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المقرر  1م أ21-
ات ما اتفاق باري
إن مؤمتر األطراف،
إذ يش ـ إىل املقــرر /1م أ 17-بش ـ ن إاشــاف الفريــم الملامــا امل صــا اململــا
اململزز،
للملما ّ

ــا ديربــان

وإذ يش أيضاً إىل املواد  2و 3و 4من االتفاقية،

وإذ يش ـ ك ـ ل إىل املق ــرراا ذاا الص ــلة مل ـؤمتر األطـ ـراف ،وم ــا املق ــرراا /1م أ،16-
و/2م أ ،18-و/1م أ ،19-و/1م أ،20-
وإذ يرحب باعتمـاد قـرار اعممليـة الملامـة لامـم املتحـدة  A/RES/70/1اململ ـون حتوويـا عامل ـا
خط ــة الت مي ــة املع ــتدامة لمل ــام 2030حت ،وخباص ــة اهل ــدف  13م ــا ،وباعتم ــاد خط ــة عم ــا أدي ــس
أبابا للمؤمتر الدويل الثالث لتمويا الت مية وباعتماد إطار سي داي للحد من خماطر الكوارث،
وإذ يعلم ب ن تغـ امل ـا يشـكا هتديـداً ملحـاً للمجتمملـاا الششـرية وكوكـب األر تحتمـا
أن يكـون ال رجملـة ييـ  ،وبالتــايل يتطلـب تملـاون ايــد الشلـدان علـط أوســد اطـاق هكـن ومشــاركت ا
إطار استجابة دولية يملالة وم اسشة بغية التملجيا خبفض االاشملاااا الملاملية من غازاا الدييئة،
االاشملاا ــاا الملاملي ــة م ــن أج ــا
وإذ يع ــلم أيضـ ـاً بـ ـ ن ال م ــان م ــن وقي ــم خف ــض كشـ ـ
وقيم اهلدف ال ائي لالتفاقية ،وإذ يشدد علط ضرورة االستملجال التصدي لتغ امل ا ،
وإذ يقــرّ ب ـ ن تغ ـ امل ــا يشــكا رتــاغالً مشــ،كاً للشش ـرية ،وأا ـ ي شغــي لاط ـراف ،ع ــد ا ــاذ
اإلجرافاا للتصدي لتغ امل ا  ،أن و،م وتملـزز وتراعـي مـا يقـد علـط كـا م ـا مـن التزامـاا متمللقـة
حبق ـ ــوق اإلاع ـ ــان ،واحل ـ ــم الص ـ ــحة ،وحق ـ ــوق الش ـ ــملوو األص ـ ــلية وا تممل ـ ــاا ا لي ـ ــة وامل ـ ــاجرين
واألطف ــال واألرتـ ـ ان ذوي اإلعاق ــة واألرتـ ـ ان الـ ـ ين يمليش ــون أوض ــاعاً ش ــة ،واحل ــم الت مي ــة،
يضالً عن املعاواة بني اع عني ومتكني املرأة واإلاصاف بني األجيال،
وإذ يقــر أيض ـاً باالحتياجــاا والش ـواغا ا ــددة للشلــدان ال اميــة األط ـراف ،ال ارتــئة عــن ت ـ ا
ا الصدد ،إىل املقرراا /5م أ ،7-و/1م أ ،10-و/1م أ،16-
ت في تداب التصدي ،ويش ،
و/8م أ،17-
وإذ يؤكد بقلـم رتـديد احلاجـة امللحـة إىل مملاعـة الفجـوة الكشـ ة الفاصـلة بـني األاـر اإلاـايل
لوعود الت فيف اليت تتمل ـد األطـراف بتحقيق ـا حبلـول عـام  2020ييمـا يتصـا باالاشملااـاا العـ وية
الملامليــة مــن غــازاا الدييئــة ومعــاراا االاشملااــاا اإلااليــة الــيت تكفــا اإلبقــاف علــط ارتفــا متوس ـ
درج ــة احلـ ـرارة الملاملي ــة ح ــدود أق ــا بكثـ ـ م ــن درجت ــني مئ ــويتني ي ــوق مع ــتوياا م ــا قش ــا احلقش ــة
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الص ـ اعية ،ومواصــلة اع ــود الراميــة إىل احلــد مــن ارتفــا درجــة احل ـرارة ع ــد  1.5درجــة مئويــة يــوق
معتوياا ما قشا احلقشة الص اعية،
وإذ يؤكــد أيضـاً أن الطمــوا اململــزز ملــا قشــا  2020ميك ـ إرســاف أســال متــني للطمــوا اململــزز
ملا بملد عام ،2020
وإذ يشــدد علــط احلاجــة امللحــة ليفسـرا
معتوى الطموا ملا قشا ،2020

ت فيـ االتفاقيــة وبروتوكــول كيوتــو مــن أجــا تملزيــز

وإذ يــدر احلاجــة امللحــة لقيــام الشلــدان املتقدمــة األطـراف بتملزيـز تــوي التمويــا والتك ولوجيــا
ودعـم ب ـاف القـدراا ،بطريقـة ميكـن الت شـؤ يـا ،بغيــة متكـني الشلـدان ال اميـة األطـراف مـن الملمـا اململــزز
الف،ة ما قشا ،2020
وإذ يؤكد الفوائد الدائمة للملمـا الطمـوا واملشكـر ،ـا
اع ود املعتقشلية للت فيف والتكيف،

ذلـ وقيـم خفـض كشـ

وإذ يع ـلّم بضــرورة تملزيــز وصــول اعميــد إىل الطاقــة املعــتدامة
أيريقيا ،عن طريم تملزيز اشر الطاقة املتجددة،

تكلفـة

الشلــدان ال اميــة ،وال ســيما

وإذ يوايم علط دعم وتملزيز التملـاون اإلقليمـي والـدويل مـن أجـا تملشئـة الملمـا امل ـاخي بصـورة
أقوى وأكثر طموحاً من قشـا ايـد األطـراف واع ـاا اململ يـة مـن غـ األطـراف ،ـا ذلـ ا تمـد
املــدا والقطــا املــان واملؤسعــاا املاليــة واملــدن وغ ــا مــن العــلطاا دون الوط يــة ،وا تمملــاا
ا لية والشملوو األصلية،

أ الا -االت ما
 -1يقرر اعتماد اتفاق باريس وجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن تغـ امل ـا
(املشار إلي ييما يلي باسم حتاالتفاقحت) ،علط ال حو الوارد اص املريم؛
 -2يطل ــب إىل األم ــني المل ــام لام ــم املتح ــدة أن يك ــون ودي ــد االتف ــاق وأن يف ــت ب ــاو
التوقي ــد علي ـ ـ ايوي ــور  ،بالوالي ــاا املتح ــدة األمريكي ــة ،الف ــ،ة م ــن  22ايع ــان/أبريا 2016
إىل  21ايعان/أبريا 2017؛
 -3يـ ـ ــدعو األمـ ـ ــني الملـ ـ ــام إىل عقـ ـ ــد ملتقـ ـ ــط رييـ ـ ــد املعـ ـ ــتوى لتوقيـ ـ ــد االتفـ ـ ــاق
ايعان/أبريا 2016؛

22

 -4ي ــدعو أيضـ ـاً اي ــد األطـ ـراف االتفاقي ــة إىل توقي ــد االتف ــاق أا ــاف امللتق ــط الـ ـ ي
س ــيملقدأل األم ــني المل ــام ،أو أق ــرو يرص ــة هك ــة ل ــدي ا ،كم ــا ي ــدعو ك ــا ط ــرف إىل أن ي ــود ،
أقــرو وقــمم هكــن ،صــكو تصــديق علــط االتفــاق أو قشول ـ ل ـ أو موايقت ـ علي ـ أو ااضــمام إلي ـ ،
حعب االقتضاف؛
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 -5يعــلم ب اـ زــوز لاطـراف االتفاقيــة أن تطشــم مؤقتـاً ايــد أحكــام االتفــاق ريثمــا
يدخا حيز ال فاذ ،ويطلب إىل األطراف أن طر الوديد ب ي تطشيم مؤقمم من ا القشيا؛
 -6يش ـ إىل اكتم ــال أعم ــال الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا
اململزز ويقاً للفقرة  4من املقرر /1م أ17-؛

ــا ديرب ــان للملم ــا

 -7يقــرر إاشــاف الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس إطــار ال،تيــب ذات ـ
اململم ــول بـ ـ ييم ــا يتملل ــم باات ــاو أعض ــاف مكت ــب الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا ــا ديرب ــان
للملما اململزز( ،)1مد تملديا ما يلزم تملديل ؛
 -8يقــرر أيضـاً أن يملــد الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس لــدخول االتفــاق
حيز ال فاذ ولملقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس؛
 -9يقرر كـ ل اإلرتـراف علـط ت فيـ براـامع الملمـا ال ارتـل عـن الطلشـاا ذاا الصـلة
ا املقرر؛
الواردة
 -10يطلـ ــب إىل الفريـ ــم الملامـ ــا امل صـ ــا اململـ ــا باتفـ ــاق بـ ــاريس أن يقـ ــدم إىل م ـ ـؤمتر
عمـا حـرزأل مــن تقـدم عملـ  ،وأن ي ـي أعمالـ حبلــول الـدورة األوىل ملـؤمتر
األطـراف تقـارير م تةمــة ّ
األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس؛
 -11يق ــرر أن يملق ــد الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا باتف ــاق ب ــاريس دوراتـ ـ ابت ــدافً م ــن
عــام  2016بــالتزامن مــد دوراا اهليئتــني الفــرعيتني لالتفاقيــة وأن يملــد مشــاريد مقــرراا يتوصــط مـؤمتر
األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف اتفــاق بــاريس عــن طريــم م ـؤمتر األط ـراف بــال ةر يي ــا
واعتماد ا دورت األوىل؛

ثا يا -المساهمات المر زمة المحد ف طنيا
 -12يرحّ ـ ــب باملع ـ ــاعاا اململتزم ـ ــة ا ـ ــددة وط ي ـ ـ ـاً ال ـ ــيت بلغ ـ ــمم ع ـ ــا األط ـ ـ ـراف ويق ـ ـ ـاً
للفقرة (2و) من املقرر /1م أ19-؛
 -13يدعو جمدداً ايد األطـراف الـيت م تشلِّـ األمااـة بملـد عـن معـاعاهتا اململتزمـة ا ـددة
وط ي ـاً إىل أن تفملــا ذل ـ مــن أجــا وقيــم ــدف االتفاقيــة ا ــدد املــادة  2م ــا أقــرو وقــمم
هك ــن وقش ــا ااملق ــاد ال ــدورة الثااي ــة والملش ـرين مل ـؤمتر األط ـراف (تش ـرين الث ــاا/اويمر  )2016بوق ــمم
ٍ
كاف وبطريقة تيعر وضوا املعاعاا اململتزمة ا ددة وط ياً ورتفاييت ا وي َم ا؛
 -14يطلب إىل األمااة أن تواصا اشـر املعـاعاا اململتزمـة ا ـددة وط يـاً الـيت تشلـ ع ـا
األطراف املوقد الششكي لالتفاقية؛

_________________

( )1حعب الت ييد الوارد
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 -15يكـرر اــدافأل إىل الشلــدان املتقدمــة األطـراف والكيااــاا التشــغيلية ل،ليــة املاليــة ،وأي
م ةم ــاا أخ ــرى ق ــادرة عل ــط ذلـ ـ  ،أن تق ــدم ال ــدعم م ــن أج ــا إع ــداد وتشليـ ـ املع ــاعاا اململتزم ــة
ا ددة وط ياً املاصة باألطراف اليت قد وتا إىل ا الدعم؛
 -16حي علماً بالتقرير التوليفي املتمللم باألار اإلاايل للمعاعاا اململتزمة ا ددة وط ياً
املشلغة من األطراف حبلول  1تشرين األول/أكتوبر  ،2015والوارد الوايقة FCCC/CP/2015/7؛
 -17يالح ـ ـ ـ بقلـ ـ ــم أن املعـ ـ ــتوياا اإلااليـ ـ ــة املقـ ـ ــدرة الاشملااـ ـ ــاا غـ ـ ــازاا الدييئـ ـ ــة
عــامي  2025و 2030ال ااــة عــن املعــاعاا اململتزمــة ا ــددة وط ي ـاً ال تقــد ضــمن ســي اريو اا 2
درجة مئوية األقا تكلفة وإمنا تؤدي إىل توقد معتوى قـدرأل  55جيغـاطن  ،2030ويالحـ أيضـاً
أن الوضــد ســيتطلب ج ــوداً جمــال خفــض االاشملااــاا أكــر بكثـ مــن اع ــود املرتشطــة باملعــاعاا
اململتزمة ا ددة وط ياً إلبقاف ارتفا متوس درجـة احلـرارة الملامليـة دون درجتـني مئـويتني يـوق معـتوياا
مــا قشــا احلقشــة الص ـ اعية خبفــض االاشملااــاا إىل  40جيغــاطن أو  1.5درجــة مئويــة يــوق معــتوياا
م ــا قش ــا احلقش ــة الص ـ ـ اعية خبف ــض االاشملاا ــاا إىل مع ــتوى تح ــدد التقري ــر امل ــان املش ــار إلي ـ ـ
الفقرة  21أدااأل؛
 -18يالح كـ ل  ،ـ ا العـياق ،احتياجـاا التكيـف الـيت أعـرو ع ـا الكثـ مـن
الشلدان ال امية األطراف معاعاهتا اململتزمة ا ددة وط ياً؛
 -19يطل ــب إىل األماا ــة أن وـ ـ ّدث التقري ــر التـ ـوليفي املش ــار إليـ ـ الفق ــرة  16أع ــالأل
ليش ــما اي ــد اململلوم ــاا الـ ـواردة املع ــاعاا اململتزم ــة ا ــددة وط يـ ـاً املشلغ ــة م ــن األطـ ـراف عمـ ـالً
باملقرر /1م أ 20-حبلول  4ايعان/أبريا  2016وأن تتيح حبلول  2أيار/مايو 2016؛
 -20يقــرر عقــد ح ـوار تيعـ ي بــني األطـراف  2018مــن أجــا الوقــوف علــط اع ــود
اعماعية اليت تش هلا األطراف ييما يتمللم بإحراز تقدم حنو وقيم اهلدف الطويا األجا املشـار إليـ
الفقــرة  1مــن املــادة  4مــن االتفــاق واإليــادة إعــداد املعــاعاا ا ــددة وط ي ـاً عم ـالً بــالفقرة  8مــن
املادة  4من االتفاق؛
 -21ي ــدعو اهليئ ــة احلكومي ــة الدولي ــة اململ ي ــة بتغـ ـ امل ــا إىل أن تق ــدم تقريـ ـراً خاصـ ـاً
ع ــام  2018ع ــن را ــار االحـ ـ،ار المل ــاملي ق ــدار  1.5درج ــة مئوي ــة ي ــوق مع ــتوياا م ــا قش ــا احلقش ــة
الص اعية وعن املعاراا الملاملية ذاا الصلة الاشملاااا غازاا الدييئة؛

ثالفا -المقررات الالزمة إل فاذ االتفاق
الت فيف
 -22ي ــدعو أيض ـاً األطـ ـراف إىل أن تشلـ ـ ع ــن مع ــاعت ا ا ــددة وط يـ ـاً األوىل موع ــد
ال يتجــاوز موعــد تقــدر كــا طــرف ص ـ تصــديق علــط اتفــاق بــاريس أو قشول ـ ل ـ أو موايقت ـ علي ـ
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أو ااض ــمام إليـ ـ ؛ وإذا بلّـ ـ ط ــرف ع ــن مع ــاعة مملتزم ــة حم ــددة وط يـ ـاً قش ــا االاض ــمام إىل االتف ــاق،
اعتتر ذل الطرف معتويياً هل ا احلكم ما م يقرر ذل الطرف خالف ذل ؛

 -23يطل ـ ـ ــب إىل األطـ ـ ـ ـراف ال ـ ـ ــيت تش ـ ـ ــما مع ـ ـ ــاعت ا اململتزم ـ ـ ــة ا ـ ـ ــددة وط يـ ـ ـ ـاً عمـ ـ ـ ـالً
بــاملقرر /1م أ 20-إطــاراً زم يـاً يصــا إىل عــام  2025أن تشلـ حبلــول عــام  2020عــن معــاعة حمــددة
وط ياً جديدة وأن تفملا ذل كا مخس س واا بملد ذل عمالً بالفقرة  9من املادة  4من االتفاق؛
 -24يطل ــب أيض ـ ـاً إىل األط ـ ـراف ال ــيت تش ــما مع ــاعت ا اململتزم ــة ا ــددة وط ي ـ ـاً عم ـ ـالً
باملقرر /1م أ 20-إطاراً زم يـاً يصـا إىل عـام  2030أن تشلّـ عـن ـ أل املعـاعاا أو وـ ّدا ا حبلـول
عـ ـ ـام  2020وأن تفمل ـ ــا ذلـ ـ ـ ك ـ ــا مخ ـ ــس سـ ـ ـ واا بمل ـ ــد ذلـ ـ ـ عمـ ـ ـالً ب ـ ــالفقرة  9م ـ ــن امل ـ ــادة 4
من االتفاق؛
 -25يقـ ــرر أن تق ـ ــدم األط ـ ـراف إىل األماا ـ ــة مع ـ ــاعاهتا ا ـ ــددة وط ي ـ ـاً املش ـ ــار إلي ـ ــا
املــادة  4مــن االتفــاق قشــا الــدورة ذاا الصــلة مل ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف
اتف ـ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ـ ــاريس بف ـ ـ ـ ــ،ة ال تق ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن  9أرتـ ـ ـ ـ ـ ر  12 -رتـ ـ ـ ـ ـ راً ي ـ ـ ـ ــدف تيعـ ـ ـ ـ ـ وض ـ ـ ـ ــوا ـ ـ ـ ـ ـ أل
املعاعاا ورتفاييت ا وي م ا ،ا ذل عن طريم تقرير توليفي تملدأل األمااة؛
 -26يطل ــب إىل الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا باتف ــاق ب ــاريس أن يض ــد مزي ــداً م ــن
اإلررتــاداا بش ـ ن خصــائا املع ــاعاا ا ــددة وط ي ـاً لي ة ــر يي ــا م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف
اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمد ا دورت األوىل؛
 -27يقــرر أن اململلومــاا الــيت ســتقدم ا األطـراف معــاعاهتا ا ــددة وط يـاً ،مــن أجــا
تيع ـ ـ الوض ــوا والش ــفايية والف ــم ،ميك ــن أن تتض ــمن ،حع ــب االقتض ــاف ،ال ــة م ــا تتض ــم ،
ممللوم ــاا كمي ــة بشـ ـ ن ال قط ــة املرجملي ــة ( ــا ذلـ ـ سـ ـ ة األس ــال ،حع ــب االقتض ــاف) ،واألط ــر
الزم ي ــة و/أو ي ـ،اا الت في ـ  ،وال ط ــاق والتغطي ــة ،وعملي ــاا الت ط ــي  ،واالي،اض ــاا ،وامل جي ــاا،
ــا يي ــا تلـ املتمللقــة بتقــدير وحعــاو ااشملااــاا غــازاا الدييئــة الشش ـرية امل شـ  ،وحعــب االقتضــاف،
عمليــاا إزالت ــا ،وإىل أي مــدى يــرى الطــرف أن معــاعت ا ــددة وط يـاً م صــفة وطموحــة ،ضــوف
املشني املادة  2م ا؛
ظروي الوط ية ،وكيف تعا م وقيم دف االتفاقية ّ

 -28يطل ــب إىل الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا باتف ــاق ب ــاريس أن يض ــد مزي ــداً م ــن
اإلررتــاداا بش ـ ن اململلوم ــاا الــيت س ــتقدم ا األط ـراف مــن أج ــا تيع ـ وضــوا املع ــاعاا ا ــددة
وط ي ـاً ورت ــفاييت ا وي م ــا لي ة ــر يي ــا مـ ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األط ـراف اتف ــاق
باريس ويملتمد ا دورت األوىل؛
 -29يطل ـ ــب أيض ـ ـ ـاً إىل اهليئ ـ ــة الفرعي ـ ــة للت في ـ ـ ـ أن تض ـ ــد طرائ ـ ــم وإج ـ ـ ـرافاا لتش ـ ــغيا
واس ــت دام الع ــجا المل ــام املش ــار إليـ ـ الفق ــرة  12م ــن امل ــادة  4م ــن االتف ــاق ،لي ة ــر يي ـ ـا مـ ـؤمتر
األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمد ا دورت األوىل؛
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 -30يطل ـ ــب ك ـ ـ ل إىل األماا ـ ــة أن تت ـ ــي س ـ ــجالً عام ـ ـاً مؤقت ـ ـاً ال ص ـ ــف األول م ـ ــن
عام  2016لتعجيا املعاعاا ا ددة وط ياً املقدمة ويقاً للمادة  4من االتفاق ،ريثما يملتمـد مـؤمتر
األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األطـ ـراف اتف ــاق ب ــاريس الطرائ ــم واإلجـ ـرافاا املش ــار إلي ــا
الفقرة  29أعالأل؛
 -31يطلــب إىل الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس أن يشلــور ،باالســت اد إىل
ال ـت ع املكرســة وجــب االتفاقيــة والصــكو القااوايــة املتصــلة يــا ،حعــب االقتضــاف ،إررتــاداا مــن
أج ــا حع ــاو مع ــاعاا األط ـ ـراف ا ــددة وط ي ـ ـاً املش ــار إلي ــا الفق ــرة  13م ــن امل ــادة  4مـ ــن
االتف ــاق ،لي ة ــر يي ــا مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األطـ ـراف االتف ــاق ويملتم ــد ا
دورت األوىل ،ما يضمن
(أ) أن تقــدم األطـراف ممللومــاا عــن االاشملااــاا الششـرية امل شـ وعمليــاا إزالت ــا ويقـاً
للم جي ــاا وللمق ــاييس املش ــ،كة ال ــيت خض ــملمم لتقي ــيم اهليئ ــة احلكومي ــة الدولي ــة اململ ي ــة بتغ ـ امل ــا
واعتمد ا مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس؛
(و) أن تكفــا األط ـراف االتعــاق امل جــي ،ــا
اإلبال عن املعاعاا ا ددة وط ياً وت في ا؛

ذل ـ بش ـ ن خطــوس األســال ،بــني

( ) أن تعــملط األط ـراف إىل إدرا ايــد يئــاا االاشملااــاا الشش ـرية امل ش ـ أو عمليــاا
إزالت ـ ــا مع ـ ــاعاهتا ا ـ ــددة وط يـ ـ ـاً ،وأن تواص ـ ــا إدرا أي مصـ ـ ـدر أو بالوع ـ ــة أو اش ـ ــاس ج ـ ــرد
إدراج أول مرة؛
(د) أن تق ــدم األط ـ ـراف إيض ــاحاً لع ــشب اس ــتشملاد أي يئ ــاا م ــن االاشملاا ــاا الشش ـ ـرية
امل ش أو عملياا إزالت ا؛
 -32يق ـ ــرر أن تطش ـ ــم األط ـ ـراف اإلررت ـ ــاداا املش ـ ــار إلي ـ ــا الفق ـ ــرة  31أع ـ ــالأل عل ـ ــط
املع ــاعاا ا ــددة وط يـ ـاً الثااي ــة والالحق ــة ،كم ــا يق ــرر أاـ ـ ز ــوز لاطـ ـراف أن ت ــار تطشي ــم ـ ـ أل
اإلررتاداا علط معاعاهتا ا ددة وط ياً األوىل؛
 -33يق ــرر أيضـ ـاً أن يع ــتمر امل ت ــدى اململ ــا بتـ ـ ا ت فيـ ـ ت ــداب التص ــدي ،و ــمم رعاي ــة
اهليئتني الفرعيتني ،وأن خيدم ا االتفاق؛
 -34يقــرر كـ ل أن توصــي اهليئــة الفرعيــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة واهليئــة الفرعيــة
للت فيـ بطرائــم عمــا امل تــدى اململــا بتـ ا ت فيـ تــداب التصــدي وبراــامع عملـ وم امـ  ،لي ةــر يي ــا
مؤمتر األطراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف اتفـاق بـاريس ويملتمـد ا دورتـ األوىل ،ململاعـة
راــار ت في ـ تــداب التصــدي إطــار االتفــاق عــن طريــم تملزيــز التملــاون بــني األط ـراف ي ــم راــار
إج ـرافاا الت فيــف امل ف ـ ة وجــب االتفــاق وتملزيــز تشــادل اململلومــاا والتجــارو وأيضــا املمارســاا
بني األطراف لزيادة قدرهتا علط وما أل اآلاار؛
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 -35ي ــدعو األط ـ ـراف إىل إب ــال األماا ــة ،حبل ــول ع ــام  ،2020باس ـ ـ،اتيجياا الت مي ــة
املفيضــة ااشملااــاا غــازاا الدييئــة والطويلــة األجــا مل تصــف القــرن ويقـاً للفقــرة  19مــن املــادة  4مــن
االتفــاق ،ويطلــب إىل األمااــة أن ت شــر املوقــد الشــشكي لالتفاقيــة اس ـ،اتيجياا الت ميــة املفيضــة
ااشملاااا غازاا الدييئة املشلغة من األطراف؛
 -36يطل ـ ــب إىل اهليئ ـ ــة الفرعي ـ ــة للمش ـ ــورة المللمي ـ ــة والتك ولوجي ـ ــة أن تض ـ ــد اإلررت ـ ــاداا
املش ــار إلي ــا الفق ــرة  2م ــن امل ــادة  6م ــن االتف ــاق ،وأن توص ــي مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف
اجتم ــا األط ـراف اتف ــاق ب ــاريس ب ـال ةر يي ــا واعتماد ــا دورت ـ األوىل ،ــا يش ــما إررت ــاداا
تكفــا جت ــب احلعــاو املــزدو عــن طريــم تملــديا م ــاظر جتري ـ األط ـراف لكــا مــن ااشملااــاا غــازاا
الدييئــة الشش ـرية امل ش ـ مــن املصــادر وعمليــاا اإلزالــة بواســطة الشواليــد الــيت تغطي ــا معــاعاهتا ا ــددة
وط ياً وجب االتفاق؛
 -37يوصي ب ن يملتمد مؤمتر األطراف الملاما بوصـف اجتمـا األطـراف اتفـاق بـاريس
قواعد وطرائم وإجرافاا خاصة باآللية امل شـ ة وجـب الفقـرة  4مـن املـادة  6مـن االتفـاق ،باالسـت اد
إىل ما يلي
(أ)

املشاركة الطوعية املرخصة من كا طرف من األطراف اململ ية؛

(و) امل ايد احلقيقية والقابلة للقيال والطويلة األجا املتصلة بت فيف تغ امل ا ؛
( )
(د)

اطاقاا حمددة لااشطة؛
فيضاا االاشملاااا اليت تعجا عالوًة علط أي فيضاا ودث ييما عدا ذل ؛

(ه) التحقـ ــم مـ ــن خفـ ــض االاشملااـ ــاا ال اجتـ ــة عـ ــن أاشـ ــطة الت فيـ ــف الـ ــيت تقـ ــوم يـ ــا
الكياااا التشغيلية اململي ة وإصدار رت اداا ب ل ؛
(و) املـرة املكتعــشة والـدرول املعــتفادة مـن اســت دام اآلليـاا والـ ع القائمـة اململتمــدة
وجب االتفاقية والصكو القااواية املتصلة يا؛
 -38يطل ــب إىل اهليئ ــة الفرعي ــة للمش ــورة المللمي ــة والتك ولوجي ــة أن تض ــد قواع ــد وطرائ ــم
وإج ـ ـرافاا خاص ــة باآللي ــة املش ــار إلي ــا الفق ــرة  37أع ــالأل وأن توص ــي م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملام ــا
بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس بال ةر يي ا واعتماد ا دورت األوىل؛
 -39يطلب أيضاً إىل اهليئة الفرعية للمشورة المللمية والتك ولوجيـة أن تضـطلد براـامع عمـا
إطار الت ع غ العوقية إزاف الت مية املعتدامة املشار إلي ا الفقرة  8من املادة  6من االتفاق ،بغيـة
ال ةــر كيفيــة تملزيــز الــرواب وإزــاد أوجـ تــمزر بــني جمموعــة ع اصــر م ــا الت فيــف والتكيــف والتمويــا
واقا التك ولوجيا وب اف القدراا ،و كيفية تيع ت في الت ع غ العوقية وت عيق ا؛
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 -40يطل ــب ك ـ ل إىل اهليئ ــة الفرعي ــة للمش ــورة المللمي ــة والتك ولوجي ــة أن توص ــي ش ــرو
مقــرر بشـ ن براــامع الملمــا املشــار إليـ الفقــرة  39أعــالأل ،مــد مراعــاة رراف األطـراف ،لي ةــر ييـ مـؤمتر
األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمدأل دورت األوىل؛

التكيف
 -41يطلب إىل ع ة التكيـف ويريـم املـراف اململـا ب قـا الشلـدان منـواً أن يضـملا مملـاً طرائـم
لالعـ،اف و ــود التكيــف الــيت تشـ هلا الشلــدان ال اميــة األطـراف ،ويــم مــا ــو مشــار إليـ الفقــرة 3
مــن املــادة  7مــن االتفــاق ،وأن يقــدما توصــياا ـ ا الش ـ ن لي ةــر يي ــا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا
بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمد ا دورت األوىل؛
 -42يطلــب أيضـاً إىل ع ــة التكيــف أن تقــوم ــا يلــي ،مــد مراعــاة واليت ــا وخطــة عمل ــا
الثااي ــة ال ــيت ت ــدوم ا ــالث س ـ واا ،وأن تق ــدم توص ــياا ـ ـ ا الش ـ ن لي ة ــر يي ــا م ـؤمتر األطـ ـراف
الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمد ا دورت األوىل
ع ــام  2017أعم ــال ال،تيش ــاا املؤسع ــية ذاا الص ــلة ب ــالتكيف
(أ) أن تع ــتملر
وجــب االتفاقيــة ،مــن أجــا وديــد العــشا الكفيلــة بتملزيــز اتعــاق أعماهلــا ،حعــب االقتضــاف ،لتلشيــة
احتياجاا األطراف علط حنو مالئم؛
(و) أن ت ة ــر وض ــد م جي ــاا لتقي ــيم احتياج ــاا التكي ــف بغي ــة مع ــاعدة الشل ــدان
ال امية األطراف ،دون إلقاف عبف ال لزوم ل علط عاتق ا؛
 -43يــدعو ايــد وكــاالا األمــم املتحــدة واملؤسعــاا املاليــة الدوليــة واإلقليميــة والوط يــة
ذاا الصــلة إىل تقــدر ممللومــاا بواســطة األمااــة إىل األط ـراف عــن الطريقــة الــيت تــدمع يــا براجم ــا
املتمللقة باملعاعدة اإلمنائية والتمويا امل اخي تداب َ الوقاية من تغ امل ا والقدرة علط ومل ؛

 -44يطل ـ ــب إىل األط ـ ـ ـراف أن تملـ ـ ــزز التملـ ـ ــاون اإلقليمـ ـ ــي جمـ ـ ــال التكيـ ـ ــف ،حعـ ـ ــب
االقتضــاف ،وأن ت شــل مراكــز ورتــشكاا إقليميــة ،حعــب الضــرورة ،ال ســيما الشلــدان ال اميــة ،مــد
مراعاة الفقرة  30من املقرر /1م أ16-؛
 -45يطل ــب أيض ـاً إىل ع ــة التكي ــف ويري ــم امل ـراف اململ ــا ب ق ــا الشل ــدان من ـواً أن يض ــملا،
بالتمل ــاون م ــد اللج ــة الدائم ــة اململ يـ ــة بالتموي ــا واملؤسع ــاا األخ ــرى ذاا الص ــلة ،م جيـ ــاا وأن
يق ــدما توص ــياا لي ة ــر يي ــا مـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األط ـ ـراف اتف ــاق ب ــاريس
ويملتمد ا دورت األوىل ،لاغرا التالية
ا اذ املطواا الالزمة لتيع حشـد الـدعم مـن أجـا التكيـف الشلـدان ال اميـة
(أ)
سياق احلد املفرو علط ارتفا متوس درجة احلرارة الملاملية املشار إلي املادة  2من االتفاق؛
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(و) اســتملرا
من املادة  7من االتفاق؛

مــدى كفايــة ويملاليــة التكيــف والــدعم املشــار إلي مــا

الفقــرة ) (14

 -46يطل ــب ك ـ ل إىل الص ـ دوق األخض ــر للم ــا أن يملج ــا بتق ــدر ال ــدعم إىل أق ــا
الشلـ ــدان من ـ ـواً وغ ـ ــا مـ ــن الشلـ ــدان ال اميـ ــة األط ـ ـراف مـ ــن أجـ ــا صـ ــياغة خط ـ ـ التكيـ ــف الوط يـ ــة،
ـ ــا يتمارتـ ــي مـ ــد املقـ ــررين /1م أ 16-و/5م أ 17-ومـ ــن أجـ ــا القيـ ــام الحق ـ ـاً بت في ـ ـ العياسـ ــاا
واملشاريد والرامع اليت ودد ا أل الشلدان؛

املعائر واألضرار
 -47يقــرر مواصــلة عمــا رليــة وارســو الدوليــة اململ يــة باملعــائر واألضـرار املرتشطــة بتـ ا اا
تغ امل ا بملد استملراض ا عام 2016؛
 -48يطلــب إىل اللج ــة الت في يــة آلليــة وارســو الدوليــة أن ت شــل مرك ـزاً لتشــادل اململلومــاا
مـن أجـا وويـا امل ـاطر يكــون معـتودعاً للممللومـاا عـن التـ مني ووويــا امل ـاطر ،مـن أجـا تيعـ
ج ود األطراف الرامية إىل وضد وت في اس،اتيجياا رتاملة إلدارة امل اطر؛
 -49يطل ــب أيض ـاً إىل اللج ــة الت في ي ــة آللي ــة وارس ــو الدولي ــة أن ت ش ــل ،ويقـ ـاً ل ةام ــا
الــداخلي وواليت ــا ،يرقــة عمــا إلكمــال عمــا اهليئــاا وجمموعــاا املـراف القائمــة إطــار االتفاقيــة،
ــا ذل ـ ع ــة التكي ــف ويري ــم امل ـراف اململ ــا ب ق ــا الشل ــدان من ـواً ،وك ـ ا عم ــا امل ةم ــاا و يئ ــاا
امل ـراف اململ ي ــة خ ــار إط ــار االتفاقي ــة ،واالس ــتفادة م ــن عم ــا ـ ـ أل اهليئ ــاا وا موع ــاا وامل ةم ــاا
وإرتراك ا ،حعـب االقتضـاف ،لوضـد توصـياا تتمللـم بـ ع متكاملـة لتج ـب حـاالا التشـرد املرتشطـة
باآلاار الضارة لتغ امل ا والتقليا م ا قدر املعتطا والتصدي هلا؛
 -50يطل ـ ــب كـ ـ ـ ل إىل اللج ـ ــة الت في ي ـ ــة آللي ـ ــة وارس ـ ــو الدولي ـ ــة أن تش ـ ــدأ الملم ـ ــا،
اجتماع ــا الق ــادم ،عل ــط تفملي ــا األحك ــام املش ــار إلي ــا الفقـ ـرتني  48و 49أع ــالأل ،وأن تض ـ ّـمن
تقرير ا الع وي ممللوماا عن التقدم ا رز ي ا الش ن؛
 -51يوايــم علــط أن املــادة  8مــن االتفــاق ال تعــتتشد أي رتــكا مــن أرتــكال املعــؤولية
أو التملويض وال ميكن اعتماد ا أساساً ل ل ؛

التمويا
 -52يق ـ ــرر أن املـ ـ ـوارد املالي ـ ــة املقدم ـ ــة إىل الشل ـ ــدان ال امي ـ ــة األطـ ـ ـراف ،س ـ ــياق ت فيـ ـ ـ
االتفــاق ،ي شغــي أن تملــزز ت فيـ سياســاهتا واس ـ،اتيجياهتا وأاةمت ــا وخطـ عمل ــا وإجرافاهتــا املتمللقــة
جمايل الت فيف والتكيف مملاً ،حبيـث تعـ م وقيـم الغـر مـن ـ ا االتفـاق ،ويـم
بتغ امل ا
ما و حمدد املادة  2م ؛
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 -53يقــرر أيض ـاً أن تعــملط الشلــدان املتقدمــة ،ويق ـاً للفقــرة  3مــن املــادة  9مــن االتفــاق،
إىل التمع ـ ـ ي ـ ــدي ا اعم ـ ــاعي الق ـ ــائم جم ـ ــال تملشئ ـ ــة األم ـ ـوال إىل غاي ـ ــة ع ـ ــام  2025س ـ ــياق
إجـرافاا تكيـف جمديـة ورتــفايية الت فيـ ؛ وحـدد مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف
اتفــاق بــاريس ،قشــا حلـول عــام  ،2025ــدياً كميـاً ااعيـاً جديــداً عتشتـ  100بليــون دوالر مــن
دوالراا الوالياا املتحدة الع ة ،مد مراعاة احتياجاا الشلدان ال امية وأولوياهتا؛
 -54يق ــر ب عي ــة املـ ـوارد املالي ــة الكايي ــة وال ــيت ميك ــن الت ش ــؤ ي ــا ،ــا يش ــما امل ــديوعاا
القائمـة علـط ال تــائع ،حعـب االقتضـاف ،مــن أجـا ت فيـ الـتـ ت ع العياسـاتية واحلـوايز اإلزابيـة ملفــض
االاشملااــاا ال اجتــة عــن إزالــة الغابــاا وتــد ور ا ،وبــدور احلفــاس علــط الغابــاا وإدارهتــا املعــتدامة،
وتملزي ــز خمزوا ــاا كرب ــون الغاب ــاا؛ وكـ ـ ل ب عي ــة الـ ـتـ ت ع العياس ــاتية الشديل ــة ،مث ــا ت ــع الت في ــف
والتكيف املش،كة من أجا اإلدارة العـليمة واملعـتدامة للغابـاا؛ و الوقـمم افعـ يؤكـد جمـدداً أعيـة
امل ــايد غ ـ الكربوايــة املرتشطــة ي ـ أل ال ـتـ ت ع؛ ويشــجد ت عــيم الــدعم املقــدم مــن ج ـاا م ــا املصــادر
الملامـة واملاصـة ،الث ائيـة واملتملـددة األطـراف ،مثـا الصـ دوق األخضـر للم ـا  ،واملصـادر الشديلـة ويقـاً
للمقرراا ذاا الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛
 -55يق ــرر أن يش ــر  ،دورت ـ ـ الثااي ــة والملش ـ ـرين ،عملي ــة لتحدي ــد اململلوم ــاا الـ ــيت
يتملـني علــط األطـراف تقــدمي ا ويقـاً للفقــرة  5مـن املــادة  9مـن االتفــاق بغيـة تقــدر توصـية لي ةــر يي ــا
مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمد ا دورت األوىل؛
 -56يق ــرر أيض ـاًكفال ــة أن تك ــون اململلوم ــاا املطلوب ــة ويق ـاً للفق ــرة  7م ــن امل ــادة  9م ــن
االتفاق مقدمةً ويقاً للطرائم واإلجرافاا واملشادئ التوجي ية املشار إلي ا الفقرة  91أدااأل؛

 -57يطلــب إىل اهليئــة الفرعيــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة أن تضــد طرائــم حلعــاو
امل ـوارد املاليــة املقدمــة واململش ـ ة عــر عمليــاا التــدخا الملامــة ويق ـاً للفقــرة  7مــن املــادة  9مــن االتفــاق
لكــي ي ةــر يي ــا م ـؤمتر األط ـراف دورت ـ الرابملــة والملش ـرين (تش ـرين الثــاا/اويمر  ،)2018يــدف
تق ــدر توص ــية إىل مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األطـ ـراف اتف ــاق ب ــاريس لي ة ــر يي ــا
ويملتمد ا دورت األوىل؛
دوق األخضـ ــر للم ـ ــا ومريـ ـ تـم الشيئـ ــة الملامليـ ــة ،وع ـ ـا
ـاق الص ـ ـ ت
 -58يقـ ــرر أن خيـ ــدم االتفـ ـ َ
دوق
دوق أق ــا الشل ــدان منـ ـواً والصـ ـ ت
الكياا ــان املكلف ــان بتش ــغيا اآللي ــة املالي ــة لالتفاقي ــة ،وكـ ـ ل صـ ـ ت
املان لتغ امل ا الل ان يديرعا مريم الشيئة الملاملية؛
 -59يعــلم ب ـ ن ص ـ دوق التكيــف ميكــن أن خيــدم االتفــاق ،ر ـاً بــاملقرراا ذاا الصــلة
ملـؤمتر األطـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األطـراف بروتوكــول كيوتــو ومـؤمتر األطـراف الملامــا بوصــف
اجتما األطراف اتفاق باريس؛
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 -60ي ــدعو مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األطـ ـراف بروتوك ــول كيوت ــو إىل
ال ةــر املعـ لة املشــار إلي ــا الفقــرة  59أعــالأل وتقــدر توصــية إىل مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصــف
اجتما األطراف اتفاق باريس دورت األوىل؛
 -61يوصي ب ن يقدم مؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف اتفـاق بـاريس
إىل الكياا ـ ــاا املكلف ـ ــة بتش ـ ــغيا اآللي ـ ــة املالي ـ ــة لالتفاقي ـ ــة إررت ـ ــاداا بش ـ ـ ن العياس ـ ــاا واألولوي ـ ــاا
الرااجمية ومملاي األ لية ذاا الصلة باالتفاق لي شر ا مؤمتر األطراف؛
 -62يق ــرر أن ت طش ــم عل ــط االتف ــاق ،م ــد تمل ــديا م ــا يل ــزم تملديلـ ـ  ،اإلررت ــاداا املوج ــة
للكيااــاا املكلفــة بتشــغيا اآلليــة املاليــة لالتفاقيــة وال ـواردة مقــرراا م ـؤمتر األط ـراف ذاا الصــلة،
ا يي ا تل املتفم علي ا قشا اعتماد االتفاق؛
ـاق اللج ـةت الدائمــة اململ يــة بالتمويــا ــا يتفــم مــد وظائف ــا
 -63يقــرر أيضـاً أن ــدم االتفـ َ
ومعؤولياهتا اليت حدد ا مؤمتر األطراف؛
 -64ح ــث املؤسع ــاا ال ــيت ــدم االتف ــاق عل ــط تملزي ــز الت ع ــيم وتق ــدر املـ ـوارد ل ــدعم
مشعــطة ويملالــة لتقــدر الطلشــاا واملوايقــة ،ومــن
االسـ،اتيجياا القطريــة التوجيـ مــن خــالل إجـرافاا ّ
خــالل مواصــلة دعــم ت ــب الشلــدان ال اميــة األط ـراف ،ــا ذل ـ أقــا الشلــدان من ـواً والــدول اعزريــة
الصغ ة ال امية ،حعب االقتضاف؛

تطوير التك ولوجيا واقل ا
 -65حــي علم ـاً بــالتقرير املؤقــمم للج ــة الت في يــة اململ يــة بالتك ولوجيــا بش ـ ن اإلررتــاداا
املتمللق ــة بالت في ـ ـ اململ ــزز ل ت ــائع عملي ــاا تقيـ ــيم االحتياج ــاا التك ولوجي ــة ال ـ ـوارد ذكر ــا الوايقـ ــة
FCCC/SB/2015/INF.3؛
 -66يقرر تملزيز رليـة التك ولوجيـا ويطلـب إىل اللج ـة الت في يـة اململ يـة بالتك ولوجيـا ومركـز
ورتشكة تك ولوجيا امل ـا أن يضـطلملا ،دعم مـا لت فيـ االتفـاق ،زيـد مـن األعمـال املتصـلة بـ مور
م ا ما يلي
(أ)

إجراف حبوث

جمال التك ولوجيا وتطوير ا وبيا ا المللمي؛

(و) تطوير وتملزيز القدراا والتك ولوجياا ا لية؛
 -67يطلب إىل اهليئـة الفرعيـة للمشـورة المللميـة والتك ولوجيـة أن تشـر  ،دورهتـا الرابملـة
واألربملــني (أيار/مــايو  ،)2016وضــد إطــار التك ولوجي ـا امل ش ـ وجــب الفقــرة  4مــن املــادة 10
من االتفـاق وأن تقـدم تقريـراً عـن اسـت تاجاهتا إىل مـؤمتر األطـراف ،لكـي يقـدم مـؤمتر األطـراف توصـية
بشـ ن ـ ا اإلطــار إىل مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصــف اجتمـا األطـراف اتفـاق بــاريس لي ةـر يي ـا
ويملتمد ا دورت األوىل ،مد مراعاة ضرورة أن ييعر اإلطار الة أمور م ا ما يلي
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(أ) تمل ــد وو ــديث عمليــاا تقي ــيم االحتياجــاا التك ولوجي ــة ،وك ـ ل الت في ـ اململ ــزز
ل تائج ــا ،وخاصــة خط ـ الملمــا وأيكــار املشــاريد املتمللقــة بالتك ولوجيــا ،مــن خــالل إعــداد مشــاريد
مقشولة لدى املصارف؛
(و)

تقدر دعم مايل وتقا مملزز لت في اتائع عملياا تقييم االحتياجاا التك ولوجية؛

( )

تقييم التك ولوجياا اعا زة لل قا؛

(د) تملزيــز الشيئــاا املواتيــة لتطــوير التك ولوجيــاا العــليمة اجتماعيـاً وبيئيـاً واقل ــا وإزالــة
احلواجز اليت تمل ،ذل ؛
 -68يقــرر أن تقــدم اللج ــة الت في يــة اململ يــة بالتك ولوجيــا ومركــز ورتــشكة تك ولوجيــا امل ــا
إىل مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف اتفـاق بـاريس ،عـن طريـم اهليئتـني الفـرعيتني،
تقارير بش ن أاشطت ما لدعم ت في االتفاق؛
 -69يق ــرر أيض ـاً إج ـراف تقي ــيم دوري لفملالي ــة وكفاي ــة ال ــدعم املق ــدم إىل رلي ــة التك ولوجي ــا
لدعم ت في االتفاق بش ن املعائا املتصلة بتطوير التك ولوجيا واقل ا؛
 -70يطلــب إىل اهليئ ــة الفرعي ــة للت في ـ أن تش ــر  ،دورهت ــا الرابمل ــة واألربمل ــني ،وض ــد
اطاق وطرائم التقييم الدوري املشار إلي الفقرة  69أعالأل ،مد مراعاة االستملرا ال ي زري مركز
ورتـشكة تك ولوجيـا امل ـا ويـم مــا ـو مشـار إليـ الفقــرة  20مـن املريـم العـابد للمقــرر /2م أ17-
وطرائــم اســت الن احلصــيلة الملامليــة املشــار إلي ــا املــادة  14مــن االتفــاق ،لكــي ي ةــر يي ــا م ـؤمتر
األطراف ويملتمد ا دورت املامعة والملشرين (تشرين الثاا/اويمر )2019؛

ب اف القدراا
 -71يقرر إاشاف ع ة باريس اململ ية بش اف القدراا اليت سيتمثا دي ا مملاعـة الثغـراا
واالحتياجاا ،احلالية وال ارتئة علط حد سواف ،جمال ت في أاشطة ب اف القدراا الشلـدان ال اميـة
األطراف وزيادة تملزيز ج ود ب اف القدراا ،ـا ذلـ اع ـود املش ولـة ييمـا يتصـا بتحقيـم االتعـاق
والت عيم أاشطة ب اف القدراا إطار االتفاقية؛
 -72يقــرر أيضـاً أن تــدير ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا خطــة الملمــا املشــار إلي ــا
الفقرة  73أدااأل وتشرف علي ا؛
 -73يقرر ك ل إطالق خطة عما للف،ة  2020-2016تشما األاشطة التالية
(أ) تقييم كيفية زيـادة التـمزر عـن طريـم التملـاون وتفـادي االزدواجيـة بـني اهليئـاا احلاليـة
امل ش ـ ة وجــب االتفاقيــة الــيت ت ف ـ أاشــطة ب ــاف القــدراا ،بوســائا م ــا التملــاون مــد املؤسعــاا
إطار االتفاقية وخارج ا؛
(و) وديد الثغراا واالحتياجاا
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( )

التشجيد علط تطوير واشر أدواا وم جياا لت في أاشطة ب اف القدراا؛

(د)

تملزيز التملاون علط الصمليد الملاملي واإلقليمي والوطا ودون الوطا؛

(ه) ودي ــد وا ــد أيض ــا املمارس ــاا والتح ــدياا والتج ــارو وال ــدرول املع ــتفادة م ــن
الملما ال ي تضطلد ب اهليئاا امل ش ة وجب االتفاقية جمال ب اف القدراا؛
(و) استكشـاف الكيفيـة الــيت ميكـن يــا للشلـدان ال اميــة األطـراف أن ت خـ علـط عاتق ــا
مع لة ب اف القدراا واحلفاس علي ا عر الزمان واملكان؛
(ز)

وديد يرن تملزيز القدراا علط املعتوى الوطا واإلقليمي ودون الوطا؛

(ا) تملزي ــز احل ـوار والت ع ــيم والتمل ــاون واالتع ــاق ب ــني الململي ــاا واملش ــادراا ذاا الص ــلة
امل درجــة إطــار االتفاقيــة ،بوســائا م ــا تشــادل اململلومــاا بش ـ ن أاشــطة اهليئــاا امل ش ـ ة وجــب
االتفاقية واس،اتيجياهتا جمال ب اف القدراا؛
(س)
رتشكة اإلا،امم؛

تقــدر إررتــاداا إىل األمااــة بش ـ ن تمل ــد وزيــادة تطــوير بواب ــة ب ــاف القــدراا عل ــط

 -74يقــرر أن تركــز ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا س ـ وياً علــط جمــال أو موضــو ذي
ص ــلة بتحع ــني التش ــادل التق ــا جم ــال ب ــاف الق ــدراا ،بغ ــر احلف ــاس عل ــط ممل ــارف حمدا ــة ع ــن
جناحاا وودياا ب اف القدراا بفملالية جمال بملي ؛
 -75يطلــب إىل اهليئــة الفرعيــة للت في ـ أن ت ـ ةم اجتماعــاا س ـ وية للج ــة بــاريس اململ يــة
بش اف القدراا أا اف ااملقاد الدوراا؛
 -76يطلــب أيض ـاً إىل اهليئــة الفرعيــة للت في ـ أن تضــد اختصاصــاا ع ــة بــاريس اململ يــة
بش ـ ــاف القـ ــدراا ،سـ ــياق االسـ ــتملرا الشـ ــاما الثالـ ــث لت في ـ ـ إطـ ــار ب ـ ــاف القـ ــدراا ،مـ ــد مراعـ ــاة
الفق ـراا  75-71أع ــالأل والفق ـرتني  79و 80أدا ــاأل ،وذلـ ـ ي ــدف التوص ــية ش ــرو مق ــرر بشـ ـ ن
أل املع لة لي ةر يي مؤمتر األطراف ويملتمدأل دورت الثااية والملشرين؛
 -77يـ ــدعو األط ـ ـراف إىل أن تقـ ــدم رراف ـ ــا بش ـ ـ ن عضـ ــوية ع ـ ــة بـ ــاريس اململ يـ ــة بش ـ ــاف
القدراا حبلول  9رذار/مارل )2(2016؛
جتمــد اململلومــاا املشــار إلي ــا
 -78يطلــب إىل األمااــة أن ّ
متفرقاا لت ةر يي ا اهليئة الفرعية للت في دورهتا الرابملة واألربملني؛

الفقــرة  77أعــالأل

وايقــة

 -79يقــرر أن تشــما املــدخالا املقدمــة إىل ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا ،الــة
م ــا تش ــما ،املع ــاعاا ،وات ــائع االس ــتملرا الش ــاما الثال ــث لت فيـ ـ إط ــار ب ــاف الق ــدراا ،والتقري ــر
_________________

( )2علط األطراف أن تقدم رراف ا باست دام بوابة تقدر اململلوماا
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الت ـوليفي الع ـ وي لاماا ــة بش ـ ن ت في ـ إط ــار ب ــاف الق ــدراا الشل ــدان ال امي ــة ،والتقري ــر التجميمل ــي
والتوليفي لامااة بشـ ن عمـا اهليئـاا امل شـ ة وجـب االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو امللحـم يـا جمـال
ب اف القدراا ،والتقارير املتمللقة تدى ديربان وبوابة ب اف القدراا؛
وتتي

 -80يطلــب إىل ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا أن تملــد تقــارير مرحليــة تق يــة س ـ وية
أل التقارير دوراا اهليئة الفرعية للت في اليت تملقد بالتزامن مد دوراا مؤمتر األطراف؛

 -81يقــرر أن يعــتملر  ،دورت ـ املامعــة والملش ـرين ،التقــدم ال ـ ي وــرزأل ع ــة بــاريس
اململ يــة بش ــاف القــدراا واحلاجــة إىل متديــد واليت ــا ومــدى يملاليت ــا وتملزيز ــا ،وأن يت ـ أي إج ـرافاا
يرا ــا م اس ــشة ي ــدف تق ــدر توص ــياا بش ـ ـ ن تملزي ــز ال،تيش ــاا املؤسع ــية لش ــاف الق ــدراا إىل م ـ ـؤمتر
األط ـ ـراف الملامـ ــا بوصـ ــف اجتمـ ــا األط ـ ـراف اتفـ ــاق بـ ــاريس دورت ـ ـ األوىل ،ـ ــا يتمارتـ ــط مـ ــد
الفقرة  5من املادة  11من االتفاق؛
 -82يطل ــب إىل اي ــد األط ـراف أن تكف ــا مراع ــاة التثقي ــف والت ــدريب والتوعي ــة الملام ــة،
ويــم مــا يــرد املــادة  6مــن االتفاقيــة و املــادة  12مــن االتفــاق ،مراعــاة كاييــة معــاعت ا الراميــة
إىل ب اف القدراا؛
 -83ي ــدعو م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األط ـراف اتف ــاق ب ــاريس إىل أن
يعتكشــف دورتـ األوىل العــشا الكفيلــة بتملزيــز ت في ـ أاشــطة التــدريب وتوعيــة اعم ــور ومشــاركت
ا االتفاق؛
ووصول إىل اململلوماا ،من أجا تملزيز اإلجرافاا الواردة

رتفايية اإلجرافاا والدعم
 -84يقــرر إاشــاف مشــادرة لش ــاف القــدراا مــن أجــا الشــفايية بغيــة ب ــاف القــدراا املؤسعــية
والتق يــة ،ملــا قشــا عــام  2020ومــا بملــدأل؛ وســتدعم ـ أل املشــادرة الشلــدان ال اميــة األطـراف ،ب ــاف علــط
طلش ا ،استيفاف متطلشاا الشفايية اململززة ا ددة املادة  13من االتفاق الوقمم امل اسب؛
 -85يقرر أيضاً أن هتدف مشادرة ب اف القدراا من أجا الشفايية إىل
(أ)

تملزيز املؤسعاا الوط ية

األاشطة املتمللقة بالشفايية ويقاً لاولوياا الوط ية؛

(و) تــوي مــا يلــزم مــن أدواا وتــدريب ومعــاعدة للويــاف باألحكــام امل صــون علي ــا
املادة  13من االتفاق؛
( )

املعاعدة علط وعني الشفايية رور الزمن؛

 -86ح ــث ويطل ــب إىل مري ــم الشيئ ــة الملاملي ــة أن يض ــد ال،تيش ــاا الالزم ــة ل ــدعم إاش ــاف
مشـ ــادرة ب ـ ــاف القـ ــدراا مـ ــن أجـ ــا الشـ ــفايية وتشـ ــغيل ا ،باعتشـ ــار ذل ـ ـ أولويـ ــة ضـ ــرورية ييمـ ــا يتصـ ــا
بـاإلبال  ،بعــشا تشـما تقــدر ترعـاا لــدعم الشلـدان ال اميــة األطـراف اعولـة العادسـة واعــوالا
التالية لتجديد موارد مريم الشيئة الملاملية ،الستكمال الدعم القائم املقدم إطار املريم؛
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 -87يق ـ ــرر تقي ـ ــيم م ـ ــدى ت في ـ ـ مش ـ ــادرة ب ـ ــاف الق ـ ــدراا م ـ ــن أج ـ ــا الش ـ ــفايية
االستملرا العابد ل،لية املالية؛

س ـ ــياق

 -88يطلب إىل مريم الشيئة الملاملية ،باعتشارأل يئة تشغيلية تابملة ل،لية املالية ،أن يدر
تقريرأل الع وي ال ي يقدم إىل مـؤمتر األطـراف ،اعتشـاراً مـن عـام  ،2016ممللومـاا عـن التقـدم ا ـرز
تصميم ووضد وت في مشادرة ب اف القدراا من أجا الشفايية املشار إلي ا الفقرة  84أعالأل؛
 -89يقـ ــرر أن تمت ـ ـ الشلـ ــدان ال اميـ ــة األط ـ ـراف ،عم ـ ـالً بـ ــالفقرة  2مـ ــن املـ ــادة  13مـ ــن
االتفـ ــاق ،املرواـ ــة ت في ـ ـ أحكـ ــام تل ـ ـ املـ ــادة ،ويشـ ــما ذل ـ ـ اطـ ــاق ووت ـ ـ ة ومعـ ــتوى تفاصـ ــيا
اإلب ــال  ،واط ــاق االس ــتملرا  ،ال ـ ي ميك ــن أن يت ــوخط أن تك ــون االستملراض ــاا القطري ــة اختياري ــة،
علــط أن تؤخ ـ أوج ـ املرواــة ـ أل االعتشــار لــدى وضــد الطرائــم واإلج ـرافاا واملشــادئ التوجي يــة
املشار إلي ا الفقرة  91أدااأل؛
 -90يق ــرر أيض ـ ـاً أن تق ــدم اي ــد األط ـ ـراف ،باس ــتث اف األط ـ ـراف م ــن أق ــا الشل ــدان من ـ ـواً
والــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة ،اململلومــاا املشــار إلي ــا الفقـراا  7و 8و 9و 10مــن املــادة 13
مــن االتفــاق ،حعــب االقتضــاف ،بــوت ة ال تقــا عــن مــرة واحــدة كــا س ـ تني ،وأا ـ بإمكــان األط ـراف
من أقا الشلدان منواً والدول اعزرية الصغ ة ال امية أن تقدم أل اململلوماا ،ويم تقدير ا؛
 -91يطل ــب إىل الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا باتف ــاق ب ــاريس وض ــد توص ــياا بش ـ ن
الطرائــم واإلج ـرافاا واملشــادئ التوجي يــة ويق ـاً للفقــرة  13مــن املــادة  13مــن االتفــاق ،ووديــد س ـ ة
استملراض ا ووديث ا األوىل وعملياا االستملرا والتحديث الالحقة ،حعب االقتضـاف ،علـط يـ،اا
م تةمــة ،كــي ي ةــر يي ــا مـؤمتر األطـراف دورتـ الرابملــة والملشـرين ،بغيــة إحالت ـا إىل مـؤمتر األطـراف
الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس لل ةر يي ا واعتماد ا دورت األوىل؛
 -92يطلـ ــب أيض ـ ـاً إىل الفريـ ــم الملامـ ــا امل صـ ــا اململـ ــا باتفـ ــاق بـ ــاريس أن ي خ ـ ـ
اعتش ــارأل ،ل ــدى وض ــد التوصـ ــياا بش ـ ـ ن الطرائ ــم واإلج ـ ـرافاا واملشـ ــادئ التوجي ي ــة املش ــار إلي ـ ــا
الفقرة  91أعالأل ،الة أمور م ا ما يلي
(أ)

أعية تيع وعني اإلبال والشفايية رور الزمن؛

(و) ضــرورة إتاحــة املرواــة للشلــدان ال اميــة األط ـراف الــيت ــي
ما تتمتد ب من قدراا؛

حاجــة إلي ــا

ضــوف

( )

ضرورة تملزيز الشفايية والدقة واالكتمال واالتعاق وقابلية املقاراة؛

(د)

ضرورة تفادي االزدواجية وك ل األعشاف اليت ال لزوم هلا علط األطراف وعلط األمااة؛

(ه) ض ــرورة ض ــمان حف ــاس األط ـ ـراف عل ــط األق ــا عل ــط وت ـ ـ ة واوعي ــة اإلب ــال ويق ـ ـاً
اللتزاماا كا طرف وجب االتفاقية؛
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(و)

ضرورة ضمان جت ب احلعاو املزدو ؛

(ز)

ضرورة ضمان العالمة الشيئية؛

 -93يطلــب ك ـ ل إىل الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس أن يعــت د ،لــدى
وض ـ ــد الطرائ ـ ــم واإلجـ ـ ـرافاا واملش ـ ــادئ التوجي ي ـ ــة املش ـ ــار إلي ـ ــا الفق ـ ــرة  91أع ـ ــالأل ،إىل التج ـ ــارو
املكتع ـ ــشة م ـ ــن الململي ـ ــاا األخ ـ ــرى ذاا الص ـ ــلة اعاري ـ ــة إط ـ ــار االتفاقي ـ ــة وأن ي خ ـ ـ ـ ـ أل الململي ـ ــاا
االعتشار؛
 -94يطل ــب إىل الفري ــم الملام ــا امل ص ــا اململ ــا باتف ــاق ب ــاريس ،ل ــدى وض ــد الطرائ ــم
واإلجرافاا واملشادئ التوجي ية املشار إلي ا الفقرة  91أعالأل ،أن يراعي الة أمور ما يلي
(أ) أصـ اف املرواــة املتاحــة للشلــدان ال اميــة األطـراف الــيت ــي
ما تتمتد ب من قدراا؛

حاجــة إلي ــا

ضــوف

(و) االتعاق بـني امل جيـة املشلـ ع ـا املعـاعة ا ـددة وط يـاً وم جيـة اإلبـال عـن
التقدم ا رز صوو وقيم املعاعة ا ددة وط ياً لكا طرف من األطراف؛
( ) تقــدر األط ـراف ممللومــاا عــن إج ـرافاا التكيــف والت طــي ل ـ ــا ذل ـ  ،إذا
ك ــان ذلـ ـ م اس ــشاً ،خطط ــا الوط ي ــة للتكي ــف ،بغي ــة القي ــام جمتمملـ ـةً بتش ــادل اململلوم ــاا وال ــدرول
املعتفادة؛
(د) الدعم املقدم ،مد وعني تقدر الـدعم مـن أجـا التكيـف والت فيـف علـط العـواف،
مــن خــالل الــة أمــور تشــما األرتــكال اعدوليــة املوحــدة ليفبــال عــن الــدعم ،ومراعــاة املعــائا الــيت
اةــرا يي ــا اهليئــة الفرعيــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة بش ـ ن م جيــاا اإلبــال عــن اململلومــاا
املاليــة ،وتملزيــز تقــارير الشلــدان ال اميــة األط ـراف عــن الــدعم املتلقــط ،ــا ذل ـ اســت دام وت ـ ا أل
وال تائع املتوقملة م ؛
(ه) اململلومـ ــاا ال ـ ـواردة تقييمـ ــاا ي ـ ـ،اا الع ـ ـ تني والتقـ ــارير األخـ ــرى الـ ــيت تضـ ــمل ا
اللج ة الدائمة اململ ية بالتمويا واهليئاا األخرى اململ ية امل درجة إطار االتفاقية؛
(و)

ممللوماا عن الت ا االجتماعي واالقتصادي لتداب التصدي؛

 -95يطلــب أيض ـاً إىل الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس أن يملمــا ،لــدى
وضــد الطرائــم واإلجـرافاا واملشــادئ التوجي يــة املشــار إلي ــا الفقــرة  91أعــالأل ،علــط تملزيــز رتــفايية
الدعم املقدم ويقاً للمادة  9من االتفاق؛
 -96يطلب ك ل إىل الفريم الملاما امل صـا اململـا باتفـاق بـاريس اإلبـال عـن تقـدم
األعم ـ ــال بش ـ ـ ن الطرائ ـ ــم واإلج ـ ـرافاا واملش ـ ــادئ التوجي ي ـ ــة املش ـ ــار إلي ـ ــا الفق ـ ــرة  91أع ـ ــالأل
الدوراا املقشلة ملؤمتر األطراف واالات اف من ا األعمال موعد ال يتجاوز عام 2018؛
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 -97يق ـ ــرر أن تتطش ـ ــم الطرائ ـ ــم واإلج ـ ـرافاا واملش ـ ــادئ التوجي ي ـ ــة ال ـ ــيت توض ـ ــد
الفقرة  91أعالأل حال بدف افاذ اتفاق باريس؛

إط ـ ــار

 -98يقــرر أيضـاً أن تعــت د الطرائــم واإلجـرافاا واملشــادئ التوجي يــة إلطــار الشــفايية ـ ا
إىل اة ــام القي ــال واإلب ــال والتحق ــم وأن و ــا اي ــة املط ــاف حم ــا ـ ـ ا ال ة ــام ،امل شـ ـ وج ــب
الفقـ ـراا  47-40و 64-60م ــن املق ــرر /1م أ 16-والفقـ ـراا  62-12م ــن املق ــرر /2م أ،17-
يور تقدر التقارير ال ائية لف،ة الع تني والتقارير ا داة لف،ة الع تني؛

احلصيلة الملاملية
 -99يطل ـ ــب إىل الفري ـ ــم الملام ـ ــا امل ص ـ ــا اململ ـ ــا باتف ـ ــاق ب ـ ــاريس أن ح ـ ــدد مص ـ ــادر
املدخالا للحصيلة الملاملية املشار إلي ا املادة  14من االتفاق وأن يقدم إىل مـؤمتر األطـراف تقريـراً
لكي يقدم مؤمتر األطراف توصية إىل مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس
لي ةر يي ا ويملتمد ا دورت األوىل ،علط أن يشما ذل علط سشيا ال كر ال احلصر
(أ)

ممللوماا عن

‘‘1

األار اإلاايل للمعاعاا ا ددة وط ياً اليت تشل ع ا األطراف؛

‘‘2

حالة ج ـود التكيّـف والـدعم والتجـارو واألولويـاا ،كمـا تـرد الشالغـاا املشـار
إلي ا الفقـرتني  10و 11مـن املـادة  7مـن االتفـاق ،و التقـارير املشـار إلي ـا
الفقرة  8من املادة  13من االتفاق؛

‘‘3

حشد وتقدر الدعم؛

(و) رخر التقارير الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية اململ ية بتغ امل ا ؛
( )

تقارير اهليئتني الفرعيتني؛

 -100يطلــب أيض ـاً إىل اهليئــة الفرعيــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة أن تعــدي املشــورة
بش ـ ـ ن الكيفي ــة ال ــيت ميك ــن ي ــا أن تفي ــد تقييم ــاا اهليئ ــة احلكومي ــة الدولي ــة اململ ي ــة بتغ ـ ـ امل ــا
اســت الن احلصــيلة الملامليــة لت فيـ االتفــاق عمـالً باملــادة  14م ـ وأن تقــدم تقريـراً عــن ـ أل املعـ لة
إىل الفريم الملاما امل صا اململا باتفاق باريس دورت الثااية؛
 -101يطلــب ك ـ ل إىل الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس أن يضــد طرائــم
الســت الن احلصــيلة الملامليــة املشــار إلي ــا املــادة  14مــن االتفــاق ويقــدم تقري ـراً ع ــا إىل م ـؤمتر
األطـ ـراف لك ــي يق ــدم مـ ـؤمتر األطـ ـراف توص ــية بـ ـ ل إىل مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا
األطراف اتفاق باريس لي ةر يي ا ويملتمد ا دورت األوىل؛
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تيع الت في واالمتثال
 -102يقـ ــرر أن تت ـ ـ لف اللج ـ ــة املشـ ــار إلي ـ ــا الفقـ ــرة  2مـ ــن املـ ــادة  15مـ ــن االتفـ ــاق
م ـ ــن  12عض ـ ـواً ذوي كف ـ ــافاا ممل ـ ــ،ف ي ـ ــا جم ـ ــاالا علمي ـ ــة أو تق ي ـ ــة أو اجتماعي ـ ــة اقتص ـ ــادية
أو قااوايــة ذاا ص ــلة ي ت ــش م م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف اجتمــا األط ـراف اتف ــاق ب ــاريس
علـط أسـال التمثيــا اعغـرا الملــادل ،علـط أن يكــون مـ م عضـوان مــن كـا جمموعــة مـن ا موعــاا
اإلقليميــة املمــس األمــم املتحــدة وعضــو واحــد مــن كــا مــن الــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة وأقــا
الشلدان منواً ،مد مراعاة دف التوازن بني اع عني؛
 -103يطلب إىل الفريم الملاما امل صا اململا باتفاق باريس أن يضـد الطرائـم واإلجـرافاا
الالزمــة لفملاليــة سـ عمــا اللج ــة املشــار إلي ــا الفقــرة  2مــن املــادة  15مــن االتفــاق ،حــم يعــتكما
الفريم الملاما امل صا اململا باتفاق باريس عمل بش ن أل الطرائـم واإلجـرافاا كـي ي ةـر يي ـا مـؤمتر
األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف اتفاق باريس ويملتمد ا دورت األوىل؛

أحكام ختامية
 -104يطلــب أيض ـاً إىل األمااــة أن تملمــا ،ألغ ـرا املــادة  21مــن االتفــاق حص ـراً ،علــط
تقريـر مـؤمتر األطـراف عـن دورتـ
أن تتي علـط موقمل ـا الشـشكي تـاري اعتمـاد االتفـاق وكـ ل
احلاديــة والملش ـرين ،ممللومــاا عــن أحــدث جممــو واعــشة مئويــة الاشملااــاا غــازاا الدييئــة الــيت تشل ـ
ع ـ ــا األط ـ ـراف االتفاقيـ ــة بالغاهتـ ــا الوط ي ـ ــة ،أو تقـ ــارير جـ ــرد ااشملااـ ــاا غـ ــازاا الدييئ ـ ــة،
أو تقارير ي،ة الع تني ،أو التقارير ا ّداة لف،ة الع تني؛

رابر ا -الرمل المرزز

رف ما ق ل تام 2020

 -105يملقد الملزم علط كفالة ب ل أقصـط قـدر هكـن مـن ج ـود الت فيـف
عام  ،2020بإجرافاا تشما ما يلي

يـ،ة مـا قشـا

(أ) ح ــث اي ــد أطـ ـراف بروتوك ــول كيوت ــو ال ــيت م تص ــدق بمل ــد عل ــط تمل ــديا الدوح ــة
لروتوكول كيوتو علط أن تصدق علي وت ف أل؛
(و) حث ايد األطـراف الـيت م تقـدم تمل ـداً بملـد
كااكون ،علط أن تقدم وت ف أل؛

جمـال الت فيـف

إطـار اتفاقـاا

( ) إع ــادة ت كي ــد م ــا أع ــرو ع ـ ـ م ــن ع ــزم الفقـ ـرتني  3و 4م ــن املق ــرر /1م أ19-
علــط تع ـريد الت في ـ الكامــا للمقــرراا الــيت جتعــد ال تــائع املتفــم علي ــا وجــب املقــرر /1م أ13-
وتملزيــز معــتوى الطمــوا يــ،ة مــا قشــا عــام  2020لضــمان ب ـ ل ايــد األط ـراف أعلــط معــتوى
هكن من ج ود الت فيف إطار االتفاقية؛
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(د) دعــوة الشلــدان ال اميــة األط ـراف الــيت م تقــدم تقارير ــا ا داــة األوىل لفــ،ة الع ـ تني
أقرو وقمم هكن؛
إىل أن تفملا ذل
( ـ) ح ــث اي ــد األطـ ـراف عل ــط املش ــاركة ،الوق ــمم امل اس ــب ،عملي ــاا القي ــال
واإلبــال والتحقــم القائمــة إطــار اتفاقــاا كــااكون ،لتشيــان مــا وــرزأل مــن تقــدم ت في ـ تمل ــداهتا
جمال الت فيف؛
 -106يشــجد األط ـراف علــط الــ،ويع لــدى اع ــاا اململ يــة مــن األط ـراف وغ ـ األط ـراف
إللغائ ــا الط ــوعي لوح ــداا االاشملاا ــاا ،م ــد جت ــب احلع ــاو امل ــزدو للوح ــداا الص ــادرة إط ــار
بروتوكول كيوتو ،ا ذل وحداا خفض االاشملاااا اململتمد الصاحلة لف،ة االلتزام الثااية؛
 -107ح ــث األط ـ ـراف املض ــيفة واملش ـ ـ،ية علـ ــط أن تشلّـ ـ بش ــفايية ع ــن ات ـ ـائع الت فيـ ــف
امل قولـة دوليـاً ،ــا ذلـ ال تــائع املعـت دمة للويـاف بــالوعود الدوليـة ،ووحــداا االاشملااـاا الصــادرة
إطار بروتوكول كيوتو من أجا تملزيز العالمة الشيئية وجت ب احلعاو املزدو ؛
 -108يمل ــ،ف بالقيمـ ــة االجتماعيـ ــة واالقتصـ ــادية والشيئيـ ــة إلج ـ ـرافاا الت فيـ ــف الطوعيـ ــة
وم ايمل ا املش،كة للتكيف والصحة والت مية املعتدامة؛
 -109يملقـ ــد الملـ ــزم علـ ــط أن يملـ ــزز ،الفـ ــ،ة  ،2020-2016عمليـ ــة الفحـ ــا التقـ ــا
القائم ـ ــة جم ـ ــال الت في ـ ــف ا ـ ــددة الفق ـ ــرة (5أ) م ـ ــن املق ـ ــرر /1م أ 19-و الفق ـ ــرة  19م ـ ــن
املقرر /1م أ ،20-مد مراعاة أحدث اململارف المللمية ،بطرق تشما ما يلي
(أ) تش ــجيد األطـ ـراف و يئ ــاا االتفاقي ــة وامل ةم ــاا الدولي ــة عل ــط املش ــاركة ـ ـ أل
الململيــة ،ــا ذل ـ  ،حعــب االقتضــاف ،بالتملــاون مــد اع ــاا اململ يــة امل اســشة مــن غ ـ األط ـراف،
وتشــادل خراهتــا واق،احاهتــا ،ــا ذلـ مــا ي شثــم عــن األحــداث اإلقليميــة ،والتملــاون تيعـ ت فيـ
العياســاا واملمارســاا واإلج ـرافاا ا ــددة خــالل ـ أل الململيــة ويق ـاً لاولويــاا الوط يــة جمــال
الت مية املعتدامة؛
(و) الع ــملي ،بالتش ــاور م ــد األط ـ ـراف ،إىل وع ــني ي ــرن وص ــول املـ ـراف م ــن الشل ــدان
ال امية األطراف ومن غ األطراف إىل أل الململية ومشاركت م يي ا؛
( ) توجيـ ـ طل ــب إىل اللج ــة الت في ي ــة اململ ي ــة بالتك ولوجي ــا ومرك ــز ورت ــشكة تك ولوجي ــا
امل ا للقيام ا يلي ويقاً لوالية كا م ما
‘ ‘1املش ــاركة اجتماع ــاا امل ـ ـراف التق ي ــني وتملزي ــز ج ــود م الرامي ــة إىل تيع ـ ـ ت في ـ ـ
العياســاا واملمارســاا واإلجـرافاا ا ــددة خــالل ـ أل الململيــة ودعــم األطـراف
توسيد اطاق ا؛
‘ ‘2تقــدر ممللومــاا حمداــة بااتةــام خــالل اجتماعــاا امل ـراف التق يــني عــن التقــدم ا ــرز
تيع ـ ـ ت في ـ ـ العياسـ ــاا واملمارسـ ــاا واإلج ـ ـرافاا الـ ــيت سـ ــشم وديـ ــد ا خـ ــالل
أل الململية؛
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‘ ‘3إدرا ممللوم ــاا ع ــن أاش ــطت ما امل فـ ـ ة
املش ،إىل مؤمتر األطراف؛

إط ــار ـ ـ أل الململي ــة

تقريرع ــا العـ ـ وي

(د) تشـ ــجيد األط ـ ـراف علـ ــط االسـ ــتفادة الفملالـ ــة مـ ــن مركـ ــز ورتـ ــشكة تك ولوجيـ ــا امل ـ ــا
للحصـ ــول علـ ــط املعـ ــاعدة وضـ ــد مق،حـ ــاا مشـ ــاريد معـ ــتدامة اقتصـ ــادياً وبيئي ـ ـاً واجتماعي ـ ـاً
أل الململية وت طوي علط إمكاااا فيف كش ة؛
ا االا اليت تودد
 -110يش ـ ــجد الكياا ـ ــاا التش ـ ــغيلية ل،لي ـ ــة املالي ـ ــة التابمل ـ ــة لالتفاقي ـ ــة عل ـ ــط املش ـ ــاركة
اجتماعــاا امل ـراف التق يــني وإعــالم املشــاركني عــاعت ا تيع ـ إح ـراز تقــدم ت في ـ العياســاا
واملمارساا واإلجرافاا ا ددة أا اف عملية الفحا التقا؛
 -111يطلـ ـب إىل األماا ــة أن تـ ـ ةم الململي ــة املش ــار إلي ــا
اتائج ا بطرق تشما ما يلي

الفق ــرة  109أع ــالأل وت ش ــر

(أ) الملمــا ،بالتشــاور مــد اللج ــة الت في يــة اململ يــة بالتك ولوجيــا وامل ةمــاا املت صصــة
ذاا الص ــلة ،عل ــط ت ة ــيم اجتماع ــاا م تةم ــة لل ـ ـراف التق ي ــني ترك ــز عل ــط سياس ــاا وهارس ــاا
وإجرافاا حمددة متثا أيضا املمارساا وميكن توسيد اطاق ا وتكرار ا؛
(و) الملمــا ،أعقــاو االجتماعــاا املشــار إلي ــا الفقــرة (111أ) أعــالأل ،علــط أن
توــدث س ـ وياً و الوقــمم امل اســب للمعــاعة املل ــا املوج ـ إىل واضــملي العياســاا املشــار إلي ـ
الفقرة  ) (111أدااأل ،ورقة تق يـة بشـ ن م ـايد الت فيـف وامل ـايد املشـ،كة املت تيـة مـن العياسـاا
واملمارسـ ــاا واإلج ـ ـرافاا الراميـ ــة إىل زيـ ــادة الطمـ ــوا جمـ ــال الت فيـ ــف ،وبش ـ ـ ن خيـ ــاراا دعـ ــم
ت في ا ،وي شغي إتاحة اململلوماا املتمللقة يا رتكا إلك،وا س ا االستملمال؛
ازرين املشــار إلي مــا الفقــرة  121أداــاأل ،علــط إعــداد
( ) الملمــا ،بالتشــاور مــد امل ـؤ َ
مل ــا لواضــملي العياســاا يضــم ممللومــاا عــن العياســاا واملمارســاا واإلج ـرافاا ا ــددة الــيت
متث ـ ــا أيض ـ ــا املمارس ـ ــاا ،وال ـ ــيت ميك ـ ــن تغيـ ـ ـ اطاق ـ ــا وتكرار ـ ــا ،وع ـ ــن املي ـ ــاراا املتاح ـ ــة ل ـ ــدعم
ت في ـ ا ،وك ـ ا عــن املشــادراا التملاوايــة ذاا الصــلة ،واشــر ـ ا املل ــا قشــا كــا دورة مــن دوراا
مـ ـؤمتر األطـ ـراف بشـ ـ رين عل ــط األق ــا باعتش ــارأل إسـ ـ اماً احل ــدث الريي ــد املع ــتوى املش ــار إلي ـ ـ
الفقرة  120أدااأل؛
 -112يقرر أن الململية املشار إلي ـا الفقـرة  109أعـالأل ي شغـي أن تتـ ةم بصـورة مشـ،كة
ب ــني اهليئ ــة الفرعي ــة للت فيـ ـ واهليئ ــة الفرعي ــة للمش ــورة المللمي ــة والتك ولوجي ــة وي شغ ــي أن تت فـ ـ بص ــورة
معتمرة حم عام 2020؛
 -113يقــرر أيض ـاً أن تزــري
أعالأل يدف وعني يملاليت ا؛
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 -114يملقــد الملــزم علــط أن تملــزز الشلــدان املتقدمــة األط ـراف تــوي الــدعم الملاجــا والكــا
جمــاالا التمويــا والتك ولوجيــا وب ــاف القــدراا لتملزيــز معــتوى الطمــوا ســياق اإلج ـرافاا الــيت
تت ـ ا األط ـراف قشــا عــام  ،2020و ـ ا العــياق حــث بشــدة الشلــدان املتقدمــة األط ـراف علــط
ريـد معـتوى دعم ـا املـايل ،مـد وضـد خارطـة طريـم ملموسـة لتحقيـم اهلـدف املتمثـا االرتـ،ا
تق ــدر  100بلي ــون دوالر سـ ـ وياً حبل ــول ع ــام  2020ألغـ ـرا الت في ــف والتكي ــف ،وزي ــادة متوي ــا
إج ـرافاا التكيــف زيــادة امــة عــن معــتوياهتا احلاليــة ولتقــدر املزيــد مــن الــدعم املالئــم علــط صــمليد
التك ولوجيا وب اف القدراا؛
 -115يقرر إجراف حوار تيعـ ي ـوازاة الـدورة الثاايـة والملشـرين ملـؤمتر األطـراف بغيـة تقيـيم
التق ــدم ا ــرز ت في ـ الفق ـرتني  3و 4م ــن املق ــرر /1م أ ،19-وودي ــد الف ــرن ذاا الص ــلة لتملزي ــز
تــوي امل ـوارد املاليــة ،ألغ ـرا مــن بي ــا دعــم تطــوير التك ولوجيــا واقل ــا وب ــاف القــدراا ،مــن أجــا
ودي ــد الع ــشا الكفيل ــة بتملزي ــز مع ــتوى الطم ــوا ج ــود الت في ــف ال ــيت تشـ ـ هلا اي ــد األطـ ـراف،
ا يشما وديد الفرن ذاا الصلة لتملزيز تقدر الدعم وتملشئت وهتيئة بيئاا مواتية؛
 -116حــي علم ـاً مــد التقــدير ب تــائع براــامع عمــا ليمــا  -بــاريس الــيت تعــت د إىل م ـؤمتر
القمة اململا بامل ا ال ي دعا إىل عقدأل األمني الملام لامم املتحدة  23أيلول/سشتمر 2014؛
 -117يرحــب بــاع ود الــيت تشـ هلا اع ــاا اململ يــة مــن غـ األطـراف لتكثيــف إجرافاهتــا
جم ــال امل ــا  ،ويش ــجد عل ــط تع ــجيا تلـ ـ اإلجـ ـرافاا بواب ــة اع ــاا الفاعل ــة م ــن غـ ـ ال ــدول
املاصة بالملما املتمللم بامل ا ()3؛
 -118يشجد األطراف علط الملما عن كثـب مـد اع ـاا اململ يـة مـن غـ األطـراف حلفـز
اع ود الرامية إىل تملزيز إجرافاا الت فيف والتكيف؛
 -119يشــجد أيضـاً اع ــاا اململ يــة مــن غـ األطـراف علــط زيــادة مشــاركت ا
املشار إلي ما الفقرة  109أعالأل والفقرة  124أدااأل؛

الململيتــني

 -120يوايـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ــط أن يملقـ ـ ـ ــد ،عم ـ ـ ـ ـالً بـ ـ ـ ــالفقرة  21مـ ـ ـ ــن املقـ ـ ـ ــرر /1م أ ،20-وب ـ ـ ـ ــاف
علـ ـ ــط براـ ـ ــامع عمـ ـ ــا ليمـ ـ ــا  -بـ ـ ــاريس وبـ ـ ــالتزامن مـ ـ ــد كـ ـ ــا دورة مـ ـ ــن دوراا م ـ ـ ـؤمتر األط ـ ـ ـراف
الف،ة  ،2020-2016حدااً رييد املعتوى يرمي إىل
(أ) مواصــلة تملزيــز املشــاركة الرييملــة املعــتوى ييمــا يتمللــم بت في ـ امليــاراا واإلج ـرافاا
العياس ــاتية ال ارت ــئة ع ــن الململيت ــني املش ــار إلي م ـا الفق ــرة  109أع ــالأل والفق ــرة  124أدا ــاأل ،ب ــافً
علط املل ا املوج إىل واضملي العياساا املشار إلي الفقرة  ) (111أعالأل؛
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(و) إتاحــة يرصــة ليفعــالن عــن ج ــود ومشــادراا ووالفــاا طوعيــة جديــدة أو مملــززة،
ــا ذل ـ ـ ت في ـ ـ العياس ــاا واملمارس ــاا واإلج ـ ـرافاا ال ارت ــئة ع ــن الململيت ـ ـني املش ــار إلي م ـ ـا
الفقــرة  109أعــالأل والفقــرة  124أداــاأل واململروضــة املل ــا املوج ـ إىل واضــملي العياســاا املشــار
إلي الفقرة  ) (111أعالأل؛
( ) تقي ــيم التطـ ــوراا ذاا الصـ ــلة واإلق ـ ـرار بـ ــاع ود واملشـ ــادراا والتحالفـ ــاا الطوعيـ ــة
اعديدة أو اململززة؛
(د) إتاحـ ــة يـ ــرن مفيـ ــدة وم تةمـ ــة ملشـ ــاركة رت صـ ــياا رييملـ ــة املعـ ــتوى مـ ــن األط ـ ـراف
وامل ةماا الدولية واملشادراا التملاواية الدولية واع اا اململ ية من غ األطراف مشاركة يملالة؛
رييمل ـ ــي املع ـ ــتوى يملم ـ ــالن باس ـ ــم رئ ـ ــيس م ـ ـ ـؤمتر األط ـ ـ ـراف
ازرين َ
 -121يق ـ ــرر تملي ـ ــني م ـ ـ ـؤ َ
وي ــتكفالن ،ع ــن طري ــم املش ــاركة الرييمل ــة املع ــتوى اململ ــززة الف ــ،ة  ،2020-2016بتيعـ ـ ت فيـ ـ
اع ود احلالية ب جاا وإطـالق ج ـود ومشـادراا ووالفـاا طوعيـة جديـدة أو مملـززة وتوسـيد اطاق ـا،
بطرق تشما ما يلي
(أ) الملمـا مـد األمي ــة الت في يـة ورئيعــي مـؤمتر األطـراف احلـاليَني ورنيســائ املقشلـني علــط
ت عيم احلدث الع وي الرييد املعتوى املشار إلي الفقرة  120أعالأل؛
(و) الملم ــا م ــد األط ـراف امل تم ــة واع ــاا اململ ي ــة م ــن غ ـ األط ـراف ،ألغ ـرا
تملزيز املشادراا الطوعية لراامع عما ليما  -باريس؛

م ــا

( ) تقــدر إررتــاداا إىل األمااــة بش ـ ن ت ةــيم اجتماعــاا امل ـراف التق يــني املشــار إلي ــا
الفقرة (111أ) أعالأل والفقرة (129أ) أدااأل؛
 -122يق ــرر أيض ـ ـاً أن امل ـ ـؤازرين الرييمل ــي املعـ ــتوى املشـ ــار إلي م ــا الفقـ ــرة  121أعـ ــالأل
ي شغــي أن يملمــال الملــادة ملــدة س ـ تني ،وتتقــاطد واليتاعــا خــالل س ـ ة كاملــة لضــمان االســتمرارية،
ويم ما يلي
(أ) ي شغــي أن يملــني رئــيس الــدورة احلاديــة والملش ـرين مل ـؤمتر األط ـراف م ـؤازراً واحــداً يملمــا
ملدة س ة واحدة اعتشاراً من تاري تمليي حم اليوم األخ من الدورة الثااية والملشرين ملؤمتر األطراف؛
(و) ي شغــي أن يملــني رئــيس الــدورة الثاايــة والملش ـرين مل ـؤمتر األط ـراف م ـؤازراً واحــداً يملمــا
ملــدة س ـ تني اعتشــاراً مــن تــاري تمليي ـ حــم اليــوم األخ ـ مــن الــدورة الثالثــة والملش ـرين مل ـؤمتر األط ـراف
(تشرين الثاا/اويمر )2017؛
ملني بملد ذل كا رئـيس الحـم ملـؤمتر األطـراف مـؤازراً واحـداً يملمـا ملـدة
( ) ي شغي أن يت ّ
ازر اململني سابقاً امل ت ية واليت ؛
س تني وخيلف املؤ َ
 -123يـ ــدعو ايـ ــد األط ـ ـراف امل تمـ ــة وامل ةمـ ــاا ذاا الصـ ــلة إىل دعـ ــم الملمـ ــا ال ـ ـ ي
يضطلد ب املؤازران املشار إلي ما الفقرة  121أعالأل؛
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 -124يقرر أن يطلم،

الف،ة  ،2020-2016عملية يحا تقا بش ن التكيف؛

 -125يقرر أيضاً أن تعملط الململيـة املشـار إلي ـا الفقـرة  124أعـالأل إىل وديـد الفـرن
احلقيقيـة الكفيلـة بتملزيــز القـدرة علـط التحمــا واحلـد مـن القابليــة للتـ ار وزيـادة ي ــم إجـرافاا التكيــف
وت في ا؛
 -126يقــرر ك ـ ل أن الململيــة املش ــار إلي ــا الفق ــرة  124أعــالأل ي شغ ــي أن تش ــ،
ت ةيم ا اهليئة الفرعية للت في واهليئة الفرعية للمشورة المللمية والتك ولوجية وت ف ا ع ة التكيف؛
 -127يقرر متابملة الململية املشار إلي ا
(أ)

الفقرة  124أعالأل عن طريم

تيع تشادل املمارساا اعيدة والتجارو والدرول املعتفادة؛

(و) ودي ــد اإلج ـ ـرافاا ال ــيت ميكـ ــن أن تمل ــزز بش ــكا كش ـ ـ ت في ـ ـ إج ـ ـرافاا التكيـ ــف،
ــا يي ــا اإلجـ ـرافاا ال ــيت م ــن رتـ ـ ا أن تمل ــزز الت وي ــد االقتص ــادي ووق ــم م ــايد مش ــ،كة جم ــال
الت فيف؛
( )

تملزيز الملما التملاوا

جمال التكيف؛

(د) وديــد يــرن تملزيــز الشيئــاا التمكي يــة ووعــني تقــدر الــدعم مــن أجــا التكيــف،
سياق العياساا واملمارساا واإلجرافاا ا ددة؛
 -128يق ـ ـرر أيض ـ ـاً أن ت خ ـ ـ عملي ـ ــة الفح ـ ــا التق ـ ــا بش ـ ـ ن التكي ـ ــف املش ـ ــار إلي ـ ــا
الفقــرة  124أعــالأل االعتشــار الململيــة والطرائــم وال ـواتع وا صــالا والــدرول املعــتفادة مــن عمليــة
الفحا التقا جمال الت فيف املشار إلي ا الفقرة  109أعالأل؛
 -129يطلب إىل األمااة أن تدعم الململية املشار إلي ا

الفقرة  124عن طريم

(أ) ت ةـ ــيم اجتماعـ ــاا تق يـ ــة م تةمـ ــة لل ـ ـراف تركـ ــز علـ ــط سياسـ ــاا واس ـ ـ،اتيجياا
وإجرافاا حمددة؛
(و) القي ــام سـ ـ وياً ،باالس ــت اد إىل االجتماع ــاا املش ــار إلي ــا الفق ــرة (129أ) أع ــالأل
و الوق ـ ـ ــمم امل اس ـ ـ ــب للمع ـ ـ ــاعة املل ـ ـ ــا املوج ـ ـ ـ ـ إىل واض ـ ـ ــملي العياس ـ ـ ــاا املش ـ ـ ــار إلي ـ ـ ـ ـ
الفقــرة  ) (111أعــالأل ،ورقــة تق يــة عــن يــرن تملزيــز إجـرافاا التكيــف ،وكـ ل عــن خيــاراا دعــم
ت في ا ،وي شغي إتاحة اململلوماا املتمللقة يا رتكا إلك،وا س ا االستملمال؛
 -130يق ــرر أن تق ــوم ع ــة التكي ــف ،ع ــد ت في ـ ـ الململي ــة املش ــار إلي ــا الفق ــرة 124
أع ــالأل ،بع ــلو واستكش ــاف ط ــرق ملراع ــاة ال،تيش ــاا القائم ــة ييم ــا يتملل ــم بـ ـرامع الملم ــا واهليئ ــاا
واملؤسعــاا املتصــلة بــالتكيف إطــار االتفاقيــة وإزــاد أوج ـ تــمزر ممل ــا واالعتمــاد علي ــا ،لضــمان
االاعجام وأقصط قيمة هك ة؛
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 -131يق ــرر أيضـ ـاً أن ز ــري ،ب ــاالق،ان م ــد التقي ــيم املش ــار إليـ ـ
تقييماً للململية املشار إلي ا الفقرة  124أعالأل ،من أجا وعني يملاليت ا؛

الفق ــرة  113أع ــالأل،

 -132يــدعو األط ـراف وامل ةمــاا املراقشــة إىل تقــدر ممللومــاا عــن الفــرن املشــار إلي ــا
الفقرة  125أعالأل حبلول  3رتشاس/يراير 2016؛

خامس ا -الجهات المرنية م غير األطراف
 -133يرحــب بــاع ود الــيت تشـ هلا ايــد اع ــاا اململ يــة مــن غـ األطـراف للتصــدي لتغـ
امل ــا واالس ــتجابة لـ ـ  ،ــا يي ــا ج ــود ا تم ــد امل ــدا والقط ــا امل ــان واملؤسع ــاا املالي ــة وامل ــدن
وغ ا من العلطاا دون الوط ية؛
 -134ي ــدعو اع ــاا اململ ي ــة م ــن غ ـ األط ـراف املش ــار إلي ــا الفق ــرة  133أع ــالأل إىل
تكثيــف ج ود ــا ودعــم إجـرافاا خفــض االاشملااــاا و/أو ب ــاف القــدرة علــط التحمــا وخفــض قابليــة
الت ار باآلاار الضارة لتغ امل ا  ،وبيان ـ أل اع ـود عـن طريـم بوابـة اع ـاا الفاعلـة مـن غـ الـدول
املاصة بالملما املتمللم بامل ا ( )4املشار إلي ا الفقرة  117أعالأل؛
 -135يع ــلم بض ــرورة تملزي ــز ممل ــارف ا تممل ــاا ا لي ــة والش ــملوو األص ــلية وتك ولوجياهت ــا
وهارســاهتا وج ود ــا ييمــا يتمللــم بالتصــدي لتغـ امل ــا والتملامــا مملـ  ،وي شــل م ـراً لتشــادل التجــارو
واملمارساا الفضلط بش ن الت فيف والتكيف علط حنو رتاما ومتكاما؛
 -136يعـلم أيضـاً ب عيـة تقـدر ا فـزاا ألاشـطة خفـض االاشملااـاا ،ـا
م ا العياساا ا لية وتعمل الكربون؛

ذلـ أدواا

سا سا -شؤ ن اإل ارف الميزا ية
 -137حــي علمـاً باآلاــار التقديريــة امل،تشــة امليزاايــة علــط األاشــطة املشــار إلي ــا ـ ا
املقرر اليت ست ف ا األمااة ،ويطلـب إىل األمااـة أن تضـطلد بـاإلجرافاا املطلوبـة وجـب ـ ا املقـرر
ر اً بتواير املوارد املالية؛
 -138يؤك ــد احلاج ــة امللح ــة إىل إتاح ــة مـ ـوارد إض ــايية م ــن أج ــا ت فيـ ـ اإلجـ ـرافاا ذاا
ـ ا املقــرر ،وت في ـ برا ــامع الملمــا املشــار إلي ـ
الصــلة ،ــا ذل ـ اإلج ـرافاا املشــار إلي ــا
الفقرة  9أعالأل؛
 -139حث األطراف علط تقدر ترعاا من أجا ت في

ا املقرر

الوقمم امل اسب.

_________________
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المر ق
اتفاق باري
إن األطراف
باعتشار ا أطراياً
ب حتاالتفاقيةحت،

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

وإذ تملما قتضط م ا ديربان للملما اململ ّـزز امل شـ وجـب املقـرر /1م أ 17-الصـادر عـن
مؤمتر األطراف االتفاقية دورت العابملة عشرة،
وس ــملياً م ــا إىل وقي ــم ـدف االتفاقي ــة واس،رت ــاداً شادئ ــا ،ــا ذل ـ مش ــدأ اإلاص ــاف
واملعؤولياا املش،كة وإن كاامم متشاي ة ومراعاة قدراا كا طرف ،ضوف الةروف الوط ية امل تلفة،
وإذ تدر احلاجـة إىل تصـ ّد يملـال وتـدرزي للت ديـد امللـ الـ ي يشـكل تغـ امل ـا  ،اسـت اداً
إىل أيضا اململارف المللمية املتاحة،
وإذ تــدر أيضـاً االحتياجــاا ا ـ ّددة والةــروف املاصــة للشلــدان ال اميــة األطـراف ،ال ســيما
تل القابلة للت ار بوج خان باآلاار الضارة لتغ امل ا  ،ويم ما ت ا علي االتفاقية،
وإذ تضــد اعتشار ــا علــط حنــو كامــا االحتياجــاا ا ــددة واألوضــا املاصــة ألقــا الشلــدان
منواً ييما يتصا بتمويا التك ولوجيا واقل ا،
وإذ تــدر أن األط ـراف قــد ال تت ـ ار بتغ ـ امل ــا يحعــب ،بــا أيض ـاً بماــار التــداب املت ـ ة
للتصدي ل ،
وإذ تؤكــد مــا ليفجـرافاا املتمللقــة بتغـ امل ــا وعمليــاا التصــدي لـ وراــارأل مــن عالقــة وايقــة
بالوصول امل صف إىل الت مية املعتدامة والقضاف علط الفقر،
وإذ تـ ــدر األولويـ ــة األساسـ ــية املتمثلـ ــة ضـ ــمان األمـ ــن الغ ـ ـ ائي والقضـ ــاف علـ ــط اعـ ــو ،
وب وج قابلية ت ار اةم اإلاتا الغ ائي بصفة خاصة باآلاار الضارة لتغ امل ا ،
وإذ تض ــد اعتشار ــا ض ــرورة وقي ــم التح ــول المل ــادل للق ــوى الملامل ــة وإز ــاد الملم ــا الك ــرر
والوظائف الالئقة ،ويقاً لاولوياا اإلمنائية ا ددة وط ياً،
وإذ تقــرّ ب ـ ن تغ ـ امل ــا يشــكا رتــاغالً مشــ،كاً للشش ـرية ،وأا ـ ي شغــي لاط ـراف ،ع ــد ا ــاذ
اإلجرافاا للتصدي لتغ امل ا  ،أن و،م وتملزز وتراعـي مـا يقـد علـط كـا م ـا مـن التزامـاا متمللقـة
حبق ـ ــوق اإلاع ـ ــان ،واحل ـ ــم الص ـ ــحة ،وحق ـ ــوق الش ـ ــملوو األص ـ ــلية وا تممل ـ ــاا ا لي ـ ــة وامل ـ ــاجرين
واألطف ــال واألرتـ ـ ان ذوي اإلعاق ــة واألرتـ ـ ان الـ ـ ين يمليش ــون أوض ــاعاً ش ــة ،واحل ــم الت مي ــة،
يضالً عن املعاواة بني اع عني ومتكني املرأة واإلاصاف بني األجيال،
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إلي ا

وخزااــاا غــازاا الدييئــة املشــار
وإذ تقــر ب عيــة أن توف ـ وتتملـ ّـزز ،حعــب االقتضــاف ،بواليــد ّ
االتفاقية،

وإذ تالحـ أعيــة كفالــة ســالمة ايــد الـ ةم اإليكولوجيــة ،ــا يي ــا ا يطــاا ،واايــة الت ــو
الشيولــوجي ،و ــو مــا تملـ ّـر ع ـ بملــض الثقايــاا ب حتأم ــا األر حت ،وإذ تش ـ إىل أعيــة مف ــوم حتالملدالــة
امل اخيةحت لدى الشملض ،وذل ع د ا اذ إجرافاا للتصدي لتغ امل ا ،
وإذ تؤكــد أعيــة التمللــيم والتــدريب والتوعيــة الملامــة ومشــاركة اعم ــور ووص ـول إىل اململلومــاا
والتملاون علط ايد املعتوياا املعائا اليت يت اوهلا ا االتفاق،
وإذ تـدر أعيــة مشـاركة ايــد معــتوياا احلكـم وخمتلــف اع ــاا الفاعلـة ،ويقـاً للتشـريملاا
الوط ية لكا من األطراف ،التصدي لتغ امل ا ،
وإذ ت ــدر أيضـ ـاً أن أمن ــاس المل ــي املع ــتدامة وأمن ــاس االس ــت ال واإلات ــا املع ــتدامة ،ال ــيت
تضطلد يي ا الشلدان املتقدمة األطراف بدور ريادي ،تؤدي دوراً اماً التصدي لتغ امل ا ،
قد اتفقمم علط ما يلي

الما ف 1
ألغرا

ا االتفاق ،ت طشم التملاريف الواردة

املادة  1من االتفاقية .وباإلضاية إىل ذل

(أ) يتقصد بـمصطل حتاالتفاقيةحت اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن تغـ امل ـا  ،الـيت
اعتتمدا ايويور  9أيار/مايو 1992؛
(و) يقصد بـمصطل حتمؤمتر األطرافحت مؤمتر األطراف
( )

يقصد بـمصطل حتالطرفحت الطرف

االتفاقية؛

ا االتفاق.

الما ف 2
 -1يرمــي ـ ا االتفــاق ،مــن خــالل وعــني ت في ـ االتفاقيــة ،و ــا يشــما ــدي ا ،إىل
توطي ــد االس ــتجابة الملاملي ــة للت دي ــد ال ـ ي يش ــكل تغ ـ امل ــا  ،س ــياق الت مي ــة املع ــتدامة وج ــود
القضاف علط الفقر ،بوسائا م ا
(أ) اإلبقاف علـط ارتفـا متوسـ درجـة احلـرارة الملامليـة حـدود أقـا بكثـ مـن درجتـني
مئــويتني يــوق مع ــتوياا مــا قش ــا احلقشــة الص ـ اعية ومواصــلة اع ــود الراميــة إىل حص ــر ارتفــا درج ــة
احل ـرارة حــد ال يتجــاوز  1.5درجــة مئويــة يــوق معــتوياا مــا قشــا احلقشــة الص ـ اعية ،تعــليماً ب ـ ن
ذل سوف يقلا بصورة كش ة خماطر تغ امل ا وراارأل؛
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(و) وتملزيز القدرة علط التكيف مد اآلاار الضارة لتغـ امل ـا وتملزيـز القـدرة علـط ومـا
تغ امل ا وتوطيد الت مية املفيضة ااشملاااا غازاا الدييئة ،علط حنو ال ي دد إاتا األغ ية؛
( ) وجمل ــا الت ــديقاا املالي ــة متمارت ــية م ــد مع ــار ي ــؤدي إىل ت مي ــة خفيض ــة ااشملاا ــاا
غازاا الدييئة وقادرة علط وما تغ امل ا .
 -2ســيت ف ـ ا االتف ــاق علــط حن ــو زعــد اإلاصــاف ومش ــدأ املعــؤولياا املش ــ،كة وإن
كاامم متشاي ة وقدراا كا طرف ،ضوف الةروف الوط ية امل تلفة.

الما ف 3
علــط ايــد األطـراف أن تضــطلد بــاع ود الطموحــة ا ــددة املـواد  4و 7و 9و 10و11
و 13وأن تشلـ ع ـا ،باعتشار ــا معـاعاا حمـددة وط يـاً تصـب التصـدي الملــاملي لتغـ امل ـا  ،مــن
أج ــا وقي ــم غـ ــر ـ ـ ا االتف ــاق امل صـ ــون علي ـ ـ امل ــادة  .2وسـ ــتمثا ج ــود اي ــد األط ـ ـراف
تقدماً حرز علط مر الزمن ،علـط أن تتراعـط يي ـا احلاجـة إىل دعـم الشلـدان ال اميـة األطـراف الت فيـ
الفملال هل ا االتفاق.

الما ف 4
 -1مــن أجــا وقيــم ــدف درجــة احل ـرارة الطويــا األجــا ا ــدد املــادة  ،2هتــدف
األطراف إىل وقيم وقف عاملي الرتفـا ااشملااـاا غـازاا الدييئـة أقـرو وقـمم هكـن ،تمعـلِّمة بـ ن
وقـ ــف ارتفـ ــا االاشملااـ ــاا سـ ــيتطلب وقت ـ ـاً أطـ ــول مـ ــن الشلـ ــدان ال اميـ ــة األط ـ ـراف؛ وإىل االضـ ــطال
بت فيضــاا س ـريملة بمل ــد ذل ـ ويق ـاً أليضــا اململ ــارف المللميــة املتاحــة ،م ــن أجــا وقي ــم ت ـوازن ب ــني
االاشملاا ــاا الششـ ـرية امل شـ ـ م ــن املص ــادر وعملي ــاا إزالت ــا بواس ــطة الشوالي ــد ال ص ــف الث ــاا م ــن
القرن ،علط أسال اإلاصاف و سياق الت مية املعتدامة واع ود الرامية إىل القضاف علط الفقر.
 -2يمل ّد كا طرف ويتشل معاعاا متتاليـة حمـددة وط يـاً يملتـزم وقيق ـا ويتمل ـد ا .وتعـملط
األطراف إىل ا اذ تداب فيف حملية يدف وقيم أ داف تل املعاعاا.
 -3ســتمثا املعــاعة التاليــة ا ــددة وط ي ـاً لكــا طــرف تقــدماً يتجــاوز معــاعت الرا ــة
ا ــددة وط ي ـاً وستجعــد أعلــط طمــوا هكــن ل ـ  ،ــا يراعــي معــؤوليات املشــ،كة وإن كااــمم متشاي ــة
وقدرات  ،ضوف الةروف الوط ية امل تلفة.
 -4ي شغــي أن تواصــا الشلــدان املتقدمــة األط ـراف أداف دور ــا الريــادي عــن طريــم اعتمــاد
أ ــداف مطلقــة ملفــض االاشملااــاا علــط اطــاق االقتصــاد .وي شغــي للشلــدان ال اميــة األط ـراف أن تواصــا
وعــني ج ود ــا املتمللقــة بــالت فيف ،وتتشــجد علــط التحــول مــد مــرور الــزمن صــوو أ ــداف ملفــض
االاشملاااا أو وديد ا علط اطاق االقتصاد ،ضوف الةروف الوط ية امل تلفة.
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 -5يتقدم الدعم إىل الشلدان ال امية األطراف من أجـا ت فيـ ـ أل املـادة ،ويقـاً للمـواد 9
و 10و ،11تعــليماً ب ـ ن تملزيــز الــدعم املق ـ ّدم إىل الشلــدان ال اميــة األط ـراف سيعــم بشلــو معــتوى
أعلط من الطموا إجرافاهتا.
 -6ميكـن ألقـا الشلـدان منـواً والـدول اعزريــة الصـغ ة ال اميـة أن تملـ ّد اسـ،اتيجياا وخططـاً
وإجرافاا للت مية املفيضة ااشملاااا غازاا الدييئة وأن تشل ع ا ،ا يراعي ظروي ا املاصة.
 -7ميكـن مل ـايد الت فيـف املشــ،كة ال اجتـة عمـا تت ـ أل األطـراف مـن إجـرافاا للتكيّــف
و/أو ما تضمل من خط للت ويد االقتصادي أن تع م اتائع الت فيف وجب أل املادة.
 -8تق ــدم اي ــد األطـ ـراف ،ع ــد اإلب ــال ع ــن معاعات ـ ـ ا ا ــددة وط يـ ـاً ،اململلوم ــاا
الالزمــة للوضــوا والشــفايية والف ــم ويقـاً للمقــرر /1م أ 21-وأي مقــرراا ذاا صــلة ملـؤمتر األطـراف
ا االتفاق.
الملاما بوصف اجتما األطراف
 -9يتشلِّـ كــا طــرف عــن معــاعة حمــددة وط يـاًكــا مخــس س ـ واا ويق ـاً للمقــرر /1م أ21-
وأي مقرراا ذاا صلة ملؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف ـ ا االتفـاق ،مراعيـاً
ذل اتائع عملية است الن احلصيلة الملاملية املشار إلي ا املادة .14
 -10ي ةــر م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف
الزم ية املش،كة للمعاعاا ا ددة وط ياً دورت األوىل.

ـ ا االتفــاق

األطــر

 -11ز ــوز لط ــرف أن يملـ ـ ّدل أي وق ــمم مع ــاعت القائم ــة ا ــددة وط يـ ـاً ي ــدف ري ــد
معتوى الطموا يي ا ،ويقاً ليفررتاداا اململتمدة من مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف
ا االتفاق.
 -12تتعجا املعاعاا ا ددة وط ياً اليت تشل ع ا األطراف سجا عام تتمل دأل األمااة.
 -13وتع ـ ــب األطـ ـ ـراف مع ـ ــاعاهتا ا ـ ــددة وط يـ ـ ـاً .و س ـ ــياق احتع ـ ــاو م ـ ــا يـ ـ ـرتش
ع ــاعاهتا ا ــددة وط ي ـاً م ــن ااشملاا ــاا بش ـرية امل ش ـ وعملي ــاا إزال ــة هل ــا ،تمل ـ ّـزز األط ـراف الع ــالمة
الشيئيــة والشــفايية والدقــة واالكتمــال وقابليــة املقاراــة واالتعــاق ،وتكفــا جت ــب احلعــاو املــزدو  ،ويقـاً
ا االتفاق.
ليفررتاداا اململتمدة من مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف
 -14ي شغــي لاطـراف ،ســياق معــاعاهتا ا ــددة وط يـاً ،أن تراعــي ،ع ــد إقـرار وت فيـ
إج ـ ـرافاا الت في ـ ــف املتص ـ ــلة باالاشملاا ـ ــاا الشش ـ ـرية امل ش ـ ـ وعملي ـ ــاا إزالت ـ ــا ،حع ـ ــب االقتض ـ ــاف،
األساليب واإلررتاداا القائمة وجب االتفاقية ضوف أحكام الفقرة  13من أل املادة.
َ
 -15تراع ــي األط ـراف ت في ـ ـ ا االتف ــاق رت ـواغا األط ـراف ال ــيت تك ــون اقتص ــاداهتا
األكثر تملرضاً لت ا اا تداب التصدي ،ال سيما الشلدان ال امية األطراف.

اف  -ـ ــا يي ـ ــا م ةمـ ــاا التكام ـ ــا االقتصـ ــادي اإلقليم ـ ــي ودوهل ـ ــا
 -16تتـ ـ ـ طر األط ـ ـر ت
األعض ــاف ،ال ــيت توص ــلمم إىل اتف ــاق يقض ــي بالتص ــرف جمتممل ــة وج ــب الفق ــرة  2م ــن ـ ـ أل امل ــادة،
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ص ــا لك ــا ط ــرف الف ــ،ة
األماا ـةَ ب حك ــام ذل ـ االتف ــاق ،ــا ذل ـ مع ــتوى االاشملاا ــاا امل ّ
الزم ي ــة ذاا الص ــلة ،ع ــد إبالغ ــا ع ــن مع ــاعاهتا ا ــددة وط ي ـ ـاً .وتشلِّـ ـ األماا ــة ب ــدور ا أط ـ ـراف
االتفاقية واملوقملني علي ا ب حكام ذل االتفاق.
 -17يكــون كــا طــرف ذل ـ االتفــاق معــؤوالً عــن معــتوى ااشملااات ـ ا ــدد االتفــاق
واملشار إلي الفقرة  16من أل املادة ويقاً للفقرتني  13و 14من أل املادة وللمادتني  13و.15
 -18إذا تصــريمم األط ـراف جمتمملــة إطــار م ةمــة للتكامــا االقتصــادي اإلقليمــي ــي
افع ـ ـ ا ط ـ ــرف ـ ـ ـ ا االتف ـ ــاق ،وبالتض ـ ــامن ممل ـ ــا ،ي ـ ــإن ك ـ ــا دول ـ ــة عض ـ ــو م ةم ـ ــة التكام ـ ــا
االقتص ــادي اإلقليم ــي تل ـ ـ تك ــون مع ــؤولة فرد ــا وبالتض ــامن م ــد م ةم ــة التكام ــا االقتص ــادي
اإلقليمــي عــن معــتوى ااشملاااهتــا امل صــون عليـ االتفــاق املشل ـ ع ـ وجــب الفقــرة  16مــن ـ أل
املادة ويقاً للفقرتني  13و 14من أل املادة وللمادتني  13و.15
 -19ي شغــي أن تعــملط ايــد األط ـراف إىل وضــد اس ـ،اتيجياا إمنائيــة خفيضــة ااشملااــاا
غ ــازاا الدييئ ــة وطويل ــة األج ــا واإلب ــال ع ــا ،واض ــملةً اعتشار ــا امل ــادة  2ومراعيـ ـةً مع ــؤولياهتا
املش،كة وإن كاامم متشاي ة وقدراا كا م ا ،ضوف الةروف الوط ية امل تلفة.

الما ف 5
 -1ي شغ ــي أن تت ـ ـ األطـ ـراف إجـ ـرافاا ترم ــي ،حع ــب االقتض ــاف ،إىل ص ــون وتملزي ــز
بوالي ــد وخزاا ــاا غ ــازاا الدييئ ــة وي ــم م ــا يتش ــار إلي ـ ـ الفق ــرة (1د) م ــن امل ــادة  4م ــن االتفاقي ــة
و ا يشما الغاباا.
 -2تشجد األطـراف علـط ا ـاذ إجـرافاا ترمـي ،بوسـائا مـن بي ـا املـديوعاا القائمـة
علــط ال تــائع ،إىل ت في ـ ودعــم اإلطــار القــائم امل صــون علي ـ اإلررتــاداا واملقــرراا ذاا الصــلة
الــيت ســشم االتفــاق علي ــا وجــب االتفاقيــة بش ـ ن ال ـإل ع العياســاتية وا ف ـزاا اإلزابيــة لااشــطة
املتمللق ــة خبفـ ــض االاشملااـ ــاا ال ااـ ــة عـ ــن إزالـ ــة الغابـ ــاا وتـ ــد ور ا ،ودور حف ـ ـ الغابـ ــاا وإدارهتـ ــا
املعــتدامة وتملزيــز امل زواــاا الكربوايــة للغابــاا الشلــدان ال اميــة؛ وال ـإل ع العياســاتية الشديلــة ،مــن
قشيا اـت ت ـع الت فيـف والتكيـف املشـ،كة لـيفدارة العـليمة واملعـتدامة للغابـاا ،مـد إعـادة ت كيـد أعيـة
وفيز امل ايد غ الكربواية املرتشطة ي أل الإلـ ت ع ،حعب االقتضاف.

الما ف 6
 -1تعـ ـلِّم األطـ ـراف بـ ـ ن ت ــار بمل ــض األطـ ـراف الع ــملي إىل تمل ــاون ط ــوعي ت فيـ ـ
معاعاهتا ا ددة وط ياً إلتاحة معـتوى أعلـط مـن الطمـوا إجرافاهتـا املتمللقـة بـالت فيف والتكيـف
وتملزيز الت مية املعتدامة والعالمة الشيئية.
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 -2تمل ـ ّـزز األط ـراف ،ع ــد املش ــاركة عل ــط أس ــال ط ــوعي ــع تملاواي ــة ت ط ــوي عل ــط
اســت دام اتــائع فيــف م قولــة دولي ـاً الويــاف عــاعاهتا ا ــددة وط ي ـاً ،الت مي ـةَ املعــتدامة وتكفــا
العالمة الشيئية والشفايية ،ا ذلـ علـط صـمليد احلكـم ،وتطشـم حماسـشة حمكمـة لكفالـة الـة أمـور
ـب احلع ــاو امل ــزدو  ،متارت ــياً م ــد اإلررت ــاداا اململتم ــدة م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف
م ــا جتّـ ت
ا االتفاق باريس.
اجتما األطراف
 -3يكــون اســت دام اتــائع الت فيــف امل قولــة دولي ـاً وقيــم املعــاعاا ا ــددة وط ي ـاً
وجب ا االتفاق طوعياً ومرخصاً ب من األطراف املشاركة.
في ــف ااشملاا ــاا غ ــازاا الدييئ ــة
 -4تت شـ ـ وج ــب ـ ـ ا االتف ــاق رلي ــة للمع ــاعة
ودعــم الت ميــة املعــتدامة ضــد لعــلطة وتوجي ـ م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف
ا االتفاق ،لتعت دم ا األطـراف علـط أسـال طـوعي ،وتتشـرف علي ـا يئـة يتمليِّ ـا مـؤمتر األطـراف
ا االتفاق ،وهتدف إىل ما يلي
الملاما بوصف اجتما األطراف
(أ)
الوقمم ذات ؛

تملزي ـ ــز الت في ـ ــف م ـ ــن ااشملاا ـ ــاا غ ـ ــازاا الدييئ ـ ــة وتوطي ـ ــد الت مي ـ ــة املع ـ ــتدامة

(و) ووفيز وتيع مشـاركة الكيااـاا الملامـة واملاصـة املـرخا هلـا مـن جااـب األطـراف
الت فيف من ااشملاااا غازاا الدييئة؛
( ) واملع ــاعة خف ــض مع ــتوياا ااشملاا ــاا الط ــرف املض ــيف ،ال ـ ي سيع ــتفيد م ــن
أاشــطة فيــف ت ــتع ع ــا فيضــاا لالاشملااــاا ميكــن أن يعــت دم ا طــرف رخــر للويــاف عــاعت
ا ددة وط ياً؛
(د)

ووقيم فيف عام لالاشملاااا الملاملية.

 -5ال تتعــت دم فيضــاا االاشملااــاا ال اجتــة عــن اآلليــة املشــار إلي ــا الفقــرة  4مــن
أل املادة إاشاا وقيم الطرف املضيف معـاعت ا ـددة وط يـاً إذا مـا اسـت دم ا طـرف رخـر
إاشاا وقيم معاعت ا ددة وط ياً.
ا االتفـاق أن يتعـت دم
 -6يكفا مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف
اصيب من الملوائد املت تية من األاشطة املضطلد يا إطـار اآلليـة املشـار إلي ـا الفقـرة  4مـن ـ أل
املــادة لتغطيــة ال فقــاا اإلداريــة وملعــاعدة الشلــدان ال اميــة األطـراف القابلــة للتـ ار بوجـ خــان باآلاــار
الضارة لتغ امل ا علط الوياف بتكاليف التكيف.
ـ ا االتف ــاق قواع ــد
 -7يملتم ــد م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األط ـراف
وطرائم وإجرافاا اآللية املشار إلي ا الفقرة  4من أل املادة دورت األوىل.
 -8تقــر األط ـراف ب عي ــة إتاحــة اـت ت ــع غ ـ ســوقية متكاملــة و ولي ــة ومتوازاــة لاط ـراف
ملعاعدهتا ت في معاعاهتا ا ددة وط ياً ،سياق الت مية املعتدامة والقضاف علط الفقر ،علط حنو
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م عم ويملال ،ا يشما الة أمور الت فيف والتكيف والتمويا واقا التك ولوجيا وب اف القـدراا،
حعب االقتضاف .وهتدف أل الإل ع إىل ما يلي
(أ)

تملزيز معتوى الطموا

جمايل الت فيف والتكيف؛

(و) وتملزيز مشاركة القطاعني الملام واملان
( )

ت في املعاعاا ا ددة وط ياً؛

وإتاحة يرن للت عيم بني خمتلف األدواا وال،تيشاا املؤسعية ذاا الصلة.

 -9ح ـ ّدد وج ــب ـ ا االتفــاق إط ــار لل ـإلـ ت ع غ ـ العــوقية إزاف الت مي ــة املع ــتدامة م ــن
أجا تملزيز الإلـ ت ع غ العوقية املشار إلي ا الفقرة  8من أل املادة.

الما ف 7
 -1تضــد األط ـراف وجــب ـ ا االتفــاق اهلــدف الملــاملي املتمللــم بــالتكيف واملتمثــا
تملزيــز القــدرة علــط التكيــف وتوطيــد القــدرة علــط التحمــا واحلــد مــن قابليــة الت ـ ار بتغ ـ امل ــا  ،بغيــة
املعــاعة الت ميــة املعــتدامة وكفالــة اســتجابة مالئمــة بشـ ن التكيــف ســياق ــدف درجــة احلـرارة
املشار إلي املادة .2
تقر األطراف ب ن التكيف يشكا ودياً عاملياً يواج ـ اعميـد ولـ أبملـاد حمليـة ودون
-2
ّ
وط يـة ووط يــة وإقليميــة ودوليــة ،وأاـ ع صــر أساسـي االســتجابة الملامليــة الطويلــة األجــا لتغـ امل ــا
ومعاعة رئيعية يي ا حلماية الششر وسشا الملي والإلةتم اإليكولوجية ،رخ ةً اعتشار ا االحتياجـاا
امللحة والفورية للشلدان ال امية األطراف القابلة للت ار بوج خان باآلاار الضارة لتغ امل ا .
ّ
 -3يتمل ــ،ف و ــود التكي ــف ال ــيت تشـ ـ هلا الشل ــدان ال امي ــة األطـ ـراف ويقـ ـاً للطرائ ــم ال ــيت
ا االتفاق دورت األوىل.
يملتمد ا مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف

 -4تق ــر األط ـراف ب ـ ن ــا حالي ـاً حاج ــة ماس ــة إىل التكي ــف وب ـ ن م ــن رت ـ ن بل ــو
معــتوياا أعلــط مــن الت فيــف أن يقلــا احلاجــة إىل ج ــود تكيــف إضــايية ،وأن تزايــد احتياجــاا
التكيف ميكن أن ي طوي علط تزايد تكاليف التكيف.
 -5تعــلم األط ـراف ب ـ ن إج ـرافاا التكيــف ي شغــي أن تتشــد ج ـاً قطــري التوجي ـ يراعــي
القضــايا اع عــااية ويقــوم علــط املشــاركة ويتعــم بالشــفايية الكاملــة ،ويراعــي الفئــاا وا تمملــاا ا ليــة
والتةتم اإليكولوجية القابلة للت ار ،وي شغي أن يعت د إىل أيضـا ال تـائع المللميـة املتاحـة وع ـد االقتضـاف
إىل اململــارف التقليديــة ومملــارف الشــملوو األصــلية وال ـتةتم اململرييــة ا ليــة وأن يع،رتــد يــا بغيــة إدمــا
التكيف العياساا واإلجرافاا االجتماعية  -االقتصادية والشيئية ،حعب االقتضاف.
 -6تق ــر األطـ ـراف ب عي ــة دع ــم ج ــود التكي ــف والتمل ــاون ال ــدويل املتملل ــم ي ــا وب عي ــة
مراعاة احتياجاا الشلدان ال اميـة األطـراف ،ال سـيما تلـ القابلـة للتـ ار بوجـ خـان باآلاـار الضـارة
لتغ امل ا .
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 -7ي شغــي أن تمل ــزز األط ـراف تملاو ــا مــن أج ــا تــدعيم إج ـرافاا التكيّــف ،عل ــط حن ــو
يراعي إطار كااكون للتكيف ،ا يشما ما يلي
(أ) تشــادل اململلومــاا واملمارســاا اعيــدة والتجــارو والــدرول املعــتفادة ،ــا يشــما،
حعب االقتضاف ،اعوااب املتصلة بالمللم والت طي والعياساا والت في إجرافاا التكيف؛
(و) وتملزي ــز ال،تيش ــاا املؤسع ــية ،ــا يي ــا ترتيش ــاا االتفاقي ــة ال ــيت ــدم ـ ا االتف ــاق،
لدعم توليف اململلوماا واململارف ذاا الصلة ،وتقدر الدعم واإلررتاداا التق ية لاطراف؛
( ) وتملزي ــز اململـ ــارف المللمي ــة املتمللقـ ــة بامل ــا  ،ـ ــا يش ــما الشحـ ــوث واملراقش ــة امل جيـ ــة
لل ةام امل اخي واةم اإلا ار املشكر ،علط حنو يتع،رتد ب املدماا امل اخية و ا اذ القرار؛

(د) ومع ـ ـ ــاعدة الشل ـ ـ ــدان ال امي ـ ـ ــة األطـ ـ ـ ـراف ودي ـ ـ ــد هارس ـ ـ ــاا التكي ـ ـ ــف الفملال ـ ـ ــة،
واحتياجـاا التكيـف ،واألولويـاا ،ومـا يتقـدم ويتتلقــط مـن دعـم إلجـرافاا وج ـود التكيـف ،وكـ ل
التحدياا والثغراا بطريقة تتعم وتشجيد املمارساا اعيدة؛
(ه)

ووعني يملالية إجرافاا التكيف ودميومت ا.

 -8تشجد امل ةماا والوكاالا املت صصة لامـم املتحـدة علـط دعـم ج ـود األطـراف
لت فيـ اإلجـرافاا املشـار إلي ــا الفقـرة  7مــن ـ أل املــادة ،رخـ ًة اعتشار ــا أحكـام الفقــرة  5مــن
أل املادة.
 -9يش ـ ــار ك ـ ــا ط ـ ــرف ،حع ـ ــب االقتض ـ ــاف ،عملي ـ ــاا ط ـ ــي التكي ـ ــف وت فيـ ـ ـ
اإلجـرافاا ،ــا ذلـ وضـد أو تملزيــز املطـ و/أو العياسـاا و/أو املعــاعاا ذاا الصــلة ،الــيت
قد تشما ما يلي
(أ)

ت في اإلجرافاا و/أو التمل داا و/أو اع ود

جمال التكيف؛

(و) وعملية صياغة وت في خط التكيف الوط ية؛
( ) وتقيــيم راــار تغ ـ امل ــا وقابليــة الت ـ ار ب ـ بغيــة وضــد إج ـرافاا ذاا أولويــة حمــددة
وط ياً ،مد مراعاة الفئاا واألماكن والإلةتم اإليكولوجية القابلة للت ار؛
(د)

ورصد خط وسياساا وبرامع وإجرافاا التكيف وتقييم ا والتمللم م ا؛

( ـ) وب ــاف ق ــدرة ال ـ ـإلةم االجتماعي ــة االقتصـ ــادية وال ـ ـإلةم اإليكولوجيـ ــة عل ــط التحمـ ــا،
بوسائا تشما الت ويد االقتصادي واإلدارة املعتدامة للموارد الطشيملية.
 -10ي شغــي لكــا طــرف ،حعــب االقتضــاف ،أن يقــدم بالغـاً عــن التكيــف وح ّداـ دوريـاً،
وميكــن أن يشــما ـ ا الــشال أولوياتـ واحتياجاتـ جمــال الت فيـ والــدعم وخططـ وإجرافاتـ  ،دون
التعشب أي عبف إضا يقد علط الشلدان ال امية األطراف.
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وح ـ ّدث
 -11يتقــدم الــشال املتمللــم بــالتكيف املشــار إلي ـ الفقــرة  10مــن ـ أل املــادة ت
دورياً ،كمل صر من بالغاا أو واائم أخرى أو مق،اـاً يـا ،حعـب االقتضـاف ،ـا يشـما خطـة تكيـف
وط ية و/أو معاعة حمددة وط ياً ويم ما و مشار إلي الفقرة  2من املادة  ،4و/أو بالغاً وط ياً.
 -12يع ــجا ال ــشال املتملل ــم ب ــالتكيف ،املش ــار إلي ـ
سجا عام تتمل دأل األمااة.

الفق ــرة  10م ــن ـ أل امل ــادة،

 -13يتق ــدم إىل الشل ــدان ال امي ــة األط ـراف دع ــم دويل متواص ــا وممل ــزز لت في ـ الفق ـراا 7
أل املادة ،ويقاً ألحكام املواد  9و 10و.11
و 9و 10و 11من
 -14ترمي عملية اسـت الن احلصـيلة الملامليـة املشـار إلي ـا
م ا ما يلي
(أ)

املـادة  14إىل الـة أمـور،

إقرار ج ود التكيف اليت تش هلا الشلدان ال امية األطراف؛

(و) ووعني ت في إجرافاا التكيف مـد مراعـاة الـشال املتمللـم بـالتكيف املشـار إليـ
الفقرة  10من أل املادة؛
( )
إلي

واستملرا

مالفمة ويملالية التكيف والدعم املقدم من أجا التكيف؛

(د) واســتملرا التقــدم الملــام ا ــرز
الفقرة  1من أل املادة.

وقيــم اهلــدف الملــاملي

جمــال التكيــف املشــار

الما ف 8
 -1تمل،ف األطراف ب عية جت ب املعائر واألضـرار املرتشطـة باآلاـار الضـارة لتغـ امل ـا
وتقليل ــا والتص ــدي هل ــا ،ــا ذل ـ ـ الة ـ ـوا ر اعوي ــة القص ــوى والة ـ ـوا ر الشطيئ ــة احل ــدوث ،ودور
الت مية املعتدامة احلد من خماطر املعائر واألضرار.
ضــد رليــة وارســو الدوليــة اململ يــة باملعــائر واألض ـرار املرتشطــة بت ـ ا اا تغ ـ امل ــا
-2
لعــلطة م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوصــف اجتم ــا األط ـراف ـ ا االتف ــاق وتوجي ـ وز ــوز تملزيز ــا
ا االتفاق.
وتوطيد ا ويقاً ملا يقررأل مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف
 -3ي شغ ــي لاط ـراف أن تمل ــزز الف ــم واإلجـ ـرافاا وال ــدعم ،بوس ــائا م ــا رلي ــة وارس ــو
الدولي ــة ،حع ــب االقتض ــاف ،عل ــط أس ــال تمل ــاوا وتيع ـ ي ييم ــا يتملل ــم باملع ــائر واألض ـرار املرتشط ــة
باآلاار الضارة لتغ امل ا .
 -4وتشملـاً لـ ل  ،ميكــن أن يشــما التملــاون والتيعـ مــن أجــا تملزيــز الف ــم واإلجـرافاا
والدعم ا االا التالية
(أ)
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(و) واالستملداد للطوارئ؛

الت مني؛

( )

والةوا ر الشطيئة احلدوث؛

(د)

واحلوادث اليت قد ت طوي علط خعائر وأضرار دائمة وال رجملة يي ا؛

(ه)

وتقييم امل اطر وإدارهتا علط حنو رتاما؛

(و)

وتع يالا الت مني ضد امل اطر ،وجتميـد امل ـاطر امل اخيـة ،وغـ ذلـ مـن حلـول

(ز)

واملعائر غ االقتصادية؛

(ا)

وقدرة ا تمملاا ا لية وسشا الملي

وال ةم اإليكولوجية علط التحما.

 -5تتمل ــاون رلي ــة وارس ــو الدولي ــة م ــد اهليئ ــاا وأيرق ــة املـ ـراف القائم ــة وج ــب االتف ــاق،
وك ل مد امل ةماا و يئاا املراف ذاا الصلة خار االتفاق.

الما ف 9
 -1تقــدم الشلــدان املتقدمــة األط ـراف م ـوارد ماليــة ملعــاعدة الشلــدان ال اميــة األط ـراف
كا من الت فيف والتكيف مواصلةً اللتزاماهتا القائمة وجب االتفاقية.
-2

تتشجد األطراف األخرى علط تقدر أو مواصلة تقدر

ا الدعم طوعياً.

إطــار ج ــود عامليــة ،ي شغــي أن تواصــا الشلــدان املتقدمــة األط ـراف ريادهتــا لتملشئــة
-3
التموي ــا امل ــاخي م ــن طائف ــة واس ــملة م ــن املص ــادر واألدواا والق ـواا ،م ــد اإلرت ــارة إىل ال ــدور اهل ــام
لامـ ـوال الملام ــة ،م ــن خ ــالل جمموع ــة خمتلف ــة م ــن اإلجـ ـرافاا ،م ــا دع ــم االسـ ـ،اتيجياا القطري ــة
التوجيـ ـ  ،ومراع ــاة احتياج ــاا الشل ــدان ال امي ــة األطـ ـراف وأولوياهت ــا .وي شغ ــي أن تش ــكا ـ ـ أل التملشئ ــة
للتمويا امل اخي تقدماً يتجاوز اع ود املش ولة سابقاً.
 -4ي شغـ ـ ــي أن هتـ ـ ــدف إتاحـ ـ ــة م ـ ـ ـوارد ماليـ ـ ــة مزيـ ـ ــدة إىل وقيـ ـ ــم ت ـ ـ ـوازن بـ ـ ــني التكيـ ـ ــف
والت فيـ ــف ،مـ ــد مراعـ ــاة االس ـ ـ،اتيجياا القطريـ ــة التوجي ـ ـ  ،وأولويـ ــاا واحتياجـ ــاا الشلـ ــدان ال اميـ ــة
األطراف ،ال سيما تل القابلة للتـ ار بوجـ خـان باآلاـار الضـارة لتغـ امل ـا وتملـاا مـن قيـود كشـ ة
القــدراا ،مــن قشيــا أقــا الشلــدان منـواً والــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة ،مــد احلاجــة إىل مـوارد عامــة
وموارد مقدمة رتكا م من أجا التكيف.
 -5تقــدم الشلــدان املتقدمــة األطـراف كــا سـ تني ممللومــاا إررتــادية كميــة واوعيــة تتمللــم
بــالفقرتني  1و 3مــن ـ أل املــادة ،حعــب االقتضــاف ،ــا ذل ـ  ،حعــب مــا ــو متــاا ،معــتوياا
امل ـ ـوارد املالي ــة الملام ــة املتوقمل ــة ال ــيت يل ــزم تق ــدمي ا إىل الشل ــدان ال امي ــة األط ـ ـراف .وتتش ــجد األط ـ ـراف
األخرى اليت تقدم املوارد علط تقدر أل اململلوماا كا س تني علط أسال طوعي.
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 -6ت خ ـ عملي ــة اس ــت الن احلص ــيلة الملاملي ــة املش ــار إلي ــا امل ــادة  14االعتش ــار
اململلومــاا ذاا الصــلة الــيت تقــدم ا الشلــدان املتقدمــة األط ـراف و/أو يئــاا االتفــاق بش ـ ن اع ــود
املتصلة بالتمويا امل اخي.
 -7تقدم الشلـدان املتقدمـة األطـراف كـا سـ تني ممللومـاا رتـفاية ومتعـقة بشـ ن الـدعم
املق ــدم إىل الشل ــدان ال امي ــة األطـ ـراف واململشـ ـ ع ــن طري ــم ت ــدخالا عام ــة ويقـ ـاً للطرائ ــم واإلجـ ـرافاا
ــ ا
واملشـ ــادئ التوجي ي ـ ــة الـ ــيت س ـ ــيملتمد ا م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملامـ ــا بوص ـ ــف اجتمـ ــا األط ـ ـراف
االتفاق ،دورت األوىل ،ويـم مـا تـ ا عليـ الفقـرة  13مـن املـادة  .13وتتشـجد األطـراف األخـرى
علط يملا ذل .
-8
هل ا االتفاق.

تكــون اآللي ــة املاليــة لالتفاقي ــة ،ــا

ذل ـ كياااهت ــا التش ــغيلية ،ثابــة اآللي ــة املالي ــة

 -9هت ــدف املؤسع ــاا ال ــيت ــدم ـ ا االتف ــاق ،ــا يي ــا الكياا ــاا التش ــغيلية ل،لي ــة
املاليــة لالتفاقيــة ،إىل ضــمان يملاليــة احلصــول علــط امل ـوارد املاليــة مــن خــالل إج ـرافاا موايقــة مشعــطة
وتملزيــز دعــم اســتملداد الشلــدان ال اميــة األط ـراف ،ال ســيما أقــا الشلــدان من ـواً والــدول اعزريــة الصــغ ة
ال امية ،سياق اس،اتيجياهتا وخطط ا امل اخية الوط ية.

الما ف 10
 -1تتقاســم األطـراف رنييــة طويلــة األجــا بشـ ن أعيــة وقيــم ــدف تطــوير التك ولوجيــا
واقل ا وقيقاً تاماً لتحعني القدرة علط وما تغ امل ا وخفض ااشملاااا غازاا الدييئة.
 -2تملم ــا األطـ ـراف ،إدراك ـ ـاً م ــا ألعي ــة التك ولوجي ــا ت فيـ ـ إجـ ـرافاا الت في ــف
والتكيــف إطــار ـ ا االتفــاق ،واع،اي ـاً م ــا بــاع ود املش ولــة ل شــر التك ولوجيــا وتملميم ــا ،علــط
تملزيز الملما التملاوا املتمللم بتطوير التك ولوجيا واقل ا.
-3

دم رلية التك ولوجيا امل ش ة وجب االتفاقية

ا االتفاق.

 -4يت ش وجب ا االتفاق إطار للتك ولوجيا من أجـا تقـدر إررتـاداا رتـاملة لملمـا
رلية التك ولوجيا ييما يتصا بتملزيز وتيع الملما اململزز املتمللم بتطوير التك ولوجيـا واقل ـا لـدعم ت فيـ
ا االتفاق ،سملياً إىل وقيم الرنيية الطويلة األجا املشار إلي ا الفقرة  1من أل املادة.
 -5يكتعي تعريد االبتكار وتشـجيمل وإتاحتـ أعيـة حايفـة التصـدي الملـاملي الفملـال
والطويا األجـا لتغـ امل ـا وتملزيـز ال مـو االقتصـادي والت ميـة املعـتدامة .ويتـدعم ـ ا اع ـد ،حعـب
االقتضــاف ،مــن ج ــاا مــن بي ــا رليــة التك ولوجيــا وبوســائا ماليــة مــن جااــب اآلليــة املاليــة لالتفاقيــة،
ييم ـ ــا يتص ـ ــا ب ـ ــال ع التملاواي ـ ــة للشح ـ ــث والتط ـ ــوير ،وتيعـ ـ ـ وص ـ ــول الشل ـ ــدان ال امي ـ ــة األطـ ـ ـراف إىل
التك ولوجيا ،ال سيما املراحا األوىل للدورة التك ولوجية.
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 -6يتقدم الدعم إىل الشلدان ال امية األطراف ،ـا ذلـ الـدعم املـايل ،مـن أجـا ت فيـ
ـ أل املــادة ،ــا ذل ـ لتملزيــز الملمــا التملــاوا املتمللــم بتطــوير التك ولوجيــا واقل ــا خمتلــف مراحــا
الــدورة التك ولوجيــة ،يــدف وقي ـم الت ـوازن بــني دعــم الت فيــف والتكيــف .وت خ ـ عمليــة اســت الن
احلصيلة الملاملية املشار إلي ا املادة  14االعتشار اململلوماا املتاحـة بشـ ن اع ـود املتصـلة بالـدعم
املقدم إىل الشلدان ال امية األطراف جمال تطوير التك ولوجيا واقل ا.

الما ف 11
 -1ي شغ ــي أن يمل ـ ـزز ب ــاف الق ــدراا وجـ ــب ـ ـ ا االتف ــاق كف ــافاا وق ــدراا الشلـ ــدان
ال امية األطراف ،ال سيما الشلدان األقـا قـدرة ،مـن قشيـا أقـا الشلـدان منـواً والـدول القابلـة للتـ ار بوجـ
خــان باآلاــار الضــارة لتغ ـ امل ــا  ،مثــا الــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة ،مــن أجــا ا ــاذ إج ـرافاا
يملالــة إزاف تغـ امل ــا تشــما ،الــة أمــور ،ت فيـ إجـرافاا التكيــف والت فيــف ،وي شغــي أن ييعــر
تطــوير التك ولوجي ــا وتملميم ــا واشــر ا ،والوص ــول إىل التموي ــا امل ــاخي ،وجواا ــب التملل ــيم والت ــدريب
والتوعية الملامة ذاا الصلة ،وتقدر اململلوماا بصورة رتفاية وم اسشة من حيث التوقيمم ودقيقة.
ومعــت داً إىل االحتياجــاا الوط يــة
 -2ي شغــي أن يكــون ب ــاف القــدراا قطــري التوجي ـ  ،ت
وملشّيـ ـ ـاً هل ـ ــا ،وأن يمل ـ ــزز ال ـ ــتحكم ال تقط ـ ــري لاطـ ـ ـراف ،خاص ـ ــة بال ع ـ ــشة للشل ـ ــدان ال امي ـ ــة األطـ ـ ـراف،
ت
ـ ــا يشـ ــما املعـ ــتوى الـ ــوطا ودون الـ ــوطا وا لـ ــي .وي شغـ ــي أن يع،رتـ ــد ب ـ ــاف القـ ــدراا بالـ ــدرول
املعـتفادة ،ـا ذلـ الـدرول املعت لصـة مــن أاشـطة ب ـاف القـدراا إطـار االتفاقيـة ،وي شغــي أن
يكون عملية يملالة وتكرارية قائمة علط املشاركة ورتاملة لملدة قطاعاا ومراعية للم ةور اع عاا.
 -3ي شغــي أن تتملــاون ايــد األط ـراف لتملزيــز قــدرة الشلــدان ال اميــة األط ـراف علــط ت في ـ
ـ ا االتفــاق .وي شغــي أن تملــزز الشلــدان املتقدمــة األطـراف دعم ــا إلجـرافاا ب ــاف القــدراا الشلــدان
ال امية األطراف.
 -4تشلـ ـ
االتفــاق ،ــا ذلـ
اإلجـ ـرافاا أو الت ــداب
م تةمــة عــن التقــدم ا
هل ا االتفاق.

اي ــد األطـ ـراف ال ــيت تمل ــزز ق ــدرة الشل ــدان ال امي ــة األطـ ـراف عل ــط ت فيـ ـ ـ ـ ا
مــن خــالل ــع إقليميــة وا ائيــة ومتملــددة األطـراف ،بصــورة م تةمــة ،عــن ـ أل
املتمللق ــة بش ــاف الق ــدراا .وي شغ ــي أن تشلـ ـ الشل ــدان ال امي ــة األطـ ـراف بص ــورة
ــرز ت فيـ خط ـ أو سياســاا أو إج ـرافاا أو تــداب ب ــاف القــدراا ت في ـ اً

 -5تملــزز أاشــطة ب ــاف القــدراا عــن طريــم ترتيشــاا مؤسعــية م اســشة لــدعم ت في ـ ـ ا
االتف ــاق ،ــا يش ــما ال،تيش ــاا املؤسع ــية امل اس ــشة املت ـ ـ ة وج ــب االتفاقي ــة خدمـ ـةً هلـ ـ ا االتف ــاق.
وي ةــر م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف ـ ا االتفــاق مقــرر بش ـ ن ال،تيشــاا
املؤسعية األولية املاصة بش اف القدراا ويملتمدأل دورت األوىل.
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الما ف 12
تتمل ــاون األطـ ـراف ا ــاذ الت ــداب الالزم ــة ،حع ــب االقتض ــاف ،لتملزي ــز التملل ــيم والت ــدريب
والتوعيــة الملامــة واملشــاركة الملامــة ووصــول اعم ــور إىل اململلومــاا جمــال تغـ امل ــا  ،معــلمة ب عيــة
أل املطواا ييما يتمللم بتملزيز اإلجرافاا املت ة إطار ا االتفاق.

الما ف 13
 -1لش ــاف الثقــة واالئتمــان املتشــادلني وتملزيــز يملاليــة الت في ـ  ،ي ش ـ وجــب ـ ا االتفــاق
إط ــار رت ــفايية ممل ــزز ليفج ـ ـرافاا وال ــدعم يتع ــم روا ــة ذاتي ــة ت خ ـ ـ االعتش ــار اخ ــتالف ق ــدراا
األطراف ويعت د إىل التجربة اعماعية.
 -2يتــي إطــار الشــفايية املرواــة ت في ـ أحكــام ـ أل املــادة للشلــدان ال اميــة األط ـراف
الــيت وتــا إلي ــا ضــوف قــدراهتا .وتتجعــد ـ أل املرواــة الطرائــم واإلج ـرافاا واملشــادئ التوجي يــة
املشار إلي ا الفقرة  13من أل املادة.
 -3يع ــت د إط ــار الش ــفايية إىل ترتيش ــاا الش ــفايية ال ــيت ت ـ ا علي ــا االتفاقي ــة ويملزز ــا،
ممل،يـاً بــالةروف املاصــة ألقــا الشلــدان منـواً والــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة ،ويت فـ علــط حنــو تيعـ ي
وغ تدخلي وغ عقايب ،وح،م العيادة الوط ية ،ويتج ب إلقاف عبف ال لزوم ل علط األطراف.
 -4تشــكا ترتيشــاا الشــفايية الــيت ت ـ ا علي ــا االتفاقيــة ،ــا يي ــا الشالغــاا الوط يــة،
وتق ــارير يـ ــ،ة الع ـ ـ تني والتق ــارير ا داـ ــة لفـ ــ،ة الع ـ ـ تني ،والتقي ــيم واالسـ ــتملرا الـ ــدوليان ،والتشـ ــاور
والتحليــا الــدوليان جــزفاً مــن التجربــة املعــت د إلي ــا لوضــد الطرائــم واإلج ـرافاا واملشــادئ التوجي يــة
امل صون علي ا الفقرة  13من أل املادة.
 -5الغــر مــن إطــار رتــفايية اإلج ـرافاا ــو إتاحــة ي ــم واض ـ ليفج ـرافاا املتمللقــة
بتغ امل ا ضوف دف االتفاقيـة ا ـدد املـادة  2م ـا ،ـا ذلـ وضـوا وتتشـد التقـدم ا ـرز
حنــو وقيــم املعــاعاا ا ــددة وط ي ـاً لف ـرادى األط ـراف وجــب املــادة 4؛ وإج ـرافاا التكيــف الــيت
تت ـ ـ ا األط ـ ـراف وج ـ ــب امل ـ ــادة  ،7ـ ــا يش ـ ــما املمارس ـ ــاا اعي ـ ــدة واألولوي ـ ــاا واالحتياج ـ ــاا
والثغراا ،لالس،رتاد يا است الن احلصيلة الملاملية وجب املادة .14
 -6الغ ـ ــر م ـ ــن إط ـ ــار رت ـ ــفايية ال ـ ــدعم ـ ــو إتاح ـ ــة الوض ـ ــوا بشـ ـ ـ ن ال ـ ــدعم املق ـ ــدم
واملتلقــط مــن يـرادى األطـراف ذاا الصــلة ســياق اإلجـرافاا املتمللقــة بتغـ امل ــا املت ـ ة وجــب
امل ـواد  4و 7و 9و 10و ،11وقــدر اإلمكــان ،إتاحــة صــورة عامــة كاملــة عــن الــدعم املــايل اإلاــايل
املقدم ،لالس،رتاد يا است الن احلصيلة الملاملية وجب املادة .14
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تقرير جرد وطا الاشملاااا غازاا الدييئة الششرية امل ش من املصادر وعمليـاا إزالت ـا
(أ)
بواسطة الشواليد يـت َملـ ّد باسـتملمال م جيـاا املمارسـاا اعيـدة املقشولـة لـدى اهليئـة احلكوميـة الدوليـة اململ يـة
ا االتفاق؛
بتغ امل ا واملوايم علي ا من مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف
(و) واململلوم ــاا الالزم ــة لتتش ــد التق ــدم ا ــرز
وجب املادة .4

ت في ـ ووقي ــم مع ــاعت ا ا ــددة وط ي ـاً

 -8ي شغــي أن يقــدم كــا طــرف أيض ـاً ممللومــاا تتمللــم بت ـ ا اا تغ ـ امل ــا وب ـالتكيف
وجب املادة  ،7حعب االقتضاف.
 -9تقــدم الشل ــدان املتقدمــة األط ـراف ممللوم ــاا عــن ال ــدعم املقــدم إىل الشل ــدان ال امي ــة
األط ـراف جمــال التمويــا واقــا التك ولوجيــا وب ــاف القــدراا وجــب امل ـواد  9و 10و ،11وي شغــي
لاطراف األخرى اليت تقدم الدعم أن تقدم أل اململلوماا.
 -10ي شغــي للشلــدان ال اميــة األط ـراف أن تقــدم ممللومــاا عــن الــدعم الــالزم واملتلقــط
جمال التمويا واقا التك ولوجيا وب اف القدراا وجب املواد  9و 10و.11
 -11ضــد اململلومــاا املقدمــة مــن كــا طــرف وجــب الفق ـرتني  7و 9مــن ـ أل املــادة
السـ ــتملرا خ ـ ـراف تقـ ــا ،ويق ـ ـاً للمقـ ــرر /1م أ .21-وتشـ ــما عمليـ ــة االسـ ــتملرا أيض ـ ـاً ،بال عـ ــشة
ضــوف ق ــدراهتا ،املعــاعدة وديــد االحتياج ــاا
للشلــدان ال اميــة األط ـراف ا تاج ــة إىل ذل ـ
جم ــال ب ــاف الق ــدراا .وباإلض ــاية إىل ذلـ ـ  ،يش ــار ك ــا ط ــرف ال ة ــر بطريق ــة تيعـ ـ ية ومتمل ــددة
األط ـ ـراف التقـ ــدم ا ـ ــرز ييمـ ــا خيـ ــا اع ـ ــود املش ولـ ــة وجـ ــب املـ ــادة  ،9و ت في ـ ـ كـ ــا طـ ــرف
ملعاعت ا ددة وط ياً ووقيق هلا.
 -12ي طــوي اســتملرا امل ـراف التقــا وجــب ـ أل الفقــرة علــط ال ةــر الــدعم املقــدم
م ــن الط ــرف ،حع ــب احل ــال ،وت فيـ ـ أل ووقيقـ ـ ملع ــاعت ا ــددة وط يـ ـاً .وح ــدد االس ــتملرا أيضـ ـاً
جم ـ ــاالا عل ـ ــط الط ـ ــرف أن حعـ ـ ـ ا ،ويش ـ ــتما عل ـ ــط اس ـ ــتملرا التع ـ ــاق اململلوم ـ ــاا م ـ ــد الطرائ ـ ــم
واإلج ـ ـرافاا واملش ــادئ التوجي ي ــة املش ــار إلي ــا الفقـ ــرة  13م ــن ـ ـ أل امل ــادة ،م ــد مراع ــاة املرواـ ــة
املم وحة للطـرف وجـب الفقـرة  2مـن ـ أل املـادة .ويـويل االسـتملرا أعيـة خاصـة للقـدراا الوط يـة
والةروف املاصة بكا بلد من الشلدان ال امية األطراف.
 -13يملتمـ ــد م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملامـ ــا بوصـ ــف اجتمـ ــا األط ـ ـراف ـ ـ ا االتفـ ــاق،
دورتـ األوىل ،باالســت اد إىل املــرة املعــتمدة مــن ال،تيشــاا املتصــلة بالشــفايية وجــب االتفاقيــة وبلــورة
أحكــام ـ أل املــادة ،طرائ ــم وإج ـرافاا ومش ــادئ توجي يــة مش ــ،كة ،حعــب االقتض ــاف ،حرص ـاً عل ــط
رتفايية اإلجرافاا والدعم.
 -14يتقدم الدعم إىل الشلدان ال امية من أجا ت في

أل املادة.

 -15يتقــدم الــدعم أيضـاً لش ــاف القـدراا املتصــلة بالشــفايية للشلــدان ال اميــة األطـراف علــط
أسال متواصا.
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الما ف 14
 -1يضــطلد م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف ـ ا االتفــاق دوري ـاً
بململية السـت الن حصـيلة ت فيـ ـ ا االتفـاق لتقيـيم التقـدم اعمـاعي ا ـرز حنـو وقيـم غـر ـ ا
االتفــاق وأ داي ـ الطويلــة األجــا (املشــار إلي ــا بملشــارة حتعمليــة اســت الن احلصــيلة الملامليــةحت) .ويقــوم
بـ ل بطريقــة رتــاملة وتيعـ ية ،مــد مراعــاة معـائا الت فيــف والتكيــف ووسـائا الت فيـ والــدعم ،و
ضوف اإلاصاف وأيضا اململارف المللمية املتاحة.
ـ ا االتفــاق ب ـ ول
 -2يضــطلد م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ــف اجتمــا األط ـراف
عمليــة ل ـ الســت الن احلصــيلة الملامليــة عــام  2023مث كــا مخــس س ـ واا بملــد ذل ـ مــا م يقــرر
ا االتفاق خالف ذل .
مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف
 -3تع،رت ــد األطـ ـراف ب ت ــائع عملي ــة اس ــت الن احلص ــيلة الملاملي ــة و ــديث وتملزي ــز
إجرافاهتــا ودعم ــا علــط حنــو حمــدد وط يـاً ،ويقـاً لاحكــام ذاا الصــلة مــن ـ ا االتفــاق ،وكـ ل
تملزيز التملاون الدويل املتمللم باإلجرافاا امل اخية.

الما ف 15
-1
االمتثال ل .

تت شـ ـ ـ وج ـ ــب ـ ـ ـ ا االتف ـ ــاق رلي ـ ــة لتيعـ ـ ـ ت فيـ ـ ـ أحك ـ ــام ـ ـ ـ ا االتف ـ ــاق وتملزي ـ ــز

 -2تت لف اآللية املشار إلي ـا الفقـرة  1مـن ـ أل املـادة مـن ع ـة تضـم خـراف وتكـون
ذاا طشيملــة تيع ـ ية وتملمــا بطريقــة رتــفاية وغ ـ اهتاميــة وغ ـ عقابيــة .وتــويل اللج ــة ا تمام ـاً خاص ـاً
للقدراا الوط ية لكا طرف ولةروي .
 -3تملمــا اللج ــة وجــب الطرائــم واإلج ـرافاا الــيت يملتمــد ا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا
ا االتفاق دورت األوىل وتقدم إلي تقارير س وية.
بوصف اجتما األطراف

الما ف 16
-1
ا االتفاق.

يملمــا م ـؤمتر األط ـراف ،و ــو اهليئــة الملليــا لالتفاقيــة ،بوصــف اجتمــا األط ـراف

 -2زـ ــوز لاط ـ ـراف االتفاقيـ ــة غ ـ ـ األط ـ ـراف ـ ـ ا االتفـ ــاق أن يشـ ــاركوا بصـ ــفة
مـ ـراقشني أعم ــال أي دورة م ــن دوراا مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األطـ ـراف ـ ـ ا
ـ ا االتف ــاق ،يك ــون ا ــاذ
االتف ــاق .وع ــدما يملم ــا مـ ـؤمتر األط ـراف بوص ــف اجتم ــا األطـ ـراف
ا االتفاق.
القراراا وجب ا االتفاق وقفاً علط أعضائ ال ين م أطراف
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 -3ع ــدما يملمــا مـؤمتر األطـراف بوصــف اجتمــا األطـراف ـ ا االتفــاق ،يتعــتملا
عــن أن عضــو مــن أعضــاف مكتــب م ـؤمتر األط ـراف ميثــا طري ـاً االتفاقيــة ال يكــون ذل ـ الوقــمم
ا االتفاق من بي ا.
ا االتفاق بملضو إضا ت ت ش األطراف
طرياً
 -4يتشقــي مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األطـراف ـ ا االتفــاق ت فيـ ـ ا
االتفــاق قيــد االســتملرا امل ــتةم ويت ـ  ،حــدود واليت ـ  ،الق ـراراا الالزمــة لتملزيــز ت في ـ أل ت في ـ اً
يمللياً .ويؤدي امل ام املع دة إلي وجب ا االتفاق ييقوم ا يلي
(أ)

إاشاف ما يتملتر ضرورياً من اهليئاا الفرعية لت في

(و) وهارسة ما قد يقتضي ت في

ا االتفاق؛

ا االتفاق من م ام أخرى.

 -5تطش ـم أحكــام ال ةــام الــداخلي مل ـؤمتر األط ـراف واإلج ـرافاا املاليــة امل طشقــة وجــب
االتفاقية ،مد تملديا ما يلزم تملديلـ إطـار ـ ا االتفـاق ،باسـتث اف مـا خيـالف ذلـ مـن األمـور الـيت
ا االتفاق.
يقرر ا بتوايم اآلراف مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف
 -6تـ ــدعو األماا ـ ــة إىل عق ـ ــد ال ـ ــدورة األوىل مل ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملام ـ ــا بوص ـ ــف اجتم ـ ــا
األط ـراف ـ ا االتفــاق بــاالق،ان مــد الــدورة األوىل مل ـؤمتر األط ـراف املقــرر عقــد ا بملــد تــاري بــدف
افاذ ا االتفاق .وتملقد الـدوراا الملاديـة الالحقـة ملـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف اجتمـا األطـراف
ـ ا االتفــاق بــاالق،ان مــد الــدوراا الملاديــة مل ـؤمتر األط ـراف ،مــا م يقــرر م ـؤمتر األط ـراف الملامــا
ا االتفاق خالف ذل .
بوصف اجتما األطراف
ـا
 -7تملق ــد دوراا اس ــتث ائية مل ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األط ـراف
االتفــاق األوقــاا الــيت يملتر ــا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف ـ ا االتفــاق
ضــرورية ،أو ب ــاف علــط طلــب مكتــوو مــن أي طــرف ،رت ـريطة أن حةــط ـ ا الطلــب بت ييــد ال يقــا
عن الث األطراف غضون ستة أرت ر من تاري إرسال األمااة ا الطلب إىل األطراف.
 -8ميكــن لامــم املتحــدة ووكاالهتــا املت صصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة ال ريــة ،يض ـالً
ع ــن أي دول ــة عض ــو يي ــا أو املـ ـراقشني ل ــدي ا غـ ـ األطـ ـراف االتفاقي ــة ،أن يكواـ ـوا هثَل ــني بص ــفة
مراقــب دوراا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتم ــا األط ـراف ـ ا االتف ــاق .وزــوز قش ــول
حضور أيـة يئـة أو وكالـة ،سـواف كااـمم وط يـة أو دوليـة ،حكوميـة أو غـ حكوميـة ،ذاا اختصـان
املعـائا املشـمولة باالتفــاق وتكـون قـد أبلغــمم األمااـة برغشت ـا أن تكــون هثلَـة بصـفة مراقــب
دورة مل ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف ـ ا االتفــاق ،مــا م يملــ ،علــط ذل ـ
الــث األط ـراف احلاضــرة عل ــط األقــا .وخيض ــد قش ــول امل ـراقشني ومش ــاركت م ألحكــام ال ة ــام ال ــداخلي
املشار إلي ا الفقرة  5من أل املادة.
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الما ف 17
-1

تملما األمااة امل ش ة وجب املادة  8من االتفاقية بصفت ا أمااة

ا االتفاق.

 -2تتطشم علط ـ ا االتفـاق ،مـد تملـديا مـا يلـزم تملديلـ  ،أحكـام الفقـرة  2مـن املـادة 8
مــن االتفاقيــة بش ـ ن وظــائف األمااــة ،وأحكــام الفقــرة  3مــن املــادة  8مــن االتفاقيــة بش ـ ن ال،تيشــاا
املوضــوعة ألداف األمااــة م ام ــا .ومتــارل األمااــة باإلضــاية إىل ذلـ امل ــام املعـ دة إلي ــا وجــب ـ ا
ا االتفاق.
االتفاق وامل ام اليت يع د ا إلي ا مؤمتر األطراف الملاما بوصف اجتما األطراف

الما ف 18
 -1تملمــا اهليئــة الفرعيــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة واهليئــة الفرعيــة للت فيـ امل ش ـ تان
وجـ ــب املـ ــادتني  9و 10مـ ــن االتفاقيـ ــة بصـ ــفت ما ،علـ ــط الت ـ ـوايل ،اهليئـ ــة الفرعيـ ــة للمشـ ــورة المللميـ ــة
والتك ولوجيــة واهليئــة الفرعيــة للت في ـ املاصــتني ي ـ ا االتفــاق .وتتطشــم أحكــام االتفاقيــة املتمللقــة ب ـ داف
اتني اهليئتني علط ـ ا االتفـاق ،مـد تملـديا مـا يلـزم تملديلـ  .وتتمل َقـد دوراا اجتماعـاا اهليئـة الفرعيـة
للمشورة المللميـة والتك ولوجيـة واهليئـة الفرعيـة للت فيـ املاصـتني يـ ا االتفـاق بـاالق،ان مـد اجتماعـاا
اهليئة الفرعية للمشورة المللمية والتك ولوجية واهليئة الفرعية للت في املاصتني باالتفاقية علط التوايل.
 -2زــوز لاط ـراف االتفاقيــة الــيت ليعــمم أطراي ـاً ـ ا االتفــاق أن تشــار بصــفة
مراقــب أعمــال أي دورة مــن دوراا اهليئتــني الفــرعيتني .وع ــدما تملمــا اهليئتــان الفرعيتــان بصــفت ما
اهليئتني الفرعيتني املاصتني ي ا االتفاق ،يكون ا اذ القراراا وجب ا االتفاق وقفاً علط أطراي .
 -3ع ــدما متــارل اهليئتــان الفرعيتــان امل ش ـ تان وجــب املــادتني  9و 10مــن االتفاقيــة
م ام ما خبصون املعائا املتمللقـة يـ ا االتفـاق ،يتعـتملا عـن أي عضـو مـن أعضـاف مكتـ ـاتني
اهليئت ــني الف ــرعيتني ميث ــا طريـ ـاً االتفاقي ــة ال يك ــون ذلـ ـ الوق ــمم طريـ ـاً ـ ـ ا االتف ــاق بملض ــو
ا االتفاق من بي ا.
إضا ت ت ش األطراف

الما ف 19
ـ ــدم ـ ـ ا االتفـ ــاق اهليئـ ــاا الفرعيـ ــة أو غ ـ ــا مـ ــن ال،تيشـ ــاا املؤسعـ ــية امل ش ـ ـ ة
-1
وج ـ ــب االتفاقي ـ ــة أو إطار ـ ــا ،خب ـ ــالف تلـ ـ ـ املش ـ ــار إلي ـ ــا ـ ـ ـ ا االتف ـ ــاق ب ـ ــافً عل ـ ــط قـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ا االتف ـ ـ ــاق .وح ـ ـ ــدد م ـ ـ ـؤمتر
يت ـ ـ ـ أل م ـ ـ ـؤمتر األط ـ ـ ـراف الملام ـ ـ ــا بوص ـ ـ ــف اجتمـ ـ ــا األط ـ ـ ـراف
األط ـراف الملامــا بوصــف اجتمــا األط ـراف ـ ا االتفــاق امل ــام الــيت ستضــطلد يــا ـ أل اهليئــاا
الفرعية أو ال،تيشاا.
 -2ز ــوز ملـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوص ــف اجتم ــا األط ــراف
مزيداً من اإلررتاداا هل أل اهليئاا الفرعية وال،تيشاا املؤسعية.
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الما ف 20
 -1يتف ـ ــت ب ـ ــاو توقي ـ ــد ـ ـ ـ ا االتف ـ ــاق وخيض ـ ــد لتص ـ ــديم أو قش ـ ــول أو موايق ـ ــة ال ـ ــدول
وم ةمــاا التكامــا االقتصــادي اإلقليمــي األطـراف االتفاقيــة .ويتفــت بــاو توقيــد االتفــاق مقــر
األم ـ ــم املتح ـ ــدة ب يوي ـ ــور الف ـ ــ،ة م ـ ــن  22ايع ـ ــان/أبريا  2016إىل  21ايع ـ ــان/أبريا .2017
ويفت بملـد ذلـ بـاو االاضـمام إىل ـ ا االتفـاق اعتشـاراً مـن اليـوم التـايل لتـاري إقفـال بـاو توقيملـ .
وتود صكو التصديم أو القشول أو املوايقة أو االاضمام لدى الوديد.
 -2أي م ةمــة تكامــا اقتصــادي إقليمــي تصــش طري ـاً ـ ا االتفــاق دون أن يكــون
أي مــن الــدول األعضــاف يي ــا طريـاً يي ـ تتقيــد بكــا االلتزامــاا امل،تشــة علــط ـ ا االتفــاق .و حالــة
م ةمــاا التكامــا االقتصــادي اإلقليمــي الــيت يكــون عضــو واحــد أو أكثــر مــن دوهلــا األعضــاف طري ـاً
ـ ا االتفــاق ،تقــرر امل ةمــة ودوهلــا األعضــاف معــؤولياا كــا م ــا عــن أداف التزاماهتــا وجــب ـ ا
االتفــاق .و ـ أل احلــاالا ،ال حــم للم ةمــة والــدول األعضــاف أن متــارل وقــمم واحــد حقوق ـاً
وجب ا االتفاق.
 -3تملل ــن م ةم ــاا التكام ــا االقتص ــادي اإلقليم ــي ،ص ــكو تص ــديق ا أو قشوهل ــا
أو موايقت ــا أو ااض ــمام ا ،م ــدى اختصاصـ ـ ا ييم ــا يتملل ــم باملع ــائا ال ــيت حكم ــا ـ ـ ا االتف ــاق.
و ط ــر ـ ـ أل امل ةم ــاا أيضـ ـاً الودي ــد ،الـ ـ ي خيط ــر ب ــدورأل األطـ ـراف ،بـ ـ ي تمل ــديا ج ــو ري مل ــدى
اختصاص ا.

الما ف 21
 -1يشــدأ افــاذ ـ ا االتفــاق اليــوم الثالاــني مــن تــاري قيــام مــا ال يقــا عــن  55طري ـاً
م ـ ــن األطـ ـ ـراف االتفاقي ـ ــة ،يتمل ـ ــزى إلي ـ ــا ا م ـ ــو م ـ ــا ال يق ـ ــا ع ـ ــن  55املائ ـ ــة م ـ ــن إا ـ ــايل
االاشملاا ـ ـ ــاا الملاملي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن غ ـ ـ ــازاا الدييئ ـ ـ ــة ،بإي ـ ـ ــدا ص ـ ـ ــكو تص ـ ـ ــديق ا أو قشوهل ـ ـ ــا أو موايقت ـ ـ ــا
أو ااضمام ا.
 -2لاغـ ـ ـرا ا ـ ــدودة للفق ـ ــرة  1م ـ ــن ـ ـ ـ أل امل ـ ــادة يقـ ـ ـ  ،يمل ـ ــا مص ـ ــطل حتإا ـ ــايل
االاشملااــاا الملامليــة مــن غــازاا الدييئــةحت أحــدث الكميــاا املشلغَــة تــاري اعتمــاد ـ ا االتفــاق مــن
جااب األطراف االتفاقية أو قشا ا التاري .
 -3يشدأ افـاذ االتفـاق ،بال عـشة لكـا دولـة أو م ةمـة تكامـا اقتصـادي إقليمـي تصـدق
علــط ـ ا االتفــاق أو تقشل ـ أو توايــم علي ـ أو ت ضــم إلي ـ بملــد الويــاف بشــروس بــدف ال فــاذ ا ــددة
الفقـ ــرة  1مـ ــن ـ ـ أل املـ ــادة ،اليـ ــوم الثالاـ ــني مـ ــن تـ ــاري إيـ ــدا ـ ـ أل الدولـ ــة أو م ةمـ ــة التكامـ ــا
االقتصادي اإلقليمي أل لص تصديق ا أو قشوهلا أو موايقت ا أو ااضمام ا.
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 -4ألغ ـ ـرا الفقـ ــرة  1م ـ ــن ـ ـ أل امل ـ ــادة ،ال يمل ـ ـ ّد أي ص ـ ـ تودع ـ ـ م ةمـ ــة تكام ـ ــا
اقتصادي إقليمي إضايةً للصكو املودعة من جااب دوهلا األعضاف.

الما ف 22
تطشــم علــط ـ ا االتفــاق أحكــام املــادة  15مــن االتفاقيــة بش ـ ن اعتمــاد التملــديالا علــط
االتفاقية مد تملديا ما يلزم تملديل .

الما ف 23
 -1تطش ــم عل ــط ـ ـ ا االتف ــاق ،م ــد تمل ــديا م ــا يل ــزم تملديلـ ـ  ،أحك ــام امل ــادة  16م ــن
االتفاقية املتمللقة باعتماد مريقاا االتفاقية وتملديل ا.
 -2تش ــكا مريق ــاا ـ ـ ا االتف ــاق ج ــزفاً ال يتجـ ـزأ م ـ ـ  ،وتش ــكا أي إرت ــارة إىل ـ ـ ا
االتفــاق إرتــارة ذاا الوقــمم إىل أي مــن مريقات ـ  ،مــا م يتـ ا ص ـراحة علــط غ ـ ذل ـ  .وتقتصــر
ـ ـ أل املريق ــاا عل ــط القـ ـوائم واالس ــتماراا وأي م ــادة أخ ــرى ذاا ط ــابد وص ــفي هل ــا ص ــشغة علمي ــة
أو تق ية أو إجرائية أو إدارية.

الما ف 24
تطشم علط
تعوية امل ازعاا.

ا االتفـاق ،مـد تملـديا مـا يلـزم تملديلـ  ،أحكـام املـادة  14مـن االتفاقيـة بشـ ن

الما ف 25
-1
أل املادة.

يكــون لكــا طــرف صــوا واحــد ،باســتث اف مــا ــو م صــون عليـ

الفقــرة  2مــن

 -2متـ ـ ـ ــارل م ةمـ ـ ـ ــاا التكامـ ـ ـ ــا االقتصـ ـ ـ ــادي اإلقليمـ ـ ـ ــي ،املعـ ـ ـ ــائا الداخلـ ـ ـ ــة
اختصاصـ ا ،حق ــا التصــويمم بملــدد مــن األصـواا معــاو لملــدد دوهلــا األعضــاف الــيت ــي أط ـراف
ـ ـ ا االتفـ ــاق .وال متـ ــارل ـ ـ أل امل ةمـ ــة حق ـ ــا التصـ ــويمم إذا مارسـ ــمم أي دولـ ــة مـ ــن دوهلـ ــا
األعضاف حق ا ،والملكس بالملكس.

الما ف 26
يكون األمني الملام لامم املتحدة وديد
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الما ف 27
ال زوز إبداف وفةاا علط

ا االتفاق.

الما ف 28
 -1ز ــوز ألي ط ــرف أن ي ع ــحب م ــن ـ ـ ا االتف ــاق أي وق ــمم بمل ــد مض ــي ا ــالث
س واا من تاري بدف افاذ االتفاق بال عشة إىل ذل الطرف بإرسال إخطار كتايب إىل الوديد.
 -2يشــدأ افــاذ أي ااعــحاو مــن ـ ا القشيــا ع ــد ااقضــاف سـ ة واحــدة مــن تــاري تلقــي
الوديد ليفخطار باالاعحاو أو أي تاري الحم تحدد اإلخطار باالاعحاو.
-3

أي طرف ي عحب من االتفاقية يتملتر م عحشاً أيضاً من

ا االتفاق.

الما ف 29
يـود أصـا ـ ا االتفـاق ،الـ ي تتعـاوى احلجيـة اصوصـ اإلسـشااية واإلاكليزيـة والروســية
والصي ية والملربية والفراعية ،لدى األمني الملام لامم املتحدة.
تحِّرر

باريس

اليوم الثاا عشر من كااون األول/ديعمر من س ة ألفني ومخعة عشر.

وإاشاتاً ملا تقدم قام املوقملون أدااأل ،املفوضون طشقاً لاصول ،بتوقيد
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