااازط ايااااه األطااااراف عمل ااااا وتعاواااااا علااااى ا ااااا  اأ صاااااف وااساااا وليا   

ااخااة ة وإن  ا ااب متباينااة وقاادرا   ااص من ااا اااتااالة تنفيااذ االتفاقيااة ماان اجااص حتقيااق هااادف ا 

__________ 

يقصااد  امتااداد هااذع العناتاار اشاتااة  خااروي  ااص تفاو ااي م قتااة وال ]العناااوين والعناااوين الفرعيااة اادرجااة علااى (1)
إذا   جارياااً، ولاايه فياار حقااد مساابق بخااملن مااا من ااا  اااج تاجياار القااار ه[ ]اسااد هااذا الاانص التفاو ااي عمااالً 

بخاااملن  علي اااا ذا  اقااار قاااا ا ، اواً حمصااالة متفقااا آخااار، اواً قا ا يااااً تاااق  ا اااب اةصااالة  اااتقان بروتا اااااًل، او
ة القا ا ياة أل  حقاد بعيناره وااقصااد مان إدراو عنااوين وعنااوين فرعياة هاا تاجيار القاار   وعاالو  علاى الطبيع

علاى ا  األحقاا  ينب اي  تنظايد االتفااق، او تخه العناوين والعناوين الفرعية إىل اتفاق على هيقاص او ذلك، ال
 بعد ذلكه[   يف باريه اوينب ي ان يدرو يف ااقررا  ااعتمد ان يدرو يف االتفاق مقابص ما
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لقااي يتسااب ت بيااب تر ياازا  داااطا  الدفي ااة يف ال ااالف ا ااا  عنااد  2اانصاااع علياار يف مادهتااا 
مساااااتاج واااااال دون تااااادخص خطاااااه بخااااار  اانخااااامل يف النظاااااا  اانااااااخي وأتاحاااااة تقياااااف الااااانظد 
اأيقالاجية بصار  طبيعية مه ت ه اانا ، و مان عد  تعرض إ تاو األدذية للخطر، وللساما  

يقفص الاقاق والقدر  على التقيف مه   ا ا مستدا ،على حن متضي قدماً للتنمية االقتصادية بملن 
اً اآلقار الضار  لت ه اانا ، مه التسليد يف الاقب ذاتر بالبعد اةلي والاطين والعااي للتقّيف وفق

 من االتفاقية،[ 4و 3اباد  واحقا  ااادتني 
يف ذلك ان   ا ،3 باد  االتفاقية اانصاع علي ا يف مادهتا  تسةشد إذ الخيار )أ(:] 

األطاااراف ينب اااي ان حتماااي النظاااا  اانااااخي انفعاااة اجياااال البخااارية ا ا ااار  وااقبلاااة، علاااى ا اااا  
 4 ااااد للمس ولية التارخيياة، وااسا وليا  ااخاة ة وإن  ا اب متبايناة، واحقاا  اً اأ صاف ووفق

   اص من ا/اااهاا  االقتصااد من االتفاقية/ااس وليا  اات ه  ااخة ة وإن  ا ب متباينة وقدرا
، مان اجاص تعزياز مساتايا  الطماا  2020بعاد  ماا واال بعاقا  اات ه  اليت  تتااتص يف مرحلاة

 على حنا تدراي،
يف ذلااك بصاافة   ااا ،3اباااد  االتفاقيااة اانصاااع علي ااا يف مادهتااا اً وفقاا الخيااار ):(: 

ة اجياال البخارية ا ا ار  وااقبلاة، علاى خاتة ان األطراف ينب اي ان حتماي النظاا  اانااخي انفعا
 للمس ولية التارخيية وااس وليا  ااخة ة وإن  ا ب متباينة،[اً ا ا  اأ صاف ووفق

بملحقااا  االتفاقيااة وتصااميما من ااا علااى مااتاالة حتسااني تنفيااذها  تااذ ر إذ الخيااار )أ(:] 
دد األطاراف وقاائد علاى عان طرياق  ظاا  معازط متعا 2020القامص والفعاال وااساتدا  ابتادان مان 

 قااعد ينخمل  اجب هذا االتفاق،
من اا علاى تعزياز النظاا  ااتعادد  اً احقا  االتفاقية وتصميم تعيد تمل يد إذ الخيار ):(: 

األطراف والقائد على قااعد يف إطار االتفاقية عن طريق تنفيذع القامص والفعلي وااساتدا  ابتادان 
 ،[2020من 

 ،[4 اادهتااً ما  األطراف  اجب االتفاقية وفقبالتزا ايضاً إذ تذ ر ] 
 بدور بروتا ال  ياتا،[ إذ تقر] 
جبمياااه ااقاااررا  ااتخاااذ  الااايت اعتمااادها مااا متر األطاااراف يف االتفاقياااة  إذ تاااذ ر  اااذلك] 

يف ذلك، بصفة خاتة،   ا وم متر األطراف العامص باتفر اجتماي األطراف يف بروتا ال  ياتا،
 خبطة عمص بايل وتعديص الدوحة،[ لي ا عمالً النتائج ااتفق ع

 ، ااعنا ة "ااستقبص الذ   صبا إلير"،[20بنتائج م متر ريا+ إذ تذ ر] 
يقتسير ت ه اانا  من طاابه عاااي ملاس يساتدعي مخاار ة  ما بملن تقر إذ الخيار )أ(:] 

 ا طما ،[ ايه األطراف/او ه مخار ة ممقنة من ايه األطراف وتعاواا وعمل ا على حن
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يقتسير ت ه اانا  من طاابه عاااي وملاس يساتدعي او اه  ما بملن تقر إذ الخيار ):(: 
عاان مخااار ت ا وعمل ااا ااعاازط يف ا اات ابة دوليااة فعالااة  تعاااون ممقاان ماان ايااه األطااراف، فضااالً 

 ومنا ابة وفااق ]ماا  لياار اأ صااف و[ مساا ولياهتا ااخااة ة وإن  ا اب متباينااة وقادرا   ااص من ااا،
واولياهتااااااااا اأوائيااااااااة الاطنيااااااااة واأقليميااااااااة اةاااااااادد ، ]اهااااااااداف ا و روف ا/او اااااااااع ا االجتماعيااااااااة 

 واالقتصادية[، وان تضطله البلدان ااتقدمة األطراف بدور قياد ،
يقتساير ت اه ااناا  مان طاابه عاااي ملاس يساتدعي او اه  ماا باملن تقار إذ الخيار )ج(: 

عاان مخااار ت ا وعمل ااا ااعاازط يف ا اات ابة دوليااة فعالااة  تعاااون ممقاان ماان ايااه األطااراف، فضااالً 
ومنا بة وفق مس ولياهتا ااخة ة وإن  ا ب متباينة وقدرا   ص من اا، يف  اان خمتلاف الظاروف 

 الاطنية،[
إطان ا ااتنتاجا  هي ااة اانااا  الاااارد  يف تقرياار التقياايد اشااامه  يساااورها شااديد القلااق إذ] 

رجس لل اية ان يقان تملقه اأ ساان السابب اا ايمن القاامن وران الصادر عن ا وم داها ا ر من اا
 االحةار ااالحظ منذ منتصف القرن العخرين،[

قابااص للاازوال وااذق   قاان ان يقااان دااه ملطاااً  بااملن ت ااه اانااا    ااص هتديااداً  إذ تساالد] 
باجملتمعاااااا  البخااااارية وبالقا اااااب ومااااان مج يتطلاااااب ان تتصااااادج لااااار اياااااه األطاااااراف علاااااى وجااااار 

تقااار باااملن الطاااابه العاااااي لت اااه ااناااا  يساااتدعي او اااه تعااااون ممقااان مااان اياااه  وإذ اال اااتع ال،
األطااراف ومخااار ت ا يف ا اات ابة دوليااة فعالااة ومالئمااة، ضاادف تسااريه خفاا  ا بعاقااا  داااطا  

 الدفي ة على الصعيد العااي،[
ار، تقااارير في ااا، يف الااة اماا  ااا هااا متااا  ماان معااارف علميااة، مااا بملفضااص إذ تسةشااد] 

التقييد/تقرير التقييد اشامه الصادر /الصادر عن هي ة ااناا ، وباأ ا اما  وااااارد ااقدماة مان 
 األطراف،[
إىل الف ااا  اهلامااة اااجاااد  بااني األقاار اأاااايل لاعاااد التخفيااف  إذ تخااه بقلااق شااديد] 

 2020 عاا  طا  الدفي اة حاىيتصص باال بعاقا  العااية السناية من دا فيما ااعلنة من األطراف
وإاااايل مسااارا  اال بعاقااا  ااتماشااية مااه وجاااد إمقا يااة مرجطااة ل بقااان علااى ارتفاااي متا اا  

قباص  ماا درجاة م اياة فااق مساتايا  1.5 او تت اوط درجتاني م اايتني ال ا رار  العااية يف حدود
 العصر الصناعي،[

عاقا  داطا  الدفي ة العااية  اتقان بملن ختفيضا  حاد  يف ا ب تسلد إذ الخيار )أ(:] 
الطمة لتطقياق اهلادف الن اائي لالتفاقياة ولتطدياد ا ارار  يف األجاص الطاياص/وقف ارتفااي متا ا  
ا اارار  العاايااة، وبااملن هاااذع التخفيضااا  اااب ان تتطقااق يف دضاااان إطااار طمااين يقفااي أتاحاااة 

ان عااد  تعاارض إ تاااو األدذيااة تقيااف الاانظد اأيقالاجيااة بصااار  طبيعيااة مااه ت ااه اانااا ، و اام
  على حنا مستدا  متضي قدماً للخطر، والسما  للتنمية االقتصادية بملن 
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باااملن ختفيضااااا  حااااد  يف اال بعاقااااا  العااياااة  ااااتقان الطمااااة  تساااالد إذ الخياااار ):(: 
 ت  د  رور  التصد  لت ه اانا  على وجر اال تع ال، وإذ لتطقيق اهلدف الن ائي لالتفاقية،

إىل ان ا رب حصة من ا بعاقا  داطا  الدفي ة ااا ية وا ا ار   تخه إذ ر )ج(:الخيا 
اً يازال منخفضاا ال مصادرها البلادان ااتقدمااة، وان  صايب الفارد ماان اال بعاقاا  يف البلادان الناميااة

وان حصااااة اال بعاقااااا  العاايااااة الاااايت مصاااادرها البلاااادان الناميااااة  ااااتنما لتلاااا  احتياجاهتااااا اً  ساااابي
 عية واأوائية،[االجتما
األجااااص اابذولااااة ماااان اجااااص اال تقااااال إىل اقتصااااادا   بملمهيااااة ا  اااااد الطايلااااة تساااالد إذ] 

 خفيضة القربان، وا عة يف اعتبارها هدف الدرجتني اا ايتني من درجا  ا رار  العااية،[
بااملن السااينارياها  ااتماشااية مااه وجاااد إمقا يااة مرّجطااة  ايضاااً تساالد  إذ الخيااار )أ(:] 

 فااق مساتايا  تت ااوط درجتاني م اايتني ال  بقان على ارتفااي متا ا  ا ارار  العااياة يف حادودل
قبص العصر الصناعي تخمص ختفيضا   به  يف ا بعاقا  دااطا  الدفي اة البخارية اانخامل  لاال  ما

 منتصاف القاارن وبلاايف تااايف ا بعاقاا  يقااارا تاافر جي اا طاان مان مقااافو قاا  ا ساايد القربااان
 ،2100 عا  ن ذلك يفدو  او

بااملن السااينارياها  ااتماشااية مااه وجاااد إمقا يااة مرجطااة  ايضاااً تساالد  إذ الخيااار ):(: 
درجااة  1.5 او تت اااوط درجتااني م ااايتني ال ل بقااان علااى ارتفاااي متا اا  ا اارار  العاايااة يف حاادود

دااااطا  قباااص العصااار الصااناعي تخااامص ختفيضاااا   باااه  يف ا بعاقاااا   ماااا م ايااة مقار اااة  ساااتايا 
الدفي اة البخاارية اانخاامل  لااال منتصاف القاارن وبلااايف مسااتاج ا بعاقاا  تاافر  يف دضااان النصااف 

 ال ا  من هذا القرن،[
بااملن ميزا يااا  خفاا  اال بعاقااا  علااى  طاااق االقتصاااد تقفااص اعلااى إذ تساالد  ااذلك ] 

 مستاج من الا ا  وإمقا ية التنب  والسالمة البي ية،[
ن اااج رئيسااي يف فعاليااة  لفااة ختفيضااا  ا بعاقااا  داااطا  بااملن تسااعه القربااا إذ تقاار ] 

 الدفي ة العااية،[ 
يف ذلاااك امهياااة األمااان   اااا باااملن الساااما  اشاتاااة لااانظد ا اااتخدا  األرا اااي، إذ تسااالد] 

ال ااذائي، وتناااي الاانظد العاايااة أدار  األرا ااي، وا اجااة إىل إدار  اهااداف ا ااتدامة متعاادد ، قااد 
  ص اأجرانا  ااندرجة يف إطار هذا االتفاق،[يف اً خات تماماً تتطلب اه
اً علاى ان التقياف حتاد عاااي ومسا ولية مخاة ة تتطلاب تضاامن تخادد إذ الخيار )أ(:] 

وااااب ان يعاااا  بااانفه درجاااة اال اااتع ال الااايت يعاااا  ضاااا التخفياااف، وعلاااى  فاااه اانااااال اً عاايااا
 اً،/قا ا ياً  يا ي

حتااااد عااااااي اااااب ان يعااااا  باااانفه درجااااة علااااى ان التقيااااف  تخاااادد إذ الخيااااار ):(: 
اال تع ال اليت يعا  ضا التخفيف، وبتااطن معار، وعلاى ان العماص ااعازط والتعااون الادويل بخاملن 
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بملن التنميَة ااتملقلماة ماه  إذ تسلدالتقيف امر مطلاا بإ ا  أتاحة ودعد إجرانا  التقيف ]و
 [،اً ا ا ياً طابع اانا  والتقيَف مه تملقها  ت ه اانا   يقتسيان

علااااى ان العمااااص ااعاااازط والتعاااااون الاااادويل بخااااملن التقيااااف اماااار  تخاااادد إذ الخيااااار )ج(: 
ة التملقر وبنان القادر  علاى يمطلاا بإ ا  أتاحة ودعد إجرانا  التقيف اهلادفة إىل خف  قابل

راعااااا  األطااااراف دااااه اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[، مااااه م[ ]التااااملقلد يف ]البلاااادان الناميااااة األطااااراف
القابلااة  األطاراف داه اادرجااة يف اارفاق  اني[[ ]]البلاادان النامياة  لاالحتياجاا  العاجلاة والفارياة 

 للتملقر البالغ،
إىل ان التقيااف حتااد عااااي اااب معا تاار باانفه درجااة اال ااتع ال  تخااه الخيااار )د(: 

 اليت يعا  ضا التخفيف،[
ج إجااارانا  التخفياااف وج ااااد اياااه علاااى ان العالقاااة ااتقاملاااة باااني مساااتا  تخااادد إذ] 

 للتقّيف مه ت ه اانا  والتصد  للخسائر واأل رار،[اً مطلاباً األطراف  يقان امر 
ان احتياجا  التقيف هي  تي ٌة الرتفاي ا رار  الناجد عن إجرانا  ختفيف  ت  د إذ] 

 ده منا بة من جا ب ايه األطراف ومن مج  ان التقيف مس ولية عااية،[ 
بااملن اشسااائر واأل اارار ااتصاالة بالتااملقها  الضااار  لت ااه اانااا  تخاامص، وتسااتتبه  إذ تقاار] 
  قن تقليصر بالتقيف، ومن مج ف ي ختتلف عن التقيف،[  مما ا  ر اً،احيا 

هاااا ماجااااد مااان علاااا  يقااار بمل ااار حاااى لاااا ا بقاااي االحاااةار يف  ماااا باااملن افضاااص إذ تسااالد] 
قااةن ذلااك  سااتايا  عليااا ماان التقيااف، فسااتقه خسااائر يت اااوط درجتااني م ااايتني وا ال مسااتاج

  يما يف البلدان النامية،[ ال وا رار متبقية،
امهياااااة التعلااااايد والتااااادريب والتاعياااااة العاماااااة ومخاااااار ة ا م اااااار ووتاااااالر إىل  إذ ت  اااااد] 

ااعلاماااا  والتعااااون الااادويل بخاااملن هاااذع ااساااائص مااان اجاااص تعزياااز الت اااها  ااطلاباااة يف األوااااط 
تيااة وااااقااف والساالاي لتاطيااد التنميااة اشفيضااة اال بعاقااا  وااتملقلمااة مااه ت ااه اانااا  ولتعب ااة ا يا

 دعد ا م ار للسيا ا  واأجرانا  ااناخية،[
األطاراف اادرجاة يف [ ]ا اجة إىل ان تقد  ]البلدان ااتقدماة األطاراف ايضاً وإذ ت  د ] 

يف ذلااك اااااارد اااليااة   ااا ا اابة و قاان التنباا  ضااا،اارفااق تاااد[ ماااارد ماليااة جديااد  وإ ااافية ومن
البلاادان دااه اادرجااة يف اارفاااق [ ]اارتاااد  لنقااص التقنالاجيااا وبنااان القاادرا  يف ]البلاادان الناميااة

اللتزاماهتا  اجب هذا االتفاق، مه  مان   ني[، تلبيًة الحتياجا  التخفيف والتقيف وامت االً 
 االية بني التقّيف والتخفيف،[التااطن يف ختصيص اااارد ا

بااملن ايااه األطااراف مساا ولة عاان تقاادخ الاادعد وا ااتخدامر علااى حنااا يتسااد  إذ تساالد] 
بالفعالية والقفان ، وبملن التمايص وتطاير التقنالاجيا و قل ا وبنان القدرا  مسائص مةابطة ينب ي 

 معا ت ا من منظار مشايل،[
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باانااا  يتاادفق و يسااتمر يف التاادفق، وبااملن تا اايه  بااملن التمايااص ااتعلااق ايضاااً  إذ تساالد] 
التمقينيااة، وتقاادخ الاادعد علااى حنااا فعااال، وتعب ااة ا اات مارا   بي ااا قاعااد  اااااحنني، وحتسااني ال

القطاي اشاع، امار حامسة لتطفيز الت ه التطايل ااطلاا يف ج د ا ااخاةي ااباذول مان اجاص 
 فاقية،[من االت 2 اااد حتقيق اهلدف الاارد يف 

بالتطاديا  اشاتاة الايت تااج  اا الادول ا زرياة الصا ه  النامياة واقاص  إذ تسلد  اذلك] 
 [وااً،البلدان 
بتزايد الت ديد الاجاد  الذ  تخقلر تملقها  ت ه اانا  على البلدان ا زرياة  إذ تسلد] 

 الص ه  اانخفضة،[
اً  لدفي ااة الااذ  يتطقااق منخفضاات بيااب داااطا  ا بمل اار  لمااا  ااان مسااتاج ايضاااً إذ تساالد ] 

  لما قلب التملقها  النااة عن ت ه اانا ،[
علاااى ان اياااه إجااارانا  التصاااد  لت اااه ااناااا  واياااه العملياااا  اانصااااع  إذ تخاااد د] 

ااساااوا  بااني [ ]علي ااا  اجااب هااذا االتفاااق ينب ااي ان تقفااص ]اتباااي اااج يراعااي اانظااار ا نسااا 
محايااة  ااالمة امنااا األرض[، [ ]جيااال[، وان تراعااي ]السااالمة البي يااةا نسااني واأ صاااف بااني األ

عاان   وحتااة  حقاااق اأ سااان وا ااق يف التنميااة وحقاااق ]الخااباا و[ الخااعاا األتاالية، ]فضااالً 
لألولاياااا  واال اااةاتي يا  اً  فالاااة التطاااال العاااادل للقااااج العاملاااة، وإاااااد العماااص القااارخ، وفقااا

 [[وطنياً،اأوائية اةدد  
ان األطاااراف ينب اااي ان تقفاااص يف اياااه اأجااارانا  ااتصااالة بت اااه ااناااا   إىل إذ تخاااه] 

 [،االحةا  التا   ميه حقاق اأ سان
يف خطاة األماد اً هامااً بملن تس د ايه اأجرانا  ااتعلقاة بت اه ااناا  إ ا ام إذ تسلد] 

اأ سااااان، وا ا مااااة مااااه الة يااااز بصاااافة خاتااااة علااااى حقاااااق  2015بعااااد  اااااا ااتطااااد  للتنميااااة
 الرشيد ، وااساوا  بني ا نسني، واحتياجا  الف ا  القابلة للتملقر البالغ،[

للقااااج العاملاااة وإاااااد العماااص القااارخ والا اااائف  بملمهياااة تعزياااز التطاااال العاااادل إذ تقااار] 
 [وطنياً،لألولايا  واال ةاتي يا  اأوائية اةدد  اً الالئقة، وفق
اً ن تااادابه التصاااد  لت اااه ااناااا  ينب اااي ان تقاااان منساااقة تنسااايقا إذ ت  اااد مااان جدياااد] 
مه التنمية االجتماعية واالقتصادية ب ية اناب التاملقها  الضاار  ضاذع التنمياة، ماه إياالن  متقامالً 

األطراف داه اادرجاة [ ]]البلدان النامية  لاالعتبار القامص لالحتياجا  ااخروعة وذا  األولاية 
وحق اااا يف الاتااااال اانصاااف إىل التنمياااة ااسااااتدامة وحتقياااق النماااا االقتصاااااد   يف اارفاااق  اااني[

 والقضان على الفقر،[
األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق [ ]الناميااةالبلاادان ان ايااه ] ايضاااً إذ ت  ااد ماان جديااد ] 

امة،  ااني[ حتتاااو إىل الاتااال إىل اااااارد الالطمااة لتطقيااق التنميااة االجتماعيااة واالقتصااادية ااسااتد
[ تاااا هااذا اً دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[ تقااد  ]تقاادماألطااراف [ ]وان حتقيااق ]البلاادان الناميااة
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ال اات ال  ا مااان الطاقااة، ماااه مراعااا  فاارع حتقياااق اازيااد مااان  فااان  الطاقاااة  واااااً اهلاادف يتطلااب 
وخف  ا بعاقا  داطا  الدفي ة، با ائص من ا ا تخدا  تقنالاجيا  جديد  بخروط اعص هذا 

 ال تخدا  ذا  فه على الصعيد االقتصاد  واالجتماعي،[ا
بااملن اختاااذ إجاارانا  للتصااد  لت ااه اانااا  يساا د يف الاقااب  فساار يف بلااايف  وإذ تساالد] 

اعلى مستاج ممقن من الصاطة وان السيا اا  ااتعلقاة بت اه ااناا  والسيا اا  الصاطية ينب اي 
 [اً،ان يدعد بعض ا بعض

باني،  وفيماا العمص/العماص التعااو  ااضاطله بار مان جا اب، باملن تسالد إذ الخيار )أ(:] 
الساااااالطا  دون الاطنيااااااة واانظمااااااا  ا قاميااااااة الدوليااااااة واجملتمااااااه ااااااااد  والخااااااعاا األتاااااالية 
واجملتمعا  اةلية والقطاي اشاع وم  سا  التماياص واألطاراف  قان ان وفاز ويعازط علاى حناا 

 بعاقاا  وا اد مان قابلياة التاملقر وبناان القادر  علاى ها  تملقه تنفيذ األطراف لسيا ا  خفا  اال
 التملقلد مه اآلقار السلبية لت ه اانا ،

بااملن التنفيااذ ماان جا ااب األطااراف يف نااال خفاا  اال بعاقااا   تساالد إذ الخيااار ):(: 
وا د من قابلية التملقر وبنان القدر  على التاملقلد ماه اآلقاار الضاار  لت اه ااناا   قان ان يعاز ط عان 

بااني، الساالطا  دون الاطنيااة واانظمااا   وفيمااا طريااق العمااص التعاااو  ااضااطله باار ماان جا ااب،
ا قاميااااااة الدوليااااااة واجملتمااااااه ااااااااد  والخااااااعاا األتاااااالية واجملتمعااااااا  اةليااااااة والقطاااااااي اشاااااااع 

 واا  سا  ااالية واألطراف،[
لنظاااا  ااتعااادد باااملن حتقياااق اهلااادف الن اااائي لالتفاقياااة  ااايتطلب تعزياااز ا ايضااااً إذ تسااالد ] 

 األطراف والقائد على قااعد يف إطار االتفاقية،[
اا متر األطاراف يف االتفاقياة يف دورتار  17-/  ا1بالاالية ااعتمد   اجب ااقرر  عمالً ] 

 السابعة عخر ،[
 باتفاقية فيينا لقا ان ااعاهدا ،[ إذ ت ذ  ر] 
[ يلاااي  ماااا  ااساااتدا  لالتفاقياااة]]اتفقاااب علاااى طيااااد  حتساااني التنفياااذ القاماااص والفعاااال و  

حمصالة متفاق  او على  ص قاا ا  آخار، او اتفقب على هذا الربوتا ال،[ ]يلي ما اتفقب على]
، 17-/  ا1بااااقررا   عمااالً [ ]علي ااا ذا  اقاار قااا ا  ضاادف مااتاالة تنفيااذ االتفاقيااة واهااداف ا

يااذ القامااص والفعااال ، اتفقااب علااى طياااد  حتسااني التنف20-/  ا1، و19-/  ا1، و18-/  ا2و
 يلي[:[[  ما  وااستدا  لالتفاقية

 [تعاريف]] -باء 
 يلي:[   ما  ]ألدراض هذا االتفاق، ت عر ف ااصطلطا  التالية 
 ]مصطلس "هي ة اأدار " يعين هي ة إدار  هذا االتفاق [ '1' 



FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03583 8 

 ]الطرف [ '2' 
ا  ]مصاااااطلس "ختفيضاااااا  اال بعاقااااااا " يعاااااين حاتاااااص اااااااه اياااااه اال بعاقاااااا '3' 

 ااخفضة وخمزو ا  القربان اازيد  [
 [ ]مصطلس "االتفاقية" يعين اتفاقية األمد ااتطد  اأطارية بخملن ت ه اانا  '4' 
 [ ]مصطلس "ا ا رون وااصاتان" يعين ههه '5' 
 [ ]مصطلس "اهلي ة الفرعية" يعين ههه '6' 
 [ يف هذا االتفاقاً ]مصطلس "الطرف" يعين طرف '7' 
مان   انييف اارفق اً مدرجاً صطلس "الطرف اادرو يف اارفق  ني" يعين طرف]م '8' 

 [ هذا االتفاق
مان  ادتايف اارفق اً مدرجاً ]مصطلس "الطرف اادرو يف اارفق تاد" يعين طرف '9' 

 [  هذا االتفاق
يف اارفااق اً ماادرجاً ]مصااطلس "الطاارف اااادرو يف اارفااق عني/ال الاا " يعااين طرفاا '10'

 [ ل ال  من هذا االتفاقعني/ا
 ])تعاريف اخرج حسب اللزو ه([ '11'

 [هدف/عام]] -جيم 
]اهلاادف ماان هااذا االتفاااق هااا بلااايف مسااتاج تاااف تاافر  ال بعاقااا  داااطا  الدفي ااة  -1

ااد وتعزيااز القاادر  علااى التااملقلد مااه اآلقااار الضااار  لت ااه اً متاشااي مااه اهلاادف الن ااائي لالتفاقيااة وتع ز
 [هاانا 
هااااذا االتفاااااق إىل ]حتقيااااق مخااااار ة عاايااااة و[ طياااااد  حتسااااني التنفيااااذ القامااااص ]ي اااادف  -2

]مباااااااااااد  واحقااااااااااا [ االتفاقيااااااااااة ]ماااااااااان جا ااااااااااب ايااااااااااه األطااااااااااراف يف   لوالفعااااااااااال وااسااااااااااتدا  
االتفاقيااااة[،]االلتزاما  ااندرجااااة يف إطااااار االتفاقيااااة وااقااااررا  ااتخااااذ ، وتعزيااااز النظااااا  ااتعاااادد 

 إطار االتفاقية[ مان اجاص حتقياق هادف االتفاقياة اانصااع عليار األطراف والقائد على قااعد يف
 ه[2مادهتا يف 
يلاااز  ان تساااعى اياااه األطاااراف إىل بناااان اقتصاااادا  ونتمعاااا  خفيضاااة  :1الخياااار ] -3

اسااا ولياهتا  اً دااااطا  الدفي اااة وقاااادر  علاااى التاااملقلد ماااه ت اااه ااناااا  علاااى ا اااا  اأ صااااف ووفقااا
ة ة وإن  ا ب متباينة، ومس ولياهتا اات ه  ااخة ة وإن  ا اب متبايناة التارخيية، ومس ولياهتا ااخ

وقاادرا   ااص من ااا، ماان اجااص حتقيااق التنميااة ااسااتدامة والقضااان علااى الفقاار وحتقيااق الرخااان انفعااة 
]البلاادان ااتقدمااة   لاجيااال البخاارية ا ا اار  وااقبلااة، مراعيااة علااى ا مااص وجاار ااساا ولية التارخييااة 

األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[ ودورهااا القياااد  يف مقافطااة ت ااه اانااا  واآلقااار [ ]األطااراف
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الضاار  ااتصاالة باار، ووا ااعة يف االعتبااار ان التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة والقضااان علااى الفقاار 
ل الايت اادرجاة يف اارفاق األو واألطاراف ]البلادان النامياة األطاراف ]  ليتصدران األولايا  اا يمنة 

 األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ ] [[متر  رحلة ا تقال إىل اقتصاد الساق
مان االتفاقياة، ينب اي لألطاراف ان حتماي النظاا   3 ااااد مان  1لفقر  وفقاً ل :2الخيار  

سا ولياهتا ااخاة ة، وفقااً اااناخي انفعة اجيال البخرية ا ا ر  وااقبلة، على ا اا  اأ صااف و 
إن  ا اااب متبايناااة، وقااادرا   اااص من ااااه وبناااان علاااى ذلاااك، ينب اااي ان تضاااطله البلااادان ااتقدماااة و 

ماان  7لفقاار  وفقاااً لاألطااراف باادور قياااد  يف مقافطااة ت ااه اانااا  واألقااار الضااار  ااةتبااة عليااره و 
جااب ماان االتفاقيااة، يتاقااف ماادج تنفيااذ البلاادان الناميااة األطااراف بفعاليااة اللتزاماهتااا  ا  4 اااااد 

 يتعلاااق فيماااا االتفاقياااة علاااى فعالياااة تنفياااذ البلااادان ااتقدماااة األطاااراف اللتزاماهتاااا  اجاااب االتفاقياااة
ان التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة  متاماااً باااااارد اااليااة و قااص التقنالاجيااا، ويملخااذ بعااني االعتبااار 

  افا يمنة للبلدان النامية األطر والقضان على الفقر يتصدران األولايا  ا
علاااى اياااه األطاااراف ان تسااااعى إىل بناااان اقتصاااادا  ونتمعاااا  خفيضااااة  :3الخياااار  

اال بعاقا  وقادر  علاى التاملقلد ماه ت اه ااناا  علاى ا اا  مبادا ااسا وليا  ااخاة ة وإن  ا اب 
 متباينة وقدرا   ص من ا يف  ان خمتلف الظروف الاطنيةه[

األ خاطة الايت تقاه  امن واليت اا وحتاب  تسابب اال ]تقه على األطاراف مسا ولية  فالاة -4
 مناطق تقه خارو حدود واليت ا الاطنيةه[ او لبي ة دول اخرجاً  يطرهتا  رر 

 :1الخيار ] -5
يلاز  ان تتخاذ[ اياه األطاراف إجارانا  وان تتعااون ]اااتالة تنفياذ االتفاقياة [ ]]تتخذ 

وفقاااااً  ااااا  اأ صاااااف و ، علااااى ا2ماااان اجااااص بلااااايف هاااادف ا الن ااااائي اانصاااااع علياااار يف مادهتااااا 
س ولياهتا التارخيية ومس ولياهتا ااخة ة وإن  ا ب متباينة/مس ولياهتا اات ه  ااخة ة وإن  ا ب ا

متباينااة وقاادرا   ااص من ااا،[ عاان طريااق حتقيااق مسااار يتماشااى مااه حتديااد ارتفاااي متا اا  ا اارار  
قبص العصر  ما ية فاق مستايا درجة م ا  1.5 او يت اوط درجتني م ايتني ال العااية يف مستاج
 يتطلب: ما الصناعي، وها

 فالااة ختفيضااا  هامااة ال بعاقااا  داااطا  الدفي ااة العاايااة خااالل   الخيااار )أ(: 5-1 
يف ااائاة ال بعاقاا  دااطا  الدفي اة العااياة دون  70-40ختفاي  بنسابة  او العقاد القليلاة ااقبلاة

تاج قرياااب مااان الصااافر ال بعاقاااا  قاااا  وبلاااايف مسااا 2050 عاااا   لاااال 2010 عاااا  مساااتايا 
 عم ر   لال ااية القرن 

 ا سيد القربان وداطا  الدفي ة األخرج اا
على ابعد  2020 عا   فالة بلايف  قف ا بعاقا  داطا  الدفي ة  لال  الخيار ):(: 

، وتااتص تراجع ا بعاد ذلاك 2050 عا  يف ااائة على األقص  لال 50تقدير، وخفض ا بنسبة 
]لبلاااايف مساااتاج قرياااب مااان الصااافر ال بعاقاااا  قاااا  ا سااايد القرباااان ودااااطا  الدفي اااة األخااارج 

 مه ا تنتاجا  هي ة اانا [ اً ااعمر ، متاشي
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 فالااة ختفيضااا  هامااة ال بعاقااا  داااطا  الدفي ااة العاايااة خااالل العقاااد   الخيااار )ج(: 
يااق ختفااي   بااه لال بعاقااا  العاايااة القليلااة ااقبلااة ماان اجااص حتقيااق اهلاادف العااااي الرامااي إىل حتق

اً  باه اً  مه اهلدف العااي ااتفق عليار شفا  اال بعاقاا  العااياة ختفيضااً /متاشي2050 عا   لال
مه اهلدف العااي ااتفق علير وعلاى ا اا  افضاص ااعاارف العلمياة ااتاحاة اً /متاشي2050 لال 

 والاتال اانصف إىل التنمية ااستدامة 
 فالااااااة ختفيضااااااا  هامااااااة و ااااااريعة ال بعاقااااااا  داااااااطا  الدفي ااااااة العاايااااااة   ار )د(:الخياااااا 
ومستاج  الب  2050 عا   لال 2010يف ااائة على األقص دون مستايا   95-70 بنسبة

  [2080 عا  من ا بعاقا  قا  ا سيد القربان وداطا  الدفي ة األخرج ااعمر  قبص
ت ااه اانااا  والقاادر  علااى التقيااف مع ااا، مااه  فالااة التااملقلد مااه اآلقااار الضااار  ل 5-2 

 مراعا  األبعاد اةلية والاطنية والعااية للتقيف 
 فالة ان تقان ايه اال ت مارا  متملقلمة مه ت ه اانا /متماشية مه التنمية  5-3 

يل ااستدامة وان تيسر اال تقال إىل مساارا  إوائياة خفيضاة اال بعاقاا ، و فالاة  فاياة الادعد اااا
والتقنالاجي والدعد يف نال بنان القدرا  ااقد  إىل البلادان النامياة يف  اياق حتقياق تنفياذ هاذا 

 االتفاق/هدف االتفاقيةه
 :2الخيار  
يلااز  ان تعااازط اياااه األطاااراف عمل اااا وتعاوااااا مااان اجاااص مااتااالة تنفياااذ االتفاقياااة لبلاااايف  

ب تر يازا  دااطا  الدفي اة يف ال االف مان اجاص ت بيا 2هدف ا الن اائي اانصااع عليار يف مادهتاا 
ا ااا  عنااد مسااتاج وااال دون تاادخص خطااه بخاار  اانخاامل يف النظااا  ااناااخي وأتاحااة تقيااف 
الااانظد اأيقالاجياااة بصاااار  طبيعياااة ماااه ت اااه ااناااا ، ليتساااب  ااامان عاااد  تعااارض إ تااااو األدذياااة 

 يتطلب: ما ، وهاعلى حنا مستدا  متضي قدماً للخطر وللسما  للتنمية االقتصادية بملن 
يلاااز  مااان ختفااااي  حااااد ال بعاقااااا   مااااا ان تعماااص األطاااراف با ااااتع ال لبلاااايف 5-1 

تت ااوط درجتاني  ال داطا  الدفي ة العااية من اجص إبقاان ارتفااي متا ا  ا ارار  العااياة يف حادود
 قبص العصر الصناعي ولبلايف  قف عااي ال بعاقا  ما درجة م اية فاق مستايا  1.5م ايتني/

ان اأطاار الازمين لبلااايف  اقف  اايقان اً دااطا  الدفي اة يف اقاارا وقاب ممقان، مااه التمل ياد ناادد
 يتصص بالبلدان النامية   فيما اطال

 فالة التملقلد والقدر  على التقيف مه اآلقار الضار  لت اه ااناا ، ماه التساليد  5-2 
 باألبعاد اةلية والاطنية والعااية للتقيف 

تقاااان اياااه اال ااات مارا  متملقلماااة ماااه ت اااه ااناااا  ومتماشاااية ماااه  فالاااة ان  5-3 
التنمياة ااساتدامة و فالاة  فاياة الادعد اااايل والتقنالااجي ودعاد بناان القادرا  ااقاد  إىل البلاادان 

 النامية مه حتقيق هدف االتفاقية 
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ينب ااي   اااد األطااراف ان ت بااذل علااى ا ااا  اأ صاااف وااساا وليا  ااخااة ة  5-4 
ن  ا ااب متباينااة وقاادرا   ااص من ااا، وتقاادخ التمايااص والتقنالاجيااا وبنااان القاادرا  إىل البلاادان وإ

الناميااااة ماااان اجااااص دعااااد إجراناهتااااا ااتعلقااااة بااااالتخفيف والتقيااااف يف إطااااار االتفاقيااااة، وان تراعااااي 
  رورا  الاتال اانصف إىل التنمية ااستدامة وبقان البلدان ومحاية  المة امنا األرض 

اااب معا ااة مساامللة التقيااف باانفه درجااة اال ااتع ال الاايت تعااا  ضااا مساامللة  5-5 
يف نااال التقيااف اً التخفيااف، ويلااز  علااى وجاار اال ااتع ال العمااص علااى حنااا معاازط والتعاااون دولياا

لتيسه ودعد تنفيذ إجرانا  التقيف الرامية إىل خف  قابلية التاملقر وبناان القادر  علاى التاملقلد يف 
ألطااراف، مااه مراعااا  االحتياجااا  االطااة والفاريااة للبلاادان الناميااة القابلااة للتااملقر البلاادان الناميااة ا

 البالغ بآقار ت ه اانا ه
 :3الخيار  
يلااز  ان تتخااذ اياااه األطااراف إجاارانا  وان تتعااااون اااتاالة تنفيااذ االتفاقياااة ماان اجاااص  

ساااا ولياهتا اً اوفقااا، علاااى ا اااا  اأ صااااف و 2بلاااايف هااادف ا الن اااائي اانصااااع عليااار يف مادهتاااا 
ااخاااة ة وإن  ا اااب متباينة/مسااا ولياهتا اات اااه  ااخاااة ة وإن  ا اااب متبايناااة وقااادرا   اااص من اااا، 
 بتطقيااااق مسااااار ا بعاقااااا  يتماشااااى مااااه اأبقااااان علااااى ارتفاااااي متا اااا  ا اااارار  العاايااااة يف حاااادود

اعي قبااااص العصاااار الصاااان مااااا درجااااة م ايااااة فاااااق مسااااتايا  1.5 او تنييتت اااااوط درجتااااني م ااااا  ال
 وبتطقيق القدر  على التملقلد مه ت ه اانا ه[ 

التخفياااف  [ج ااااد]يف ناااال التخفياااف/ [الطماااا ]]تقاار األطاااراف باااملن مساااتاج ووقاااه   -6
يتصاااص ضاااا مااان  وماااا  اايطدد مااادج حاجاااة األطاااراف إىل التقياااف والتصاااد  للخساااائر واأل ااارار

حتسااني ج اااد التخفيااف  عاان ا اجااة إىل ا ااتطالي اااج مشاليااة ومتااآطر  حيااال تقاااليف، فضااالً 
 ايتاقف علاى  طااق الادعد اااايل والتقنالااجي  ما والتقيف وطياد  ااستاج العا  للطما ، وها

[ ذا  اال ااااتطاعة[واألطااااراف ودعااااد بنااااان القاااادرا  ااقااااد  ماااان ]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف ]
اادرجاااة يف اارفاااق اادرجاااة يف اارفاااق تااااد[ إىل ]البلااادان النامياااة األطاااراف ]والبلااادان األطاااراف ]

 األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ه[[ ]األول اليت متر  رحلة ا تقال إىل اقتصاد الساق[
يلااااز  ان يتخااااذ  ااااص طاااارف إجاااارانا  ي تاااااخى في ااااا اعلااااى مسااااتاج ماااان  :1الخيااااار ] -7

ج مسااتا اً الطماا /من الطماا  يف ناال التخفياف، وت راعاى في ااا  روفار الاطنياة، وان يرفاه تادراي
 ذلك الطما  

يلاااز  ان تتخاااذ اياااه األطاااراف إجااارانا  ي تااااخى في اااا اعلاااى مساااتاج مااان  :2الخياااار  
هاااذا ااساااتاج مااان الطماااا ، مراعياااة مسااا ولياهتا ااخاااة ة وإن  ا اااب اً الطماااا  وان ترفاااه تااادراي

البلادان متبايناة واولاياهتاا واهاداف ا و روف اا اأوائياة الاطنياة واأقليمياة اةادد ، علاى ان تضاطله 
 ااتقدمة األطراف بدور قياد   

 من االتفاقية  4لماد  وفقاً ليلز  ان تعزط األطراف إجراناهتا ومسامهاهتا  :3الخيار  
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باد  واحقاا  وفقاً ايلز  اقتسا  ميزا ية ا بعاقا  عااية بني ايه األطراف،  :4الخيار  
درجاة  1.5تت ااوط  ال ذا القارن يف حادوداالتفاقية، من اجص اأبقاان علاى االحاةار العاااي يف ها

الدوليااااة ااعنيااااة بت ااااه اانااااا ه وينب ااااي ان تاااااطي ميزا يااااة  ةمااااه تقياااايد اهلي ااااة ا قامياااااً م ايااااة متاشااااي
 اال بعاقا  العااية وفق ااس وليا  التارخيية واألقر اأيقالاجي والقدرا  وا الة اأوائيةه[

الاايت يقااه علي ااا ا اارب قاادر ماان ااساا ولية ومتلااك  يلااز  ان تضااطله األطااراف   :1الخيااار ] -8
  اعلى مستاج من القدرا  بدور قياد 

األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق [ ]يلااااز  ان تضااااطله ]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف 8-1 
يتصاص بااالتخفيف  فيماا  اني[ بادور قيااد  يف التنفياذ التاا  لاللتزاماا  القائماة يف إطاار االتفاقياة

 مه مس وليت ا التارخيية اً والدعد، متاشي
يضطله بر ا  طرف من دور قياد ، إىل جا ب ا اجة إىل   ا يلز  االعةاف 8-2 

 حتفيز وإتاحة اال طالي بدور قياد  عن طريق التعاون والدعده
يلااز  ان تضااطله األطااراف الاايت يقااه علي ااا ا اارب قاادر ماان ااساا ولية ومتلااك  :2الخيااار  

 قياد ه اعلى مستاج من القدرا  بدور
[ ماان االتفاقيااة، يلااز  ان تضااطله ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف 4لمااد  وفقاااً ل :3 الخيااار 

يف التنفيذ التاا  للااجباا  وااللتزاماا  القائماة يف  األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ بدور قياد ]
دعد يف ناال بناان إطار االتفاقية وااتصلة خبف  اال بعاقا  وتقدخ الدعد ااايل والتقنالاجي والا

ماااه اً األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[، متاشاااي[ ]القااادرا  إىل ]البلااادان النامياااة األطاااراف
 مس وليت ا التارخييةه[

يلااز  ان تخاامص التزاما /مسااامها  األطااراف القابلااة للتااملقر البااالغ باآلقااار  :1الخيااار ] -9
لدول ا زرية الص ه  النامياة، ج ادهاا اابذولاة يف وا وااً  يما اقص البلدان  ال الضار  لت ه اانا ،

  ياق احتياجاهتا اةدد  واو اع ا اشاتة 
[ يلااااز  ان تراعااااي التزاما /مسااااامها /إجرانا  ]البلاااادان الناميااااة األطااااراف :2 الخيااااار 

 4 ااااد مان  10-8 ايما تلاك اادرجاة يف الفقارا   ال األطراف ده اادرجة يف اارفق  اني[،]
والاادول ا زريااة الصاا ه  الناميااة، ج ادهااا اابذولااة يف  وااااً يف ذلااك اقااص البلاادان   ااا تفاقيااة،ماان اال

 اااياق التنمياااة ااساااتدامة واحتياجاهتاااا اةااادد  و روف اااا اشاتاااة، علاااى ان يا اااه يف االعتباااار ان 
لاااة األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ بصاااار  فعا[ ]مااادج تنفياااذ ]البلااادان النامياااة األطاااراف

[ التزاماهتا  اجاب االتفاقياة  ايتاقف علاى التنفياذ الفعاال مان جا اب ]البلادان ااتقدماة األطاراف
يتصااص باااااارد اااليااة و قااص  فيمااا األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[ اللتزاماهتااا  اجااب االتفاقيااة]

 التقنالاجياه[
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تزاما  يلاااااااااااااز  ان تعاااااااااااااد اياااااااااااااه األطاااااااااااااراف التزاما /مساااااااااااااامها /ال :1الخياااااااااااااار ] -10
حقا  هذا االتفاق  لينظر في ا وليضفى وفقاً ألختفيف/مسامها  وتتع دها وتبلغ عن ا وتنفذها 

 ل زن يان اد اع وفقاً لعلي ا الطابه الرمسي/تا ه تي ت ا الن ائية وتستعرض 
بااااااااااد  واحقاااااااااا  االتفاقياااااااااة، يلاااااااااز  ان تعاااااااااد اياااااااااه األطاااااااااراف وفقااااااااااً ا :2 الخياااااااااار 

حقااا  هااذا االتفاااق، لينظاار في ااا وفقاااً أل اادها وتبلااغ عن ااا وتنفااذها التزاما /مسااامها  وان تتع
 ل زن يان اد اع وفقاً لوليضفى علي ا الطابه الرمسي/تا ه تي ت ا الن ائية وتستعرض 

ااااب ان تعاااد اياااه البلااادان ااتقدماااة األطاااراف التزاماااا  بخاااملن التخفياااف  :3 الخياااار 
نال بناان القادرا  إىل البلادان النامياة األطاراف وان وتقدخ الدعد ااايل والتقنالاجي والدعد يف 

 تبلغ عن ا وتنفذها وتعزطهاه 
 اااتعد البلااادان النامياااة األطاااراف إجااارانا  معااازط  بخاااملن التخفياااف والتقياااف يف  اااياق  

التنمية ااستدامة و تبلغ عن ا وتنفاذها، بناان علاى تقادخ البلادان ااتقدماة األطاراف بصاار  معازط  
 التقنالاجي والدعد يف نال بنان القدرا ه[الدعد ااايل و 

اً قياد او ده مربر او تخقص التدابه اال فرادية و يلة متييز اعتباطي اال يلز  :1الخيار ] -11
 على الت ار  الدولية اً مفرو اً مقنع

 عد  اأشار  إىل تدابه ا فرادية يف االتفاق  :2 الخيار 
  فرادية يف االتفاق بنان على طلب األطراف  قن إدراو التدابه اال :3 الخيار 
تل ااااامل البلااااادان ااتقدماااااة األطاااااراف إىل ا  شاااااقص مااااان التااااادابه  اال تقااااارر :4 الخياااااار 

اال فرادية اااج ة  د  له وخدما  من البلادان النامياة األطاراف علاى ا  ا اا  متصاص بت اه 
 3، والفقارا  3من مادهتا  5و 4و 1 يما الفقرا   ال اانا ، مذ ر   باد  واحقا  االتفاقية،

، ووا عة يف االعتبار مباد  اأ صاف وااس وليا  ااخة ة 4من مادهتا  10و 9و 8و 7و 5و
وإن  ا ااب متبايناااة، والتزاماااا  البلاادان ااتقدماااة األطاااراف إطان تقااادخ الاادعد بااااااارد ااالياااة و قاااص 

 ه[لنامية األطرافإىل البلدان ا التقنالاجيا والدعد يف نال بنان القدرا 
]يلااااز  ان يسااااتند هااااذا االتفاااااق إىل اهلي ااااا  الفرعيااااة/الةتيبا  اا  سااااية الاااايت ا خااااملهتا  -12

 ا خ ب يف إطارها: او االتفاقية
 ختااااد  اياااااه اهلي ااااا  الفرعياااااة/الةتيبا  اا  سااااية الااااايت ا خااااملهتا االتفاقياااااة :1 الخيااااار 

اأدار  خالف ذلكه و قان هلي اة اأدار  ان  تقرر هي ة مل ما ا خ ب يف إطارها هذا االتفاق، او
 من اأرشاد حسب االقتضان اً تقد  مزيد
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ا خاا ب  او ختااد  اهلي ااا  الفرعيااة/الةتيبا  اا  سااية الاايت ا خااملهتا االتفاقيااة :2 الخيااار 
  (2)يف إطارها هذا االتفاق حسبما ها حمدد يف األجزان ذا  الصلة

 إىل الةتيبا  اا  سيةه[عد  اأشار  بصفة عامة  :3 الخيار 
يف ذلاك اجملتماه اااد  والقطااي اشااع   اا تخا ه اياه ا  اا  الفاعلاة، :1الخيار ] -13

واا  سا  ااالية واادن ودهها من السلطا  دون الاطنية واجملتمعا  اةلية والخعاا األتالية 
ال بعاقاا  و/او ا اد مان على تا يه  طاق إجراناهتا وإتاحة مزيد من الفرع لألطاراف شفا  ا

قابلياااة التاااملقر وبناااان القااادر  علاااى التاااملقلد ماااه اآلقاااار الضاااار  لت اااه ااناااا ، دون ااساااا  بملحقاااا  
 االتفاقية 
 عد  إدراو حقد بخملن ا  ا  الفاعلة من ده الدوله[ :2 الخيار 

ج إقليمياة وتعا  ا يلز  ان تتعاون األطراف، :1الخيار ] -14 اون قناائي يف ذلك عن طريق ا 
ومتعااادد األطاااراف وقالقي/تعااااون باااني بلااادان ا نااااا وتعااااون قالقاااي، وان تتخاااذ تااادابه مالئماااة 
لت ي ااااة واعتمااااااد وتنفياااااذ  يا ااااا  و/او ا اااااةاتي يا  و/او ا ظماااااة و/او خطاااا  عماااااص بخاااااملن 
  الت قيااف بت ااه اانااا  والتاادريب والتاعيااة العامااة وااخااار ة العامااة ووتااال ا م ااار إىل ااعلامااا

على ايه ااستايا  أتاحة ت ه حتايل تاا نتمعا  خفيضة اال بعاقا  وقادر  علاى التاملقلد 
 مه ت ه اانا  

إ افة إىل االلتزاما  القائماة يف إطاار االتفاقياة واحقام اا، يلاز  ان تتعااون  :2 الخيار 
  و/او ا ظماة األطراف وتتخذ تادابه مالئماة لا اه واعتمااد وتنفياذ  يا اا  و/او ا اةاتي يا

و/او خط  عمص بخملن الت قياف بت اه ااناا  والتادريب والتاعياة العاماة وااخاار ة العاماة ووتاال 
 ا م ار إىل ااعلاما  ليتسب تعزيز إجرانا  التصد  لت ه اانا  

يلااز  ان تتعاااون األطااراف بساابص تخاامص الاانز ج اأقليميااة وال نائيااة وااتعاادد   :3 الخيااار 
 دون االقتصار على ذلك[ه[ األطراف ]،

]تقفااص ]ايااه األطااراف ]واتااطاا ااصاالطة[ ]احااةا  حقاااق اأ سااان وااساااوا  بااني  -15
، يف اياااه اأجااارانا  ااتصااالة بت اااه ااناااا ، احاااةا  [ ]ا نساااني يف تنفياااذ احقاااا  هاااذا االتفااااق

وا  باني ا نساني ومحاية وتعزيز وإعمال حقاق اأ سان لل ميهه وتسةشاد اياه األطاراف بااساا
وتقفاااص مخاااار ة ااااارا  مخاااار ة  املاااة وعلاااى قاااد  ااسااااوا  يف اياااه اأجااارانا  ااتعلقاااة بااناااا  
 وعمليااا  اختاااذ القااراره وينب ااي ان تراعااي ايااه األطااراف يف  يا اااهتا وإجراناهتااا ااناخيااة حتاااالً 

ايااااه األطااااراف هااااذا  تنفااااذ[ ]للقاااااج العاملااااة ياجااااد العمااااص القاااارخ والا ااااائف الالئقااااةه[ عااااادالً 
لاالية الايت حتاددها مبااد  واحقاا  االتفاقياة،  ماياة  االمة امناا األرض واحاةا  وفقاً لاالتفاق، 

 حقاق اأ سان وا ق يف التنمية وحقاق الخعاا األتلية وتعزيزها[ه

__________ 

   ه212و 1-139و 1-133و 89و 70و 65ا ظر الفقرا   (2)
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 ترتيبا  م  سية معزط  شدمة هذا االتفاقه[[ او ]قد تلز  ترتيبا  م  سية جديد  -16
 احا  هيقلية بخملن ا زن جيد:اقة   

ياارج  اارور   اازن عااا ، وبعاا  األطااراف قااد يردااب يف ان  ال بعاا  األطااراف 
تقتصر األجزان ذا  الصلة على تناول هدف ير ز على قضايا حمدد ، وبع  األطاراف 

 قد يردب يف ان يخمص هذا ا زن عناتر  ياقية اخرج متصلة باهلدفه
 ااتعلق بالتخفيفه إىل ا زن 10و 7قرتان فت نقص ال 
ينب اي ان  او يف ما ه آخر 14و 13و 12و 9و 8و 7و 5ت تناول الفقرا   

 تتناول يف ما ه آخره
 يف  ص ديباجةه او يف مقرر ا متر األطراف 13 الفقر ي تناول حمتاج  

 [التخفيف]] -دال 
 [ا اا ب الطايلة األجص والعااية ااتعلقة بالتخفيف]  

17-  
واسا ولياهتا ااخاة ة  4لماد  وفقاً ليلز  ان تعزط ايه األطراف،  :1ر الخيا] 17-1 

وإن  ا ااب متباينااة وقاادرا   ااص من ااا وعلااى ا ااا  اأ صاااف، الطماااَ  يف نااال التخفيااف وان 
 ماان االتفاقيااة، 2 اااااد تتعاااون ضاادف حتقيااق ختفيضااا  طايلااة األجااص يف اال بعاقااا ، يف  ااياق 

 تت ااوط درجتاني م اايتني ال ى ارتفااي متا ا  ا ارار  العااياة يف حادوديتماشاى ماه اأبقاان علا  ا
 اااياق وتاااال منصاااف إىل  ويف قباااص العصااار الصاااناعي ماااا درجاااة م اياااة فااااق مساااتايا  1.5 او

التنميااااة ااسااااتدامة ]، علااااى ان تضااااطله البلاااادان ااتقدمااااة باااادور قياااااد  ماااان خااااالل اال ااااطالي 
ياص والتقنالاجياا والادعد يف ناال بناان القادرا  إىل بتخفيضا  طماحة لال بعاقاا  وتقادخ التما 

لرؤيااة ااخااة ة اانب قااة عاان خطااة وفقاااً ل[ ]ومحايااة  ااالمة امنااا األرض[ ]البلاادان الناميااة األطااراف
عمااااص باااااايل، علاااااى ان يقااااان للبلااااادان ااتقدماااااة األطاااااراف دور قياااااد  مااااان خاااااالل اال اااااطالي 

 والتقنالاااااجي والاااادعد ببنااااان القاااادر  إىل بتخفيضااااا  طماحااااة لال بعاقااااا  وتقاااادخ الاااادعد ااااااايل
 البلدان النامية األطراف[ 

]فرديااة[ وتتعااون بخاملن تعزيااز اً اياه األطاراف ج ااد ]يلاز  ان تباذل[ ]تبااذل[ :2الخياار  
الطما  يف نال التخفيف لقفالة ان ي عزط إاايل مساتاج التزاماا  التخفيف/مساامها  التخفياف 

ماااان  2 اااااااد لتخفيضااااا  الطايلااااة األجااااص لال بعاقااااا ، يف  ااااياق  اااارور الاااازمن، ليتسااااب حتقيااااق ا
لمسااا وليا  ااخاااة ة وإن  ا اااب متبايناااة ولقااادرا   اااص من اااا يف  اااان الظاااروف وفقااااً لاالتفاقياااة، ]

 يتماشاى ماه اأبقاان علاى ارتفااي متا ا  ا ارار  العااياة يف حادود  ا الاطنية ااختلفة واأ صاف،[
 قبص العصر الصناعي  ما درجة م اية فاق مستايا  1.5 او تت اوط درجتني م ايتني ال
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وان تتعاااون لت بيااب تر ياازا  داااطا  الدفي ااة اً يلااز  ان تبااذل األطااراف ج اااد :3 الخيااار 
يف ال ااالف ا ااا  يف مسااتاج ماان شاامل ر ان وااال دون حاادوي تاادخص خطااه بخاار  اانخاامل يف 

يخامص اأبقاان علاى ارتفااي   اا خطاة عماص باايل، لرؤية ااخة ة اانب قاة عانوفقاً لالنظا  ااناخي، 
 درجاة م اياة فااق مساتايا  1.5 او تت اوط درجتني م ايتني ال متا   ا رار  العااية يف حدود

[ قبص العصر الصناعي يف  ياق التنمية ااساتدامة، علاى ان يقاان ]للبلادان ااتقدماة األطاراف ما
  ماااان خااااالل اال ااااطالي بتخفيضااااا  طماحااااة األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ دور قياااااد]

لال بعاقااا  وان تقااد  ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[ الاادعد ااااايل والتقنالاااجي والاادعد يف 
 األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[[ه[ ]نال بنان القدرا  إىل ]البلدان النامية األطراف

ينادرو اهلادف الطاياص ] []يلاز  ان تتخاذ ج ااد األطاراف شاقص: :1الخيار ] 17-2 
األجص ااتفاق عليار اعاالع يف إطاار طماين يقفاي أتاحاة تقياف الانظد اأيقالاجياة بصاار  طبيعياة 
مااه ت ااه اانااا ، و اامان عااد  تعاارض إ تاااو األدذيااة للخطاار، والسااما  للتنميااة االقتصااادية بااملن 

 ال تقاال بصاار  مساتدامةهاوجار قابلياة التاملقر وإدار  ا ايضااً على حنا مستدا ، ويراعاي  متضي قدماً 
 هذا الصدد، تتخذ ا  اد ااتمايز  لألطراف شقص:[ ويف

مساااااار تنمياااااة مساااااتدامة عد اااااة اال بعاقاااااا  يف األجاااااص  الخياااااار )أ(: ()ا 
الطايص ]، مه مراعا  ان التنمية االجتماعياة واالقتصاادية والقضاان علاى الفقار يتصادران 

لادان الناميااة الايت امااه باني التقيااف والتخفيااف للب[ ]األولاياا  اا يمنااة للبلادان الناميااة
 من اجص ا د من ت ه اانا  وتملقهاتر[: 

يتماشى مه بلايف تعادلية القربان/مستاج تااف تافر  لال بعاقاا   '1' 
 2050اأطالاااة التاماااة ال بعاقاااا  القرباااان  لاااال  او ،2050 لاااال 

 و/او مسااااتاج  ااااالب ماااان ا بعاقااااا  قااااا  ا ساااايد القربااااان  لااااال
 ]فيما يتصص بالبلدان ااتقدمة[   2100

يف ااائااة  70-40 ا ااتنتاجا  هي اة اانااا  )ماا الً و  يتماشاى مااه العلااد '2' 
( وفااااق ااساااا وليا  التارخييااااة 2050 لااااال  2010دون مسااااتايا  

والقاادرا  وا الااة اأوائيااة، مااه معا ااة اوجاار قابليااة التااملقر، علااى حنااا 
 تعاو  

تقااص  ال اي ال بعاقااا  داااطا  الدفي ااة بنساابةيتماشااى مااه ختفااي  عااا '3' 
وتراجاااه  1990مقار اااة  ساااتايا   2050يف ااائاااة  لاااال  50عااان 

متااتااااص لال بعاقااااا  بعااااد ذلااااك، ]يف  ااااياق الاتااااال اانصااااف إىل 
بلاايف مساتاج قرياب مان [ ]التنمية ااساتدامة وميزا ياة للقرباان العاااي

الدفي ااااة األخاااارج الصاااافر ال بعاقااااا  قااااا  ا ساااايد القربااااان وداااااطا  
 يتماشى مه ا تنتاجا  هي ة اانا [   ا ااعمر   لال ااية القرن،
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األطاااراف [ ]يتماشاااى ماااه بلاااايف  اااقف ال بعاقاااا  ]البلااادان ااتقدماااة '4' 
، ويقاااةن ضااادف بلاااايف مساااتاج 2015اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ يف 

  يف  اااااااياق الاتاااااااال 2050تااااااااف تااااااافر  لال بعاقاااااااا   لاااااااال 
 لتنمية ااستدامة اانصف إىل ا

يتماشااى مااه بلااايف  ااقف ال بعاقااا  داااطا  الدفي ااة العاايااة يف اقاارا  '5' 
وقب ممقن، مه مراعا  ان اأطار الزمين لبلايف  قف لال بعاقا  قاد 

األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق [ ]يقاااان اطاااال يف ]البلااادان النامياااة
]فيمااااا   ااااني[، يف  ااااياق الاتااااال اانصااااف إىل التنميااااة ااسااااتدامةه

يتصاص بالبلادان ااتقدماة، ينب اي ان يقاان ذلاك بصاار   مياة وحماادد  
يف حالة البلدان النامياة فبلاايف  اقف لال بعاقاا  ينب اي ان  اما اً،طمني

 [ اً يقان تطلعي
وفقاً ها ماجاد من علا   ما يتماشى مه ا تنتاجا  افضص واحدي '6' 

ص طاااااارف لمساااااا وليا  ااخااااااة ة وإن  ا ااااااب متباينااااااة ولقاااااادرا   اااااال
وااسااا وليا  التارخيياااة والقااادرا  وا الاااة اأوائياااة، ماااه معا اااة اوجااار 

 قابلية التملقر، على حنا تعاو  
علاى إمقا يااة اً يتماشاى ماه اال ااتنتاجا  العلمياة هلي ااة ااناا ، حفا اا '7' 

تت ااااااوط درجتاااااني  ال علاااااى ت اااااه ا ااااارار  يف حااااادود مرجطاااااة ل بقاااااان
ا بعاقاا  دااطا  الدفي اة العااياة   يتطلب ان تقاان ما م ايتني، وها

يف ااائاااة مااان ا بعاقاااا   70و 40اقااص بنسااابة تاااةاو  بااني  2050يف 
مان تافر جي اا طان مان مقاافو قاا  اً وان تبلغ مستاج قريبا 2010

  2100اقص من ذلك يف  او ا سيد القربان
 فالااااة ختفيضااااا  هامااااة و ااااريعة ال بعاقااااا  داااااطا  الدفي ااااة العاايااااة  '8' 

 2010يف ااائاااة علاااى األقاااص دون مساااتايا   95-70لاااغ بنسااابة تب
وبلايف مستاج تفر  ال بعاقا  قا  ا سيد القربان  2050 لال 

  ه2080-2060ودهع من داطا  الدفي ة ااعمر  يف الفة  
يتصاااااص  فيماااااا 2050إطالاااااة تاماااااة ال بعاقاااااا  القرباااااان  لاااااال  الخياااااار ):(: 

يتماشااى مااه   ااا يتصااص بالبلاادان الناميااة، فيمااا بالبلاادان ااتقدمااة ومسااار إوااائي مسااتدا 
بلاااايف  اااقف ال بعاقاااا  دااااطا  الدفي اااة العااياااة يف اقااارا وقاااب ممقااان، ماااه مراعاااا  ان 
اأطاااار الااازمين لبلاااايف  اااقف لال بعاقاااا   ااايقان اطاااال يف البلااادان النامياااة، يف  اااياق 

 الاتال اانصف إىل التنمية ااستدامة 
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 إىل التقاااااديرا  الاطنياااااة[ تقساااااد ا اااااتناداً ] ]ميزا ياااااة ا بعاقاااااا  عااياااااة ()ا 
يقفاص اأبقاان علاى االحاةار   اا بني ايه األطراف وفق مباد  واحقا  االتفاقياة، فيما

إىل تقيااايد هي اااة  ا اااتناداً درجاااة م اياااة  1.5تت ااااوط  ال العاااااي يف هاااذا القااارن يف حااادود
لمساا وليا  التارخييااة وفقاااً لاانااا ه وينب ااي ان يضااطله بتاطيااه ميزا يااة اال بعاقااا  العاايااة 

 واألقر اأيقالاجي والقدرا  وا الة اأوائية 
جزناً  350ت بيب تر يز داطا  الدفي ة يف ال الف ا ا  يف مستاج  ()و 

اقص من ذلك يف  ياق الاتاال اانصاف  او يف االيان من مقافو قا  ا سيد القربان
 إىل التنمية ااستدامة 

 بقان األمار على حاهلا  االحنراف عن خ  ()د 
 ا ةاتي يا  إوائية خفيضة اال بعاقا ه[ )ه( 

تتعااااون اياااه األطاااراف يف بلاااايف  اااقف ال بعاقاااا  دااااطا  الدفي اااة العااياااة  :2 الخياااار 
يتماشاااى ماااه بلاااايف  اااقف   اااا والاطنياااة يف اقااارا وقاااب ممقااان، مسااالمة باااملن علي اااا ان هتااادف،

، 2050ىل ختفي  تايف اال بعاقاا  إىل الصافر  لاال ، إ2015يف ااتقدمة ال بعاقا  البلدان 
ومساالمة  ااذلك بااملن اأطااار الاازمين لبلااايف  ااقف لال بعاقااا  يف البلاادان الناميااة  اايقان اطااال، 
ووا عة يف اعتبارها ان التنمية االجتماعياة واالقتصاادية والقضاان علاى الفقار يتصادران األولاياا  

 ال اانصف إىل التنمية ااستدامةه[اا يمنة للبلدان النامية، يف  ياق الات
]يناادرو  ااص هاادف طايااص األجااص يتفااق علياار  اامن إطااار طمااين يقفااي أتاحااة تقيااف  -18

الاانظد اأيقالاجيااة بصااار  طبيعيااة مااه ت ااه اانااا ، و اامان عااد  تعاارض إ تاااو األدذيااة للخطاار، 
اوجار قابلياة التاملقر  ايضااً علاى حناا مساتدا ، ويراعاي  متضي قدماً والسما  للتنمية االقتصادية بملن 

 وإدار  اال تقال على حنا مستدا ه[ 
 [االلتزاما /ااسامها /اأجرانا  ااتعلقة بالتخفيف]  

19- 
من االتفاقية، يلز  ان تعزط ايه األطراف على حنا تدراي  4لماد  وفقاً ل :1الخيار ] 

يقفااااص ]ان وقااااق إاااااايل  ا اااا مسااااتاج طمااااا  التزاماهتا/مسااااامهاهتا/إجراناهتا ااتعلقااااة بااااالتخفيف
اعالع[ ان يتسد و  و طاق ومقياا   17 الفقر االلتزاما  اهلدف الطايص األجص ااخار إلير يف 

يف إطاار  اابقاً ا اط له بار  ماا ومدج  ص التزا /مسامهة/إجران بطما  يت اوط/ال يقص عن طما 
]تقياااد االلتزاماااا  الاطنياااة  بروتا اااال  ياتاااا االطاااق ضاااا  او يف إطاااار االتفاقياااة او هاااذا االتفااااق
 ه[2015يت زا من اتفاق  ال باعتبارها جزنا

األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق [ ]يلاااز  ان حتسااان ]البلااادان ااتقدماااة األطاااراف :2 الخياااار 
يقفاص ان يتسااد   اا  اني[ بصاار  تدراياة مسااتاج طماا  التزاماهتا/مساامهاهتا ااتعلقاة بااالتخفيف
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ا اطله بار  ماا لتزا /مساامهة بطماا  يت ااوط/ال يقاص عان طماا و  و طاق ومقيا  ومدج  ص ا
 بروتا ال  ياتا االطق ضا  او يف إطار االتفاقية او يف إطار هذا االتفاق ابقاً 

يلز  ان تعزط ]ينب اي ان تساعى[ اياه األطاراف بصاار  تدراياة ]إىل تعزياز[  :3 الخيار 
[ فيف ]تااا حتقيااق اهلادف الن ااائي لالتفاقيااةمساتاج طمااا  التزاماهتا/مساامهاهتا ااتعلقااة بااالتخ

ا اطله بار  ماا  ا يقفص ان يقان ااقياا  وااادج متسامني بطماا  يت ااوط/ال يقاص عان طماا ]
وان تاطاااد [ ]بروتا ااال  ياتاااا االطااق ضاااا او يف إطااار االتفاقياااة او يف إطاااار هااذا االتفااااق ااابقاً 

  زن يان[  التزاماهتا وتستعر  ا يف  ان العملية اابينة يف ا
يلااز  ان تعااّد ايااه األطااراف، وا ااعة يف اعتبارهااا مساا ولياهتا ااخااة ة وإن   :4 الخيااار 

 ا ااب متبايناااة واولاياهتاااا اأوائيااة الاطنياااة واأقليمياااة اةااادد  واهااداف ا و روف اااا، بااارامج تتضااامن 
ص حتسااااني تااادابه للتخفياااف مااان ت اااه ااناااا  وان تنفاااذها وتنخااارها وان حتااادق ا با تظاااا  مااان اجااا

  2020مستاج طماح ا بعد 
ساا ولياهتا ااخااة ة وإن  ا ااب متباينااة وقاادرا   وفقاااً اتعاازط ايااه األطااراف،  :5 الخيااار 
  ان  روف ا الاطنية، وبصار  تدراية مستاج طما  التزاماهتا ااتعلقة باالتخفيف ويف  ص من ا،

الاايت تطلااق يف ال ااالف ا ااا ، يقفااص ان يقااان مسااتاج تااايف ا بعاقاهتااا ماان داااطا  الدفي ااة   ااا
 تي ااااة  يا اااااهتا وتاااادابهها وإجراناهتااااا اانفااااذ ، و تي ااااة للقطاعااااا  وداااااطا  الدفي ااااة اشا ااااعة 

يف إطااار هااذا  ااابقاً ا ااطله باار  ممااااً يقااه علي ااا ماان التاازا ، ا  اار طماحاا مااا للمطا اابة يف إطااار
 إطار االتفاقية وبروتا ال  ياتا االطق ضا  ويف االتفاق
ماان االتفاقيااة، يلااز  ان تعاازط ايااه األطااراف مسااتاج طمااا   4لماااد  وفقاااً ل :6 ارالخياا 

التزاماهتا/مسااااامهاهتا/إجراناهتا ااتعلقااااة بااااالتخفيف، حسااااب االقتضااااانه وتتخااااذ البلاااادان ااتقدمااااة 
مان ختفيضاا  لال بعاقااا  اً تقاان ا  اار طماحا 2020بعاد  ماا األطاراف التزاماا  ختفياف لفااة 

 ه[ 2020 لال  1990يف ااائة دون مستايا   40-25تقص عن  ال بنسبة
ظروفاار وفقاااً ل]يخااقص التاازا  التخفيااف ااتعلااق بقااص طاارف ا اارب ج ااد  قاان ان يبذلاار،  -20

 الاطنيةه[
، يلااااز  ان يعااااد  ااااص طاااارف 4باااااد  االتفاقيااااة واادهتااااا وفقاااااً ا :)مساااات ص( 1الخيااااار ] -21

 يلي: ما ويبلغ عن ا وينفذها، وفق وطنياً التزاما /مسامها /إجرانا  ختفيف متتالية حمدد  
يلااز  ان يبلااغ  ااص طاارف عاان التزاما /مسااامها  ختفيااف متتاليااة  :)مساات ص( 2 الخيااار 

 يلي: ما وان ينفذها وفق
يتصااااص  فيمااااا يلااااز  ان تعاااد األطااااراف التزامااااا  ختفياااف متمااااايز  :)مساااات ص( 3 الخياااار 

األطااراف [ ] ااني[ و]البلاادان الناميااة األطااراف]البلاادان ]ااتقدمااة[ األطااراف اادرجااة يف اارفااق   ب
األطاراف اادرجاة يف [ ]ده اادرجة يف اارفق  ني[، على ان تضطله ]البلدان ااتقدمة األطاراف
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األطاراف داه اادرجاة يف اارفاق [ ]]البلدان النامياة األطاراف  لاارفق  ني[ بدور قياد  وان تتا  
 يلي: ما  ني[ مرو ة، وفق

يعد  ص طرف التزاما  ختفيف متتالياة مقةحاة ويبلاغ عن اا لتنفاذ  :مست ص() 4 الخيار 
 ل زن يان، وعلير ان:وفقاً لوتستعرض 
 عااان جااادول طماااين وطاااين وااادد ج ااااد خفااا  يبلاااغ  اااص طااارف :)مسااات ص( 5 الخياااار 

حتديااد ا بعاقااا  داااطا  الدفي ااة الاايت يعتااز  الطاارف تنفيااذها ويتع ااد الطاارف هااذا ا اادول، ماان  او
 يلي: ما اجص

، تعزط ايه األطراف، مه مراعا  مس ولياهتا 4باد  االتفاقية واادهتا وفقاً ا :6الخيار  
ااخة ة وإن  ا ب متباينة واولاياهتا واهداف ا و روف ا اأوائياة الاطنياة واأقليمياة اةادد ، تنفياذ 

 يلي: ما ، من خالل4 اااد من  1 الفقر التزاماهتا  اجب 
  تتضمن تادابه للتخفياف مان ت اه ااناا  وتنفياذها و خارها تيادة برامج

  2020و ذلك حتدي  ا با تظا  من اجص تعزيز مستاج طماح ا بعد 
   تعزياز هتي اة وتطبيااق و خار ممار اا  وعمليااا  تسا د يف  اب  وختفااي

وتفااااد  ا بعاقاااا  دااااطا  الدفي اااة داااه اشا اااعة لربوتا اااال ما ةياااال يف 
 يخمص  قص التقنالاجيا   ا تعاون يف ذلك،القطاعا  ذا  الصلة، وال

  تعزيااز ا ااتدامة إدار  بااليااه وخزا ااا  ايااه داااطا  الدفي ااة دااه اشا ااعة
لربوتا اااال  ياتاااا، وتعزياااز ا فاااان علي اااا وحتساااين ا والتعااااون يف ذلاااك، 

 حسب االقتضانه

ااتقدمااة ، يلااز  ان تعااد البلاادان 4باااد  االتفاقيااة ومادهتااا وفقاااً ا :)مساات ص( 7الخيااار  
 يلي: ما األطراف التزاما  ختفيف متمايز  عن مسامها  البلدان النامية، ويتاخى يف ذلك

قابلااااة للقيااااا  القمااااي، و قاااان إااهلااااا، وتقااااان  او تقاااان  ميااااة :1الخيااااار  21-1 
 شفافة و/او قابلة للمقار ة و/او  قن التطقق من ا 

عااى في ااا التاطيااه العااادل واانصااف قابلااة للقيااا  القمااي ويرا او تقااان  ميااة :2 الخيااار 
ايزا ية اال بعاقا  العااية وفق م شر مر ب اخار ة البلدان يف هاذع اايزا ياة، وتقاان شافافة و/او 

  قن مقار ت ا و/او التطقق من ا 
تقااااان  ميااااة، و قاااان إااهلااااا، و قاااان مقار ت ااااا وقيا اااا ا واأباااااليف عن ااااا  :3 الخيااااار 

األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[، [ ]]البلااادان ااتقدماااة األطاااراف  بيتصاااص  فيماااا والتطقاااق من اااا
ا ط له بر يف إطار االتفاقية وبروتا ال   ممااً ويقان وط ا و طاق ا ومقيا  ا ومداها ا  ر طماح

  ه2020 لعا   ياتا االطق ضا يف الفة  السابقة



FCCC/ADP/2015/1 

21 GE.15-03583 

 قااان اأبااااليف عن اااا ماتاااافة علاااى حناااا قاباااص للقياااا ، و  او تقاااان  مياااة، وقابلاااة للقياااا  
األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[، [ ]يتصاااص ]بالبلااادان النامياااة األطاااراف فيماااا والتطقاااق من اااا

 اشاتة ضا ااندرجة يف إطار خطة عمص بايل  وطنياً وتقا  على ا ا  إجرانا  التخفيف ااالئمة 
والااادول  واااااً ان قابلاااة للقياااا ، ماااه التساااليد باااملن اقاااص البلاااد او تقاااان  مياااة :4 الخياااار 

إجاارانا  متعلقااة بالتنميااة  او خطاا  او ا زريااة الصاا ه  الناميااة  قن ااا اأباااليف عاان ا ااةاتي يا 
 اشفيضة داطا  الدفي ة 

ماان االتفاقيااة، تلتااز  البلاادان ااتقدمااة األطااراف  4 اااااد ماان  2لفقاار  وفقاااً ل :5 الخيااار 
سا وليت ا وفقااً ا، 2030-2021فاة  بملن تضطله بملهداف مطلقاة شفا  اال بعاقاا  خاالل ال

التارخيية، عن طريق اهداف ختفيف قابلة للقياا  علاى تاعيد االقتصااد، ت طاي اياه القطاعاا  
و قااان إااهلاااا، وتقاااان قابلاااة للمقار اااة والقياااا  و قااان  اً،واياااه دااااطا  الدفي اااة، وتنفاااذ داخليااا

ا اط له  مماااً وماداها ا  ار طماحا اأباليف عن ا والتطقق من ا، ويقاان وط اا و طاق اا ومقيا ا ا
، وتبلاااغ عن اااا 2020قباااص  ماااا بروتا اااال  ياتاااا االطاااق ضاااا خاااالل فاااة  او بااار يف إطاااار االتفاقياااة
 وتنفذها بدون شروط 

ماان االتفاقيااة، تلتااز  البلاادان ااتقدمااة األطااراف  4 اااااد ماان  2لفقاار  وفقاااً ل :6 الخيااار 
يزا يااااة وفقااااً ا 2030-2021خااااالل الفاااة  باااملن تضاااطله بملهاااداف مطلقااااة شفااا  اال بعاقاااا  

اال بعاقااا  العااياااة ومسااا وليت ا التارخيياااة، عاان طرياااق اهاااداف ختفياااف قابلااة للقياااا  علاااى  طااااق 
و قان إااهلاا ومقار ت اا  اً،االقتصاد، تخمص ايه القطاعا  وايه داطا  الدفي ة، وتنفذ داخليا

اً ا و طاق ااا ومقيا اا ا ومااداها ا  اار طماحااوقيا اا ا واأباااليف عن ااا والتطقااق من ااا، ويقااان وط اا
، 2020قبص  ما من األهداف ااضطله ضا يف إطار االتفاقية وبروتا ال  ياتا االطق ضا يف فة 

 ويبلغ عن ا وتنفذ بدون اية شروط 
تقاااااااااااااااان مخااااااااااااااافاعة  علاماااااااااااااااا  ترماااااااااااااااي إىل حتساااااااااااااااني و اااااااااااااااا  هاااااااااااااااذع  21-2 

ا ] ااا يخاامص، حسااب االقتضااان، معلامااا  االلتزاما /ااسااامها /اأجرانا  وشاافافيت ا وف م اا
 ااانة ا اااا ( واأطاااار  - حساااب االقتضاااان -بخاااملن النقطاااة اارجعياااة ) اااا يخااامص  قابلاااة للقياااا 

الااازمين و/او وفاااةا  التنفياااذ، والنطااااق وااااادج، وعملياااا  التخطاااي ، واالفةا اااا  واأل ااااليب 
الدفي اة البخارية اانخامل واةا ابة يف ذلك تلك ااستخدمة يف تقدير ا بعاقا  دااطا    ا اان  ية،

يف عملياااا  اأطالاااة، ومعلاماااا  تباااني  ياااف يعتااارب  - حساااب االقتضاااان -ااتعلقاااة ضاااا، و اااذلك 
 مساااامهة عادلاااة وطماحاااة، يف  اااان  روفااار الاطنياااة، وطنيااااً الطااارف ان مساااامهتر ااعتزماااة اةااادد  

 [ 2يف مادهتا و يف تس د هذع ااسامهة يف حتقيق هدف االتفاقية اانصاع علير 
 اعالع  17 الفقر طايص األجص يتماشى مه اً إرشادياً تخمص مساق :1الخيار  21-3 
األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[ باادور [ ]يلااز  ان تضااطله ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف 

قياااد  وان تقااد  مسااامهة مالئمااة ومنصاافة لتطقيااق اهلاادف الن ااائي لالتفاقيااة اانصاااع علياار يف 
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األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ إىل مرو ة [ ]ه وقد حتتاو ]البلدان النامية األطراف2ا مادهت
 يف تبيان ااساقا  الطايلة األجص هذع 

األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ [ ]لتاااادرو ]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف :2 الخيااااار 
 طايص األجص اً إرشادياً مساق

األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[ علااى هتي ااة [ ]طاارافلتخااّ ه ]البلاادان الناميااة األ 
بر اااامج بخاااملن تنمياااة خضاااران خفيضاااة القرباااان وطايلاااة األجاااص، حساااب  او خطاااة او ا ااةاتي ية
 االقتضان 
وان اً طاياااص األجاااص للبلااادان ااتقدماااة ينب اااي ان يقاااان  ميااااً تخااامص مسااااق :3 الخياااار 
بر ااامج  او خطااة او األطااراف علااى هتي ااة ا ااةاتي يةلتخاا يه البلاادان الناميااة  اً مطلقاااً يقااان رقماا

 حسب االقتضان  بخملن تنمية خضران خفيضة القربان وطايلة األجص،
طايااص األجااص، يف حااادود اً إرشاااادياً تخاامص بالنساابة  مياااه األطااراف مساااق :4 الخيااار 

 والدول ا زرية الص ه  النامية  وااً اأمقان، مه مراعا  خاتة ألقص البلدان 
يت ااوط التع اد ا ااايل اً لقاص طارف تقاادم وطنيااً  اتم ص ااساامهة التالياة اةاادد   21-4 

إىل التع ااادا  الساااابقة  ا اااتناداً بااااأجرانا  ااعااازط  والطماحاااة ااتخاااذ  اً لاااذلك الطااارف، تساااليم
 للطرف 
 تقان على ا ا  الظروف والقدرا  الاطنية  :1الخيار  21-5 
 ي:يل ما تقان على ا ا  :2 الخيار 

ااس وليا  ااخة ة وإن  ا ب متباينة وقدرا   ص طرف واأ صاف  ()ا 
 والظروف والقدرا  الاطنية 

ساا ولياهتا ااخااة ة وإن  وفقاااً اتاادرو األطااراف احااد اشيااارا  التاليااة،  ()ا 
 ا ااااب متباينااااة، و روف اااااا الاطنيااااة، ومساااااتاياهتا اأوائيااااة وقاااادراهتا، ماااااه التسااااليد باااااملن 

األطاااااراف دااااه اادرجااااة يف اارفاااااق  ااااني[  ااااتزداد لتلبياااااة [ ]دان الناميااااةا بعاقااااا  ]البلاااا
خفضااا ا  او لتطدياااد اال بعاقاااا اً مطلقااااً  ميااااً  احتياجاهتاااا االجتماعياااة واأوائياااة: هااادف

 لتطدياااااد اال بعاقاااااا اً  ميااااااً  علاااااى  طااااااق االقتصااااااد بالنسااااابة إىل  ااااانة ا اااااا   هااااادف
اً  ميااااً  ج تااااقعي ال بعاقاهتاااا  هااادفخفضااا ا علاااى  طااااق االقتصااااد بالنسااابة إىل مساااتا  او

خفضااا ا علااى  طاااق االقتصااااد لقااص وحااد   ااااتج حملااي إااااايل  او لتطديااد اال بعاقااا 
خفضا ا  او بالنسبة إىل  نة  ابقة   صيب الفارد مان هادف  ماي لتطدياد اال بعاقاا 

  على  طاق االقتصاد  إجرانا  خارو  طاق االقتصاد:
األطااراف اادرجااة يف [ ]تقدمااة األطاارافيلااز  ان تضااطله ]]البلاادان اا '1' 

مان  2 الفقار ، و 3 ااااد مان  1لفقار  وفقااً لاارفق  ني[ بدور قياد  
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[  ماان االتفاقيااة عاان طريااق اهااداف/التزاما   ميااة مطلقااة ]ل 4 اااااد 
 خفض ا على  طاق االقتصاد  او بتطديد اال بعاقا 

ف داااه اادرجاااة يف يلاااز  ان تعاااد ]البلااادان النامياااة األطاااراف[ ]األطااارا '2' 
اارفاااق  اااني[ الااايت ق اااّدمب إلي اااا و اااائص تنفياااذ، نماعاااة متناعاااة مااان 
االلتزاما /ااسااامها /اأجرانا  ااتعلقاااة باااالتخفيف وان تبلاااغ عن اااا 

 ااياق التنميااة  ويف ماان االتفاقيااة 3 اااااد ماان  1لفقاار  وفقاااً لوتنفااذها 
قاااااة مطلاً يقفاااااص طائفاااااة مااااان األماااااار تخااااامص حااااادود  اااااا ااساااااتدامة،

]تاااااايف[ اال بعاقاااااا  علاااااى  طااااااق االقتصااااااد، وختفيضاااااا   سااااابية   ل
متعلقااااة بالق افااااة، وإجاااارانا  ختفيااااف مالئمااااة اً لال بعاقااااا ، واهااااداف

اً وا اااةاتي يا  إوائياااة خفيضاااة اال بعاقاااا ، وخططااااً وخططااا وطنيااااً،
 اعالع  Xوا ةاتي يا  ختفيف قطاعية/تراعي الفقر  

األطااراف دااه اادرجااة يف [ ]ناميااة األطاارافيلااز  ان تتخااذ ]البلاادان ال '3' 
وفقاااااً  وطنياااااً اارفااااق  ااااني[ نماعااااة متناعااااة ماااان اأجاااارانا  اةاااادد  

حتياجاهتا اةادد  ولظروف اا اشاتاة حسابما هاا منصااع عليار يف ال
يخااامص تاااايف اال بعاقاااا    اااا مااان االتفاقياااة، 3 ااااااد مااان  2 الفقااار 
 ف مخة ة، حسب االقتضان  منافه تقي  ايضاً اات لية  او اات ّنبة

األطاااراف داااه اادرجاااة يف [ ]يلاااز  ان تعاااد ]البلااادان النامياااة األطاااراف '4' 
ماااان االتفاقيااااة  3 اااااااد ماااان  1لفقاااار  وفقاااااً لاارفااااق  ااااني[ إجراناهتااااا 

اً رهناا وطنياااً،ولظروف ااا وقاادراهتا، عاان طريااق إجاارانا  ختفيااف مالئمااة 
 من االتفاقية  4 اد اامن  7لفقر  وفقاً لبتقدخ و ائص تنفيذ و 

[ خبفا   /التزاما   مياة ]لاً يلز  ان تتخذ االقتصادا  الرئيسية اهداف '5' 
 اال بعاقا  على  طاق االقتصاد 

[ يلااااز  ان تتخااااذ ]األطااااراف دااااه اادرجااااة يف اارفااااق األول لالتفاقيااااة '6' 
/التزاما   مياة اً األطراف ده اادرجة يف اارفق  اني[ القاادر  اهاداف]
 خبف  اال بعاقا  على  طاق االقتصاد  [ ]ل

[ خبفااااا   /التزاما   مياااااة ]لاً يلاااااز  ان تتخاااااذ اياااااه األطاااااراف اهاااااداف '7' 
 وفقاااااااً مسااااااتقبالً  مااااااا اال بعاقااااااا  علااااااى  طاااااااق االقتصاااااااد يف وقااااااب

]مساااااا ولياهتا ااخااااااة ة وإن  ا ااااااب متباينااااااة وقاااااادرا   ااااااص من ااااااا،   ل
اياهتا وقاااااادراهتا  روف ااااااا الاطنيااااااة[، ومساااااات[ ]ومساااااا ولياهتا التارخييااااااة،

 اأوائية 
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إجااااارانا  خاااااارو  طااااااق االقتصااااااد  واااااااً يلاااااز  ان تنفاااااذ اقاااااص البلااااادان  '8' 
 وتخّ ه على هتي ة وتنفيذ ا ةاتي يا  إوائية خفيضة القربان 

[ ف اا  ]الف اا  الايت[  علاى ا اا ل ل[ ] ميه األطراف ]على ا ا  '9' 
اال بعاقا  واالااها   مه مراعا [[ ]إىل ا تناداً حتدي  رور الزمن ]
 االقتصادية اات ه ه[

مان  1 الفقار تعزط ايه األطراف التزاماهتا ااتعلقة بالتخفيف  اجب  '10'
ماااان االتفاقيااااةه وتصااااايف األطااااراف التزامااااا  وطنيااااة خبفاااا   4 اااااااد 

ا بعاقاااااا  دااااااطا  الدفي اااااة وتنفاااااذها وحتااااادق ا با تظاااااا  وتبلاااااغ عن اااااا 
ماد األطاراف الايت لادي ا التزاماا  إ اافية وتعر  ا على التقيايده وتعت

تقاااص يف وط اااا و طاق اااا  ال التزاماااا  4 ااااااد مااان  2 الفقااار  اجاااب 
 ومقيا  ا ومداها ترامة عّما  ا ب علير يف فة  التنفيذ السابقةه

اً ينب اااااي ان تضاااااه األطاااااراف يف اعتبارهاااااا يف  اااااياق إجراناهتاااااا  ا    ااااا ()و 
ااج التخفيااف والتقيااف ااخااة ة   يا اااتية بديلااة ل جاارانا  القائمااة علااى  تااائج م ااص ا 

ااتعلقاااة بااااأدار  ااتقاملاااة وااساااتدامة لل اباااا ، والقااادر  علاااى التاااملقلد ماااه ت اااه ااناااا ، 
 والتنمية ااستدامة من اجص محاية  المة امنا األرضه

مااان االتفاقياااة، ينب اااي ان  4 ااااااد مااان  7و 5و 4و 3و 1لفقااارا  وفقااااً ل :3 الخياااار 
البلااااااادان النامياااااااة األطاااااااراف باال اااااااطالي باااااااإجرانا  ختفياااااااف معااااااازط  ومتناعاااااااة خاااااااالل  ز تلتااااااا

ه و قاااااان أجاااااارانا  التخفيااااااف ااعاااااازط  وااتناعااااااة تلااااااك ان تسااااااتند إىل 2030-2021 الفااااااة 
اشاتة ضا ااندرجة يف إطار خطاة عماص باايل وان تقاان ا  ار  وطنياً إجرانا  التخفيف ااالئمة 

اً يخااامص ذلاااك، يف الاااة اماااار، ختفيضاااا   سااابية لال بعاقاااا   واهااادافمن ااااه و قااان ان اً طماحااا
متعلقااة بالق افااة  وا خااطة يف إطااار اابااادر  ااعاازط  شفاا  اال بعاقااا  النااااة عاان إطالااة ال ابااا  

مخاة ة للتخفياف والتقياف  وتاايف اً وتدهارها ودهها من اشط  والربامج والسيا اا   و ا    ا
ظروف اا اشاتاة واحتياجاهتاا وفقااً لاات لية  منافه تقيف مخاة ة،  ايضاً  او اال بعاقا  اات نبة،

بتقادخ الادعد اااايل والتقنالااجي اً اةدد ه و ي بّلغ عن ا و تنّفذ يف  ياق التنمية ااستدامة، رهنا
من االتفاقية، على حنا  4 اااد من  7لفقر  وفقاً لوالدعد يف نال بنان القدرا  على حنا مالئد 

  قن قيا ر واأباليف عنر والتطقق منر 
يلااز  ان تبلاغ التزاما /مسااامها /إجرانا  اياه األطااراف ااتعلقااة  :1الخياار  21-6 

 بالتخفيف وان تنفذ بدون شروط 
األطراف اادرجة يف اارفاق  اني[ [ ]يلز  ان تبلغ ]البلدان ااتقدمة األطراف :2 الخيار 

 بدون شروط  ا ااتعلقة بالتخفيف وان تنفذهاعن التزاماهتا/مسامهاهتا/إجراناهت
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يلز  ان يبلغ  ص طارف عان التزاماتر/مساامهاتر/إجراناتر ماه حتدياد جازن داه  :3 الخيار 
 اً مخروطاً جزن ايضاً مخروط و قن ان يخمص ذلك 

األطااراف داااه اادرجااة يف اارفاااق [ ]يلااز  ان تعاااد ]البلاادان النامياااة األطااراف :4 الخيااار 
بإتاحااااة اً اماهتا/مسااااامهاهتا/إجراناهتا ااتعلقااااة بااااالتخفيف وان تبلااااغ عن ااااا وتنفااااذها رهناااا ااااني[ التز 

األطراف [ ]]البلدان النامية األطراف  لالتمايص وتطاير التقنالاجيا و قل ا وبنان القدرا ه و قن 
قااااة دااااه اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ ان حتاااادد مسااااتايا  معاااازط  إ ااااافية اللتزاماهتا/مسااااامهت ا ااتعل

ستايا  خمتلفاة مان الادعد ااعازط ااقاد  مان جا اب ]البلادان ااتقدماة األطاراف وفقاً ابالتخفيف 
 ]األطراف اادرجة يف اارفق تاد[ه

يلز  ان يبلغ عن التزاما  البلدان ااتقدمة ااتعلقة بالتخفيف وان تنفذ تلك  :5 الخيار 
امها /إجرانا  البلااادان النامياااة األطاااراف االلتزاماااا  بااادون شاااروط  ويلاااز  ان ت عاااّد التزاما /مسااا

بإتاحة التمايص وتطااير التقنالاجياا و قل اا وبناان اً ااتعلقة بالتخفيف وان يبلغ عن ا وان تنفذ رهن
القاااااااادرا ه و قاااااااان للبلاااااااادان األطاااااااااراف الناميااااااااة ان حتاااااااادد مساااااااااتايا  معاااااااازط  إ ااااااااافية مااااااااان 

خمتلفاااة مااان الااادعد ااعااازط ااقاااد  مااان  ساااتايا وفقااااً اااللتزاما /ااساااامها  ااتعلقاااة باااالتخفيف 
 جا ب البلدان ااتقدمة األطراف 

تبلغ التزاما  ايه األطراف ااتعلقة بالتخفيف وتنفذ بدون شروط  و قان  :6 الخيار 
للبلدان األطراف النامية ان حتادد مساتايا  إ اافية مان التخفياف تقاان مخاروطة بالادعد ااعازط 

 ااتا   
 اً مخروطاً ان تخمص عنصر  ايضاً ده مخروط، و قن اً ر تخمص عنص :7 الخيار 
 اً تقان مقيد  يف مرفق لاللتزاما  االزمة قا ا  21-7 
تسااااعى يف  ااااان العلااااد إىل بلااااايف اعلااااى مسااااتاج ماااان الطمااااا  علااااى تااااعيد  21-8 
 التخفيف 
يف ااستقبص ميزا يا   مية شفا  اال بعاقاا  علاى  طااق  ما تقان يف وقب 21-9 
 لظروف الاطنية وااستايا  اأوائية والقدرا  وفقاً ل االقتصاد
، علاى ان تعاد البلادان ااتقدماة 4تقان متاافقة ماه مبااد  االتفاقياة ومادهتاا  21-10 

 األطراف التزاما  ختفيف متمايز  عن مسامها  البلدان النامية:
لبلادان ااتقدماة من االتفاقياة  وتلتاز  ا 4 اااد من  2 الفقر تقان متاافقة مه  21-11 

وفقاااً ، 2030-2021األطااراف باال ااطالي بملهااداف مطلقااة شفاا  اال بعاقااا  خااالل الفااة  
يزا يااة ا بعاقااا  عاايااة تراعااي مساا ولياهتا التارخييااة، عاان طريااق اهااداف ختفيااف  ميااة علااى  طاااق ا

قاان إااهلااا يف ااقااا  األول، و اً االقتصاااد تخاامص ايااه القطاعااا  وايااه ال اااطا ، وتنفااذ داخلياا
ومقار ت ااا وقيا اا ا واأباااليف عن ااا والتطقااق من ااا، وتقااان يف وط ااا و طاق ااا ومقيا اا ا ومااداها 
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 من األهداف ااضطله ضا يف إطار االتفاقية وبروتا ال  ياتا االطق ضا خالل فة اً ا  ر طماح
 ، وتبلغ وتنفذ بدون شروط 2020قبص  ما

 وطنياً تقان حمدد   21-12 
 طراف يت اوط التع دا  السابقة لألاً  ص تقدممت 21-13 
 تقان متماشية مه اأرشادا  اأ افية اليت تتفق علي ا هي ة اأدار ه[ 21-14 

]تبلاار هي ااة اأدار   زيااد مان التفصاايص ااعلامااا  الااالط  تقاد  ا لتعزيااز و ااا  وشاافافية  -22
 اعالعه[ 2-21 الفقر وف د التزاما  التخفيف الالحقة ااخار إلي ا يف 

]يلاااز  ان تضاااه اياااه األطاااراف يف اعتبارهاااا ااااج التخفياااف والتقياااف ااخاااة ة ااتعلقاااة  -23
 باأدار  ااستدامة لل ابا  والقدر  على التملقلد مه ت ه اانا  يف  ياق التنمية ااستدامةه[

ياااد حتد او ]تتفاااق األطاااراف علاااى ان تقاااان ما اااَه حما ااابة ج اد هاااا الرامياااة إىل خفااا  -24
مه إطار/مبااد  اةا ابة ااتفاق علي ماا، علاى النطاا الاذ  تبلاارع اً ا بعاقا  داطا  الدفي ة متاشي

 هي ة اأدار   زيد من التفصيص، وعلى حنا: 
 حتديد ا بعاقا  داطا  الدفي ة  او يعزط الف د والسالمة البي ية   اد خف  24-1 
بالخاااافافية والدقااااة واالتساااااق  يتصااااص فيمااااا يتماشااااى مااااه مباااااد  هي ااااة اانااااا  24-2 

 واال تمال وقابلية ااقار ة  
 يراعي على حنا مالئد الظروف الاطنية لألطراف وقدراهتاه[ 24-3 

جاداوهلا  اً،وعناد االقتضاان ان حتادي فرديا اً،]تتفق ايه األطراف على ان تراجه ااعي -25
 على حنا: طرائق تتفق علي ا هي ة اأدار وفقاً لالزمنية بصار  دورية، 

 وطنياً حمدد  25-1 
 يس ص الا ا  والخفافية والف د  25-2 
 فير مزيد من التقد  الذ  يت اوط التع دا  السابقة للطرفه[ 25-3 

]يلااااز  ان حتااااتفظ ]ايااااه[ ]البلاااادان ااتقدمااااة[ األطااااراف بالتزاما /مسااااامها /إجرانا   -26
تاليااة ومتااتاالة وإطااار طمااين ماحااد، ]التخفيااف[ يف  ااص األوقااا  ]، عاان طريااق جاااال  التاازا  مت

 حقا  ا زن يان[[هوفقاً ألوددان 
يلاااز  ان يبلااااغ عاااان التزاما /مسااااامها /إجرانا  التخفيااااف ااقةحااااة ماااان  :1الخيااااار ] -27

وفقااً األطراف وان ينظر في ا وان يضفى علي ا الطابه الرمسي/تا اه تاي ت ا الن ائياة وتساتعرض 
 ل زن يان اد اع ل
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نب اااي ان تبلاااغ التزاما /مساااامها /إجرانا  األطاااراف ااتعلقاااة باااالتخفيف ي :2 الخياااار 
ماان االتفاقيااة وعاان طريااق ترتيبااا  قائمااة علااى اةصاالة ااتفااق علي ااا  12لماااد  وفقاااً لوان تنفااذ 

 خبطة عمص بايله عمالً 
تاادرو التزاما /مسااامها  األطااراف ااتعلقااة بااالتخفيف يف ملطقااني باالتفاااق، احاادمها  

]البلاااادان الناميااااة   لان ااتقدمااااة األطااااراف[ ]األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ واآلخاااار ]البلااااد  ل
]البلااادان   لاألطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ه احااادمها شاااقٌص جااادويل مخاااةي [ ]األطاااراف

األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[ واآلخاار اميااه لبالدااا  ]البلاادان الناميااة [ ]ااتقدمااة األطااراف
 األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ [ ]فاألطرا

يباني اً طمنيا بعد اال ضما  إىل االتفاق، يلاز  ان ت قاّد  اياه األطاراف جادوالً  :3 الخيار 
 بعد ذلك اً طمني اليت تعتز  تنفيذهاه وتتع د األطراف جدوالً  وطنياً ااسامهة اةدد  

ة التاليااة قبااص ماعااد تقيياادها يبلااغ  ااص طاارف عاان التزامااا  التخفيااف ااقةحاا :4 الخيااار 
وي نظاار في ااا ويضاافى علي ااا الطااابه الرمسااي باعتبارهااا  اً،شاا ر  18واقصاااها اً شاا ر  12بفااة  اد اهااا 

 ل زن يان اد اع وفقاً لالتزاما  تنفذ وتستعرض 
ينب اااي ان ت بلّاااغ التزاما /مساااامها /إجرانا  األطاااراف ااتعلقاااة باااالتخفيف  :5 الخياااار 
االتفاقيااة وعاان طريااق ترتيبااا  يبلارهااا  زيااد ماان التفصاايص ويعتماادها ماا متر  ماان 12لماااد  وفقاااً ل

 خبطة عمص بايله األطراف على ا ا  اةصلة ااتفق علي ا عمالً 
 تبني التزاما /مسامها  األطراف ااتعلقة بالتخفيف يف ملطقني باالتفاق: 

شااااقص جاااادويل مخااااةي لألهااااداف ااطلقااااة شفاااا  اال بعاقااااا  ماااان  ()ا 
 البلدان ااتقدمة األطراف، جا ب

امياااه للبالداااا  ااتعلقاااة بااااأجرانا  ااتناعاااة لتخفياااف اال بعاقاااا   ()ا 
 من جا ب البلدان النامية األطرافه[

]يساااتعرض مااا متر األطاااراف مااادج  فاياااة نمااااي االلتزاماااا  الفردياااة لألطاااراف، وعالقاااة  -28
 1.5يت اوط درجتاني م اايتني/ ال مستاج ا  د اأاايل من حي  اأبقان على ارتفاي ا رار  يف

يت اازا ماان  الاً درجااة م ايااة، وماادج اتسااا  ا  اااد النساابية باأ صااافه ويخااقص اال ااتعراض جاازن
إىل هاااذا اال اااتعراض، يتخاااذ مااا متر األطاااراف  ا اااتناداً (ه و ياااانجالاااة ااساااامها  الدينامياااة )ا ااازن 

 ا ه[إجرانا  مالئمة،  قن ان تخمص اعتماد تعديال  لاللتزام
 يلي: اا ]ختضه ا داول الزمنية الاطنية -29

يبلغ عن ا  ص طرف عند ]قبالر/تصاديقر[ هاذا االتفااق، يف شاقص تقاررع هي اة  29-1 
 اأدار  
  2020 ا ان ال ا /يناير   1تدخص حيز النفاذ ابتدان من  29-2 
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االتفاااق، يف هااذا اً دا  الطاارف طرفاا مااا تا َتع ااد وتظااص  ااارية يف ايااه األوقااا  29-3 
 واأرشادا  اليت تضع ا هي ة اأدار  اعالع  25لفقر  وفقاً ل

 وفق اأرشادا  اليت تضع ا هي ة اأدار ه[ إال ال تدخص علي ا تسايا  29-4 
وتبلّااغ عن ااا وتنفااذها  ] قاان لألطااراف ان تعااّد التزاما /مسااامها /إجرانا  التخفيااف -30

ها هي ااااة اأدار  ومااااه مراعااااا  ا  ترتيبااااا  تا ااااه لمقااااررا  الاااايت  ااااتعتمدوفقاااااً لبصااااار  مخااااة ة 
 ه[212 الفقر  اجب 

 يت زا من هذا االتفاقه[ الاً ]تقان التزاما  األطراف جزن -31
يخاامص منظماا  التقامااص االقتصااد  اأقليميااة ودوهلاا األعضااان،   اا ] قان لألطااراف، -32

 بصار  مخة ةه[ان تعد التزاماهتا ااتعلقة بالتخفيف وتبلغ عن ا وتفي ضا 
ألهااداف اً إلقةو ياا يلااز  ان متسااك األما ااة وحتاادي حسااب اللاازو   اا الً  :1الخيااار ] -33

 يت زا من االتفاق  الاً وإجرانا  التخفيف الاطنية  يقان جزن
يلااز  ان تتع اد األما ااة قائمااة با اداول الزمنيااة لألطاراف يف وقيقااة معلامااا   :2 الخياار 

   اً تتا  إلقةو ي
ااّدي حساب اللازو   اا الً  :3 الخياار  بالتزاماا  التخفيااف اً إلقةو يا متساك األما اة وحت 

اال ضما  الذ  ياادي لادج الادياه  او اااافقة او القبال او الاطنية، دون مسا  بصك التصديق
  يت زا من االتفاق الاً حقا  هذا االتفاق  ويخقص هذا الس ص جزنوفقاً أل

اد   :4 الخيار  ي حساب اللازو   ا ال  إلقةو ياة مساتقلة ألهاداف مت سك األما اة وحت 
ااتعلقاة  وطنيااً التخفيف الاطنية ااتعلقاة بالبلادان ااتقدماة األطاراف وإجارانا  التخفياف ااالئماة 

 بالبلدان النامية األطراف [
 ه[2015 عا  من اتفاقاً ]ينب ي إ فان الطابه الرمسي على البالدا  وان تقان جزن -34
 تضه ايه األطراف ا ةاتي يا  خفيضة اال بعاقا ه[]يلز  ان  -35
]ينب اااي ان واااّدد لال اااةاتي يا  اشفيضاااة اال بعاقاااا  اشاتاااة بالبلااادان ااتقدماااة إطاااار  -36

 طمين لبلايف مستاج تفر  لال بعاقا ه[
طااااار وار ااااا اشاااااع وفقاااااً أ] قاااان لألطااااراف ان تضااااطله بااااإجرانا  ختفيااااف حرجيااااة  -37

يخمص األ خطة ااندرجة   ا شف  اال بعاقا  النااة عن إطالة ال ابا  وتدهارهاباابادر  ااعزط  
 يف إطار بروتا ال  ياتا عند االقتضان [

اااج التخفياااف والتقياااف ااخاااة ة ااتعلقاااة  -38 ]يلااز  ان تضاااه اياااه األطاااراف يف االعتباااار  ا   
 فاعا  القائمة على  تائج[ه[باأدار  ااتقاملة وااستدامة لل ابا  ] بديص ل جرانا  وااد
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39- 

 قااان لألطاااراف، يف  اااياق وفائ اااا بالتزاماهتاااا ]/مساااامهاهتا/إجراناهتا[، ان  :1الخياااار ] 
[ X]  لوفقاااً يف قطاااي ا ااتخدا  األرا ااي[ [ ]يخاامص  ااا تسااتخد  آليااا  ]وإجاارانا [  اااقية ]،

 ايما مان حيا   امان  ال ،األحقا  ااتعلقة بخافافية اأجارانا  والادعد الااارد  يف ا ازن طاان]
وفقاااااً [ ]قااعاااد اةا اااابة الاااايت تضاااع ا هي ااااة اأدار [ ]الساااالمة البي يااااة وتفااااد  ا ساااااا اااااازدوو

عن [ ]لقااعد واألحقا  اليت تعتمدها هي ة إدار  هذا الربوتا ال من اجص  مان السالمة البي يةل
 يلي: ما طريق  فالة
 وحاااااادا  التخفيااااااف او ال  قاااااان لألطااااااراف ان تسااااااتخد  حتااااااايال  حمصاااااا '1' 

جراناهتا يف إطاااااار االتفااااااق بين اااااا ألداااااراض الافاااااان  ساااااامهاهتا/التزاماهتا/إ فيماااااا
  ا ديد

يف   ااا  اتقان الاحادا  الناااة عان اآلليااا  اااافاق علي اا يف إطاار االتفاقياة، '2' 
ذلااااك آليااااا  اابااااادر  ااعاااازط  شفاااا  اال بعاقااااا  النااااااة عاااان إطالااااة ال ابااااا  

، قابلااااااااااااة للتااااااااااااداول و قاااااااااااان لألطااااااااااااراف ا ااااااااااااتخدام ا للافااااااااااااان وتاااااااااااادهارها
  سامهاهتا/التزاماهتا/إجراناهتا يف إطار االتفاق ا ديد

  قااااان ا اااااتخدا  حمصاااااال  ووحااااادا  التخفياااااف اانب قاااااة عااااان اآللياااااا  الااااايت '3' 
تااااادخص يف إطاااااار االتفاقياااااة ألداااااراض الافاااااان  ساااااامها /التزاما /إجرانا   ال

ا ديااد شااريطة ان تسااتايف متطلبااا  ااطابقااة الاايت  األطااراف يف إطااار االتفاااق
 وددها م متر األطراف[ه

 يلي: ما يرمي ا تخدا  اآلليا  الساقية إىل 39-1 
تعب ااة او ااه طائفااة ماان اال اات مارا  اامقنااة ماان اجااص ]التقيااف و[  ()ا 
 التخفيف 
 إااد حمفزا  ل جرانا  اابقر    ()ا 
ة للتخفيااااف ]والتقيااااف[ ] ااااا يخاااامص حتفيااااز وتنساااايق إجاااارانا  فعالاااا ()و 

مخاة ة يف ناال التقياف[ تتخاذ مان جا اب او اه  طااق  إجرانا  تنطا  علاى مناافه
 يف ذلك القطاي اشاع، لدعد تنفيذ هذا االتفاق   ا من الفاعلني،
  فالة االتساق مه فرادج االلتزاما /ااسامها   ()د 
الخافافة الااارد  يف ا ازن طاان ألحقا  ااتعلقة باةا ابة وفقاً ل]يقان  ()ه 

  يما على تعيد تفاد  ا ساا اازدوو [ ال ،)شفافية العمص والدعد(
 ]ااسامهة يف التنمية ااستدامة للبلد ااضيف [ ()و 
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]إااد ماارد عان طرياق ر اد لتعزياز اال ات مار ااتاملقلد ماه ت اه ااناا   ()ط 
 [ يف البلدان النامية

 اخلي[ه]تقميص العمص الد ()  
و ايطبق  اقف [ ]للعماص الاداخلي ]يقان ا اتخدا  اآللياا  السااقية مقماالً  39-2 

يالااد العمااص الااداخلي معظااد [ ]لقفالااة ان تخااقص التزامااا  التخفيااف اهااد اأجاارانا  الداخليااة
 ختفيضا  اال بعاقا  الالطمة للافان بالتزا   ص طرفه[

وتنبااين علااى اآلليااا  الساااقية اً ر زياا]تنخاامل يف إطااار االتفاقيااة آليااة  اااقية تاادار م 39-3 
 القائمةه[
]تقفص هي ة إدار  هاذا الربوتا اال ان ي ساتخد   صايب مان عائادا  ا اتخدا   39-4 

اآلليااا  الساااقية اساااعد  البلاادان الناميااة األطااراف القابلااة للتااملقر البااالغ بت ااه اانااا  علااى الافااان 
 بتقاليف التقيفه[

 يلي:  ا رانا  قطاي ا تخدا  األرا ييلز  ان يتسد ا تخدا  إج 39-5 
يتساااااب تيساااااه   يماااااا  مراعاااااا  الظاااااروف الاطنياااااة واةفااااازا  الساااااليمة ()ا 

 اأجرانا  وتيسه تعاون اتطاا ااصلطة 
التخاا يه علااى اال ااتفاد  ماان الاانز ج واأل اااليب واأرشااادا  الراهنااة  ()ا 

اقاا  وعملياا  اأطالاة البخارية يتصاص باال بع فيماا للمطا بة ومبادئ ا التاجي ية القائمة
 اانخمل، حي ما امقنه

تضااه هي ااة اأدار  قااعااد حما اابية ماان اجااص ا ااتخدا  اآلليااا  الساااقية وقطاااي  39-6 
يخامص  يفياة تفااد    اا يتصاص  ساامها  اياه األطاراف يف التخفياف، فيماا ا تخدا  األرا اي
 ا ساا اازدووه

 :2 الخيار 
ن حتتساب ألداراض التزام اا حمصاال  ختفياف ح ق قاب يف  قن لألطراف ان تطالاب بامل 

بقااعد ومتطلبا  حمادد  مصاممة لقفالاة ا فاان علاى الساالمة البي ياة اً بلدان اطراف اخرج رهن
 وتقامص االلتزاما  وتفاد  ا ساا اازدووه

ينب ي ان يقان اأش اد يف إطار االتفاقية وا تخدا  حمصاال  التخفياف مان  39-1 
بقااعد ومتطلبا  حمدد  مصاممة  ملحقاا  لرفاه مساتاج اً دان على ا ا  طاعي رهنجا ب البل

 ا  د وحتقيق مسامهة تافية يف ج اد التخفيف العااية وللمسامهة يف التنمية ااستدامةه
، وتخمص متطلبا  بخملن 2016 عا   تطدد تلك القااعد وااتطلبا   لال 39-2 

 األهلية وااخار ةه
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 :3 الخيار 
تاااا الافااان  بااق األطااراف ااباااد  اةا اابية التاليااة يف اةا اابة ااتعلقااة بالتقااد  اةاارطتط 

 يخمص ا تخدام ا لآلليا  الساقية ولقطاي األرا ي:  ا بالتزاماهتا/مسامهاهتا،
 ااباد  العامة 39-1 

ينب ااااي ان يقااااان تااااايف الت ااااها  يف ا بعاقااااا  داااااطا  الدفي ااااة ماااان  ()ا 
اأطالااة باا ااطة البااليااه ااعااةف ضااا ألدااراض االلتزاما /ااسااامها   ااصااادر وعمليااا 

 و قن التطقق منر  اً ودائماً وإ افياً حقيقي
تخاااّ ه األطاااراف علاااى ان تااادرو يف التزام ا/مساااامهت ا اهاااد مصاااادر  ()ا 

اال بعاقاااا  وعملياااا  اأطالاااة البخااارية اانخااامل  افاااة، اةاااّدد  وفاااق الف اااا  الرئيساااية هلي اااة 
 نا  اا

يتصاص بالف اا  الرئيساية لال بعاقاا  وعملياا   فيماا تخ ه األطاراف ()و 
اأطالااااة دااااه اادرجااااة يف االلتزاما /ااسااااامها  علااااى إيااااراد تا اااايس ال ااااتبعادها وعلااااى 

 السعي إىل إدراج ا  رور الزمن 
لتقادير إجاارانا  وحمصااال  اً ينب اي ا ااتخدا  من  ياا  متسااقة طمنياا ()د 

 عن ا  التخفيف واأباليف
ينب اااااي ان تساااااتخد  األطاااااراف، مااااان اجاااااص  فالاااااة االتسااااااق،  فاااااه  ()ه 

اج اةا ابة علاى امتاداد اأطاار الازمين لاللتزا /ااساامهة،  خطاط األ ا  ومن  يا  وا 
عاادا عناادما يقااان  مااا  قطااة مرجعيااة اخاارج وفااة  االلتاازا ، او يخاامص  اانة األ ااا   ااا

 التساق اان  ي للطفان على ااً إدخال تصايبا  تقنية الطم
ينب ااااي ان تقااااان ااسااااتايا  اارجعيااااة ااتاقعااااة ودههااااا ماااان خطاااااط  ()و 

األ ااااا  الديناميااااة خا ااااعة للتقياااايد التقااااين قبااااص باااادن فااااة  االلتزا /ااسااااامهة، لتخاااا يه 
 شفافيت ا وا تماهلا واتساق ا ودقت ا وإمقا ية مقار ت ا 

رانا  التخفياف يف ينب ي ان تتفاادج األطاراف ا سااا ااازدوو أجا ()ط 
تعقااب التقااد  اةاارط يف التزاماهتا/مسااامهاهتا عاان طريااق  فالااة عااد  ا ااتخدا  حمصااال  

 التخفيف ا  ر من مر  
تساااتخد  األطاااراف وحاااد  القياااا  الااايت حتاااددها هي اااة ااناااا  يف آخااار  ()  

يقاارر ماا متر األطااراف خااالف  مل مااا تقرياار تقياايد تاادر عن ااا واعتماادع ماا متر األطااراف،
 ذلكه

 مباد  قطاي األرا ي 39-2 
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ينب ي ان تقان اال بعاقا  وعمليا  اأطالة ما ه حما ابة يف  اياق  ()ا 
 تقييد التقد  اةرط يف االلتزا /ااسامهة 

 خاااااط عااااد  ا ااااتبعادع  او بالاعااااة او ينب ااااي عنااااد احتساااااا مصاااادر ()ا 
 من اةا بة دون تا يس  بب اال تبعاد اً الحق

اريف ال اباة وا اتخدا  األرا اي واأل خاطة بصاار  ينب ي ا اتخدا  تعا ()و 
 اً متسقة طمني
ااااط لألطااراف ان تطبااق مباااد  ومن  يااا  الاانز ج القائمااة يف إطااار  ()د 

االتفاقية وبروتا ال  ياتا االطق ضا يف  ياق االعةاف  طصال  التخفيف يف قطااي 
  يتماشى مه إرشادا  هي ة اانا  عند االقتضان  ا األرا ي،
اااااط لألطاااراف ان تسااات ين اال بعاقاااا  وعملياااا  اأطالاااة الناااااة عااان  ()ه 

 يتماشى مه احدي إرشادا  هي ة اانا    ا اال طرابا  الطبيعية،
ينب ااي ان تسااعى األطااراف إىل ا ااتبعاد اال بعاقااا  وعمليااا  اأطالااة  ()و 

 ده البخرية اانخمل من اةا بةه
 باأل ااق مباد  اةا بة ااتعلقة 39-3 

 يطالب ضا ا  ر من مر ه او حتسب الاحدا  اال تقفص األطراف ()ا 
 حتدد  اجب هذا النص آلية اقتصاديةه :4 الخيار 
مان  وطنيااً يقان ال رض من اآللية االقتصادية تيسه الافان بااسامها  اةادد   39-1 

يف إطاار عنصار التخفياف جا ب األطراف اليت لدي ا اهداف  مية مطلقة علاى  طااق االقتصااد 
 وحتفيز البلدان النامية األطراف على اختاذ تلك األهداف  رور الزمنه

 يلي: مما تتمللف اآللية االقتصادية 39-2 
  ظا  لالاار باال بعاقا   ()ا 
 آلية معزط  للتنمية النظيفةه ()ا 

داف  ميااة يف إطااار  ظااا  االاااار باال بعاقااا ، ااااط لألطااراف الاايت لاادي ا اهاا 39-3 
ان  وطنيااااااً مطلقاااااة علاااااى  طااااااق االقتصااااااد يف إطاااااار عنصااااار التخفياااااف مااااان مساااااامهت ا اةااااادد  

علااى ا ااا  طاااعي، يف  ظااا  االاااار باال بعاقااا  ألدااراض الافااان بااسااامها  اةاادد   تخاااري،
 لقص من اه وطنياً 

 يف إطار اآللية ااعزط  للتنمية النظيفة: 39-4 
 ا اهاداف  مياة مطلقاة علاى  طااق االقتصااد ااط لألطراف اليت لدي ()ا 

ان تستخد ، على ا ا  طاعي،  وطنياً يف إطار عنصر التخفيف من مسامهت ا اةدد  
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وحدا  خف  اال بعاقا  ااعتمد ااساتطقة مان ا خاطة ااخااريه ذا  الصالة ألداراض 
 لقص من ا  وطنياً اةدد   الافان بااسامها 

األطاااراف علاااى ا اااا  طااااعي مااان ا خاااطة   تساااتفيد البلااادان النامياااة ()ا 
 ااخاريه اليت تنتج عن ا وحدا  خف  ا بعاقا  معتمده

 تقان اآللية االقتصادية خا عة لسلطة م متر األطراف ولتاجي ر  39-5 
 يخرف على اآللية ااعزط  للتنمية النظيفة نله تنفيذ   39-6 
ا  واابااااد  التاجي ياااة ذا  وااادد مااا متر األطاااراف اابااااد  والطرائاااق واأجاااران 39-7 
  يما عمليا  التطقق واأباليف وااسانلة ااتعلقة باآللية االقتصادية  ال الصلة،

ينب ي ان حتّ  ايه األطاراف علاى حناا  خا  علاى األ اان الطااعي لاحادا   39-8 
يخاامص القيا ااا  دون الاطنيااة والقطاااي اشاااع، ماان اجااص تعزيااز   ااا خفاا  اال بعاقااا  ااعتمااد،

مخااار ت ا يف إجاارانا  التخفيااف وطياااد  تعزيااز السااالمة البي يااة لآلليااةه وماان شااملن األطااراف الاايت 
ان ختااا ل ا ااتخدا   ميااة وحاادا  خفاا   وطنياااً يف مسااامهت ا اةاادد  اً مالياااً هاادف اواً تطاار  وعااد

مص ذلاك اال بعاقا  ااعتمد اال ا  بامس ا ل رض االمت ال ألهاداف ا ووعادهاا ااالياة، دون ان يخا
 التزاماهتا ااتعلقة بالتخفيفه

 :5 الخيار 
تقفص األطراف، عند تعاواا من اجاص حتقياق التزاماهتاا ااتعلقاة باالتخفيف، ان  39-1 

تاا د  ترتيبااا  التعاااون إىل حمصاالة ختفيااف حقيقيااة ودائمااة وإ ااافية و قاان التطقااق من ااا وقابلااة 
و/او اً ا سااا ااازدوو لل  اد وان حتقاق خفضا وان تتفاادج اً،على حنا  ليد بي ياً للتداول دولي

 لال بعاقا  اً تافياً انب
اعالع وعمليا  لقفالاة  1-39 الفقر تضه هي ة اأدار  وتعتمد معايه لتنفيذ  39-2 

 ا تيفان هذع ااعايه 
 تنخااو هي ااة اأدار  وتعاازط اوجاار تااآطر بااني الةتيبااا  واآلليااا  التعاو يااة القائمااة 39-3 

ودااه ذلااك ماان اا  سااا     إقامت ااا يف إطااار االتفاقيااة والصااقاي القا ا يااة ااتصاالة ضاااالااالط  او
  ذا  الصلة
لمعااااايه ااعتمااااد  ماااان جا ااااب هي ااااة وفقاااااً لتتفااااق األطااااراف علااااى ان حتسااااب،  39-4 
تستخدمر ألدراض الافان بالتزاماهتا/مسامهاهتا من حمصال  التخفيف القابلة للتداول  ما اأدار ،
 هاً دولي
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عااد  إدراو احقااا  بخااملن اآلليااا  واأجاارانا  الساااقية يف قطاااي ا ااتخدا   :6 الخيااار 
 األرا يه[

]ماان اجااص حتقيااق هاادف الاادرجتني اا ااايتني، تتفااق األطااراف علااى ا اجااة إىل اهااداف  -40
يتصااص بالنقااص ا ااا  والبطاار  الاادوليني، وعلااى ا اجااة إىل ان  فيمااا قطاعيااة شفاا  اال بعاقااا 

ف من خالل منظمة الطهان اااد  الادويل واانظماة البطرياة الدولياة علاى و اه اطار تعمص األطرا
  يا اتية عااية لتطقيق تلك األهداف[ه

 [الةتيبا  اا  سية]  
حتلاااص األطاااراف وتراعاااي علاااى حناااا تاااا   اعياااة اأجااارانا  الضااارورية لتلبياااة  :1الخياااار ] -41

 التصااد  ااتصاالة بالتزامااا  التخفيااف ااتخااذ ، االحتياجااا  الناشاا ة عاان تااملقها  تنفيااذ تاادابه
األطااراف دااه اادرجااة يف [ ]]البلاادان الناميااة األطااراف  ل اايما االحتياجااا  والخاااادص اةاادد   ال

 اارفق  ني[ 
تعزيااز الةتيبااا  القائمااة عاان طريااق ا ااتطداي آليااة تعاو يااة )مناارب( يف إطااار  :2 الخيااار 

مان شامل ر ان يتايس حتدياد  ماا ارا  خفيضاة دااطا  الدفي اة، وهاااالتفاقية أدار  اال تقال إىل مس
التااملقها  وقيا اا ا بعااد ذلااك وا ااتخدا  األدوا  اااجاااد  او ااه ا ااتخدا  ممقاان وو ااه ادوا  

 اخرج اعا ة ال  را  اةدد  و فالة تفعيص تناوهلا اأجرائي:
 يلي: ما تضه هي ة اأدار  وتعتمد طرائق بخملن الخيار )أ(: 

أدار  اال تقااال إىل مسااارا   -آليااة دولية/تعاو يااة يف إطااار االتفاقيااة  ()ا 
ماااان شااااملاا ان تتاااايس حتديااااد التااااملقها  وقيا اااا ا بعااااد ذلااااك  -خفيضاااة داااااطا  الدفي ااااة 

وا تخدا  األدوا  اااجاد  او ه ا تخدا  ممقن وو ه ادوا  اخرج اعا ة ال  ارا  
 اةدد  و فالة تفعيل ا:

عااادا  التاااملقه يااادرو لضااامان التنمياااة االقتصاااادية يف ترتياااب خااااع با  '1' 
 األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ [ ]]البلدان النامية

 من االتفاقيةه 4 اااد من  10-8لفقرا  وفقاً ل '2' 
 م  سة دولية  )ا( 
 منتدج دائد يف إطار اهلي ة الفرعية للمخار  العلمية والتقنالاجيةه )و( 

 دراو ترتيبا  جديد  بخملن تدابه التصد  يف إطار االتفاقهعد  إ الخيار ):(: 
يف  اااااياق حتقياااااق هااااادف االتفاقياااااة إىل جا اااااب تنمياااااة مساااااتدامة، تراعاااااي  :3 الخياااااار 

يخااامص اأجااارانا    اااا األطاااراف علاااى حناااا تاااا   اعياااة اأجااارانا  الضااارورية يف إطاااار االتفاقياااة،
ة االحتياجا  والخااادص اةادد  للبلادان النامياة ااتصلة بالتمايص والتملمني و قص التقنالاجيا، لتلبي
بااد  واحقاا  االتفاقياة، وماه مراعاا  ان وفقااً ااألطراف الناش ة عن تملقه تنفيذ تدابه التصد ، 
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القضااااان علااااى الفقاااار والتنميااااة االجتماعيااااة واالقتصااااادية يتصاااادران األولايااااا  اا يمنااااة للبلاااادان 
 األطراف الناميةه 

اف الةتيبااااا  القائمااااة عاااان طريااااق ا ااااتطداي آليااااة تعاو يااااة يف إطااااار يعاااازط ماااا متر األطاااار  
يخامص حتدياد وقياا  تاملقها  التنفياذ وق راتار،   اا االتفاقية اعا ة تملقها  تنفيذ تدابه التصاد ،

  اايما ال وللتاتااية بااإجرانا  حماادد  لت نااب اال عقا ااا  الساالبية والتقليااص من ااا إىل اد  حااد،
د  إىل البلاادان الناميااة األطااراف وعلااى تااعيد هتي ااة وتنفيااذ ادوا  حماادد  يتصااص بالاادعد ااقاا فيمااا

 اعا ة ال  را  ااقتخفةه[
يخمص مسمللة التطال العادل   ا ] تنظر األطراف يف القضايا االقتصادية واالجتماعية، -42

لتنمياااة ولاياااا  وا اااةاتي يا  اوفقااااً ألللقااااج العاملاااة وإاااااد العماااص القااارخ والا اااائف الالئقاااة 
 [وطنياًهاةدد  
]ينب ي تعزيز الةتيبا  اا  سية يف إطار االتفاقية وتقاياة تنسايق الادعد اااجار للمباادر   -43

ااعزط  شف  اال بعاقاا  الناااة عان إطالاة ال اباا  وتادهارها يف إطاار هاذا االتفااق علاى ا اا  
 ه[19-/  ا10ااقرر 
 12قباص بادن  اص جالاة بفاة  اقصااها  وطنيااً اةادد  ]تقد  األطراف ااسامها  ااعتزماة  -44
 اش ر، أتاحة وقب  اف أجران ااخاورا ه 6واد اها اً ش ر 

 يلي:  ا تضطله األما ة 44-1 
تتيس للعما  يف اااقه األقاةو  لالتفاقياة ااساامها  ااعتزماة اةادد   '1' 

 بصي ت ا ااقدمة من األطراف  وطنياً 
  تافطة إ ة اب يف اااقاه األقاةو  لالتفاقياة  قان مان تتايس للعماا  '2' 

خالهلااااا لألطااااراف واانظمااااا  ااراقبااااة ااعتمااااد  طاااار  ا اااا لت ا علااااى 
ليتساااب  وطنيااااً،األطاااراف األخااارج بخاااملن مساااامهاهتا ااعتزماااة اةااادد  

 لألطراف ااعنية تقدخ اجابة على تلك األ  لة [
باالقةان مه الدور  اليت تعقد  تة اشا ر قباص حلقيت عمص  ايضاً ]تنظد األما ة  44-2 

 لألهداف التالية:اً بدن  ص جالة ومه الدور  الالحقة تاخي
وتنظااااايد  وطنيااااااً تيساااااه عااااارض األطاااااراف اساااااامهاهتا ااعتزماااااة اةااااادد   '1' 

جااااال  متابعاااة خمصصاااة أل ااا لة واجاباااة اانظماااا  ااراقباااة ااعتماااد  
 واألطراف 

 [هوف د ااسامها  واقرها اأاايل حتسني و ا  وشفافية '2' 
]يعااازط مااا متر األطاااراف الةتيباااا  القائماااة عااان طرياااق ا اااتطداي آلياااة تعاو ياااة يف إطاااار  -45

االتفاقياااة اعا اااة مسااامللة فعالياااة التنفياااذ واالتسااااق باااني و اااائص التنفياااذ يف خمتلاااف الااانز ج وتاطياااد 
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يف ذلاك تادابه   اا ناا  وتملقهاتار،مسارا  تنمياة مساتدامة تخامص التخفياف والتقياف ماه ت اه اا
التصد ، عن طريق حتديد وقياا  التاملقها  وق ارا  التنفياذ، والتاتاية باإجرانا  حمادد  لت ناب 

يتصص بالادعد ااقاد  إىل البلادان  فيما  يما ال اال عقا ا  السلبية والتقليص من ا إىل اد  حد،
   اعا ة ال  را  ااقتخفةه[النامية األطراف وعلى تعيد هتي ة وتنفيذ ادوا  حمدد

 ترتيبا  م  سية معزط  شدمة هذا االتفاقه[ او ]قد تلز  ترتيبا  م  سية جديد  -46
 :[اأباليف عن معلاما  التخفيف]  

 )ااتعلقة بالخفافية(: Xلماد  وفقاً ليلي  ما ]يلز  ان تقد  األطراف تقارير تخمص -47
رشاادا  وفقااً ألال بعاقاا  وعملياا  اأطالاة، اً تقرير جرد وطين يتضمن تقدير  47-1 

 هي ة اانا  ااعتمد  من م متر األطراف 
 وطنياً التقد  اةرط تاا حتقيق مسامهة الطرف اةدد   47-2 
 السيا ا  والتدابه  47-3 
 تاقعا  تقديرا  اال بعاقا  وعمليا  اأطالةه[ 47-4 

تاا حتقيق مسامهاهتا/التزاماهتا اً طها تقدم]ختضه األطراف لفطص تيسه  ادج إحرا -48
 ويخمص الفطص العناتر التالية: وطنياً،اةدد  
عاااان طريااااق األما ااااة ا اااا لة مقتابااااة إىل اً ااااااط لقااااص طاااارف ان يقااااد  إلقةو ياااا 48-1 

 الطرف ااعين قبص الفطص التيسه  
 خااالل اجتماااي لألطااراف،  تخضااه األطااراف لفطااص تيسااه   خااار ة ايااه 48-2 

تتبعاار ا ا لة شاافاية تطرح اا األطااراف  اً،مقتضاباً شاافاياً األطارافه و قاان للطارف ان يقااد  عر ا
 واجابة مقدمة من الطرف 

 2-48و 1-48يخاامص اأجااارانا  الاااارد  يف النقطتاااني   ااا إعااداد تقرياار مااااجز، 48-3 
 اعالعه[

 [قااعد اةا بة]  
49- 

يتاااايس  و ااااا إىل الت ربااااة ااقتساااابة، تناداً ا اااا]تطبااااق قااعااااد اةا اااابة يف إطااااار االتفاقيااااة،  
معلاما  متسقة وشافافة وقابلاة للمقار اة ودقيقاة و املاةه ويضاه ما متر األطاراف مبااد  تاجي ياة 

يخمص، يف الة امار،   ا X (2017)تت اوط دورتر  ال مفصلة للمطا بة اااحد  يف دضان م لة
لتقاادير وحساااا ا بعاقااا  داااطا  الدفي ااة  ال اااطا  والقطاعااا  وااقاااييه  واأل اااليب اان  يااة

البخااارية اانخااامل مااان ااصاااادر، وحساااب االقتضاااان عملياااا  اأطالاااة باا اااطة الباالياااه  وا اااتخدا  
 األرتد  الدائنة ااةتبة على اآلليا  القائمة على الساقه[
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 [[حيز خمصص ان او لتعزيز مستاج الطما  يف التخفيف]  
 دال: اقةاحا  هيقلية بخملن ا زن  

 االلتزاما : 
تدمج احقا  ا زن دال وا زن هان يف جزن مخةي متعلق بالتزاماا  التخفياف  
 والتقيفه

 قااعد اةا بة:  
: تنقص األحقا  ااتعلقة بقااعد اةا بة من ا زن طاان )الخافافية( إىل 1 اشيار 
 هذا ا زن 
  ا زن طانه: وتفظ باألحقا  ااتعلقة بقااعد اةا بة يف2 اشيار 

 اأطار الزمين واشطاا : 
 : تنقص األحقا  من ا زن يان إىل هذا ا زن 1 اشيار 
 : وتفظ باألحقا  يف ا زن يانه2 اشيار 

 [التكيف والخسائر واألضرار]] -هاء 
 [التكيف]  
 [جاا ب التقيف الطايلة األجص والعااية]  

، 4بااااااد  االتفاقياااااة واحقام اااااا ومادهتاااااا ا وفقااااااً تلتاااااز  اياااااه األطاااااراف،  :1الخياااااار ] -50
ومس ولياهتا ااخة ة وإن  ا ب متباينة، وااقررا  السابقة ا متر األطراف، باملن تتعااون مان اجاص 
التقيااف مااه اآلقااار الضااار  لت ااه اانااا ، و اامان القاادر  علااى التااملقلد، ومحايااة ااااااطنني والاانظد 

 اارار  يف األجااص الطايااص، وحتقيااق التنميااة ااسااتدامة اأيقالاجيااة يف  ااياق ا ااد األقصااى لدرجااة ا
]يف  اياق ا ااد ماان الفقاار و فالااة األماان ال ااذائي[، مااه التسااليد يف الاقااب  فساار بملبعاااد التقيااف 

 اةلية والاطنية والعابر  للطدود:
تتخاااذ ]اياااه األطاااراف[ ]البلااادان ااتقدماااة األطاااراف[ ]األطاااراف اادرجاااة يف  50-1 

اشطاااا  الالطمااة لقفالااة ان يلاا  مسااتاج الاادعد  يااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[اارفااق  ااني[ ]ا
 اارفااق  ااني[ يف  ااياق ا ااد البلاادان دااه اادرجااة يف]احتياجااا  التقيااف يف ]البلاادان الناميااة[ 

األقصى لدرجة ا رار  يف األجص الطايص: ي طلب إىل اهلي ة الفرعياة للمخاار  العلمياة والتقنالاجياة 
   يا  هلذا ال رض ان تضه من
ومساقا  التنمية ااستدامة اليت امه باني  معا ة مسمللة التملقلد مه ت ه اانا  50-2 

 التقيف مه ت ه اانا  وتملقهاتر والتخفيف من ا 
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تلتااز  ايااه األطااراف بزياااد  ا  اااد اابذولااة للتقيااف مااه تااملقها  ت ااه اانااا ،  50-3 
االرتفااي الفعلاي اتا ا  درجاة ا ارار   القادر  علاى التاملقلد يف  اياقوا د من قابلية التملقر وطياد  

العااية، مه مراعا  العالقة بني مساتاج الطماا  يف التخفياف، وتاملقها  ت اه ااناا  ذا  الصالة، 
 واالحتياجا  والتقاليف واانافه ااخة ة ااةتبة على التقيفه

ذولاااة لتعزياااز ااراقباااة اان  ياااة وحتساااني تلتاااز  اياااه األطاااراف بزيااااد  ا  ااااد ااب 50-4 
)ط( مان 1حقاا  الفقار  الفرعياة وفقاً ألالقدرا  الاطنية يف ناال  البط  العلمي والتقين ودهع 

 من االتفاقيةه 5 اااد ، و 4 اااد 
اآلقااار  يقفااي ماان تاادابه للتقيااف مااه مااا تلتااز  ايااه األطااراف بااملن تتخااذ :2 الخيااار 

 متملقلمة مه ت ه اانا ه قيق تنمية مستدامةالضار  لت ه اانا  وحت
اارفاق  اني[ ]اياه  تلتز  ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطاراف اادرجاة يف :3 الخيار 

بتعزياااز الااادعد ااقاااد  إىل ]البلااادان النامياااة األطاااراف[ ]األطاااراف داااه  البلااادان ذا  اال اااتطاعة[
الاجياااا، وبناااان القااادرا ، ومتقاااني ]البلااادان اارفاااق  اااني[ مااان حيااا  التماياااص، والتقن اادرجاااة يف

اارفق  ني[ من تعزيز إجرانا  التقياف الايت تتخاذها لضامان  النامية[ ]األطراف ده اادرجة يف
 قدرهتا على التملقلد ]وا د من قابلية التملقر[ه

تتخاذ اياه األطاراف إجارانا  وتتعااون مان ]و ه هادف عاااي للتقيافه  :4 الخيار 
 اآلقار الضار  لت ه اانا ه[ التملقلد اااج ة التملقر وبنان القدر  على بليةاجص ا د من قا

يقاااارر و ااااه هاااادف عااااااي للتقيااااف ماااان اجااااص تعزيااااز االلتزامااااا  ااتعلقااااة  :5 الخيااااار 
 هاا  ماي، ماا هاا  ااعي ومن اا ماا بالتقيف باعتبارهاا مسا ولية عااياة  واهلادف لار جاا اب من اا

 ااسةشاااد باااالعلد، وا اا اااب ااتعلقاااة باااالتخطي  والسيا اااا  يف ذلاااك عناتااار البعاااد ااعاااريف  اااا
ا ااات مارا  البلااادان النامياااة يف ناااال  يف ذلاااك دعاااد  اااا العاماااة، واحتياجاااا  التقياااف وتقاليفااار،

 التقيف واالعةاف ضاه
 عد  و ه هدف عااي للتقيفه :6 الخيار 
 إجرانا  فردية عاايةه/حتديد التزاما  :7 الخيار 
مااان عناتااار اً رئيساااياً تقاااا  اياااه األطاااراف بتعزياااز التقياااف باتااافر عنصااار  :8 الخياااار 

 اال اات ابة العاايااة لت ااه اانااا  يف األجااص الطايااص، ماان حياا  التملهااب لتااملقها  ت ااه اانااا  الاايت
 ااناخي يف ااستقبصه حاال  عد  التيقن مه  قن انب ا، وتعزيز القدر  على التملقلد ال

ل ااادف الن اااائي لالتفاقيااة، علاااى الساااعي إىل متقاااني  وفقاااً لراف، تتفاااق األطااا :9 الخيااار 
 ا بناااا مااان التاااملقلد ماااه تاااملقها  ت اااه ااناااا ، بطااارق من اااا  خااار الا اااائص الالطماااة للتنفياااذ، وتلبياااة 

االرتفاااي الفعلااي لدرجااة ا اارار  الناااجد عاان  احتياجااا  التقيااف لاادج ايااه األطااراف الاايت تقابااص
  هإجرانا  التخفيف اانفذ  فعالً 
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ماان ا  اااد وتتعاااون علااى التقيااف مااه اآلقااار الضااار  لت ااه اً تبااذل ايااه األطااراف مزيااد 
ااناااا ، ماااه التساااليد يف الاقاااب ذاتااار بملبعااااد التقياااف اةلياااة والاطنياااة والعااياااة مااان خاااالل إدراو 
التقياااف يف اشطااا  والسيا اااا  اأوائياااة الاطنياااة، واال اااطالي بعملياااا  تقياااف علاااى الصاااعيد 

 متقينية وتنفيذ إجرانا  للتقيف، واأ  ا  من مجّ يف التنمية ااستدامةه بي ا وهتي ة  الاطين،
باااااد  االتفاقيااااة واحقام ااااا ومساااا ولياهتا وفقاااااً اتتفااااق ايااااه األطااااراف،  :10 الخيااااار 

 ا اتناداً ااخة ة وإن  ا ب متباينة وقدرا   ص من ا، على رؤية طايلة األجص يف ناال التقياف، 
 :يلي ما إىل

بخاااملن اآلقاااار  يف ذلاااك، يف الاااة اماااار، ا اااتنتاجا  هي اااة ااناااا ،  اااا العلاااد، )ا( 
 السلبية لت ه اانا   

إىل ان تااملقها  ت ااه اانااا  قااد تسااتمر اااد  قاارون اً ا اجااة ااا ااة للتقيااف  ظاار  )ا( 
 عديد  حى لا تاقفب اال بعاقا   

مه مراعاا  إجارانا  التخفياف  ترا د ا بعاقا  داطا  الدفي ة يف ااا ي، حى )و( 
 ااستقبص  ويف حالياً ااتخذ  
يتساابب  مااا حتديااد/ال اارض ماان التقيااف يف اانظااار الطايااص األجااص هااا خفاا  )د( 

 فير ت ه اانا  من خماطر للقائنا  البخرية والنظد اأيقالاجية يف  ياق التنمية ااستدامة 
باآلقاار    إااا األ  ار قابلياة للتاملقرمانس األولاياة للبلادان النامياة األطاراف، حيا )ه( 

 الضار  لت ه اانا  
ماان  4 اااااد ب دعااد البلاادان ااتقدمااة األطااراف للبلاادان الناميااة األطااراف عمااالً  )و( 
 االتفاقية 
اً احتياجا  البلدان النامية لبنان القدر  على التملقلد لادج الف اا  األ  ار  اعف )ط( 

 طق وال ذان يف البلدان الناميةهبسبب جياا الفقر وتملمني ا باا الر 
اابادرا  واأجرانا  والربامج اليت حتددها البلدان النامية على الصاعيد الااطين  ) ( 

 وتدعم ا البلدان ااتقدمة األطرافه
تلتز  ايه األطراف بالتعاون على التقيف مه اآلقار الضار  لت اه ااناا ،  :11 الخيار 

التااملقلد ومحايااة الاانظد اأيقالاجيااة والسااقان، و اابص عيخاا د  وذلااك ماان اجااص تعزيااز القاادر  علااى
وإتاحااااة التنميااااة ااسااااتدامة، مااااه التسااااليد بملبعاااااد التقيااااف اةليااااة والاطنيااااة والعااااابر   و ااااالمت د،
 للطدوده
ال اارض ماان اهلاادف العااي/الرؤيااة الطايلااة األجااص للتقيااف هااا ا ااد ماان  :12 الخيااار 

لتااملقلد، وبنااان التنميااة ااسااتدامة للم تمعااا  اةليااة إطان تااملقها  قابليااة التااملقر، وبنااان القاادر  علااى ا
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 اايما اجملتمعااا  اةليااة األ  اار قابليااة للتااملقر، ماان خااالل إجاارانا  ااعيااة قائمااة  وال ت ااه اانااا ،
 على مس وليا  األطراف ااخة ة وإن  ا ب متباينةه

تعزياااز تنفياااذ  اجاااب هاااذا الااانص هااادف عاااااي للتقياااف ب ااارض  يا اااه :13 الخياااار 
 ساابيص إىل إتاحااة التنميااة االقتصااادية يف  ااياق   اايما يف البلاادان الناميااة، ال إجاارانا  التقيااف،
 التنمية ااستدامةه 

بني  فيما وتقا د افضص اامار ا  ويتاخى اهلدف العااي للتقيف دعد التقيف ااعزط 
هاااداف التخفياااف  اياااه األطاااراف  وف اااد احتياجاااا  التقياااف يف  اااان مساااتاج الطماااا  يف ا

وتااافه القاادر القااايف ماان الاادعد للبلاادان الناميااة لتلبيااة احتياجاهتااا ااتعلقااة بااالتقيف  واالعااةاف 
 من إ  ام ا يف ا  د العاايهاً با ت مارا  البلدان النامية يف نال التقيف باعتبارها جزن

 ذلك يخمص:  وي  د اهلدف العااي للتقيف ان التقيف مس ولية عااية، وعالو  على 
إ خااان مناارب  ميااه األطااراف تبلااغ ماان خاللاار عاان ج ادهااا اابذولااة حنااا حتقيااق  )ا( 

عن تبادل وتقا د افضص اامار اا  بخاملن تايادة وتنفياذ تادابه  اهلدف العااي للتقيف، فضالً 
 التقيف  
االعااةاف بااملن اال بعاقااا  يف ااا ااي ومسااتاج ووتااه  ج اااد التخفيااف ا اليااة  )ا( 

التقياف ماه اآلقاار الضاار  لت اه ااناا  والتصاد   حاجاة األطاراف إىل قبلة معاً  تطدد مادجواا
 يرتب  ضا من تقاليف  وما للخسائر واأل رار النااة عن ا،

 ااان يتعااني اال ااطالي جب اااد التقيااف قبااص وقااب طايااص ماان  اااا مالحظااة ا اار )و( 
ف ينب ااااااي ان يسااااااتندا إىل تقياااااايد ارتفااااااي درجااااااة ا اااااارار ، فااااااإن ختطااااااي  التقياااااف وتنفيااااااذ التقياااااا

  ينارياها  درجة ا رار  ااتاقه ان تنتج عن مستايا  معينة من إجرانا  التخفيف  
اااافقااااااة علااااااى ا اااااار ماااااان اجااااااص حتديااااااد مسااااااتايا  دعااااااد التقيااااااف )التمايااااااص  )د( 

فيااف والتقنالاجيااا والقاادرا ( الالطمااة لفااة  التاازا  مااا، ي سااتند إىل التقياايد ااساابق أجاارانا  التخ
يف ذلاك النظار يف احتياجاا  التقياف   اا يارتب  باذلك مان طيااد  يف درجاة ا ارار ، وما اأاالية

 اةدد  على الصعيد الاطين  
مالحظااة ان متايااص التقيااف الااذ  تقدماار البلاادان ااتقدمااة ينب ااي ان تتنا ااب  )ه( 

ن األفريقياة، واقاص البلادان مستاياتر مه ت طية تقاليف التقيف يف البلادان النامياة، وخباتاة البلادا
 4 الفقار لتزاماا  البلادان ااتقدماة األطاراف  اجاب وفقااً الوالدول ا زرياة الصا ه  النامياة،  وااً،
 من االتفاقية  4 اااد من 

اً تاااخي االعااةاف با اات مارا  البلاادان الناميااة يف نااال التقيااف باعتبارهااا جاازن )و( 
 الرامية إىل التصد  لت ه اانا ه[من مسامهاهتا يف ا  اد العااية 
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 [من االتفاقية ااتعلقة بالتقيف 4 اااد االلتزاما   اجب /ااسامها /اأجرانا /االلتزاما ]  
ي عااد وينفااذ ] ااص طاارف[ ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف  :)مساات ص( 1الخيااار ] -51

مان االتفاقياة  4 ااااد لتقيف  اجب إجرانا  ل/مسامها /اارفق  ني[ التزاما  ده اادرجة يف
دماااااج التقياااااف يف اشطااااا  اأوائياااااة الاطنياااااة، وتعمااااايد مراعاااااا  التقياااااف يف /مااااان خاااااالل إدمااااااو

 بي ااا خطاا  التقياف الاطنيااة، وتعزياز ا ا مااة وهتي اة ال السيا اا  الاطنياة، واال ااطالي بعملياة
ااصااادة  ااإجرانا  ] ااة اأدار  بااالطرائق واأجاارانا  الاايت  ااتعدها وتعتماادها هياً التمقينيااة، رهناا
حساب االقتضاان، يف  اياق القادر  علاى التاملقلد ماه ت اه ااناا  ومسااقا   وطنياً ختفيف مالئمة 
 يخمص خمتلف النّا  ج[:  ا التنمية ااستدامة،

تقاااه علاااى اياااه األطاااراف التزاماااا  بتخطاااي  وتفعياااص وإدمااااو  :)مسااات ص( 2الخياااار  
 من االتفاقية: 2 اااد يتماشى مه   ا اهداف االتفاقيةالتقيف مه ت ه اانا  وتنفيذ 

ماااان  4 اااااااد ماااان  7و 5و 4و 2مااااه الفقاااارا  الفرعيااااة اً متاشااااي :)مسااات ص( 3الخيااااار  
 االتفاقيااة، تقااد  البلاادان ااتقدمااة األطااراف والبلاادان األطااراف األخاارج اادرجااة يف اارفااق األول،

نالاجياااا، وبناااان القااادرا  الالطماااة للبلااادان النامياااة وتتااايس  قاااص التق مااااارد مالياااة جدياااد  وإ اااافية،
 األطراف من اجص التقيف مه ت ه اانا  وبنان القدر  على التملقلد:

االلتزاماااا  /اأجااارانا /ااساااامها /ينب اااي ان تقاااان االلتزاماااا  الخياااار )أ(: 51-1 
]قائماة علاى اجملتماه  من االتفاقية ق طرية اانطاى، ومراعياة لالعتباارا  ا نساا ية، 4 اااد  اجب 

ومراعياااة للف اااا  القابلاااة للتاااملقر ])النساااان واألطفاااال( وحمافظاااة  ،متامااااً اةلاااي[ وتخاااار ية، وشااافافة 
علاااااى[ ]و[ الااااانظد اأيقالاجياااااة، ومساااااتند  إىل العلاااااد وااعاااااارف التقليدياااااة ومعاااااارف الخاااااعاا 

 األخرج األتلية، وتخ ه مخار ة السلطا  دون الاطنية واةلية وا  ا  ااعنية 
تضااطله البلاادان ااتقدمااة األطااراف باادور قياااد  يف مقافطااة ت ااه اانااا   الخيااار ):(: 

مااان االتفاقياااة، بااادعد العملياااا  القطرياااة  4 ااااااد واآلقاااار الضاااار  ااةتباااة عليااار، وتلتاااز ،  اجاااب 
يااااة اانطااااى وااقةحااااا  ااقدمااااة ماااان البلاااادان الناميااااة، الاااايت ينب ااااي يف الااااة امااااار ان تقااااان مراع

ومراعياااة للف اااا  والااانظد اأيقالاجياااة القابلاااة  ،متامااااً لالعتباااارا  ا نساااا ية، وتخاااار ية، وشااافافة 
 للتملقر، ومستند  إىل العلد و/او ااعارف التقليدية ومعارف الخعاا األتليةه

 [إجاااارانا  ]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف/مسااااامها /يلااااز  ان تقااااان التزامااااا  51-2 
ماان االتفاقيااة، متماشااية مااه األحقااا  ذا   4 اااااد  اجااب  ارفااق  ااني[ا ]األطااراف اادرجااة يف
يعقااااه/وان تعقاااااه التزام ااااا بااااادعد التقيااااف يف ]البلااااادان النامياااااة[   اااااا الصاااالة مااااان االتفاقيااااة،

 لساااينارياها  اامقنااااة ااتعلقاااة بدرجااااة ا اااارار ،وفقاااااً لاارفااااق  اااني[  ]األطاااراف دااااه اادرجاااة يف
تضمن ]البلدان ااتقدمة[ ]األطراف  وااًهالص ه  النامية واقص البلدان يف الدول ا زرية   يما وال

اارفااق  ااني[ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ تقاادخ ماااارد ماليااة جديااد  وإ ااافية،  اادرجااة يف
ااملما ااة واانا اابة[ وبنااان القاادرا  لت طيااة ]و افيااة، و قاان التنباا  ضااا، وتضاامن  قااص التقنالاجيااا 
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اارفاااق  اااني[ ااتقباااد  للتصاااد  لآلقاااار  دان النامياااة[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يفتقااااليف ]البلااا
اارفااق  ااني[ ماان تعزيااز  الضااار  لت ااه اانااا ، ومتقااني ]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف

تاااتمقن ]البلااادان النامياااة[ ]األطاااراف داااه   يماااا  إجراناهتاااا الرامياااة إىل التقياااف ماااه ت اااه ااناااا ،
  اارفق  ني[ من حتقيق التنمية ااستدامة  ة يفاادرج

تضطله البلدان ااتقدمة األطاراف بادور قيااد  يف مقافطاة ت اه ااناا  واآلقاار  51-3 
مااان االتفاقياااة، بااادعد العملياااا  القطرياااة اانطاااى  4 ااااااد الضاااار  ااةتباااة عليااار، وتلتاااز ،  اجاااب 

ينب ااي يف الااة امااار ان تقااان مراعيااة لالعتبااارا  وااقةحااا  ااقدمااة ماان البلاادان الناميااة، الاايت 
القابلاة للتاملقر، ومساتند   ومراعية للف ا  والنظد اأيقالاجياة ،متاماً ا نسا ية، وتخار ية، وشفافة 

 إىل العلد و/او   ظ د ااعارف التقليدية ومعارف الخعاا األتلية 
بص التنفياذ مان اجاص دعاد التازا  بتقادخ  ا ]يقه على البلادان ااتقدماة األطاراف 51-4 

إجاااارانا  التقيااااف الطماحااااة[ ]تلتااااز  البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف بسااااد الف ااااا  يف نااااال متايااااص 
وا صااال  ، عاان طريااق تقاادخ ماااارد  افيااة  قاان التنباا  ضااا2020 عااا  قبااص مااا التقيااف يف الفااة 

اارفاق  اني[  اادرجاة يف علي ا إىل البلدان النامياة األطاراف[ وتلتاز  ]البلادان ااتقدماة[ ]األطاراف
بلياااان دوالر مااان دوالرا   50عااان اً يقاااص  اااناي ال ماااا بتقااادخ ]اياااه البلااادان ذا  اال اااتطاعة[

بلياااان  100عااان اً يقاااص  اااناي ال وماااا ،2025 إىل 2020خاااالل الفاااة  مااان  الاالياااا  ااتطاااد 
تقياف يف [ لصاحل ا خاطة ال2030[ ]2020] عا  دوالر من دوالرا  الااليا  ااتطد   لال
اارفااق  ااني[ ماان اجااص الافااان بااللتزامااا   اجااب  ]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف

مااان االتفاقياااة ]ه وينب اااي ان تقاااان هاااذع األمااااال  4 ااااااد مااان  9و 8و 5و 4الفقااارا  الفرعياااة 
 تزايدية، وإ افية، و قن التنب  ضا[ 

ماااااان االتفاقيااااااة واألطااااااراف ذا   تاااااادعد األطااااااراف اادرجااااااة يف اارفااااااق ال ااااااا  51-5 
يف تنفياااذ خطااا  التقياااف الاطنياااة وو اااه ا خاااطة إ اااافية يف إطاااار  واااااً اقاااص البلااادان  اال اااتطاعة

يف ذلك تطااير القادرا  اا  ساية عان طرياق إ خاان م  ساا    ا وااً،بر امج عمص اقص البلدان 
باانااا  ألدااراض  يتعلااق فيمااا ةإقليميااة لتلبيااة احتياجااا  التقيااف وتعزيااز البطاااي وااراقبااة اان  ياا

 اه البيا ا  ااناخية وحفظ ا وحتليل ا ووذجت اه
اارفاق  اني[ ]ايااه  ينب اي ان تصاايف ]البلادان ااتقدماة[ ]األطااراف اادرجاة يف 51-6 

مرجعيااة ومصااادر اً عامااة و قاطاااً لاادعد التقيااف، تخاامص اهاادافاً البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ خططاا
اارفااق  ااني[ ماان  تقيااف يف ]البلاادان الناميااة[ ]البلاادان دااه اادرجااة يفمتايااص لاادعد إجاارانا  ال

]البلاااادان الناميااااة[   حياااا  التمايااااص والتقنالاجيااااا، وبنااااان القاااادرا  لتلبيااااة االحتياجااااا  االطااااة ل
 اارفق  ني[ و مان الدعد يف األجص الطايص  ]األطراف ده اادرجة يف

األطاااااراف داااااه ]النامياااااة األطاااااراف[ البلااااادان ]إجااااارانا  /مساااااامها /التزاماااااا  51-7 
 اادرجة يف اارفق  ني[ يف نال التقيف يلز  ان:
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 تتماشى مه األحقا  ذا  الصلة من االتفاقية   )ا( 
 تخمص التنايه االقتصاد  ]بصار  عادلة[ ‘: 1‘الخيار  )ا( 
تساهد يف حتقيق التنمية ااستدامة، اليت  قن ان تخامص التناياه  ‘:2‘الخيار  

 قتصاد  يف  ياق احتياجاهتا اةدد  و روف ا اشاتة اال
اارفااق  تخاا ه ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف )و( 

 ااني[ علااى الااةويج   ادهااا واحتياجاهتااا، والتعريااف بااا  اد الاطنيااة ااتسااقة مااه ا ااد 
 األقصى لدرجة ا رار  يف األجص الطايص  

 ا متايااااص  قاااان التنباااا  باااار، وقااااائد علااااى اااااانس، ياااادعم ‘:1‘الخيااااار  )د( 
[ بي ياااً وطايااص األجااص، وإ ااايف، وقابااص للقيااا ، وتقنالاجيااا ]مملما ااة ومنا اابة و االيمة 

ودعااااد يف نااااال بنااااان القاااادرا  ماااان ]البلاااادان ااتقدمااااة[ ]األطااااراف اادرجااااة يف ]اارفااااق 
ادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[، ]األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق ال ااااا  لالتفاقيااااة[ ]األطااااراف ا

تاااااد[، و/او ايااااه األطااااراف ذا  اال ااااتطاعة ]ومفصااااص  ااااإجرانا  ختفيااااف حسااااب 
 االقتضان[  
: تنفااذ تاادابه للتقيااف ترمااي إىل  اامان ااااراط إجاارانا  البلاادان ‘2‘الخيااار  

 النامية األطراف يف مسارا  التنمية ااستدامة والتملقلد مه ت ه اانا   
إ اااااافية علاااااى  متطلباااااا  إبااااااليف او اعباااااان تفااااارض ال ‘:1‘الخياااااار  )ه( 

 ااايما الااادول  وال اارفااق  اااني[، ]البلاادان النامياااة األطاااراف[ ]األطااراف داااه اادرجاااة يف
 وااً ا زرية الص ه  النامية واقص البلدان 

تنفاااذ إجااارانا  عاااالو  علاااى تلاااك الااايت تضاااطله ضاااا األطاااراف  ‘:2‘الخياااار  
 وبعدع  2020 عا   ياتا االطق ضا، قبص  بروتا ال او  قتضى االتفاقية ،حالياً 

تنطلاااق مااان اآللياااا  والعملياااا  ااتعلقاااة باااالتقيف يف  ‘:1‘الخياااار  )و( 
يف ذلك خط  التقياف الاطنياة وبارامج العماص الاطنياة للتقياف ] اا   ا إطار االتفاقية،

 يف ذلاااك عملياااا  التخفياااف والتقياااف ااخاااة ة ألداااراض اأدار  ااساااتدامة وااتقاملاااة
 لل اباااا [، وترتيباااا  التماياااص القائماااةه و]البلااادان النامياااة[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف
 اارفق  ني[ ليه با ع ا ان تقطه على  فس ا التزاما  مالية ااع اية آليا  م  ساية

تقااد  مسااامها  إلي اااه وينب ااي االعااةاف باال اات مارا  يف نااال التقيااف  او دوليااة او
اارفق  ني[ باعتبارها مساامها   ية[ ]األطراف ده اادرجة يفمن جا ب ]البلدان النام

 ا  د العااي للتصد  لت ه اانا   من ا يف
تنباااااين علاااااى اآللياااااا  والعملياااااا  ااتعلقاااااة باااااالتقيف يف إطاااااار  ‘:2‘الخياااااار  
يف ذلك خط  التقيف الاطنية وبرامج العماص الاطنياة للتقياف، وترتيباا    ا االتفاقية،
قائمااةه وينب ااي االعااةاف بااإجرانا  التقيااف اةليااة الاايت تضااطله ضااا البلاادان التمايااص ال
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النامياااة األطااااراف، دون دعااااد ماااان البلااادان ااتقدمااااة األطااااراف، باعتبارهااااا مسااااامهاهتا يف 
 ا  د العااي للتصد  لت ه اانا   

يعااااةف ضااااا باعتبارهااااا مسااااامها  يف ا  ااااد العااااااي للتصااااد  لت ااااه  )ط( 
 اانا   
تعااازط إجااارانا  التخفياااف والتقياااف القائماااة علاااى اجملتمعاااا  اةليااااة  ) ( 

 وااستند  إىل ااعارف التقليدية للخعاا األتلية واجملتمعا  اةليةه
مسااااتنه  /اأجاااارانا  متسااااقة مااااه/ااسااااامها /تقااااان االلتزامااااا  الخيااااار )أ(: 51-8 

 وتعتمدع من طرائق وإجرانا :تضعر هي ة اأدار    ااً بعملية خط  التقيف الاطنية، رهن
تقد  خط  التقيف الاطنية األ ا  الاذ  تساتند إليار اياه البلادان  )ا( 

 لتقييد مااطن الضعف وحتديد تدابه التقيف وتنفيذها 
خطاا  التقيااف الاطنيااة إطاااٌر ا ااةاتي ي رئيسااي لتخطااي  التقيااف،  )ا( 

عاان إرشاااد عمليااة إدماااو  وحتدياد اولايااا  التقيااف، ودعااد التقيااف واحتياجاتاار، فضااالً 
 التقيف وتنفيذع 

إىل إجاااارانا  /تت اااااوط خطاااا  التقيااااف الاطنيااااة التخطااااي  والتعماااايد )و( 
 اأدماو، من خالل حتديد طرائق الدعد والتنفيذ  /إىل التنفيذ/ملما ة يف اايدان

 فالة اال طالي بعملياة خطا  التقياف الاطنياة ]، بطريقاة تخاار ية  )د( 
هااا قااائد مان ج اااد التقيااف األهليااة اانطااى والتقليديااة[، يف  مااا ىلوشااملة، باال ااتناد إ

اارفااق  ااني[ ااعنيااة، ]وال اايما[ ] ااا  ايااه ]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف
 افريقيا  ويف وااً،في ا[ الدول ا زرية الص ه  النامية واقص البلدان 

د  مااان التقاااد  الاااذ  تقااادخ الااادعد شطااا  التقياااف الاطنياااة لال اااتفا )ه( 
والصااندوق اشاااع لت ااه اانااا ، والصااندوق  وااااً،احاارطع  ااص ماان تااندوق اقااص البلاادان 

و ناااة  واااااً،األخضااار للمناااا ، وتاااندوق التقياااف، وفرياااق اشاااربان ااعاااين بملقاااص البلااادان 
  اال  ال نائية وااتعدد  األطرافالتقيف واانظما  والا 

 وطنياااً،إجاارانا  التخفيااف ااالئمااة تاايادة خطاا  التقيااف الاطنيااة و  )و( 
علااااى النطااااا اانا ااااب لتعزيااااز القاااادر  علااااى التااااملقلد مااااه ت ااااه اانااااا  ومساااااقا  التنميااااة 

 ااستدامةه
يف األجلاني  تسعى األطراف، من خاالل عملياة خطا  التقياف الاطنياة، الخيار ):(: 

تيساه إدمااو التقياف ماه ت اه ااتا   والطايص، إىل ا د من قابلية التاملقر بتاملقها  ت اه ااناا  و 
اانا ، على حنا متسق، يف السيا ا  والربامج واأل خطة ذا  الصلة ا ديد  والقائمة، وخباتاة 

تقان عمليا  ختطاي  التقياف  اال يف عمليا  وا ةاتي يا  التخطي  اأوائي الاطينه وينب ي
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ذولاااااة، باااااص ينب اااااي هلاااااا ان تسااااا ص تااااا د  إىل تقااااارار ا  ااااااد ااب واال تقريرياااااة او إلزامياااااة الاطنياااااة
 اأجرانا  الق طرية اانطى اليت متلك طمام ا البلدانه 

تضااطله األطااراف بعمليااا  ختطااي  التقيااف الاطنيااة، وذلااك ضاادف إدماااو  :4 الخيااار 
القدر  على التملقلد مه ت ه اانا  يف اشط  واأجرانا  على الصعيد الاطين مان اجاص ا اد مان 

 إجارانا التمقينيةه وينب ي ان تتخذ ايه األطراف  بي ا زيز ا ا مة، وهتي ة القابلية التملقر، وتع
للتقيااافه واألطاااراف ذا  القااادرا  اةااادود   اجاااة إىل دعاااد مااان البلااادان القاااادر  علاااى تقااادخ 

 الدعد إلي اه
 تبذلااار مااان ج ااااد يف ناااال التقياااف إىل افضاااص ماااا تساااتند اياااه األطاااراف يف 51-1 

 األتلية وااعارف اةلية  يف ذلك معارف الخعاا  ا   ومعارف،ها ماجاد من علا  ما
 ااايما  وال تخااري اياااه األطاااراف وت يّسااار مخاااار ة اتاااطاا ااصااالطة ااعنياااني، 51-2 

 ، يف التخطي  للتقيف وتنه القرار وعمليا  الرتد والتقييد نيالنسان والسقان األتلي
رامياااة إىل التقياااف ماااه آقاااار ت اااه متااانس اياااه األطاااراف األولاياااة يف ج ادهاااا ال 51-3 

 اانا  ألفقر اجملتمعا  والف ا  وا  رها قابلية للتملقره
 يلي:  ا يضطله  ص طرف :5 الخيار 
اختااااذ خطااااا  للمخاااار ة يف عملياااة وطنياااة لتخطاااي  التقياااف، ضااادف تعزياااز  51-1 

لتسااليد بضاارور  ان القاادر  علااى التااملقلد مااه آقااار ت ااه اانااا  يف األجلااني ااتا اا  والطايااص، مااه ا
تالئااااد خطاااا   ااااص طاااارف و يا اااااتر و ااااائر إجراناتاااار يف نااااال التقيااااف  ااااروف ذلااااك الطاااارف 

 واولاياتر 
 تعزيز ج ادع من اجص: 51-2 

 إجران تقييما  آلقار ت ه اانا  وقابلية التملقر ضا  )ا( 
مااااااانس األولاياااااااة ل جااااااارانا  ااتعلقاااااااة بالساااااااقان واألماااااااا ن والااااااانظد  )ا( 

 بتملقها  ت ه اانا    القطاعا  األ  ر قابلية للتملقراأيقالاجية و 
 التمقينية للتقيف  بي ا تعزيز ا ا مة وهتي ة ال )و( 
رتااااد خطاااا  التقيااااف و يا اااااتر وبراناااار واأباااااليف عن ااااا وتقييم ااااا  )د( 

 واال تفاد  من اه
 وطنيااااً تقياااف يف مساااامهاهتا اةااادد   عنصااار تخااا ه األطاااراف علاااى إعاااداد :6 الخياااار 

العنصااار واأبااااليف عنااار وتنفياااذع، وقاااد يتضااامن، يف الاااة اماااار، تع اااداهتا يف ناااال  ع اااد ذلاااكوت
وعملياااا   التخطااي  للتقياااف، مااه مراعاااا  التاجي اااا  ذا  الصاالة ااا ااااعة يف إطااار االتفاقياااة

 إعداد خط  التقيف الاطنيةه وآجال
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ساامهاهتا تقيايد و قن ان ت ادرو البلادان النامياة األطاراف  اذلك يف عنصار التقياف يف م 
بالتمايااص والتقنالاجياا وبنااان القادرا  ماان اجااص  يتعلااق فيماا اوجار الضااعف واالحتياجاا  اةاادد 
 تنفيذ إجراناهتا ااتعلقة بالتقيفه

  صاااار إجاااارانا  التقيااااف اابلااااغ عن ااااا عمااااالً  مسااااك  اااا ص إلقااااةو  وتتاااااىل األما ااااة 
 التعااون يف ناال التقياف عان وحتدي  ذلك الس ص، ضادف تعزياز وحتساني 52و 51بالفقرتني 

 هتا ذا  الصلةهاطريق م  سا  االتفاقية وآلياهتا وقنا 
 بالنسبة  ميه األطراف يلز  ان: وطنياً  التزاما  التقيف اةدد  :7 الخيار 
 تقان متماشية مه مباد  االتفاقية  )ا( 
 تقان ماجز  ووا طة ومف امة  )ا( 
 نا  التقيف واخاطر  ان التقيف الدينامية أجرا تراعي الطبيعة )و( 
 تتضمن اولايا  وتدابه تطلعية يف نال التقيف  )د( 
علاااى  اهاااص البلااادان النامياااة األطاااراف، حيااا  اً إ اااافياً عب ااا تتفاااادج ان تصااابس )ه( 

 لصيادت ا اً  قن ألدوا  التقيف القائمة ااتاحة يف  ص بلد ان تخقص ا ا 
في ا عمليا    ا اتر القائمة  اجب االتفاقية،تنبين على آليا  التقيف وعملي )و( 

 خط  التقيف الاطنية وبرامج العمص الاطنية للتقيف 
واوجااار تاااآطر باااني إجااارانا  اً اقتصاااادياً تنايعااا  قااان ان تتضااامنر فيماااا تتضااامن )ط( 

 التخفيف والتقيف  
تعااازط اياااه حقااااق اأ ساااان وحتمي اااا، وتراعاااي االعتباااارا  ا نساااا ية، وتقاااان  ) ( 

القابلاة للتاملقر، وتساتند  وتراعي الف اا  والانظد اأيقالاجياة ،متاماً طرية اانطى وتخار ية وشفافة ق
إىل العلد وااعارف التقليدية ومعارف الخعاا األتلية، وتخ ه مخار ة السلطا  دون الاطنياة 

 واةلية وا  ا  ااعنية األخرجه 
للبلادان النامياة إجارانا  ت تخاذ   ازن  وطنيااً  و قن ان تخمص التزاماا  التقياف اةادد  

 من ا  اد الاطنية، وإجرانا  إ افية تنفذ باال تعا ة يف الاقب اانا ب بالدعد الدويله
يلااز  ان ياادمج  ااص طاارف التقيااف يف اشطاا  اأوائيااة الاطنيااة، وان يعّمااد  :8 الخيااار 

ياة، وان يعازط ا ا ماة مراعا  التقيف يف السيا ا  الاطنية، وان يضه عملية خطا  تقياف وطن
التمقينياااااةه وينب اااااي ان تتخاااااذ اياااااه األطاااااراف إجااااارانا  للتقيااااافه واألطاااااراف ذا   بي اااااا وال

 القدرا  اةدود   اجة إىل دعد من البلدان القادر  على تقدخ الدعد إلي اه
 ماان االتفاقيااة، علااى 4 اااااد ماان  1 الفقر باا حتاارع ايااه األطااراف، عمااالً  :9 الخيااار 

 يلي:  ما
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إعاااداد التزاماهتاااا ااتعلقاااة باااالتقيف وتنفياااذها  راعاااا  اعتباااارا  ت اااه ااناااا  يف  )ا( 
 خطط ا اأوائية الاطنية وخط  التقيف الاطنية 

ان تقااااااان اعتبااااااارا  ت ااااااه اانااااااا  هااااااذع قطريااااااة اانطااااااى وتراعااااااي االعتبااااااارا   )ا( 
د اأيقالاجياة القابلاة للتااملقر، وتراعااي الف اا  والانظ ،متامااً ا نساا ية، وان تقاان تخاار ية وشافافة 

وتستند إىل العلد وااعارف التقليدية ومعارف الخعاا األتلية، وتخ ه مخار ة السلطا  دون 
 الاطنية واةلية وا  ا  ااعنية األخرج 

 50 الفقر التعاون على تقا د افضص اامار ا  يف تنفيذ التقّيف ااتاخى يف  )و( 
 ( اعالع 13)اشيار 
لتزاماهتاااا  اجاااب االتفاقياااة عااان فاااة  وفقااااً البااااليف تع اااداهتا ااتعلقاااة باااالتقيف إ )د( 

معّينااة، قبااص وقااب  اااف ماان بدايااة فااة  االلتزامااا ،   اازن ماان التع اادا  ااتعلقااة باااأباليف  التاازا 
 لتزاماهتا  اجب االتفاقيةهوفقاً العن التخفيف والتمايص وتطاير التقنالاجيا و قل ا 

إجااارانع ااتعلاااق باااالتقيف /إ ااا امر/ز  ان يعاااد  اااص طااارف وينفاااذ التزاماااريلااا :10 الخياااار 
وتتاىل البلدان النامية األطراف إدمااو التقياف يف اشطا  اأوائياة  من االتفاقية  4 اااد  اجب 

او تعااازط ا ا ماااة  وتعاازط البلااادان اادرجاااة يف /الاطنيااة، وتضاااطله بعمليااة خطااا  تقياااف وطنيااة و
 تضعر هي ة اأدار  وتعتمدع من طرائق وإجرانا ه[  ااً لذ  تقدمر رهناارفق ال ا  الدعد ا

يتعلاق باالتقيف يف مساامهاهتا اةادد  علاى الصاعيد الااطين اً ]لألطراف اليت تادرو عنصار  -52
ا  ر من مساتايا  الطماا  التالياة يف ناال تعزياز القادر  علاى  او ان تفعص ذلك بنان على واحد

 :التملقلد مه ت ه اانا 
 فالاااة اتبااااي إجااارانا  البلااادان  اال اااطالي بتعمااايد تااادابه التقياااف الرامياااة إىل )ا( 

 مسارا  قاام ا التنمية ااستدامة 
 اجاااب  حاليااااً تنفياااذ إجااارانا  عاااالو  علاااى تلاااك الااايت تضاااطله ضاااا األطاااراف  )ا( 
   20-  ا/1من ااقرر  12 الفقر  او االتفاقية
ن اض جب اد التقيف العااية يف اجملاال  اليت تقه التعاون مه اجملتمه الدويل لل )و( 

 خارو  طاق االختصاع الاطين لألطرافه[
 يلي:   ا ]على البلدان ااتقدمة األطراف ان تضطله -53

اً ، وحتي  علما4 اااد من  5و 4و 3الافان بالتزاماهتا  اجب الفقرا  الفرعية  )ا( 
( 13)اشيااار  50لفقاار  وفقاااً لماان االتفاقيااة،  4 اااااد ماان  9و 8و 7بملحقااا  الفقاارا  الفرعيااة 

 اعالع  51 الفقر و 
 فالاااة تقااادخ مااااارد مالياااة جدياااد  وإ اااافية و افياااة  قااان التنبااا  ضاااا، وتطااااير  )ا( 

التقنالاجيااا و قل ااا، وبنااان القاادرا  ماان اجااص ت طيااة تقاااليف التقيااف مااه اآلقااار الضااار  لت ااه 
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لك  امص التقاليف اأ افية ااتفق علي ا لتنفيذ تدابه التقيف يف ذ  ا اانا  يف البلدان النامية،
 من االتفاقية  4 اااد من  1 الفقر اللتزاما  الاارد  يف وفقاً لااتخذ  
تقااادخ الااادعد للتقياااف علاااى ا اااا  احتياجاااا  التقياااف يف األجلاااني القصاااه  )و( 

الحتياجا  اات ه  للبلدان النامياة وااتا  ، وتقييما  االحتياجا  اةدقة با تظا ، مه مراعا  ا
 وإجرانا  التخفيف اليت تضطله ضا البلدان ااتقدمة  

مرجعيااة ومصااادر اً عامااة و قاطاااً تاايادة خطاا  لاادعد التقيااف، تخاامص اهااداف )د( 
متايااص لاادعد تنفيااذ إجاارانا  التقيااف يف البلاادان الناميااة، ماان حياا  التمايااص وتطاااير التقنالاجيااا 

قااادرا  لتلبياااة االحتياجاااا  االطاااة للبلااادان النامياااة و ااامان الااادعد يف األجااااص و قل اااا، وبناااان ال
 ( اعالعه[13)اشيار  50 الفقر يتماشى و   ا الطايص،
 4 اااااد تبلااغ األطااراف عاان التزاماهتا/مسااامهاهتا/إجراناهتا/التزاماهتا  اجااب  :1الخيااار ] -54

احتياجاهتااا ماان الاادعد عاان طريااق عمليااة ماان االتفاقيااة/اولاياهتا يف نااال التقيف/الدعد/مسااتاج 
تضااااااااعر هي اااااااة اأدار  وتعتماااااااادع مااااااان طرائااااااااق  اوفقاااااااااً اااااااا وطنيااااااااً،ااساااااااامها  ااعتزماااااااة اةاااااااادد  

 إدمااااو التقياااف يف اشطااا  والسيا اااا  او وإجرانا /التقاااد  اةااارط يف تعزياااز إجااارانا  التقياااف
 فة   نتني: اأجرانا  من خالل بالدا  او

لبالدااااا  الاطنياااة وتقااااارير فاااة  السااانتني اةدقااااة وتقاااارير فااااة  يلاااز  ان تقاااان ا 54-1 
الرئيساية[ ]و ايلة[ ل بااليف عان ]السنتني ]ااتضمنة بيا ا  مصنفة حسب  اي ا نه[ الا يلة 

 اأجرانا ، وتعزيز الدعد 
ماااان التاجي اااا  بخاااملن اأبااااليف عاااان اً تعتماااد هي اااة اأدار  مزياااد الخياااار )أ(: 54-2 

سااه/إمقا ية تيسااه تقا ااد ااعلامااا  عاان التقااد  اةاارط واشااربا  ااقتساابة يف التقيااف وطياااد  تي
 إعداد وتنفيذ إجرانا  التقيف 

تقا اد ااعلاماا  عان التقاد  اةارط واشاربا    قن ان ت يسر هي ة اأدار  الخيار ):(: 
 ااقتسبة يف إعداد وتنفيذ إجرانا  التقيف 

ألطااراف التعاااون ماان اجااص حتسااني البالدااا  الاطنيااة يلااز  ان تعازط ايااه ا الخيااار )ج(: 
يتسب هلا عرض عمليا  خطا  التقياف الاطنياة ودعم اا علاى حناا   يما  وبالدا  فة  السنتني

 ا  ر فعالية، ومن مج تيسه ااسانلة وتبادل ااعارف والدرو  ااستفاد ، واامار ا  ا يد ه
 م ااايقالً اً ي اااة اأدار  ان تنخاااو حااااار هي اااة اأدار / قااان هل تنخاااو الخياااار )أ(: 54-3 

لمس وليا  ااخاة ة وإن  ا اب متبايناة وقادرا   وفقاً للتعزيز إباليف ااعلاما  ااتعلقة بالتقيف، 
اارفاق  اني[ ]اياه البلادان  األطاراف اادرجاة يف]البلادان ااتقدماة[ ] ص طارفه يلاز  ان حتسان 

 ذا  اال تطاعة[ اأباليف عن الدعد 
لتعزيز اأباليف عان الادعد الاذ  تقدمار  م يقالً اً تنخو هي ة اأدار  حاار  (:الخيار ): 

 البلدان ااتقدمة األطرافه
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تنظاار اا  سااا  ااعنيااة يف ااعلامااا  الاايت تبلااغ عن ااا األطااراف ب يااة الن اااض  54-4 
 باأجرانا  ااتعلقة بالتقيف، حسب االقتضانه

حياز خمصاص لآللياة الايت ]وتسا ص يف  وطنيااً  ت بلغ التزاما  التقياف اةادد  :2 الخيار 
  ااتقررها األطااراف[، الاايت  تضااد باابااة افةا ااية ضاادف تيسااه ا صااال علااى ااعلامااا  ااتعلقااة

 بطائفة وا عة من اتطاا ااصلطة، على ان تتاىل األما ة إدارهتاه
لاى الصاعيد وحتدد هي ة اأدار  الطرائق الالطماة ل بااليف عان التزاماا  التقياف اةادد  ع 
 وتخ يل اه وإطارها الزمين الاطين

ماان االتفاقيااة  4 اااااد ت بلااغ البلاادان ااتقدمااة األطااراف عاان التزاماهتااا  اجااب  :3 الخيااار 
وتبلغ البلدان النامية األطراف عن إجراناهتا بخملن مستاج الدعد الالط  من اجاص تعزياز إجارانا  

اأجاااارانا  ماااان خااااالل بالدااااا  فااااة   او السيا ااااا  او دمااااج التقيااااف يف اشطاااا  او التقيااااف
 وطنياًه/ااسامها  اةدد  وطنياً  يف ذلك ااسامها  ااعتزمة اةدد   ا السنتني،
ينب ااي ان تقااد  ايااه األطااراف تقااارير وتتقا ااد التقااد  اةاارط واشااربا  يف  :4 الخيااار 

 ه[إعداد وتنفيذ خط  وإجرانا  يف نال التقيف من خالل  ظا  إباليف ماحد
 اعالعه[ 38 الفقر ]تراعي األطراف النز ج ااخة ة للتخفيف والتقيف ااخار إلي ا يف  -55
ااتعلقااااة بااااالتقيف يف حتقيااااق التنميااااة ااسااااتدامة والتنايااااه  ]تصااااب مسااااامها  األطااااراف -56

بالبلادان  يتصاص فيماا  يما وال االقتصاد  يف  ياق احتياجاهتا اةدد  و روف ا الاطنية اشاتة،
 من االتفاقيةه[ 4 اااد من  9و 8النامية األطراف ااخار إلي ا يف الفقرتني 

األطااراف اادرجااة ] [األطااراف اادرجااة يف اارفاق ال ااا ]  بالرتاد والتقييد/الرتااد والتقياايد ااتعلاق ]  
  [[ايه البلدان ذا  اال تطاعة] [يف اارفق تاد

  ساي علاى رتاد وتقيايد اشطا  والسيا اا  يعزط و/او ي ضفى الطاابه اا :1الخيار ] -57
 والربامج واأباليف عن ا وا تخالع الدرو  من ا:

وتقااادخ الااادعد  بااناااا  يتعلاااق فيماااا تعزياااز وحتساااني البطااااي وااراقباااة اان  ياااة )ا( 
 ااعزط  
 النظر يف م شرا  للطا مة والتخطي    )ا( 
 السينارياها    رتد ال  را  يف التقيف واالحتياجا  يف  ص خمتلف )و( 
 تر يز الرتد والتقييد على تقدخ الدعد و فايتر   )د( 
 يتعلاااااق فيماااااا تقيااااايد الااااادعد ااتاااااا  للتقياااااف مااااان البلااااادان ااتقدماااااة األطاااااراف )ه( 

باحتياجاااا  البلااادان النامياااة، ماااه مراعاااا  األعماااال التعاو ياااة واالعاااةاف باال ااات مارا  الساااابقة 
 للبلدان الناميةه
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ي ان يتنااااااول الرتاااااد واأبااااااليف التقاااااد  اةااااارط والت اااااارا، والااااادرو  ينب ااااا :2 الخياااااار 
 هااستفاد ، واامار ا  ا يد ، و ذا ال  را  والفرع إااالً 

وا اااتخالع الااادرو  مااان اشطااا   يف ذلاااك اأبااااليف  اااا الرتاااد والتقيااايد، :3 الخياااار 
تفارض  واال قاص بلادوالسيا ا  العامة والربامج، ينب ي ان يقاان عملياة قطرياة اانطاى وخاتاة ب
اارفق  ني[  وينب اي  ا  عبن إ ايف على ]البلدان النامية األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف

اارفااق  اااني[ ]ايااه البلااادان ذا   ان تاادعد ]البلاادان ااتقدماااة األطااراف[ ]األطاااراف اادرجااة يف
 ااني[ يف تعزيااز وتنفيااذ  اارفااق اال ااتطاعة[ ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف

وترتااد ال  اارا  يف اً معاازط اً باانااا ، وينب ااي ان تقااد  دعماا يتعلااق فيمااا البطاااي وااراقبااة اان  يااة
 نال التقيف واالحتياجا  يف  ص خمتلف السينارياها ه

يقد   ص طارف معلاماا  عان التقاد  اةارط حناا حتقياق هادف التقياف مان  :4 الخيار 
 خالل بالداتر الاطنيةه

رتااد وتقيايد اأباااليف عان اشطاا  والسيا اا  العامااة والاربامج وا ااتخالع  :5 الخياار 
تفاارض ايااة اعبااان إ ااافية علااى  اهااص البلاادان الناميااة  ال الاادرو  من ااا هااا عمليااة قطريااة اانطااى

 يلي:  ا  تضطله األطراف، وتقد  إلي ا الدعد التقميلي البلدان ااتقدمة األطراف اليت
ني البطاااي ااتعلقااة باانااا ، والرتااد واأ ااناد، عاان طريااق ااراقبااة تعزيااز وحتساا )ا( 
 اان  ية 
 النظر يف م شرا  للطا مة والتخطي   )ا( 
 رتد ال  را  يف التقيف واالحتياجا  يف  ص خمتلف السينارياها   )و( 
لتعزياز مقااييه التقياف الايت  يخاةي  إطالق عملية تقادها األطراف، تطّلعياة وتقرارياة 

لل ي ة الفرعية  XX تنفيذها  ص من  نة التقيف وبر امج عمص  هو ي وتستقمص  لال الدور  يف
 اايقفص تيسااه االتفاقيااة اأطاريااة بخااملن  ممااا (،2017للمخااار  العلميااة والتقنالاجيااة )ايار/مااايا 

 ت ه اانا  لفرع ا صال على احدي ااقاييهه
يف التقد  اةرط والت ارا والدرو  ااستفاد  ينب ي ان يتناول الرتد واأبال :6 الخيار 

حياا  ينب ااي ان يقااان ا ااتخالع الاادرو   ،واامار ااا  ا يااد ، و ااذا ال  اارا  والفاارع إااااالً 
تفرض اية اعبان  ال من اشط  والسيا ا  العامة والربامج عملية قطرية اانطى وخاتة بقص بلد

تدعد البلدان ااتقدمة األطاراف والبلادان النامياة إ افية على البلدان النامية األطراف  وينب ي ان 
باانااا ، وينب ااي ان تقااد   يتعلااق فيمااا األطااراف ماان اجااص تعزيااز وتنفيااذ البطاااي وااراقبااة اان  يااة

 وترتد ال  را  يف نال التقيف واالحتياجا  يف  ص خمتلف السينارياها هاً معزط اً دعم
النامية يف نال تقييد احتياجا  التقيف مان  تدعد البلدان ااتقدمة البلدان :7 الخيار 

 حي  التمايص والتقنالاجيا وبنان القدرا ، وختضه ا خطة الدعد للرتد والتقييد بصار  دوريةه 
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وينب ااي ان تسااتخد  ايااه األطااراف القناااا  اااجاااد  ب يااة تقاادخ ااعلامااا ، حسااب  
دعاااد أجااارانا  التقياااف، وبخاااملن تتلقااااع مااان  وماااا يقاااد  للبلااادان النامياااة ماااا االقتضاااان، بخاااملن

األ خطة ااضطله ضا، ويخمص ذلك الة اماار من اا التقاد  اةارط والت اارا والادرو  ااساتفاد  
 وال  را  يف تقدخ الدعد، ب ية  فالة الخفافية وااسانلة وتخ يه افضص اامار ا ه[

بصااار  دوريااة وتبل  ااا  ]حتادد ايااه األطااراف اولاياهتااا الاطنيااة يف نااال التقيااف وحتاادق ا -58
إىل مااا متر األطااااراف، عااان طريااااق األما اااة، با ااااتخدا  قنااااا  اأباااااليف القائماااة، عنااااد االقتضااااان، 

يقااااااان عااااااد  وجاااااااد  وال واال ااااااتعا ة باال ااااااةاتي يا  واشطاااااا  القائمااااااة مااااااى  ا ااااااب متاحااااااةه
ودعااد ماان اهليااة ا صااال علااى الاادعد ااااايل والتقااين اً ا ااةاتي يا  وخطاا  وطنيااة للتقيااف ما عاا
 بنان القدرا  اشاع بإجرانا  التقيفه[

يف   ااا ]حتساان البلاادان ااتقدمااة األطااراف اأباااليف عاان تقاادخ الاادعد ألدااراض التقيااف، -59
 من االتفاقيةه[  12و 4بااادتني  ذلك من خالل البالدا  الاطنية ااقدمة عمالً 

)ا( ماان االتفاقيااة، عاان 6  اااااداألطااراف، يف إطااار الافااان بالتزاماهتااا  اجااب  ]تتقا ااد -60
 طريق األما ة، ااعلاما  وااعارف والدرو  ااستفاد  بخملن ممار ا  التقيفه[

 [تقا د ااعلاما  وااعارف والدرو  ااستفاد ]  
61-  

تااااان   اياااااه األطاااااراف باااااالتعلد يف ناااااال التقياااااف عااااان طرياااااق تقا اااااد  :1الخياااااار ] 
يعتماااد مااان /يا اااه ارهنااااً  ااان ممار اااا  التقياااف، ااعلاماااا  وااعاااارف والااادرو  ااساااتفاد  بخااامل

 طرائق وإجرانا :
يلاااز  ان تطلاااب هي اااة اأدار  إىل اهلي اااة الفرعياااة للمخاااار  العلمياااة  الخياااار )أ(: 61-1 

 نة التقيف ان تضه مبااد  تاجي ياة لتعزياز تقا اد ااعلاماا  وااعاارف والادرو  /والتقنالاجية
 ي ااتعلااق بتااملقها  ت ااه اانااا  والقابليااة للتااملقر باار والتقيااف ااسااتفاد  يف إطااار بر ااامج عمااص  ااهو 

 معر: 
 تداري ال  ر  ااعرفية يف تنفيذ التقيف   )ا( 
 تعزيز القدرا  اةلية واا  سية   )ا( 
 حتسني ا اا ب اأقليمية والعابر  للطدود   )و( 
اً وفقاااااتخااااا يه اياااااه األطاااااراف علاااااى تنفياااااذ بااااارامج ترباياااااة وت قيفياااااة  )د( 

 اعالعه  14 لفقر ل
يطلب م متر األطراف إىل اهلي ا  ااعنية ان تضه مبااد  تاجي ياة لتعزياز  الخيار ):(: 

تقا د ااعلاما  وااعارف والدرو  ااستفاد  يف إطار بر امج عمص  اهو ي ااتعلاق بتاملقها  ت اه 
 اانا  والقابلية للتملقر بر والتقيف معر:
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ألطااراف علااى بنااان القاادر  علااى التااملقلد والتقيااف مااه اآلقااار تتعاااون ايااه ا :2 الخيااار 
 الضار  لت ه اانا  عن طريق تقا د ااعلاما  بخملن افضص اامار ا  والدرو  ااستفاد ه[

]تخ ه ايه م  سا  األمد ااتطد  القائمة واا  سا  ااالية الدولياة والاطنياة علاى  -62
 والسااا ص الااادويل للتقياااف بخاااملن  يفياااة إدمااااو تااادابه تقااادخ معلاماااا  إىل مر اااز التباااادل الااادويل

 التطصني من العاامص ااناخية يف بران ا وميزا ياهتا للمساعد  اأوائيةه[ 
بااناا   يتعلاق فيما ]تخ ه ايه األطراف على تعزيز وحتسني البطاي وااراقبة اان  ية -63

اجااص إتاحااة بيا ااا  ومعلامااا  مناخيااة  مااه البيا ااا  ااناخيااة وحفظ ااا وحتليل ااا ووااذجت ا ماان 
 حمسنة لاا عي القرارا  على الصعيدين الاطين واأقليميه[

]تخ ه ايه م  سا  األمد ااتطد  القائمة واا  سا  ااالية الدولياة والاطنياة علاى  -64
 األطاااراف، عااان طرياااق اما اااة اتفاقياااة األماااد ااتطاااد  بخاااملن ت اااه ااناااا ، عااان تقااادخ معلاماااا  إىل

فياااة إدمااااو تااادابه التطصاااني مااان العااماااص ااناخياااة وتااادابه التاااملقلد ماااه ت اااه ااناااا  يف بران اااا  ي
 وميزا ياهتا للمساعد  اأوائيةه[

  [الةتيبا  اا  سية]  
اارفاااق  اااني[  تقفاااص ]البلااادان ااتقدماااة[ األطاااراف اادرجاااة ]يف :)مسااات ص( 1الخياااار ] -65

[ ]األطراف اادرجة يف اارفق تااد[ و/او اياه األطاراف ذا  ]األطراف اادرجة يف اارفق ال ا 
يقفي من الدعد اانا ب الذ   ما اال تطاعة، التنفيذ الفعلي لةتيبا  التقيف من خالل تافه

  قااان التنبااا  بااار والخااافاف واأ اااايف إىل ]البلااادان النامياااة األطاااراف[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف
 من االتفاقية: 4 اااد من  7و 5-3اارفق  ني[ يف  ياق الفقرا  

يف   ااا ختااد  الةتيبااا  اا  سااية ااتعلقااة/ذا  الصاالة بااالتقيف، :)مساات ص( 2الخيااار  
وباشساائر واأل ارار يف إطاار االتفاقياة،  واااً،ذلك  نة التقيف وفريق اشربان ااعاين بملقاص البلادان 

إجراناهتااا ااتعلقااة /مسااامهاهتا/يااذ التزاماهتاااهااذا االتفاااق وتاادعد ]البلاادان الناميااة[ األطااراف يف تنف
 بالتقيف  اجب هذا االتفاق:

 يلي: ما تطلب هي ة اأدار  إىل  نة التقيف الخيار )أ(: 65-1 
 ا ااااااااااتعراض اعمااااااااااال الةتيبااااااااااا  اا  سااااااااااية  اجااااااااااب االتفاقيااااااااااة يف )ا( 

في اا لقفالة اتساق اعماهلا وتعزياز ذلاك االتسااق، وإعاداد تاتايا  ينظار  2017 عا 
 او هي ة اأدار   /م متر األطراف يف دورتر ال ال ة والعخرين، و

إقامة وتع د اوجار تاراب  اقااج ماه الصاندوق األخضار  ‘:1‘الخيار  )ا( 
للمناااا  و اااائر الصاااناديق ]، والباااديص عااان متاياااص الااان ج واشطااا  واأجااارانا  ااخاااة ة 

 للتخفيف والتقيف[ 
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  اقاااج مااه الصااندوق األخضاار للمنااا  إقامااة وتع ااد اوجاار تااراب ‘:2‘الخيااار  
يف تاطيااه التمايااص بااني التخفيااف  50/50و ااائر الصااناديق، مااه مراعااا  الاان ج ااتااااطن 

 والتقيف 
 تقييد ااعلاما  ااتعلقة بدعد التقيف   )و( 
 تقدخ تاتيا  عن من  يا  التقيف القائمة  )د( 
 يف ودعم اهقد ينا ب من إجرانا  لتعزيز ج اد التق ما اختاذ )ه( 
تعاازط هي ااة اأدار  الةتيبااا  اا  سااية للتقيااف  طالبااة  نااة  :(3)الخيااار ):( 
 يلي:  ا التقيف
 تخ يه ا  اد العااية اانسقة بخملن التقيف   )ا( 
 بتخطي  التقيف وتنفيذع  يتعلق فيما تعزيز ااعارف والف د )ا( 
 ة رتد وحتليص احتياجا  التقيف واااارد ااتاح )و( 
 تعزيز االتساق والتآطر مه اا  سا  القائمة ااعنية   )د( 
في اااا   اااا تاقياااق اوجااار الاااةاب  ماااه القيا اااا  التخااا يلية لآللياااة ااالياااة، )ه( 

 الصندوق األخضر للمنا  
تعزيااااااز القاااااادر  اةليااااااة واا  سااااااية علااااااى إعااااااداد إجاااااارانا  التقيااااااف  )و( 
 وتنفيذهاه

 يلي: ما ا  اا  سية للتقيف من خاللتعزط هي ة اأدار  الةتيب 65-2 
تقااادخ مزياااد مااان اأرشاااادا  بخاااملن  ااابص مسااااعد  ]البلااادان النامياااة  )ا( 

اارفق  ني[ على اال تقال إىل طار التنفيذ القامص  األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف
 بنان على خطط ا الاطنية للتقيف 

او /يل ا ااتقامااص وتخاا  تفصاايص اوجاار الااةاب  بااني اا  سااا  وتعزيااز )ا( 
ااساااامها  ااتعلقاااة باااالتقيف لضااامان تعزياااز /تقااادخ ام اااص ااسااااعد  لصااااحل االلتزاماااا 

اا  سااا  القائمااة م ااص  نااة التقيااف، والل نااة التنفيذيااة ااعنيااة بالتقنالاجيااا، والل نااة 
الدائماااة ااعنياااة بالتماياااص، والصاااندوق األخضااار للمناااا ، ودعاااد إجااارانا  التقياااف مااان 

 اارفق  ني[  البلدان النامية[ ]األطراف ده اادرجة يفجا ب ]

__________ 

   ه2-65، و1-65، و1-61اقةحب هذع الفقر   خيار للفقرا   (3)
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تخااا يه إ خاااان مرا اااز تقياااف إقليمياااة يف اانااااطق اأقليمياااة الرئيساااية  )و( 
للمساااااعد  علااااى تاااااطني الاااادعد وإجااااران البطاااااي وتبااااادل ااعااااارف وتقاااادخ التاااادريب 

 للطقاما  
الرئيسااااية  إ خااااان مرا ااااز إقليميااااة للتقيااااف يف ايااااه ااناااااطق اأقليميااااة )د( 

للمساعد  على تيسه إقامة قاعد  معرفية إقليمية عن ا  ر ا ت ابا  التقيف مالنماة 
للمنطقااة ماان اجااص إتاحااة بنااان القاادرا  يف نااال ا اات ابا  التقيااف وتيسااه البطاااي 

 ااتعلقة بتدابه التقيف 
إ خان مرا ز وطنية للتقيف يف  اص بلاد للمسااعد  علاى تيساه إقاماة  )ه( 
عرفيااة وطنيااة عاان ا  اار ا اات ابا  التقيااف مالنمااة للبلااد ماان اجااص إتاحااة بنااان قاعااد  م

 القدرا  يف نال ا ت ابا  التقيف وتيسه البطاي ااتعلقة بتدابه التقيف 
تعزيز التآطر وتدعيد العمص ماه اانظماا  واارا از والخابقا  الاطنياة  )و( 

 يف وتنفيذها واأقليمية والدولية ب ية تعزيز إعداد إجرانا  التق
 قد ينا ب من إجرانا  لتعزيز ج اد التقيف ودعم اه ما اختاذ )ط( 

 يلي: ما تااتص هي ة اأدار  تعزيز الةتيبا  اا  سية للتقيف من خالل 65-3 
 [م  سية ]جديد [:  [ترتيبا  ]ال ]إ خان[ ]إعاد  تنظيد[ ]ال الخيار )أ(: 

 ني تنفيذ إجرانا  التقيف  هي ة فرعية للتقيف لتطس ‘:1‘الخيار  )ا( 
إ خان هي ة فرعية للتقيف لتزويد م متر األطراف وهي اتار الفرعياة  ‘:2‘الخيار  

األخرج  علاما  ومخار  منا ابة مان حيا  التاقياب بخاملن ااساائص ااتعلقاة باالتفاقياة 
 فضااااًل عااانومسااااعد  مااا متر األطاااراف علاااى تقيااايد ا اااتعراض التنفياااذ الفعلاااي للتقياااف، 

اانا ب من حي  التاقيب والقايف ااقد  يف نال التقيف مان البلادان ااتقدماة الدعد 
 األطراف إىل البلدان النامية األطرافه

الصااندوق األخضاار  ادان تااندوق التقيااف دور  افااذ  للتقيااف  اامن )ا( 
  للمنا 

الصااندوق األخضاار  ادان تااندوق التقيااف دور  افااذ  للتقيااف  اامن )و( 
 يقفااص  ااا ص اأجاارانا  ااخااة ة ااتعلقااة بااالتخفيف والتقيااف،للمنااا ، وتخاا يعر متاياا

ان ااتقدماة إىل وا صاال علي اا تقادم ا البلاد إتاحة اماال إ اافية  افياة  قان التنبا  ضاا
  البلدان النامية

 مر ز خط  التقيف الاطنية، و[:   ص للتقيف ]يقا  على ا ا  )د( 
ااسااااااامها  والااااااربامج يساااااا ص ويعاااااارض و/او يعااااااةف باااااااأجرانا  و  '1' 

 الاطنية يف نال التقيف  
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 يعزط التعاون بخملن التمايص والتقنالاجيا ودعد بنان القدرا    '2' 
يسااااات مه ااعلامااااااا  ااتعلقااااااة بعماااااص الةتيبااااااا  اا  سااااااية  اجااااااب  '3' 

 االتفاقية ويتيس تلك ااعلاما  لألطراف  
 ظار عاايهيرتد وودد التقد  وال  را  يف التقيف من من '4' 
 مر ز دويل للتبادل و  ص يقان: )ه( 
   ابااة مساااتادي شطاا  التقياااف الاطنيااة، وا ااااليب التقيااف، وقائماااة '1' 

خااااربان التقياااااف، وتقاااااارير فاااااة  الساااانتني عااااان دعاااااد التقياااااف، و اااااذا 
 ااعلاما  ااتعلقة بالتقنالاجيا وبنان القدرا  يف نال التقيف  

 ريف للتقيف ي عب جبملة امار من ا:منرب تقين ومع ‘:1‘الخيار  )و( 
 اان  يا  وااقاييه واا شرا   '1' 
 وتملقها  ت ه اانا   وذجة  ينارياها  '2' 
 تعزيز ف د اال عقا ا  العااية ااةتبة على التقيفه '3' 

تعزيااز بر ااامج عمااص  ااهو ي عاان طريااق إ خااان مناارب تقااين ومعااريف  اجااب  :(4)‘2‘الخيااار  
 يلي: ما ان للتقيف  تتاىل  نة التقيف تخ يلر من اجصإطار  ا ق

 فضااًل عانتطاير وتعزيز القادرا  العااياة واأقليمياة والاطنياة واةلياة،  '1' 
 القدرا  االجتماعية اعا ة شاادص التقيف ومقاييسر 

السعي إىل إ خان منابر وشبقا  معرفية للتقيف يف ايه ااستايا   '2' 
  ه اعماهلا وا رع على حسن 

 التطااااااااال إىل ادا  لالرتقااااااااان  نااااااااافه التقيااااااااف وممار ااااااااا  التقيااااااااف '3' 
 وحمصالتر 

السعي إىل إدراو اج اأدار  ااستدامة للنظد اأيقالاجية يف ختطاي   '4' 
 التقيف 

 تملمينية  تاطيه األخطار ااناخية عن طريق آليا  '5' 
علاى التقياف واوجار الاةاب  حتسني ف د اال عقا اا  العااياة ااةتباة  '6' 

 بني ا  اد اةلية وااسامها  الاطنية وإجرانا  التقيف العااية 

__________ 

   ه65و 61هذع الفقر   خيار للفقرتني  اقةحب (4)
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تعزيز ف د التقد  اةرط يف ا د مان قابلياة التاملقر علاى الصاعيد العاااي  '7' 
يف ذلااك التقااد  اةاارط تاااا حتقيااق   ااا واأقليمااي والاااطين واةلااي،

 اهلدف العااي ااتعلق بالتقيف 
 اامان وجاااد ا اااليب وادوا  لتقياايد آقااار ت ااه اانااا  وقابليااة التااملقر  '8' 

 وحمصال  التقيف  بت ه اانا 
الساااااعي إىل اتبااااااي ااااااج قاااااائد علاااااى النتاااااائج يساااااتعني برتاااااد وتقيااااايد  '9' 

 حمصال  التقيف 
 تيسه تقييد فعالية تدابه التقيف  '10'
عراض شاااااامص  مياااااه إتااااادار والياااااة إىل  ناااااة التقياااااف باااااإجران ا ااااات '11'

، 2017 عااا  الةتيبااا  اا  سااية التقنيااة واااليااة ااتعلقااة بااالتقيف يف
 على ان:

   ال يقاان علاى حسااا اشاربا  الايت ا تسابت ا اهليا اص القائماة
)م ااص فريااق اشااربان ااعااين بملقااص البلاادان  وااااً ااعنيااة بملقااص البلاادان 

 (، بص يستند إىل تلك اشربا هوااً 
 منرب معريف عااي ي عب جبملة امار من ا: ‘:1‘ر الخيا] )ط( 
 البيا ا  وااعلاما  والدرو  ااستفاد  بخملن التقيفه '1' 

 يلي:   ا إ خان منرب معريف عااي للتقيف يقا  ‘:2‘الخيار  
وتقا اااد وإدار  البيا اااا  وااعلاماااا  ذا  الصااالة بخاااملن  تيساااه ااااه '1' 

 إجرانا  التقيف 
ا  عااان التقاااد  اةااارط يف إجااارانا  التقياااف مااان منظاااار يقاااد  معلامااا '2' 

 عااي 
يعااااااازط تباااااااادل ااعاااااااارف والااااااادرو  ااساااااااتفاد ، وافضاااااااص اامار اااااااا   '3' 

 ااستخلصة من إجرانا  التقيف 
يعاااااازط تطاااااااير اان  يااااااا  وااقاااااااييه واا شاااااارا  لصاااااااحل إجاااااارانا   '4' 

 التقيفه
يااا  القائمااة اارتبطااة ينب ااي إ خااان آليااة للتقيااف ماان اجااص إدماااو اآلل ) ( 

بالتقيف واشسائر واأل ارار، وتزوياد ما متر األطاراف وهي اتار الفرعياة  علاماا  ومخاار  
يف الاقااب اانا ااب بخااملن ااسااائص ااتعلقااة باالتفاقيااة، ومساااعد  ماا متر األطااراف علاااى 

الادعد اانا اب مان حيا  التاقياب  فضااًل عانتقييد ا تعراض التنفيذ الفعلي للتقيف، 
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قااااايف ااقااااد  يف نااااال التقيااااف ماااان البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف إىل البلاااادان الناميااااة وال
 األطرافه

عااااد  اختاااااذ ترتيبااااا  م  سااااية جديااااد  بخااااملن التقيااااف ألدااااراض هااااذا  الخيااااار ):(: 
 االتفاق 
 يا اه الةتيااب اا  سااي اانا ااب آلليااة التاملقلد مااه ت ااه اانااا  والتنميااة  الخيااار )ج(: 
 ااستدامةه
قد يتخذ م متر األطراف قرارا  لتبسي  اآلليا  والعمليا  القائمة ااتعلقاة  :3 يارالخ 
 اعتماد آليا  وعمليا  جديد  عند الضرور ه او بالتقيف
ماان اجااص دعااد  تعاازط ايااه األطااراف التعاااون لتاان   بالةتيبااا  اا  سااية :4 الخيااار 

اأرشااااد التقاااين والااادعد يف ناااال امياااه ااعلاماااا  وااعاااارف بخاااملن التقياااف وتزوياااد األطاااراف ب
 التقيفه[

 ]تقان  نة التقيف هي اهلي ة الرائد  يف نال التقيف  اجب هذا الربوتا اله -66
علاى اآلقاار اأقليمياة ااتاقعاة  وحتدد  نة التقيف ا عقا ا  ج اد التخفيف اأاالياة 

 ، وذلااك ضاادف مساااعد  هااا ماجاااد ماان علااا  مااا يف القطاعااا  الرئيسااية، باال ااتناد إىل افضااص
 يلي: ما البالغ على البلدان النامية القابلة للتملقر

 ختطي  التقيف على الصعيد الاطين  )ا( 
 التملقها  ااتاقعة  ق را  القدرا  وااعارف يف  ان حتديد )ا( 
 و ه ا ةاتي يا  اعا ة التملقه ااتاقهه )و( 
اأدار  بخاملن نااال  االهتماا  ذا  األولاياة  إىل هي اةاً  اناياً وتقد   نة التقيف تقرير  

 بالنسبة للمناطقه[
 م  سية معزط  شدمة هذا االتفاقه[ ترتيبا  او تلز  ترتيبا  م  سية جديد  ]قد -67

 [ الخسائر واألضرارالخيار األول: ]  
]تسااالد األطاااراف باااملن عاااد   فاياااة التخفياااف والتقياااف يااا د  إىل اازياااد مااان اشساااائر  -68

ار وان الدعد ااايل والتقين  يتا  للبلدان النامية واجملتمعا  اةلية القابلة للتاملقر  اي اابار واأل ر 
 النااة عن  ص من الظااهر القصاج والظااهر البطي ة ا دويه[ اشسائر واأل رار

اشسااائر واأل اارار يف ا اااال  الاايت يقااان في ااا التخفيااف والتقيااف داااه   :1الخيااار ] -69
  افيني:



FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03583 58 

تخاااا ه ايااااه األطااااراف علااااى ا ااااتطداي  ظااااد ل  ااااذار اابقاااار  الخيااااار )أ(: 69-1 
وفقاااااً [ يف إطااااار بالداهتااااا الاطنيااااة، Xوخطاااا  أدار  األخطااااار، وإبالد ااااا إىل األما ااااة  لااااال ]

 تعدع وتعتمدع هي ة اأدار  من طرائق وإجرانا ه اا
  اايما من ااا تلااك وال يااة،تقااد  البلاادان ااتقدمااة الاادعد إىل البلاادان النام الخيااار ):(: 

 باآلقار الضار  لت ه اانا ، من اجص ناضة اشسائر واأل راره القابلة للتملقر البالغ
تباشر هي ة اأدار  عملية يف ماعد اقصاع اجتماع ا األول ب رض  الخيار )أ(: 69-2 

 رفااق  ااني[،إ خااان  ظااا  تعاااي  لاادعد ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف اا
والااادول ا زرياااة الصااا ه  النامياااة والبلااادان األفريقياااة ااتاااملقر  باااالظااهر  واااااً  ااايما اقاااص البلااادان  وال

 البطي ة ا دويه
تباشااار الل ناااة التنفيذياااة آللياااة وار اااا الدولياااة ااعنياااة باشساااائر واأل ااارار  الخياااار ):(: 

ع اا األول ب ارض إ خاان  ظاا  تعايضاا  اارتبطاة بآقاار ت اه ااناا  عملياة يف ماعاد اقصااع اجتما
 لتقدخ الدعد من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلدان النامية األطرافه

اأشااار  إىل آليااة وار ااا الدوليااة ااعنيااة باشسااائر واأل اارار اارتبطااة بتااملقها   :2 الخيااار 
 ت ه اانا  
 عد  اأشار  إىل اشسائر واأل راره[  :3 الخيار 

ختاد  آلياة وار اا الدولياة هاذا االتفااق واار  تفعيل اا بالقاماص باال اتعا ة  :1لخيار ا] -70
 بطرائق وإجرانا  تعدها وتعتمدها هي ة اأدار : 

تاادعد ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف[ واألطااراف ]اادرجااة يف اارفااق  ااني[ و/او  70-1 
اال ااااتطاعة تنفيااااذ آليااااة وار ااااا  ]يف اارفااااق ال ااااا [ ]يف اارفااااق تاااااد[ و/او ايااااه األطااااراف ذا 

 الدولية عن طريق تقدخ التمايص  
 تا ه مباد  تاجي ية لألخذ بن ج شامص يف إدار  خماطر اانا    70-2 
ت عااازط الةتيباااا  اا  ساااية  اجاااب االتفاقياااة مااان اجاااص دعاااد تنفياااذ االلتزاماااا   70-3 

 ااتصلة باشسائر واأل رار  اجب هذا االتفاق:
بخااملن إ خااان مرفااق تنساايقي معااين بالتخاارد الناشااو عاان ت ااه احقااا   )ا( 
 يلي: ما اانا  يتاىل
 تقدخ الدعد ل داقة يف حاال  الطاار    '1' 
 ااساعد  يف تنظيد اهل ر  وختطي  إعاد  التاطني   '2' 
 اختاذ تدابه تعايضيةه  '3' 
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 يتاااىلاحقااا  بخااملن إ خااان مر ااز لتبااادل ااعلامااا  عاان  قااص ااخاااطر  )ا( 
 يلي: ما

 إتاحة مستادي معلاما  عن التملمني و قص ااخاطر  '1' 
مساعد  األطراف على إعداد ا ةاتي يا  أدار  ااخااطر وا صاال  '2' 

 على افضص عقاد التملمني 
 تيسه الدعد ااايل أعاد  التملهيصه  '3' 

ر ألداراض هاذا عد  اختاذ ترتيبا  م  ساية جدياد  بخاملن اشساائر واأل ارا :2 الخيار 
 ينب ي تعزيزها بخقص منفصص عن االتفاقه[ /االتفاقه آلية وار ا الدولية  افية

المااااااادة  ااااااين: ] )مقتاااااار  سفصاااااال مسااااااتقل عاااااان الخسااااااائر واألضاااااارار(:الخياااااار الثاااااااني   
 [واألضرار الخسائر

يلااااي  فيمااااا ]تنخاااامل  اجااااب هااااذا الربوتا ااااال آليااااة دوليااااة للتصااااد  للخسااااائر واأل اااارار، -68
 هتفصيل ا

ااج للتصااد  للخسااائر واأل اارار  -69 ال اارض ماان اآلليااة هااا تخاا يه ودعااد إعااداد وتنفيااذ  ا   
 اارتبطة باآلقار الضار  النااة عن ت ه اانا ه

وفقاااااااً تساااااتند اآلليااااااة الدوليااااااة ااعنياااااة باشسااااااائر واأل اااااارار إىل األعماااااال ااضااااااطله ضااااااا  -70
يف ذلاك   ا تطاير تلك األعمال،، وتااتص 20-  ا/2، و19-  ا/2، و18-/  ا3 لمقررا ل

بلار  طرائق وإجرانا  لتخ يص اآللية ودعم اه و اف تخاري، حساب االقتضاان، اهلي اا  وافرقاة 
اشاااربان القائماااة  اجاااب االتفاقياااة، و اااذلك اانظماااا  ذا  الصااالة وهي اااا  اشاااربان خاااارو  طااااق 

 االتفاقية، وتسةشد بالساابق ذا  الصلة يف القا ان الدويله
ختضاااه اآللياااة الدولياااة ااعنياااة باشساااائر واأل ااارار لسااالطة وتاجيااار ]هي اااة اأدار [ ]مااا متر  -71

 األطراف العامص باتفر اجتماي األطراف[ يف هذا الربوتا اله
]تبادر[يبادر]هي اااة اأدار [ ]مااا متر األطاااراف العاماااص باتااافر اجتمااااي األطاااراف يف هاااذا  -72

 اابيص  ال بعمليااة و ااه اااج للتصااد  لأل اارار الدائمااة الاايتهتا[ األوىل، ر الربوتا اال[ يف دورتاار]دو 
أتالح ا النااة عن ت اه ااناا  الاذ  يتسابب في اا اأ ساان، و]تساعى[ يساعى إىل إمتاا  هاذع 

 العملية يف دضان اربه  ناا ه[ 
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  [الخسائر واألضرار] :(5)الثالثالخيار   

للتصاد  للخساائر واأل ارار اارتبطاة ]ال رض من آلية اشسائر واأل رار ها تنفيذ  ا   ج  -68
يف ذلااك الااة امااار من ااا الظااااهر القصاااج والظااااهر البطي ااة   ااا باآلقااار النااااة عاان ت ااه اانااا ،

 البالغ باآلقار الضار  لت ه اانا ه وهلذا ال رض: ا دوي، يف البلدان النامية القابلة للتملقر
 اااذار اابقااار وخطااا  أدار  تخااا ه اياااه األطاااراف علاااى ا اااتطداي  ظاااد ل  )ا( 

األخطاار خاتاة بقااص مان الظاااهر القصاااج والظاااهر البطي اة ا اادوي، وإبالد اا إىل األما ااة يف 
 تعدع وتعتمدع هي ة اأدار  من طرائق وإجرانا ه اوفقاً اإطار بالداهتا الاطنية، 

ظاا  تعااي  تباشر هي ة اأدار  عملية يف ماعاد اقصااع اجتماع اا األول ب ارض إ خاان   -69
والدول ا زرياة الصا ه  النامياة والبلادان  وااً  يما اقص البلدان  وال لدعد البلدان النامية األطراف،

 األفريقية ااتملقر  بالظااهر البطي ة ا دويه
ختد  آلية وار ا الدولية هذا االتفاق  عملية هلا طرائق وإجرانا  تعدها وتعتمدها هي ة  -70

 اأدار ه
او األطاااراف األخااارج ذا  اال اااتطاعة تنفياااذ آلياااة /لبلااادان ااتقدماااة األطاااراف وتااادعد ا -71

 وار ا الدولية عن طريق تقدخ التمايصه
ت عااد آليااة وار ااا الدوليااة، يف إطااار اعماهلااا، مباااد  تاجي يااة لاان ج شااامص ي تبااه يف إدار   -72

 خماطر اانا ه
ار اااا الدولياااة ي عاااب باشساااائر ينخااامل  اجاااب هاااذا الااانص فرياااق ماااايل تقاااين  اجاااب آلياااة و  -73

 واأل راره
 يلي:  ا يضطله الفريق ااايل التقين -74

 مست معا  إقليمية للمخاطر لدعد اشط  اأقليمية لنقص ااخاطر  إ خان )ا( 
 تقدخ الدعد ابادرا  التمايص البالغ الص ر  )ا( 
 ا تقخاف متايال  التعاي  عن الظااهر البطي ة ا دويه )و( 

تضاه هي ااة اأدار  الةتيبااا  ااتعلقااة باشسااائر واأل ارار عاان طريااق إ خااان مرفااق تنساايقي  -75
 معين بالتخرد الناشو عن ت ه اانا ه

 يلي: ما يتاىل اارفق التنسيقي ااعين بالتخرد الناشو عن ت ه اانا  -76
 و ه تدابه ل داقة يف حاال  الطاار   )ا( 
  ر  وختطي  إعاد  التاطني ااساعد  يف تنظيد اهل )ا( 
__________ 

 من اشيار األول اعالعه مقة   فصص مستقص عن اشسائر واأل رار بدالً  (5)
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 و ه إجرانا  تنسيق تدابه التعاي ه )و( 
 معلاما   قص ااخاطره ينخمل  اجب هذا النص مر ز لتبادل -77
 معلاما   قص ااخاطر ها: ال رض من مر ز تبادل -78

 إتاحة مستادي معلاما  عن التملمني و قص ااخاطر  )ا( 
تي يا  أدار  ااخااااطر وا صاااال علاااى مسااااعد  األطاااراف علاااى إعاااداد ا اااةا )ا( 

 افضص عقاد التملمني 
 تيسه الدعد ااايل أعاد  التملهيصه[[ )و( 

 : -ا زن هان  اقةاحا  هيقلية بخان  
 إىل فصص مخةي بخملن اا  سا ه 50 الفقر  قص  
 يف مقرره 50 الفقر إدراو  
 إىل الفصص ااتعلق بالتمايصه  1-50 الفقر  قص  
 إىل فصص مخةي بخملن االلتزاما ه 54و 51قرتني  قص الف 
 ا زن يانه مه 54و 51تنسيق الفقرتني  
 يف مقرره 57 الفقر إدراو الفقرا  الفرعية )ا( إىل )ه( من  
 65إىل  57يف  ص االتفااق والفقارا  مان  54إىل  50تضمني الفقرا  من  
 يف مقرره
 بخملن اا  سا ه 65 الفقر و  61 الفقر دمج  
 يف مقرره 61 الفقر او إدر  
 همستقالً اً ينب ي ان تقان اشسائر واأل رار عنصر  

 [التمويل]] -واو 
 الخيار األول:  
 [ااباد  التاجي ية]  

تقد  ]ايه البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجاة يف اارفاق  اني[  :1الخيار ] -79
رفااق تااااد[[ ]األطااراف ذا  اال ااتطاعة، ماااه واألطااراف األخاارج اادرجااة يف ]اارفاااق ال ااا [ ]اا

مراعا  تطار القدرا [ ]البلادان ذا  اال اتطاعة[ التماياص ااتعلاق بااناا   ا ايلة ]لتعزياز العماص 
تت ااوط  ال اأبقان على ارتفاي ا رار  يف حدود من اجص حتقيق هدف االتفاقية[ ]لتطقيق هدف
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مسااتدامة امااه بااني التقيااف  تنميااة ساااقا درجااة م ايااة[[ وحتقيااق ]م 1.5]درجتااني م ااايتني[ ]
اً والتااملقها  ااةتبااة علياار و[ التطااال الااالط  لتطقيااق هااذع ال ايااة ومتاشااي والتخفيااف ماان ت ااه اانااا 

لتزاماهتااااا وفقاااااً المااااه احتياجااااا  ]البلاااادان الناميااااة[ ]األطااااراف دااااه اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[، 
 من االتفاقية، ومبااد  االتفاقياة، 4 اااد ن م 9و 8و 7و 5و 4و 3وتع داهتا  اجب الفقرا  

متباينااة وقاادرا   ااص طاارف، واأ صاااف، مااه   اايما مباااد  ااساا وليا  ااخااة ة وإن  ا ااب وال
اأشااار  إىل ان ماادج تنفيااذ ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[ 

البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطاراف اادرجاة يف  اف يتاقف على فعالية تنفيذ ]اً التزاماهتا فعلي
اارفااااق  ااااني[ ]األطااااراف ذا  اال ااااتطاعة، مااااه مراعااااا  تطااااار القاااادرا [ ]ايااااه البلاااادان ذا  

بااااارد ااالياة، و قاص التقنالاجياا وبناان القادرا ، ماه االعاةاف  يتعلاق فيماا اال تطاعة[ التزاماهتا
[ ]األطراف ده اادرجاة يف اارفاق  اني[ مان الادعد قاد بملن احتياجا  ]البلدان النامية األطراف
ماان االتفاقيااة، والتسااليد با اجااة  4 اااااد ماان  7 الفقاار تت ااه  اارور الاازمن و قاان تلبيت ااا يف إطااار 

طار وار ا للمبادر  ااعزط  شفا  اال بعاقاا  الناااة عان إطالاة ال اباا  وفقاً أإىل متايص ا راجة 
لك الن ج البديلة ل جارانا  القائماة علاى النتاائج م اص التخفياف والتقياف يف ذ  ا وتدهارها ]،

 ااخة ني من اجص اأدار  ااتقاملة وااستدامة لل ابا [ 
ااعااة التمايااص ااتعلاااق  او يلااز  ان يعبااو  اااص طرف/ايااه األطااراف فااارادج :2 الخيااار 

 ا ااد لعااد  ااااوط  ا اايلةباانااا  عاان طريااق إجاارانا  متناعااة مسااتمد  ماان طائفااة ماان ااصااادر  
األقصااااى لدرجااااة ا اااارار  يف األجااااص الطايااااص، وحتقيااااق التطااااال الااااالط  لااااذلك ال اااارض، حسااااب 

مع ا/مبااد  االتفاقياة واهاداف ا، ماه التساليد بملمهياة اً مس وليا   اص طارف وتطاار قدراتار ومتاشاي
ارفاااااق  اااااني[ ان تتااااااىل الااااادور القيااااااد  ]البلااااادان ااتقدماااااة األطاااااراف[ ]األطاااااراف اادرجاااااة يف ا

]األطااراف ذا  اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[، مااه 
االعااةاف بااملن بعاا  األطااراف وتاااو إىل دعااد الختاااذ اأجاارانا ، ومااه التسااليد بااملن احتياجااا  

يااه ت لااب با ااائص دعااد خمتلفااة/ينب ي ان تقااد  ]ا او األطااراف ماان الاادعد قااد تت ااه  اارور الاازمن
]األطااااراف[ ]البلاااادان[ ذا  اال ااااتطاعة[ ]األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ ]األطااااراف ذا  
اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ الاادعد ااااايل إىل األطااراف اةتاجااة للاادعد  مااه اأقاارار 

 بضرور  وجاد اقتصادا  ونتمعا  قادر  على التملقلد مه ت ه اانا   
ااعاااة التماياااص ااتعلاااق بااناااا  عااان طرياااق  او األطاااراف فااارادجتعباااو اياااه  :3 الخياااار 

األقصى لدرجاة ا ارار   لعد  ااوط ا د من نماعة متناعة من ااصادر  ا يلة إجرانا  متناعة
اأقارار باملن اأجارانا  الايت  اتتخذ  يف األجص الطايص، وحتقيق التطال الالط  لذلك ال رض، مه

مع اا، وبملمهياة ان تضاطله البلادان اً وتطاار قدراتار ومتاشاي تتفاو  حسب مس وليا   ص طرف 
ااتقدماة األطااراف باادور قياااد ، وبااملن بعاا  األطاراف وتاااو إىل دعااد الختاااذ إجاارانا ، واأقاارار  

ت لااب با اائص دعااد خمتلفااةه  او  اذلك بااملن احتياجاا  األطااراف ماان الادعد قااد تت ااه  ارور الاازمن
لااادعد ااااايل إىل األطاااراف اةتاجاااة للاادعد، ماااه اأقااارار وتقااد  اياااه األطااراف ذا  اال اااتطاعة ا

 بضرور  وجاد اقتصادا  ونتمعا  قادر  على التملقلد مه ت ه اانا  
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ماان هااذا االتفاااق، وبنااان علااى اهلاادف  5 اااااد ألهااداف اةاادد  يف وفقاااً ل :4 الخيااار 
ا  ومتملقلماة ماه آقاار ت اه خفيضاة اال بعاقا اياه اال ات مارا اً تصابس تادراي الن ائي لالتفاقياة،

متا اا   اأبقااان علااى ارتفاااي يساا د يف التطااال حنااا التنميااة ااسااتدامة، وبلااايف هاادف  ااا اانااا ،
بناان اقتصاادا   فضااًل عاندرجاة م اياة،  1.5 او درجة ا رار  العااية يف حادود درجتاني م اايتني

 ونتمعا  و ظد إيقالاجية قادر  على التملقلد مه ت ه اانا  
يف إطااار تنفيااذ هااذا االتفاااق، تقااد  ايااه البلاادان ااتقدمااة األطااراف ودههااا  :5 الخيااار 

ماان األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق ال ااا  التماياااص ااتعلاااق بااناااا ،  ا اايلة لتعزياااز العماااص مااان اجاااص 
يتماشاااى ماااه احتياجاااا    اااا حتقياااق هااادف االتفاقياااة وحتقياااق التطاااال الاااالط  لبلاااايف تلاااك ال اياااة،

 4و 3، والفقارا  3 ااااد مان  2و 1لتزاماهتاا وتع اداهتا  اجاب الفقارتني وفقاً الالنامية،  البلدان
 من االتفاقية  4 اااد من  9و 8و 7و 5و

  ايما مبااد  ااسا وليا  ااخاة ة وإن  ا اب وال ااباد  اانصاع علي ا يف االتفاقياة، 
ياجااا  البلاادان الناميااة األطااراف متباينااة وقاادرا   ااص طاارف، واأ صاااف، مااه االعااةاف بااملن احت
ماان االتفاقيااة،  4 اااااد ماان  7 الفقاار ماان الاادعد قااد تت ااه  اارور الاازمن، و قاان ماا بت ااا يف إطااار 

طاار وار اا للمباادر  ااعازط  شفا  اال بعاقاا  الناااة وفقااً أواأقرار با اجاة إىل متاياص ا راجاة 
 عن إطالة ال ابا  وتدهارها 

علاااى التنفياااذ  ذ البلااادان النامياااة األطاااراف اللتزاماهتاااا بصاااار  فعلياااة ااايتاقف مااادج تنفيااا 
باااارد ااالية و قص التقنالاجيا  يتعلق فيما الفعلي من جا ب البلدان ااتقدمة األطراف اللتزاماهتا

 وبنان القدرا  
ينب ااي ان تقااد  ايااه األطااراف ذا  اال ااتطاعة الاادعد ااااايل إىل األطااراف  :6 الخيااار 

اجااة للاادعد، باعتبااار ذلااك و اايلة لتطقيااق اهااداف هااذا االتفاااق، مااه اأقاارار بضاارور  وجاااد اةت
 اقتصادا  ونتمعا  قادر  على التملقلد مه ت ه اانا ه[

]تقاارر األطااراف ان تضااه هي ااة اأدار  معااايه ما اااعية لتطديااد األطااراف القااادر  علااى  -80
 تقدخ الدعده[ 

يل لال اااات مارا  اانطايااااة علااااى ا بعاقااااا  عاليااااة ماااان ]حتااااد األطااااراف ماااان الاااادعد الاااادو  -81
 يف ذلك اأعا ا  الدولية للاقاد األحفار ه[   ا القربان،

 :1الخيار ] -82
]تقااان تعب ااة، تقاادخ ]وإتاحااة[ التمايااص:[ تخاا ه األطااراف علااى  الخيااار )أ(: 82-1 

وليا   اااص طااارف تعب ااة التماياااص ااتعلااق بااناااا  ماان نماعاااة متناعااة مااان ااصااادر، حساااب مساا  
مع ااا، مااه اأقاارار بااملن تقااد  األطااراف ذا  القاادرا  األعلااى الاادعد إىل اً وتطااار قدراتاار ومتاشااي

 األطراف ذا  القدرا  األد :[
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تقدخ متايص  اف  قان التنبا  بار ]، با اائص من اا الاتاال ااباشار،[  )ا( 
نااا  يف إطااار تعزيااز ماان اجااص التنفيااذ القامااص وااعاازط لالتفاااق، وتعزيااز التصااد  لت ااه اا

 اااايما يف ]البلاااادان الناميااااة[ ]األطااااراف دااااه اادرجااااة يف اارفااااق  وال التنميااااة ااسااااتدامة،
إتاحاااة تعزياااز إجااارانا  التخفياااف والتقياااف ]ومحاياااة  اااالمة امناااا   اااني[، بطااارق من اااا

 األرض[ 
اشفي  اال بعاقاا ، وخفا  اال ات مار اانطاا  علاى  تخ يه النما )ا( 

من القربان، واحتياجا  التقيف لدج ]البلدان النامية[ ]األطراف ده ا بعاقا  عالية 
 اادرجة يف اارفق  ني[، والتنمية القادر  على التملقلد مه اانا   

 دعااااد إدماااااو األهااااداف ااتعلقااااة باانااااا  يف ناااااال  وا خااااطة اخاااارج )و( 
، وا سااابا  مخاامالة بالسيا ااا  العامااة ماان قبيااص الطاقااة، والزراعااة، والتخطااي  والنقااص

وفقاااً يتماشااى مااه الظااروف القطريااة و   ااا واشطاا  اأوائيااة، اااليااة الاطنيااة، والسيا ااا 
 ولايا  البلدان أل

العااماص "اال ات مارا  مان  "حتصاني"تعزيز ا  اد ااتااتلة من اجاص  )د( 
 يخمص التدفقا  ااالية العامة الدولية ذا  الصلة    ا ،"ااناخية

صااد  لت ااه اانااا  باأ ااافة إىل تنساايق ااعا ااة اأوائيااة، مااه تعزيااز الت )ه( 
 اأقرار بضرور  فصص التمايص ااتعلق باانا  عن ااعا ة اأوائية الرمسية  

تخ يه إتدار إشاارا  مان ا قاماا /حتفيز ا قاماا  علاى اختااذ  )و( 
 حتسني السيا ا  العامة  او إجرانا   يا اتية وتساية

 يد من التمايص القايف الذ   قان التنبا  بار لصااحل التقياف،تقدخ مز  )ط( 
 ااايما مااان اجاااص تنفياااذ إطاااار  اااا قان للتقياااف، ألداااراض بناااان القااادرا  اا  ساااية  ال

واألطاار القا ا يااة اانا اابة، وإدماااو التقيااف يف السيا ااا  اأوائيااة الاطنيااة، وعمليااا  
يااة التااملقلد مااه ت ااه اانااا  والتنميااة الرتااد والتقياايد ]والةتيبااا  اا  سااية اانا اابة م ااص آل

 ااستدامة[ 
الن اااااض بتنفيااااذ االلتزاما /الافااااان بااللتزامااااا  ماااان جا ب]البلاااادان  ) ( 

ااتقدمة األطراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  اني[ ]األطاراف ذا  اال اتطاعة، ماه 
ص، و قااص بالتماياا يتصااص فيمااا مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[

التقنالاجيا، وبناان القادرا  مان اجاص متقاني ]البلادان النامياة األطاراف[ ]األطاراف داه 
اادرجااة يف اارفااق  ااني[ ماان تنفيااذ السيا ااا  واال ااةاتي يا  واللاااائس وخطاا  العمااص 
ااتعلقااااة بااااالت قيف بت ااااه اانااااا  والتاااادريب وتاعيااااة ا م ااااار ومخااااار تر وحصااااالر علااااى 

 س  ميه األطراف باختاذ إجرانا  تقيف وختفيف فعالة يسم مما ااعلاما ،
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تيساه تقاادخ ااسااعد  إىل ]البلاادان الناميااة األطاراف[ ]األطااراف دااه  )ط( 
تنفياذ اأجارانا  /دعاد التملهاب للتنفياذ/اادرجة يف اارفاق  اني[ مان اجاص دعاد التملهاب

 ااتعلقة باانا  
 اً قينيمتاً إ خان بر امج للتملهب باعتبارع  خاط ) ( 
 الرفااااه إىل اقصااااى حااااد ماااان مسااااتاج الطمااااا  يف التخفيااااف وحتفياااازع، )ي( 

 من خالل تقدخ مدفاعا  لقان النتائج اةققة، حسب االقتضان   يما ال
مراعااا  االحتياجااا  االطااة والفاريااة والظااروف اشاتااة ألقااص البلاادان  )ل( 

 والدول ا زرية الص ه  النامية  وااً 
ج ق طاااار  اانطااااى يف تعب ااااة التمايااااص ااتعلااااق باانااااا   فالااااة اتباااااي ااااا ) ( 

 وتقد ر وإتاحتر 
 اااااه  التساااااليد با اجاااااة إىل آلياااااة خاتاااااة يف إطاااااار االتفااااااق لتساااااريه )ن( 
االطة الالطمة اساعد  البلدان األ  ر قابلية للتملقر اليت بادا  بالفعاص تعاي   اأجرانا 

والااادول ا زرياااة الصااا ه   وااااً لبلااادان حتااديا  وجادياااة جاااران ت ااه ااناااا ، مااان بااني اقاااص ا
 النامية والبلدان األفريقية 

تخااا يه ا خاااطة التملهاااب للتماياااص ااتعلاااق بااناااا ، م اااص حتساااني هتي اااة  ) ( 
 البي ة التمقينيةه

يف إطاااار تنفياااذ هاااذا االتفااااق، تقاااان ااااااارد ااالياااة ااقدماااة مااان البلااادان  الخياااار ):(: 
 طا التايل: ااتقدمة  ا ائص تنفيذ على الن

مااااارد جدياااد  وإ اااافية و افياااة و قااان التنبااا  ضاااا مقدماااة مااان البلااادان  )ا( 
ااتقدمااة األطااراف ودههااا ماان األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا  ماان اجااص تعزيااز التنميااة 

 ااستدامة يف البلدان النامية  
 يقفص في ا تيسه وحتسني  بص وتال البلدان النامية  )ا( 
ووادي   ح د اااارد ااالية اليت يتعني تقد  ا بصار  دورياة ي ستعرض )و( 

 ص مخه  ناا  يف  اان التقييماا  اانتظماة الحتياجاا  البلادان النامياة والف اا  يف 
  ياق اهلدف ااتفق علير ااتعلق بدرجة ا رار ه ويف اااارد ااقدمة،

 ايل:على النطا الت يقان التمايص ااتعلق باانا  الخيار )ج(: 
يقااد  يف شااقص ماااارد ماليااة جديااد  وإ ااافية و افيااة و قاان التنباا  ضااا  )ا( 

مقدماة ماان البلاادان ااتقدمااة األطااراف ودههااا مان األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا  ماان 
اجص تنفيذ االتفاقية بصار   املة ومعزط  يف إطار الن اض بالتنمية ااستدامة يف البلادان 

 النامية  
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إىل ااعا ااة اأوائيااة، مااه التسااليد  ويضاااف التصااد  لت ااه اانااا يعاازط  )ا( 
 بضرور  فصص التمايص ااتعلق باانا  عن ااساعد  اأوائية الرمسية 

 ايما مان  ال  قن التنب  بر لصاحل التقياف،اً  افياً  إ افي يتيس متايالً  )و( 
ة واألطاار القا ا يااة بنااان القاادرا  اا  سااي اجااص تنفيااذ إطااار  ااا قان للتقيااف، ألدااراض

 اانا بة 
 ياااان   بتنفيااااذ/وفان البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف اللتزاماهتا/بالتزاماهتااااا )د( 

يتصااص بالتمايااص و قااص التقنالاجيااا وبنااان القاادرا  ماان اجااص متقااني البلاادان الناميااة  فيمااا
 من االتفاقية  6 اااد األطراف من و ه خط  عمص لتنفيذ 

ياااذ هاااذا االتفااااق، تقاااان ااااااارد ااالياااة ااقدماااة مااان البلااادان يف إطاااار تنف الخياااار )د(: 
 ااتقدمة األطراف  ا ائص تنفيذ على النطا التايل:

شاااقص مااااارد مالياااة جدياااد  وإ اااافية و افياااة و قااان التنبااا  ضاااا  تتخاااذ )ا( 
مقدمااة ماان البلاادان ااتقدمااة األطااراف ودههااا ماان األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا  إىل 

النامية األطراف من اجص تنفيذ االتفاقية بصاار   املاة ومعازط  يف إطاار الن ااض  البلدان
بالتنميااااة ااسااااتدامة يف البلاااادان الناميااااة، با ااااائص من ااااا إتاحااااة اختاااااذ إجاااارانا  ختفيااااف 

 وتقيف معزط  
 تقفص تيسه وحتسني  بص وتال البلدان النامية  )ا( 
تناااول ااعا ااة اأوائيااة، ماااه تعاازط التصااد  لت ااه اانااا  باأ اااافة إىل  )و( 

 التسليد بضرور  فصص التمايص ااتعلق باانا  عن ااساعد  اأوائية الرمسية  
التقياف، علاى   قن التنب  بار لصااحلاً  افياً  إ افياً جديد تتيس متايالً  )د( 

شاقص مانس، وذلاك ألداراض من اا تنفياذ إطاار  اا قان  ويف ان يقان من مصادر عاماة
حقااا  ااتصاالة باالتقيف الاااارد  يف هااذا االتفااق، وبنااان القاادرا  اا  سااية للتقياف واأل

 واألطر القا ا ية اانا بة  
ووادي  اص ارباه  ااناا   ي ساتعرض ح اد ااااارد ااالياة بصاار  دورياة )ه( 

 ياق اهلدف ااتعلق بدرجاة  ويف يف  ان تقييما  منتظمة الحتياجا  البلدان النامية،
 ا رار ه[ 

تعبو األطراف/]البلدان ااتقدمة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة يف  الخيار )أ(: 82-2 
اارفااااق  ااااني[، األطااااراف األخاااارج اادرجااااة يف ]اارفااااق ال ااااا [ ]اارفااااق تاااااد[[ ]األطااااراف ذا  
اال تطاعة، مه مراعا  تطار القدرا [ ]اياه البلادان ذا  اال اتطاعة[ وتقاد  ااااارد ااالياة مان 

 يلي:  اااً يلي/تاخي ما من اجص فيذ االتفاقية  اجب هذا االتفاق،اجص تعزيز تن
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 فالة ااساوا  يف تاطياه التماياص باني إجارانا  التقياف   ‘:1‘الخيار  )ا( 
يف ذلااك متايااص إجاارانا  التخفيااف والتقيااف ااخااة ة،[  فالااة التاطيااه   ااا والتخفيااف]،

اف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ العاااادل باااني خمتلاااف منااااطق ]البلااادان النامياااة[ ]األطااار 
البلااادان فصاااارف اااااااارد ااالياااة مااااه مراعااااا  االحتياجاااا  االطااااة والفاريااااة  حتقااااد وتعزياااز

 والدول ا زرية الص ه  النامية   وااً والظروف اشاتة ألقص البلدان 
يف تاطياه التماياص  50/50]السعي إىل[ ] فالة[ الن ج ااتااطن  ‘:2‘الخيار  

والادول  واااً يف ااائاة مان التقياف ألقاص البلادان  50والتخفيف ]وختصيص  بني التقيف
ا زريااة الصاا ه  الناميااة[ مااه التسااليد بملمهيااة متايااص التقيااف ]، مااه مراعااا  االحتياجااا  

 والدول ا زرية الص ه  النامية[  وااً االطة والفارية والظروف اشاتة ألقص البلدان 
ة للتقياااف، علاااى ان يقاااان متاياااص التقياااف  لااار إعطاااان األولايااا ‘:3‘الخياااار  

تخاا يه األطااراف علااى إعطااان األولايااة للمساااعد  القائمااة علااى اااانس /علااى اااانساً قائماا
لصااحل التقيااف، مااه التساليد بملمهيااة متايااص التخفيااف ]، ماه مراعااا  االحتياجااا  االطااة 

   النامية[ والدول ا زرية الص ه  وااً والفارية والظروف اشاتة ألقص البلدان 
الساااعي إىل حتقياااق تاااااطن منا اااب  ااارور الااازمن باااني التخفياااف  ‘:4‘الخياااار  
 والتقيف 
منس األولاية الحتياجا  ]البلدان النامية[ ]األطراف ده اادرجاة يف  )ا( 

 ميه البلدان،  اارفق  ني[ واشط  واال ةاتي يا  واألولايا  الق طرية اانطى اةدد 
 ية تعزيز تقييما  االحتياجا  الاطنية  مه التسليد بملمه

 يتعلااق فيمااا مراعااا  ا اجااة إىل القفايااة والقابليااة للتنباا  ‘:1‘الخيااار  )و( 
بااااني  فيمااااا يتصااااص بالتقا ااااد اانا اااب لألعبااااان فيمااااا بتااادفق األماااااال، و اااارور  الا اااا 

مااه  ]البلادان ااتقدمااة[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفاق  ااني[ ]األطااراف ذا  اال ااتطاعة،
مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[، ومراعااا  االحتياجااا  االطااة 

 والدول ا زرية الص ه  النامية   وااً والفارية والظروف اشاتة ألقص البلدان 
ان تقااان جديااد  وإ ااافية و افيااة و قاان التنباا  ضااا ومسااتدامة،  ‘:2‘الخيااار  

يقفاي مان التادفقا  ااالياة  ماا في اا با اجاة إىل تقادخ يف حدود قياد اايزا ياة، ويعاةف
 ااعباامل  ماان نماعااة متناعااة ماان ااصااادر، العامااة واشاتااة، ال نائيااة وااتعاادد  األطااراف،

يف ذلااك ااصااادر البديلااة، يف  ااياق إجاارانا  التخفيااف اجملديااة وشاافافية التنفيااذ[،   ااا
والااادول  وااااً اشاتاااة ألقااص البلااادان  ومااه مراعااا  االحتياجاااا  االطااة والفارياااة والظااروف

 ا زرية الص ه  النامية[ 
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اً و افياااً ان تراعااي ا اجااة إىل متايااص جديااد للمنااا  يقااان إ ااافي ‘:3‘الخيااار  
يتصاااص  فيماااا ماااه مراعاااا  دورا  اايزا ياااة و ااارور  الا اااا  اً،و قااان التنبااا  بااار ومساااتدام
 دمة بني البلدان ااتق فيما بالتقا د اانا ب لألعبان

ااااانس في اااااا األولاياااااة للمصاااااادر العاماااااة، ماااااه التساااااليد باااااملن تعبااااامل  )د(  ان مت 
التااادفقا  ااالياااة مااان نماعاااة متناعاااة مااان ااصاااادر، العاماااة واشاتاااة، ال نائياااة وااتعااادد  

يف ذلااك ااصااادر البديلااة، يف  ااياق إجاارانا  التخفيااف اجملديااة وشاافافية   ااا األطااراف،
 التنفيذ 
 التطدي   /ة وختضه بصار  من  ية ومنتظمة للزياد ان تتسد باارو  )ه( 
ان تقااان قائمااة علااى النتائج/مسااتند  إىل االحتياجااا  وحتقااق ا اارب  )و( 

اقاار ممقاان، وتساات دف فاعليااة إجاارانا  التخفيااف والتقيف/ تااائج التخفيااف والتقيااف 
 اليت  قن قيا  ا واأباليف عن ا والتطقق من ا  

تتاااايس اارو ااااة، وتقفااااص القفااااان  والخاااافافية ان تتفااااادج االطدواجيااااة، و  )ط( 
وبنااان الخاارا ة بااني ا قامااا  والخاار ان اأوااائيني والقطاااي اشاااع ماان اجااص اال اات مار 

 خفي  اال بعاقا  قاامر القدر  على التملقلد مه ت ه اانا    يف مستقبص
بني بلدان ا ناا وتقاان ذا  طاابه طااعي  فيما ان تخ ه التعاون ) ( 

حتاااص حماااص التزاماااا   ال تقميلياااة، لقااان/ة للرقاباااة و قااان ان تقاااان إ اااافيةوداااه خا اااع
]األطاااااااراف اادرجاااااااة يف ]اارفاااااااق األول[ ]اارفاااااااق  اااااااني[ لالتفاقياااااااة[ ]األطاااااااراف ذا  
اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[، مااه اأقاارار 

األطااااراف  اجااااب  التزامااااا  بااااني بلاااادان ا ناااااا لاااايه ماااان  اااامن فيمااااا بااااملن التعاااااون
 االتفاقية 
ان ي عةف في ا با ت مارا  ]البلادان النامياة[ ]األطاراف داه اادرجاة  )ط( 

 التطايل يف إطار مسامهاهتا   يف اارفق  ني[/ايه األطراف يف دعد الت يه
با صاااااال علاااااى دعاااااد  يتصاااااص فيماااااا ان تطباااااق في اااااا عتباااااا  واط اااااة ) ( 

بقاااان األماااار علاااى "ة وشااافافة وقابلاااة للقياااا  تت ااااوط اأجااارانا ، ماااه اهاااداف وا اااط
   "حاهلا

ان تراعي القدر  على التقيف بدينامية مه ا قائق اات ه  والتطاارا   )ي( 
مااااه احقااااا  اً يف ذلااااك التمايااااص ااتعلااااق باانااااا ، متاشااااي  ااااا واالحتياجااااا  ااسااااتقبلية،

الاايت تعقااه /متباينااة وإن  ا ااب  اايما مباادا ااساا وليا  ااخااة ة ال االتفاقيااة ومبادئ ااا،
 تطار القدرا  وااس وليا   
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ان تراعاااي القااادر  علاااى التقياااف بصاااار  دينامياااة ماااه ا قاااائق اات اااه   )ل( 
والتطارا  واالحتياجا  ااستقبلية، يف  ان التنفياذ الفعلاي أجارانا  التخفياف وآقاار 

 مه احقا  االتفاقية ومبادئ ا اً ت ه اانا ، متاشي
]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف   ن تراعااي االحتياجااا  االطااة والفاريااة لا ) ( 

متانس /على حنا بالغ باآلقار الضار  لت اه ااناا  ده اادرجة يف اارفق  ني[ القابلة للتملقر
األ  ر قابلية للتملقر/القابلة للتملقر  للبلدان األولاية لالحتياجا  اةدد  والظروف اشاتة

 واااً البلادان داه السااحلية، ماه التساليد باالظروف اشاتاة ألقاص البلادان  في اا  اا البالغ،
والدول ا زرية الص ه  النامية، وماه إعطاان األولاياة للبلادان األقاص قادرا  و/او  امان 

التقليص بمل  حال من األحاال من امهية تقادخ  تاطيه ج رايف عادل للماارد، و فالة عد 
 امية[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ الدعد إىل  ائر ]البلدان الن

ان يسااااّخر في ااااا تناااااي القناااااا  واألدوا  ااتاحااااة  اجااااب االتفاقيااااة  )ن( 
للطااد ماان تخااتب التمايااص ماان اجااص تعزيااز فعاليتاار و فانتاار وتخاا يه خضاااي االتفاقيااة 

وتعب اة  اأطارية بخاملن ت اه ااناا  للمساانلة واتساام ا بالخافافية يف تقادخ الادعد اااايل،
 التمايص ااتعلق باانا ، والتطال حنا ا ت مارا  مراعية للمنا   

 لالعتبارا  ا نسا ية وقطر  اانطى  اً مراعياً ان تتبه ا  ) ( 
 ان تست دف عاامص ت ه اانا    )ي( 
متقينياة فعلياة، وتتايس االعاةاف  بي اا ان تخ ه األطراف على هتي ة  )ف( 

ومتملقلماة ماه ااناا  وخطا  وطنياة   يا  إوائياة خفيضاة اال بعاقاا بملمهية تنفياذ ا اةاتي
 للتقيف  
ان تخاا ه األطااراف علااى اختاااذ خطاااا  أطالااة حاااافز اال اات مارا   )ع( 

 اانطاية على ا بعاقا  عالية من القربان  
تقتصاار علااى  ال ان يساالد في ااا بااملن تاادفقا  التمايااص ااتعلااق باانااا  )ق( 

ن ااتقدمااااة ]األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ ]األطااااراف ذا  التاااادفقا  ماااان البلاااادا
اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ إىل ]البلاادان 

 النامية األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[  
ان تت ااااااااااااااوط نتمعاااااااااااااة مساااااااااااااتاج الطماااااااااااااا  اأااااااااااااااايل لفااااااااااااارادج  )ر( 
 ا   ااسامه/االلتزاما 
 التمقينية لتطسني تعب ة الدعد   بي ا ان تطار وحتسن ال )ش( 
 للقيا  القمي وااقار ة وشفافة   ان تقان قابلة ) ( 
 تآطر بني إجرانا  التخفيف والتقيف   ان تقيد تال  واوجر )ي( 
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ان تعزط/حتفااااااز اابااااااادرا  التعاو يااااااة الدوليااااااة وتعااااااةف  سااااااامهاهتا يف  ) ( 
 على تنفيذ هذا االتفاق  مساعد  األطراف 

ان تيسااااار التماياااااص القاااااائد علاااااى االحتياجاااااا  لعملياااااا  التخفياااااف  )ذ( 
 والتقيف ااخة ة ألدراض اأدار  ااتقاملة وااستدامة لل ابا  والقطاعا  األخرجه

عاااالو  علاااى ذلاااك، تقاااد  البلااادان ااتقدماااة األطاااراف و اااائر األطاااراف  الخياااار ):(: 
مالية من اجاص تعزياز تنفياذ االتفاقياة،  ماارد  ، يف إطار تنفيذ هذا االتفاق،اادرجة يف اارفق ال ا

  ي : 
تقفاااص ااسااااوا  يف تاطياااه التماياااص باااني إجااارانا  التقياااف والتخفياااف  )ا( 

، وتقفااااص التاطيااااه العااااادل بااااني خمتلااااف مناااااطق البلاااادان 50/50علااااى ا ااااا  ااناتاااافة 
ااالياة  وتعطاي األولاياة للتقياف، علاى ان  يف ترف اااارد حتقد البلدان النامية، وتعزط

 تقان  افة متايال  التقيف قائمة على اانس 
تضه يف االعتبار  رور   فالاة اأ اافية، والقفاياة والقابلياة للتنبا  يف  )ا( 

باااني  فيماااا يتصاااص بالتقا اااد اانا اااب لألعباااان فيماااا تااادفقا  األمااااال، و ااارور  الا اااا 
 البلدان النامية 

  صااار  من  يااة ومنتظمااة وتسااتند إىل احتياجااا  البلاادان الناميااةتزيااد ب )و( 
عمليااة قاام ااا التطاادي  اانااتظد للاادعد الااالط  للبلاادان وفقاااً لحااددهتا تلااك الاادول،   ماا

 النامية يف  ياق اهلدف ااتعلق بدرجة ا رار  
القابلااة للتااملقر البااالغ  تلاا  االحتياجااا  االطااة والفاريااة للبلاادان الناميااة )د( 

 للبلادان متنس األولاياة لالحتياجاا  اةادد  والظاروف اشاتاة/اآلقار الضار  لت ه اانا ب
 اً القابلة للتملقر البالغ جد

وا اتدامة  طااق ااااارد، عان طرياق تنفياذ عملياة  تتاخى القابلية للتنب  )ه( 
 تقا د لألعبان بني البلدان ااتقدمة 

  ا نسااااا ية وق طاااار  اانطااااى تسااااعى إىل اتباااااي اااااج يراعااااي االعتبااااارا )و( 
 وتقفص للبلدان النامية حق ا يف التنمية 

التقميلياااة  تعزط/حتفاااز ااباااادرا  التعاو ياااة الدولياااة وتعاااةف  ساااامهاهتا )ط( 
 واأ افية يف مساعد  األطراف على تنفيذ االتفاقيةه 

 رفااق ال ااا تقااد  البلاادان ااتقدمااة األطااراف و ااائر األطااراف اادرجااة يف اا الخيااار )ج(: 
 مالية من اجص تعزيز تنفيذ االتفاقية، يف إطار تنفيذ هذا االتفاق  ي : ماارد

تقفااص ااساااوا  يف تاطيااه التمايااص بااني إجاارانا  التقيااف والتخفيااف،  )ا( 
حتقد البلادان يف تارف  وتقفص التاطيه العادل بني خمتلف مناطق البلدان النامية، وتعزط
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ولايااة للتقيااف، علااى ان تقااان  افااة متااايال  التقيااف قائمااة اااااارد اااليااة  وتعطااي األ
 على اانس 
تضه يف االعتبار  رور   فالاة اأ اافية، والقفاياة والقابلياة للتنبا  يف  )ا( 

باااني  فيماااا يتصاااص بالتقا اااد اانا اااب لألعباااان فيماااا تااادفقا  األمااااال، و ااارور  الا اااا 
 البلدان النامية  

 مة وتستند إىل احتياجا  البلدان النامية تزيد بصار  من  ية ومنتظ )و( 
 القابلااة للتااملقر البااالغ تلاا  االحتياجااا  االطااة والفاريااة للبلاادان الناميااة )د( 

 متنس األولاياة لالحتياجاا  اةادد  والظاروف اشاتاة للبلادان/باآلقار الضار  لت ه اانا 
  اً القابلة للتملقر البالغ جد

ة الدولياااااة وتعاااااةف  ساااااامهاهتا يف مسااااااعد  حتفاااااز ااباااااادرا  التعاو يااااا )ه( 
 األطراف على تنفيذ االتفاقية  

 تقااد  البلاادان ااتقدمااة األطااراف و ااائر األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا  الخيااار )د(: 
  ي : /لقي مالية من اجص تعزيز تنفيذ االتفاقية، يف إطار تنفيذ هذا االتفاق ماارد

لتمايص بني إجرانا  التقيف والتخفيف، مه هتدف إىل تااطن تاطيه ا )ا( 
يف ااائااة ماان اااااارد للتقيااف، والتاطيااه العااادل بااني خمتلااف  50 اامان حااد اد  قاادرع 

البلاااادان يف تاااارف اااااااارد اااليااااة  وا ااااتناد ايااااه  حتقااااد مناااااطق البلاااادان الناميااااة وتعزيااااز
والفارياة والظااروف متاايال  التقياف إىل ااانس، ماه إعطااان األولاياة لالحتياجاا  االطاة 

يف ذلك علاى وجار اشصااع   ا القابلة للتملقر البالغ بت ه اانا ، اشاتة للبلدان النامية
 والدول ا زرية الص ه  النامية والدول األفريقية  وااً اقص البلدان 
تقفاااااص اأ اااااافية، والقفاياااااة والقابلياااااة للتنبااااا  يف تااااادفقا  األمااااااال،  )ا( 

 بني البلدان النامية   فيما ص بالتقا د اانا ب لألعبانيتص فيما و رور  الا ا 
تزيد بصار  من  ية ومنتظمة وتساتند إىل احتياجاا  البلادان النامياة،  )و( 
عملياااة قاام اااا التطااادي  ااناااتظد   اااد الااادعد يف  اااياق اهلااادف ااتعلاااق بدرجاااة وفقااااً ل
 ا رار   
 القابلااة للتااملقر البااالغ ميااةتلاا  االحتياجااا  االطااة والفاريااة للبلاادان النا )د( 

من ااا الاادول ا زريااة الصاا ه  الناميااة واقااص البلاادان   اايما وال باآلقااار الضااار  لت ااه اانااا ،
 والبلدان األفريقية   وااً 

وعلاااى  تراعاااي االعتباااارا  ا نساااا ية وتقاااا  علاااى ااااج قطااار  اانطاااى )ه( 
 يف التنمية   وتقفص للبلدان النامية حق ا حتقد البلدان يف طما  األمار
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ماااان اشيااااارا  لتبسااااي  إجاااارانا  ا صااااال علااااى اً تستقخااااف مزيااااد )و( 
 والدول ا زرية الص ه  الناميةه[ وااً بالنسبة ألقص البلدان   يما ال التمايال ،

مااان اشياااارا  لتبساااي  إجااارانا  اً ]تستقخاااف هي اااة إدار  هاااذا االتفااااق مزياااد 82-3 
 والدول ا زرية الص ه  الناميةه[ وااً ألقص البلدان  بالنسبة  يما ال ا صال على التمايص،

]تقاااااان اأجااااارانا  الااااايت تتخاااااذها األطاااااراف لتعب اااااة التماياااااص ااتعلاااااق بااناااااا   82-4 
متماشااية ومتقيفااة بصااار  ديناميااة مااه االحتياجااا  ااسااتقبلية اات ااه  والتطااارا  وحقااائق الااقااه 

 وااس وليا هالبي ي واالقتصاد ، اليت تعقه تطار القدرا  
ينب ااااي ان تقفااااص األطااااراف ان تقااااان التمااااايال  واال اااات مارا  ااتعلقااااة  :2 الخيااااار 

 يلي:  ا باانا  ااقدمة وااعبمل   اجب هذا االتفاق متسمة
تاِجد حالة مان اليقاني السيا ااع، عان طرياق تخا يه األطاراف علاى  )ا( 

اشفيضااة اال بعاقااا  والقااادر  علااى  بالتنميااة يتصااص فيمااا حتديااد ا ااةاتي ياهتا واولاياهتااا
 التملقلد مه ت ه اانا  

متاائمة مه اال ةاتي يا  واألولايا  الق طرية اانطى، وبالتايل حتقاق  )ا( 
 بني التمايال  واال ت مارا  اااج ة للتخفيف وتلك اااج ة للتقيف اً تااط 

 ااد مقدمااة بطاارق مبسااطة ومنسااقة، ماان مصااادر متناعااة، ماان اجااص ا )و( 
 من تقرار ا  اد وحتسني األدان الفعلي والتنفيذ 

حتقق  تائج يف نال التخفيف والتقيف  قن قيا ا ا واأبااليف عن اا  )د( 
 والتطقق من ا يف إطار  يا ة عامة قائمة على النتائج وبي ة متقينية 

تساااعد علااى بنااان شاارا ا  بااني ا قامااا  وشاار ان التنميااة والقطاااي  )ه( 
 مار يف اال اااااةاتي يا  واألولاياااااا  القطرياااااة اانطاااااى يف ناااااال التنمياااااة اشااااااع لال ااااات

اشفيضااة اال بعاقااا  والقااادر  علااى التااملقلد مااه ت ااه اانااا ، ودعااد تلااك اال ااةاتي يا  
 واألولايا ه

يلااز  ان تخاا ه تعب اة التمايااص وإتاحتاار التنمياة اشفيضااة اال بعاقااا  والقااادر   :3 الخياار 
 اانا ه على التملقلد مه ت ه

تقد  البلدان ااتقدمة األطراف اااارد ااالية إىل البلدان النامية األطاراف مان  :4 الخيار 
 اجص تنفيذ االتفاقية  اجب هذا االتفاق على حنا  امص ومعزط، وبصار :

تقفااص تقااد  ا يف شااقص ماااارد ماليااة جديااد  وإ ااافية و افيااة و قاان  )ا( 
 يتماشاااى ماااه األولاياااا   اااا اقياااة بصاااار   املاااة ومعااازط التنبااا  ضاااا مااان اجاااص تنفياااذ االتف

 اا يمنة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ااستدامة يف البلدان النامية 
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تضه يف االعتبار  رور   فالاة اأ اافية، والقفاياة والقابلياة للتنبا  يف  )ا( 
 البلاااادان باااني فيمااااا تااادفقا  األمااااال، باال ااااتناد إىل ترتيباااا  وا ااااطة لتقا اااد األعباااان

 النامية 
ويضااف إىل ااعا اة اأوائياة، ماه  تعزط إجرانا  التصد  لت ه ااناا  )و( 

 التسليد بضرور  فصص التمايص ااتعلق باانا  عن ااعا ة اأوائية الرمسية  
 اايما  ال  قاان التنباا  باار لصاااحل التقيااف،اً  افياااً  إ ااافي متااايالً  تقااان )د( 

بنااااان القاااادرا  اا  سااااية واألطاااار  ن للتقيااااف، ألدااااراضماااان اجااااص تنفيااااذ إطااااار  ااااا قا 
 القا ا ية اانا بة 

تاان   بافااان البلاادان ااتقدمااة األطااراف بالتزاماهتااا ماان حياا  التمايااص  )ه( 
و قااص التقنالاجيااا وبنااان القاادرا  ماان اجااص متقااني البلاادان الناميااة األطااراف ماان و ااه 

 من االتفاقية  6 اااد خط  عمص لتنفيذ 
للماارد ااالية بني التقيف والتخفيف، مه  وعادالً اً  افياً  تاطيع تضمن )و( 

 منس األولاية للتقيف، علاى ان تقاان اياه متاايال  التقياف قائماة علاى ااانس، وتعازط
 البلدان يف ترف اااارد ااالية   حتقد

 تزيااد بصااار  من  يااة ومنتظمااة وتسااتند إىل احتياجااا  البلاادان الناميااة )ط( 
 ور الزمن  ر  األطراف
 القابلااة للتااملقر البااالغ تلاا  االحتياجااا  االطااة والفاريااة للبلاادان الناميااة ) ( 

 للبلادان متنس األولاياة لالحتياجاا  اةادد  والظاروف اشاتاة/باآلقار الضار  لت ه اانا 
  اً القابلة للتملقر للبالغ جد

  لالعتبارا  ا نسا ية وقطر  اانطى اً مراعياً تتبه ا  )ط( 
حتفاز ااباادرا  التعاو ياة الدولياة وتعاةف  ساامهاهتا يف مسااعد  /تعازط ) ( 

 األطراف على تنفيذ االتفاقيةه[ 
 يلي:  ما ]تتعاون ايه األطراف يف تنفيذ هذا االتفاق من اجص -83

دعااد الطمااا  ااعاازط  ميااه األطااراف، عاان طريااق الاادعد ااقااد  ماان ]األطااراف  )ا( 
ل اااا [ ]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق تااااد[ ]األطاااراف ذا  اال اااتطاعة، ماااه اادرجاااة يف اارفاااق ا

مراعا  تطار القدرا [ ]ايه البلدان ذا  اال تطاعة[ إىل ]البلدان النامية األطراف[ ]األطراف 
 ده اادرجة يف اارفق  ني[  

ز متقني افضص ا  اد اليت تبذهلا األطراف على ا ا  قدرا   ص من اا، وتعزيا )ا( 
 حتقد البلدان يف طما  األمار، وحتقيق التنمية ااستدامةه[ 
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 شاافافية ويعاازط األطااراف ايااه علااى يساار  مخااةي شاافافية إطااار علااى األطااراف تتفااق] -84
 تنفياذ عان و اذلك وتاملقهع، وا اتخدامر الادعد تقادخ عان معلاماا  مان يبلغ ما طريق عن الدعد

 ه التمقينية بي ا ال
شااادا  إ ااافية تتصااص بإطااار شاافافية الاادعد وتقاار يف الاقااب  فساار تضااه هي ااة اأدار  إر  

 الزمنه[  بضرور  تطارع وحتسنر  رور
]االعاااااةاف باااااا  اد الااااايت تباااااذهلا ا قاماااااا  دون الاطنياااااة واةلياااااة، والقيا اااااا  دون  -85

 اأقليمية، والقطاي اشاعه[ 
 التزامااا  علااى االتفاااق رعناتاا ماان رئيسااياً  عنصااراً  اااااارد طياااد  بخااملن الا ااا  يقااان] -86
 عاان  اانتني لفاة  تاليفيااة تقااارير األطاراف ااتقدمااة البلاادان تقادخ خااالل ماان 2020 عاا  بعااد ماا

 إىل 2014 عاااااا  مااااان الفاااااة  يف بااناااااا  ااتعلاااااق التماياااااص لزيااااااد  اةّدقاااااة وا  اااااا ا اااااةاتي ياهتا
 تاقه تقد ره يخمص معلاما   مية ا تخرافية عن مستاج التمايص اا  ا ،2020 عا 

اااارج تقييمااااا  وا تعرا ااااا  منتظمااااة بخااااملن طياااااد  مسااااتايا  الطمااااا  يف  )ا(  ا 
 التخفيف والتقيف  لي ما مه مراعا  االحتياجا  اات ه  اليت حتددها البلدان النامية األطرافه 

اارج عمليااة لتطديااد ح ااد اااااارد الالطمااة ل بقااان علااى مسااتاج ارتفاااي درجااة  )ا(  ا 
 درجة م اية إىل درجتني م ايتنيه[  1.5 تت اوط ال حدود ا رار  يف

]ت نخاامل  اجااب هااذا االتفاااق عمليااة وا ااطة أجااران ا تعرا ااا  دوريااة وتقياايد اهلاادف  -87
ااايل باال تناد إىل عمليا  تقيايد احتياجاا  البلادان النامياة األطاراف، و اد ال  ارا  يف تساليد 

 ملن ا د األقصى الرتفاي درجة ا رار ه[اااارد، ومتاشياً مه هدف متفق علير بخ
يخمص ايه و ائص   ا ]ت ستطَدي آلية فعالة لقيا  الدعد واأباليف عنر والتطقق منر، -88

 التنفيذه[ 
  [إر ان اا  سا   اجب االتفاق القا ا ]  

ع تقاااان اآللياااة ااالياااة ]لالتفاقياااة وبروتا اااال  ياتاااا االطاااق ضاااا[ ]اانصاااا  :1الخياااار ] -89
 : 2015 عا  من االتفاقية[   ابة اآللية ااالية التفاق 11 اااد علي ا يف 
يقان الصندوق األخضر للمنا  القيان ااايل الرئيسي  اجب االتفاق ا ديد  )ا( 

 و/او يرتقز على االتفاق ا ديد و/او ي عّزط  
الصااندوق الاانص  افااذ  خاتااة للخسااائر واأل اارار يف إطااار  ت نخاامل  اجااب هااذا )ا( 

وتقاااااد ، يف الاااااة اماااااار اخااااارج، التماياااااص اسااااات معا  األخطاااااار اأقليمياااااة،  األخضااااار للمناااااا 
 ومبادرا  التمايص البالغ الص ر، وتدابه اااج ة مسمللة التعاي   

 تستطدي جاال  لت ديد ماارد الصندوق األخضر للمنا    )و( 
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االتفااااق ]، بالتعااااون ماااه  إدار  هي اااة تسااااعد الل ناااة الدائماااة ااعنياااة بالتماياااص )د( 
 اهلي ا  القائمة واأل خطة اانصاع علي ا يف االتفاقية[  

با ااائص  بااني ااسااامهني وبااني اا  سااا  ]، فيمااا اااب مااتاالة تعزيااز التنساايق )ه( 
 [  19-/  ا10من ا العملية ااست ل ة عماًل بااقرر 

 خمصص لتمايص اشسائر واأل راره[  حيز] )و( 
علااى  يا ااا  تخاا يص اآلليااة اااليااة والصااناديق اانخاامل   ايضاااً  ااينطبق هااذا  :الخيااار )أ( 

 اجب االتفاقية وبروتا ال  ياتا االطق ضاه وتنطبق على اآللية ااالية هلذا االتفاق، ماه إدخاال 
الت يها  الضرورية، ايه القااعد وااباد  التاجي ية اليت و ع ا م متر األطراف وم متر األطاراف 

بتخاا يص اآلليااة اااليااة، و يا ااا   يتعلااق فيمااا عامااص باتاافر اجتماااي األطااراف يف بروتا ااال  ياتاااال
 يتصص ضا من تناديق:  وما تخ يل ا،
 يخمص تعزيز التمايص، على النطا التايل:   ا ي عز ط الصندوق األخضر للمنا ، )ا( 
دان ااتقدماة األطاراف[ يلز  ان تقد  ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق األول[ ]البلا '1' 

]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ ]األطاااراف ذا  اال اااتطاعة، ماااه مراعاااا  
تطاااااار القااااادرا [ ]اياااااه البلااااادان ذا  اال اااااتطاعة[ إىل الصاااااندوق األخضااااار 

 2020 عاا  يف ااائة من الناتج اةلي اأاايل يف السانة اعتبااراً مان 1للمنا  
   2020 عا  صقب ما واماااًل إ افية خالل فة 

يلز  ان تقاد  ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق ال اا [ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  '2' 
تاد[ ]األطاراف ذا  اال اتطاعة، ماه مراعاا  تطاار القادرا [ ]اياه البلادان 
ذا  اال تطاعة[ قائمة  بالغ حمدد / سباً م اية تعقه حصة التمايص ااتعلاق 

 ىل الصندوق األخضر للمنا ، رهناً باال تعراض  باانا  ااطلاا تقد  ا إ
ذا  اال ااتطاعة التمايااص إىل الصااندوق األخضاار  يلااز  ان تقااد  ايااه البلاادان '3' 

   للمنا 
 ي ستمد متايص الصندوق األخضر للمنا  ا ا اً من مصادر عامةه  '4' 
 يلي:  ما تخمص آليا  التمايص األخرج اليت ختد  االتفاق )ا( 
 ق التقيف: تندو  '1' 

  2015 عاا  بعاد ماا يقان جزناً من هيقص التمايص ااتعلاق بااناا  لفاة 
 يتعلاق فيماا و/او يعماص  اجاب االتفااق ا دياد بتاجيار مان هي اة اأدار 

 باأل خطة ااستطدقة  اجب االتفاق  
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  ،ي عز ط وي درو يف إطار الصندوق األخضار للمناا  باتافر  افاذ  للتقياف
ااد د يف نااال التمايااص اشاااع وي ساا  ص يف إطااا ر  ظااا  اانااا  ا ديااد، وو 

 باالتفاق  
 [  19-/  ا10الةتيبا  اا  سية لتمايص اابادر  ااعزط  ]عماًل بااقرر  '2' 
ماان اجااص إجاارانا   وااااً ، يااافر الاادعد ألقااص البلاادان وااااً تااندوق اقااص البلاادان  '3' 

 التقيف  
 يرتقز على االتفاق  الصندوق اشاع لت ه اانا ، '4' 
مساقا  التقياف ماه  ت نخمل آلية التملقلد مه ت ه اانا  والتنمية ااستدامة لتعزيز '5' 

ااناا  والتنميااة ااساتدامة الاايت اماه بااني التااملقلد ماه ت ااه ااناا  وختفيااف آقااارع، 
بتطديد و ائص تنفيذ االتفاقية ورب  تقدخ التمايص و قص التقنالاجيا وتطايرها 

ان القاادرا  وتعزيااز اأجاارانا  الاايت تتخااذها البلاادان الناميااة لتطقيااق هاادف وبناا
االتفاقيااةه وهلااذا ال اارض، تبااني آليااة التااملقلد مااه اانااا  والتنميااة ااسااتدامة عمااص 

 اآللية ااالية، وآلية التقنالاجيا، وآلية بنان القدرا ه 
 عد  إدراو احقا  اخرجه  الخيار ):(: 
طرف على التمايص من الصندوق األخضار للمناا  مان اجاص لقي وصص  الخيار )ج(: 

 تنفيذ االتفاق، اب: 
  ان يقان طرفاً يف هذا االتفاق  )ا( 
 ان يقان قد ا تاىف متطلبا  اأباليف على النطا اابني يف ا زن طانه  )ا( 
 اقه تدعد اآللية ااالية لالتفاقية تنفيذ اأجرانا  ااتخذ   اجب هذا االتف :2 الخيار 
   اباة اآللياة ااالياة التفااق 11 ااااد تقان اآللية ااالية لالتفاقية ااعر فة يف  :3الخيار ] 

  اباة ادوا   ايضااً   و تقان الصناديق ذا  الصلة اانخمل   اجب بروتا اال  ياتاا 2015 عا 
لايت يضاع ا ما متر علاى اياه القااعاد واابااد  التاجي ياة ا ايضااً لالتفاق القا ا ه و ينطبق ذلاك 

 بتخاا يص اآلليااة اااليااة و يا ااا  تخاا يل ا يتعلااق فيمااا األطااراف وماا متر األطراف/اجتماااي األطااراف
يرتب  ضا من تناديق وعلى ااقررا  ااتصلة بالخفافية وقيا  الدعد واأباليف عنر والتطقاق  وما
 منره 

   اباة اآللياة ااالياة التفااق 11 د ااااتقاان اآللياة ااالياة لالتفاقياة ااعر فاة يف  :4 الخيار 
  اباة ادوا   ايضااً   و تقان الصناديق ذا  الصلة اانخمل   اجب بروتا اال  ياتاا 2015 عا 

علاى اياه القااعاد واابااد  التاجي ياة الايت يضاع ا ما متر  ايضااً لالتفاق القا ا ه و ينطبق ذلاك 
 بتخاا يص اآلليااة اااليااة و يا ااا  تخاا يل ا يتعلااق فيمااا األطااراف وماا متر األطراف/اجتماااي األطااراف
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يرتب  ضا من تناديق وعلى ااقررا  ااتصلة بالخفافية وقيا  الدعد واأباليف عنر والتطقاق  وما
 منر  ويتصرف الصندوق األخضر للمنا  على ا ر  يان التخ يص الرئيسي لآللية اااليةه 

 : وي عز ط الصندوق األخضر للمنا  على النطا التايل 
يف ااائااة ماان  1يقااص عاان  ال مااا تقااد  البلاادان ااتقدمااة األطااراف إىل الصااندوق )ا( 

 قباااص ماااا وامااااااًل إ اااافية خاااالل فاااة  2020 عاااا  النااااتج اةلاااي اأااااايل يف السااانة اعتبااااراً مااان
 ه 2020 عا 

 الياة التفااق  اباة اآللياة اا 11 ااااد تقاان اآللياة ااالياة لالتفاقياة ااعر فاة يف  :5 الخيار 
  اباة ادوا   ايضااً   و تقان الصناديق ذا  الصلة اانخمل   اجب بروتا اال  ياتاا 2015 عا 

علاى اياه القااعاد واابااد  التاجي ياة الايت يضاع ا ما متر  ايضااً لالتفاق القا ا ه و ينطبق ذلاك 
 و يا ااا  تخاا يل ابتخاا يص اآلليااة اااليااة  يتعلااق فيمااا األطااراف وماا متر األطراف/اجتماااي األطااراف

يرتب  ضا من تناديق وعلى ااقررا  ااتصلة بالخفافية وقيا  الدعد واأباليف عنر والتطقاق  وما
 منر  ويتصرف الصندوق األخضر للمنا  على ا ر  يان التخ يص الرئيسي لآللية اااليةه 

ن الناااتج يف ااائااة ماا 1وتقااد  البلاادان ااتقدمااة األطااراف إىل الصااندوق األخضاار للمنااا   
ه 2020 عاا  قباص ماا واماااًل إ افية خالل فاة  2020 عا  اةلي اأاايل يف السنة اعتباراً من

وتقان اااارد ااالية ااقدمة من البلادان ااتقدماة األطاراف إ اافة للمسااعد  اأوائياة الرمسياة دون 
 بند احتياطيه  ا 

   اباة اآللياة ااالياة التفااق 11 ااااد فاة يف تقاان اآللياة ااالياة لالتفاقياة ااعر   :6 الخيار 
  اباة ادوا   ايضااً   و تقان الصناديق ذا  الصلة اانخمل   اجب بروتا اال  ياتاا 2015 عا 

علاى اياه القااعاد واابااد  التاجي ياة الايت يضاع ا ما متر  ايضااً لالتفاق القا ا ه و ينطبق ذلاك 
 بتخاا يص اآلليااة اااليااة و يا ااا  تخاا يل ا يتعلااق فيمااا فاألطااراف وماا متر األطراف/اجتماااي األطاارا

يرتب  ضا من تناديق وعلى القرارا  ااتصلة بالخفافية وقيا  الدعد واأباليف عنر والتطقاق  وما
 منر  ويتصرف الصندوق األخضر للمنا  على ا ر  يان التخ يص الرئيسي لآللية اااليةه 

ة ضذا االتفاق وفقاً لااليا   ص من ا، بتاجير تعمص  يا ا  تخ يص اآللية ااالي )ا( 
  2015 عا  من م متر األطراف وم متر األطراف/اجتماي األطراف التفاق

يا ت خااذ مزيااد ماان إجاارانا  تنساايق وترشاايد  يا ااا  التخاا يص يف إطااار االتفاقيااة  )ا( 
يخاامص   ااا ،وهاذا االتفاااق، وذلااك ضاادف  امان ماااارد  قاان التنباا  ضااا وجدياد  وإ ااافية و افيااة

 يتصص ضذع الصناديقه[  فيما  قص التقنالاجيا
 شدمة هذا االتفاقه[  ط معز   م  سية ترتيبا  او جديد  م  سية ترتيبا  تلز  قد] -90
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 [ اقةاحا  خاتة بالقرارا  ااتعلقة بإر ان اا  سا   اجب االتفاق]  
لتخااا يص اآللياااة ااالياااة  ]ينب اااي االتفااااق علاااى ادوار وا اااطة للقياااا ني القاااائمني '1' 

لالتفاقيااة وينب ااي حتقيااق االتساااق يف التمايااص ااتعلااق باانااا  اااجاار عاان طريااق 
 م  سا  متايص اخرج  

خيااا ل ماا متر األطااراف الساالطة لتساااية األو اااي اا  سااية، و/او اختاااذ قاارارا   '2' 
بخاااااملن تاحياااااد وتنسااااايق اا  ساااااا  والعملياااااا ، و/او تقااااادخ إرشاااااادا  إىل 

 يا ا  التخ يلية حسب ا اجة، يف مرحلة الحقة  الق
 يف ذلاااك الاتاااال ااباشااار،  اااا ا اجاااة إىل تبساااي  وترشااايد وحتساااني الاتاااال، '3' 

والاااادول ا زريااااة الصاااا ه  الناميااااة  و/او ماانمااااة  وااااااً  اااايما ألقااااص البلاااادان  وال
 عملياايت اااافقااة واالعتماااد بااني خمتلااف القناااا  واا  سااا  الاايت تسااتفيد ماان
آلياااا  وم  ساااا  التماياااص اامقناااة داااه اشاتاااة بااناااا   و/او تخااا يص اياااه 
الصااناديق  اجااب االتفاقيااة لتقااان شاافافة وتنافسااية وقائمااة علااى القااعااد، مااه 
دعد معايه تخ يلية لتلك القااعاد الايت تتفاق ومتطلباا  ااسات مرين يف القطااي 

خاااةي  و/او تقااادخ اشااااع، مااان اجاااص حتقياااق الفعالياااة يف حفاااز اال ااات مار اا
معلامااا  عاان األحقااا  ااتعلقااة بتاادابه "التطصااني ماان العاامااص ااناخيااة" الاايت 

 تختمص علي ا ايه اادفاعا   
 اب ان تظص اآللية ااالية ااصدر الرئيسي للتمايص   '4' 
هلي اااة  ربااا  ادياااد مااااارد اآللياااة ااالياااة و يا اااا  تخااا يل ا بالتقييماااا  العلمياااة '5' 

    اانا 
ا اجة إىل حتديد القيفياة الايت  اتعمص ضاا  يا اا  تخا يص اآللياة ااالياة لتنفياذ  '6' 

 األحقاااااا  ااالياااااة لالتفااااااق ا دياااااد و ياااااف  ااااايقان مفعاااااال األحقاااااا  ااالياااااة
 اآلليا  األخرج  اجب االتفاقية  او خيص اهلي ا  فيما

ويتعااني طياااد   ا االتفاااقتساااعد الل نااة الدائمااة ااعنيااة بالتمايااص هي ااة إدار  هااذ '7' 
 تعزيز الل نة عن طريق: 

  تعزيز عمل ا ااتعلق باالتساق والتنسيق وبةشيد اآللية اااليةه 
 بالصندوق األخضر للمنا :  يتعلق فيما '8' 

    إ خان  افذ  للمبادر  ااعزط 
   إ خان  افذ [ للخسائر واأل رار[ 
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 الااادول ا زريااااة الصاااا ه  و  وااااااً وتااااال اقاااص البلاااادان  ا اجاااة إىل: حتسااااني
الناميااة وإيااالن األولايااة هلااذا الاتااال و/او تعزيااز الةتيبااا  ااتخااذ  بااني 

 اهلي ا  اااا يعية لالتفاقية والصندوق األخضر للمنا   
  يتعلاااق فيماااا يعماااص الصاااندوق األخضااار للمناااا  بتاجيااار مااان هي اااة اأدار 

لتملهاااااب باأل خاااااطة الناشااااا ة عااااان هاااااذا االتفااااااق، و/او يااااادعد ا خاااااطة ا
للتخفياف يف ]البلاادان النامياة[ ]األطااراف داه اادرجااة يف اارفاق  ااني[، 
و/او يسااتفيد ماان معرفتاار للصااناديق القائمااة ويزيااد دورع بااساااعد  علااى 

 متايص بع  ااخاريه اارتقبة هلذع الصناديق  
  يلاااي: ا تقخااااف خياااارا    اااا علاااى هي اااة إدار  هاااذا االتفااااق ان تقاااا

ا  ا صااال علااى األماااال ماان الصااندوق األخضاار اخاارج لتبسااي  إجااران
للمنااااا   و/او القيااااا ، باالشااااةاي مااااه ماااا متر األطااااراف، با ااااه طرائااااق 

باأل خاطة  يتعلاق فيماا إ افية حمدد  لتخا يص الصاندوق األخضار للمناا 
 الناش ة عن هذا االتفاق  

  اااي دف الصاااندوق األخضااار للمناااا ، وهاااا اا  ساااة الرئيساااية يف إطاااار 
بااني التخفيااف  50/50ليااة لالتفاقيااة، إىل حتقيااق تااااطن بنساابة اآلليااة ااا

يف ااائة  طاد اد   50إىل بلايف  ايضاً الزمن، و ي دف  والتقيف  رور
في ااا اقااص البلاادان   ااا القابلااة للتااملقر البااالغ، اخصصااا  التقيااف للبلاادان

 والدول ا زرية الص ه  الناميةه  وااً 
فية لآللياة ااالياة واا  ساا  يف دعاد تنفياذ االتفااق قرار معا ة القااعد اأ اا '9' 

  [القا ا ، عند االقتضانه
 [معا ة ح د اااارد]  

]يزياااااد ]يلاااااز  طيااااااد [ ح اااااد التماياااااص ااتعلاااااق بااناااااا  أتاحاااااة التماياااااص والاتاااااال إىل  -91
تت ااوط  ال اأبقان على ارتفاي ا رار  يف حدود التقنالاجيا وبنان القدرا  الالطمة لتطقيق هدف

]وبناااان اقتصااادا  ونتمعاااا  و ظاااد إيقالاجياااة قاااادر   ،درجاااة م اياااة[ 1.5]درجتااني م اااايتني[ ]
علااى التااملقلد مااه ت ااه اانااا [ متاشااياً مااه احتياجااا  ]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف 

 اارفق  ني[ه[ 
 الناااتج ماان م ايااة  ساابة لااىع األطااراف ااتقدمااة البلاادان ماان ااقدمااة اااااارد ح ااد يقااا ] -92

 : يلي ما مراعا  مه األقص، على( ااائة يف  ني) قدرها اأاايل القامي
بليااان دوالر ماان دوالرا   100يلااز  تقاادخ متايااص علااى ا ااا  حااد اد  قاادرع  )ا( 

ويراعاى فيار التقيايد ااختلاف الحتياجاا  التماياص  الااليا  ااتطد  األمريقية )دوالر( يف السنة،
  تقارير اانظما  الدولية األخرجتصلة باانا  الذ  تعدع األما ة و اا
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يتصاااص با  اااد ااطلااااا  فيماااا اال اااتناد إىل عملياااة مسااابقة لتقااادخ دعاااد  ماااي )ا( 
  فقاً الحتياجا  البلدان الناميةوو 

ي سااااتعرض  طاااااق تقاااادخ التمايااااص  ااااص مخااااه  ااااناا  يف  ااااان تقياااايد دينااااامي  )و( 
  اجاد  يف تسليد اااارد اااليةية وال  را  ااالحتياجا  البلدان النام

باااااني البلااااادان ااتقدماااااة  فيماااااا اال اااااتناد إىل ترتيباااااا  وا اااااطة لتقا اااااد األعباااااان )د( 
األطااااراف لتطديااااد تاااادفقا  الاااادعد ااااااايل ماااان البلاااادان ااتقدمااااة، با ااااائص من ااااا تطبيااااق جاااادول 

 للبلدان ااتقدمة   ااقرر  للمسامها 
 /ااسااااامها  اأااليااااة وااللتزاما /ااسااااامها  اةدد /الفرديااااة إدراو االلتزاما )ه( 

  ط  من البلدان ااتقدمة األطرافااعز  
اال ااااتناد إىل خريطااااة طريااااق ذا  اهااااداف  ااااناية للتمايااااص العااااا  ماااان البلاااادان  )و( 

مسارا  ذا  مستايا  متاقعة  ناية للتمايص  او 2020 عا  بعد ما ااتقدمة األطراف يف فة 
 تعلق باانا  من اجص حتقيق اهداف  مية قصه  األجص  اا

 ارور  حتدياد هادف  ماي اااعي قصااه األجاص يباني مساتاج التماياص ااتعلااق  )ط( 
من اجاص تعزياز القادر  علاى التنبا  بتقادخ التماياص  2020 عا  بعد ما باانا  ااا  ه ااتاق ه لفة 

وي سااتعَرض هااذا   ااصااادر العامااة لتمايااص ااقااد  ماانااتعلااق باانااا ، مااه حتديااد مسااتايا  معينااة ل
د ي بصار  منتظمةه   [اهلدف وو 

 ]ت قا  عملية دورية من اجص تقيايد احتياجاا  البلادان النامياة مان اجاص تنفياذ االتفاقياة، -93
يف ذلك من خالل هذا االتفاق  و تستند عملية التقيايد إىل تقاارير البلادان األطاراف ودههاا   ا

 اال  اديد ماارد القيا ا  التخ يلية  تقارير ذا  الصلة و ي  رج  ص اربه  ناا  وفقاً من ال
 لآللية ااالية  وينب ي ان ت ستخد  حمصال  العملية  مدخال  يف عملية اديد اااارده[ 

 ]ي عز ط الصندوق األخضر للمنا  على النطا التايل:  -94
 سب م اية حمدد  تعقه ا صاة /قائمة  بالغتقدخ البلدان ااتقدمة األطراف  )ا( 

ااطلابة من التمايص ااتعلق باانا  اليت  ت قد  إىل الصندوق األخضر للمناا ، رهنااً باال اتعراض 
 والةتيبا  القائمة بني م متر األطراف والصندوق   11ووفقاً للماد  
ياااة وهاااذا االتفااااق تطااااير اوجااار الاااةاب  ماااه اهلي اااا  اااا ااايعية  اجاااب االتفاق )ا( 

لتزويااد الصااندوق األخضاار للمنااا  باااشرب  الالطمااة شدمااة  اافااذ التمايااص اشاتااة باار، يف ا ا اار 
 وااستقبصه 
متايص  اافذ ينخ  ا الصندوق األخضر للمنا  بخملن تطاير التقنالاجياا و قل اا  )و( 

 وبخملن اشسائر واأل راره 
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ضااار للمناااا  إىل هااادف ماااايل حمااادد اال اااتناد يف ادياااد مااااارد الصاااندوق األخ )د( 
تقادخ التماياص إىل  يرتب  باهلدف ااايل العا  متاشاياً ماه اهلادف ااتعلاق بدرجاة ا ارار  والف اا  يف
 البلدان النامية يف  ياق تقييد االحتياجا  واهلدف ااتعلق بدرجة ا رار ه[ 

ايل، الااذ   ااي قد   ]االعااةاف بملمهيااة الا ااا  بخااملن مسااتاج الاادعد، وخباتااة الاادعد اااا -95
 إىل ]البلااادان النامياااة[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ للساااما  بتعزياااز تنفياااذ االتفاقياااة،

باالتقيف،  عنصار حا اد يف هتي اة الظاروف الالطماة لتعزياز مخاار ة البلادان  يتعلاق فيماا  ايما وال
 مه آقارع الضار ه[ النامية يف ا  د اابذول عااياً اقافطة ت ه اانا  والتقيف 

 لتنفياذ ااالياة لآللياة الرئيساي التخا يص  ياان باتافر للمنا  األخضر الصندوق تصرف] -96
 ندوق األخضر للمناا  بضامان مااارد  قان التنبا  ضاا ومساتدامة و افياةهالص وي عز طه االتفاق هذا
 يف ذلك من خالل اااارد التالية على النطا اابني اد اع:   ا

يف ااائاة مان  1تقد  البلدان ااتقدمة األطاراف إىل الصاندوق األخضار للمناا   )ا( 
 قباااص ماااا وامااااااًل إ اااافية خاااالل فاااة  2020 عاااا  النااااتج اةلاااي اأااااايل يف السااانة اعتبااااراً مااان

 ه 2020 عا 
يسااتند اديااد ماااارد الصااندوق األخضاار للمنااا  إىل هاادف مااايل حماادد ماارتب   )ا( 

متاشاياً ماه اهلادف ااتعلاق بدرجاة ا ارار  والف اا  يف األحقاا  اشاتاة بتقادخ  باهلدف ااايل العا 
  التمايص إىل البلدان النامية، يف  ياق تقييد االحتياجا  واهلدف ااتعلق بدرجة ا رار  

تقد  البلدان ااتقدمة األطراف قائماة  بالغ/ ساب م اياة حمادد  تعقاه حصاة  )و( 
اطلابااة الاايت  اات قد   إىل الصااندوق األخضاار للمنااا ، رهناااً باال ااتعراض التمايااص ااتعلااق باانااا  ا

 بني البلدان ااتقدمة األطرافه[  فيما ومتاشياً مه مبدا تقا د األعبان
]تقد  البلدان ااتقدمة األطراف قائمة  بالغ/ سب م اياة حمادد  تعقاه حصاة التماياص  -97

 لصندوق األخضر للمنا ، رهناً باال تعراضه[ ااتعلق باانا  ااطلابة اليت  تقد  إىل ا
 بليان دوالر يف السنة:  100يستند تقدخ التمايص إىل حد اد  قدرع  :1الخيار ] -98

اال اااتناد إىل عملياااة مسااابقة لتقااادخ دعاااد  ماااي يتنا اااب ماااه ا  اااد ااطلااااا  )ا( 
حتياجاااا  الاااذ  تعقسااار اهاااداف التقياااف والتخفيف/يتعلاااق با  اااد ااطلااااا ويتماشاااى ماااه ا

 ]البلدان النامية[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[  
بااني ]األطااراف اادرجااة يف  فيمااا اال ااتناد إىل ترتيبااا  وا ااطة لتقا ااد األعبااان )ا( 

اارفااق ال ااا [ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[ ]األطااراف ذا  اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار 
 ااتطاعة[ لتطديااد تاادفقا  الاادعد ااااايل ]العااا [ ماان ]البلاادان القاادرا [ ]ايااه البلاادان ذا  اال

ااقااارر   ااتقدماااة[ ]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[، با اااائص من اااا تطبياااق جااادول ااساااامها 
]البلاادان ااتقدمااة[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[ ]األطااراف ذا  اال ااتطاعة، مااه مراعااا    ل

 ا  اال تطاعة[  تطار القدرا [ ]ايه البلدان ذ
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إدراو االلتزاما /ااساااامها  اأاالياااة وااللتزاماااا  اةدد /الفردياااة ااعاااز ط  مااان  )و( 
]]األطراف اادرجة يف اارفاق ال اا [ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق تااد[، تقمل اا اطاراف اخارج 

لبلاادان ذا  األطااراف ذا  اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه ا[ ]قااادر  علااى ذلااك
 اال تطاعة[  

 بعااد مااا اال ااتناد إىل خريطااة طريااق ذا  اهااداف  ااناية للتمايااص العااا  يف فااة  )د( 
مسااارا  ذا  مسااتايا  متاقعااة  ااناية للتمايااص ااتعلااق باانااا  ماان اجااص حتقيااق  او 2020 عااا 

 اهداف  مية قصه  األجص  
ساااامها  ]]األطاااراف اال اااتناد إىل تاااي ة  سااابة م اياااة متفاااق علي اااا  سااااا م )ه( 

اادرجة يف اارفق األول[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  اني[ وخمتلاف ]البلادان النامياة[ ]األطاراف 
دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[[ ]األطااراف ذا  اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه 

 خرجه م شرا  ا او البلدان ذا  اال تطاعة[ على ا ا  الناتج اةلي اأاايل
 األهااداف القميااة او االتفاااق علااى عااد  حتديااد االلتزامااا  الفردية/القميااة :2 الخيااار 

 ه 2020 عا  بعد ما م شرا  حمدد  لفة  او
 بليان دوالر يف السنة:  100ا تناد تقدخ التمايص إىل حد اد  قدرع  :3الخيار ] 
  اااد ااطلااااا اال اااتناد إىل عملياااة مسااابقة لتقااادخ دعاااد  ماااي يتنا اااب ماااه ا )ا( 

 ووفقاً الحتياجا  البلدان النامية  
باااااني البلااااادان ااتقدماااااة  فيماااااا اال اااااتناد إىل ترتيباااااا  وا اااااطة لتقا اااااد األعباااااان )ا( 

األطااااراف لتطديااااد تاااادفقا  الاااادعد ااااااايل ماااان البلاااادان ااتقدمااااة، با ااااائص من ااااا تطبيااااق جاااادول 
 للمسامها  ااقرر  ل للبلدان ااتقدمة  

اما /ااسااااامها  اأااليااااة وااللتزاما /ااسااااامها  اةدد /الفرديااااة إدراو االلتز  )و( 
 ااعز ط  من البلدان ااتقدمة األطراف  

اال ااااتناد إىل خريطااااة طريااااق ذا  اهااااداف  ااااناية للتمايااااص العااااا  ماااان البلاااادان  )د( 
 مسارا  ذا  مستايا  متاقعة  ناية للتمايص او 2020 عا  بعد ما ااتقدمة األطراف يف فة 

 ااتعلق باانا  من اجص حتقيق اهداف  مية قصه  األجصه
يساااتند التماياااص ااتعلاااق بااناااا  ااقاااد  مااان البلااادان ااتقدماااة األطاااراف إىل  :4 الخياااار 

 يلي:  ما هدف  مي مه مراعا 
بلياان دوالر علاى ان يملخاذ يف  100ا تناد تقدخ التمايص إىل حاد اد  قادرع  )ا( 

ما اااة وتقااااارير ختلفاااة الحتياجاااا  التماياااص ااتعلاااق بااناااا  الااايت تعااادها األاالعتباااار التقييماااا  اا
  منظما  دولية اخرج
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اال تناد إىل عملية مسبقة لتطديد الدعد القمي يتنا ب ماه ا  اد ااطلااا  )ا( 
 ووفقاً الحتياجا  البلدان النامية  

جااا  البلااادان ي سااتعرض  ااص اربااه  ااناا  متاشااياً مااه التقياايد الاادينامي الحتيا )و( 
 النامية وال  را  اااجاد  يف تسليد اااارد ااالية  

اال ااااتناد إىل خريطااااة طريااااق ذا  اهااااداف  ااااناية للتمايااااص العااااا  ماااان البلاااادان  )د( 
مسارا  ذا  مستايا  متاقعة  ناية للتمايص  او 2020 عا  بعد ما ااتقدمة األطراف يف فة 

 ية قصه  األجص  ااتعلق باانا  من اجص حتقيق اهداف  م
 ارور  حتدياد هادف  ماي اااعي قصااه األجاص يباني مساتاج التماياص ااتعلااق  )و( 

من اجاص تعزياز القادر  علاى التنبا  بتقادخ التماياص  2020 عا  بعد ما باانا  ااا  ه ااتاقه لفة 
عرض هاذا وي سات  عاماة مصادر ااتعلق باانا ، وحتديد مستايا  معينة للتمايص الذ   يقد  من

د ي وي ا  ه بصار  منتظمةه[   اهلدف وو 
يف   ااا ياايد احتياجااا  البلاادان الناميااة ماان اجااص تنفيااذ االتفاقيااة،لتق دوريااة عمليااة ت نخاامل] -99

ذلك عن طريق هذا االتفاقه و تستند عملية التقييد إىل تقارير البلادان األطاراف وتقاارير اخارج 
 ااااال  ادياااد مااااارد القيا اااا  التخااا يلية لآللياااة  ذا  تااالة و ااات  رج  اااص ارباااه  اااناا  وفقااااً 

 ااالية، وينب ي ان ت ستخَد  حمصال  العملية  مدخال  يف عملية اديد اااارده[ 
] ي طد د التقاماص باني القيا اا  القائماة لتخا يص اآللياة ااالياة لالتفاقياة وفقااً للمقاررا   -100

 تماي األطراف يف هذا االتفاقه[ ذا  الصلة ا متر األطراف وم متر األطراف/اج
ينب اااي حتدياااد هااادف  ماااي اااااعي قصاااه األجاااص يباااني مساااتاج التماياااص  :1الخياااار ] -101

مان اجاص تعزياز القادر  علاى التنبا  بتقادير  2020 عاا  بعاد ماا ااتعلق باانا  ااا  ه ااتاقه لفة 
   مصادر عامة    يقد  منالتمايص ااتعلق باانا ، وحتديد مستايا  معينة من التمايص الذ

د د  ص مخه  ناا  اعتباراً من :2الخيار ]  هدف  مي ااعي قصاه  2020 عا  و 
، علاى ا اا  2020 عاا  بعد ما األجص يبني مستاج التمايص ااا  ه ااتعلق باانا  ااتاقه لفة 

بتقاادخ التمايااص  بليااان دوالر يف الساانة، ماان اجااص تعزيااز القاادر  علااى التنباا  100حااد اد  قاادرع 
   [مصادر عامة ااتعلق باانا ، وحتديد مستايا  معينة للتمايص الذ   يقد  من

اار  ال ااتعراض وخيضااه با تظااا  االتفاااق يف علياار اانصاااع ااااايل الاادعد يزيااد] -102   ااص ا 
 ه[  ناا  قالي

  [ااسامها   اجب االتفاق القا ا ]  
ااخاة ة وإن  ا اب متبايناة والقادرا  ااختلفاة، تقاه  يف  ياق ااسا وليا  :1الخيار ] -103

علاااى ]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق ال اااا [ ]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق تااااد[ ]األطاااراف ذا  
اال اتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]اياه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ ااساا ولية الرئيسااية عاان 
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لياااة، مااان اجاااص التنفياااذ ااعاااز ط لتنمياااة منخفضاااة اال بعاقاااا  يف ذلاااك ااااااارد ااا  اااا تقااادخ الااادعد،
ومتملقلمة مه ت ه اانا  يف ]البلدان النامية[ ]األطاراف داه اادرجاة يف اارفاق  اني[، ماه  امان 

 ا تدامة اااارد ااالية والقدر  على التنب  ضا وإ افيت اه 
ناة واخاتالف القادرا ، تقااه يف  اياق ااسا وليا  ااخاة ة وإن  ا اب متباي :2 الخياار 

يف ذلاااااك لتطااااااير و قاااااص   اااااا علاااااى البلااااادان ااتقدماااااة األطاااااراف مسااااا ولية تقااااادخ ااااااااارد ااالياااااة،
التقنالاجيا، إىل البلدان النامية األطراف لتعزيز تنفيذ االتفاقية، ماه  امان ا اتدامة ااااارد ااالياة 

 والقدر  على التنب  ضا وإ افيت اه[ 
مان االتفاقياة عنصاراً  4 ااااد  من 3 الفقر   اجب التزا  لدي ا اليت األطراف هاي ت ِعدّ ] -104
يخااامص، حساااب االقتضاااان،   اااا ،وطنيااااً وتتع ااادع وتبلاااغ عنااار وتنفاااذع يف مساااامهاهتا اةاااد د   ماليااااً 

التع اادا  واألهااداف واأجاارانا  اااليااة القميااة الراميااة إىل تعب ااة التمايااص ااتعلااق باانااا  للبلاادان 
، ا ا اً عان طرياق اآللياة ااالياة وطنياً النامية وااساعد  يف تنفيذ مسامها  البلدان النامية اةدد  

إىل ا  ماادج  وطنياااً لالتفاقيااةه و قاان ان تا ااس البلاادان الناميااة األطااراف يف مسااامهاهتا اةاادد  
قااص التقنالاجيااا وبنااان علااى تقاادخ الاادعد ااااايل الاادويل و  وطنياااً يتاقااف تنفيااذ مسااامهاهتا اةااد د  

يف ذلك ال  را  واالحتياجا  اشاتة يف هذا الصدده ويتبه اأبااليف عان العناتار   ا القدرا ،
 قتضااى هااذع الفقاار  العمليااا  وا ااداول الزمنيااة ااطلابااة للميزا يااا  الاطنيااة، مااه مراعااا  قناااا  

  [تفاقيةهاالتصال ااتفق علي ا واأرشادا  ذا  الصلة ااعد    اجب اال
ااعتزماااة اةااادد   ]وفقااااً ابااااد  االتفاقياااة،  اااتقد  البلااادان ااتقدماااة األطاااراف مساااامهاهتا -105
مااان ااااااارد ااالياااة يف تقريرهاااا اشااااع ضاااذع ااساااامها ه و اااتقد  البلااادان النامياااة األطاااراف  وطنيااااً 

با الااة  يتصااص فيمااا ،طنياااً و احتياجاهتااا ماان األماااال يف تقريرهااا اشاااع  سااامهاهتا ااعتزمااة اةاادد  
  فس اه[ 
حااد اد   ]يقااان تقاادخ التمايااص الااذ  تلتااز  باار البلاادان ااتقدمااة األطااراف علااى ا ااا  -106
 : 2020 عا  بليان دوالر يف السنة اعتباراً من 100قدرع 

قائماً على عملية مسبقة لتقدخ دعد  ماي يتنا اب ماه ا  اد ااطلااا ووفقااً  )ا( 
 دان النامية األطراف  الحتياجا  البل

بني البلدان ااتقدماة األطاراف  فيما قائماً على ترتيبا  وا طة لتقا د األعبان )ا( 
لتطدياااد تااادفقا  الااادعد اااااايل مااان البلااادان ااتقدماااة، با اااائص من اااا تطبياااق جااادول للمساااامها  

 للبلدان ااتقدمة األطراف   ااقرر 
 ااعز ط  من البلدان ااتقدمة األطراف   يخمص االلتزاما  اأاالية والفردية )و( 
قائماااااً علااااى خريطااااة طريااااق وا ااااطة ذا  اهااااداف  ااااناية للتمايااااص العااااا  ماااان  )د( 

ومسااق ومساارا  ذا  مساتايا  متاقعاة  2020 عاا  بعد ما البلدان ااتقدمة األطراف يف فة 
  ناية للتمايص ااتعلق باانا  من اجص حتقيق اهداف  مية قصه  األجص  
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 متزايداً تدراياً وفقاً الحتياجا  حتايص اااع ت ه اانا  يف البلدان الناميةه[  )ه( 
]ااساااامهة  ااااارد  اجااااب هاااذا االتفاااااق للنظااار يف ااسااااامها  ااالياااة القابلااااة للتنبااا  ماااان  -107

حقاما  ]البلدان ااتقدمة[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ ]األطراف ذا  اال اتطاعة، ماه 
مراعا  تطار القدرا [ ]ايه البلدان ذا  اال تطاعة[  وطياد  اشيارا  من اجص ا صال علاى 

يف ذلاك خياارا  لتساعه القرباان وطيااد    اا  صيب ا رب من العائدا  ااتصلة بسااق القرباان،
 ااسامها  عن طريق مصادر متايص بديلة ومبتقر ه[ 

تبلاغ عناار األطاراف عماااًل  الااذ  اااايل للعنصاراً  يااإلقةو   ا الً  وحتااد ي األما اة حتاتفظ] -108
اعاالع، ضادف تعزياز الخافافية يف تعب اة وتقادخ التماياص وتطااير التقنالاجياا و قل اا  104 الفقر ب

  [وبنان القدرا  للبلدان الناميةه
هاادف ااااعي لقااي حتقااق الاادعَد ايااه األطااراف ب يااة اال تقااال إىل عااامل  :1الخيااار ] -109
ير ايه اال ت مارا  حنا إجرانا  خفيضة اال بعاقا  وقادر  على التملقلد، وحيا  تسااد ت اج ر ف

عااماااص التماياااص و قاااص التقنالاجياااا وبناااان القااادرا  الااايت تخااا ه اأجااارانا  اشفيضاااة اال بعاقاااا  
 والقادر  على التملقلده 

ر اياه  ت دف اياه األطاراف إىل اأ ا ا  يف اال تقاال إىل عاامل تقاان فيا :2الخيار  
اال ت مارا  ماج ة حنا إجرانا  خفيضاة اال بعاقاا  وقاادر  علاى التاملقلد، حيا  تسااد عااماص 
التمايااص و قاااص التقنالاجيااا وبناااان القااادرا  الاايت تخااا ه ا تخاااار اأجاارانا  اشفيضاااة اال بعاقاااا  

 والقادر  على التملقلده[ 
نا  إىل البلادان النامياة باا ااتعلق التمايص من مزيداً  األطراف ااتقدمة البلدان ايه تقد  -110

 تت اااوط درجتااني م ااايتني ال علااى ارتفاااي ا اارار  يف حاادود األطااراف  ا اايلة لبلااايف هاادف اأبقااان
درجاااة م اياااة وحتقياااق التطاااال التقنالااااجي الاااالط  هلاااذا ال ااارض، وإ ماااال ذلاااك بالااادعد  1.5 او

  البلاادان النامياة ومساا ولياهتا الاذ  تقدمار اطااراف اخارج قااادر  علاى ذلااك، متاشاياً مااه احتياجاا
 ااخة ة وإن  ا ب متباينة وقدراهتا ااختلفةه[ 

]يلتاااز   اااص بلاااد مااان البلااادان ااتقدماااة األطاااراف ودههاااا مااان األطاااراف ذا  اال اااتطاعة  -111
عاان ااسااامهة اااليااة القميااة اازيااد  الاايت  2020 عااا  بعااد مااا باااأباليف  ااناياً/ ص  اانتني يف فااة 

د البلدان النامياة مان اجاص التنفياذ الفعاال أجارانا  التخفياف والتقياف، يف  اان  تقدم ا لدع
 الااذ  اعااالع، 3-5 اااااد اعااالع واهلاادف العااااي اةاادد يف  XXاهلاادف التطااايل اةاادد يف اااااد  

 ه[X يبط  وينقس وفقاً لل زن 
للبلادان يف اختياار  التمقينياة، ماه احاةا  ا اق الااطين بي اا يقان تعزياز ال :1الخيار ] -112

 يلي:  ما  يا اهتا ااناخية الداخلية، التزاماً  ميه األطراف من خالل
 يف ذلك السيا ا  والتدابه    ا تعزيز األطر التنظيمية الاطنية، )ا( 
 ختصيص البلدان اليت تطلب الدعد ماارَد حمليًة  افية   )ا( 
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 اتعلقة باانا  وجلب ا وا تيعاضا  هتي ة الظروف الالطمة  خد اال ت مارا  ا )و( 
تقدخ إشار  لسعر خف  اال بعاقا ، با ائص من ا اادفاعا  اشاتة خبف   )د( 

 اال بعاقا  ااتطقق من اه 
واجاب  او التمقينياة  االتزا  بي اا االتفااق علاى عاد  حتدياد عملياة تعزياز ال :2 الخياار 
 األطرافه  يقه على
التمقينيااة اااتاالة تعب ااة التمايااص  بي ااا ألطااراف علااى تعزيااز الت خاا  ه اياه ا :3 الخيااار 

اشااااع مااان اجاااص طيااااد  التماياااص ااتعلاااق بااناااا ، حيااا  ينب اااي للبلااادان اااحناااة ان ختفاااف خطااار 
ا بي اهتاالقطاي اشاع بتادخص القطااي العاا ، وينب اي للبلادان ااساتفيد  ان تباذل ج ااداً لتطساني 

 التمقينية  لب اال ت مارا ه[ 
 القاارارا  ماانمااة ب يااة خالهلااا وماان ودوليااة وطنيااة ماليااة م  سااا  مااه األطااراف تعمااص] -113

 خفيضاة مسارا  وتيسه من ا 2 اااد  يف ورد  ما  االتفاقية اهداف مه اال ت مارية والسيا ا 
 ه[ اانا  مه ومتملقلمة اال بعاقا 

مقينيااة وج اااد التعماايد الاايت ا التبي اهتاا]تبلّااغ ايااه األطااراف عاان حالااة وج اااد حتسااني  -114
  [بذلت اه
، ضاادف  مااي ااااعي 2030 عااا  ]ينب ااي ان تلتااز  البلاادان ااتقدمااة األطااراف،  لااال -115

بليان دوالر يف السنة يبني طيااد  مساتاج التماياص ااتعلاق بااناا  ااتاقاه  200قصه األجص قدرع 
ز القادر  علاى التنبا  بتقادخ التماياص الايت ينب اي حتديادها مان اجاص تعزيا 2020 عاا  بعاد ما لفة 

 [[  عامة مصادر ااتعلق باانا ، مه حتديد مستايا  معينة للتمايص الذ   يقد  من
ي قاااد   متاياااص التقياااف يف شاااقص متاياااص متعااادد األطاااراف و/او  :)مسااات ص( 1الخياااار ] -116

 قنائي، بسبص من ا: 
ايص متعدد األطراف و/او قناائي، ي قد   متايص التقيف يف شقص مت :)مست ص( 2الخيار  

وت اج ر حصة  به  من التماياص ااتعادد  األطاراف ا دياد للتقياف عان طرياق الصاندوق األخضار 
 للمنا : 
حتقيااااااق تااااااااطن  او تاطيااااااه اااااااااارد تاطيعاااااااً متااط اااااااً بااااااني التقيااااااف والتخفيااااااف، 116-1 
يف  50يقاص عان  ال ماا دختقا او بني الدعد ااقد  ألدراض التقياف والتخفياف، 50/50 بنسبة

يف ذلاااك متاياااص ااااج وخطااا  وإجااارانا  التخفياااف   اااا ااائاااة مااان الااادعد إىل ا خاااطة التقياااف ]،
 والتقيف ااخة ة[  

 ا تخدا  ر ا  لتمايص التقيف متملتية من ا  آليا  قائمة على الساق   116-2 
 ادوا  إدار  ااخاطر ااالية   116-3 
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والصاندوق اشاااع لت اه اانااا ،  واااً اقاص البلاادان  تاندوق التقياف وتااندوق 116-4 
وبا ااااائص من ااااا تقاااادخ الاااادعد للتمقااااني ماااان تعب ااااة التاااادفقا  اااليااااة للقطاااااي اشاااااع ماااان اجااااص 
اال ت مارا  ااتعلقة بالتقيف، وتقادخ الصاندوق األخضار للمناا   اما اً لادعد ج ااد التقياف 

 اليت تبذهلا البلدان  
متناعااااة، ومن اااااا مصااااادر خاتاااااة، مخااااار ة يف تقااااادخ  مصاااااادر الخيااااار )أ(: 116-5 

 على ان تقان ااالية العامة األدا  الرئيسية يف طياد  الدعد ااقد  للتقيف:  التمايص للتقيف،
حتديااااد ااصااااادر وإعطااااان األولايااااة للتمايااااص العااااا ، فضاااااًل عاااان طياااااد   )ا( 

 ااسامها  ااالية للقطاي اشاع من اجص التقيف  
منظمااة الطااهان ااااد  الاادويل واانظمااة البطريااة الدوليااة علااى تخاا يه  )ا( 

  الدعد ااايل إىل تندوق التقيف و ه  ظا   ري  لتقدخ
عناااد إ خاااان النظاااا  الضاااري ، ت خااا  ه منظماااة الطاااهان اااااد  الااادويل  )و( 

دان  اايما اقاص البلاا وال واانظماة البطرياة الدوليااة علاى مراعاا  احتياجااا  البلادان النامياة،
والاادول ا زريااة الصاا ه  الناميااة والبلاادان األفريقيااة الاايت تعتمااد بخااد  علااى السااياحة  وااااً 

 والنقص الدويل للسله ااتاجر ضاه 
مصادر عامة ا ا ااً، ماه جلاب متاياص ]إ اايف[ ]تقميلاي[ مان مصاادر  الخيار ):(: 

  [خاتة ]و[ ]او[ بديلةه
اجتماااي األطااراف يف هااذا الربوتا ااال، ]يتخااذ ماا متر األطااراف العامااص باتاافر  116-6 

يف دورتاار األوىل، قااراراً بخااملن عمليااة لتطديااد وتنفيااذ مصااادر متايااص جديااد  ماان اجااص تنفيااذ هااذا 
 يتخذ قراراً بخملن هذع ااصادر يف دورتر الالحقةه[   ما   يما لتمايص التقيف، وال االتفاق،
اااااارد ااالياة، ل ايااا  من اا تطاااير  ]تقاه علاى البلاادان ااتقدماة األطااراف مسا ولية تقادخ -117

و قاااص التقنالاجياااا إىل البلااادان النامياااة األطاااراف مااان اجاااص التنفياااذ ااعاااز ط لالتفاقياااة، ماااه  ااامان 
 ا تدامة اااارد ااالية والقدر  على التنب  ضا وإ افيت اه[ 

ياص آلياة ]تقدخ دعد/متايص جديد وإ ايف، مساتقص عان ميزا ياا  التقياف، لتماياص وتفع -118
وار ااا الدولياااة ]ولااان ج  يا اااا  بديلاااة ل جااارانا  القائماااة علاااى النتاااائج مااا اًل مااان خاااالل آلياااة 
التخفياااف والتقياااف ااخاااة ة مااان اجاااص اأدار  ااتقاملاااة وااساااتدامة لل اباااا ، وآلياااة التاااملقلد ماااه 

 اانا  والتنمية ااستدامة[ه[ 
ة األطاااراف[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف الااادعد ااقاااد  إىل ]البلااادان الناميااا :1الخياااار ] -119

اارفق  ني[ لتطاير التقنالاجيا و قل ا، والدعد ااقد  إىل آلية التقنالاجيا لقفالة التنفيذ الفعال 
اار ا ا ااااً عاان طريااق الصااندوق األخضااار للمنا / يا ااا  تخاا يص اآللياااة  للتقنالاجيااا، الااذ  ي اج 

شاع يف تعب ة األماال للتقنالاجيا/ا ا ااً مان مصاادر ااالية، مه مراعا  ادوار القطاعني العا  وا
 عامة، مه متايص تقميلي ي ستَمد من مصادر خاتةه 
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تقاادخ اااااارد اااليااة إىل البلاادان الناميااة األطااراف لتطاااير التقنالاجيااا و قل ااا  :2 الخيااار 
اار ا ا اااً عاان وتقاادخ الاادعد إىل آليااة التقنالاجيااا لضاامان التنفيااذ الفعااال للتقنالاجيااا، الااذ   ي اج 

طرياق الصاندوق األخضاار للمنا / يا اا  تخاا يص اآللياة اااليااة، ماه مراعااا  ادوار القطااعني العااا  
واشاااع يف تعب ااة األماااال للتقنالاجيا/ا ا اااً ماان مصااادر عامااة، مااه متايااص تقميلااي ي سااتَمد ماان 

 مصادر خاتةه 
األطراف إىل البلدان النامية األطراف تقدخ اااارد ااالية من البلدان ااتقدمة  :3 الخيار 

لتطاير التقنالاجيا و قل ا وتقدخ الدعد إىل آلية التقنالاجيا لقفالة التنفياذ الفعاال للتقنالاجياا، 
 الذ  ي اّجر عن طريق  يا ا  تخ يص اآللية اااليةه[

ن النامياااة عااان ىل البلاااداإ ااتقدماااة البلااادان مااان ااساااتدامة التنمياااة مسااااقا  متاياااص ي قاااد  ] -120
 اايما ماان حياا   وال التااملقلد مااه اانااا  والتنميااة ااسااتدامة، مااه حتديااد و ااائص التنفيااذ، طريااق آليااة

التمايااص ااقااد  ألدااراض التخفيااف والتقيااف باتباااي اااج قااائد علااى االحتياجااا ، وألدااراض  قااص 
 التقنالاجيا وتطايرها وبنان القدرا ه[ 

و ااااذلك التااادابه الراميااااة إىل و اااه واعتماااااد وتنفيااااذ متايااااص بناااان القاااادرا   :1الخياااار ] -121
 يا ااااا  وا ااااةاتي يا  وا ظمااااة و/او خطاااا  عمااااص بخااااملن ت قيااااف ا م ااااار وتدريباااار وتاعيتاااار 
ومخار تر يف نال ت ه اانا  ووتالر إىل ااعلاما  يف ]البلدان النامية األطراف[ ]األطراف ده 

 اادرجة يف اارفق  ني[: 
لاااادان ااتقدمااااة األطااااراف[ ]األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  ااااني[ تقدماااار ]]الب 121-1 

واطااراف اخاارج[ ]األطااراف ذا  اال ااتطاعة، مااه مراعااا  تطااار القاادرا [ ]ايااه البلااادان ذا  
 اال تطاعة[ واانظما  ذا  اال تطاعة، بطريقة مالئمة و قن التنب  ضا  

ا  الادور اةتماص للقطااي اشااع ي اج ر ا ا اً عن طريق اآللية ااالية، مه مراع 121-2 
 يف دعد بنان القدرا  وا اجة إىل تنسيق معز ط بني ا  ا  اااحنة واا  سا ه 

ي قد   التمايص الالط  لبنان القدرا  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلادان  :2الخيار  
بت ااه اانااا  وفقاااً اقااررا   خيااص تنفيااذ اأجاارانا  ااتعلقااة فيمااا هااا ا ااال  مااا  الناميااة األطااراف
 من االتفاقية، وذلك بطريقة مالئمة و قن التنب  ضاه  6 اااد م متر األطراف و 

 ي قد   من البلدان ااتقدمة األطراف، بطريقة مالئمة و قن التنب  ضا   121-1 
 ي اج ر عن طريق اآللية اااليةه  121-2 
بنان القدرا  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلادان ي قد   التمايص الالط  ل :3 الخيار 

خيص تنفيذ اأجارانا  ااتعلقاة  فيما ها ا ال  ما  النامية األطراف وي اج ر عن طريق اآللية ااالية
 من االتفاقية، بطريقة مالئمة و قن التنب  ضاه  6 اااد بت ه اانا  وفقاً اقررا  م متر األطراف و 
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ي قد   التمايص الالط  لبنان القدرا  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلادان  :4 الخيار 
خيااص تنفيااذ اأجاارانا  ااتعلقااة بت ااه اانااا  وفقاااً اقااررا   فيمااا هااا ا ااال  مااا  الناميااة األطااراف
 من االتفاقية، وذلك بطريقة مالئمة و قن التنب  ضاه[  6 اااد م متر األطراف و 

يقااان متايااص اابااادر  ااعاازط   افياااً ومسااتداماً و قاان التنباا  باار، مااه ا ااتمرار  :1ر الخيااا] -122
يف ذلك عن طريق ]]األطراف اادرجة يف اارفاق ال اا [ ]األطاراف اادرجاة يف   ا تقدخ التمايص،

اارفاااااق تاااااااد[ واألطاااااراف ذا  اال ااااااتطاعة[ ]األطاااااراف ذا  اال ااااااتطاعة، ماااااه مراعااااااا  تطااااااار 
ه البلدان ذا  اال تطاعة[، وااصادر اشاتة وااصادر ده القائمة على الساق، القدرا [ ]اي

 والتمايص القائد على النتائجه 
تدعد البلدان ااتقدمة األطراف و/او األطراف اادرجة يف اارفق ال ا  و/او  :2 الخيار 

تقادخ التماياص مان  ايه األطراف ذا  اال اتطاعة تنفياذ إطاار وار اا للمباادر  ااعازط  عان طرياق
 ااصادر العامة واشاتة على الساان  

يقان متايص ال ابا   افياً ومساتداماً و قان التنبا  بار، ماه ا اتمرار التماياص  :3 الخيار 
 ااقد  من البلدان ااتقدمة األطرافه[ 

إىل  باااادر  ااعااازط اا بمل خاااطة اشاتاااة النتاااائج علاااى القائماااة ااااادفاعا  حتاااّال ان ينب اااي] -123
البلاادان الناميااة األطااراف عاان طريااق آليااا  من ااا الصااندوق األخضاار للمنااا  و/او اآلليااة ا ديااد  

 القائمة على الساق وفقاً أطار وار ا للمبادر  ااعزط [ 
] قااان للبلااادان النامياااة األطاااراف الااايت تنفاااذ ا خاااطة ااباااادر  ااعااازط  ان تساااتخد  ا ااااافز  -124

 ااقاررا علاى النتاائج ااقاد   وفقااً أطاار وار اا للمباادر  ااعازط ، و اائر  اأاابية والتمايص القائد
 ه[ وطنياً ذا  الصلة، لدعد تنفيذ مسامهاهتا اةدد  

تقااااد  األطااااراف ذا  اال ااااتطاعة/]]األطراف اادرجااااة يف اارفااااق ال ااااا [  :1الخيااااار ] -125
 اااااتطاعة[ ]األطاااااراف ذا  ]األطاااااراف اادرجاااااة يف اارفاااااق تااااااد[ واألطاااااراف األخااااارج ذا  اال

اال تطاعة، مه مراعا  تطار القدرا [ ]ايه البلدان ذا  اال تطاعة[ لألطراف الايت حتتااو إىل 
ااساعد /]البلدان النامية األطراف[ ]األطاراف داه اادرجاة يف اارفاق  اني[ الادعد اااايل والتقاين 

 ة ضذا االتفاق بقفان  وفعاليةه والدعد يف نال بنان القدرا  لتفي  تطلبا  اأباليف اشات
تقد  البلدان ااتقدمة األطراف للبلدان النامية األطراف الدعد اااايل والتقاين  :2 الخيار 

 والدعد يف نال بنان القدرا  لتفي  تطلبا  اأباليف اشاتة ضذا االتفاق بقفان  وفعاليةه 
نامية األطراف الدعد اااايل والتقاين تقد  البلدان ااتقدمة األطراف للبلدان ال :3 الخيار 

 والدعد يف نال بنان القدرا  لتفي  تطلبا  اأباليف اشاتة ضذا االتفاق بقفان  وفعاليةه[ 
 ااساااتدامة التنمياااة واولاياااا  التضاااامن ا اااا  علاااى النامياااة، األطاااراف البلااادان ت خااا  ه] -126

 وتع ااد وإباااليف وتنفيااذ مبااادرا  للتعاااون ادراهتا الاطنيااة، علااى إعاادوقااد لظروف ااا ووفقاااً  ااخااة ة،
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باااني بلااادان ا نااااا تخااامص التماياااص، وتطااااير التقنالاجياااا و قل اااا، وبناااان القااادرا  ضااادف  فيماااا
 لبلدان  امية اخرجه[  وطنياً ااعتزمة اةدد   ااساعد  يف تنفيذ ااسامها 

اار حصااة  بااه  ي قااد   متايااص التقيااف يف شااقص متايااص متعاادد األطااراف و/او قنااائ -127 ي، وت اج 
 بالتقيف عن طريق الصندوق األخضر للمنا    من التمايص ااتعدد  األطراف ا ديد اشاع

يقاص  ال ماا تاطيه اااارد تاطيعاً متااط اً باني إجارانا  التقياف والتخفياف  تقادخ )ا( 
يااص األوىل، يف ااائااة ماان الاادعد أل خااطة التقيااف  وتقااان ااصااادر العامااة مصااادر التما  50عاان 

 مه متايص تقميلي ي ستَمد من مصادر إ افية  
ي قااد   متايااص جديااد وإ ااايف، مسااتقص عاان ميزا يااا  التقيااف، لتمايااص وتفعيااص  )ا( 

 آلية وار ا الدولية  
 ااااي طد ي با تظااااا  علااااى ا ااااا  تقياااايد احتياجااااا  البلاااادان الناميااااة وال  اااارا   )و( 

  ياق هدف درجة ا رار  ااتفق علي ا   ويف لبلدان الناميةاااجاد  يف تسليد اااارد ااالية إىل ا
تااافر البلاادان ااتقدمااة األطااراف للبلاادان الناميااة األطااراف الاادعد ااااايل والتقااين  )د( 

 والدعد يف نال بنان القدرا  لتفي  تطلبا  اأباليف اشاتة ضذا االتفاق بقفان  وفعاليةه[ 
  [مصادر التمايص]  

 وتقد  من:  ت عّبمل اااارد ااالية :1الخيار ] -128
ااصااااااادر العامااااااة ا ا اااااااً، وي ساااااااتمد التمايااااااص التقميلااااااي ماااااان مصاااااااادر  الخيااااااار )أ(: 

 خاتة/بديلة: 
ت  د ا قاما  على ان اااارد العامة هي ااصادر الرئيساي للتماياص،  )ا( 

طااااي وعلاااى ح اااد ااااااارد و ااااي اال ااات مارا  الالطماااة، وتعماااص علاااى حناااا اوقاااق ماااه الق
 اشاع  
حتف ز ]البلادان ااتقدماة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  اني[  )ا( 

]األطاااااااراف ذا  اال اااااااتطاعة، ماااااااه مراعاااااااا  تطاااااااار القااااااادرا [ ]اياااااااه البلااااااادان ذا  
اال تطاعة[ القطاي اشاع على تقدخ التمايص ]للبلدان النامية[ ]األطراف ده اادرجة 

 يف اارفق  ني[  
ر يف خمتلاااف ااصاااادر ]العاماااة[ علاااى ا اااا  معاااايه وا اااطة مااان ي نظااا )و( 

وإيضاا  اجص انب التملقه يف ]البلدان النامية[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  اني[، 
 ا تدامة ااصادر ]العامة[ والقدر  على التنب  ضا وإ افيت ا  

مااااة ]تاجااار البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف حصااااة  بااااه  ماااان األماااااال العا )د( 
ااتعلقااة بااناااا  حنااا ا خاااطة التقيااف ماااه إعطااان األولاياااة للبلاادان النامياااة األ  اار قابلياااة 

 والدول ا زرية الص ه  الناميةه[  وااً  يما اقص البلدان  ال للتملقر،
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يف ذلك مصادر عامة وخاتة وبديلة، مه   ا نماعة  به  من ااصادر، الخيار ):(: 
ااصااااااااادر والا ااااااااائص لتنا ااااااااب الظااااااااروف االقتصااااااااادية اات ااااااااه  االعااااااااةاف با اجااااااااة إىل تناااااااااي 

للمستفيدين/مه ا ااي خمتلفاة مان التماياص أل خاطة خمتلفاة ومصاادر عاماة جملااال  حمادد ، باالنظر 
اقاااص  ويف  ااايما يف البلاادان األ  اار قابلياااة للتااملقر ال إىل اأمقا يااا  اةاادود  لال ااات مار اشاااع،

 ه وااً البلدان 
  صادر التمايص اشاتة والبديلة:  علقيت فيما 128-1 

تلتز  ايه األطراف بالتعاون لزياد  التماياص مان القطااي اشااع و/او  )ا( 
تعب ة/ا تخدا  األماال والا ائص العامة لتيسه وتخ يه ا ات مار القطااي اشااع وفقااً 

ااص للتماياا ص ااقااد  لقدراتاار، مااه االعااةاف بااملن التمايااص ااقااد   ماان القطاااي اشاااع مقم 
 من القطاي العا  وليه بدياًل لر عندما تدعا ا اجة إىل التمايص العا : 

آلياااة  لاااب القطااااي اشااااع لال ااات مار يف ااخااااريه، تقاااةن بتعااااريف  '1' 
حمااد د  لقااص ج ااة، وإرشااادا  بخااملن اآلليااة، لتطقيااق  وادواروا ااطة، 

  معقالاة يضامن عائادا مماا تااطن مفيد بني ااصادر العاماة واشاتاة،
 وشفافية  املة  

التصااادير اسااااعد  ااسااات مرين  ا  ااااد الااايت تباااذهلا و ااااال  ائتما اااا  '2' 
 على إدار  ااخاطر 

إشااار  وا ااطة إىل القطاااي اشاااع علااى ايااه ااسااتايا  ليساااهد يف  '3' 
تعب ااة التمايااص ااتعلااق باانااا  ويعيااد تاجياار التاادفقا  اااليااة، ويطلاااق 

يف ذلاااك ا اااات مارا  ومخااااار ة   ااااا خااااار ة الالطماااة،اال ااات مارا  واا
 القطاعا  اشاتة اةلية  

وّفز متايص القطاي العا  ا ت مارا  القطااي اشااع ويتفاادج إجبارهاا  '4' 
علااااى اشااااروو ماااان الساااااق، ويضاااامن عااااد  إبعادهااااا، وتقااااان  فااااان  
ا اااتخدا  ااااااارد العاماااة وفعالياااة السيا اااا  مر اااز االهتماااا  الرئيساااي 

والعااايل يف  بااني البلاادان ذا  الاادخص ااتا اا  فيمااا  اااد التعاو يااةلل 
   2020 عا  بعد ما فة 

ا اجة إىل شرا ا  قاياة باني القطااعني العاا  واشااع ينب اي دعم اا  '5' 
 وحتفيزها  

يقاااان ا اااةاتي ياً ومتماشاااياً ماااه األولاياااا  الاطنياااة والقااااا ني ومر ااااً  '6' 
 للقطاي اشاع  

التمقينيااااااة ال اااااات مارا  القطاااااااي اشاااااااع يف نااااااال  بي ااااااا ال تعزيااااااز '7' 
 التقيف  
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تضه هي ة اأدار  طرائق لزياد  التمايص اشاع وحتريارع مان اجاص دعاد  '8' 
 تنفيذ هذا االتفاقه 

ت نخاااامل  ااااريبة علااااى تااااادرا  الاااانف  ماااان ]األطااااراف ]الناميااااة[ دااااه  )ا( 
ألطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ إىل ]البلااادان ااتقدماااة[ ]ا

]األطااااااراف ذا  اال ااااااتطاعة، مااااااه مراعااااااا  تطااااااار القاااااادرا [ ]ايااااااه البلاااااادان ذا  
 اال تطاعة[  

ي نخاامل مرفااق للطاقااة اات اادد  الدوليااة ولسااندا  القفااان  يف ا ااتخدا   )و( 
 الطاقة  
تقلااايص اال ااات مارا  يف اجملااااال  الق يفاااة القرباااان وإعا اااا  الاقااااد  )د( 
 ار ه األحف

 قان ان تاملع تعب اة التماياص مان طائفاة وا اعة مان ااصاادر، ومن اا مصاادر  :2 الخيار 
عامة وخاتة وبديلة، مه إدراي ا اجة إىل تناي ااصادر والا ائص لتنا اب اولاياا  ااساتفيدين 

 و روف د االقتصادية اات ه ه 
ألطاااااراف إىل البلااااادان النامياااااة ت قاااااد   ااااااااارد ااالياااااة مااااان البلااااادان ااتقدماااااة ا :3 الخياااااار 
 األطراف: 
ي نظر يف خمتلف ااصادر على ا ا  معايه وا اطة مان اجاص اناب التاملقه يف  )ا( 

 البلدان النامية و مان ا تدامة ااصادر والقدر  على التنب  ضا وإ افيت ا  
ن النامياااااة ت قاااااد   ااااااااارد ااالياااااة مااااان البلااااادان ااتقدماااااة األطاااااراف إىل البلااااادا :4 الخياااااار 

األطاااارافه وتقااااان ااصااااادر العامااااة ماااان مسااااامها  اايزا يااااة ااباشاااار  للبلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف 
ا ا ااااً، وي ساااتَمد التماياااص التقميلاااي مااان مصاااادر خاتاااة/بديلة يف البلااادان ااتقدماااةه وي نظااار يف 

نااب مصااادر ماليااة اخاارج ماان البلاادان ااتقدمااة األطااراف علااى ا ااا  معااايه وا ااطة ماان اجااص ا
 التملقه يف البلدان النامية األطراف و مان ا تدامة ااصادر والقدر  على التنب  ضا وإ افيت اه 

تقاااد   ااااااارد ااالياااة ااساااتخدمة لتنفياااذ هاااذا االتفااااق مااان مصاااادر عاماااة يف  :5 الخياااار 
 البلدان ااتقدمة األطراف  

د     د  مصادر تقميلية  ااصادر العامة هي ااصادر األوىل مه مصادر اخرج حت 
اادد ماااارد  يا ااا  تخاا يص اآلليااة اااليااة وتااناديق اخاارج يف إطااار االتفاقيااة،   اايما  وال ا 

الصندوق األخضر للمنا  وتندوق التقيف،  اارد مستدامة للسما  هلا بتقادخ دعاد  اافل إىل 
 البلدان النامية  

جاص اناب التاملقه يف البلادان ي نظر يف مصاادر خمتلفاة باال اتناد إىل معاايه وا اطة مان ا 
 النامية و مان ا تدامة ااصادر والقدر  على التنب  ضا وإ افيت ا  
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يقااان متايااص القطاااي العااا  ماان البلاادان ااتقدمااة األطااراف ااصاادر الرئيسااي  :6 الخيااار 
 للماارد، مه اعتبار ااصادر األخرج تقميليةه 

ه وا طة مان اجاص اناب التاملقه يف البلادان ي نظر يف خمتلف ااصادر باال تناد إىل معاي 
 النامية و فالة  يادهتا ااالية و مان ا تدامة ااصادر والقدر  على التنب  ضا وإ افيت ا [ 

  [بخملن اأباليف: جزن فرعي جديد]  
 باأباليف:  يتعلق فيما] 
 دمة  تبلغ األطراف عما يلي: )ا( الدعد ااقد  وااعبمل، واان  يا  ااستخ )ا( 
التمقينياااة،  بي اااا تبلاااغ األطاااراف ااساااتفيد  عااان: ا  ااااد الرامياااة إىل حتساااني ال )ا( 

 والاااااادعد الااااااذ  تلقتاااااار، والنتااااااائج التقديريااااااة للاااااادعد الااااااذ  تلقتاااااار ]واااااااااارد اةليااااااة االتااااااز  ضااااااا
 ااخصصةه[  او

عنار والتطقاق  القةا  إدراو جزن فرعي عن قيا  التماياص ااتعلاق بااناا  واأبااليفحيز خمصص ]  
  [منتظمة للتمايص ااتعلق باانا  إشار  حمدد  إىل جاال  ايضاً منر وينب ي ان يخمص 

 :(6)الخيار الثاني  
]تقااد  البلاادان ااتقدمااة األطااراف، واطااراف اخاارج مدرجااة يف اارفااق ال ااا ، متااايالً جديااداً  -79

ألطراف يف تنفيذ مسامهاهتا وإجراناهتاا  اجاب وإ افياً و افياً يتعلق باانا  اساعد  البلدان النامية ا
يف   اا االتفاقية وهذا االتفاق  وت ستَمّد مبالغ هذا التمايص ااتعلاق بااناا  ا ا ااً مان مصاادر عاماة،

يقلااص التمايااص ااقااد  ماان القطاااي اشاااع و/او ماان مصااادر  وال ذلااك الصااناديق القائمااة علااى اااانسه
زا  البلدان ااتقدمة األطراف بتقدخ ااسااعد  ااالياة إىل البلادان اخرج بمل  حال من األحاال من الت

ااقااد  ماان مصااادر خاتااة  الناميااة األطااراف وفقاااً ألحقااا  االتفاقيااة وهااذا االتفاااقه وي عتاارب التمايااص
 للتمايص من ااقد  من مصادر عامةه[  متاماً و/او مصادر اخرج مقماًل 

  بطريقاااة تيّسااار تقااادخ ااسااااعد  إىل البلااادان النامياااة ]يقاااان هاااذا التماياااص ااتعلاااق بااناااا  -80
األطااراف ماان اجااص تنفيااذ إجراناهتااا ااتعلقااة باانااا   اجااب االتفاقيااة وهااذا االتفاااق وهتاادف إىل 

علااى األقااص للتقيااف  50/50حتقيااق اااج متااااطن يف ااسااتقبص القريااب لتخصاايص التمايااص بنساابة 
  [نسبة للتقيفهوالتخفيف، مه التسليد بملمهية التمايص بال

]تااتاااص اآللياااا  اااليااااة تقااادخ الااادعد ااااااايل مااان البلااادان ااتقدمااااة األطاااراف اساااااعد   -81
البلااادان النامياااة األطاااراف يف تنفياااذ احقاااا  االتفاقياااة وهاااذا االتفااااق، وإ خاااان  اافاااذ مالياااة  ااامن 

 يلي:  ما اآلليا  ااالية اانخمل   اجب االتفاقية، ومن ا
  تندوق التقيف '1' 
__________ 

 ان وص حمص جزن التمايص الاارد يف اشيار األولهيقة   (6)
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 تندوق اشسائر واأل رار  '2' 
  وااً تندوق اقص البلدان  '3' 
 تناديق دعد  قص التقنالاجياه[[  '4' 

 اقةاحا  هيقلية بخملن ا زن واو:   
   زن من مقرره   124إىل  116إدراو الفقرا  من  
   زن من مقرره   2-82و 1-82إدراو الفقرتني  
الادعد واأبااليف عنار والتطقاق منار إىل  اقةاحا  لنقص األحقا  ااتعلقة بقيا  

 ا زن ااتعلق بالتمايصه 
 اقةا  هيقلي لتعزيز ترتيب وامسان األجزان الفرعية على النطا التايل:  

 ااباد  التاجي ية واألهداف  -1
 معا ة ح د اااارد -2
 االلتزاما /ااسامها /اأجرانا   -3
 مصادر التمايص  -4
 هةالةتيبا  اا  سي -5

 [ تطوير التكنولوجيا ونقلها]] -زاي 
  [يف األجص الطايص هدف التقنالاجيا]  

 مان التقنالاجياة بااتطلباا  الافاان ب ياة و قل اا التقنالاجيا لتطاير عااي هدف يا ه] -129
 يف العاايااة ا اارار  متا اا  ارتفاااي علااى اأبقااان هاادف مااه يتسااق لال بعاقااا  مسااار حتقيااق اجااص
 الصاناعي العصار قباص ماا مساتايا  فااق م اياة درجاة 1.5 او م اايتني درجتني طتت او  ال حدود
إطاااار هاااذا اهلااادف التقنالااااجي  ويف قااادر  البلااادان النامياااة علاااى التقياااف إىل حاااد  باااهه وحتساااني

العااااي، تلتااز  البلاادان ااتقدمااة بااإجران تقياايد منااتظد بخااملن التقنالاجيااا  الاايت اتاابطب جاااهز  
تقنالاجياا  بالتقنالاجياا  ا ااهز  للنقاص، وحتدياد هادف لادعد تطااير  اصللنقص، وإعاداد قائماة 

و قل ا إىل البلدان النامياة، وتعب اة ااااارد الالطماة لتقادخ الادعده وي ساتعَرض األقار اأااايل لتطااير 
درجاااة م اياااة  1.5  لا او التقنالاجياااا اادعاماااة و قل اااا ضااادف حتقياااق هااادف الااادرجتني اا اااايتني

 البلدان النامية على التقيف إىل حد  بهه[  وحتسني قدر 
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  [اعتبارا  عامة]  
تعااازط اياااه األطاااراف العماااص التعااااو  لتخااا يه وتعزياااز تطااااير التقنالاجياااا  :1الخياااار ] -130

و قل ااا، با ااائص من ااا آليااة التقنالاجيا/الةتيبااا  اا  سااية للتقنالاجيااا اانخاامل   اجااب االتفاقيااة 
 ية، من اجص دعد تنفيذ التزاما  التخفيف والتقيف  اجب هذا االتفاق  وعن طريق اآللية ااال

 1في اا الفقارا    اا تقا  األطراف، متاشياً ماه مبااد  االتفاقياة واحقام اا، :2 الخيار 
[،/وفقاااً اساا ولياهتا ااخااة ة وإن  ا ااب متباينااة، بتعزيااز العمااص 11 اااااد ]و  4 اااااد ماان  5و 3و

يه وتعزيز تطاير التقنالاجيا و قل ا وطياد  تيساه تنفياذ االتفاقياة، با اائص التعاو  من اجص تخ 
من ا آلية التقنالاجيا/الةتيبا  اا  ساية للتقنالاجياا اانخامل   اجاب االتفاقياة وعان طرياق اآللياة 
ة ااالياااة ]وآلياااة التاااملقلد ماااه ااناااا  والتنمياااة ااساااتدامة[/بتعزيز تقااادخ الااادعد مااان ]البلااادان ااتقدمااا

األطااراف[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[، ماان اجااص دعااد 
 [ التخفيف والتقيف  اجب هذا االتفاق  إجرانا تنفيذ ]التزاما [ ]

من  5 الفقر في ا   ا تقا  األطراف، متاشياً مه مباد  االتفاقية واحقام ا، :3 الخيار 
ق االقتصادية اات ه ، بتعزيز العماص التعااو  مان اجاص تخا يه وتعزياز يعقه ا قائ و ا ،4 اااد 

تطاير التقنالاجيا و قل ا، با ائص من ا آلياة التقنالاجيا/الةتيباا  اا  ساية للتقنالاجياا اانخامل  
  اجب االتفاقية وعن طريق اآللية اااليةه 

  االتفاقيااااة، اد  واحقاااااتقااااا  البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف، متاشااااياً مااااه مباااا :4 الخيااااار 
، بتعزيااااااز وطياااااااد  فاااااارع الاتااااااال إىل 11 اااااااااد و  4 اااااااااد ماااااان  5و 3و 1وخباتااااااة الفقاااااارا  

يف ذلك من خالل اآللياة   ا التقنالاجيا السليمة بي ياً وإىل الدراية الفنية الالطمة لتنفيذ االتفاقية،
  [اااليةه
 جيا و قل اه[ إطار من اجص طياد  تطاير التقنالا  حيز خمصص:] -131

  [االلتزاما ]  
 يلي:  ما تخمص االلتزاما  ااتعلقة بتطاير التقنالاجيا و قل ا :1الخيار ] -132

تتخااذ ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  الخيااار )أ(: 132-1 
تعزيااز اطاار  ااني[ خطاااا  للتصااد  للعاائااق الاايت حتااال دون الاتااال إىل التقنالاجيااا وأر ااان و 

 يا ااااهتا الالطماااة لتيساااه إطالاااة العاائاااق وإتاحاااة وتساااريه تطااااير التقنالاجياااا و قل اااا إىل ]البلااادان 
النامية األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[  وتزيد حتسني الادعد ااقاد  مان القطااي 

راف ده اادرجة يف اارفاق اشاع لتطاير التقنالاجيا و قل ا إىل ]البلدان النامية األطراف[ ]األط
 اااني[  وتقاااد  ااااااارد ااالياااة والبخااارية والااادعد اا  ساااي والتقاااين لتطااااير التقنالاجياااا و قل اااا إىل 

 ]البلدان النامية األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[  
تتخااذ البلاادان ااتقدمااة األطااراف خطاااا  للتصااد  للعاائااق الاايت حتااال  الخيااار ):(: 

ن الاتااال إىل التقنالاجيااا والدرايااة الفنيااة وأر ااان وتعزيااز اطاار  يا اااهتا الالطمااة لتيسااه إطالااة دو 
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العاائااق وإتاحااة وتسااريه تطاااير التقنالاجيااا و قل ااا إىل البلاادان الناميااة األطااراف  وتعاازط إمقا يااة 
األطراف  وتقد  الاتال إىل تقنالاجيا القطاي العا  وتخ يه تطايرها و قل ا إىل البلدان النامية 

ااااااارد ااالياااة والبخااارية والااادعد اا  ساااي والتقاااين لتطااااير التقنالاجياااا و قل اااا إىل البلااادان النامياااة 
 األطرافه 
تتخاااذ ]البلااادان النامياااة األطاااراف[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[،  132-2 

تاااد[ ]ايااه البلاادان ذا  باادعد ماان ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق 
اال تطاعة[، خطاا  للتصد  للعاائق اليت حتال دون ]الاتال على قد  ااساوا [ الاتال إىل 
التقنالاجيااا وإر ااان وتعزيااز هيا ل ااا الاطنيااة واطرهااا السيا اااتية وم  ساااهتا وقاادراهتا، وذلااك ماان 

ا  وتطايرهااا و قل ااا يف اجااص إتاحااة وتع يااص ا تساااا القاادر  اةليااة علااى ا ااتيعاا التقنالاجياا
طماا   حتقد البلدان يف البلدان النامية/تطاير التقنالاجيا اةلية و قل ا وجلب اال ت مارا  وتعزيز

األمار واالبتقار ]، باال تناد إىل التقنالاجيا  التقليدية القائمة ااساتخَدمة فعااًل يف اجملتمعاا  
وقااادراهتا للاااتمقن مااان بناااان وتطااااير قاعااادهتا  يخااامص النساااان، علاااى ا اااا  احتياجاهتاااا  اااا اةلياااة،

مااان  ظاااد ااعاااارف التقليدياااة للخاااعاا األتااالية  ااساااتمد  التقنالاجياااة اشاتاااة[ ] اااا في اااا تلاااك
 واجملتمعا  اةلية[  

 اةلياة والتقنالاجياا  القدرا  وتعزيز تطاير األطراف ااتقدمة البلدان تدعد 132-3 
  األطراف  النامية للبلدان

: تنخو ايه األطراف، وفقاً للمباد  وااللتزاماا  الايت )مست ص( الخيار )أ( 132-4 
تااانص علي اااا االتفاقياااة، و اااائص لتيساااه الاتاااال إىل التقنالاجياااا و خااارها، وتخااا ه وتقاااافو يف 

]علااى اً الاقااب  فساار االبتقااار يف تقنالاجيااا  التقيااف والتخفيف/التقنالاجيااا  السااليمة بي ياا
 تنمية ااستدامة والقضان على الفقر[: ا ا  تعزيز مساقا  ال

: تنخااااو البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف، وفقاااااً اباااااد  االتفاقيااااة )مساااات ص( الخيااااار ):( 
وااللتزاماااا  الناشااا ة عن اااا، و اااائص لتعزياااز الاتاااال إىل التقنالاجياااا  و خااارها وتطبيق اااا و قل اااا 

اقاااااب  فسااااار االبتقاااااار يف و اااااذلك اامار اااااا  والعملياااااا  ااتعلقاااااة ضاااااا، وتعااااازط وتقاااااافو يف ال
 يف نال التقيف والتخفيف: اً التقنالاجيا  السليمة بي ي

: تنخااااو ايااااه األطااااراف، وفقاااااً اباااااد  االتفاقيااااة وااللتزامااااا  )مساااات ص( الخيااااار )ج( 
الناشااا ة عن اااا، و اااائص تيساااه الاتاااال إىل تقنالاجياااا  آمناااة ومنا ااابة و اااليمة بي يااااً واقتصاااادياً 

 يلي:  ما تخ ه يف الاقب  فسر علىواجتماعياً و خرها، و 
 ‘: 1‘الخيار  
ماااان االتفاقيااااة، تقااااد  ]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف[  4وفقاااااً للماااااد   )ا( 

]األطراف اادرجة يف اارفق تاد[ ]ايه البلدان ذا  اال تطاعة[ ااااارد ااالياة الالطماة 
ل إىل التقنالاجيااا للتصااد  للعاائااق النااااة عاان حقاااق االقيااة الفقريااة وتيسااه الاتااا 
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و خرها، با ائص من ا ا تخدا  اآللية ااالية و/او إ خان  افذ  متايص يف إطاار الصاندوق 
التاااااملقلد ماااااه ااناااااا  والتنمياااااة  األخضااااار للمنا / يا اااااا  تخااااا يص اآللياااااة ااالياااااة ]وآلياااااة

 ااستدامة[  
 ت نخااامل آلياااة دولياااة معنياااة  قااااق االقياااة الفقرياااة لتيساااه الاتاااال إىل )ا( 

التقنالاجياااا و خااارها يف ]البلااادان النامياااة األطاااراف[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق 
  ني[  
تا ااه ترتيبااا  اخااارج اعا ااة حقاااق االقياااة الفقريااة، م ااص البطااا   )و( 

 والربنيااااا  ااخااااة ة، وااللتزامااااا  ااتعلقااااة بااااالةخيص اأ سااااا  والتطاااااير التعاااااو يني،
ااخة ة، وااعدال  التفضيلية،  او خيص ااسد د  بالقامصالتفضيلي، وخمططا  الة  او

 ومست معا  برانا  االخةاي  
ماااان االتفاقيااااة،  ت سااااتخَد   4 اااااااد ماااان  7و 5و 3وفقاااااً للفقاااارا   )د( 

األماااال الاااارد  ماان الصااندوق األخضاار للمنااا  لت طيااة  امااص التقاااليف ااتعلقااة  قاااق 
والدراياااااة الفنياااااة و ااااااف ت قاااااد   هاااااذع اً ليمة بي يااااااالقياااااة الفقرياااااة للتقنالاجياااااا  السااااا

التقنالاجيا  إىل البلدان النامية األطراف دون تقلفة من اجص تعزياز إجراناهتاا ااتخاذ  
 للتصد  لت ه اانا  وآقارع الضار ه 

تااادري األطاااراف ان حقااااق االقياااة الفقرياااة هتاااين بي اااة متقينياااة  ‘:2‘ الخياااار 
 ي يف نال التقنالاجيا  السليمة بي ياً  لتعزيز االبتقار التقنالاج

 ت عا  حقاق االقية الفقرية يف هذا االتفاق   لن ‘:3‘ الخيار 
 يلز  ان تتيس البلدان ااتقدمة األطراف االقية الفقرية عن طريق ‘:4‘ الخيار 
 من خالل شرائ اه  متعدد  األطراف باتف ا منفعة عامة، م  سا 

: ااااار  ]البلاااادان الناميااااة األطااااراف[ ]األطااااراف دااااه  ص()مسااااتالخيااااار )أ(  132-5 
اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[، بااادعد مااان ]البلااادان ااتقدماااة األطاااراف[ ]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق 
تاااااد[ ]ايااااه البلاااادان ذا  اال ااااتطاعة[، تقييماااااً الحتياجاهتااااا ماااان التقنالاجيااااا، علااااى ا ااااا  

 وطنيااااً ، ضااادف  فالاااة مقةحاااا  مخااااريه حمااادد  الظاااروف واألولاياااا  الاطنياااة ]وحتدقااار دوريااااً[
و اااليمة بي يااااً واقتصاااادياً واجتماعيااااً وتنفياااذ حمصاااال  هاااذا التقيااايد علاااى حناااا فعاااال بااادعد مااان 
]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق تاد[ ]ايه البلادان ذا  اال اتطاعة[، 

 من اجص دعد تنفيذ هذا االتفاق: 
: تقاااد  البلااادان ااتقدماااة األطاااراف الااادعد إىل البلااادان النامياااة )مسااات ص( الخياااار ):( 

األطراف لتطسني قدرهتا على إجران عملياا  تقيايد التقنالاجياا، وذلاك ضادف  فالاة اقةاحاا  
 و ليمة بي ياً واقتصادياً واجتماعياً:  وطنياً مخاريه حمدد  
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لتقنالاجياااة وتااادعد تنفياااذ يلاااز  ان تعااازط األطاااراف عملياااة تقيااايد االحتياجاااا  ا '1' 
 حمصالهتا 

ت اان  عملية تقييد االحتياجاا  التقنالاجياة علاى حناا اوقاق ماه مخااريه متاياص  '2' 
مقبالة لادج ااصارف/حتسان عملياا  تقيايد االحتياجاا  التقنالاجياة ليا د  

 ذلك إىل مخاريه قابلة للتنفيذ  
عملياااا  اخااارج يف إطاااار  قااان ربااا  عملياااة تقيااايد االحتياجاااا  التقنالاجياااة ب '3' 

وخطااا  التقياااف الاطنياااة   وطنيااااً االتفاقياااة، م اااص إجااارانا  التخفياااف ااالئماااة 
وينب اي و اه عملياة تقيايد االحتياجااا  التقنالاجياة اعا اة التطاارا  الناشاا ة 

 عن تفعيص هذا االتفاقه 
تعمص ايه األطراف،  ساعد  ]األطراف اادرجة يف  :)مست ص( الخيار )أ( 132-6 

بقياااد  ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف[ ]األطااراف /اارفااق ال ااا [ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[
اادرجاااة يف اارفاااق تااااد[ ]اياااه البلااادان ذا  اال اااتطاعة[، علاااى تع ياااص التعااااون العاااااي علاااى 

 البط  والتطاير ]و[ الت ريب يف نال التقنالاجيا ]ورفه مستاج تنفيذها[: 
ااص التعاااون التخاااار ي العااااي،  ساااعد  البلاادان ااتقدماااة  :مساات ص() الخيااار ):(  يع  

 األطراف، وته  البط  والتطاير والت ريب يف نال التقنالاجيا: 
تقد  ]البلدان ااتقدمة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق تااد[  )ا( 

راف دااه اادرجااة يف ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطاا
فيااار الااادعد اااااايل والفقااار ، لتساااريه وتاااه  البطااا  والتطااااير   اااا اارفاااق  اااني[ الااادعد،

 في ا التقنالاجيا  اةلية    ا والت ريب يف نال التقنالاجيا،
ت نخمل طرائق لرب امج تعاون عااي للبط  والتطاير والت ريب يف ناال  )ا( 

  ا  ااعنية تاحبة ااصلطةو ا  التقنالاجيا،  لب وإدما 
 قاان إعطااان األولايااة للتقنالاجيااا  ااتعلقااة بت ااه اانااا  و ت سااتنب   )و( 

طرائااااق خاتااااة  اجااااب حقاااااق االقيااااة الفقريااااة وتا ااااه طرائااااق ابتقاريااااة آلليااااة لنقااااص 
 وطنيااااااً بااساااااامها  ااعتزماااااة اةااااادد   يتصاااااص فيماااااا التقنالاجياااااا لفائاااااد  البلااااادان النامياااااة

  ف والتقيفبالتخفي او
يضاامن التقياايد التقنالاااجي مخااار ة اجملتمااه ااااد   نظااار جنسااا ،  )د( 

وياااادمج التقياااايد ااتعاااادد األطااااراف وااسااااتقص والتخااااار ي للتقنالاجيااااا  بخااااملن تملقههااااا 
 االجتماعي واالقتصاد  والبي يه 

 ماااان االتفاقيااااة 4 اااااااد ماااان  5 الفقاااار تعااااّد ايااااه األطااااراف االتزمااااة  اجااااب  132-7 
وتتع اد وتبلااغ وتنفااذ عنصااراً متصاااًل بتطاااير التقنالاجياا و قل ااا إىل البلاادان الناميااة، و ااذلك ببنااان 

يف ذلااااك، حسااااب االقتضااااان، اأجاااارانا  والسيا ااااا  والتاااادابه الالطمااااة لتطاااااير   ااااا القاااادرا ،
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مساامها   التقنالاجيا و قل ا إىل البلدان النامية ولتعزيز بنان القدرا ، ضدف ااساعد  يف تنفياذ
 ه وطنياً البلدان النامية اةدد  

تتعاااون البلاادان ااتقدمااة األطااراف مااه البلاادان الناميااة األطااراف لتعزيااز تطاااير  132-8 
 وطنياااً التقنالاجيااا و قل ااا ماان اجااص متقااني البلاادان الناميااة األطااراف ماان تنفيااذ مسااامهاهتا اةاادد  

 من االتفاقيةه 4 اااد من  7 الفقر ماًل ب اجب االتفاقية وهذا االتفاق تنفيذاً فعااًل ع
 عد  تضمن االتفاق ا  التزاما  بخملن التقنالاجياه[  :2 الخيار 

  [الةتيبا  اا  سية]  
]تااادعد الةتيباااا  اا  ساااية لتطااااير التقنالاجياااا و قل اااا  اجاااب االتفاقياااة األطاااراف يف  -133

 تنفيذ التزاماهتا/مسامهاهتا  اجب هذا االتفاق: 
 اأر ان:  133-1 
في اا الل ناة التنفيذياة   اا ختاد  اآللياة التقنالاجياة اانخامل   اجاب االتفاقياة، :1 الخيار 

ااعنيااة بالتقنالاجيااا ومر ااز وشاابقة تقنالاجيااا اانااا ، ادااراض هااذا االتفاااق بتيسااه العمااص ااعاازط 
  ااتعلق بتطاير التقنالاجيا و قل ا من اجص حتقيق اهداف هذا االتفاق 

ختاد  الةتيباا  اا  ساية للتقنالاجياا اانخامل   اجاب االتفاقياة اداراض هاذا  :2 الخيار 
ماان اجاااص حتقياااق اهاااداف هاااذا االتفاااق بتيساااه العماااص ااعااازط ااتعلااق بتطااااير التقنالاجياااا و قل اااا 

  االتفاق
ختااااد  آليااااة التقنالاجيااااا وا  ترتيبااااا  م  سااااية منخاااامل   اجااااب االتفاقيااااة  :3 الخيااااار 
هااذا االتفاااق بتيسااه العمااص ااعاازط ااتعلااق بتطاااير التقنالاجيااا و قل ااا والدرايااة الفنيااة ماان  ادااراض

 اجص حتقيق اهداف هذا االتفاق  
يف   ا ختد  آلية التقنالاجيا وا  ترتيبا  م  سية منخمل   اجب االتفاقية، :4 الخيار 

التفااق بتيساه العماص ااعازط ااتعلاق ذلك آلية التاملقلد ماه ااناا  والتنمياة ااساتدامة، اداراض هاذا ا
 بتطاير التقنالاجيا و قل ا والدراية الفنية من اجص حتقيق اهداف هذا االتفاقه 

 تقدخ اأرشادا  إىل آلية التقنالاجيا/الةتيبا  اا  سية وتعزيزمها:  133-2 
ىل ]و/او هي ااااة اأدار [ مزيااااداً ماااان اأرشااااادا  إ تقااااد [ ]ان تقااااد  هلي ااااة اأدار  ] قااان 

[الةتيباا  اا  ساية مان اجاص ]تطااير و قاص[ التقنالاجياا اةادد  يف /]ان[ تعزط آلية التقنالاجياا
هي ة اأدار   تتعارض اأرشادا  الصادر  عن اال االتفاقية اليت ختد  ادراض هذا االتفاق، واب
 مه اأرشادا  ااقدمة من م متر األطرافه 

 التعزيز: احقا  حمدد  بخملن  :1 الخيار 
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تاادعد الل نااة التنفيذيااة ااعنيااة بالتقنالاجيااا ومر ااز وشاابقة تقنالاجيااا  )ا( 
اانا /آلية التقنالاجيا اانخمل  يف إطار االتفاقية تفعيص وتنفيذ االلتزاما  ااتصلة بتطااير 

 التقنالاجيا و قل ا يف هذا االتفاق،  اجب االتفاقية: 
 إدراو احقا  بخملن اةا بة   '1' 
مراعا  االحتياجا  اشاتة ]للبلدان النامية[ ]لألطاراف داه اادرجاة  '2' 

يف اارفاااق  اااني[ والبلااادان الااايت متااار بظاااروف خاتاااة يف افريقياااا واقاااص 
 والدول ا زرية الص ه  النامية   وااً البلدان 

تعزياااز التنمياااة القائماااة علاااى االحتياجاااا  والاتاااال واأدار  وااراقباااة،  '3' 
 على ا  ا  األ  ر هتميخاًه مه الة يز 

  )ا(
تعزط آلية التقنالاجيا التعاون والتآطر ماه ترتيباا  م  ساية اخارج  الخيار )أ(: 

يف إطااااار االتفاقيااااة وخارج ااااا ومااااه ج ااااا  معنيااااة اخاااارج، فضاااااًل عاااان اتساااااق وفعاليااااة 
 اأجرانا  واابادرا  ااتعلقة بالتقنالاجيا  اجب االتفاقية: 

اب  باني آلياة التقنالاجياا واآللياة ااالياة وم  ساا  بناان اوجر تر  إقامة '1' 
 القدرا   

ياااارتب  بر ااااامج باط ااااان اال ااااةاتي ي ااتعلااااق بنقااااص التقنالاجيااااا بآليااااة  '2' 
 التقنالاجيا و/او خيضه لتاجي  ا  

مرا ااااااز  او التاااااادابه ذا  الصاااااالة  بااااااادرا  تقنالاجيااااااة او األحقااااااا  '3' 
 إقليمية اخرج  

 ر القطاي اشاع من اجص دعد تنفيذ آلية التقنالاجيا  تعزيز دو  '4' 
اللااااذين يضااااطله ضمااااا القطاااااي العااااا ،  تيسااااه دور البطاااا  والتطاااااير '5' 

وحاااافز البطاا  والتطاااير الت اااريني، وتطاااير التقنالاجيااا ، وحتقيااق 
 وفارا  ا  ده 

ة تعااازط آلياااة التقنالاجياااا التعااااون والتاااآطر ماااه ترتيباااا  م  ساااي الخياااار ):(: 
 اخرج  اجب االتفاقية: 

إقامة اوجر تراب  باني آلياة التقنالاجياا واآللياة ااالياة وم  ساا  بناان  '1' 
 القدرا   
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يقفااااااص الصااااااندوق األخضاااااار للمنااااااا  عنااااااد تفعيااااااص  اافااااااذ التقيااااااف  '2' 
يقفاي مان ااااارد ااالياة لتطااير التقنالاجياا  ماا والتخفيف اشاتاة بار

 رانا  ت ه اانا   و قل ا وبنان القدرا   ميه إج
اااارج تقييمااااا  لفعاليااااة و فايااااة وتنفيااااذ الةتيبااااا  اا  سااااية لتطاااااير  '3'  ا 

 التقنالاجيا و قل اه 
  )و( 
هي ااااااااة اأدار  تقييماااااااااً دورياااااااااً لفعاليااااااااة ومالنمااااااااة آليااااااااة  ااااااااار  الخيااااااااار )أ(: 

 التقنالاجيا/الةتيبا  اا  سية لتطاير التقنالاجيا و قل اه 
ارج تقيايد دور  لفعالياة ت ن الخيار ):(:  خمل آلية ا اتعراض ورتاد خمصصاة وا 

ومالنمااة آليااة التقنالاجيا/الةتيبااا  اا  سااية لتطاااير التقنالاجيااا و قل اااه وحتساان آليااة 
التقنالاجيا/الةتيباااا  اا  ساااية ادانهاااا وت فاااا ض هلاااا م اااا  جدياااد ، حساااب االقتضاااان، 

 وفقاً لنتائج التقييده 
التفاق ا  احقا  حمدد  بخملن تاجير و/او تعزيز آلياة يتضمن ا ال :2 الخيار 

 [ [التقنالاجياه
  [هاالتفاق هذا شدمة معز ط  م  سية ترتيبا  او جديد  م  سية ترتيبا  تلز  قد] -134

 اقةاحا  هيقلية بخملن ا زن طا :   
 ( يف مقرره 1)اشيار  2-133 الفقر إدراو  
األجااازان واو )التماياااص( وطا  )تطااااير   قاااص حمتااااج ا ااازن طا  إىل جااازن ي طاااي 

 التقنالاجيا و قل ا( وحان )بنان القدرا (ه

 [بناء القدرات]] -حاء 
 [عا ]  

 :1الخيار ] 
]ينب ااي ان يقااان هاادف بنااان القاادرا  هااا متقااني ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]البلاادان  -135

د إجارانا  التقياف والتخفياف األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ ]اياه األطاراف[ مان حتديا
وتصااميم ا وتنفيااذها و]التمقااني ماان حتقيااق التنميااة وا ااتيعاا التقنالاجيااا علااى الصااعيد اةلااي[ 
 ]من اجص تعزيز قدرا  ا قاما  الاطنية على ا تيعاا التقنالاجيا ومتايص تنفيذ االتفاقيةه[[

 يلي:  ا ]تسةشد ا خطة بنان القدرا  -136
 االتفاقية  مباد  واحقا  ()ا 
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إطار بناان القادرا  يف ]البلادان النامياة[ ]البلادان داه اادرجاة يف اارفاق  اني[  ()ا 
  7-/  ا2اانخمل  اجب ااقرر 

اج رمسي، ومناتظد، ووا اس، و قان التنبا  بار، وفعاال، ومنساق، ]وقاائد علاى  ()و 
 الطلب[ ]وماجر قطرياً[ وطايص األجص ويراعي اانظار ا نسا  

عملية فعالة ومنسقة ومتااتلة وتدراية وتقرارية وقائمة على ااخار ة وماج ة  )د( 
 قطرياً ومراعية للمنظار ا نسا  وتستند إىل رؤية طايلة األجص للتنمية ااستدامة 

 ]اهداف وحمصال  وا طة و قن التنب  ضا[  ()ه 
مااا  األمااار ] ااا يف حتقااد البلاادان يف ط  اال اات ابة لالحتياجااا  الاطنيااة وتعزيااز ()و 

 ذلك على الص عد الاطين ودون الاطين واةلي[:
اال ةشاد باألحقا  القائمة والدرو  ااساتفاد  بخاملن بناان القادرا  يف إطاار  '1' 

 االتفاقية 
 وعمليااااة القيااااا  وطنياااااً ااعتزمااااة اةاااادد   عمليااااة إعااااداد ااسااااامها  ]ا ااااتخدا  '2' 

 وطنياااً  أعااداد ااسااامها  ااعتزمااة اةاادد [ ]إ خااان عمليااة  واأباااليف والتطقااق
إىل  ا اااااااتناداً يف ناااااااال دعاااااااد بناااااااان القااااااادرا   واأبااااااااليف والتطقاااااااق وللقياااااااا 

تظاص القادرا  عقباة حتاال دون  ال االحتياجا  الايت حاددهتا األطاراف،  يا 
 [ 2020 عا  التنفيذ بعد

لقياااااا  تطااااااير القااااادرا  الاطنياااااة علاااااى تاااااعيد ااتطلباااااا  الدولياااااة يف ناااااال ا '3' 
 واأباليف والتطقق 

يف ذلك ]برامج ا التمايص ااتعلاق بااناا [   ا دعد برامج التطضه والتملهب، '4' 
 ]من خالل اآللية ااالية[ 

]إىل ان تقتسااب ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  '5' 
 ااماًل يف إطاار  تنفياذاً   ني[ القدر  على تنفيذ اأجرانا  ااتعلقة بت اه ااناا 

االتفاقياااة،  اااتعزط ]البلااادان النامياااة[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ 
إجراناهتاااا ااتعلقاااة بت اااه ااناااا  وفقااااً لا اااائص التنفياااذ الااايت تقااادم ا ]األطاااراف 
اادرجااة يف اارفااق األول[ ]اارفااق  ااني[ و]اارفااق ال ااا [ ]اارفااق تاااد[ ]ايااه 

  ال تطاعة[ يف إطار االتفاقية[  االبلدان ذا
]اال ااااات ابة لالحتياجاااااا  علاااااى الص اااااعد الااااااطين ودون الااااااطين واأقليماااااي[  ()ط 

] ااتعزط البلاادان الناميااة إجراناهتااا ااتعلقااة بت ااه اانااا  رهناااً با ااائص التنفيااذ الاايت تقاادم ا البلاادان 
 ااتقدمة األطراف  اجب االتفاقية:
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إجراناهتا ااتعلقة بت ه اانا  رهناً بتقدخ و اائص إ اافية ] تعزط البلدان النامية  ()  
مستدامة و قن التنب  ضا من البلدان ااتقدمة األطراف،  اجب االتفاقية، باا طة آليا  تخمص 

 آلية التقيف مه ت ه اانا  وآلية التنمية ااستدامة:[
بناان القادرا  وا اجاة إىل  مه مراعا  الدور اةتمص للقطاي اشاع يف دعد الخيار )أ(: 

 تعزيز التنسيق بني ا  ا  اااحنة واا  سا  
تقادخ التماياص[ وينب اي ان  يتطماص القطااي العاا  ااسا ولية الرئيساية ]عان الخيار ):(: 

 يقان التمايص اشاع تقميلياً فطسب 
 لزو   قد ضذا الخملنه ال الخيار )ج(: 
را  فعالاة، ]وقائماة علاى الطلاب[ ]وماج اة  فالة ان تقان ا خطة بنان القاد ()ط 
 األجص الطايصه[ [ ومستدامة يفقطرياً 
 يلي: ما ]ي عزط بنان القدرا  من خالل -137

 ]تطاير السيا ا  ااتعلقة باانا  [  (ا) 
 ]تعب ة را  ااال اشاع والتزا  القطاي العا  [ )ا( 
 تعزيز الاعي وال قافة العامني  )و( 
 متقينية [ بي ا   سا  اةلية وهتي ة ]تقاية اا )د( 
إدماو ا خطة بنان القدرا  ]يف برامج التخفيف والتقيف[ ]يف اياه العناتار  )ه( 
 األخرج[ 
في اااا معاااارف الخاااعاا   اااا تعزياااز الااان ظد ااعرفياااة التقليدياااة يف ناااال التقياااف، )و( 

 األتلية واجملتمعا  اةليةه[
 [هخملن بنان القدرا ألحقا  عامة ب لزو  ال :2 الخيار 

  [االلتزاما ]  
علااااى[ ]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف[ ]األطااااراف[ ]األطااااراف [ ] ]ينب ااااي ل :1الخيااااار ] -138

اادرجااااااااة يف اارفااااااااق األول[ ]واألطااااااااراف األخاااااااارج ذا  اال ااااااااتطاعة[ ]ايااااااااه األطااااااااراف ذا  
درجااة يف اارفااق  ااني[ اال ااتطاعة[ ان تتعاااون لتعزيااز قاادرا  ]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف دااه اا

إىل مبااااد   ا اااتناداً لااادعد تنفياااذ ]مساااامهاهتا  اجاااب االتفااااق[ ]إجراناهتاااا يف ناااال ت اااه ااناااا [ 
االتفاقيااة واحقام ااا ]ويلااز  ان تتعاااون األطااراف ذا  اال ااتطاعة لتعزيااز قاادرا  ]البلاادان الناميااة 

العمااص ااتعلقااة بت ااه اانااا ،  األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[ يف ايااه ناااال 
باني بلادان  فيماا لدعد تنفيذ ]التزاماهتا[ ]مسامهاهتا[  اجب هاذا االتفااق وتاطياد بارامج التعااون

 ا ناا والتعاون ال القي[ 
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 عد  تضمني االتفاق التزاما  بخملن بنان القدرا ه :2 الخيار 
ن الناميااة األطااراف علااى دعااد تعاازط البلاادان ااتقدمااة األطااراف قاادرا  البلاادا :3 الخيااار 

إىل مبااااد  االتفاقياااة واحقام ااااه  ا اااتناداً  اجاااب هاااذا االتفااااق  وطنيااااً تنفياااذ مساااامهاهتا اةااادد  
و قن ان ينطا  تعزيز القدرا  هاذا علاى تاجيار إرشاادا  هاماة وذا  تالة إىل البلادان النامياة 

  طاق اا او لبلادان النامياة األطارافل وطنياً األطراف، دون ان يتدخص يف طبيعة ااسامها  اةدد  
 جاهرهاه  او

ينب ي ان تقد  البلدان ااتقدمة األطراف الدعد إىل البلدان النامياة يف تنفياذ  :4 الخيار 
 مبادرا  بنان القدرا ه[

 [الةتيبا  اا  سية]  
لياااة ]الةتيباااا  اا  ساااية ]اانخااامل   اجاااب االتفاقياااة[ ]والقيا اااا  التخااا يلية لآل تعااازط  -139

وتق ااااف عمل ااااا يف نااااال بنااااان  اااليااااة لالتفاقيااااة واانظمااااا  ا قاميااااة الدوليااااة ودااااه ا قاميااااة[
 القدرا :
 17-ا / 2 خيااد  منتاادج ديربااان بخااملن بنااان القاادرا ، اانخاامل  اجااب ااقاارر 139-1 

مااان  ختاااد  الةتيباااا  اا  ساااية ااتعلقاااة ببناااان القااادرا  واانخااامل   اجاااب االتفاقياااة، هاااذا االتفااااق
 يلي: ما خالل

تعزيز رتد وا تعراض فعالية بنان القدرا  ]عن طريق تباادل اشاربا   ()ا 
 بمل خطة بنان القدرا [  يتعلق فيما وافضص اامار ا  والدرو  ااستفاد 

حتديد ال  را  ااتعلقاة بالقادرا  يف ]البلادان النامياة[ ]األطاراف داه  (ا) 
  اادرجة يف اارفق  ني[ والتصد  هلا

تعزيز التنسيق باني اا  ساا  اانخامل   اجاب االتفاقياة وهاذا االتفااق  ()و 
 يف إطار عمل ا ووالياهتا ااتعلقة ببنان القدرا :

اأدار  ان تقاااد  تاجي ااااً إ اااافياً إىل منتااادج ديرباااان وان   قااان هلي اااة '1' 
 تع د إلير   ا  حمدد ، حسب االقتضان 

التزاماااا  ]البلااادان ااتقدماااة األطاااراف[  اأدار  دوريااااً  هي اااة تساااتعرض '2' 
]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[ ]ايااه البلاادان القااادر [ يف نااال 
دعااد بنااان قاادرا  ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة 
يف اارفااق  ااني[ وتتخااذ اأجاارانا  ااالئمااة الاايت قااد تخاامص تقييااف 

ولاياااااا  الاطنياااااة اةااااادد  هاااااذع االلتزاماااااا  وفقااااااً لالحتياجاااااا  واأل
 ]للبلدان النامية األطراف[ ]لألطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ه
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هي اااااة اأدار  با تظاااااا  حمصاااااال  منتااااادج ديرباااااان وتتخاااااذ  تساااااتعرض '3' 
 اأجرانا  اانا بة يف هذا الصدده[

تيبااا  إىل العمااص السااابق وا ااار  والاادرو  ااستخلصااة ماان الة  ا ااتناداً ] :1الخيااار ] -140
يف ذلااك منتاادج ديربااان بخااملن بنااان   ااا الدوليااة القائمااة يف نااال بنااان القاادرا   اجااب االتفاقيااة،

 القدرا ،[ ت نخمل  اجب هذا النص آلية دولية لبنان القدرا :
ال رض من اآللية الدولية لبنان القدرا  اانخمل   اجب هذا االتفاق، واامالة  140-1 

تفاقيااااة، واارباطااااة باا  سااااا  ااتعلقااااة بالتقنالاجيااااا والتقيااااف اانخاااامل  باا ااااطة اآلليااااة اااليااااة لال
 اجاب االتفاقياة، هاا تعزياز قادرا  ]البلاادان النامياة األطاراف[ ]األطاراف داه اادرجاة يف اارفااق 

يخاامص تطاااير اا ااارا  البخاارية   ااا  ااني[ علااى ختطااي  إجاارانا  التخفيااف والتقيااف وتنفيااذها،
لياااة، واالبتقاااار التقنالااااجي وتطااااير التقنالاجياااا  اةلياااة، وإجاااران تقيااايد لتااادعيد اا  ساااا  اة

من  ااي الحتياجااا  ]البلااادان الناميااة األطاااراف[ ]األطااراف داااه اادرجااة يف اارفاااق  ااني[ علاااى 
 ينا ب ا من دعد  ما تعيد القدرا  وتقدخ

 يلي: مما تتمللف اآللية الدولية لبنان القدرا  الخيار )أ(: 140-2 
  نة لبنان القدرا  تضطله باا ا  التالية: ()ا 
إىل االحتياجااااا  الاااايت  ا ااااتناداً قيااااا  الاااادعد ااقااااد  لبنااااان القاااادرا   '1' 

حااددهتا ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق 
  ني[ واأباليف عنر والتطقق منر 

قاااااادرا  علااااااى تيسااااااه التنفيااااااذ الفعااااااال للتاااااادخال  ااتصاااااالة ببنااااااان ال '2' 
 الصعيدين الاطين واأقليمي 

تقاادخ تاجياار معيااار  بخااملن ااسااائص ااتعلقااة ببنااان القاادرا  يف إطااار  '3' 
هااذا االتفاااق أحاطااة اا  سااا  واآلليااا  األخاارج اانخاامل   اجااب 

 االتفاقية اليت ختد  هذا االتفاق 
اجااب تعزيااز االتساااق بااني اا  سااا  واآلليااا  ذا  الصاالة اانخاامل    '4' 

 االتفاقية وهذا االتفاق 
 وا ااةاتي يا  لتطقيااقاً تيسااه بلااار  البلاادان الناميااة األطااراف خططاا '5' 

تااملقلد مااه ت ااه اانااا  والتنميااة ااسااتدامة تتفااق مااه اولاياهتااا  مساااقا 
 وتخريعاهتا الاطنيةه

 يلي:  ا آلية تقييد تضطله )ا( 
 تقييد فعالية تنفيذ ا خطة بنان القدرا ه '1' 
 مرا ز إقليمية لبنان القدرا : ()و 
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 لتيسه بنان القدرا  على الصعيدين الاطين واأقليميه '1' 
م  ساااا  التعلااايد  مع اااد لبناااان القااادرا  يضاااطله بااادور احتااااد لقافاااة ()د 

 العايل يف ااناطق الرئيسية من العامل  افة:
رفاق  اني[ لبنان قدرا  ]البلدان النامية[ ]األطراف ده اادرجاة يف اا '1' 

  ا يلة لتعزيز قدر  وفعالية إجرانا  التخفيف والتقيفه
 يلي: مما تتمللف اآللية الدولية لبنان القدرا  الخيار ):(: 

 مر ز لتنسيق بنان القدرا ه ()ا 
 اااتقان م ماااة اار اااز حفز/تاطياااد التعااااون يف ناااال بناااان القااادرا  وتعزياااز ودعاااد بناااان  

يتاافاق ماه   ا اار ز البلدان النامية يف ناال  بنان القدرا القدرا ه إ افة إىل ذلك،  يساعد 
 قدرا   ص من ا و روف ا واولاياهتا الاطنيةه

 و يضطله اار ز باا ا  التالية: 
يف ذلك مان اال اتعراض   ا اه ااعلاما  من ااصادر ذا  الصلة، '1' 

 ااعين ببنان القدرا   الخامص وحمصال  منتدج ديربان
لياااااااااص ااعلاماااااااااا  ااتصااااااااالة ببناااااااااان القااااااااادرا  لتطدياااااااااد ال  ااااااااارا  حت '2' 

 واالحتياجا  واالااها  األخرج ذا  الصلة، يف الة امار 
 إعداد و خر ادوا  ومن  يا  لتعزيز تقدخ ا خطة بنان القدرا   '3' 
إعااداد ادوا  لقياااا  ا خاااطة بناااان القااادرا  والتطقاااق من اااا واأبااااليف  '4' 

 عن ا 
حتياجااااا  اةاااادد  يف نااااال بنااااان القاااادرا  مااااه ااصااااادر مطابقااااة اال '5' 

اامقنااة لاادعد بنااان القاادرا  ماان جا ااب ا قامااا  والقطاااي اشاااع 
واانظمااا  ا قاميااة الدوليااة واا  سااا  األ اد يااة واانظمااا  دااه 

 ا قامية 
التعاااون الاقيااق مااه اهلي ااا  والعمليااا  األخاارج ذا  الصاالة يف إطااار  '6' 

ا صااار، مر اااز وشااابقة  ال يف ذلاااك، علاااى  ااابيص اا اااال ا ااا االتفاقياااة،
 تقنالاجيا اانا  و نة التقيف 

التعاااون الاقيااق مااه اانظمااا  ا قاميااة الدوليااة األخاارج ااعنيااة ببنااان  '7' 
 القدرا ه

 هي ة ا تخارية للمر زه ()ا 
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تقااد  اهلي اااة اال تخااارية للمر اااز التاجياار للمر اااز بخااملن ترتياااب اولايااة الطلباااا   
 عا ه الاارد  من البلدان النامية واال ت ابة هلا، وتتاىل رتد ادان اار ز وتقييمر بخقص

شبقة من اارا ز اأقليمياة واا  ساا  األ اد ياة وهي اا  القطااعني  ()و 
العااااا  واشاااااع واانظمااااا  دااااه ا قاميااااة اا تمااااة وااعنيااااة ببنااااان القاااادرا  يف نااااال 

 اانا ه ت ه
 يلي:  ا له اآللية الدولية لبنان القدرا ، يف الة م ا ،تضط الخيار )ج(: 

إىل االحتياجااا   ا ااتناداً تقياايد الاادعد ااقااد  يف نااال بنااان القاادرا   '1' 
  اليت حتددها البلدان النامية األطراف

تيسه التنفيذ الفعال أجرانا  بنان القادرا  علاى الصاعيدين الااطين  '2' 
 واأقليمي 

ساااااق بااااني اا  سااااا  القائمااااة واآلليااااا  اانخاااامل   اجااااب تعزيااااز االت '3' 
 االتفاقية 

 تقييد فعالية تقدخ الدعد لبنان القدرا   '4' 
 تيسه بنان القدرا  على الصعيدين الاطين واأقليميه '5' 

هي ااة اأدار  طرائااق وإجاارانا  لتخاا يص اآلليااة الدوليااة لبنااان القاادرا ه  تعتمااد 140-3 
 2015 عاااا  لياااة الدولياااة لبناااان القااادرا  عمل اااا يف ا اااري وقاااب ممقااان بعااادوينب اااي ان تباشااار اآل

 [ه2020 عا  ]لت ي ة ايه البلدان لتنفيذ هذا االتفاق  لال
 بخملن إ خان م  سا  جديد هاً عد  تضمني االتفاق احقام :2 الخيار 
 تدعيد وحتسني اا  سا  القائمةه :3 الخيار 
 يف تافه الدعد لبنان القدرا ه[[ تعزيز دور القطاي اشاع :4 الخيار 

 اقةاحا  هيقلية بخملن ا زن حان:  
 إىل بنان القدرا  يف األجزان األخرج  افةه إدراو إشارا  مرجعية 
  ص ديباجة عن بنان القدرا  والتفاتيص  من مقررا ه إدراو 
  من مقرره 139 الفقر إدراو  
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 [شفافية العمل والدعم]] -طاء 
 [عا ]  

يا ااه إطااار شاافافية، ينطبااق علااى ايااه األطااراف ويتباااين بااني ]األطااراف  :1لخيااار ا] -141
ااتقدمة[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  اني[ و]البلادان النامياة األطاراف[ ]األطاراف داه اادرجاة 
يف اارفاق  اني[،  اجاب االتفاقياة ووفقااً للمقاارا  الساابقة اا متر األطاراف، ليعازط شافافية العمااص 

د عااان طرياااق تقااادخ معلاماااا  عااان تنفياااذ  اااص طااارف اللتزاماتر/مساااامهاتر علاااى حناااا يتساااد والااادع
 بالقفان  واارو ة، من اجص:

تعزيااز الا ااا  وإمقا يااة ااقار ااة بااني ]البلاادان ااتقدمااة[ ]األطااراف اادرجااة يف  ()ا 
 اارفق  ني[ وااسانلة وال قة ااتبادلة وتعزيز الطما /التطسني التدراي 

 يسه رتد التقد  يف تنفيذ االلتزاما /ااسامها  ت ()ا 
 ا بعاقاااا  يف  اااان مساااارا  اأاالياااة حتقياااق او اااس ف اااد ممقااان لال بعاقاااا  ()و 

تت ااوط درجتااني  ال تتساق ماه هادف اأبقااان علاى ارتفااي متا اا  درجاة ا ارار  العاايااة يف حادود
 عي قبص العصر الصنا ما درجة م اية فاق مستايا  1.5 او م ايتني

 فالااة تنفيااذ االلتزامااا /اأجرانا  وتقاادخ الاادعد ماان ]األطااراف اادرجااة يف  ()د 
اارفااق ال ااا [ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ واالمت ااال هلااا 
والتطقااق من ااا باا ااطة  ظااا  حتقااق حمقااد، وتيسااه مقار ااة عمليااة القيااا  واأباااليف والتطقااق يف 

اشقال الدعد الاارد مه االحتياجا  اليت حددهتا واعربب عن ا ]البلدان النامية األطراف[ ايه 
 ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ 

اانب قة عن اآلليا  الدولية/الاطنياة  تيسه/ فالة ا تخدا  حمصال  التخفيف ()ه 
 القائمة على الساق يف احتساا التزاما /مسامها   ص طرف 

 اد  ا ساا اازدوو تف ()و 
  مان السالمة البي ية هلذا االتفاق  ()ط 
تعزياااز الخااافافية وااساااانلة يف الااادعد اااااايل والتقنالااااجي ودعاااد بناااان القااادرا   ()  

ااقد  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلدان النامية األطراف، من خالل تطبيق قااعد حما ابة 
 اليف والتطققهمتينة و ظا  حمقد للقيا  واأب

ي ا ااه إطااار شاافافية ]واحد[/ماحااد، ينطبااق علااى ايااه األطااراف، ]تراعااى  :2 الخيااار 
فير مس ولياهتا ااخة ة وإن  ا ب متباينة وقدرا   ص من ا، يف  اان اخاتالف  روف اا الاطنياة، 
 ويسااّلد فياار بااملن علااى األطااراف ان تعاازط تاادراياً مسااتاج الخاافافية لاادي ا  ياا  يصاابس ا  اار قااا 

يف إطااار االتفاقيااة[، ليعاازط شاافافية العمااص والاادعد عاان طريااق  حالياااً وإحقاماااً ماان مسااتااع القااائد 
تقادخ معلاماا  عان تنفياذ  اص طارف اللتزاماتر/مسااامهاتر علاى حناا يتساد بالقفاان  واارو اة ]مااه 
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 اااي تاااتمقن مااان القياااا  اً  إ اااافياً   األد  قاااد تتطلاااب دعماااالتساااليد باااملن األطاااراف ذا  القااادرا
 يلي: ما لك[ لتطقيقبذ

 حتسني الا ا  وإمقا ية ااقار ة وااسانلة وال قة ااتبادلة وتعزيز الطما   ()ا 
 تيسه رتد التقد  اةرط يف تنفيذ االلتزاما /ااسامها   ()ا 
تتساق  ا بعاقاا  يف  ان مساارا  بلايف او س ف د ممقن لال بعاقا  اأاالية ()و 

 تت ااوط درجتاني م اايتني ال متا   درجة ا ارار  العااياة يف حادود مه هدف اأبقان على ارتفاي
 قبص العصر الصناعي  ما درجة م اية فاق مستايا  1.5 او

تعزيز تنفيذ العمص والدعد، و مان التطقاق مان ا  ااد عان طرياق  ظاا  حتقاق  ()د 
 حمقد 

ائماة علاى تيسه ا اتخدا  حمصاال  التخفياف اانب قاة عان اآللياا  الدولياة الق ()ه 
 الساق يف احتساا التزاما /مسامها   ص طرف 

 تفاد  ا ساا اازدوو  ()و 
  فالة السالمة البي ية هلذا االتفاق  ()ط 
 احقاا  اياز او إتاحة اارو ة الالطماة لألطاراف مان خاالل ا اتخدا  مساتايا  ()  
 عد  القبال"  "خيار

والتقنالااااجي ودعاااد بناااان القااادرا  تعزياااز الخااافافية وااساااانلة يف الااادعد اااااايل  ()ط 
ااقد  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلدان النامية األطراف، من خالل تطبيق قااعد حما ابة 

 حمقمة و ظا  للقيا  واأباليف والتطققه
تعازط اياه األطاراف شافافية العماص والادعد عان طرياق تقادخ معلاماا  عان  :3 الخيار 

اجااب االتفاقيااة، مااه مراعااا  مساا ولياهتا ااخااة ة وإن  ا ااب متباينااة، تنفيااذ  ااص طاارف التزاماتاار  
 واولايا   ص من ا واهداف ا و روف ا اأوائية اةدد  على الصعيدين الااطين واأقليماي، لتطقياق

 يلي:  ما
 فالة إمقا ية ااقار ة وااسانلة عن األهداف القمية شفا  اال بعاقاا  علاى  ()ا 

بلادان ااتقدماة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  اني[ علاى حناا  قان  طاق االقتصااد ]لل
 قيا ر واأباليف عنر والتطقق منر 

تيساااه و اااا  التقاااد  الاااذ  احرطتااار األطاااراف الااايت تنطاااا  مساااامهاهتا اةااادد   ()ا 
 على عنصر تقيف  وطنياً 

ه اادرجااة يف ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف داا  التزامااا اامان تنفيااذ  ()و 
 اارفق  ني[، والافان ضا والتطقق من ا باا طة  ظا  حمقد للمطا بة واأباليف والتطقق 
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تيسااه و ااا  التقااد  الااذ  احرطتاار ]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف دااه  ()د 
  اادرجااة يف اارفااق  ااني[ بخااملن تنفيااذ اأجاارانا  الراميااة إىل التصااد  لت ااه اانااا  والاادعد الااذ

تلقتر من ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ ]ايه البلادان ذا  
 اال تطاعة[ 
تعزياااز الخااافافية وااساااانلة يف الااادعد اااااايل والتقنالااااجي ودعاااد بناااان القااادرا   ()ه 

ق قااعد حما ابة ااقد  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلدان النامية األطراف، من خالل تطبي
 حمقمة و ظا  للقيا  واأباليف والتطققه

يا ه إطار شفافية، ينطبق على البلدان ااتقدمة األطراف  اجب االتفاقية  :4 الخيار 
ووفقاً للمقررا  السابقة ا متر األطراف، ليعزط شفافية العماص والادعد عان طرياق تقادخ معلاماا  

تقدماااة األطااااراف علاااى حنااااا يتساااد بالقفااااان  واارو ااااة، عااان تنفيااااذ التزاما /مساااامها  البلاااادان اا
 يلي: ما لتطقيق
تعزيز الا ا ، وإمقا ية ااقار ة بني البلدان ااتقدماة، وااساانلة وال قاة ااتبادلاة  ()ا 

 وتعزيز الطما /التطسني التدراي 
 تيسه رتد التقد  اةرط يف تنفيذ االلتزاما   ()ا 
يتصااص بعمليااة  فيمااا اليااة الل نااة الدائمااة ااعنيااة بالتمايااصمااتاالة وطياااد  تعزيااز و  ()و 

القياااا  واأبااااليف والتطقاااق ااتعلقاااة بالااادعد و ااامان تنفياااذ التزاماااا  البلااادان ااتقدماااة األطاااراف 
 وتقاااد  ا الااادعد والافاااان بالتزاماهتاااا والتطقاااق من اااا عااان طرياااق  ظاااا  حتقاااق حمقاااد وتيساااه ااقار اااة 

بااني ايااه ا ااااي الاادعد ااقدمااة واالحتياجااا   -اليف والتطقااق ماان خااالل عمليااة القيااا  واأباا -
  اليت حددهتا واعربب عن ا البلدان النامية األطراف

تفاد  ا ساا ااازدوو للادعد اااايل ااقاد  مان البلادان ااتقدماة األطاراف إىل  ()د 
 البلدان النامية األطراف 

النامياة األطاراف والتطقاق من اا  مان تنفيذ االلتزاماا  ااتعلقاة بادعد البلادان  ()ه 
 عن طريق  ظا  حمقد للمطا بة واأباليف والتطققه[

]ينخااو  ااص طاارف ترتيبااا  وطنيااة للرتااد واأباااليف والتطقااق يف إطااار الخاافافية ووااافظ  -142
 مخة ة تعقه  روفر الاطنيةه[ تاجي ية علي ا، وفقاً اباد 

وإبااااليف وحتقااااق تتنااااول اال بعاقااااا  يخاااامص إطاااار الخاااافافية عملياااة قيااااا   :1الخياااار ] -143
 [وعمليااا  إطالت ااا ]، والاادعد ااقااد  ماان البلاادان ااتقدمااة األطااراف إىل البلاادان الناميااة األطااراف

في ااااا تلااااك ااتعلقااااة بالاااادعد، ويسااااتند إىل قااعااااد متفااااق   ااااا ااسااااامها /واحتساااااا االلتزامااااا 
 يلي:  ا يسةشد/ب االتفاقيةإىل ترتيبا  القيا  واأباليف والتطقق القائمة  اج/علي ا
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 الخيار )أ(: 
 من االتفاقية  12 اااد  ()ا 
مراعاااااا  الظاااااروف الاطنياااااة ااتباينة/ااسااااا وليا  ااخاااااة ة وإن  ا اااااب  ()ا 

  ص طرف  متباينة/الظروف الفريد /قدرا 
 ا اااااتيعاا خمتلاااااف ااساااااامها  والقااااادرا  ااتفاوتاااااة لألطاااااراف  و/او ()و 

 اليف واال تعراض الدويل ااخةي للتقارير  إتاحة التمايز يف اأب
 تفاااااااد  فاااااارض اعبااااااان ققيلااااااة علااااااى البلاااااادان الفقااااااه  والقابلااااااة للتااااااملقر ()د 

]البلااادان النامياااة[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ و، بخاااقص خااااع، اقاااص  او
وبنااان بالاادعد ااقااد  للتقيااف  يتعلااق فيمااا والاادول ا زريااة الصاا ه  الناميااة، وااااً البلاادان 

 القدرا  والاتال إىل التقنالاجيا  اانا بة واعتمادها 
إىل ااقاااااااااررا   ا اااااااااتناداً التساااااااااليد باااااااااملن إطاااااااااار الخااااااااافافية  ااااااااايتطار  ()ه 

 القائمة/اشربا  ااقتسبة يف إطار ترتيبا  القيا  واأباليف والتطقق 
  2020 عا  بعد ما متابعة التزاما  ()و 
 ال وإمقا ية ااقار ة واالتساق  مان الخفافية والدقة واال تم ()ط 
حتسينر[ ]ا فان على  او الزمن ]ا فان على مستاج الخفافية  رور ()  

 طااااق تقاااارير األطاااراف وقااااائد ا ااارد ووتههتاااا وجااادهتا ومساااتاج تفصااايل ا، ماااه الافاااان 
 من االتفاقية[  3-4 اااد بااللتزاما   اجب 

  سة قدرا  اأباليف بنان قدرا  البلدان  رور الزمن وممل ()ط 
تقليص العبن على األطراف واألما ة و ظا  اال اتعراض إىل اد  حاد  ()  
 ممقن 

 من االتفاقية  3 اااد مباد   ()ي 
اال تناد إىل إطار الخفافية القائد  اجب االتفاقية وبروتا ال  ياتاا،  ()ل 

 وتعزيزع وحتسينر 
ناااااال القياااااا  واأبااااااليف  بناااااان قااااادرا  البلااااادان النامياااااة األطاااااراف يف ()  

 والتطقق من خالل تافه متايص متااتص ومن  ي 
تفاد  فرض اعبان ده متنا بة/مفرطة على الدول األطاراف الصا ه   )ن( 

 ذا  القدرا /اااارد اأدارية اةدود  
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 الخيار ):(: 
 مباد  واحقا  االتفاقية  ()ا 
يناااة لألطاااراف واولاياهتاااا مراعاااا  ااسااا وليا  ااخاااة ة وإن  ا اااب متبا ()ا 

 واهداف ا و روف ا اأوائية اةدد  على الصعيدين الاطين واأقليمي 
االتسااق مااه مسااتاج الاادعد ااقااد  ]للبلاادان الناميااة[ ]لألطااراف دااه  ()و 

 اادرجة يف اارفق  ني[ 
 إىل ااقررا  القائمة  ا تناداً التسليد بملن إطار الخفافية  يتطار  ()د 
فاااااان علاااااى  طااااااق تقاااااارير األطاااااراف ووتههتاااااا وجااااادهتا ومساااااتاج ا  ()ه 
ماااان  4 اااااااد ماااان  3 الفقاااار حتسااااين ا، مااااه الافااااان بااللتزامااااا   اجااااب  او تفصاااايل ا،
 االتفاقية 
تفاد  فرض اعبان ده متنا بة/مفرطة على الدول األطاراف الصا ه   ()و 

 ذا  القدرا /اااارد اأدارية اةدود  
 من االتفاقية  4 اااد مباد   ()ط 
اال تناد إىل إطار الخفافية القائد  اجب االتفاقية وبروتا ال  ياتاا،  ()  

 وتعزيزع وحتسينر 
بناااااان قااااادرا  البلااااادان النامياااااة األطاااااراف يف ناااااال القياااااا  واأبااااااليف  ()ط 

 والتطقق من خالل تافه متايص متااتص ومن  ي 
فاة   انتني، وا اتعراض  ل بالداا يخامص إطاار الخافافية اأبااليف مان خاال :2 الخيار 

بخملن تنفيذ ا  اد، ويستند إىل قااعد متفاق علي ااه اً تيسهياً وفطص خربان تقين هلذع البالدا ،
اأدار  لتقادير اال بعاقاا   هي اة ]وعندما خيلص ا تعراض اشربان إىل ان اان  يا  اليت اعتمادهتا

حتساااب التصاااايبا  التقنياااة  مااان طااارف ماااا، ت ساااتخد  علاااى النطاااا اانا اااب مل وعملياااا  إطالت اااا
 اانا بة عن طريق ا تعراض اشربانه[

يخاامص إطااار الخاافافية اآلليااا  القائمااة ااتعلقااة بالقيااا  واأباااليف والتطقااق  :3 الخيااار 
 اجب االتفاقية، وخباتاة تلاك ااتعلقاة بالادعد، لتقادير اال بعاقاا  وعملياا  إطالت اا واحتسااا 

في اااا تلاااك ااتعلقاااة بالااادعد، ويساااتند إىل قااعاااد متفاااق علي اااا للبلااادان   اااا  ،االلتزاما /ااساااامها
ااتقدماااة و/يساااتند إىل ترتيباااا  القياااا  والتطقاااق واأبااااليف القائماااة  اجاااب االتفاقياااة وااقاااررا  

 يلي:  ا السابقة ا متر األطراف للبلدان النامية و/يسةشد
 مباد  واحقا  االتفاقية   ()ا 
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اسااا وليا  ااخاااة ة وإن  ا اااب متبايناااة لألطاااراف واولاياهتاااا واهاااداف ا مراعاااا  ا ()ا 
 و روف ا اأوائية اةدد  على الصعيدين الاطين واأقليمي 

 القابلااة للتااملقر البااالغ، تفاااد  فاارض اعبااان ققيلااة علااى البلاادان الناميااة األطااراف ()و 
بالادعد ااقاد  للتقياف وبناان  يتعلاق فيماا ،والدول ا زرية الص ه  النامياة وااً في ا اقص البلدان   ا

 وتطايرها و قل ا  اً القدرا  والاتال إىل التقنالاجيا  السليمة بي ي
 االتساق مه مستاج الدعد ااقد  للبلدان النامية  ()د 
 إىل ااقررا  القائمةه[ ا تناداً التسليد بملن إطار الخفافية  يتطار  ()ه 
اعااالع علااى عنصاار  52 الفقاار  اجااب  وطنياااً اهتا اةاادد  ]لألطااراف الاايت تنطااا  مسااامه -144

 يتصص بالتقيف، ان حتصص على مساعد  ا تخارية دولية على النطا التايل:
تتطلاااب إجااارانا   )ا( و)و( اعاااالع الااايت52 الفقااار لألطاااراف ااخاااار إلي اااا يف  ()ا 

 ناال التقياف، علاى وتتطلب مساعد  دولية لتنفيذ مساامهاهتا يف تقيف لدعد تنميت ا ااستدامة
التااااايل، ان تضاااّمن بالداهتاااا الاطنياااة وتقاريرهاااا اةدقاااة لفاااة  السااانتني، معلاماااا ، علاااى ا اااا  

 طاعي، عن التقد  اةرط يف تنفيذ مسامهاهتا يف نال التقيف 
)ا( اعااالع القااادر  علااى تنفيااذ إجاارانا  52 الفقاار لألطااراف ااخااار إلي ااا يف  ()ا 

ان تقااد ، علااى ا ااا  طاااعي، خطااة عمااص بخااملن القيفيااة  حالياااً   باار تع ااد مااا تقيااف تت اااوط
اليت تعتز  ضا تنفيذ مسامهاهتا يف نال التقياف، وان تطلاب إىل األما اة االحتفاان بقائماة خبطا  

 ه[اأ ة بعمص األطراف يف وقيقة معلاما  ت تا  على شبقة 
 ]يقان إطار الخفافية: -145

 القيا  واأباليف والتطقق القائمة  اجب االتفاقية: على ترتيبا اً قائم :1الخيار  
]األطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق  [ينب ااااي ان تقااااد  ]]البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف ()ا 

]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  اني[ واألطاراف األخارج الايت  [ ني[[ ]]البلدان ااتقدمة األطاراف
تتعلااق بإجراناهتااا والاادعد الااذ  تقدماار إىل  تتع ااد بالتزامااا   ميااة خبفاا  اال بعاقااا ، معلامااا 

]البلادان النامياة[ ]األطاراف دااه اادرجاة يف اارفاق  اني[ وفقاااً ألحقاا  االتفاقياة ومقاررا  ماا متر 
لفااااة  الساااانتني وتقااااارير ا اااارد الساااانايةه  األطااااراف ذا  الصاااالة، يف بالداهتااااا الاطنيااااة وتقاريرهااااا

 خااااربان واال ااااتعراض الدوليااااة وبا ااااتعراض فريااااق بعمليااااة التقياااايد و ت خاااامص  ااااص تلااااك ااعلامااااا 
يف  ايضاااااً تقياااايد امت ااااال لألطااااراف اادرجااااة يف اارفااااق األول الاااايت هااااي اطااااراف  فضاااااًل عاااان دويل،

 بروتا ال  ياتا 
]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  [ينب ااي ان تقااد  ]]البلاادان الناميااة األطااراف ()ا 

يتسق مه التزاماهتا  اجب   ا خبف  اال بعاقا [، يةتتع د بالتزاما   م مل  ني[/األطراف اليت
]األطاراف  [االتفاقية وقدراهتا ومستاج الادعد الاذ  حتصاص عليار مان ]البلادان ااتقدماة األطاراف
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اادرجة يف اارفق  ني[ ]ايه البلادان ذا  اال اتطاعة[، معلاماا  عان إجراناهتاا والادعد الاذ  
ذا  الصااالة، يف بالداهتاااا الاطنياااة وتقاريرهاااا اةدقاااة لفاااة   تتلقااااع وفقااااً اقاااررا  مااا متر األطاااراف

 التخاور والتطليص الدوليةه  السنتني، و تخضه التقارير اةدقة لعملية
إطاراً مخة اً ينطا  على احقا  قيا  وإباليف وحتقاق مخاة ة تنطباق علاى  :2 الخيار 

ا  واأبااااليف والتطقاااق القاااائد، اياااه األطاااراف، ويساااتند إىل ]اشاااربا  ااقتسااابة مااان[  ظاااا  القيااا
والبلاادان الصاا ه  ذا   وااااً وينا ااب ال اارض اانخاامل ألجلاار و]يتاايس اارو ااة اانا اابة ]ألقااص البلاادان 

اال بعاقااا  الاااد يا[[ ]يتاايس اارو اااة ]للبلاادان النامياااة األطااراف[ ]األطاااراف دااه اادرجاااة يف اارفاااق 
 باليف والتطقق على تعيد: ني[[ من حي  مستاج وعمق تطبيق احقا  القيا  واأ

 تااتر اأباليف  ()ا 
 :اً الف ا  العريضة للمعلاما  ااقرر اأباليف عن ا، وتخمص حتديد ()ا 
 قاائد ا رد الاطنية ل اطا  الدفي ة وعمليا  إطالت ا  '1' 
 التقد  اةرط يف حتقيق التزاما /مسامها  التخفيف  '2' 
التاااملقر بت اااه ااناااا ، واألطااار  خاااملن قابلياااة]رتاااد وتقيااايد التقياااف[ ]معلاماااا  ب '3' 

السيا ااتية والتقااد  اةاارط يف تنفيااذها، م ااص باارامج وخطاا  و يا ااا  التقيااف 
 الاطنية، لا ه ا ةاتي يا  وإجرانا /تدابه التقيف وتنفيذها[ 

 رتد تقدخ الدعد واةصال  اليت حتققب بفضلره '4' 
 النظر يف التقارير: ()و 
 ربان ا تعراض اش '1' 
 عملية تيسهية متعدد  األطراف  '2' 
ينطااا  علااى احقااا  قيااا  وإباااليف وحتقااق تنطبااق علااى ايااه اً واحااداً  ظاماا :3 الخيااار 

  2020 عا  األطراف ابتدان من
من  3-1، والفقرا  10 اااد )ا( و)ا( من 2 الفقر إىل  ا تناداً يختمص،  :4 الخيار 

 من االتفاقية، على: 12 اااد 
 جرانا  معزط  أمقا ية ااقار ة ]لألطراف اادرجة يف اارفق األول[ إ ()ا 
طياااد  تااااتر اأباااليف، وتاحيااد الخااقص، وو ااه إطااار حما اابة ماحااد يقااا  علااى  '1' 

 اانة ا ااا  ماحااد  ويسااتخد  وحااد  مقااافو قااا  ا ساايد القربااان يف التعبااه 
 عن تاقعا  مسالك/مسارا  اال بعاقا ه

]لألطااراف دااه  17-/  ا2و 16-/  ا1مااة  اجااب ااقااررين اأجاارانا  القائ ()ا 
 اادرجة يف اارفق األول[ ]لألطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ 
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 ظا  معزط ماحد وحمقد للقيا  واأباليف والتطقق وحساا الدعد ااقد  من  ()و 
 قص التقنالاجيا وبناان البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلدان النامية األطراف يف ناال  التمايص و 

 القدرا ه
تقاد  ايااه األطااراف، علااى ا ااا  التماايز الااذاع وحسااب قاادراهتا الاطنيااة،  :5 الخيااار 

اااااج دااااه تراجعااااي، وتتبااااه ااباااااد  التاجي يااااة  معلامااااا  ماااان خااااالل اا  سااااا  القائمااااة، وفااااق
 ىل ااستايا  التالية: إ ا تناداً واألحقا  اأجرائية اانصاع علي ا يف ا اليب اال تعراض التالية/

 الرتد واال تعراض والتطقق  اجب االتفاقية  ()ا 
 الرتد واال تعراض والتطقق  اجب اتفاقا   ا قان  ()ا 
 الرتد واال تعراض والتطقق  اجب بروتا ال  ياتاه ()و 
ينطا  على احقا  قيا  وإباليف وحتقق ماحد ، وينطبق على اً ماحداً إطار  :6 الخيار 
األطااراف، ويسااتند إىل  ظااا  القيااا  واأباااليف والتطقااق القااائد ويتقيااف مااه اشااقال التاازا  ايااه 

 خمتلفة، ويتضمن اأباليف عن:
 من القاائد الاطنية  رد اال بعاقا  وعملية إطالت ا اً طمني  لسلة متسقة ()ا 
يخااامص معلاماااا    اااا التقاااد  اةااارط يف حتقياااق التزاما /مساااامها  التخفياااف، ()ا 

  عن  اي التزا  التخفيف الاذ  اعتمادع الطارف ومادج اتسااق التقاد  اةارط ماه ا اةاتي ية حمدد
 األجص الطايص  الطرف لبلايف اقتصاد خفي  اال بعاقا  يف

 التقد  اةرط يف حتقيق تنمية مستدامة تتقيف مه ت ه اانا   ()و 
 تقدخ الدعد  التقد  اةرط يف ()د 
ااااتية وبذل ج اد معزط  من اجص التطال إىل  بي ا سني الالتقد  اةرط يف حت ()ه 

 اقتصاد خفي  اال بعاقا  وا ت مارا  للتملقلد مه ت ه اانا ه
اأدار  مبااااد  تاجي ياااة مخاااة ة تراعاااي تطاااار القااادرا  والظاااروف الاطنياااة  هي اااة تضاااه 
 يتصص باأباليف عن ااعلاما ه فيما ااتباينة

 فية على األ ه التالية:يقا  إطار الخفا :7 الخيار 
تبلغ البلدان ااتقدمة األطاراف عان ااعلاماا  ااتعلقاة بإجراناهتاا والادعد الاذ   ()ا 

ألحقااااا  االتفاقيااااة ومقااااررا  ماااا متر األطااااراف ذا  الصاااالة، يف وفقاااااً تقدماااار إىل البلاااادان الناميااااة 
ه  اص تلاك ااعلاماا  إىل بالداهتا الاطنية وتقاريرها لفة  السنتني وتقارير جردهاا السانايةه وختضا

 عملياااة التقيااايد واال اااتعراض الدولياااة وا اااتعراض فرياااق اشاااربان الااادويل فضااااًل عااان تقيااايد المت اااال
 يف بروتا ال  ياتا  ايضاً األطراف اادرجة يف اارفق األول اليت هي اطراف 
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يتماشاااى ماااه التزاماهتاااا  اجاااب االتفاقياااة   اااا تقاااد  البلااادان النامياااة األطاااراف، )ا( 
قاااادراهتا ومسااااتاج الاااادعد الااااذ  حتصااااص علياااار ماااان البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف، معلامااااا  عاااان و 

إجراناهتاااا والااادعد الاااذ  تتلقااااع وفقااااً اقاااررا  مااا متر األطاااراف ذا  الصااالة، يف بالداهتاااا الاطنياااة 
 التخاور والتطليص الدوليةه  وتقاريرها اةدقة لفة  السنتني، و تخضه التقارير اةدقة لعملية

]ينب اااي ان تنفاااذ البلااادان النامياااة األطاااراف ترتيباااا  القياااا  واأبااااليف والتطقاااق القائماااة  -146
يف ذلااك ا  مقااررا  إ ااافية   ااا ماان االتفاقيااة، 12 اااااد يتاافااق مااه   ااا  اجااب هااذا االتفاااق،

اااا متر األطاااراف، ماااه مراعاااا   ااارعة تقااادخ ااااااارد ااالياااة مااان البلااادان ااتقدماااة األطاااراف لت طياااة 
 التقاليف  افةه[

ترتيباااا  م  ساااية معااازط  لتفعياااص هاااذا  او ]قاااد يتعاااني و اااه ترتيباااا  م  ساااية جدياااد  -147
 االتفاقه[

 [تعليقا ]  
لفاااة  السااانتني، معلاماااا  شااافافة  يقاااد   اااص طااارف، مااان خاااالل بالداتااار :1الخياااار ] -148

ر األطاراف الساابقة، ومتسقة ومقتملة ودقيقة و قان التطقاق من اا ومقار ت اا، وفقااً اقاررا  ما مت
في اااا تلاااك ااتصااالة باااالتخفيف والتقياااف والتماياااص   اااا بخاااملن تنفياااذ التزاماتر/مساااامهاتر/إجراناتر،
 وتطاير التقنالاجيا و قل ا وبنان القدرا ه

تلتز  ايه األطراف بااخار ة يف  ظاا  شافافية ماحاد متفاق عليار وبتطساني  :2الخيار  
 الخفافية على حنا مستمره

  :3 الخيار 
يقد   ص ]بلاد متقاد  طارف[ ]طارف مادرو يف اارفاق  اني[ معلاماا  عان:  148-1 

هدفر القمي شف  اال بعاقا  على  طاق االقتصاد، و يا اتر وإجراناتر الرامياة إىل تنفياذ هاذا 
والت ريااااب ااتصاااالة  اهلاااادف، وإجراناتاااار يف نااااال التقيااااف، واعمالاااار يف نااااال البطاااا  والتطاااااير

و]تقاادخ اااااارد اااليااة وتطاااير التقنالاجيااا و قل ااا و[ ا خااطتر يف نااال اً ااتيااة بي ياابالتقنالاجيااا اا
بنان القدرا ، فضاًل عن ا  معلاما  اخرج ذا  تلة لضمان تقادخ معلاماا  شافافة ودقيقاة 

 ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ه [ومقتملة وقابلة للمقار ة من ]البلدان ااتقدمة األطراف
يقد   ص بلد متقاد  طارف معلاماا  عان: هدفار القماي شفا  اال بعاقاا   148-2 

علاااى  طااااق االقتصااااد، و يا ااااتر وإجراناتااار الرامياااة إىل تنفياااذ هاااذا اهلااادف، وإجراناتااار يف ناااال 
 اً،التقيااااف، واعمالااااار يف ناااااال البطاااا  والتطااااااير والت رياااااب ااتصاااالة بالتقنالاجياااااا ااااتياااااة بي يااااا

درا ، فضااااًل عااان ا  معلاماااا  اخااارج ذا  تااالة، لضااامان تقااادخ وا خاااطتر يف ناااال بناااان القااا
 معلاما  شفافة ودقيقة ومقتملة وقابلة للمقار ة من البلدان ااتقدمة األطرافه

معلامااااا  عاااان الاااادعد ااقااااد  يف نااااال  ايضاااااً يقااااد   ااااص بلااااد متقااااد  طاااارف  148-3 
راف، وفقاااً ان  يااا  حما اابة التمايااص و قااص التقنالاجيااا وبنااان القاادرا  إىل البلاادان الناميااة األطاا
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واأباااليف،  وإباااليف ماحااد  وعلااى حنااا يلتااز  بااباااد  التاجي يااة لالتفاقيااة اأطاريااة بخااملن اةا اابة
 وا تماهلاه  لضمان اتساق ااعلاما  وشفافيت ا وإمقا ية مقار ت ا ودقت ا

ف ماان اار  التطقااق ماان  اص ااعلامااا  الاايت تقاادم ا البلادان ااتقدمااة األطاارا 148-4 
خالل عملية ا تعراض تقين حمقمة تلي ا عملية تقيايد متعادد  األطاراف ختلاص إىل  تاائج تتصاص 

 باالمت اله
ينب اااي ان يقاااد   اااص بلاااد  اااا ل طااارف معلاماااا  عااان اأجااارانا  الااايت اختاااذها  148-5 

للتصااد  لت ااه اانااا  علااى حنااا يتسااق مااه مسااتاج الاادعد الااذ  حصااص عليااره وت خاا ه البلاادان 
ألطااراف علااى تبليااغ ااعلامااا ، حسااب االقتضااان، علااى حنااا متسااق وشاافاف ومقتمااص الناميااة ا

 ودقيق، مه مراعا   روف ا الاطنية واةلية اةدد ه
 تخضه ااعلاما  اليت تقادم ا البلادان النامياة األطاراف عان طرياق تقاريرهاا  148-6 

داه  ن باني األطاراف، علاى حناااةدقة لفاة  السانتني إىل ا اتعراض تقاين يليار تباادل تيساه  لاآلرا
 للسياد  الاطنيةه[ وحمة  عقا ي وده تدخلي

]تقااااد  األطااااراف، يف إطااااار اأباااااليف عاااان مسااااامهاهتا، معلامااااا  مساااابقة، إىل جا ااااب  -149
 التزاماهتا/مساااااامهاهتا/إجراناهتا ااقةحاااااة، علاااااى حناااااا ييسااااار و اااااا  هاااااذع االلتزاما /ااساااااامها /

 هي ااة إدار  إىل ااقااررا  ذا  الصاالة الاايت وافقااب علي ااا ا ااتناداً اأجاارانا  وشاافافيت ا وف م ااا، 
 هذا االتفاقه[

]تساتخد  ايااه األطاراف من  يااا  ومقاااييه مخاة ة علااى النطااا الاذ  وافقااب علياار  -150
 اأدار ، لتطديد ا بعاقاهتا من داطا  الدفي ة وعمليا  إطالت اه[ هي ة هي ة اانا  واعتمدتر

ألطااراف[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا [ ]األطااراف اادرجااة يف ]تضااطله ]ايااه ا -151
اارفااق تاااد[ ]ايااه البلاادان ذا  اال ااتطاعة[ ]األطااراف[ وفقاااً اساا ولياهتا ااخااة ة وإن  ا ااب 

 يلي:  ا متباينة، لضمان شفافية الدعد،
إىل  تناداً ا ايتصاص بالادعد ااقاد ،  فيماا تعزيز عملية القيا  واأباليف والتطقاق ()ا 

التقااارير الاطنيااة، وتقااارير فااة  الساانتني، وعمليااة التقياايد واال ااتعراض الدوليااة، وقااعااد بروتا ااال  
 ياتاااا، با اااتخدا  وااااذو مخاااة ة لقن اااا متبايناااة، وباال ةشااااد بعماااص اهلي اااة الفرعياااة للمخااااار  

األطاراف اادرجاة  العلمية والتقنالاجية بخملن من  يا  اأباليف عن ااعلاما  ااالية من جا ب
 يف اارفق األول لالتفاقية 

يلز  ان تقد  ]البلدان النامية[ ]البلدان ده اادرجاة يف اارفاق  اني[ معلاماا   ()ا 
عاان الاادعد الااذ  تلقتاار وا ااتخدامر، علااى حنااا يراعااي الظااروف اشاتااة للبلاادان، ويضاامن عااد  

 ده اادرجة يف اارفق  ني[ فرض اعبان إباليف إ افية على ]البلدان النامية[ ]البلدان 
تقااد  ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا [ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق تاااد[  ()و 

]ايه البلادان ذا  اال اتطاعة[ األطاراف ذا  اال اتطاعة تقاارير فاة   انتني عان الادعد ااقاد  
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]األطااراف دااه اادرجااة  [يف ناال التقيااف تبااني في ااا الاادعد ااقااد  إىل ]البلاادان الناميااة األطااراف
، والااادول ا زرياااة الصااا ه  النامياااة والبلااادان األفريقياااة، واااااً يف اارفاااق  اااني[ وخباتاااة اقاااص البلااادان 

 اأدار  يف إجران ا تعراض منتظد يتفق مه ا قائق العلمية  هي ة لتسةشد ضا
 ت اااااااااادعى اا  سااااااااااا  اااليااااااااااة الدوليااااااااااة إىل تقاااااااااادخ معلامااااااااااا  عاااااااااان  يفيااااااااااة ()د 
مسااااعدهتا التمايلياااة اأوائياااة تااادابه لتعزياااز "التطصاااني مااان العااماااص ااناخياااة" يف اياااه  تضااامني

 اشقال الدعد 
يتفاااق ماااه  روفااار   اااا يقاااد   اااص طااارف معلاماااا  عااان الااادعد ااقاااد  والااااارد، ()ه 
 الاطنية 
مستاج الدعد ااايل ااقد  من البلدان ااتقدمة األطراف لخاران حقااق االقياة  ()و 
وتعزياز  بي يااً ة  ي تتمقن البلدان النامية األطاراف مان الاتاال إىل التقنالاجياا  الساليمة الفقري

 عمل ا يف نال التصد  آلقار ت ه اانا ه[
 [القااعد والطرائق]  

يف ذلاك عملياة   اا اأدار  قااعد تتعلق بخفافية العمص والادعد، هي ة تضه :1الخيار ] -152
تتعلااق باةا اابة، خصاتااا بخااملن ا ااتخدا  آليااا  الساااق وقطاااي قيااا  وإباااليف وحتقااق، وقااعااد 

 يلي: ما يتصص بالتزاما /مسامها  التخفيف، تخمص فيما األرا ي
بعد اه الت ارا ااقتسبة يف  ظا  الخفافية ااتفق علير وتقييد مادج ا اجاة  ()ا 

وقااعااااد اةا اااابة   فالااااة تطاااااير ترتيبااااا  القيااااا  واأباااااليف والتطقااااق/تعزيااااز/تعااااديص إىل حتسااااينر،
يلاا  اهااداف   ااا إىل الت ااارا يف ترتيبااا  القيااا  واأباااليف والتطقااق القائمااة، ا ااتناداً القائمااة، 

 االتفاق ومقاتدع 
 فالة ماانماة وتنسايق   ظاد البيا اا  القائماة واالتسااق والتاحياد اان  ياني يف  ()ا 

 حتديد االلتزاما /ااسامها  ورتدها 
يااق ااقاااييه واان  يااا  اااحااد  أعااداد قاااائد جاارد داااطا  تطب الخيااار )أ(: ()و 

 الدفي ة، اليت اعتمدهتا هي ة اانا  واقرها م متر األطراف  اجب االتفاقية 
ا اتخدا  ااقااييه واان  ياا  اااحاد  الايت اعتمادهتا هي اة ااناا  واقرهاا  الخيار ):(: 

 ليا  إطالت ا م متر األطراف لتقدير ا بعاقا  داطا  الدفي ة وعم
وو ااه الطرائاااق  ا ااتخدا  مباااد  تاجي ياااة مخااة ة بخاااملن ااسااتايا  اارجعياااة ()د 

اليت ينب ي ضا  فالة اتساق اان  يا  وحتديد الظروف اليت  قن ان تا د  إىل ت ياه ااساتايا  
 اارجعية 
 ا ااتخدا  مباااد  تاجي يااة مخااة ة بخااملن الةتيبااا  الاطنيااة للقيااا  واأباااليف )ه( 

 األطراف وتباين  روف ا الاطنيةه قدرا  والتطقق تراعي
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التسليد بملمهية تقديرا  ا بعاقا  داطا  الدفي ة مان ااصاادر وعملياا  اأطالاة  ()و 
باا طة الباالياه الناشا ة عان ا خاطة ت اه ا اتخدا  األرا اي وا راجاة لف اد مساامها  التخفياف 

   وإجرانا  التنفيذ والتقد  اةرط يف حتقيق األهداف وااللتزاما
مسااامها  /التسااليد با ااتخدا  آليااا  الساااق يف  ااياق التزامااا  الخيااار )أ(: ()ط 
 التخفيف 
مااان بروتا اااال   12و 6التساااليد با اااتخدا  اآللياااا  اةااادد  يف اااااادتني  الخياااار ):(: 

 يتصص بالتزاما  التخفيفه فيما  ياتا واآلليا  اةدد  يف االتفاقية
يتصااص بالتزامااا  التخفيااف إذا  ا ااب تسااتايف  فيمااا ا  ا خااطة الساااقالتسااليد با ااتخد 
وتا د  إىل حمصاال  حقيقياة ودائماة وإ اافية و قان التطقاق من ااا  - الاالط  حتديادها -ااعاايه 

يف نااااال التخفيااااف، وإىل انااااب االحتساااااا اااااازدوو لل  اااااد، وإىل حتقيااااق تراجااااه تاااااف يف 
 ق ا، وتتفق مه هذع ااعايه حدو  انب ا بعاقا  داطا  الدفي ة و/او

 يتصااص ضااا ماان  ا   ااج ومااا حتديااد مااى  قاان لألطااراف ان ت ااه خطاااط ا ا اا ا ()  
 من  يا  اةا بة  او

 التسليد بملمهية اةا بة ااتعلقة بدعد التقيف وو ائص التنفيذ  ()ط 
إىل  اً ا ااتنادبالاادعد ااقااد   يتصااص فيمااا ا ااتخدا  آليااا  حما اابة قابلااة للمقار ااة ()  
من  ياااااا  مخاااااة ة ومن  ياااااة ماحاااااد  للقياااااا  واأبااااااليف والتطقاااااق ]للبلااااادان ااتقدماااااة[ /واااااذو

]لألطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا [ ]لألطااراف اادرجااة يف /]لألطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[
 اارفق تاد[ ] ميه األطراف ذا  اال تطاعة[ 

إدراو احقااا  افضااص بخااملن اأباااليف و  الة يااز بخااقص ا اارب علااى فعاليااة الاادعد ()ي 
 عن ا تخدا  الدعد الدويل والنتائج اليت حتققب بفضلر 

 فيما يتصص بتقدخ التمايص وتلقير: ()ل 
إدراو معلاما /معلاماااا  معااازط  عااان الااادعد ااقاااد  والااااارد، وفقااااً للمقاااررا   '1' 

ملقهع، يف ذلااك عاان: تقاادخ الاادعد، وا ااتخدامر وتاا  ااا السااابقة ااا متر األطااراف،
 بني بلدان ا ناا  فيما ومصادرع، و طاقر، وقنااتر، وادواتر، والتعاون

تقدخ معلاما  شفافة عن مستاج التماياص، ومااارد ا اتخدامر، والبلادان الايت  '2' 
إذا  ا ب األماال جديد  وإ افية، واةصاال  الايت حتققاب  وما تستفيد منر،

 بفضلر:
  التقيااااف والتخفيااااف وللاااادعد قااعااااد حما اااابة أجاااارانا ‘:1‘الخيااااار  

 ااايل و ذا للماارد العامة واشاتة ااست مر  
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  قااعااااااد حما اااااابة ]لألطااااااراف اادرجااااااة يف اارفااااااق ال ااااااا [  ‘:2‘الخيااااااار
 ]لألطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق تااااد[ ] مياااه البلااادان ذا  اال اااتطاعة[

 يتصص بالدعده فيما
تقاااادخ التمايااااص أل خااااطة اانااااا  ماااان إىل التقااااارير السااااناية عاااان  ا ااااتناداً تعزياااازع  '3' 

 ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[  []البلدان ااتقدمة األطراف
ا اجة إىل تعريف ماحد متفق عليار لتماياص ااناا  وألوجار التفااو  يف  معا ة '4' 

 البيا ا  ااتعلقة بتمايص اانا ،  ي :
  يتيس الا ا  بخملن  اي التمايص اانا ب أجران بعينر 
  يسااتند إىل العمااص الااذ  تضااطله بااار منظمااة التعاااون والتنميااة يف اايااادان

والل ناااة الدائماااة ااعنياااة  ،شااابقة التعااااون البط اااي االقتصااااد  يف  اااياق
ماان القطاااي  ااقااد  يتصااص بمل اااليب قيااا  ورتااد التمايااص فيمااا بالتمايااص

يسااتند إىل عمااص اهلي ااة الفرعيااة للمخااار  العلميااة /اشاااع يف نااال اانااا 
 والتقنالاجية 

 ه (7)على النطا اابني يف مقة  القيا  واأباليف والتطقق ااقد  من إ اادور  
فيماااااا يتصاااااص بالرتاااااد واأبااااااليف عااااان الااااادعد ااقاااااد  مااااان ]]البلااااادان ااتقدماااااة  ()  
]األطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا [ ]األطاااراف  ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[[ [األطااراف

 [ارفااااااق ع[ ]ايااااااه األطااااااراف ذا  اال ااااااتطاعة[ إىل ]البلاااااادان الناميااااااة األطاااااارافاادرجااااااة يف ا
 ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ بخملن العمص ااعزط يف نال تطاير التقنالاجيا و قل ا:

 تخرف علير/تيسرع اآللية التقنالاجية  '1' 
ّدد شقص ماحد ومن  يا  ماحد  ل باليف عن دعد التقنالا  '2'   جياهو 
 فيما يتصص بتطديد فعالية دعد بنان القدرا : ()ن 
 [يتطقاااااق مااااان تاااااملقه ومعاااااارف يف ]البلااااادان النامياااااة األطاااااراف ماااااا يساااااتند إىل '1' 

]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ قيا ااااً   شااارا  األدان اةااادد  علاااى 
 ااستاج الاطين و/او اليت حتددها  نة معنية ببنان القدرا  

  رج حسب االحتياجا  اليت حتددها البلدان النامية األطرافا '2' 
إىل م شاارا  األدان علااى  ا ااتناداً يتضاامن تقييماااً لفعاليااة ا خااطة بنااان القاادرا   '3' 

 ااستاج الاطين 

__________ 

(7) FCCC/AWGLCA/2012/CRP.1ه   
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يدعمااار منتااادج ديرباااان ااعاااين ببناااان القااادرا  وفرياااق اشاااربان اال تخاااار  ااعاااين  '4' 
 طراف ده اادرجة يف اارفق األول لالتفاقيةهبالبالدا  الاطنية ااقدمة من األ

يخاامص عمليااة   ااا اأدار  قااعااد تتعلااق بخاافافية العمااص والاادعد، هي ااة تضااه :2 الخيااار 
 يلي: ما تخمص قيا  وإباليف وحتقق وقااعد حما بة،

إعاااااااداد من  ياااااااا  الحتسااااااااا الااااااادعد ااقاااااااد  يف ناااااااال التماياااااااص وتطااااااااير  ()ا 
]األطااااراف اادرجااااة يف  [لقاااادرا ، ماااان ]البلاااادان ااتقدمااااة األطاااارافالتقنالاجيااااا و قل ااااا وبنااااان ا

]األطااااراف دااااه  [ [[ ]ايااااه البلاااادان ذا  اال ااااتطاعة[ إىل ]البلاااادان الناميااااة األطااااراف اارفااااق
يف ذلااك مقاااييه ماحااد  بخااملن متايااص اانااا  وم شاارا  تقااد   ميااة   ااا اادرجااة يف اارفااق  [،

]األطااراف  [قاادرا  ااقااد  ماان ]البلاادان ااتقدمااة األطاارافبخااملن  قااص التقنالاجيااا ودعااد بنااان ال
 اادرجة يف اارفق  ني[[ ]ايه البلدان ذا  اال تطاعة[ 

تنقااايس وحتساااني ]وطيااااد  تفصااايص[ الصاااي ة اااحاااد  ل بااااليف عااان الااادعد اااااايل  ()ا 
بلااادان ذا  ااتااا  وااقااد  ماان ]البلاادان ااتقدمااة[ ]األطاااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[[ ]ايااه ال

 اال تطاعة[ إىل البلدان النامية  
و ااااه تااااي ة ماحااااد  ل باااااليف عاااان دعااااد تطاااااير التقنالاجيااااا و قل ااااا وبنااااان  ()و 

القاادرا  ااقااد  ماان ]البلاادان ااتقدمااة[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[[ ]ايااه البلاادان ذا  
 جة يف اارفق  [ ]البلدان ده اادر  [اال تطاعة[ إىل ]البلدان النامية األطراف

الدوليااة لتعزيااز ا اااتعراض  تنقاايس طرائااق وإجااارانا  عمليااة التقياايد واال اااتعراض ()د 
التقاااد  اةااارط يف تقااادخ الااادعد اااااايل والتقنالااااجي ودعاااد بناااان القااادرا  مااان ]البلااادان ااتقدماااة[ 

نامياااااة ]األطاااااراف اادرجاااااة يف اارفاااااق  اااااني[[ ]اياااااه البلااااادان ذا  اال اااااتطاعة[ إىل ]البلااااادان ال
 ]البلدان ده اادرجة يف اارفق  ني[  [األطراف
مرفااق  او األجااص يف إطااار الصااندوق األخضاار للمنااا  إ خااان قنااا  متايااص طايلااة ()ه 

]األطاراف داه اادرجاة يف اارفاق  ااني[ يف  [البي اة العااياة لبناان قادرا  ]البلادان الناميااة األطاراف
 تمرهنال القيا  واأباليف والتطقق على حنا مس

ت نخمل آلية لقيا  الدعد ااقد  من البلدان ااتقدمة األطراف إىل البلادان النامياة  ()و 
األطاراف واأباااليف عنار والتطقااق مناره وهتاادف هاذع اآلليااة إىل تلبياة ا اجااة إىل حما ابة دقيقااة يف 

ياايد امت اهلااا نااال األماااال ااقدمااة ماان البلاادان ااتقدمااة األطااراف إىل البلاادان الناميااة األطااراف لتق
يضاامن   ااا لاللتزامااا  اااليااة يف ناااال  التخفيااف والتقيااف و قااص التقنالاجيااا وبنااان القاادرا ،

 يلي:  ا إحقا  اآللية ااالية لالتفاقية وشفافيت اه وتسةشد هذع اآللية
يخاامص القيااا  األماااال اارتاااد  حصااراً لتمقااني ودعااد العمااص ااعاازط للبلااادان  '1' 

ف يف نااااال التخفيااااف والتقيااااف وتطاااااير التقنالاجيااااا و قل ااااا الناميااااة األطاااارا
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وااقدمااااة مااان مصااااادر عاماااة وخاتااااة وقنائيااااة  ،وإعاااداد التقااااارير وبناااان قاااادرا 
 ومتعدد  األطراف وبديلة 

ساااب  ااامن التماياااص ااتعلاااق  ال يف حالاااة تقااادخ األمااااال ألداااراض متعااادد ، '2'  حت 
 ة ااتعلقة بت ه اانا  ا صة ااخصصة حصراً لأل خط إال بت ه اانا 

 تعتاارب تعب ااة األماااال ماان خااالل التربعا /ااساااعدا  اأوائيااة الرمسيااة تقميليااة '3' 
تسب   زن من متايص اانا   وال  حت 

تسب  من متايص اانا  تعب ة  األماال يف البلدان ااتقدمة ألدراض إدارية  '4'  لن حت 
عد األ خطة ااتعلقة بت ه ااناا  يف تتصص بصار  ده مباشر  بتقدخ األماال لد

 البلدان النامية 
لضاامان الخاامال والخاافافية  عااياااً  ي نخاامل  اا ص للاادعد ااااايل و اايقان متاحاااً  '5' 

  ميه األطراف 
تبلغ األطراف  م متَر األطراف  صادر التماياص والادعد ااقاد  لنقاص التقنالاجياا  '6' 

 ذلااك األماااال ااتملتيااة ماان مصااادر يف  ااا وو ااطائر وخصائصاار، وبنااان القاادرا 
بديلااة، عاان طريااق البالدااا   او متعاادد  األطااراف او قنائيااة او عامااة او خاتااة

الاطنيااة لألطااراف اادرجااة يف اارفااق األول، وااعلامااا  اأ ااافية الاايت تقاادم ا 
يف ذلااك ماان خااالل بالداهتااا الاطنيااة، والتقااارير   ااا البلاادان ااتقدمااة والناميااة،

 لقيا ا  التخ يلية لآللية ااالية ودهها السناية ل
يتبه اأباليف عن الدعد ااتعلق باانا  تي ة ماحد  متفقااً علي اا دوليااً ويقرهاا  '7' 

ماا متر األطااراف، علااى حنااا يتاايس إمقا يااة ااقار ااة والتقياايد والتطليااص ماان الل نااة 
األول واألطاراف الدائمة ااعنية بالتمايص وايه األطراف ده اادرجاة يف اارفاق 

اادرجاااااة يف اارفاااااق األوله وااااااب ان تتضااااامن هاااااذع الصاااااي ة معلاماااااا  عااااان 
اأجااارانا  اامالاااة وااباااالغ الااايت ا  فقاااب فعليااااً علاااى تنفياااذ االلتزاماااا  ااتخاااذ  
 اجااااب االتفاقيااااة، ومبلااااغ األماااااال ا ديااااد  واأ ااااافية، والقطاااااي، والقناااااا  

ر  ورؤو  في ااااا اااااانس والقااااروض اايساااا اااليااااة، واألطاااار الزمنيااااة والا ااااائص ) ااااا
  األماال، يف الة امار(

يتااايس مصااادر األمااااال وخصائصااا ا إمقا ياااة التتباااه لألطاااراف داااه اادرجاااة يف  '8' 
 اارفق األول 

ي تااا  للبلاادان األطااراف الناميااة ااتلقيااة للتمايااص ان ت  ااد تلقي ااا األماااال وتبلااغ  '9' 
 عن ا تخدام ا الفعلي هلذع األمااله

 اأدار  مباد  تاجي ية تتعلق بخفافية العمص والدعد عن طريق: هي ة تعدّ  :3 الخيار 
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 لتعزيز هدف ا  2020 عا  بعد اا تصميد ترتيبا  الخفافية ()ا 
 فة  السنتني بخملن: لبالدا  إعداد مباد  تاجي ية ()ا 
 الظروف الاطنية: ()و 
 ا  إطالت ا التقرير الاطين  رد داطا  الدفي ة وعملي '1' 
  وطنياً وتف ااسامهة اةدد   '2' 
يف ذلاك إجارانا  التخفيااف   ااا ،وطنيااً التقاد  اةارط يف إزااط ااسااامهة اةادد   '3' 

وآقارهااااا، وتقااااديرا  اال بعاقااااا  ماااان قطاااااي األرا ااااي، وا ااااتخدا  الاحاااادا  
 ااستمد  من اآلليا  الدولية القائمة على الساق 

 التاقعا   '4' 
 يف ذلك التمايص و قص التقنالاجيا وبنان القدرا    ا الدعد ااقد ، '5' 
تعزيااااز  ويف التقااااد  اةاااارط يف تقياااايد ااخاااااطر واوجاااار الضااااعف ااتعلقااااة باانااااا ، '6' 

 يف ذلك من خالل عمليا  ختطي  التقيف الاطنيةه  ا إجرانا  التقيف،
ن ذلك مفياداً لتعزياز ا تخدا  واذو إباليف ماحد  حسب االقتضان حني يقا  ()د 

 الخفافية 
ان تتعامص مع ا خاالف  او لألطراف ان تست ين اقر العاامص ده البخرية اانخمل ()ه 
 ذلك 

 حا  بخملن األحقا  التالية:يضاتقدخ مزيد من اأ ()و 
وااسات معا   اال بعاقاا  والباالياه تدرو األطراف يف مسامهاهتا اياه مصاادر '1' 

  وال اطا  الرئيسية
وااسااااات معا   تقاااااد  األطاااااراف تا ااااايطاً بخاااااملن ا ااااات نان ااصاااااادر والباالياااااه '2' 

 الزمن  تدرج ا، وتسعى إىل إدراج ا  رور مل وال اطا  الرئيسية اليت
تساااتخد  األطاااراف التاجي اااا  واابااااد  التاجي ياااة ذا  الصااالة هلي اااة ااناااا ،  '3' 

 على النطا الذ  وددع م متر األطراف 
خااا  ا ا ااا ا يف دضاااان  او من  ياهتاااا اةا ااابية او األطاااراف ا  اااا ال ت اااه '4' 

 إذا اقتضى األمر إجران تصايبا  تقنية  إال اةدد، اأطار الزمين
 تقّيد األطراف خطاط األ ا  ااتاقعة بخفافية  '5' 
يلز  ان تستايف األطراف اليت تستخد  ا  اً قائمة على السااق معاايه تفضاي  '6' 

وتساااامس  بعاقااااا  حقيقااااي وإ ااااايف و قاااان التطقااااق مناااار ودائاااادإىل خفاااا  ا 
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االحتسااا اااازدوو لل  ااد وتااتمخ  عان منفعاة تااافية علاى تااعيد   بتفااد
  التخفيف 

تسب داط '7'  مسات مه  امن  او مسااحة او  خااط او ف اة او قطاي او عندما و 
 التزا  ما، فإن احتسابر يستمر يف ااستقبص 

اان  يااا  والقااعااد واالفةا ااا  ااسااتخدمة لا ااه  حتاادد األطااراف بخاافافية '8' 
تلااك ااساااتخدمة  ساااا تاقعااا  "بقااان األماااار  إطااار اللتزاماهتااا، وخصاتاااً 

 علااى حاهلااا" وتبلااغ عن ااا وتسااعى إىل اعتماااد من  يااا  وقااعااد ماحااد   اارور
 الزمن 

 اب ينب ي السما  لألطراف بإدخال تصاايبا  علاى مساتاياهتا اارجعياة إذا  ا '9' 
 و فالة ان يقان ا صال على ارتد  دائناة حتققب، اعلى من ااستايا  اليت

 بخرية اانخمل بتدابه ااناخي ااتصص مباشر  على األداناً مقتصر  متعلقة بالبااليه
 وليه بظروف ده متاقعة متعلقة باالقتصادية القليه

ادر وعملياا  اأطالاة التسليد بملمهية تقديرا  ا بعاقا  داطا  الدفي ة مان ااصا ()ط 
 باا طة البااليه الناش ة عن ا خطة ت ه ا تخدا  األرا ي وا راجة 

و ه مباد  تاجي ية اساعد  األطراف على تقييد التملقها  ااةتباة علاى ت اه  ()  
 التملقر بر وخيارا  التقيف معر على الصعيد الاطين  وقابلية اانا 

اشااااربان التقااااين لبالدااااا  األطااااراف لفااااة  و ااااه مباااااد  تاجي يااااة ال ااااتعراض  ()ط 
 السنتني 
و ه مباد  تاجي ية لفطص تيسه  لتقاد  األطاراف تااا بلاايف مساامهاهتا  ( ) 
 وطنياً اةدد  
بتقدخ وتلقي الدعد والتعاون الدويل، و ه مباد  تاجي ية تنطا   يتعلق فيما ()ي 

 يلي: ما على
يف ذلاك عان تقد ار وا اتخدامر   اا اارد،إدراو معلاما  عن الدعد ااقاد  والا '1' 

 واقرع ومصادرع و طاقر وقنااتر وادواتر 
إتاحة الخفافية بخملن مساتايا  التماياص ومااارد ا اتخدامر والبلادان ااساتفيد   '2' 

 إذا  ا ب األماال جديد  وإ افية  وما منر
الاادويل  الة يااز بخااقص ا اارب علااى فعاليااة الاادعد واأباااليف عاان ا ااتخدا  الاادعد '3' 

 والنتائج اليت حتققب بفضلر 
 متعدد  من الدعد قد تقان منا بة  التسليد بملن اشقاالً  '4' 
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النظر يف العمص ا ار  يف إطار الل نة الدائمة ااعنياة بالتماياص وعماص اهلي اا   '5' 
 ذا  الصلة خارو إطار االتفاقيةه

باااد  تاجي يااة تتعلااق عااد  تضاامني هااذا االتفاااق ترتيبااا  جديااد  لا ااه م :4 الخيااار 
 بخفافية العمص والدعد والقيا  واأباليف والتطقق بخملن تدابه الساقه

يسةشااااد إ خااااان التزاماااا  التخفيااااف وتنفيااااذها بالقااعاااد اةا اااابية التاليااااة،  :5 الخياااار 
 اانطبقة على ايه األطراف:

وعمليااا   حتتسااب األطااراف ايااه ا بعاقاهتااا اهلامااة البخاارية اانخاامل ماان ااصااادر ()ا 
 الزمن  على حنا متزايد  رور اً مشالي ويقان هذا االحتساا إطالة داطا  الدفي ة بالبااليه،

تسب داط ()ا  مسات مه  امن  او مسااحة او  خااط او ف اة او قطاي او عندما و 
 التزا  ما، فإن احتسابر يستمر يف ااستقبص 

ا اا  ااساتخدمة لتخاقيص حتدد األطراف بخفافية اان  يا  والقااعد واالفة  ()و 
تلااك ااسااتخدمة  ساااا تاقعااا  "بقااان األمااار علااى حاهلااا" وتبلااغ عن ااا  التزاماهتااا، وخصاتاااً 

 الزمن  وتسعى إىل اعتماد من  يا  وقااعد ماحد   رور
تضاامن األطاااراف االتسااااق اان  اااي باااني تاقعاااا  خطااااط األ اااا  وتاقعاااا   ()د 

  بعاقا  ااستخدمة اقنان تنفيذ االلتزاما ه"بقان األمار على حاهلا" وتقديرا  اال
 تنطبق ااباد  اةا بية التالية على قطاي ا تخدا  األرا ي: 
تدرو األطراف اال بعاقا  البخرية اانخمل من ااصادر وعمليا  إطالت ا باا طة  ()ا 

  خاط من ا خطة ا تخدا  األرا ي اادرجة يف التزام ا   او البااليه أل  ف ة
ت ستخد  يف عملية احتساا ا تخدا  األرا ي الت ها  ا اتالة يف خمزو اا   ()ا 

تااملقه اال ااطرابا   ماار الاازمن، وت ساات ب خمزو ااا  القربااان، وتساامس العمليااة بتناااول القربااان علااى
 الطبيعية 
تستند األطراف يف احتساضا لقطااي ا اتخدا  األرا اي إىل مساتايا  مرجعياة  ()و 

 إىل اأرشادا  القائمة ضذا الخملن  اجب االتفاقية وتقا  اه[ اداً ا تنواقعية وندية، 
اأدار  طرائاااااق ومعاااااايه ومبااااااد  تاجي ياااااة لضااااامان ان تقاااااان حمصاااااال   هي اااااة ]تضاااااه -153

 ألدراض الافان بااللتزاما : التخفيف اليت ي تاجر ضا دولياً وااستخدمة
وت قاااا  علاااى ا اااا  مساااتاج لال بعاقاااا  اً انبااا و/اواً حقيقياااة: مت اااص اافا ااا ()ا 

 اوجاار عااد  الدقااة النااااة عاان ال اا  وتعااا  تفضااي إىل تساارا اال بعاقااا  وال مرجعااي ي عتااد باار
 اشطمل  او
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 قابلاااة لال عقاااا ، تاجاااد بخاااملاا دائماااة: داااه قابلاااة لال عقاااا  او، إذا  ا اااب ()ا 
 تدابه لتعاي  ا  ا عقا  قد ودي 

 إ افية  ()و 
 متطقق من اه[ ()د 
اأدار  يف اوىل دوراهتااا قااعااد حما اابية بخااملن حمصااال  التخفيااف القابلااة  هي ااة تعتمااد] -154

 للتداول وقطاي ا تخدا  األرا يه[
]تقااارر إ خاااان  ظاااا  ماحاااد للمطا ااابة وقااعاااد ااتابعاااة ألداااراض حفاااظ الساااالمة البي ياااة  -155

ة عاااان االتفاقااااا  وتفاااااد  ا ساااااا اااااازدوو ةصااااال  التخفيااااف القابلااااة للتااااداول دولياااااً اانب قاااا
 التعاو ية، ينطا  على:

اةا ااابة ااتساااقة والخااااملة مااان خاااالل  ظاااا  يقاااا  علاااى القياااد ااااازدوو، حيااا   ()ا 
يتعااني علاااى الطااارف الاااذ  وصاااص علاااى  تي اااة التخفياااف القابلاااة للتاااداول دوليااااً ان يطرح اااا مااان 

 ا بعاقاتار لادج اأبااليف ا بعاقاتر ويتعني على الطارف ااضايف هلاذع النتي اة اةالاة ان يضايف ا إىل
 عن التقد  اةرط يف تنفيذ التزا /مسامهة  ص من ما 

 التس يص الخامص لأل خطة اليت ت طي اا االتفاقاا  التعاو ياة الايت تاتمخ  عان ()ا 
علاااى الصاااعيد  او حمصاااال  ختفياااف قابلاااة للتاااداول دوليااااً،  ااااان علاااى تاااعيد االتفاقياااة اأطارياااة

فافة وشاااملة ومتاحااة للعامااة بالل ااة اأ قليزيااة، علااى حنااا يضاامن الاااطين، مااه إتاحااة معلامااا  شاا
 التآطر بني األدوا  والعمليا  القائمة  اجب االتفاقية اأطارية 

بالنسبة ةصال  التخفيف القابلة للتاداول دوليااً الايت تاتمخ  عان وحادا ،  (و) 
 يتعني:

ان يساااتايف  ا اااتخدا   ااا ص خيضاااه اسااا ولية  اااص طااارف يف االتفاقياااة وااااب '1' 
ا اتخدا  حسااا يف  ا ص مر از  ي نخامل يف إطاار االتفاقياة  او ااعايه التقنية،
تردااب يف إدار   اا ص خاااع ضااا، علااى  ال او متتلااك القاادرا  ال للبلاادان الاايت

 حنا يضمن التآطر بني األدوا  والعمليا  القائمة  اجب االتفاقية اأطارية 
وتخا لر األما اة، للارب  باني السا ال   ا تخدا    ص معاامال  دويل تنفاذع '2' 

الاطنيااة ولضاامان ان الاحاادا  اةالااة الاايت اجتاااط  بن ااا  فطاااع االمت ااال 
داااه متقااارر  و قااان حتديااادها والتافياااق بين اااا، وللمساااامهة يف تفااااد  اأتااادار 

اااااااااازدوو لاحاااااااادا  خفاااااااا   ا ساااااااااا او اال ااااااااتخدا  اااااااااازدوو او اااااااااازدوو
علاااااااى حناااااااا يضااااااامن التاااااااآطر باااااااني األدوا  اال بعاقا /تفااااااااد  اال بعاقاااااااا ، 

 والعمليا  القائمة  اجب االتفاقية اأطارية 
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 إتاااادار وحاااادا  اال بعاقااااا  القابلااااة للتااااداول دولياااااً ماااان قبااااص  يااااان تخاااا يلي '3' 
 لطة وطنية معينة لدج البلد الطرف ااضيف على حنا خيضه للتدقيق عان   او

ا  خفاا  اال بعاقااا  الاايت يتصااص باحااد فيمااا اأدار  واألما ااة هي ااة   ااب ماان
 اجتاط  بن ا  فطاع االمت اله

تاااااتمخ  عااااان  ال بالنسااااابة ةصاااااال  التخفياااااف القابلاااااة للتاااااداول دوليااااااً الااااايت ()د 
 وحدا ، يتعني:

القياااان التخااا يلي اقااادار  او ا اااتخدا   ظاااا  تمل ياااد وتعقاااب مااان قباااص األما اااة '1' 
علاااى حنااا يقفاااص ختفيضااا  اال بعاقاااا  ااقاارر احتسااااضا يف بلااد طااارف آخاار، 

قابليااااااة الا ااااااائف للمقار ااااااة واتساااااااق ا مااااااه الا ااااااائف ااضااااااطله ضااااااا  اجااااااب 
 )و( اعالعه[155 الفقر 

للتداول دولياً اب  ]تقرر ان االتفاقا  التعاو ية اليت تفضي إىل حمصال  ختفيف قابلة -156
 تقفص: بملنان ت د  إىل طياد  تافية و/او انب تافل ال بعاقا  داطا  الدفي ة العااية، 

 تقا د خف  ا بعاقا  داطا  الدفي ة بني الطرف ااضيف والطرف ااتلقي  ()ا 
يتطقق من خف  ال بعاقا  داطا  الدفي ة عن نماي إ افة  تي اة  ما طياد  ()ا 

خف  اال بعاقا  الناجد عن االتفاق التعاو  اليت احتسب ا الطارف ااضايف يف مساامهتر/التزامر 
 لقابلاااااة للتاااااداول دوليااااااً الااااايت احتساااااب ا الطااااارف ااتلقاااااي يف مساااااامهتر/التزامر،و تي اااااة التخفياااااف ا

 )ا( اعالعه[155يضمن يف اآلن ذاتر تفاد  ا ساا اازدوو، وفقاً للفقر    ا
]تقرر ان الةتيبا  التعاو ية اليت تفضي إىل حمصال  ختفياف قابلاة للتاداول دوليااً ااب  -167

ديااادها، تااا د  إىل حمصاااال  ختفياااف حقيقياااة ودائماااة وإ اااافية ان تساااتايف معاااايه، مااان ااقااارر حت
إىل العمااص ا ااار  يف إطااار اهلي ااة الفرعيااة للمخااار  العلميااة والتقنالاجيااة  ا ااتناداً ومتطقااق من ااا، 

 هي اة خبصاع إطار الن  ج ااختلفة، وختضه لفطاع مطابقة بخملن ا تيفان هذع ااعايه، اري ا
 اأدار  بالتايل: هي ة األطراف،  ي  تقا  اأدار  اانخمل   اجب م متر

 يلي: اا و ه معايه ()ا 
حتدياااد مساااتايا  مرجعياااة ي عتاااد ضاااا  سااااا ختفيضاااا  اال بعاقاااا ، وتفااااد   '1' 

 اشطمل  او التسرا، والتصد  ألوجر عد  الدقة النااة عن ال  
قابلياااة  اليف حااا او اال عقاااا ، قابلياااة يتصاااص بعاااد  فيماااا  فالاااة وجااااد تااادابه '2' 

 اال عقا ،  فالة وجاد تدابه تعاض ا  ا عقا  ممقن  
  ان  يتطقق يف دياا االتفاق التعاو   مما حتقيق حمصال  ختفيف ا رب '3' 
  مان عملية حتقق مستقلة و ف    '4' 
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و ه احقا  تسمس باالبتعاد عن هذع ااعايه رهنااً بتعلياص شاامص لسابب هاذا  ()ا 
 ية فطص ااطابقة االبتعاد اقنان عمل

 لل م اره[ تيسه الخفافية بتطديد قااعد للمعلاما  ااتاحة ()و 
]تقااااارر ان ااااااااارد ااخصصاااااة للطصاااااال علاااااى ختفيضاااااا  لال بعاقاااااا  اةتسااااابة  ااااامن  -158

تسااب ال مااا مسااامهة/التزا  التخفيااف لطاارف دويل لاادعد األ خااطة ااتعلقااة باانااا  ماان   تمايااص حت 
 الطرف  فسره[ جا ب
اأدار  تاتاااااايا  إىل ماااااا متر األطااااااراف بخااااااملن الطرائااااااق  هي ااااااة ان تقااااااد  ايضاااااااً ]تقاااااارر  -159

ا اااااتيفان احقاااااا  هاااااذع الطرائاااااق  و ااااامان 157-155واأجااااارانا  القفيلاااااة بتنفياااااذ الفقااااارا  
 واأجرانا ،  ي يعتمدها م متر األطرافه[

يف الدور  ال ا ية ]تقرر تعيني  يان تنفيذ  يف إطار م متر األطراف باعتماد اختصاتاتر  -160
 والعخرين ا متر األطرافه[

]تعيد تمل يد والية الل نة الدائمة ااعنياة بالتماياص يف إطاار ما متر األطاراف اسااعدتر يف  -161
بقيا  الادعد ااقاد  إىل البلادان النامياة األطاراف واأبااليف عنار والتطقاق  يتعلق فيما تملدية م امر

 منره[[
  زن طان:اقةاحا  هيقلية بخملن ا]  

معا ة مسمللة شافافية الادعد يف  اياق ما ااي الادعد ومسامللة شافافية التخفياف  يتعني 
 يف  ياق ما اي التخفيفه

( 2( االلتزا  بااخاار ة يف  ظاا  شافافية واحاد  )1اجزان فرعية: ) ا زن إىل قالقة تقسيد 
 ( ااباد  التاجي ية للنظا ه3مقا اتر  ) او آليا  النظا 
يف قالقاااة اجااازان فرعياااة: شااافافية اأجااارانا  الااايت  151و 148قلاااة الفقااارتني إعااااد  هي 
  وشفافية اأجرانا  اليت [األطراف اادرجة يف اارفق  ني] [البلدان ااتقدمة األطراف]تتخذها 
  وشااافافية الااادعد [األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني] [البلااادان النامياااة األطاااراف]تتخاااذها 

ايااه البلاادان ذا  ] [األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني] [ان ااتقدمااة األطاارافالبلااد]ااقااد  ماان 
 ه[اال تطاعة
 ا زن ااتعلق بالتخفيفه  قص الفقرا  ااتعلقة باةا بة إىل 
 دمج هذا ا زن مه ا زن يان اد اعه 
( إىل جااااازن التخفياااااف واالحتفاااااان 1)و( و)ط( )اشياااااار 152 قاااااص الفقااااارتني الفااااارعيتني  

 رتني الفرعيتني )ا( و)و( يف جزن الخفافيةهبالفق
 (  من مقرره1ن )من اشيار  152 الفقر إدراو حمتاج  
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  من مقرره160إىل  155إدراو حمتاج الفقرا  من  
  من فقرا  منفصلة عن شفافية التخفيف وشفافية الدعده 152 الفقر إعاد  هيقلة  

المسااائل األىاار  /المساااهمات/زاماااتاألطاار الزمنيااة والعمليااة المتعلقااة بااللت]] -ياء 
 (8)[المتعلقة بالتنفيذ والطمو 

 :1الخيار   
 [ طاق التنفيذ والطما /اأجرانا /ااسامها /االلتزاما ]  

يف ايااااه األوقااااا  بتطاااادي   ]حتااااتفظ ايااااه األطااااراف بااااالتزا  علااااى تااااعيد التخفيااااف -162
 ا زنه[ التزاماهتا دورياً وفقاً ألحقا  هذا

  اااااا ان األول/  2020/31 اااااا ان ال ا /ينااااااير   1تااااااري  بااااادن  فااااااذ هاااااذا االتفااااااق ]يقاااااان  -163
 /2030/2040/2050/2100  وتاااري  ا ت ائاار هااا 2021 ااا ان ال ا /يناااير   2020/1 ديساامرب

 ألمدعه[ ااية ال
وفقااً ألحقاا  األجازان دال، وهاان، وواو، وطا ،  وطنيااً ]يبلغ  ص طرف مسامهتر اةادد   -164

 اااافقة عليره[  او قبالر او ماعد اقصاع تاري  التصديق على هذا االتفاق وحان يف
وفقااااً ألحقاااا  األجااازان دال، وهاااان، وواو،  وطنيااااً ]واااّدي  اااص طااارف مساااامهتر اةااادد   -165

 وطا ، وحان وفقاً ألحقا  هذا االتفاق وا  مقررا  ذا  تلةه[
بالنساااابة لاللتزامااااا  السااااابقة علااااى  ]اااااب ان مت ااااص التزامااااا  التخفيااااف اةدقااااة تقاااادماً  -166

 تعيد  الطما  والنطاقه[
  ااا ان ال ااا /  1]يتناااول هااذا االتفاااق العمااص ااعاازط لتنفيااذ االتفاقيااة خااالل الفااة  ماان  -167
اأدار  يف  هي اااة/ه و اااينظر مااا متر األطاااراف2030 اااا ان األول/ديسااامرب   31إىل  2021 ينااااير

اً تنفياذ 2030 عاا  بعاد ااا إ اايف للعماص ااعازط رتيابالعتمااد ت 2030 عاا  إطالق عملياة قباص
  يخمص تعديص هذا االتفاقه[  ا االتفاقية،
ماااااان االتفاقيااااااة،  2 اااااااااد تبلااااااغ ]ايااااااه[ األطااااااراف، عماااااااًل ب :)مساااااات ص( 1الخيااااااار ] -168

حتاادق ا بخااقص دور  ]، علااى ان تقااا  البلاادان الناميااة األطااراف  او مسااامهاهتا ااقةحااة/بالتزاماهتااا
ذلك  ااامن  اااياق مراعاااا  الااادعد ااقاااد ه وتراعاااي هاااذع البالداااا  الدورياااة الظاااروف والعااماااص بااا

السيا اا   ، م اص دورا  ختطاي  وتنفياذوطنيااً الاطنية اليت تا قر علاى اأجارانا  ااناخياة اةادد  
 العامة وااتطلبا  التخريعية اةليةه[

__________ 

 ترج بع  األطراف ان من اابقر مناقخة هذا ا زنه (8)
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من ااا، تبلااغ األطااراف  4 ااااد ا ااان  ويف وفقاااً ألحقااا  االتفاقيااة :)مساات ص( 2الخيااار  
 حتدق ا بخقص دور ه او مسامهاهتا ااقةحة/بالتزاماهتا
 يتخذ اأطار الزمين لاللتزاما /اأجرانا  الخقص التايل: :)مست ص( 3الخيار  

 مر   ص مخه  ناا   ميه األطراف  الخيار )أ(: 
 ت ساااااا ص االلتزامااااااا  ماااااار   ااااااص مخااااااه  ااااااناا ، ابتاااااادان ماااااان الخيااااااار ):(: 

ش راً قبص  18إىل  12ه وتبلغ ايه األطراف بالتزاماهتا ااقةحة يف دضان 2015 ا ع
 ااناا  ماان تاااري   10تساا يل اه و اات طي االلتزامااا  فااة  مخااه  ااناا  تنت ااي بعااد 

ي طاي فاة  مخاه  اناا  إ اافية، اً إرشاادياً ان تقاة  التزاما ايضااً التس يصه ولألطراف 
 ( 2020)اً  ناا  لدج تس يلر رمسيتعزيزع بعد مخه  او  قن تمل يدع
اأجاااران لفاااة  /ااساااامهة/ اااص مخاااه  اااناا ، ماااه ذ ااار االلتااازا   الخياااار )ج(: 

إجاااران إرشااااد  لفاااة  الساااناا  /مساااامهة/الساااناا  اشماااه الالحقاااة فضااااًل عااان التااازا 
 اشمه اليت تلي ا 

 اااااص مخااااه  اااااناا  ]للبلااااادان ااتقدمااااة األطاااااراف[ ]لألطاااااراف   الخيااااار )د(: 
 ة يف اارفق  ني[ فق  اادرج

 ااااص مخااااه  ااااناا  ]للبلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف[ ]لألطااااراف   الخيااااار ) (: 
 ااناا  ]للبلاادان الناميااة األطااراف[ ]لألطااراف دااه  10اادرجااة يف اارفااق  ااني[ و ااص 

 اادرجة يف اارفق  ني[ 
 اااص مخاااه  اااناا  للفاااة  القادماااة وإشاااار  للفاااة  التالياااة أجاااران   الخياااار )و(: 

 اااانتان لا ااااائص التنفيااااذ وفقاااااً للميزا يااااا   او خفيااااف فقاااا : إطااااار طمااااين مدتاااار  اااانةالت
 الاطنية  وإطار طمين خمتلف للتقيفه

  ميه األطراف  2030/2025 عا   لال الخيار )ز(: 
 مياااااه ]البلااااادان ااتقدماااااة  2030و/او  2025 عاااااا   لاااااال الخياااااار ) (: 
قاا ، و ااعيااد اائيااة متعاادد  ]للبلاادان ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[ ف [األطااراف

 النامية األطراف[ ]لألطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ 
  ناا  مه ا تعراض انتصف ااد   X/10 ص   الخيار )ط(: 
 اأدار   هي ة لفة  حتددها الخيار )ي(: 
يتضاامن عنصاار التخفيااف لقااص مسااامهة عماااًل بااا زن دال، مااد   الخيااار ):(: 

 للمسامهة ومد  مخه  ناا  إرشادية تالية  مخه  ناا 
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 ميااه البلادان ااتقدمااة األطااراف،  2030و 2025 عاا   لااال الخياار )ل(: 
بتقادخ التماياص ودعاد التقنالاجياا  و ااعيد اائية متعدد  للبلدان األطراف النامية، رهنااً 

 ه[وبنان القدرا  من البلدان ااتقدمة األطراف
وودقاار يف ماعااد  وطنياااً صاار التخفيااف ماان مسااامهتر األوىل اةاادد  ]ياانقس  ااص طاارف عن -169

اقصاع مخه  ناا  بعد دخال هذا االتفاق حيز النفاذ، عن طرياق تعاديص و/او تمل ياد مساامهة 
السااناا  اشمااه التاليااة والتبليااغ  سااامهة إرشااادية جديااد  اااد  السااناا  اشمااه الاايت تلي ااا، مااه 

 اد اعه[ 176 الفقر ااخار إلي ا يف مراعا  عملية البط  اأاالية 
 12تبلغ األطراف بالتزاماهتا/مسامهاهتا/إجراناهتا ااقةحاة قباص فاة  اد اهاا  الخيار )أ(:] -170
 ش راً من و ع ا يف تي ت ا الرمسية/الن ائيةه 18واقصاها اً ش ر 

 2025 لعاا  على البلدان ااتقدمة األطراف اليت تبلغ فقا  عان التزاماهتاا الخيار ):(: 
  وعلاااى البلااادان ااتقدماااة XX20 عاااا  يت ااااوط ال يف ماعاااد 2030 لعاااا  ان تبلاااغ عااان التزاماهتاااا

 عان التزاماهتاا XX20ان تبلغ يف ماعاد اقصااع  2030 لعا  األطراف اليت تبلغ فق  عن التزاماهتا
  ه2030إىل  2026اشطة والسيا ا  والتدابه ااتعلقة بتنفيذ التزاماهتا للفة  من /2025 لعا 

 يف ماعد اقصااع 2020 عا  بعد ما  تبلغ البلدان النامية األطراف بعمل ا ااعزط للفة  
/عناادما ي تااا  دعااد جديااد وإ ااايف ومنا ااب يف ناااال  التمايااص والتقنالاجيااا وبنااان XX20 عااا 

 القدرا ه[
وودقار يف  الالحقة وطنياً ]ينقس  ص طرف من مج عنصر التخفيف من مسامهاتر اةدد   -171

[ ش راً قبص ااية مد  ااسامهة اشمسية، عن طرياق تعاديص و/او تمل ياد 12دضان فة  اقصاها ]
ااسامهة اشمسية التالياة والتبلياغ  اد  مساامهة إرشاادية مخساية الحقاة، ماه مراعاا  عملياة البطا  

 اد اعه[ 176 الفقر اأاالية ااخار إلي ا يف 
( اشاا ر علااى األقااص ماان ا ت ااان فااة  االلتاازا  Xفيااف ااقةحااة قبااص )]ي بلااغ بالتزامااا  التخ -172

 القائمةه[
 اأجرانا   اف:/ااسامها / طاق االلتزاما  :1الخيار ] -173

دد  الخيار )أ(:    وطنياً و 
دد  اجب احقا  هذا االتفاق  الخيار ):(:   و 
ا، وبناااان يتضااامن التخفياااف، والتقياااف، والتماياااص، والتقنالاجيااا الخياااار )ج(: 

 القدرا ، وشفافية العمص والدعد 
يتضاااامن التخفيااااف ويسااااّلد بااااملن االلتزامااااا  ااتعلقااااة بااااالتقيف  الخيااااار )د(: 

والتمايااص والتقنالاجيااا وبنااان القاادرا  وشاافافية العمااص والاادعد ختضااه ألحقااا  منفصاالة 
 من هذا االتفاق 
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 يتضمن التخفيف وحدعه الخيار ) (: 
 يلي:  ا والطما يتعلق التنفيذ  :2الخيار  
 التخفيف والتقيف والتمايص والتقنالاجيا وبنان القدرا   )ا( 
]للبلااادان ااتقدماااة األطاااراف[ ]لألطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[: التخفياااف  )ا( 

 [والتماياااااص وتقااااادخ الااااادعد يف ناااااال التقنالاجياااااا وبناااااان قااااادرا  إىل ]البلااااادان النامياااااة األطاااااراف
 بإجراناهتا يف نايل التخفيف والتقيف  يتصص فيما اارفق  ني[]األطراف ده اادرجة يف 

]للبلدان النامية األطراف[ ]لألطاراف داه اادرجاة يف اارفاق  اني[: التخفياف  )و( 
 و/او التقيفه[

تقااد  األطاااراف، يف إطااار اأباااليف عااان مسااامهاهتا، معلامااا  إىل جا اااب  :1الخيااار ] -174
 يلي: ما ااقةحة، حتقق إجراناهتا/مسامهاهتا/التزاماهتا
اأجاارانا  وشاافافيت ا وف م ااا، /ااسااامها /تيساار و ااا  هااذع االلتزامااا  الخيااار )أ(: 

علااى ا ااا  الةتيبااا  ذا  الصاالة ل باااليف عاان ااعلامااا  اانب قااة عاان خطااة عمااص بااايل )علااى 
 ( X-/  اXالنطا اافصص يف ااقرر 

مها /اأجرانا  وشاافافيت ا وف م ااا تيساار و ااا  هااذع االلتزاما /ااسااا الخيااار ):(: 
يف ذلااااك إدراو وتااااف لساااابب اعتبارهااااا ان   ااااا ( ]،X-/  اX)علااااى النطااااا اافصااااص يف ااقاااارر 

عاااد  ااااوط الااادرجتني م اااايتني وفقااااً  التزاماهتااا تخاااقص مساااامهة طماحاااة ومنصاافة يف بلاااايف هااادف
 لألحقا  اليت اقرها م متر األطرافه[ 

راف ااتقدمة والنامياة، لادج اأبااليف عان التزاماهتاا وإجراناهتاا، ينب ي للبلدان األط :2الخيار  
ماااان االتفاقيااااةه وينب ااااي ان ت عااااّد هااااذع ااعلامااااا  علااااى ا ااااا   12ان تقااااد  معلامااااا  وفقاااااً للماااااد  

الةتيبااااااااا  ذا  الصاااااااالة ل باااااااااليف عاااااااان ااعلامااااااااا  الاااااااايت اعت مااااااااد  يف الاااااااادورا  السااااااااابقة ااااااااا متر 
، 19-/  ا21عان خطاة عماص باايل )علاى النطاا اافصاص يف ااقاررا   في ا تلك اانب قة  ا األطراف،

، 17-/  ا2، و18-/  ا1، و18-/  ا12، و18-/  ا19، و19-/  ا18، و19-/  ا24و
   ه20-/  ا1( وااقرر 5-/  ا4، و8-/  ا17، و9-/  ا13، و16-/  ا1، و17-/  ا5و

 تضمن:تيسر و ا  هذع ااسامها  وشفافيت ا وف م ا، وت :3الخيار  
  قطة مرجعية ) ا يف ذلك  نة ا ا ، حسب االقتضان(  )ا( 
 طمنية و/او فةا  للتنفيذ اً اطر  )ا( 
 ومدج اً  طاق )و( 
النسبة اا اية لال بعاقا  الاطنية ااخمالة وإاايل التخفيضا  القمية ااتاقعاة  )د( 

 لال بعاقا  
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تسااااب ايااااه األرا ااااي يف حاااادود إدراو قطاااااي األرا ااااي، حتديااااد  يااااف  ت ط )ه( 
 واأل خطة وااست معا  وال اطا  اهلامة 

إذا تقاااارر ا ااااتخدا  آليااااا  الساااااق، وتاااافاً لال ااااتخدا  ااقاااارر ) ااااا يف ذلااااك  )و( 
 انب ا ساا اازدوو  ااصدر والناي( و يف تعتز 

هادفاً بخاملن  او أل  تاقعا  ا بعاقا ، تاقعاً لسيناريا بقان األمار علاى حاهلاا )ط( 
 ة لاتف االفةا ا  واأل اليب اان  ية ) ا يف ذلك ااصادر الرئيسية للبيا ا ( الق اف

 منصفة وطماحة[ وطنياً  يف يرج الطرف ان مسامهتر ااقرر  اةدد   ) ( 
اأدار [ ان تعدل القائماة اااذ ار  اعاالع عان طرياق مقاررا  ت عتماد بتاافاق  و قن ]هلي ة 
 اآلرانه

تااادابهها األخااارج القائماااة  او إىل إدراو معلاماااا  عااان قاا ين اااا ايضااااً وت ااادعى األطاااراف  
 و/او ااتاقعة ذا  الصلة بتنفيذ مسامهاهتا ااتصلة بالتخفيف على الصعيد اةليه[

 إجرانا ه[/ت بلغ بر من التزاما /مسامها  ما تتيس األما ة للعما  -175
 تخاورية/فة  تخاورية[ تيسه إ ايف للخفافية والا ا /عملية/]عملية    مسبقة  

176- 
عاد  اختااذ ترتيباا  لزيااد  تيساه الخافافية /عد  إجاران عملياة  ا  مسابقة :1الخيار ] 
 والا ا ه
عااد  اختاااذ ترتيبااا  لزياااد  تيسااه الخاافافية /عااد  إجااران عمليااة  اا  مساابقة :2 الخيااار 
 عد  إجران عملية تخاورية/عد  حتديد فة  تخاورية /والا ا 
 بعاااااااد ان تقاااااااد  األطاااااااراف بالداهتاااااااا،  تخضاااااااه االلتزاما /ااساااااااامها / :3 الخياااااااار 

 اأجااارانا  لعملياااة  ااا  مسااابقة/لعملية تتااااخى طيااااد  تيساااه الخااافافية والا اااا /لفة  تخااااورية/
 لعملية تخاورية من اجص:

 الخيار )أ(: 
]تيساااااااه ف اااااااد مساااااااتاج الطماااااااا  واأ صاف/مساااااااتاج الطماااااااا  يف  )ا( 

األجاااص ااتعلاااق بدرجاااة ا ااارار  يف  اااياق مساااار  واهلااادف الطاياااصااللتزاما /ااساااامها  
يف األجص الطايص[ ]تيساه ف اد مساتاج  الذ  يتبعر الطرف التنمية اشفيضة اال بعاقا 

الطما  واأ صاف يف االلتزاما /ااسامها  يف  ياق الرؤية ااخاة ة اانب قاة مان خطاة 
 ستدامة[ عمص بايل والاتال العادل إىل فرع التنمية اا

]تقيااااايد مااااادج  فاياااااة وإ صااااااف ااساااااامها  اأاالية/مااااادج  فاياااااة  )ا( 
ااساااامها  اأاالية/ااساااامها  اأاالياااة مقار اااة با قاااائق العلمياااة،   ااازن مااان اأطاااار 
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اارجعي القائد على ااباد [ ]تقييد مدج  فاية وإ صاف اآلقار العامة مقار ة با قاائق 
التارخييااة والاادور القياااد  والقاادرا  ا اليااة للبلاادان ااتقدمااة العلميااة، وفقاااً للمساا وليا  

للبلااادان النامياااة األطاااراف وا اااااجز الااايت تعة ااا ا  األطاااراف  ومراعاااا  الظاااروف اشاتاااة
 واولاياهتا يف نايل التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضان على الفقر[ 

يف اارفاااق ال اااا [ تقيااايد  طااااق الااادعد ااقاااد  مااان ]األطاااراف اادرجاااة  (و) 
]األطااااااراف اادرجااااااة يف اارفااااااق تاااااااد[ إىل ]األطااااااراف دااااااه اادرجااااااة يف اارفااااااق األول[ 

و طاااق إتاحتاار، والعمااص يف هااذا السااياق علااى  ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[
تقياايد مسااتاج الطمااا  اأ ااايف اامقاان لاادج ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق األول[ 

 اادرجة يف اارفق  ني[ ]األطراف ده 
 تبلغ عن التزاماهتا/مسامهاهتا  مل مساعد  البلدان اليت )د( 
 تيسه ف اد إمقا ياة مقار اة ا  ااد اابذولاة يف االلتزاما /ااساامها / )ه( 

 اأجرانا   وف د االلتزا  اأاايل العااي 
 معا ة/ف د/حتديد/مناقخااة اوجااار القصاااار يف  ااان مساااتاج الطماااا  )و( 

الالط /تيسه حتليص إمقا ا  التخفيف الاطنياة ومعا اة اوجار القصاار يف  اان مساتاج 
 الطما  الالط ه

 الخيار ):(: 
للمسااااامها  ااعتزماااااة  طياااااد  و ااااا  وشاااافافية وف اااااد األقاااار اأاااااايل )ا( 
 اابلغ عن ا  وطنياً اةدد  
اهتا ت بلاغ حاى هاذع اللطظاة عان مساامه مل ج اد األطاراف الايت تيسه )ا( 

 هوطنياً ااعتزمة اةدد  
 الخيار )ج(: 
مقار ااة التزامااا  ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف[  تيسااه و ااا  وإمقا يااة )ا( 

 يتفااق مااه مساا ولياهتا التارخييااة ومتطلبااا  العلااد  ااا ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[،
 والدور القياد  يف التصد  لت ه اانا ، ومتطلبا  العلد 

]البلدان النامياة األطاراف[ ]األطاراف داه   ل  د تناي اأجرانا  ااعز ط تيسه ف 
ا اا ااب الاايت  اادرجااة يف اارفااق  ااني[ وا ااااجز الاايت تعة اا ا واحتياجاهتااا، مااه مراعااا 

 تتصدر اولاياهتا اا يمنة وهي التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضان على الفقره
 يلي: ما ا /إجرانا  األطراف بناًن علىت بط  التزاما /مسامه 176-1 

عملياااة تخااااورية مااان اجاااص  فالاااة و اااا  اأجرانا /ااساااامها   الخياااار )أ(: 
 وشفافيت ا وف م ا 
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إطااااااار مرجعااااااي قاااااائد علااااااى ااباااااااد  يا اااااه لقفالااااااة و ااااااا   الخياااااار ):(: 
 االلتزاما /ااسامها /اأجرانا  وشفافيت ا وف م ا 

 ليا  القائمة يف إطار االتفاقيةهالةتيبا  والعم الخيار )ج(: 
يتعاني ان تقااان عمليااة البطاا  ااسابق/طياد  تيسااه الخاافافية والا ااا /الفة   176-2 

 التخاورية/العملية التخاورية  اآلع:
 الخيار )أ(: 
قائماة علاى العلاد ومسةشاد  بتقييمااا  هي اة ااناا ، ماه اال تقااال إىل  )ا( 

 على  بيص اا ال(  2029و 2024و 2019تقارير التقييد  ص مخه  ناا  )
وداااه  وداااه تدخلياااة شااااملة وتخااااورية وتيساااهية وداعماااة وداااه إلزامياااة )ا( 
 عقابيةه

 الخيار ):(: 
قائماة علاى العلاد ومسةشاد  بتقييمااا  هي اة ااناا ، ماه اال تقااال إىل  )ا( 

 على  بيص اا ال(  2029و 2024و 2019تقارير التقييد  ص مخه  ناا  )
وداااه  وداااه تدخلياااة شااااملة وتخااااورية وتيساااهية وداعماااة وداااه إلزامياااة )ا( 
 عقابية 
 من االتفاقية  4 اااد )د( من 2وفقاً للفقر   )و( 
التماايز  ]تعقه اوجر االختالف يف اارفق الف واارفق بان[ ]تعقاه )د( 

 بني البلدان ااتقدمة األطراف والبلدان النامية األطراف[ 
اشااارب  ا الياااة ااقتسااابة مااان تا ااايس التزاماااا  ]البلااادان قائماااة علاااى  )ه( 

ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ وف د إجرانا  التخفيف ااالئماة 
 اليت تتخذها ]البلدان النامية األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ه وطنياً 

سااااه الخاااافافية والا ااااا /الفة  وااااص ماعااااد عمليااااة البطاااا  ااساااابق/طياد  تي 176-3 
 التخاورية/العملية التخاورية:

 االلتزاما /ااسامها /اأجرانا   يف  نة اأباليف عن الخيار )أ(: 
 يف الساااااانة الاااااايت تلااااااي اأباااااااليف عاااااان االلتزاما /ااسااااااامها / الخيااااااار ):(: 

 اأجرانا  
تعلاااااق يف السااااانة الااااايت تسااااابق تسااااا يص ااساااااامهة يف االتفااااااق اا الخياااااار )ج(: 

بااالتخفيف وو ااائص التنفيااذ/يف فااة  االقااين عخاار شاا راً الاايت تساابق الاادور  الاايت ي قيّااد في ااا 
 االلتزا  
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 اار  ااص طااارف ماان فااة  تخاااورية تاااةاو  بااني اربعااة اشاا ر و اااتة  الخيااار )د(: 
  وطنياً اش ر من تاري  تقدخ مسامهتر ااعتزمة اةدد  

وقاااب  ويف بلااادان ااتقدماااة األطااارافبالنسااابة إىل ال X20 عاااا  يف الخياااار ) (: 
 الحق بالنسبة إىل البلدان النامية األطراف 

اشاااا ر ماااان تاااااري  ×  بالنساااابة إىل البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف، الخيااااار )و(: 
وإتاحااة  اشاا ر قبااص التساا يص يف االتفاااق ااتعلااق بااالتخفيف X/اأباااليف عاان االلتزامااا 

نساابة إىل البلاادان الناميااة األطااراف،  اايتاقف التمايااص والتقنالاجيااا وبنااان القاادرا ه وبال
تاري  البدن علاى تقادخ البلادان ااتقدماة األطاراف الادعد اااايل والتقنالااجي والادعد يف 

 نال بنان القدرا ه
بنااااااًن علاااااى عملياااااة البطااااا  ااسااااابق/طياد  تيساااااه الخااااافافية والا اااااا /الفة   176-4 

 التخاورية/العملية التخاورية:
 ينظر  ص طرف يف التاتيا  اانب قة عن العملية  الخيار )أ(: 
 يفقر  ص طرف يف حمصلة العملية  الخيار ):(: 
 ينقس  ص طرف التزامر/مسامهتر طاعاً  الخيار )ج(: 
يدخص  ص طرف طاعاً تساية/تنقيطاً لزياد  التزامر/مسامهتر، من  الخيار )د(: 

 خالل إجرانا  التساية وفقاً لقرارا  هي ة اأدار  
 ا تناداً  ت ر  األطراف تسايا  تنطلق من القمة إىل القاعد   الخيار ) (: 

 إىل ميزا ية  ربان عااية 
ينظر  ص طرف يف إجران تسايا  بناًن على ااس وليا  التارخيياة  الخيار )و(: 

والتقا اااد العاااادل اااااارد ال اااالف ا اااا  العااياااة والفضاااان القرباااا  يف  اااياق متطلباااا  
ى الفقااار وحصاااال ا مياااه علاااى الطاقاااة ووتاااال البلااادان النامياااة إىل التنمياااة القضاااان علااا
 ااستدامةه

تضاااه هي اااة اأدار  وتعتماااد طرائاااق وإجااارانا  لعملياااة البطااا  ااسااابق/لزياد   176-5 
 :[X]تيسه الخفافية والا ا /للفة  التخاورية/للعملية التخاورية  لال دورهتا 

ن خاللار لألطاراف وا  اا  الفاعلاة األخارج ]منرباً إلقةو ياً  قان ما )ا( 
طر  األ  لة، وت خ ه األطراف على الرد على األ  لة اليت تتلقاها[ ]منربين إلقةو يني 
للبلاادان ااتقدمااة األطاااراف والبلاادان الناميااة األطاااراف علااى التاااايل،  قااان ماان خالهلماااا 

لبلااااادان ااتقدماااااة لألطااااراف وا  اااااا  الفاعلاااااة األخااااارج طااااار  األ اااا لةه ويتعاااااني علاااااى ا
اشا ر ماان تلقي اااه وت خاا  ه البلاادان الناميااة  Xاألطاراف ان تاارد علااى األ اا لة يف دضااان 
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األطاااراف علاااى ااخاااار ة يف ااناااربين األقةو ياااني والااارد علاااى األ ااا لة الااايت تتلقاهاااا رهنااااً 
 [ بتاافر الدعد ااايل والتقنالاجي والدعد يف نال بنان القدرا  من البلدان ااتقدمة

يف ذلاااك مااان خاااالل حلقاااا  عماااص   اااا ]مخااااورا  باااني األطاااراف، )ا( 
يف ذلااااك ماااان خااااالل   ااااا واجتماعااااا  ااائااااد  ااسااااتدير [ ]مخاااااورا  بااااني األطااااراف،

نماااعتني ماان حلقااا  العمص/اجتماعااا  ااائااد  ااسااتدير ، للبلاادان ااتقدمااة األطااراف 
 والبلدان النامية األطراف على التاايل[ 

اً مخاااة اً باااني اهلي اااة الفرعياااة للتنفياااذ واهلي اااة الفرعياااة للمخاااار  ]بر انااا )و( 
العلمية والتقنالاجية أعداد تاتيا  ت عرض على م متر األطراف[ ]بر اناً مخاة اً باني 
اهلي اااة الفرعياااة للتنفياااذ واهلي اااة الفرعياااة للمخاااار  العلمياااة والتقنالاجياااة أعاااداد تاتااايا  

ار فااارقيت عماااص معنيتاااني بالبلااادان ااتقدماااة األطاااراف ت عااارض علاااى مااا متر األطاااراف يف إطااا
 والبلدان النامية األطراف على التاايل[ 

إ خااااان هي ااااة تقنيااااة/فريق تقين/فرقااااة عمااااص تقنيااااة لال ااااطالي بالعمااااص  )د( 
التطليلااي و اا  ماادج  فايااة وإ صاااف االلتزاما /ااسااامها  وإعااداد التاتاايا   و/او 

 يذ بخملن إجرانا  التخفيف وو ائص التنف
يف ذلاااااااااااك طرائاااااااااااق لتطلياااااااااااص   اااااااااااا ]تقااااااااااادخ مااااااااااادخال  للعملياااااااااااة، )ه( 

يف ذلاك   اا االلتزاما /ااسامها  وتاليف ا و/او اميع اه[ ]تقادخ مادخال  للعملياة،
للبلاادان ااتقدمااة األطااراف واآلخاار للبلاادان  طرائااق أعااداد اميعااني لاللتزامااا ، احاادمها

 النامية األطراف على التاايله[
تساااتعرض هي ااااة اأدار  الطرائاااق واأجاااارانا  ا تعرا ااااً دورياااااً،  ار )أ(:الخيااا 176-6 

ضاااادف  اااامان إمقا يااااة تقييف ااااا و فالااااة  فانهتااااا وفعاليت ااااا، مااااه مراعااااا  اشصااااائص ااختلفااااة 
 للتخفيف وو ائص التنفيذ، وا اجة إىل معا ت ا على حنا خمتلف  رور الزمنه

 زيد مان التفصايص ويعتمد/تعتماد  ي ة اأدار تبلار ه/يبلار م متر األطراف الخيار ):(: 
ال ااااارض مااااان عملياااااة البطااااا  ااسااااابق/طياد  تيساااااه الخااااافافية والا اااااا /العملية التخااااااورية/الفة  

إىل  ا ااتناداً التخااورية وطرائق ااا وإجراناهتااا ومبادئ ااا التاجي يااة وفقااً اباااد  االتفاقيااة واحقام ااا، و 
إطااااار معا ااااة مسااااائص  ويف تفاقيااااة وبروتا ااااال  ياتااااا،الةتيبااااا  ذا  الصاااالة القائمااااة  اجااااب اال

وتقادخ البلادان ااتقدماة األطاراف الادعد اااايل والتقنالااجي والادعد يف ناال  التخفيف والتقيف
 بنان القدرا  إىل البلدان النامية األطراف على حنا متااطن وشامص و ليه

ط تاااا حتقيااق هاادف االتفاااق  اات قّيد عمليااة البطاا  اأااليااة التقااد  اةاار  :4 الخيااار 
 ا ااازن جااايد، وتقاااّيد  اااذلك مااادج  فاياااة و طااااق إجااارانا  حخاااد التماياااص علاااى النطاااا الااااارد يف

وإتاحتاار للبلاادان الناميااة وتطاااير التقنالاجيااا و قل ااا إلي ااا وبنااان قاادراهتا وإمقا يااة التنباا  ضااا، مااه 
 هوطنياً اسامها  اةدد  مراعا  مستاج الطما  اأاايل على النطا اابلغ عنر من خالل ا
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[ شااا راً بعاااد بااادن  فااااذ هاااذا 12يت ااااوط ] ال تخاااري هي اااة اأدار ، يف ماعاااد 176-1 
من اجص حتقيق هادف االتفااق، علاى  وطنياً االتفاق، يف    األقر اأاايل للمسامها  اةدد  

 ستاج الطما  النطا الاارد يف ا زن جيد، ب ية إرشاد األطراف يف تساية مسامهاهتا رفعاً ا
تااااااتد عمليااااااة البطاااااا  اأااليااااااة يف ماعااااااد 176-2  [ شاااااا راً بعااااااد 24يت اااااااوط ] ال خت 

رج دورياً  ص مخه  ناا  حى يتطقق اهلدف الن ائي   لالتفاقية ا طالق ا، مج ا 
ارج عملية البط  اأاالية وفقاً للطقائق العلمية وعلى ا اا  اأ صااف،  176-3 

رفعاً استاج الطماا ،  وطنياً األطراف يف تساية مسامهاهتا اةدد  ضدف تقدخ تاتيا  وإرشاد 
 يلي:  ا وتسةشد العملية
ورقاة تقنيااة مقدمااة ماان األما ااة بخااملن األقاار اأاااايل لعنصاار التخفيااف  )ا( 

 اابلغ عن ا وااس لة عماًل با زاين دال ويان  وطنياً  من ااسامها  اةدد  
 اج اأاايل أجارانا  حخاد التماياص وتقد ارتقرير تاليفي عن ااست )ا( 

إىل الساا ص  ا ااتناداً إىل البلاادان الناميااة وتطاااير التقنالاجيااا و قل ااا إلي ااا وبنااان قاادراهتا، 
 ااخار إلير يف ا زن واو وااعلاما  ااقدمة عماًل با زن طا  

إىل الساا ص  ا ااتناداً تقرياار تاااليفي بخااملن إجاارانا  التقيااف والاادعد،  )و( 
 خار إلير يف ا زن هان اا

 احدي تقرير تقييد تادر عن هي ة اانا   )د( 
 مقدار إ  ا   ص طرف يف ارتفاي متا   درجة ا رار  العااية  )ه( 
مسااامهة  ااص طاارف يف ا ااد ماان ارتفاااي متا اا  درجااة ا اارار  العاايااة  )و( 

 دون درجتني م ايتنيه
اوط دورتاااار ال ال ااااة والعخاااارين، علااااى يت اااا ال يتفااااق ماااا متر األطااااراف، يف ماعااااد 176-4 

 طرائق وإجرانا  عملية البط  اأااليةه
 تخضاااه التزاما /مساااامها  البلاادان ااتقدماااة األطاااراف، بعاااد  :(9)5الخيااار  

 اأباليف عن ا، لعملية تقييد مسبق:
 ال رض من التقييد ااسبق للبلدان ااتقدمة األطراف ها: 176-1 

 ااتعلقاااة باااالتخفيف زاماااا  الفردياااة واأاالياااةتقيااايد مااادج  فاياااة االلت )ا( 
وإتاحة التمايص و قص التقنالاجيا وبنان القدرا  للبلدان النامياة األطاراف مقار اة ضادف 
اااااعي شفااا  اال بعاقاااا  وهااادف اااااعي يف ناااال ااالياااة العاماااة، فضااااًل عااان هااادف 

__________ 

 اد اعه 3-177إىل  1-176الفقرا  من  5يخمص اشيار  (9)
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ايااااه البلاااادان عاااااي لتطاااااير التقنالاجياااا و قل ااااا وهاااادف عاااااي لبنااااان القاااادرا  لااادج 
 ااتقدمة األطراف 

حتدياااد اوجااار القصاااار يف  اااان مساااتاج الطماااا  الاااالط  يف نااااال   )ا( 
والتقنالااجي والادعد يف بناان القادرا  إىل البلادان النامياة  التخفيف وتقدخ الدعد ااايل

 األطراف 
وتقاادخ الاادعد ومعا ااة اوجاار القصااار يف  حتليااص إمقا ااا  التخفيااف )و( 

 الطما  الالط  للبلدان ااتقدمة األطراف  ان مستاج 
حتلياااص إمقا ياااة مقار اااة التزاماااا  البلااادان ااتقدماااة األطاااراف يف ناااايل  )د( 

 التخفيف وتقدخ الدعده
 يتعني ان يقان التقييد ااسبق للبلدان ااتقدمة األطراف: 176-2 

اياااااه البلااااادان  [X]ا بعاقاااااا   قائمااااااً علاااااى هااااادف اااااااعي شفااااا  )ا( 
وفقاً لل زن دال، وعلى  1990 عا  دون مستاج 2030 عا  مة األطراف  لالااتقد

مااان النااااتج اً يف ااائاااة  اااناي [X]هااادف اااااعي يف ناااال ااالياااة العاماااة متم اااص يف  سااابة 
وفقاااً للفاااري واو،  2030 عاااا  اةلااي اأااااايل  ميااه البلااادان ااتقدمااة األطاااراف  لااال

الاجيااااا و قل ااااا، وهاااادف عااااااي لاااادعد بنااااان و ااااذلك علااااى هاااادف عااااااي لتطاااااير التقن
 القدرا  وفقاً للفرعني طا  وحان 

مسةشاااااداً با قاااااائق العلمياااااة وااسااااا ولية التارخيياااااة للبلااااادان ااتقدماااااة  )ا( 
يف  ااان ارتفاااي  يف ذلااك  صاايب الفاارد ماان اال بعاقااا  الةا ميااة التارخييااة  ااا األطااراف،

 درجة ا رار  العااية 
  من االتفاقية 4 اااد )د( من 2 الفقر  إىلاً مستند )و( 

إىل التقيايد ااسابق، يراجاه  اص بلااد متقاد  طارف ويانقس ويزياد التزاماار  ا اتناداً  176-3 
وتقادخ الادعد اااايل والتقنالااجي والادعد يف ناال بناان القادرا ، مان خاالل  يف نايل التخفياف

 إجرانا  تخمص و ه مزيد من األهداف والسيا ا  والتدابهه
بعاد ان ت بلاغ عان  او ت دعى البلادان النامياة األطاراف إىل ااخاار ة يف عملياة تيساهية قباص -177

 اأجرانا  ااعزط :
ال اااارض ماااان العمليااااة التيسااااهية للبلاااادان الناميااااة األطااااراف هااااا ف ااااد ومعا ااااة  177-1 

 ا ااجز اليت تعةض إعداد اأجرانا  ااعزط  واأباليف عن ا وتنفيذها 
 نب ي ان تقان العملية التيسهية للبلدان النامية األطراف:ي 177-2 

 طاعية  )ا( 
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للسااااياد   وحمةمااااة ودااااه عقابيااااة، ودااااه تدخليااااة داعمااااة ودااااه إلزاميااااة )ا( 
 الاطنية للبلدان النامية األطراف 

 من االتفاقية  4 اااد من  7 الفقر  مستند  إىل (و) 
لبلااادان النامياااة األطاااراف علاااى اأبااااليف عااان بعاااد العملياااة التيساااهية، ت خااا  ه ا 177-3 

تقدمار البلادان ااتقدماة  ماا إجراناهتا ااعزط  وتنفياذها والنظار يف مزياد مان اأجارانا  رهنااً بقفاياة
 األطراف من دعد يف ناال  التمايص و قص التقنالاجيا وبنان القدرا ه[

 تاااي تر الن ائية/اساايد العماااص إ اافان الطااابه الرمساااي علااى العمااص ااعزط/و اااه العمااص ااعاازط يف]  
 [ااعزط
 ]تقان االلتزاما /ااسامها /اأجرانا  اليت تبلغ عن ا األطراف: -178

 مقيد  يف مرفق واحد هلذا االتفاق  :1 الخيار 
 مقيد  يف مرفقني هلذا االتفاق: :2 الخيار 

فاق خيصص اارفق الف لاللتزاماا  القمياة خبفا  اال بعاقاا  واار  الخيار )أ(: 
 بتطديد اال بعاقا   بان لاللتزاما  واال ةاتي يا  ااتعلقة

اارفااق الااف: جاادول يتضاامن ارقاماااً رئيسااية تتعلااق بااللتزامااا   الخيااار ):(: 
القمياااة شفااا  اال بعاقاااا  ]للبلااادان ااتقدماااة األطاااراف[ ]األطاااراف اادرجاااة يف اارفاااق 

ا  التخفيف ااعزط  ]للبلدان النامياة  ني[  واارفق بان: اميه للبالدا  ااتعلقة بإجران
 األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ه

 مقيد  يف ملطقا  هلذا االتفاق: :3 الخيار 
خيصص االطق الف اللتزاما  ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة  '1' 

 يف اارفق  ني[ ااتعلقة خبف  اال بعاقا  
باان اللتزاماا  ]البلادان ااتقدماة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة خيصص االطق  '2' 

 يف اارفق  ني[ يف ناال  التمايص والتقنالاجيا وبنان القدرا  
 خيصااااااااص االطااااااااق جاااااااايد ل جاااااااارانا  ااعاااااااازط  ] اااااااااان من ااااااااا اااااااااااارد اةليااااااااة '3' 

احتياجااا  الاادعد[ ]للبلاادان الناميااة األطااراف[ ]لألطااراف دااه اادرجااة يف  او
 رفق  ني[هاا

 معتمد  بقرار من هي ة اأدار   :4 الخيار 
معتمااااد   اجااااب قالقااااة مقااااررا  يتخااااذها ماااا متر األطااااراف وتتعلااااق تباعاااااً  :5 الخيااااار 

بالتزامااااا  البلاااادان ااتقدمااااة األطااااراف ااتعلقااااة خبفاااا  اال بعاقااااا ، والتزامااااا  البلاااادان ااتقدمااااة 
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لاااجي والاادعد يف نااال بنااان القاادرا ، واأجاارانا  األطااراف ااتعلقااة بتقاادخ الاادعد ااااايل والتقنا 
 ااعزط  للبلدان النامية األطراف 

 وارد  يف ا ااداول الزمنيااة الاطنيااة ااقاارر ان ت بل ااغ ضااا األما ااةه وتتاايس األما ااة :6 الخيااار 
 للعما  ايه ا داول الزمنية الاطنية 

، احااااادمها خااااااع بالبلااااادان وارد  يف ا اااااداول الزمنياااااة الاطنياااااة يف شاااااقلني :7 الخياااااار 
 ااتقدمة األطراف واآلخر خاع بالبلدان النامية األطراف على التاايل، وت بل غ ضا األما ة 

مسامها  قطرية، على ان يتضمن االتفااق حقمااً يلاز   اص  مقيد  يف وقيقة :8 الخيار 
 طرف باأباليف عن مسامهتر وتنفيذها 

  القطريااة ختصاااان البلااادان ااتقدماااة األطاااراف مقياااد  يف وقيقتاااني للمساااامها :9 الخيااار 
 والبلدان النامية األطراف على التاايل 

 ألهاااداف التخفياااف الاطنياااة، يخاااقص جااازناً  مسااا لة يف  ااا ص إلقاااةو  :10 الخياااار 
 يت زا من هذا االتفاق  ال

إلقااةو  ألهااداف البلاادان ااتقدمااة األطااراف يف نااال  مساا لة يف  اا ص :11 الخيااار 
إلقاةو  اللتزاماا  البلاادان ااتقدماة األطاراف ااتعلقاة بتقادخ الاادعد  عاقاا ، و ا صخفا  اال ب

ل جرانا  ااعزط  للبلادان  إلقةو  يف ناال  التمايص و قص التقنالاجيا وبنان القدرا ، و  ص
 النامية األطراف يف نايل التخفيف والتقيفه[

اشااا ر قباااص ا قضاااان اجاااص االلتااازا   [X]قاااص ]ت عتماااد التزاماااا  التخفياااف اةدقاااة علاااى األ -179
 السابق عن طريق إجران تعديلي مبس ، على النطا اابني يف ا زن ال ه[

ااااااار ، يف ا  وقاااااااب، تساااااااايا  تزياااااااد  اجب اااااااا  :1الخياااااااار ] -180 اااااااااط لألطاااااااراف ان ا 
 التزاماهتا/مسامهاهتا/إجراناهتا من خالل إجران مبس :

 اديه ال او بإباليف األما ة الخيار )أ(: 
 ااياق اأجااارانا   ويف بإدخااال تعااديص علااى اارفااق ذ  الصاالة الخيااار ):(: 

 ااخار إلي ا يف ا زن ال  اد اع 
تعتمااد هي ااة اأدار  طرائااق اأجااران اابساا /بملّ  طرائااق تعتماادها  الخيااار )ج(: 

 هي ة اأدار ه
ااار ، يف ا  وقاااب، تسااااي :2 الخياااار  ا  تزيااااد اااااط للبلااادان ااتقدماااة األطاااراف ان ا 

 اجب ااااا التزاماهتا/مسااااامهاهتا/إجراناهتا ماااان خااااالل إجااااران يعتماااادع ماااا متر األطراف/تعتماااادع هي ااااة 
 اأدار ه
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تتاقف التسايا  اليت تزيد  اجب ا البلدان النامية األطاراف التزاماهتاا علاى  فاياة الادعد  
 يا وبنان القدرا ه[الذ  تقدمر البلدان ااتقدمة األطراف يف ناال  التمايص و قص التقنالاج

ااااار ، يف حاااااال  ا ااااات نائية، تسااااايا  اللتزامااااار/ :1الخيااااار ] -181  ي ساااامس لطااااارف بااااملن ا 
يف ذلااك: إذا  ا ااب   ااا رهناااً بخااروط معينااة،[مسااامهتر، ]وفقاااً للطرائااق الاايت تضااع ا هي ااة اأدار ،

  القااااهر ، يف حالاااة القاااا  او القااعاااد الالحقاااة ختتلاااف اختالفااااً جاهريااااً عااان افةا اااا  الطااارف،
 ودي ا  تراجهه اال شريطة

ااااااط ]لبلااااد  ااااا  طاااارف[ ]لطاااارف دااااه ماااادرو يف اارفااااق  ااااني[ ان ااااار   :2 الخيااااار 
 تسايا  اسامهتر عندما يتملقر تملقراً شديداً بظاهر  طبيعية شديد  اشطار ه

اااااط لبلاااد  اااا  طااارف ان اااار  تساااايا  أجرائااار ااعااازط عنااادما يتاااملقر تاااملقراً  :3 الخياااار 
يقفاي  ماا يتاا  لار ال عندما او يف حالة القا  القاهر ، او يداً بظاهر  طبيعية شديد  اشطار ،شد

 من الدعد يف ناال  التمايص و قص التقنالاجيا وبنان القدرا ه
 عد  السما  بتسايا  اخرجه :4 الخيار 
ااااااااااط لطاااااااارف ان ااااااااار ، يف حاااااااااال  ا اااااااات نائية، تسااااااااايا  اللتزاماااااااار  :5 الخيااااااااار 
 /اا قب[/مساامهتر ]ااقةحة/اا قتاة[، إذا  ا اب القااعاد الالحقاة ختتلاف اختالفااً جاهرياااً ]ااقة 

]اأحالة إىل   بعن افةا ا  ذلك الطرف]، على النطا اابني يف ااعلاما  ااقرر تقد  ا عماًل 
 ا قد ااتعلق بااعلاما  ااالطمةه[

ار  إىل األحقا  ااتعلقة  قاررا  ما متر األطاراف ]اأش  ب]تنطبق القرارا  ااتخذ  عماًل  -182
 ااقرر اأباليف عن ا لفةا  االلتزا  الالحقةه وطنياً بخملن إطار الخفافية[ على االلتزاما  اةدد  

 تنطبق هذع القرارا  بملقر رجعيه[ وال
 ]ال تنطبق احقا  ]ا زن الذ  يتناول مسمللة التخفيف[ يف حاال  القا  القاهر ه[ -183
]يتعني ان يقان لدج األطراف التزا   ارل لقاي تخااري يف اختااذ القارارا   اجاب هاذا  -184

 االتفاقه[
 [اال تعراض اال ةاتي ي للتنفيذ/تقييد مستاج الطما  اأاايل/آلية الطما  ااعزط]  

ساااتاج اااار  هي اااة اأدار  با تظاااا  ا تعرا ااااً ا اااةاتي ياً للتنفياااذ/تقييماً ا :1الخياااار ] -185
 الطما  اأاايل 

تساااتعرض اياااه األطاااراف التزاماهتاااا يف ناااال خفااا  اال بعاقاااا  يف جالاااة  :2الخياااار  
 مخة ة ت طي مخه  ناا  

اااار  مااا متر األطراف/اااار  هي اااة اأدار  با تظاااا  ا تعرا ااااً للتنفياااذ وفقااااً  :3الخياااار  
 طاارفه ويبلااار ب قاادرا   ااصاباادا  اأ صاااف وااساا وليا  ااخااة ة وإن  ا ااب متباينااة، و ساا

مااان التفصااايص اداااراض اال اااتعراض وطرائقااار وإجراناتااار  تبلاااار هي اااة اأدار   زياااد/مااا متر األطاااراف
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)ا( 2 الفقار و  7 ااااد )ه( من 2 الفقر و  4 اااد )د( من 2 الفقر إىل  ا تناداً ومبادئر التاجي ية، 
ماان عمليااا  اال ااتعراض وآليااا  ماان االتفاقيااة، وبناااًن علااى الاادرو  ااستخلصااة  10 اااااد ماان 

الطمااااا  السااااابقة  اجااااب االتفاقياااااة وبروتا ااااال  ياتااااا االطااااق ضاااااا، ماااان اجااااص  اااامان فعالياااااة 
 اال تعراضه[

 ]ال رض من اال تعراض/التقييد/اآللية ها: -186
ا تعراض اقر/مستاج طما  فارادج التزاما /مساامها /إجرانا  األطاراف  :1 الخيار 

عن األقر اأاايل/مستاج الطما  اأاايل اللتزاما  ايه األطاراف،  وا تعراض تنفيذها فضالً 
مااان اجاااص تقيااايد التقاااد  اةااارط تااااا حتقياااق هااادف االتفاقياااة الن اااائي، علاااى النطاااا اةاااادد يف 

 اعالع  5 الفقر ، عماًل ب2 مادهتا
طراف ا تعراض تنفيذ التزاما  البلدان ااتقدمة األطراف والبلدان النامية األ :2 الخيار 

علااى التاااايل، فضاااًل عاان اآلقااار الخاااملة للتاادابه ااتخااذ  عماااًل باالتفاقيااة ماان اجااص تقياايد التقااد  
عاان  والرؤيااة ااخااة ة اانب قااة 2اةاارط حنااا حتقيااق هاادف االتفاقيااة، علااى النطااا اابااني يف مادهتااا 

 خطة عمص بايل 
ا  البلااادان ااتقدماااة ا اااتعراض مساااتاج الطماااا  الفاارد  وا مااااعي اللتزامااا :3 الخيااار 

األطااراف مقار ااة ضاادف ااااعي شفاا  اال بعاقااا  وهاادف ااااعي يف نااال اااليااة العامااة  ميااه 
، فضااااًل عااان هااادف عاااااي لتطااااير التقنالاجياااا 2030 عاااا  البلااادان ااتقدماااة األطاااراف،  لاااال

 و قل ا، وهدف عااي لبنان القدرا   وا تعراض مدج  فاية هذع األهداف 
 :4 الخيار 
  2020 عا  بعد اا تتبه األدان يف تنفيذ العمص ااعزط )ا( 
 ا تعراض مدج  فاية ا ا ب الطايص األجص يف  ان هدف االتفاقية  )ا( 
 ا تعراض التقد  العا  اةرط حنا حتقيق هدف االتفاقية  )و( 
  بارتفاااااي درجااااة ا اااارار  يتعلااااق فيمااااا النظاااار يف ااساااا وليا  التارخييااااة لألطااااراف )د( 
 العااية 
 رفه مستاج الطما   )ه( 
تقياايد مسااتاج اشطاار واحتياجااا  التقيااف اارتبطااة بإاااايل االلتزامااا  اةققااة  )و( 
ق ق يف نال التخفيفه مل اليت او بالفعص  حت 

ال ااااارض مااااان اال اااااتعراض هاااااا إجاااااران تقيااااايد ا تخااااارايف اساااااتاج الطماااااا   :5الخياااااار  
 ي االلتزامااااااا  يف نااااااال التخفيااااااف ]للفااااااة  ا اليااااااة[واأ صاااااااف يف فاااااارادج االلتزامااااااا  ونمااااااا 

تت ااوط درجتاني م اايتني  ال ضدف اأبقان على ارتفاي متا   درجة ا رار  يف حادود يتعلق فيما
 ]واهلدف الطايص األجص على النطا اةدد يف هذا االتفاق[ه[
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 ]يبدا اال تعراض/التقييد/تنطلق اآللية: -187
[/بعد بدن  فاذ االتفااق،  اص  نة/ انتني/اربه  اناا /مخه Xاعتباراً من ] :1 الخيار 
  ناا  
 ااص  اانة بالنساابة إىل البلاادان ااتقدمااة األطااراف   [XX20] عااا  اعتباااراً ماان :2 الخيااار 
 [  ص  نتني/اربه  ناا  بالنسبة إىل البلدان النامية األطراف XX20] عا  واعتباراً من
 رير التقييد اليت تعدها هي ة اانا ه[فار إتدار  ص تقرير من تقا :3 الخيار 
 ]يسر  اال تعراض/التقييد/تسر  اآللية: -188

 على ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[  :1 الخيار 
 على ايه األطراف  :2 الخيار 
 يلي: ما وفق على ايه األطراف، :3 الخيار 
ا  ومسااااتاج طمااااا  هااااذع االلتزامااااا  لاااادج تنفيااااذ التزامااااا  خفاااا  اال بعاقاااا )ا( 

 ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ 
مدج  فاية وا تمرار الدعد ااايل والتقنالاجي والدعد يف ناال بناان القادرا   )ا( 

لنامياة ااقدمني من ]البلدان ااتقدماة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  اني[ إىل ]البلادان ا
 األطراف[ ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ 

التنفيذ ومااتلة إجارانا  التخفياف و/او التقياف ااعازط  مان جا اب ]البلادان  )و( 
 النامية األطراف[ه ]األطراف ده اادرجة يف اارفق  ني[ه[

 يلي: ما ]ينب ي ان يخمص اال تعراض/التقييد/ينب ي ان تخمص اآللية -189
راجعاااة دولياااة اللتزاماااا  ]البلااادان ااتقدماااة األطاااراف[ ]األطاااراف اادرجاااة يف م )ا( 

 اارفق  ني[ يف نال خف  اال بعاقا  
النظاار علااى تااعيد متعاادد األطااراف يف التزامااا  ]البلاادان ااتقدمااة األطااراف[  )ا( 

نااال بنااان  بالاادعد ااااايل والتقنالاااجي والاادعد يف يتعلااق فيمااا ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[
 القدرا  
الاااداخلي يف اأجااارانا  ااعااازط  الااايت تتخاااذها ]البلااادان  التفقاااه علاااى الصاااعيد )و( 

النامياااة األطاااراف[ ]األطاااراف داااه اادرجاااة يف اارفاااق  اااني[ يف ناااال التخفياااف و/او التقياااف، 
 تدخلي وة  السيادا  الاطنية  وده ده عقا ي وف م ا على الصعيد الدويل، على حنا

بابتقااااار مسااااارا  للتنميااااة  يتعلااااق فيمااااا منتاااادج بخااااملن الاااادرو  ااستخلصااااة )د( 
 ااستدامة بني ايه األطراف 
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 ا تعراض مدج  فاية التزاما  ايه األطراف يف نال التخفيف  )ه( 
يف  2030-2027وا ااااااااتعراض الفااااااااة   2023-2020ا ااااااااتعراض الفااااااااة   )و( 

 ه[2015-2013اعقاا ا تعراض الفة  
ان اال تعراض/التقييد متسقاً/تقان اآللية متسقة مه ا قائق العلمياة، علاى ا اا  ]يق -190

 يلي:  ا اأ صاف والتنمية ااستدامة، ويسةشد/وتسةشد
 :1 الخيار 
التقد  الذ  ورطع  ص بلد تااا حتقياق التزاماتر/مساامهاتر، وإااايل اااهاا   )ا( 

ط حنااااا حتقياااق األهااااداف العاايااااة اةاااادد   اجااااب هااااذا اال بعاقاااا  العاايااااة، وإاااااايل التقااااد  اةاااار 
 االتفاق 
التقييمااا  ااضااطله ضااا عماااًل بملحقااا  اخاارج ماان هااذا االتفاااق ااادج  فايااة  )ا( 

إجاارانا  التقيااف والاادعد ااااايل والتقنالاااجي والاادعد يف نااال بنااان القاادرا  وللتقااد  اةاارط يف 
 ذلك الدعد  ويف تلك اأجرانا 

يسااه و ااا  وشافافية وف ااد التزاما /مسااامها  األطاراف،  قاان ماان عملياة لت )و( 
خالهلا    مستاج الطما  واأ صاف يف التزاما  األطاراف يف ناال التخفياف يف  اان ا اد 

 يف األجص الطايص  األقصى لدرجة ا رار 
 تقارير التقييد اليت تعدها هي ة اانا   )د( 
تنفياااذ التزاماهتا/مساااامهاهتا، علاااى النطاااا  ااعلاماااا  ااقدماااة مااان األطاااراف عااان )ه( 

 اابني يف ا زن طان اد اع )شفافية اأجرانا  والدعد( 
ااعلاماااا  ااقدماااة مااان األطاااراف عااان التزاماهتا/مساااامهاهتا يف ااساااتقبص، علاااى  )و( 

 ا زن  النطا اابني يف هذا
ااخااة ة  واانااافه عمليااة فطااص تقااين أمقا ااا  التخفيااف، والفاارع ااتاحااة، )ط( 

 من اجص طياد  مستاج الطما  يف نال التخفيف  أجرانا  التخفيف، واشيارا  السيا اتية
اادخال  ااقدمة من ا  ا  الفاعلة من ده الدول واانظما  الدولياة ذا   ) ( 

 الصلة واابادرا  التعاو ية الدوليةه
 :2 الخيار 
يف ذلاااااك   اااااا تزاماتر/مساااااامهاتر،التقاااااد  الاااااذ  وااااارطع  اااااص بلاااااد حناااااا حتقياااااق ال )ا( 

ااعلاما  ااستمد  من البالدا  الاطنية وتقارير فة  السنتني وقاائد ا ارد وتقاارير ا ارد الاطنياة 
ااقدماة مان ]البلاادان ااتقدماة األطااراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفااق  اني[، و ااذلك مان تقااارير 
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وااعلاماااا  ااساااتمد  مااان البالداااا  الاطنياااة الدولياااة   اال اااتعراض وعملياااة التقيااايد واال اااتعراض
 الدولية  والتقارير اةدقة لفة  السنتني، و ذلك من عملية التخاور والتطليص

 التقييمااا  ااضااطله ضااا عماااًل بملحقااا  اخاارج ماان هااذا االتفاااق والاايت تتناااول )ا( 
ال بناان القادرا  مادج  فاياة وتقاّد  إجارانا  التقياف والادعد اااايل والتقنالااجي والادعد يف نا

  ااقدمني من ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[
 الةتيبا  ااتخذ  لتيسه و ا  االلتزاما /ااسامها  وشفافيت ا وف م ا  )و( 
 تقارير التقييد اليت ت عّدها هي ة اانا   )د( 
 ف ارير فريق خربان تقين التقييد اان ز بناًن على إطار مرجعي ل  صا )ه( 
 واال تعرا ا  الالحقة  2015-2013التقرير ااتعلق با تعراض الفة   )و( 
تقاااارير اياااه اهلي اااا  الفرعياااة القائماااة  اجاااب االتفاقياااة والةتيباااا  اا  ساااية  )ط( 

 ا ديد  اانخمل   اجب هذا االتفاق 
حاة، وخياارا  السيا اة عملية فطص تقين أمقا ا  التخفياف، والفارع ااتا ) ( 

 العامة من اجص طياد  مستاج الطما ه[
 إىل اال تعراض/التقييد/اآللية: ا تناداً ] -191

تاتااااااي هي ااااااة اأدار  بااااااإجران تسااااااايا  اللتزامااااااا  األطااااااراف ا اااااات ابة  :1 الخيااااااار 
ت ساااات ص ماااان قبااااص  مل ال اااتنتاجا  اال ااااتعراض/اأجران، ماااان اجااااص اال ااااتفاد  ماااان الفاااارع الاااايت

 ن آقار ت ه اانا  والتقيف معر وحخد الدعد ااايل الالط هللتخفيف م
ياتااي ماا متر األطااراف  زيااد ماان الةتيبااا  بخااملن تنفيااذ هااذا االتفاااق ورفااه  :2 الخيااار 

 ، وبخااملن تعزيااز تنفيااذ االتفاقيااة بعااد2030 عااا  إىل 2021 عااا  مسااتاج الطمااا  يف الفااة  ماان
  ه2030 عا 

اف التاتاايا  اانب قااة ماان اال ااتعراض/التقييد/اآللية تراعااي األطاار  :)مساات ص( 3الخيااار  
لااااااادج إعاااااااداد التزاماهتا/مساااااااامهاهتا/إجراناهتا ااتتالياااااااة/ترفه األطاااااااراف مساااااااتاج طماح اااااااا بعاااااااد 

 يف ذلك:  ا اال تعراض،
 يف ذلك:  ا تع ص األطراف بتنفيذ التزاماهتا  اجب االتفاقية، :)مست ص( 4الخيار  
 الخيار )أ(: 
اأباااااليف  او لزيااااد  االلتزاما /ااساااامها /اأجرانا  القائماااة تساااايا إجاااران  )ا( 

 عن التزاما /مسامها  ا  ر طماحاً يف نال التخفيف من آقار ت ه اانا  
بتقاااادخ الاااادعد ااااااايل  التصااااد  للعراقيااااص والقياااااد الاااايت تعاااااق التنفيااااذ ااتصااااص )ا( 

 والتقنالاجي والدعد يف نال بنان القدرا ه
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 ):(:الخيار  
 إجران ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  اني[ تساايا  )ا( 

إبالد اااا عااان التزاما /مساااامها  ا  ااار طماحااااً يف ناااال  او لزيااااد  التزاماهتا/مساااامهاهتا القائماااة،
 التخفيف 
 إجران ]البلدان ااتقدمة األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  اني[ تساايا  )ا( 

إبالد اااا عااان التزاما /مسامها / يا اااا /تدابه ا  اااار  او لزيااااد  التزاماهتا/مساااامهاهتا القائماااة،
 بتقدخ الدعد ااايل والتقنالاجي والدعد يف نال بنان القدرا   يتعلق فيما طماحاً 

التصد  للعراقيص والقياد اليت تعاق ]البلادان النامياة األطاراف[ ]األطاراف داه  )و( 
ارفق  ني[ يف التنفيذ ااتصص بتقدخ الادعد اااايل والتقنالااجي والادعد يف ناال بناان اادرجة يف ا

القاااادرا ، والنظاااار يف اختاااااذ مزيااااد ماااان اأجاااارانا  بخااااملن التنفيااااذ ماااان جا ااااب ]البلاااادان الناميااااة 
 األطراف[ ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ه

اأدار  وتعتمااااااد طرائااااااق  يضااااااه ]ماااااا متر األطااااااراف/[ ويعتمد/تضااااااه هي ااااااة :1الخيااااااار ] -192
، باال اتفاد  مان الادرو  ااستخلصاة مان عملياا  2018 عاا  اال تعراض/التقييد/اآللية  لال

اال ااااتعراض السااااابقة  اجااااب االتفاقيااااة وبروتا ااااال  ياتااااا االطااااق ضااااا ماااان اجااااص  اااامان فعاليااااة 
 اال تعراض/التقييد/اآللية 

[ ويعتمد/وتعتمد طرائق اال تعراض يضه ]م متر األطراف/تضه هي ة اأدار  :2 الخيار 
العمص ااتعلق بر باال تناد إىل الدرو  ااستخلصة من عمليا  اال تعراض  اال ةاتي ي وتنظيد

 يلي: ما يف ذلك  ا السابقة  اجب االتفاقية وبروتا ال  ياتا االطق ضا وباال تفاد  من ا،
 من االتفاقية  4 د ااا)د( من 2 الفقر اال تعراض ااخار إلير يف  )ا( 
 آلية طياد  الطما  اانخمل   اجب بروتا ال  ياتا  )ا( 
 الدولية  الدولية وعملية التخاور والتطليص عملية التقييد واال تعراض )و( 
تا اايس االلتزامااا  القميااة بتطديااد اال بعاقااا  وخفضاا ا ]لألطااراف اادرجااة  )د( 

ق  ااااني[ وعمليااااة ف ااااد تناااااي إجاااارانا  التخفيااااف يف اارفااااق األول[ ]لألطااااراف اادرجااااة يف اارفاااا
الاايت تتخااذها ]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق األول[ ]األطااراف دااه اادرجااة يف  وطنياااً ااالئمااة 

 اارفق  ني[ 
  2015-2013ا تعراض الفة   )ه( 
العملية التخااورية ااتعادد  األطاراف  اص ااساائص ااتعلقاة بتنفياذ االتفاقياة علاى  )و( 

 :13 اااد لنطا اابني يف ا
 واال اااتعراض الدولياااة وعملياااة التخااااور والتطلياااص ا اااتخدا  عملياااة التقيااايد الخياااار )أ(: 

 الدولية القائمتني بعد إدخال مزيد من التعديال  على والياهتما وإرشاداهتما 
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القاااائد بعاااد طيااااد  حتساااني  2015-2013ا اااتخدا  ا اااتعراض الفاااة   الخياااار ):(: 
 نظيد العمصه[الطرائق وت

 هذا االتفاقه[ شدمة م  سية معزط  ترتيبا  او تلز  ترتيبا  م  سية جديد  ]قد -193
 الخيار الثاني:  

ااتعلقااة بااالتخفيف والتقيااف  وإاااايل االلتزامااا  ]ااارج عمليااة ا ااتعراض دوريااة لفاارادج -162
م  اااااد  وإرشاااااادية  والااااادعد، تخااااامص ا اااااتعراض تنفياااااذ االلتزاماااااا  القائماااااة والنظااااار يف التزاماااااا 

 للمستقبصه
 ااتبدا عمليااة اال ااتعراض بتقياايد لتنفيااذ فاارادج التزامااا  األطااراف يف ناااال   )ا( 

 التخفيف والتقيف والدعد 
 اناا   Xتستعرض هذع العملية مدج  فاية االلتزاماا  اأاالياة علاى األقاص  )ا( 

 على األقص قبص ااية فة  التنفيذ 
ين بعمااااص حتليلااااي يبطاااا   اجباااار الااااة امااااار من ااااا  يضااااطله فريااااق خااااربان تقاااا )و( 

 مستاج الطما  واأ صاف يف االلتزاما  ااتعلقة بالتخفيف والتقيف والدعد، وي عّد تقريراً 
يرمااي إىل تعزيااز فاارادج  مااا من ااا تنظاار هي ااة اأدار  يف التقرياار وتقااد  تاتاايا  )د( 

   االلتزاما  يف ااستقبص ضدف  د الف ا  يف مستاج الطما 
تاادو  مخااه  ااناا   تقيااد األطااراف التزامااا  م  ااد  لفااة  التنفيااذ ااقبلااة الاايت )ه( 

 والتزاما  إرشادية شمه  ناا  إ افية ا ت ابة لتاتيا  هي ة اأدار ه[[
 اقةاحا  هيقلية بخملن ا زن يان:  

 مه ناال  حمدد  تقييف مضمان هذا ا زن 
 يف قص ااضمان إىل ا زن ااتعلق بالتخف 
 يتعلاق فيماا قسمني: خيصص القساد ياان اسامللة الخافافية تقسيد هذا ا زن إىل 

 بااسامها  يف نال الدعد يتعلق فيما للخفافية مقرراً بالتخفيف، وخيصص القسد يان 
دمج البط  ااسبق/الفة  التخاورية واال تعراض اال ةاتي ي/"عملية البطا   
 اأاالية"
 176الاارد  يف الفقرا  مقررا  التفاتيص  تضمني 
علاااااى النطاااااا التاااااايل:  173-163إعااااااد  هيقلاااااة الااااانص الااااااارد يف الفقااااارا   

 األهداف/ال رض والتاقيب واأرشادا  بخملن الطرائق
 إىل ا زن ااتعلق بالخفافية 174 الفقر  قص  
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 مقررا  طرائق وإجرانا  حمدد  تضمني 
  وا اااااتعراض أااااااايل تقسااااايد اال اااااتعراض إىل ا اااااتعراض لفااااارادج االلتزاماااااا 

  ه192-186و 176االلتزاما  باال تناد إىل عناتر من الفقرا  

 (10)[تيسير التنفيذ واالمتثال]] -ساف 
 الخيار األول:  

194-  
ب ياااااة مساااااعد  األطاااااراف يف تنفياااااذ التزاماهتا/مساااااامهاهتا و/او  :)مسااااات ص( 1الخيااااار ] 

 ر  ده تدامية وده قضائية:وبصا  معا ة مسائص االمت ال على حنا يخري اشربان
ب ية تسا يص االمت اال لاللتزاماا   اجاب هاذا االتفااق وتخا يعر  :)مست ص( 2 الخيار 
 وإ فاذع:
ي نخااامل  اجاااب هاااذا الااانص  ظااا  لالمت اااال يقاااان وقائيااااً وتعاو يااااً  :)مساات ص( 3 الخياااار 

 لتس يص تنفيذ االلتزاما  اانصاع علي ا يف هذا االتفاق:
 تتمللف  نة االمت ال من فرعني، مها فري ل  فاذ وفري للتيسه: :ت ص()مس 4 الخيار 

 تعتمد هي ة اأدار  إجرانا  و/او آليا   :1 الخيار 
تقاااار هي ااااة اأدار ، يف دورهتااااا األوىل، إجاااارانا  وآليااااا  منا اااابة  :2 الخيااااار 

قائماة يف ذلك من خاالل و اه   ا وفعالة لتس يص تنفيذ احقا  هذا االتفاق وإ فاذها،
لال عقا ااا ، مااه مراعااا   اابب عااد  االمت ااال و اعاار ودرجتاار وتااااتر حدوقاار،  إرشااادية
 إىل اشرب  ااقتسبة يف إطار االتفاقية وتقا  ا  ا تناداً 

تعتمااد هي ااة اأدار  إجاارانا  و/او آليااا ، تخاامص تعزيااز ترتيبااا  الخاافافية  :3 الخيااار 
 دعماً للتنفيذ واالمت ال 

 هي ة اأدار  إجرانا  منا بة وفعالة لتخ يه االمت ال تعتمد  :4 الخيار 
 نااة لالمت ال/ نااة للتنفيذ/هي ااة دائمااة مساا ولة عاان تخاا يه  او ت نخاامل آليااة :5 الخيااار 

 التنفيذ واالمت ال وتقييد ادان األطراف 
ت نخاامل  اجااب هااذا الاانص  نااة االمت اااله ويسااتند تخااقيص  نااة االمت ااال إىل  :6 الخيااار 
ا  رايف العاادل، علاى حناا يقفاص مت ياص الادول ا زرياة الصا ه  النامياةه وتتامللف اهلي اة مان التم يص 

[X]  اعضااانه وتتخااذ  نااة االمت ااال قراراهتااا بتاافااق اآلران حي مااا امقاان، وبملدلبيااة ]ال ل ني/ال القااة
 ارباي[  طص اخه 

__________ 

 يرج بع  األطراف ان من السابق ألوا ر مناقخة هذا ا زنه (10)
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ن خااالل النظاار يف يف ذلااك ماا  ااا ي عااز ط التنفيااذ ماان خااالل طياااد  الخاافافية، :7 الخيااار 
 من االتفاقية  13 اااد العملية التخاورية ااتعدد  األطراف  اجب 

 عد  إدراو احقا  حمدد ه :8 الخيار 
 يلي: ما : تخمص الةتيبا 6-1بالنسبة إىل اشيارا   
 بااللتزاما /ااسامها  )النطاق ااا اعي(: يتعلق فيما )ا( 

يف   ااا مها  اانصاااع علي ااا يف االتفاااق،ايااه االلتزاما /ااسااا الخيااار )أ(: 
 ذلك اأباليف 

يف ذلااااك   ااااا التزاما /مسااااامها  حماااادد ، با اااات نان التقيااااف، الخيااااار ):(: 
 اأباليف 
 تنفيذ ا داول الزمنية لألطراف وتقدخ بالدا  فة  السنتني  الخيار )ج(: 
والتطقااااق، االلتزامااااا  ااتعلقااااة بااااالتخفيف، والقيااااا  واأباااااليف  الخيااااار )د(: 

 واةا بة فق ه
 باألطراف: يتعلق فيما )ا( 

 ايه األطراف  الخيار )أ(: 
]البلدان ااتقدمة األطاراف[ ]األطاراف اادرجاة يف اارفاق  اني[  الخيار ):(: 

بخاااااملن التزاماهتا/مساااااامهاهتا يف نااااااال  التخفياااااف والتماياااااص و قاااااص التقنالاجياااااا وبناااااان 
 القدرا ه

 ة:هيقص اآللية/الل ن )و( 
فاري ل  فااذ معاين بااألطراف الايت لادي ا التازا    -فرعان منفصالن  الخيار )أ(: 

 مي خبف  اال بعاقا  يف اارفق الف/ال تعراض االمت ال اللتزاما  ]البلدان ااتقدماة 
األطااراف[ ]األطااراف اادرجااة يف اارفااق  ااني[ و]البلاادان الناميااة األطااراف[ ]األطااراف 

ني[ اليت تع د  بالتزاما   مية خبف  اال بعاقا  على  طااق ده اادرجة يف اارفق  
بالتزاماهتااا بخااملن التخفيااف، فضاااًل عاان التزاماهتااا بخااملن التقيااف  يتعلااق فيمااا االقتصاااد،

والتماياااااااص و قاااااااص التقنالاجياااااااا وبناااااااان القااااااادرا ، وفاااااااري للتيساااااااه معاااااااين بااللتزاماااااااا  
]البلاادان الناميااة[ ]األطااراف  واال ااةاتي يا  يف اارفااق بان/ال ااتعراض تنفيااذ مسااامها 

ده اادرجة يف اارفق  ني[ ومسااعدهتا يف ج ادهاا الرامياة إىل الافاان ضاذع ااساامها   
 و قن ان تنخو  نة االمت ال افرقة تقنية اساعدهتا يف م ام ما 

 فري ل  فاذ وفري للتيسه  -فرعان منفصالن  الخيار ):(: 
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دااه  يا ااية تضااد اعضااان يعملااان بصاافت د  هي ااة خااربان دائمااة الخيااار )ج(: 
 الخخصية، مس ولة عن تيسه وتخ يه االمت ال لاللتزاما   اجب االتفاق 

 هي ة واحد  للتيسه  الخيار )د(: 
 منابر تعب باأ ذار اابقر والتيسه واأ فاذه الخيار ) (: 

 يلي: ما طرائق من قبيص )د( 
 العضاية  '1' 
 إجرانا : دوافه الخروي يف '2' 

  اأ ذار اابقر  اال  عد  االمت ال اةتملة 
  افرقة خربان تقنيني ت ه مسائص التنفيذ 
 باااملطراف اخااارج  او  قااان ان ت اااه األطاااراف مساااائص التنفياااذ ااتعلقاااة ضاااا

  اجب ااااد ] ني وتاد وعني[ 
 اأجرانا : '3' 

 ألول تيسااهية ينب ااي ان تقااان طبيعااة إجاارانا   ظااا  االمت ااال يف ااقااا  ا
 وده قضائية وده تناطعية  وشفافة

 ا تخدا  األدوا  االقتصادية: '4' 
 ا تخدا  ادوا  اقتصادية م ص آليا  الساق و يلة لتخ يه االمت اله 

 التدابه و/او اآلقار: '5' 
 :)تدابه تيسهية فق   الخيار )أ 
 :):( ل تدابه تيسهية وجزانا  على تقرار عد  االمت ا الخيار 
 :)تدابه تيسهية وجزانا   الخيار )ج 
 :)األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق األول[   لتاادابه تيسااهية  الخيااار )د[

]األطااراف دااه اادرجااة يف اارفااق  ااني[ وجاازانا  لألطااراف اادرجااة يف 
 اارفق األول ]األطراف اادرجة يف اارفق  ني[ 

 :) ( اميااااة األطااااراف يف إعااااداد افرقااااة خااااربان تاااادعد البلاااادان الن الخيااااار
 مسامهت ا وتنفيذها 

 :)تدابه تيسهية وتدابه مالئمة اخرج  الخيار )و 
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 :)يطبق تادراياً  ساب طبيعاة  اال عقا ا  متمايز من  ظا  الخيار )ز
 االلتزا  وبالتنا ب مه طبيعة و طاق عد  االمت ال لاللتزا ه

 ر األطراف يف هذا االتفاقه[تقد   نة االمت ال تقريراً  ناياً إىل م مت '6' 
]ت عتمد تفاتيص إ افية بخاملن آلياة االمت اال يف اجاص اقصااع ماعاد ا عقااد الادور  األوىل  -195

 هلي ة اأدار ه[
 يتعلاق فيما للمنا  لتضطله   ا  اأشراف وااراقبة وا زان ]ينخو حمقمة العدل الدولية -196

ألطااراف اادرجااة يف اارفااق ال ااا   اجااب هااذا االتفاااق بافااان األطااراف اادرجااة يف اارفااق األول وا
 و اجب االتفاقية بالتزاماهتا وامت اهلا هلاه[

 معزط  شدمة هذا االتفاقه[ م  سية ترتيبا  او تلز  ترتيبا  م  سية جديد  ]قد -197
 الخيار الثاني:  

ان الناميااة، يبلااار ماا متر  فالااة امت ااال البلاادان ااتقدمااة وتيسااه التنفيااذ علااى البلااد ]ب يااة -194
 زياااد مااان التفصااايص طرائاااق اآللية/الل ناااة وفقااااً لاللتزاماااا  ااتماااايز   تبلاااار هي اااة اأدار /األطاااراف

إىل اشارب  ااقتسابة مان آلياة االمت اال  ا اتناداً للبلدان ااتقدمة والبلدان النامية  اجاب االتفاقياة، و 
 يلي: ام  اجب بروتا ال  ياتاه وتخمص هذع الةتيبا 

خاتاة بالتزاماا  البلادان ااتقدماة يف نااال  التخفياف  آلية لالمت ال األزامي )ا( 
 والتقيف والتمايص وتطاير التقنالاجيا و قل ا وبنان القدرا  وشفافية اأجرانا  والدعد 

بالبلاادان الناميااة يعااب بالعمااص ااعاازط يف ناااال   منتاادج تيسااهياً طاعياااً خاااع )ا( 
 تقيف وشفافية اأجرانا هالتخفيف وال

 الخيار الثالث:  
 ]تتمللف  نة االمت ال من فرعني، مها فري ل  فاذ وفري للتيسهه -194
يضطله فري اأ فاذ بدور ا اتعراض االمت اال لاللتزاماا  الايت تقاه علاى البلادان ااتقدماة  -195

اال بعاقااا  علااى  طاااق  والبلاادان الناميااة األطااراف الاايت تع ااد  بالتزامااا   ميااة خبفاا  األطااراف
يف نااال  التقياف والتماياص و قاص  او االقتصاد،  ااان تعلاق األمار بالتزاماهتاا يف ناال التخفياف

 التقنالاجيا وبنان القدرا ه
يضاااطله فاااري التيساااه بااادور ا اااتعراض تنفياااذ ااساااامها  الااايت تتع اااد ضاااا البلااادان النامياااة  -196

 ن ضذع ااسامها هومساعدهتا يف ج ادها الرامية إىل الافا
 يستعرض فري اأ فاذ التابه لل نة االمت ال: -197

 تقارير فةا  السنتني  )ا( 
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تقااارير افرقاااة اشاااربان التقنياااني الااايت اجاار  ا تعرا اااا  يف إطاااار عملياااة التقيااايد  )ا( 
 الدوليةه واال تعراض

رط تقااادماً حناااا حتااا ال ااااط لفاااري اأ فااااذ ان ياتاااي باختااااذ إجااارانا   اااد األطاااراف الااايت -198
الافااان بالتزاماهتااا  اجااب اارفااق الااف وااللتزاماااا  ااتعلقااة بااالتقيف والتمايااص و قااص التقنالاجياااا 

 وبنان القدرا ه
 ااط لفري التيسه ان ياتي باختاذ إجارانا  اسااعد  األطاراف الايت تع اد  بالتزاماا  -199

 مقّيد  يف اارفق بان يف الافان ضذع االلتزاما ه
 ااط لل نة االمت ال ان تنخو افرقة خربان تقنيني اساعدهتا يف ادان م ام اه -200
 تقد   نة االمت ال تقريراً  ناياً إىل م متر األطراف يف هذا االتفاقه[[ -201

 (11)[األحكام اإلجرائية والمؤ سية]] -الم 
 [الةتيبا  اا  سية]  

مان بروتا اال  13 ااااد من  1 الفقر إىل   تناداً ااألحقا  ااتعلقة ضي ة إدار  االتفاق )] -202
يعمص م متر األطراف، الذ  ها اهلي ة العليا لالتفاقية، باتفر اجتماي األطراف يف هاذا   ياتا(:
 االتفاقه[
]ااااط لألطااراف يف االتفاقيااة دااه األطااراف يف هااذا االتفاااق ااخااار ة بصاافة مااراقبني يف  -203

ر األطااراف العامااص باتاافر اجتماااي األطااراف يف هااذا االتفاااقه اعمااال ا  دور  ماان دورا  ماا مت
وعناادما يعمااص ماا متر األطااراف باتاافر اجتماااي األطااراف يف هااذا االتفاااق، يقااان اختاااذ القاارارا  

 اطرافره[  اجب هذا االتفاق وقفاً على
]عندما يعماص ما متر األطاراف باتافر اجتمااي األطاراف يف هاذا االتفااق، ي ساتبدل بامل   -204
يقاان يف ذلاك الاقاب  ال ا من اعضان مقتب ما متر األطاراف   اص طرفااً يف االتفاقياة ولقانعض

 طرفاً يف هذا االتفاق عضا إ ايف تنتخبر األطراف يف هذا االتفاق من بين اه[
]ت بقااااي هي ااااة اأدار  تنفيااااذ هااااذا االتفاااااق قيااااد اال ااااتعراض اانااااتظد وتتخااااذ، يف حاااادود  -205

ة لتخا يه تنفياذع تنفياذاً فعاااًله وتا د  اا اا  ااساند  إلي اا  اجاب هاذا واليت ا، القرارا  الالطما
ي عتاارب  اارورياً ماان اهلي ااا  الفرعيااة لتنفيااذ هااذا االتفاااق   مااا يلااي: )ا( إ خااان  ااا فتضااطله االتفاااق

)ا( اعتمااااد  ظام اااا الاااداخلي يف دورهتاااا األوىل  )و( ]حياااز خمصاااص أل  م اااا  اخااارج تعتااارب 
  رورية[ه[

__________ 

 ان من السابق ألوا ر مناقخة هذا ا زنه يرج بع  األطراف (11)
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عا األما ة إىل عقد الدور  األوىل هلي ة اأدار  يف اجص اقصاع  نة واحد  بعد تااري  ]تد -206
باادن  فاااذ هااذا االتفاااقه مج ت عقااد االجتماعااا  العاديااة هلي ااة اأدار  علااى فااةا  منتظمااة تقررهااا 

 اهلي ةه[
التفااق ]ت عقد دورا  ا ت نائية ا متر األطراف العامص باتفر اجتماي األطراف يف هاذا ا -207

 يف األوقا  اليت يعتربها م متر األطراف العامص باتفر اجتماي األطراف يف هذا االتفاق  رورية،
يقاص عان  ال ماا بناًن على طلب مقتااا مان ا  طارف، شاريطة ان وظاى هاذا الطلاب بتمليياد او

 قل  األطراف يف دضان  تة اش ر من إباليف األما ة األطراف ضذا الطلبه[
د ااتطد  وو االهتا ااتخصصة والا الة الدولية للطاقة الذرية، فضاًل عن ا  ] قن لألم -208

ااراقبني لدي ا من ده األطاراف يف االتفاقياة، ان يقا ااا مم  لاني بصافة مراقاب  او دولة عضا في ا
يف دورا  م متر األطراف العامص باتفر اجتمااي األطاراف يف هاذا االتفااقه واااط قباال حضاار 

داه حقاميااة، ذا  اختصاااع يف  او دولياة، حقاميااة او و الااة،  اااًن  ا ااب وطنيااة او ا  هي اة
ااسائص ااخمالة ضذا االتفاق وتقان قد ابل ب األما ة بردبت اا يف ان تقاان مم  لاة بصافة مراقاب 

يعااةض علاااى  مل مااا يف دور  ااا متر األطااراف العامااص باتاافر اجتماااي األطااراف يف هااذا االتفاااق،
ألطراف ا ا ر  على األقصه وخيضه قبال ااراقبني ومخار ت د للنظاا  الاداخلي علاى ذلك قل  ا

 [ اعالعه[Xالنطا ااخار إلير يف الفقر  ]
تعمااص األما اااة  ماان بروتا ااال  ياتااا(: 14 اااااد إىل  ا ااتناداً متعلقااة باألما ااة ) احقااا ] -209

تفاقه وتنطبق على هذا االتفاق، بعد من االتفاقية باتف ا اما ة هذا اال 8 اااد اانخمل   اجب 
مااان االتفاقياااة بخاااملن و اااائف األما اااة،  8 ااااااد مااان  2 الفقااار يلاااز  تعديلااار، احقاااا   ماااا تعاااديص
مااان االتفاقياااة بخاااملن الةتيباااا  ااا ااااعة ألدان األما اااة م ام ااااه وتااا د   8 ااااااد مااان  3 والفقااار 

جب هذا االتفاق والا اائف الايت تساندها األما ة، باأ افة إىل ذلك، الا ائف ااسند  إلي ا  ا 
 إلي ا هي ة اأدار ه[

احقااااا  بخااااملن اهلي ااااة الفرعيااااة للمخااااار  العلميااااة والتقنالاجيااااة واهلي ااااة الفرعيااااة للتنفيااااذ ] -210
تعماص اهلي اة الفرعياة للمخاار  العلمياة والتقنالاجياة  مان بروتا اال  ياتاا(: 15 ااااد إىل  ا تناداً )

ماان االتفاقيااة، باتااف ما علااى التاااايل  10و 9يااذ اانخااملتان  اجااب ااااادتني واهلي ااة الفرعيااة للتنف
اهلي اااة الفرعياااة للمخاااار  العلمياااة والتقنالاجياااة هلاااذا االتفااااق واهلي اااة الفرعياااة لتنفياااذ هاااذا االتفااااقه 

يلااز  تعديلاار، األحقااا  ااتصاالة بااملدان هاااتني اهلي تااني  مااا وتنطبااق علااى هااذا االتفاااق، بعااد تعااديص
 اجب االتفاقيةه وت عقد دورا  اجتماعا  اهلي ة الفرعية للمخار  العلمية والتقنالاجية م ام ما 

هلذا االتفاق واهلي ة الفرعية لتنفيذ هذا االتفاق باالقةان على التاايل مه اجتماعا  اهلي اة الفرعياة 
اط لألطااااراف يف للمخااااار  العلميااااة والتقنالاجيااااة لالتفاقيااااة واهلي ااااة الفرعيااااة لتنفيااااذ االتفاقيااااةه وااااا

االتفاقياااة الااايت ليساااب اطرافااااً يف هاااذا االتفااااق ان تخااااري بصااافة مراقاااب يف اعماااال ا  دور  مااان 
دورا  اهلي تااااني الفاااارعيتنيه وعناااادما تعمااااص اهلي تااااان الفرعيتااااان باتااااف ما اهلي تااااان الفرعيتااااان هلااااذا 

ا متااار  اهلي تااان اطرافااره وعناادم االتفاااق، يقااان اختاااذ القاارارا   اجااب هااذا االتفاااق وقفاااً علااى
من االتفاقية م ام ما خبصاع ااسائص ااتعلقة ضذا  10و 9الفرعيتان اانخملتان  اجب ااادتني 
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االتفاق، ي ستبدل بمل  عضا من اعضاان مقتا  هااتني اهلي تاني الفارعيتني   اص طرفااً يف االتفاقياة، 
نتخباار األطااراف يف هااذا ذلااك الاقااب طرفاااً يف هااذا االتفاااق، عضااا إ ااايف ت يقااان يف ال ولقاان

 االتفاق من بين اه[
]ينبااين هااذا االتفاااق علااى اهلي ااا  الفرعيااة/الةتيبا  اا  سااية واآلليااا  اانخاامل   اجااب  -211

 يف إطارهاه وختد  ايه اهلي اا  الفرعياة/الةتيبا  اا  ساية اانخامل   اجاب االتفاقياة او االتفاقية
هي ااة اأدار  خااالف ذلااكه وااااط ان تقااد  هي ااة اأدار   تقاارر مل مااا يف إطارهااا هااذا االتفاااق، او

 مزيداً من التاجير حسب االقتضانه[
]تضه هي ة اأدار ، بنااًن علاى العماص ااضاطله بار  امن اهلي اة الفرعياة للمخاار  العلمياة  -212

يااادها والتقنالاجياااة بخاااملن إطاااار الااان  ج ااختلفاااة، الا اااائص الالطماااة للةتيباااا  التعاو ياااة ااقااارر حتد
ومراعاهتااا  اجااب هااذا االتفاااق، الاايت تعاازط وهتيااو اوجاار التااآطر بااني اآلليااا  اانصاااع علي ااا يف 

ااقااارر ان تنخااا  ا  او االتفاقياااة والصاااقاي القا ا ياااة اارتبطاااة ضاااا واآللياااا  الااايت تنخااا  ا األطاااراف
 يخمص:  ا لل  اد، ا ساا اازدوو وتتيس تفاد  فردياً، او األطراف، ااعياً 

 اآللية ااالية  '1' 
 آلية التقنالاجيا  '2' 
 من بروتا ال  ياتا  12و 6آليا  اارو ة اانخمل   اجب ااادتني  '3' 
  17-/  ا2من ااقرر  83 الفقر اآللية ا ديد  القائمة على الساق، اةدد  يف  '4' 
ج السيا ا  البديلة، م ص التخفيف والتقيف ااخة ني  '5'   ا 
ة للمبااااااااادر  ااعاااااااازط  شفاااااااا  اال بعاقااااااااا  النااااااااااة عاااااااان إطالااااااااة ال ابااااااااا  آلياااااااا '6' 

وتااادهارها/إطار وار اااا للمباااادر  ااعااازط  شفااا  اال بعاقاااا  الناااااة عااان إطالاااة 
 ال ابا  وتدهارها 

 آلية للتملقلد مه ت ه اانا  والتنمية ااستدامة  '7' 
لااااااة وااسااااااتدامة آليااااااة مخااااااة ة للتخفيااااااف والتقيااااااف ماااااان اجااااااص اأدار  ااتقام '8' 

 لل ابا  
 خمططا  دون وطنية ووطنية وإقليمية لالاار  قاق اال بعاقا ه[ '9' 

 شدمة هذا االتفاقه[ معزط  م  سية ترتيبا  او تلز  ترتيبا  م  سية جديد  ]قد -213
 ا صا ا :] -214

َ اانس  ااص طاارف يف هااذا االتفاااق األشااخاع الااذين يضااطلعان   ااام د يف  :1 الخيااار 
م  سااة اخاارج ت نخاامل  اجااب هااذا االتفاااق، اقنااان ذهاااضد إىل  او نماعااة او فريااق او   نلااها

تنفياذ  مقان االجتماي وعادهتد منر، ا صا ة من اأجرانا  القا ا يةه وحتدد هي ة اأدار  طرائاق
 ا صا ا  
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 عد  إدراو حقد بخملن ا صا ا ه[ :2 الخيار 
 [ميةاألحقا  اأجرائية/األحقا  اشتا]  

مان  24 ااااد من  1 الفقر إىل  ا تناداً التاقيه والتصديق والقبال واااافقة واال ضما  )] -215
 بروتا ال  ياتا(:

ماافقاااة  او قباااال او ي فاااتس بااااا التاقياااه علاااى هاااذا االتفااااق وخيضاااه لتصاااديق 215-1 
قاب حماددينه الدول ومنظما  التقامص االقتصااد  اأقليماي األطاراف يف االتفاقياة يف مقاان وو 

 مج ي فتس باا ا ضما  تلك الدول ومنظما  التقامص االقتصاد  اأقليمي إىل االتفاق 
إىل  ا اااااااتناداً احقاااااااا  متعلقاااااااة  نظماااااااا  التقاماااااااص االقتصااااااااد  اأقليماااااااي ) 215-2 
تقاااااان ا  منظماااااة مااااان منظماااااا  التقاماااااص  مااااان االتفاقياااااة(: 22 ااااااااد مااااان  3و 2 الفقااااارتني

طرفاااً يف االتفاااق، دون ان يقااان ا  ماان دوهلااا األعضااان طرفاااً فياار، االقتصاااد  اأقليمااي تصاابس 
حالاة منظماا  التقاماص االقتصااد  اأقليماي الايت  ويف ملزمة جبميه االلتزاما   اجب االتفاقه

ا  اار ماان دوهلااا األعضااان طرفاااً يف االتفاااق، تقاارر اانظمااة ودوهلااا األعضااان  او يقااان عضااا واحااد
وااق للمنظمااة  ال هااذع ا اااال ، ويف التزاماهتااا  اجااب االتفاااقه مساا وليا   ااص من ااا عاان ادان

والااادول األعضاااان ممار اااة حقااااق  اجاااب االتفااااق يف وقاااب واحاااده وتعلااان منظماااا  التقاماااص 
ا ضااااااامام ا، مااااااادج  او ماافقت اااااااا او قباهلاااااااا او يف تاااااااقاي تصاااااااديق ا ،االقتصااااااااد  اأقليماااااااي

الاديااه، الااذ  خيطاار  ايضاااً ع اانظمااا  اختصاتاا ا بااسااائص الاايت وقم ااا االتفاااقه وختطاار هااذ
 بدورع األطراف، بمل  تعديص جاهر  ادج اختصات ا 

 قن ان تتفق منظما  التقامص االقتصاد  اأقليماي ودوهلاا األعضاان علاى  215-3 
إعداد التزاماهتا ااتعلقة بالتخفيف واأباليف عن ا والافان ضا بصار  مخة ةه وعندما يقان الافان 

 زامار  ااخةي ااعياً،  ي عترب  ص طرف مخاري يف اتفاق الافان ااخاةي ممتا اًل لتطقياق التبااللتزا
 ااتعلق بالتخفيف 

 تقاااان اأجااارانا  الااايت تتخاااذها منظماااا  التقاماااص االقتصااااد  اأقليماااي، 215-4 
تماد يف )ي ع Xتتخذها معاً ا  نماعة من األطراف، عماًل باالتفاق، متفقاة ماه الفقر /ااقارر  او

 الدور  ا ادية والعخرين ا متر األطراف( 
 اااافقاااااة او القباااااال او متطلباااااا  إ اااااافية بخاااااملن إياااااداي تاااااقاي التصاااااديق 215-5 

 اال ضما : او
ااتطلباااا  ااتصااالة بتقااادخ ا اااداول الزمنياااة الاطنياااة يف الاقاااب  فسااار الاااذ   :1 الخياااار 

 ال ضما  ا او اااافقة او القبال او تادي فير تقاي التصديق
 عد  إدراو متطلبا  إ افية  :2 الخيار 
يلز  ان يقان لادج طارف يف االتفاقياة التازا  ملاز  قا ا ااً يف ناال التخفياف  :3 الخيار 

 لقي يصبس طرفاً يف هذا االتفاقه[
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 بدن النفاذ:] -216
اد اااع  2-216 الفقاار باادن النفاااذ اةاادد  يف  احقااا  حتااال ايااه :1الخيااار  216-1 
  2020 عا  دن النفاذ قبصدون ب

  ه2020 عا  بدن النفاذ بإمقا ية بدئر  لال احقا  تسمس :2 الخيار 
 يبدا  فاذ هذا االتفاق يف اليا  ال القني/التسعني مان تااري  إياداي :1الخيار  216-2 

وداه حصارً  ا  ار مان الاالط (  شاامص ا  ار مان الاالط  داه [ )عاددX/]10/50يقص عن  ال ما
 ا ضمام ا  او ماافقت ا او قباهلا او ف يف االتفاقية تقاي تصديق امن األطرا
و اااي نفذ اعتبااااراً مااان ذلاااك  2020 عاااا   ااايدخص االتفااااق حياااز النفااااذ يف :2 الخياااار 

 اال ضما   او اااافقة او القبال او [ من تقاي التصديقXالتاري ، رهناً بإيداي ]
ااصاادقة و ساابة م ايااة ماان خفاا   عتبااة مزدوجااة تخاامص عاادداً ماان األطااراف :3 الخيااار 

 اال بعاقا  العااية من جا ب األطراف ااصدقة/حد اد  من اال بعاقا  العااية من األطراف 
"(، شاريطة ان 2020 عاا  [ )"اعتبااراً مانX يبدا  فاذ االتفاق يف تاري  ] :4 الخيار 
 [ يف ااائاة مانXف ]هاذع األطارا ا بعاقاا  [ طرفاً قد اودي تقا ر وان يخقص نماايXيقان ]

[،  يبدا Xت ستاف هاتان العتبتان  لال تاري  ] مل [ه وإذاX] عا  نماي اال بعاقا  العااية يف
 [ ياماً من ا تيفان العتبتني Xاالتفاق بعد ] اذ ف

 [( من األطارافXيبدا النفاذ إما بعد ان يخمص االتفاق عدداً  بهاً  افياً )] :5 الخيار 
مان اال بعاقااا  العااياة مان داااطا  الدفي اة، بنااان علاى اي ماا ا اابق، ولقان لاايه [( X سابة )] او

  2020 ا ان ال ا /يناير   1قبص 
، شاريطة ان 2020 اا ان ال ا /ينااير   1يبدا  فاذ االتفاق يف اجص اقصااع  :6 الخيار 

دل [ جي اا طان مان معااXنماعار ] ماا ت طاي ا بعاقاهتاا من األطاراف [X]يقان قد تدق علير 
 قا  ا سيد القربان 

 يباادا  فاااذ هااذا االتفاااق يف اليااا  التسااعني ماان تاااري  إيااداي تااقاي تصااديق :7 الخيااار 
من األطراف يف االتفاقية، تضد اطرافااً مدرجاة  55يقص عن  ال ما ا ضما  او ماافقة او قبال او

  ا بعاقاا نمااي ائاة مانيف اا 55يقص عن  ال ما ي عزج إلي ا يف اجملماي يف اارفق األول لالتفاقية
  1990 لعا  األطراف اادرجة يف اارفق األول من داطا  قا  ا سيد القربان

يقاص عان  صاف  ال ماا يبدا  فاذ االتفااق يف الياا  التساعني مان تااري  إياداي :8 الخيار 
 افي ااا ايااه األطااراف اادرجااة يف اارفااق األول، تااقاي تصااديق   ااا عاادد األطااراف يف االتفاقيااة،

 ا ضمام اه او ماافقت ا او قباهلا او
منظماة تقاماص اقتصااد  إقليماي  او يبدا  فاذ االتفاق، بالنسبة إىل  ص دولاة 216-3 

 2-216تنضد إليار بعاد بادن النفااذ وفقااً للفقار   او تاافق علير او تقبلر او تصدق على االتفاق
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 قباهلاا او اانظماة تاك تصاديق ا او مان تااري  إياداي تلاك الدولاة [Xاعالع، يف الياا  التساعني/]
 ( من االتفاقية( 2)23 اااد إىل  ا تناداً ا ضمام ا ) او قت امااف او

 3 الفقار إىل  ا تناداً احقا  متعلقة  نظما  التقامص االقتصاد  اأقليمي ) 216-4 
ساب ا  تاك تادعار منظماة تقاماص  ال ،216 الفقار ألداراض  من االتفاقياة(: 23 اااد من  و 
تصااااد  إقليماااي باتااافر تاااقاً يضااااف إىل الصاااقاي الااايت تادع اااا الااادول األعضاااان يف تلاااك اق

 اانظمة 
 التطبيق اا قب: 216-5 
اااافقااة  او ااااط أل  طاارف يف االتفاقيااة يعتااز  التصااديق علااى هااذا االتفاااق :1 الخيااار 

طر الاديه يف ا  وقب بمل ر  يطبق هذا  او قبالر او علير  االتفاق م قتااً ااد اال ضما  إلير ان خي 
 تتعدج تاري  بدن  فاذ االتفاق  ال

 عد  إدراو حقد حمدد بخملن التطبيق اا قبه[ :2 الخيار 
 من االتفاقية(: 15 اااد إىل  ا تناداً تعديص االتفاق )] -217

 ااط أل  طرف ان يقة  تعديال  لالتفاق  217-1 
ي اة اأدار ه وتبلاغ األما اة األطاراف ت عتمد تعديال  االتفاق يف دور  عادية هل 217-2 

بنص ا  مقة  تعديص لالتفاق قبص ا عقاد االجتماي الاذ  يقاة  اعتماادع فيار بساتة اشا ر علاى 
 و ذلك الاديه للعلد  ماقعي االتفاق بالتعديال  ااقةحة، ايضاً األقصه وتبلغ األما ة 

ة  لالتفااقه فاإذا تبذل األطراف قصارج ج دها للتاافق على ا  تعديص مق 217-3 
ا ااتنفد   ااص ا  اااد الراميااة إىل حتقيااق تاافااق لااآلران دون التاتااص إىل اتفاااق، ي عتمااد التعااديص،  
 طص اخه، بملدلبية قالقة ارباي اتاا  األطاراف ا ا ار  وااصااتة يف االجتماايه وتبلاغ األما اة 

 ااعتمد، الذ  يعممر على ايه األطراف لقبالر  لتعديصالاديه با
تااادَي لاادج الاديااه تااقاي القبااال الاايت تتعلااق بالتعااديصه ويباادا  فاااذ التعااديص  217-4 

اعاالع بالنسابة إىل األطاراف الايت قبلتار يف الياا  التساعني مان تااري   3-217ااعتمد وفقااً للفقار  
 يقص عن قالقة ارباي األطراف يف االتفاق  ال ا تال  الاديه تك قبالر من عدد

عااديص بالنساابة إىل ا  طاارف آخاار يف اليااا  التسااعني ماان تاااري  يباادا  فاااذ الت 217-5 
 إيداي هذا الطرف لدج الاديه تك قبال ذلك التعديص 

ألدااااراض هااااذع اااااااد ، تعااااين عبااااار  "األطااااراف ا ا اااار  وااصاااااتة" األطااااراف  217-6 
 إااباًه[ او ا ا ر  اليت تديل بملتااهتا  لباً 

 تعديص ا  مرفقا  لالتفاق:] -218
 تعتماااد هي اااة اأدار  تعاااديال  مرفقاااا  هاااذا االتفااااق، الااايت تخاااقص جااازناً  :1 ارالخيااا 

 يت زا من االتفاق، وتنطبق التعديال  على الفار دون اشةاط عملية التصديقه ال
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 :2 الخيار 
يت ازا منار، وتخاقص ا  إشاار  إىل االتفااق  ال تخقص مرفقاا  االتفااق جازناً  218-1 

ياانص تااراحة علااى دااه ذلااكه ودون ااسااا   مل مااا مرفقاتاار، إشااار  يف ذا  الاقااب إىل ا  ماان
، تقتصر هذع اارفقا  على القاائد واال اتمارا  وا  مااد  Xمن اااد   Xو Xبملحقا  الفقرتني 

 إدارية  او إجرائية او تقنية او اخرج ذا  طابه وتفي هلا تب ة علمية
 X نصاااع علياار يف الفقاارتنيت قااة  مرفقااا  االتفاااق وت عتمااد وفقاااً ل جااران اا 218-2 

  Xمن اااد   Xو
اعاااالع بالنسااابة إىل اياااه  2-218يبااادا  فااااذ ا  مرفاااق معتماااد وفقااااً للفقااار   218-3 

اطراف االتفاق بعاد  اتة اشا ر مان تااري  إبااليف الادياه هاذع األطاراف باعتمااد اارفاق، با ات نان 
قباهلااا اارفااقه ويباادا  فاااذ اارفااق  األطااراف الاايت اخطاار  الاديااه  تابياااً يف خااالل تلااك الفااة  بعااد 

بالنساابة إىل األطااراف الاايت تسااطب إخطارهااا بعااد  القبااال يف اليااا  التسااعني ماان تاااري  ا ااتال  
 الاديه  طب هذا اأخطار 

خيضااه اقااةا  واعتماااد وباادن  فاااذ تعااديال  مرفقااا  االتفاااق لااذا  اأجااران  218-4 
 اعالع  3-218و 2-218التفاق، وفقاً للفقرتني ااتعلق باقةا  واعتماد وبدن  فاذ مرفقا  ا

يبادا  فااذ  فاال لالتفااق، يتطلب تعاديالً  مرفق تعديص او إذا  ان اعتماد مرفق 218-5 
 عندما يبدا  فاذ تعديص االتفاقه إال للمرفق ذلك التعديص او ذلك اارفق
 خيار القبال )إجرانا  التصديق(ه :3 الخيار 
 لاللتزاما  ااتعلقة بالتخفيفهإجرانا  مبسطة  :4 الخيار 
]ااااط أل  طاارف ان يقااة  تساااية لتعزيااز ا  اااد ااعاارب عن ااا ماان خااالل التزاماار ااتعلااق  

باااالتخفيف ااقيااااد يف اارفااااق ]ههه[ هلااااذا االتفاااااقه وختطاااار األما ااااة األطااااراف  قااااة  بخااااملن هااااذع 
مان   اة إدار  هاذا االتفااقتقص عن قالقاة اشا ر قباص االجتمااي الاذ  تعقادع هي ال التساية يف مد 

 ااقة ه تماداجص اع
التساااية الاايت يقةح ااا طاارف لتعزيااز ا  اااد ااعاارب عن ااا ماان خااالل التزاماار ااتعلااق  وت عتاارب 

يعاااةض علاااى  مل ماااا باااالتخفيف ااقياااد يف اارفاااق ]ههه[ هلاااذا االتفااااق معتَماااد  مااان هي اااة اأدار ،
 ماد  ا ار  وااصااتةه وتبلاغ األما اة بالتسااية ااعتاعتمادها ا  ر من قالقة ارباي عادد األطاراف ا

 اا ان ال ا /ينااير مان السانة الايت   1الاديَه الذ  يعمم ا على ايه األطاراف، ويبادا  اريااا يف 
 تلي اأباليف من الاديهه وتقان هذع التسايا  ملزمة لألطرافه[

 :5 الخيار 
اتااافر اجتمااااي األطاااراف يف هاااذا اااااط اااا متر األطاااراف يف االتفاقياااة العاماااص ب 218-1 

فااةا  طمنيااة ت عتاارب مالئمااة، إىل اهلي ااة الفرعيااة للمخااار   ويف االتفاااق ان يطلااب يف دورتاار األوىل،
العلمياااة والتقنالاجياااة واهلي اااة الفرعياااة للتنفياااذ ان تستعر اااا  اااالب مااان  صااايب الفااارد مااان ا بعاقاااا  
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وتقاادما إليار مخااريه مقااررا  بخاملن تنقاايس وماان النااتج اةلاي اأاااايل لألطاراف،  الدفي اة ا دااط 
 اارفق األول و/او اارفق ال ا  لالتفاقية 

مااااه القميااااة اأااليااااة  218-2  لاااادج ا ااااتعراض اارفااااق األول لالتفاقيااااة وتنقيطاااار، ا 
 ل اطا  الدفي ة، ااعرب عن ا  قافو قا  ا سيد القربان، اليت ا بع ب من طرف يف االتفاقية منذ

ي ساتخلص مان هاذع  ماا إىل ا اتناداً ه و حاليااً ت قسد على عدد  اقان هاذا الطارف ، و 1750 عا 
الفرد من ا بعاقا  داطا  الدفي ة وإىل ح د  اقان  اص طارف يف االتفاقياة،  صيبالعملية من  

يف تقياايد حالااة ا بعاقااا   ي سااتخد  ااتا اا  العااااي لنصاايب الفاارد ماان ا بعاقااا  داااطا  الدفي ااة
يف االتفاقيااةه وي قااة  ان ي اادرو يف اارفااق األول لالتفاقيااة  ااص طاارف في ااا  داااطا  الدفي ااة للطاارف

 صيب الفرد من ا بعاقا  داطا  الدفي ة ااتا َ  العااي لنصيب الفرد مان ا بعاقاا   ريت اوط في
 ي قة  ان ت درو األطراف ااتبقية يف اارفق األول لالتفاقية  وال داطا  الدفي ة،

اارفااق ال ااا  لالتفاقيااة وتنقيطاار، ي قاااَرن النصاايب ا ااايل للفاارد  لاادج ا ااتعراض 218-3 
ماان الناااتج اةلاااي اأاااايل لقااص طااارف يف االتفاقيااة بااتا ااا  العااااي لنصاايب الفااارد ماان النااااتج 
اةلااي اأاااايله وي قااة  ان ي اادرَو يف اارفااق ال ااا  لالتفاقيااة  ااص طاارف في ااا يت اااوط فياار  صاايب 

لي اأاايل ااتا َ  العااي لنصيب الفرد من الناتج اةلي اأاايل، ويت ااوط من الناتج اة لفردا
 ي قة  ان ت درو األطراف ااتبقية يف اارفق ال ا  لالتفاقية  وال عدد  قا ر  صف مليان  سمةه

يضطله م متر األطراف يف االتفاقية العامص باتفر اجتماي األطراف يف هذا   218-4 
بما ياااراع منا اااباً، با اااتعراض وتنقااايس وإقااارار مخاااروي ااقااارر بخاااملن ا  تنقااايس إماااا االتفااااق، حسااا
هلمااا معاااً، وتقاادخ مخااروي ااقاارر الااذ  اقاارع إىل رئاايه  او اارفااق ال ااا  لالتفاقيااة او للمرفااق األول

ماااا متر األطااااراف يف االتفاقيااااة، مخاااافاعاً بطلااااب إىل ماااا متر األطااااراف يف االتفاقيااااة ان يسااااتعرض، 
اارفاق  او التعاديال  ااقةحاة للمرفاق األول او بما ياراع منا اباً، ويقار التعاديص ااقاة ويعدل حسا

 من االتفاقية  16و 15ال ا  لالتفاقية وفقاً للمادتني 
إىل مقااارر مااا متر األطاااراف، ي بلاااغ رئااايه مااا متر األطاااراف  تابيااااً ودياااه  ا اااتناداً  218-5 

اارفااق  او تفاقيااة تقاارر إدراجاار إمااا يف اارفااق األولاالتفاقيااة ووديااه هااذا االتفاااق و ااص طاارف يف اال
إىل مااا متر األطاااراف  ايضااااً إطالتااار مااان احااادمهاه وي قاااد  رئااايه مااا متر األطاااراف  او ال اااا  لالتفاقياااة

 اةصلة  باتفر اجتماي األطراف يف هذا االتفاق تقريراً عن العامص
ماان اارفااق  تقاارر إطالتاار ااص طاارف ابل اار رئاايه ماا متر األطااراف  تابياااً بمل اار قااد  218-6 
اذف امسار مان ذلاك اارفاق اعتبااراً مان تااري  اأخطاار القتاا يه  او األول اارفق ال اا  لالتفاقياة و 

ال اا   قاارفا او بمل ر قد تقرر إدراجار يف اارفاق األول و ص طرف ابل ر رئيه م متر األطراف  تابياً 
 اشر  بعد  نتني من تلقير اأخطار القتا يه[لالتفاقية ي س ص امسر يف اارفق بناًن على ذلك مب

تنطبااااق علااااى هااااذا  ماااان بروتا ااااال  ياتااااا(: 19 اااااااد إىل  ا ااااتناداً تساااااية ااناطعااااا  )] -219
 من االتفاقية بخملن تساية ااناطعا ه[ 14 اااد يلز  تعديلر، احقا   ما االتفاق، بعد تعديص

 من االتفاقية(: 18 اااد إىل  ا تناداً التصايب/حق التصايب )] -220
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يلاي: متااار  منظمااا  التقامااص  مااا يقاان لقااص طاارف تاا  واحااد با اات نان 220-1 
االقتصااااااد  اأقليماااااي، يف ااساااااائص الداخلاااااة يف اختصاتااااا ا، حق اااااا يف التصاااااايب بعااااادد مااااان 

متااااار  هااااذع  وال األتاااااا  يساااااو  عاااادد دوهلااااا األعضااااان الاااايت هااااي اطااااراف يف هااااذا االتفاااااقه
مااان دوهلاااا األعضاااان حق اااا يف التصاااايب،  دولاااةصاااايب إذا مار اااب ا  اانظماااا  حق اااا يف الت

 والعقه بالعقه 
تباااااذل األطاااااراف قصاااااارج ج ااااادها للتاتاااااص إىل اتفااااااق بتاافاااااق اآلرانه وإذا  220-2 

يتسان التاتاص إىل اتفااق، ي تخاذ القارار،  طاص اخاه،  ومل ا ت نفذ  ايه ا  ااد اابذولاة للتاافاق
 يلي: ما ر  وااصاتة، با ت نانبملدلبية قل ي األطراف ا ا 

 ت تخذ القرارا  ااتعلقة بااسائص ااالية بتاافق اآلران  )ا( 
 ت تخذ القرارا  ااتعلقة بااسائص اأجرائية بملدلبية األطراف ا ا ر  وااصاتةه )ا( 
ما ااعي،  او إذا  ا ب مسامللة ذا  طاابه إجرائاي ما إذا اقه خالف بخملن 220-3 

 يف األمره وي طر  ا  طعن يف هذا القرار للتصايب فاراً، ويبقى قارار الارئيه قائمااً يفصص الرئيه 
 تبطلر ادلبية األطراف ا ا ر  وااصاتةه مل ما

 ]حيز خمصص لألحقا  ااتعلقة باألطراف اليت تقد  مسامهة مخة ةه[[ 220-4 
العاا  لألماد ااتطاد  ودياه  يقاان األماني مان االتفاقياة(: 19 اااد إىل  ا تناداً الاديه )] -221

 هذا االتفاق:
مسااك وإدار   اا ص  ينب ااي ان يتاااىل الاديااه، باأ ااافة إىل م اماار العاديااة، :1 الخيااار 

 يتضمن وقائق ااسامها  القطرية 
 عد  إدراو م ا  إ افية للاديهه[ :2 الخيار 
 من االتفاقية(: 24 اااد إىل  ا تناداً التطفظا  )] -222

   جااط إبدان حتفظا  على هذا االتفاق عد :1 الخيار 
 ي سمس بإبدان التطفظا ه[ :2 الخيار 
 من االتفاقية(: 25 اااد إىل  ا تناداً اال سطاا )] -223

ااااط أل  طاارف ان ينسااطب ماان هااذا االتفاااق بإر ااال إخطااار  تااا ي إىل  :1 الخيااار 
ذا االتفااق بالنسابة إىل [  نة/ اناا  مان تااري  بادن  فااذ هاXالاديه، يف ا  وقب بعد مضاي ]

ذلااك الطاارفه وياادخص ا  ا سااطاا ماان هااذا القبيااص حيااز النفاااذ لاادج ا قضااان  اانة واحااد  ماان 
اااااااد د يف اأخطاااااااار  او ال ساااااااطاا،تااااااااري  تلقاااااااي الادياااااااه اأخطاااااااار با يف ا  تااااااااري  الحاااااااق و 

 من هذا االتفاق  ايضاً باال سطااه وي عترب ا  طرف ينسطب من االتفاقية منسطباً 
ااااط أل  طاارف ان ينسااطب ماان هااذا االتفاااق بإر ااال إخطااار  تااا ي إىل  :2 رالخيااا 

[  نة/ اناا  مان تااري  بادن  فااذ هاذا االتفااق بالنسابة إىل Xالاديه، يف ا  وقب بعد مضاي ]
ذلاااك الطااارفه ويااادخص ا  ا ساااطاا مااان هاااذا القبياااص حياااز النفااااذ لااادج ا قضاااان االلتااازا  الااقاااه 
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تخفياااف، ا  بعاااد ان يضاااطله الطااارف جبمياااه الااجباااا  ال الآ اااذاي علاااى ذلاااك الطااارف يف نااا
ااد د يف اأخطااار باال سااطااه وي عتاارب ا  طاارف  او ااتصاالة ضااذا االلتاازا ، يف ا  تاااري  الحااق و 

 من هذا االتفاقه[ ايضاً ينسطب من االتفاقية منسطباً 
التفااااق، ياااادي اتاااص هاااذا ا مااان االتفاقياااة(: 26 ااااااد إىل  ا اااتناداً الااانص ذو ا  ياااة )] -224

الااذ  تتساااوج يف ا  يااة  صاتاار باأ اابا ية واأ قليزيااة والرو ااية والصااينية والعربيااة والفر سااية، 
 لدج األمني العا  لألمد ااتطد ه[[

 هيقلية مقةحا   
 تناول ايه ااسائص اا  سية يف باا واحده ينب ي 
والنظاار  ترتيبااا  م  سااية حماادد  يف إطااار عناتاار االتفاااق ذا  الصاالةه إدراو 

 يف العالقة بني خمتلف اآلليا  مى اتضس ااضمان ااتعلق باآلليا  ا ديد ه
ا اازن ال  ألاااا تتناااول عناتاار تاارد بالفعااص يف  ينب ااي ان تاازال ماان 212 الفقاار  

اقساااا  اخااارج مااان الااانص م اااص التماياااص )ا ااازن واو( والتقنالاجياااا )ا ااازن طا ( وا اااااق 
 القربان واألرا ي )ا زن دال(ه

، 178 الفقارةالملحقاات ألاف وبااء وجايم )بالنسابة  لا  /المرفاق بااء/المرفق ألاف/المرفق]  
 [(3و 2و 1الخيارات 

 المرفق  ين]  
إىل ااعاااااايه ااتعلقااااااة باال بعاقااااااا   ا ااااااتناداً األطااااااراف، ي تفااااااق علي اااااا يف باااااااريه  قائماااااة

د   با تظا  على ا ا  هذع ا  اعلاما  اات ه [واالااها  االقتصادية اات ه   وحت 
 المرفق صاد]  

إىل ااعايه ااتعلقة بالقدرا  واالااها   ا تناداً األطراف، ي تفق علي ا يف باريه  قائمة
ّدي با تظا  على ا ا  ااعلاما  اات ه [   االقتصادية اات ه   وحت 

 [المرفق عين/الثالث]  
    


