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 21- م أ1المقرر   
 ات ما  اتفاق باري   

 
 إن مؤمتر األطراف، 
بشــ ن إاشــاف الفريــم الملامــا امل صــا اململــا    ــا  ديربــان  17-/م أ1 إىل املقــررإذ يشــ   

 للملما اململّزز،

 من االتفاقية، 4و 3و 2 إىل املوادوإذ يش  أيضاً  

 ، 16-/م أ1 إىل املقـــرراا ذاا الصـــلة ملـــؤمتر األطـــراف، وم  ـــا املقـــررااوإذ يشـــ  كـــ ل   
 ،20-/م أ1، و19-/م أ1، و18-/م أ2و

اململ ـون حتوويـا عامل ـا   A/RES/70/1 باعتمـاد قـرار اعممليـة الملامـة لامـم املتحـدة رحبوإذ ي 
م  ــــا، وباعتمــــاد خطــــة عمــــا أديــــس  13 اهلــــدف حت، وخباصــــة2030 خطــــة الت ميــــة املعــــتدامة لملــــام

 أبابا للمؤمتر الدويل الثالث لتمويا الت مية وباعتماد إطار سي داي للحد من خماطر الكوارث،
تمـا  للمجتمملـاا الششـريةهتديـداً ملحـاً امل ـا  يشـكا  ن تغـ  ب وإذ يعلم  وكوكـب األر  حت

، وبالتــايل يتطلـب تملـاون ايــد الشلـدان علـط أوســد اطـاق هكـن ومشــاركت ا   رجملـة ييـ  أن يكـون ال
 ،غازاا الدييئةالملاملية من اشملاااا االإطار استجابة دولية يملالة وم اسشة بغية التملجيا خبفض 

م ـــان مـــن وقيــــم خفـــض كشـــ    االاشملااـــاا الملامليـــة مـــن أجــــا  بـــ ن ال أيضـــاً  وإذ يعـــلم 
 علط ضرورة االستملجال   التصدي لتغ  امل ا ، يشدد وإذوقيم اهلدف ال  ائي لالتفاقية، 

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

، واحلــــــم   الصــــــحة، وحقــــــوق الشــــــملوو األصــــــلية وا تمملــــــاا ا ليــــــة وامل ــــــاجرين حبقــــــوق اإلاعــــــان
واألطفـــال واألرتــــ ان ذوي اإلعاقــــة واألرتـــ ان الــــ ين يمليشــــون أوضـــاعاً  شــــة، واحلــــم   الت ميــــة، 

  اع عني ومتكني املرأة واإلاصاف بني األجيال،يضاًل عن املعاواة بني
باالحتياجــاا والشــواغا ا ــددة للشلــدان ال اميــة األطــراف، ال ارتــئة عــن تــ ا   وإذ يقــر أيضــاً  

، 16-/م أ1و ،10-/م أ1، و7-/م أ5 ت في  تداب  التصدي، ويش ،     ا الصدد، إىل املقرراا
 ،17-/م أ8و

امللحـة إىل مملاعـة الفجـوة الكشـ ة الفاصـلة بـني األاـر اإلاـايل احلاجـة  وإذ يؤكد بقلـم رتـديد 
ييمـا يتصـا باالاشملااـاا العـ وية  2020 لوعود الت فيف اليت تتمل ـد األطـراف بتحقيق ـا حبلـول عـام

الملامليــة مــن غــازاا الدييئــة ومعــاراا االاشملااــاا اإلااليــة الــيت تكفــا اإلبقــاف علــط ارتفــا  متوســ  
 احلقشــــةقشــــا  درجتــــني مئــــويتني يــــوق معــــتوياا مــــاأقــــا بكثــــ  مــــن   حــــدود يــــة درجــــة احلــــرارة الملامل
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يـــوق  درجـــة مئويـــة 1.5 ، ومواصـــلة اع ـــود الراميـــة إىل احلـــد مـــن ارتفـــا  درجـــة احلـــرارة ع ـــدةالصـــ اعي
 ،ةالص اعي احلقشةمعتوياا ما قشا 

ميك ــ  إرســاف أســال متــني للطمــوا اململــزز  2020 قشــا أن الطمــوا اململــزز ملــا وإذ يؤكــد أيضــاً  
 ،2020 بملد عام ملا

علــط احلاجــة امللحــة ليفســرا    ت فيــ  االتفاقيــة وبروتوكــول كيوتــو مــن أجــا تملزيــز  وإذ يشــدد 
 ،2020 قشا معتوى الطموا ملا

ز تــوي  التمويــا والتك ولوجيــا احلاجــة امللحــة لقيــام الشلــدان املتقدمــة األطــراف بتملزيــ وإذ يــدر  
ودعـم ب ـاف القـدراا، بطريقـة ميكـن الت شـؤ يـا، بغيــة متكـني الشلـدان ال اميـة األطـراف مـن الملمـا اململــزز 

 ،2020 قشا   الف،ة ما
  ذلـ  وقيـم خفـض كشـ    تكلفـة  الفوائد الدائمة للملمـا الطمـوا واملشكـر،  ـاوإذ يؤكد  

 التكيف،اع ود املعتقشلية للت فيف و 
ســيما    الشلــدان ال اميــة، وال املعــتدامةإىل الطاقــة  وصــول اعميــدبضــرورة تملزيــز  وإذ يعــّلم 

   أيريقيا، عن طريم تملزيز اشر الطاقة املتجددة،
علط دعم وتملزيز التملـاون اإلقليمـي والـدويل مـن أجـا تملشئـة الملمـا امل ـاخي بصـورة وإذ يوايم  

  ذلـ  ا تمـد  مـن غـ  األطـراف،  ـا واع ـاا اململ يـةألطـراف أقوى وأكثر طموحاً من قشـا ايـد ا
املـــدا والقطـــا  املـــان واملؤسعـــاا املاليـــة واملـــدن وغ  ـــا مـــن العـــلطاا دون الوط يـــة، وا تمملـــاا 

 ا لية والشملوو األصلية،
  

 االت ما  -أ الا  
 

اعتماد اتفاق باريس  وجب اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن تغـ  امل ـا   يقرر -1 
 )املشار إلي  ييما يلي باسم حتاالتفاقحت(، علط ال حو الوارد اص    املريم؛

إىل األمـــني الملـــام لامـــم املتحـــدة أن يكـــون وديـــد االتفـــاق وأن يفـــت  بـــاو  يطلـــب -2 
ــــاا امل ــــ    ايويــــور ، بالوالي ــــة،   الفــــ،ة مــــنالتوقيــــد علي  2016 ايعــــان/أبريا 22 تحــــدة األمريكي

 ؛2017 ايعان/أبريا 21 إىل
 22 األمــــــني الملــــــام إىل عقــــــد ملتقــــــط رييــــــد املعــــــتوى لتوقيــــــد االتفــــــاق   يــــــدعو -3 

 ؛2016 ايعان/أبريا
ايــــد األطــــراف   االتفاقيــــة إىل توقيــــد االتفــــاق أا ــــاف امللتقــــط الــــ ي  يــــدعو أيضــــاً  -4 

يــــدعو كـــا طــــرف إىل أن يــــود ،      أقـــرو يرصــــة هك ــــة لـــدي ا، كمــــا لملــــام، أوســـيملقدأل األمــــني ا
ااضــمام  إليـــ ،  موايقتــ  عليـــ  أو قشولـــ  لــ  أو وقــمم هكـــن، صــكو  تصــديق  علـــط االتفــاق أو أقــرو

 حعب االقتضاف؛
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ب اــ  زــوز لاطــراف   االتفاقيــة أن تطشــم مؤقتــاً ايــد أحكــام االتفــاق ريثمــا  يعــلم -5 
 إىل األطراف أن  طر الوديد ب ي تطشيم مؤقمم من   ا القشيا؛ ويطلب فاذ، يدخا حيز ال

أعمـــال الفريـــم الملامـــا امل صـــا اململـــا    ـــا  ديربـــان للملمـــا  اكتمـــالإىل  يشـــ  -6 
 ؛17-/م أ1 من املقرر 4 اململزز ويقًا للفقرة

إاشــاف الفريــم الملامــا امل صــا اململـــا باتفــاق بــاريس   إطــار ال،تيــب ذاتـــ   يقــرر -7 
   ـــا  ديربـــانالملامـــا امل صـــا اململـــا  فريـــم اليتمللـــم باات ـــاو أعضـــاف مكتـــب  اململمـــول بـــ  ييمـــا

 يلزم تملديل ؛ ، مد تملديا ما(1)للملما اململزز

لــدخول االتفــاق  اتفــاق بــاريسالملامــا امل صــا اململــا بفريــم الأن يملــد  يقــرر أيضــاً  -8 
 ؛  اجتما  األطراف   اتفاق باريسحيز ال فاذ ولملقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف الملاما بوصف

اإلرتـراف علـط ت فيـ  براـامع الملمـا ال ارتـل عـن الطلشـاا ذاا الصـلة  يقرر كـ ل  -9 
 الواردة     ا املقرر؛

أن يقـــــدم إىل مـــــؤمتر اتفـــــاق بـــــاريس الملامـــــا امل صـــــا اململـــــا بفريـــــم الإىل  يطلـــــب -10 
األطـراف تقـارير م تةمــة عّمـا حـرزأل مــن تقـدم   عملــ ، وأن ي  ـي أعمالـ  حبلــول الـدورة األوىل ملــؤمتر 

 ؛  اجتما  األطراف   اتفاق باريساألطراف الملاما بوصف

اتفـــاق بـــاريس دوراتـــ  ابتـــداًف مـــن الملامـــا امل صـــا اململـــا بفريـــم الأن يملقـــد  يقـــرر -11 
ن مــد دوراا اهليئتــني الفــرعيتني لالتفاقيــة وأن يملــد مشــاريد مقــرراا يتوصــط مــؤمتر بــالتزام 2016 عــام

اجتمــا  األطــراف   اتفــاق بــاريس عــن طريــم مــؤمتر األطــراف بــال ةر يي ــا الملامــا بوصــف   األطــراف
 واعتماد ا   دورت  األوىل؛

  
 المساهمات المر زمة المحد ف  طنياا  -ثا ياا  

 
ــــــيت بل غــــــمم ع  ــــــا األطــــــراف ويقــــــاً  يرحّــــــب -12  باملعــــــاعاا اململتزمــــــة ا ــــــددة وط يــــــاً ال

 ؛19-/م أ1 )و( من املقرر2 للفقرة
تشلِّـ  األمااـة بملـد عـن معـاعاهتا اململتزمـة ا ـددة  ايد األطـراف الـيت م جمدداً  يدعو -13 

  أقــرو وقــمم م  ــا  2 وط يــاً إىل أن تفملــا ذلــ  مــن أجــا وقيــم  ــدف االتفاقيــة ا ــد د   املــادة
( بوقـــمم  2016 ملـــؤمتر األطـــراف )تشـــرين الثـــاا/اويمر الثاايـــة والملشـــرين هكـــن وقشـــا ااملقـــاد الـــدورة

 كاٍف وبطريقة تيعر وضوا املعاعاا اململتزمة ا ددة وط يًا ورتفاييت ا وي َم ا؛

تشلـ  ع  ـا إىل األمااة أن تواصا اشـر املعـاعاا اململتزمـة ا ـددة وط يـاً الـيت  يطلب -14 
 األطراف   املوقد الششكي لالتفاقية؛

_________________ 

 .18-/م أ2 من املقرر 2 حعب الت ييد الوارد   الفقرة (1) 
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اــدافأل إىل الشلــدان املتقدمــة األطـراف والكيااــاا التشــغيلية ل،ليــة املاليــة، وأي  يكـرر -15 
م ةمـــاا أخــــرى قــــادرة علــــط ذلـــ ، أن تقــــدم الــــدعم مــــن أجـــا إعــــداد وتشليــــ  املعــــاعاا اململتزمــــة 

 إىل   ا الدعم؛ا ددة وط يًا املاصة باألطراف اليت قد وتا  

بالتقرير التوليفي املتمللم باألار اإلاايل للمعاعاا اململتزمة ا ددة وط ياً حي  علماً  -16 
 ؛FCCC/CP/2015/7، والوارد   الوايقة 2015 تشرين األول/أكتوبر 1 من األطراف حبلول املشلغة

أن املعـــــــتوياا اإلااليـــــــة املقــــــدرة الاشملااـــــــاا غـــــــازاا الدييئـــــــة    يالحــــــ  بقلـــــــم -17 
 2 تقــد ضــمن ســي اريو اا ال ااــة عــن املعــاعاا اململتزمــة ا ــددة وط يــاً ال 2030و 2025 عــامي

 ويالحـ  أيضـاً ، 2030 جيغـاطن   55 درجة مئوية األقا تكلفة وإمنا تؤدي إىل توقد معتوى قـدرأل
جمــال خفــض االاشملااــاا أكــر بكثــ  مــن اع ــود املرتشطــة باملعــاعاا أن الوضــد ســيتطلب ج ــوداً   

اململتزمة ا ددة وط ياً إلبقاف ارتفا  متوس  درجـة احلـرارة الملامليـة دون درجتـني مئـويتني يـوق معـتوياا 
درجــة مئويــة يــوق معـــتوياا  1.5 جيغــاطن أو 40 خبفــض االاشملااــاا إىل ةالصــ اعي احلقشــةقشــا  مــا
ــــد د   التقريــــر املــــان املشــــار إليــــ     ةلصــــ اعيا احلقشــــةقشــــا  مــــا خبفــــض االاشملااــــاا إىل معــــتوى حت

 أدااأل؛ 21 الفقرة

الكثـ  مـن احتياجـاا التكيـف الـيت أعـرو ع  ـا  ،،    ـ ا العـياقكـ ل يالح    -18 
 الشلدان ال امية األطراف   معاعاهتا اململتزمة ا ددة وط ياً؛

أعــــالأل  16 إىل األمااــــة أن وــــّدث التقريــــر التــــوليفي املشــــار إليــــ    الفقــــرةيطلــــب  -19 
ليشـــما ايـــد اململلومــــاا الـــواردة   املعــــاعاا اململتزمـــة ا ـــددة وط يــــاً املشل غـــة مــــن األطـــراف عمــــاًل 

 ؛2016 أيار/مايو 2 وأن تتيح  حبلول 2016 ايعان/أبريا 4 حبلول 20-/م أ1 باملقرر

مــن أجــا الوقــوف علــط اع ــود  2018 تيعــ ي بــني األطــراف   عقــد حــوار يقــرر -20 
يتمللم بإحراز تقدم حنو وقيم اهلدف الطويا األجا املشـار إليـ     اعماعية اليت تش هلا األطراف ييما

مــن  8 عمــاًل بــالفقرة ا ــددة وط يــاً  اامــن االتفــاق واإليــادة   إعــداد املعــاع 4 مــن املــادة 1 الفقــرة
 التفاق؛من ا 4 املادة

اهليئــــة احلكوميــــة الدوليــــة اململ يــــة بتغــــ  امل ــــا  إىل أن تقــــدم تقريــــراً خاصــــاً    يــــدعو -21 
 احلقشـــةقشـــا  درجـــة مئويـــة يـــوق معـــتوياا مـــا 1.5 قـــدار عـــن راـــار االحـــ،ار الملـــاملي  2018 عـــام

 وعن املعاراا الملاملية ذاا الصلة الاشملاااا غازاا الدييئة؛ ةالص اعي
  

 رات الالزمة إل فاذ االتفاقالمقر  -ثالفاا  
 

 الت فيف  
  موعـــد األوىل معـــاعت ا ا ـــددة وط يـــاً  تشلـــ  عـــنأن إىل األطـــراف  أيضـــاً  يـــدعو -22 

 موايقتــ  عليــ  أو أو قشولــ  لــ يتجــاوز موعــد تقــدر كــا طــرف صــ  تصــديق  علــط اتفــاق بــاريس  ال
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ـــ  أو اً قشـــا االاضـــمام إىل االتفـــاق، حمـــددة وط يـــمملتزمـــة معـــاعة  عـــن وإذا بلّـــ  طـــرف ؛ااضـــمام  إلي
 يقرر ذل  الطرف خالف ذل ؛ م اعتتر ذل  الطرف معتوييًا هل ا احلكم ما

ـــــــب  -23   األطـــــــراف الـــــــيت تشـــــــما معـــــــاعت ا اململتزمـــــــة ا ـــــــددة وط يـــــــاً عمـــــــالً  إىليطل
عــن معــاعة حمــددة  2020عــام  أن تشلــ  حبلــول 2025 إطــاراً زم يــاً يصــا إىل عــام 20-/م أ1 بــاملقرر
 من االتفاق؛ 4 من املادة 9 جديدة وأن تفملا ذل  كا مخس س واا بملد ذل  عماًل بالفقرة وط ياً 

إىل األطــــراف الــــيت تشــــما معــــاعت ا اململتزمــــة ا ــــددة وط يــــاً عمــــاًل أيضــــاً  يطلــــب -24 
وـّدا ا حبلـول  أن تشلّـ  عـن  ـ أل املعـاعاا أو 2030 إطاراً زم يـاً يصـا إىل عـام 20-/م أ1 باملقرر

 4 مــــــن املــــــادة 9 وأن تفملــــــا ذلــــــ  كــــــا مخــــــس ســــــ واا بملــــــد ذلــــــ  عمــــــاًل بــــــالفقرة 2020 امعــــــ
 االتفاق؛ من

املشـــــار إلي ـــــا    معـــــاعاهتا ا ـــــددة وط يـــــاً أن تقـــــدم األطـــــراف إىل األمااـــــة  يقـــــرر -25 
اجتمـــا  األطـــراف   الملامـــا بوصـــف   الصـــلة ملـــؤمتر األطـــراف الـــدورة ذاامـــن االتفـــاق قشـــا  4 املـــادة

رتـــــــــ راً يـــــــــدف تيعـــــــــ  وضـــــــــوا  ـــــــــ أل  12 -أرتـــــــــ ر  9 تقـــــــــا عـــــــــن فـــــــــ،ة البريس اتفـــــــــاق بـــــــــا
   ذل  عن طريم تقرير توليفي تملدأل األمااة؛ ورتفاييت ا وي م ا،  ا املعاعاا
ــــم الإىل  يطلــــب -26  ــــداً مــــن الملامــــا امل صــــا اململــــا بفري ــــاريس أن يضــــد مزي اتفــــاق ب

الملامـــا بوصـــف   يي ـــا مـــؤمتر األطـــرافاإلررتـــاداا بشـــ ن خصـــائا املعـــاعاا ا ـــددة وط يـــاً لي ةـــر 
 اجتما  األطراف   اتفاق باريس ويملتمد ا   دورت  األوىل؛

أن اململلومــاا الــيت ســتقدم ا األطــراف   معــاعاهتا ا ــددة وط يــاً، مــن أجــا  يقــرر -27 
ــــة مــــا تتضــــم  ،  تيعــــ  الوضــــوا والشــــفايية والف ــــم، ميكــــن أن تتضــــمن، حعــــب االقتضــــاف،   ال

ميــــة بشــــ ن ال قطــــة املرجمليــــة ) ــــا   ذلــــ  ســــ ة األســــال، حعــــب االقتضــــاف(، واألطــــر ممللومــــاا ك
وال طـــاق والتغطيـــة، وعمليـــاا الت طـــي ، واالي،اضـــاا، وامل  جيـــاا،  ،الزم يـــة و/أو يـــ،اا الت فيـــ 

يي ــا تلــ  املتمللقــة بتقــدير وحعــاو ااشملااــاا غــازاا الدييئــة الششــرية امل شــ ، وحعــب االقتضــاف،   ــا
م صــفة وطموحــة،   ضــوف  معــاعت  ا ــددة وط يــاً زالت ــا، وإىل أي مــدى يــرى الطــرف أن عمليــاا إ

 م  ا؛ 2 ظروي  الوط ية، وكيف تعا م   وقيم  دف االتفاقية املشنّي   املادة
ــــم الإىل  يطلــــب -28  ــــداً مــــن الملامــــا امل صــــا اململــــا بفري ــــاريس أن يضــــد مزي اتفــــاق ب

عـــاعاا ا ـــددة املاململلومـــاا الـــيت ســـتقدم ا األطـــراف مـــن أجـــا تيعـــ  وضـــوا  بشـــ ناإلررتـــاداا 
ـــاً  اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق الملامـــا بوصـــف   ي ةـــر يي ـــا مـــؤمتر األطـــرافلورتـــفاييت ا وي م ـــا  وط ي

 باريس ويملتمد ا   دورت  األوىل؛
ا إىل اهليئــــــة الفرعيــــــة للت فيــــــ  أن تضــــــد طرائــــــم وإجــــــرافاا لتشــــــغي يطلــــــب أيضــــــاً  -29 

مـــؤمتر  اي ةـــر يي ـــلمـــن االتفـــاق،  4 مـــن املـــادة 12 واســـت دام العـــجا الملـــام املشـــار إليـــ    الفقـــرة
   دورت  األوىل؛ ااجتما  األطراف   اتفاق باريس ويملتمد الملاما بوصف   األطراف
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ـــــاً   ال صـــــف األول مـــــن  يطلـــــب كـــــ ل  -30  ـــــي  ســـــجاًل عامـــــاً مؤقت ـــــة أن تت إىل األماا
من االتفاق، ريثما يملتمـد مـؤمتر  4 املقدمة ويقاً للمادة عاعاا ا ددة وط ياً امللتعجيا  2016 عام

األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   اتفــــاق بـــاريس الطرائـــم واإلجـــرافاا املشـــار إلي ــــا   
 أعالأل؛ 29 الفقرة

 إىل الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس أن يشلــور، باالســت اد إىل يطلــب -31 
 ع املكرســة  وجــب االتفاقيــة والصــكو  القااوايــة املتصــلة يــا، حعــب االقتضــاف، إررتــاداا مــن الــ ت 

مــــن  4 مــــن املــــادة 13 أجــــا حعــــاو معــــاعاا األطــــراف ا ــــددة وط يــــاً املشــــار إلي ــــا   الفقــــرة
االتفــــاق، لي ةــــر يي ــــا مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمــــا  األطــــراف   االتفــــاق ويملتمــــد ا   

 يضمن  ورت  األوىل، ماد

أن تقــدم األطــراف ممللومــاا عــن االاشملااــاا الششــرية امل شــ  وعمليــاا إزالت ــا ويقــاً  )أ( 
للم  جيـــاا وللمقـــاييس املشـــ،كة الـــيت خضـــملمم لتقيـــيم اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة اململ يـــة بتغـــ  امل ـــا  

 يس؛واعتمد ا مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق بار 

  ذلــ  بشــ ن خطــوس األســال، بــني  أن تكفــا األطــراف االتعــاق امل  جــي،  ــا )و( 
 ؛وت في  ا املعاعاا ا ددة وط ياً  عنبال  اإل

عمليـــاا  أن تعـــملط األطـــراف إىل إدرا  ايـــد يئـــاا االاشملااـــاا الششـــرية امل شـــ  أو ) ( 
اشـــــاس  جـــــرد  بالوعـــــة أو در أومعـــــاعاهتا ا ـــــددة وط يـــــاً، وأن تواصـــــا إدرا  أي مصـــــ إزالت ـــــا  

 أول مرة؛ إدراج 
ــــاا الششــــرية  )د(  ــــاا مــــن االاشملاا أن تقــــدم األطــــراف إيضــــاحاً لعــــشب اســــتشملاد أي يئ
 عملياا إزالت ا؛ وأامل ش  

ـــــم األطـــــراف اإلررتـــــاداا املشـــــار إلي ـــــا   الفقـــــرةيقـــــرر  -32  ـــــط  31 أن تطش أعـــــالأل عل
يقــــرر أاــــ  زــــوز لاطــــراف أن  تــــار تطشيــــم  ــــ أل  كمــــااملعــــاعاا ا ــــددة وط يــــاً الثاايــــة والالحقــــة،  

 اإلررتاداا علط معاعاهتا ا ددة وط يًا األوىل؛
أن يعـــتمر امل تـــدى اململـــا بتـــ ا  ت فيـــ  تـــداب  التصـــدي، وـــمم رعايـــة  يقـــرر أيضـــاً  -33 

 اهليئتني الفرعيتني، وأن خيدم   ا االتفاق؛
ة المللميــة والتك ولوجيــة واهليئــة الفرعيــة أن توصــي اهليئــة الفرعيــة للمشــور  يقــرر كــ ل  -34 

ي ةــر يي ــا لللت فيــ  بطرائــم عمــا امل تــدى اململــا بتــ ا  ت فيــ  تــداب  التصــدي وبراــامع عملــ  وم امــ ، 
، ململاعـة   دورتـ  األوىل مؤمتر األطراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطـراف   اتفـاق بـاريس ويملتمـد ا

االتفـــاق عـــن طريـــم تملزيـــز التملـــاون بـــني األطـــراف   ي ـــم راـــار راـــار ت فيـــ  تـــداب  التصـــدي   إطـــار 
إجــرافاا الت فيــف امل فــ ة  وجــب االتفــاق وتملزيــز تشــادل اململلومــاا والتجــارو وأيضــا املمارســاا 

 بني األطراف لزيادة قدرهتا علط وما   أل اآلاار؛
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ــــة ، باســــ،اتيجياا الت2020 عــــام حبلــــولاألطــــراف إىل إبــــال  األمااــــة، يــــدعو  -35   مي
مــن  4 مــن املــادة 19  تصــف القــرن ويقــاً للفقــرةملالطويلــة األجــا غــازاا الدييئــة و ااشملااــاا  املفيضــة
 املفيضـــةإىل األمااـــة أن ت شـــر   املوقـــد الشـــشكي لالتفاقيـــة اســـ،اتيجياا الت ميـــة  يطلـــب، واالتفـــاق

 األطراف؛ غازاا الدييئة املشلغة منااشملاااا 

ـــــة الفرعيـــــة يطلـــــب -36  ـــــة أن تضـــــد اإلررتـــــاداا  إىل اهليئ للمشـــــورة المللميـــــة والتك ولوجي
مــــن االتفــــاق، وأن توصــــي مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــف   6 مــــن املــــادة 2 املشــــار إلي ــــا   الفقــــرة

ـــ يشـــما إررتـــاداا  اعتماد ـــا   دورتـــ  األوىل،  ـــاال ةر يي ـــا و اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق بـــاريس ب
األطــراف لكــا مــن ااشملااــاا غــازاا  جتريــ  م ــاظر احلعــاو املــزدو  عــن طريــم تملــديا جت ــبتكفــا 

الدييئــة الششــرية امل شــ  مــن املصــادر وعمليــاا اإلزالــة بواســطة الشواليــد الــيت تغطي ــا معــاعاهتا ا ــددة 
 وط يًا  وجب االتفاق؛

مؤمتر األطراف الملاما بوصـف  اجتمـا  األطـراف   اتفـاق بـاريس  ب ن يملتمد يوصي -37 
مـن االتفـاق، باالسـت اد  6 مـن املـادة 4 فاا خاصة باآللية امل شـ ة  وجـب الفقـرةقواعد وطرائم وإجرا

 يلي  إىل ما
 املشاركة الطوعية املرخصة من كا طرف من األطراف اململ ية؛ )أ( 
 امل ايد احلقيقية والقابلة للقيال والطويلة األجا املتصلة بت فيف تغ  امل ا ؛ )و( 

 اطاقاا حمددة لااشطة؛ ) ( 

  فيضاا االاشملاااا اليت تعج ا عالوًة علط أي  فيضاا ودث ييما عدا ذل ؛ )د( 

خفـــــض االاشملااـــــاا ال اجتـــــة عـــــن أاشـــــطة الت فيـــــف الـــــيت تقـــــوم يـــــا مـــــن التحقـــــم  )ه( 
 ؛ب ل وإصدار رت اداا  الكياااا التشغيلية اململي ة

القائمـة اململتمــدة  اســت دام اآلليـاا والــ  عوالـدرول املعــتفادة مـن املـرة املكتعــشة  )و( 
 ؛ة والصكو  القااواية املتصلة يا وجب االتفاقي

إىل اهليئـــة الفرعيـــة للمشـــورة المللميـــة والتك ولوجيـــة أن تضـــد قواعـــد وطرائـــم  يطلـــب -38 
أعــــالأل وأن توصــــي مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا  37 وإجــــرافاا خاصــــة باآلليــــة املشــــار إلي ــــا   الفقــــرة

 باريس بال ةر يي ا واعتماد ا   دورت  األوىل؛ بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق
إىل اهليئة الفرعية للمشورة المللمية والتك ولوجيـة أن تضـطلد براـامع عمـا  أيضاً  يطلب -39 

من االتفاق، بغيـة  6 من املادة 8   إطار ال ت ع غ  العوقية إزاف الت مية املعتدامة املشار إلي ا   الفقرة
الــرواب  وإزــاد أوجــ  تــمزر بــني جمموعــة ع اصــر م  ــا الت فيــف والتكيــف والتمويــا ال ةــر   كيفيــة تملزيــز 

 تيع  ت في  ال ت ع غ  العوقية وت عيق ا؛ كيفية واقا التك ولوجيا وب اف القدراا، و 
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ـــة أن توصـــي  شـــرو   كـــ ل  يطلـــب -40  ـــة للمشـــورة المللميـــة والتك ولوجي إىل اهليئـــة الفرعي
ي ةــر ييــ  مــؤمتر لاألطــراف،  ررافأعــالأل، مــد مراعــاة  39 مقــرر بشــ ن براــامع الملمــا املشــار إليــ    الفقــرة

 األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق باريس ويملتمدأل   دورت  األوىل؛
 

 التكيف  
إىل ع ة التكيـف ويريـم املـراف اململـا ب قـا الشلـدان منـواً أن يضـملا مملـاً طرائـم يطلب  -41 

 3   الفقــرة ويــم مــا  ــو مشــار إليــ لالعــ،اف و ــود التكيــف الــيت تشــ هلا الشلــدان ال اميــة األطــراف، 
ي ةــر يي ـــا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا لمـــن االتفـــاق، وأن يقــدما توصـــياا    ـــ ا الشـــ ن  7 مــن املـــادة

   اجتما  األطراف   اتفاق باريس ويملتمد ا   دورت  األوىل؛بوصف
يلــي، مــد مراعــاة واليت ــا وخطــة عمل ــا  إىل ع ــة التكيــف أن تقــوم  ــا أيضــاً  يطلــب -42 

ي ةـــر يي ـــا مـــؤمتر األطـــراف لالثاايـــة الـــيت تـــدوم اـــالث ســـ واا، وأن تقـــدم توصـــياا    ـــ ا الشـــ ن 
 باريس ويملتمد ا   دورت  األوىل  الملاما بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق

أعمــــال ال،تيشــــاا املؤسعــــية ذاا الصــــلة بــــالتكيف  2017 أن تعــــتملر    عــــام )أ( 
 وجــب االتفاقيــة، مــن أجــا وديــد العــشا الكفيلــة بتملزيــز اتعــاق أعماهلــا، حعــب االقتضــاف، لتلشيــة 

 احتياجاا األطراف علط حنو مالئم؛
احتياجـــاا التكيـــف بغيـــة معـــاعدة الشلـــدان  أن ت ةـــر   وضـــد م  جيـــاا لتقيـــيم )و( 

 لزوم ل  علط عاتق ا؛ ، دون إلقاف عبف الاألطراف ال امية
ايــد وكــاالا األمــم املتحــدة واملؤسعــاا املاليــة الدوليــة واإلقليميــة والوط يــة  يــدعو -43 

اجم ـــا ذاا الصـــلة إىل تقـــدر ممللومـــاا بواســـطة األمااـــة إىل األطـــراف عـــن الطريقـــة الـــيت تـــدم ع يـــا بر 
 تدابَ  الوقاية من تغ  امل ا  والقدرة علط ومل ؛ يامل اخ والتمويااملتمللقة باملعاعدة اإلمنائية 

إىل األطــــــراف أن تملــــــزز التملــــــاون اإلقليمــــــي   جمــــــال التكيــــــف، حعــــــب  يطلــــــب -44 
ســيما   الشلـــدان ال اميــة، مـــد  االقتضــاف، وأن ت شــل مراكـــز ورتــشكاا إقليميــة، حعـــب الضــرورة، ال

 ؛16-/م أ1 من املقرر 30 اعاة الفقرةمر 
إىل ع ـــة التكيـــف ويريـــم املـــراف اململـــا ب قـــا الشلـــدان منـــواً أن يضـــملا،  أيضـــاً  يطلـــب -45 

ــــا واملؤسعــــاا األخــــرى  ــــة الدائمــــة اململ يــــة بالتموي أن ، م  جيــــاا و ذاا الصــــلةبالتملــــاون مــــد اللج 
مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمــــا  األطــــراف   اتفــــاق بــــاريس  لي ةــــر يي ــــايقــــدما توصــــياا 

 ويملتمد ا   دورت  األوىل، لاغرا  التالية 

ا اذ املطواا الالزمة لتيع  حشـد الـدعم مـن أجـا التكيـف   الشلـدان ال اميـة    )أ( 
 من االتفاق؛ 2 ادةارتفا  متوس  درجة احلرارة الملاملية املشار إلي    امل املفرو  علطسياق احلد 
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) ( 14 اســـتملرا  مـــدى كفايـــة ويملاليـــة التكيـــف والـــدعم املشـــار إلي مـــا   الفقـــرة )و( 
 من االتفاق؛ 7 من املادة

إىل الصـــ دوق األخضـــر للم ـــا  أن يملجـــا بتقـــدر الـــدعم إىل أقـــا  كـــ ل  يطلـــب -46 
يـــــف الوط يـــــة، الشلـــــدان منـــــواً وغ  ـــــا مـــــن الشلـــــدان ال اميـــــة األطـــــراف مـــــن أجـــــا صـــــياغة خطـــــ  التك

ومـــــن أجـــــا القيـــــام الحقـــــاً بت فيـــــ  العياســـــاا  17-/م أ5و 16-/م أ1 مـــــد املقـــــررين يتمارتـــــي  ـــــا
 واملشاريد والرامع اليت ودد ا   أل الشلدان؛

 
 املعائر واألضرار  

مواصــلة عمــا رليــة وارســو الدوليــة اململ يــة باملعــائر واألضــرار املرتشطــة بتــ ا اا  يقــرر -47 
 ؛2016 استملراض ا   عامتغ  امل ا  بملد 

إىل اللج ــة الت في يــة آلليــة وارســو الدوليــة أن ت شــل مركــزاً لتشــادل اململلومــاا  يطلــب -48 
مـن أجـا وويـا امل ـاطر يكــون معـتودعاً للممللومـاا عـن التـ مني ووويــا امل ـاطر، مـن أجـا تيعــ  

 اطر؛اس،اتيجياا رتاملة إلدارة امل وت في  ج ود األطراف الرامية إىل وضد 
إىل اللج ـــة الت في يـــة آلليـــة وارســـو الدوليـــة أن ت شـــل، ويقـــاً ل ةام ـــا  يطلـــب أيضـــاً  -49 

الــداخلي وواليت ــا، يرقــة عمــا إلكمــال عمــا اهليئــاا وجمموعــاا املــراف القائمــة   إطــار االتفاقيــة، 
و يئـــاا    ذلـــ  ع ـــة التكيـــف ويريـــم املـــراف اململـــا ب قـــا الشلـــدان منـــواً، وكـــ ا عمـــا امل ةمـــاا  ـــا

املـــراف اململ يـــة خـــار  إطـــار االتفاقيـــة، واالســـتفادة مـــن عمـــا  ـــ أل اهليئـــاا وا موعـــاا وامل ةمـــاا 
وإرتراك ا، حعـب االقتضـاف، لوضـد توصـياا تتمللـم بـ  ع متكاملـة لتج ـب حـاالا التشـرد املرتشطـة 

 لتغ  امل ا  والتقليا م  ا قدر املعتطا  والتصدي هلا؛ الضارةباآلاار 

إىل اللج ـــــة الت في يـــــة آلليـــــة وارســـــو الدوليـــــة أن تشـــــدأ الملمـــــا،   كـــــ ل    يطلـــــب -50 
أعــــالأل، وأن تضــــّمن  49و 48 اجتماع ــــا القــــادم، علــــط تفمليــــا األحكــــام املشــــار إلي ــــا   الفقــــرتني

 تقرير ا الع وي ممللوماا عن التقدم ا رز ي ا الش ن؛
مـــن أرتـــكال املعـــؤولية تعـــتتشد أي رتـــكا  مـــن االتفـــاق ال 8 علـــط أن املـــادةيوايـــم  -51 

 ميكن اعتماد ا أساسًا ل ل ؛ التملويض وال أو
 

 التمويا  
،   ســـــياق ت فيـــــ  األطـــــراف أن املـــــوارد املاليـــــة املقدمـــــة إىل الشلـــــدان ال اميـــــة يقـــــرر -52 

االتفــاق، ي شغــي أن تملــزز ت فيــ  سياســاهتا واســ،اتيجياهتا وأاةمت ــا وخطــ  عمل ــا وإجرافاهتــا املتمللقــة 
ويـم     جمايل الت فيف والتكيف مملاً، حبيـث تعـ م   وقيـم الغـر  مـن  ـ ا االتفـاق، بتغ  امل ا 
 ؛م   2 حمدد   املادةما  و 
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مــن االتفــاق،  9 مــن املــادة 3 أن تعــملط الشلــدان املتقدمــة، ويقــاً للفقــرة يقــرر أيضــاً  -53 
ـــــة عـــــام ـــــة األمـــــوال إىل غاي   ســـــياق  2025 إىل التمعـــــ  يـــــدي ا اعمـــــاعي القـــــائم   جمـــــال تملشئ

الت فيـ ؛ وحـدد مـؤمتر األطــراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطــراف   ورتــفايية  جمديـةإجـرافاا تكيـف 
بليــون دوالر مــن  100 ،  ــدياً كميــاً ااعيــاً جديــداً عتشتــ 2025 ول عــام  اتفــاق بــاريس، قشــا حلــ

 دوالراا الوالياا املتحدة   الع ة، مد مراعاة احتياجاا الشلدان ال امية وأولوياهتا؛
يشــــما املــــديوعاا  ب عيــــة املــــوارد املاليــــة الكاييــــة والــــيت ميكــــن الت شــــؤ يــــا،  ــــا يقــــر -54 

القائمـة علـط ال تــائع، حعـب االقتضـاف، مــن أجـا ت فيــ  الـ ـت تع العياسـاتية واحلــوايز اإلزابيـة ملفــض 
 ،االاشملااـــاا ال اجتـــة عـــن إزالـــة الغابـــاا وتـــد ور ا، وبـــدور احلفـــاس علـــط الغابـــاا وإدارهتـــا املعـــتدامة

ــــع الت فيــــف  وتملزيــــز خمزواــــاا كربــــون الغابــــاا؛ وكــــ ل  ب عيــــة الــــ ـت تع العياســــاتية الشديلــــة، مثــــا  ت
الوقـمم افعـ  يؤكـد جمـدداً أعيـة  واملعـتدامة للغابـاا؛ و  العـليمةوالتكيف املش،كة من أجا اإلدارة 

اا م  ــا املصــادر امل ــايد غــ  الكربوايــة املرتشطــة يــ أل الــ ـت تع؛ ويشــجد ت عــيم الــدعم املقــدم مــن ج ــ
واملصـادر الشديلـة ويقـاً  ،الملامـة واملاصـة، الث ائيـة واملتملـددة األطـراف، مثـا الصـ دوق األخضـر للم ـا 

 للمقرراا ذاا الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛
ــــد اململلومــــاا الــــيت  يقــــرر -55  ــــة لتحدي ــــة والملشــــرين،   عملي ــــ  الثااي أن يشــــر ،   دورت

ي ةــر يي ــا لتقــدر توصـية  بغيـة مـن االتفــاق 9 مـن املــادة 5 ا ويقـاً للفقــرةيتملـني علــط األطـراف تقــدمي 
 ؛مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق باريس ويملتمد ا   دورت  األوىل

ـــة أن تكـــون اململلومـــاا املطلوبـــة ويقـــاً للفقـــرة  يقـــرر أيضـــاً  -56  مـــن  9 مـــن املـــادة 7 كفال
 أدااأل؛ 91 ئم واإلجرافاا واملشادئ التوجي ية املشار إلي ا   الفقرةاالتفاق مقدمًة ويقًا للطرا

إىل اهليئـــة الفرعيـــة للمشـــورة المللميـــة والتك ولوجيـــة أن تضـــد طرائـــم حلعـــاو  يطلـــب -57 
مــن االتفــاق  9 مــن املــادة 7 املــوارد املاليــة املقدمــة واململشــ ة عــر عمليــاا التــدخا الملامــة ويقــاً للفقــرة

(، يــدف 2018 ر األطــراف   دورتــ  الرابملــة والملشــرين )تشــرين الثــاا/اويمرلكــي ي ةــر يي ــا مــؤمت
 ةــــر يي ــــا يتقـــدر توصــــية إىل مــــؤمتر األطـــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمـــا  األطــــراف   اتفــــاق بـــاريس ل

 ؛د ا   دورت  األوىلويملتم
ا عــــو  ،الشيئــــة الملامليــــة األخضــــر للم ــــا  ومريــــمت  أن خيــــدم االتفــــاَق الصــــ دوقت يقــــرر  -58 
بتشـــغيا اآلليـــة املاليـــة لالتفاقيـــة، وكـــ ل  صـــ دوقت أقـــا الشلـــدان منـــواً والصـــ دوقت  املكلفـــانالكيااـــان 

 ؛املان لتغ  امل ا  الل ان يديرعا مريم الشيئة الملاملية
بــ ن صــ دوق التكيــف ميكــن أن خيــدم االتفــاق، ر  ــاً بــاملقرراا ذاا الصــلة يعــلم  -59 

تمــا  األطــراف   بروتوكــول كيوتــو ومــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف  ملــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف  اج
 ؛اجتما  األطراف   اتفاق باريس
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مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمــــا  األطــــراف   بروتوكــــول كيوتــــو إىل  يــــدعو -60 
أعــالأل وتقــدر توصــية إىل مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــف   59املشــار إلي ــا   الفقــرة  املعــ لةال ةــر   

 اجتما  األطراف   اتفاق باريس   دورت  األوىل؛
يقدم مؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطـراف   اتفـاق بـاريس  ب نوصي ي -61 

ـــــة ب املكلفـــــةلكيااـــــاا ا إىل ـــــة املاليـــــة لالتفاقي ـــــاا العياســـــاا واألولو  إررتـــــاداا بشـــــ نتشـــــغيا اآللي ي
 الرااجمية ومملاي  األ لية ذاا الصلة باالتفاق لي شر ا مؤمتر األطراف؛

ـــميقـــرر  -62  ـــ ، يلـــزم  مـــد تملـــديا مـــا علـــط االتفـــاق، أن ت طش اإلررتـــاداا املوج ـــة تملديل
الــواردة   مقــرراا مــؤمتر األطــراف ذاا الصـــلة، و اآلليــة املاليــة لالتفاقيـــة  املكلفــة بتشــغياللكيااــاا 

 تفم علي ا قشا اعتماد االتفاق؛يي ا تل  امل  ا
يتفــم مــد وظائف ــا  الدائمــة اململ يــة بالتمويــا  ــا اللج ــةت  أن  ــدم االتفــاقَ  يقــرر أيضــاً  -63 

 ومعؤولياهتا اليت حدد ا مؤمتر األطراف؛
املؤسعــــاا الــــيت  ــــدم االتفــــاق علــــط تملزيــــز الت عــــيم وتقــــدر املــــوارد لــــدعم  حــــث -64 

مــن خــالل إجــرافاا مشّعــطة ويملالــة لتقــدر الطلشــاا واملوايقــة، ومــن  يــ القطريــة التوجاالســ،اتيجياا 
  ذلــ  أقــا الشلــدان منــواً والــدول اعزريــة  خــالل مواصــلة دعــم ت  ــب الشلــدان ال اميــة األطــراف،  ــا

 الصغ ة ال امية، حعب االقتضاف؛
 

 تطوير التك ولوجيا واقل ا  
للج ــة الت في يــة اململ يــة بالتك ولوجيــا بشــ ن اإلررتــاداا  املؤقــممبــالتقرير  حــي  علمــاً  -65 

ــــة  ــــاا تقيــــيم االحتياجــــاا التك ولوجي ــــائع عملي ــــ  اململــــزز ل ت ــــوارد ذكر ــــااملتمللقــــة بالت في   الوايقــــة  ال
FCCC/SB/2015/INF.3؛ 

إىل اللج ـة الت في يـة اململ يـة بالتك ولوجيـا ومركـز  ويطلـب اتملزيز رليـة التك ولوجيـ يقرر -66 
ة تك ولوجيا امل ـا  أن يضـطلملا،   دعم مـا لت فيـ  االتفـاق،  زيـد مـن األعمـال املتصـلة بـ مور ورتشك

 يلي  م  ا ما
 ؛وبيا ا المللميإجراف حبوث   جمال التك ولوجيا وتطوير ا  )أ( 
 تطوير وتملزيز القدراا والتك ولوجياا ا لية؛ )و( 
التك ولوجيـة أن تشـر ،   دورهتـا الرابملـة إىل اهليئـة الفرعيـة للمشـورة المللميـة و  يطلب -67 

 10 مـــن املـــادة 4امل شـــ   وجـــب الفقـــرة  ا(،   وضـــد إطـــار التك ولوجيـــ2016 واألربملـــني )أيار/مـــايو
من االتفـاق وأن تقـدم تقريـراً عـن اسـت تاجاهتا إىل مـؤمتر األطـراف، لكـي يقـدم مـؤمتر األطـراف توصـية 

ا يي ــ لي ةـرا بوصــف  اجتمـا  األطــراف   اتفـاق بــاريس بشـ ن  ـ ا اإلطــار إىل مـؤمتر األطــراف الملامـ
 يلي  ، مد مراعاة ضرورة أن ييعر اإلطار الة أمور م  ا ما  دورت  األوىل ويملتمد ا
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 اململـــززتمل ـــد ووـــديث عمليـــاا تقيـــيم االحتياجـــاا التك ولوجيـــة، وكـــ ل  الت فيـــ   )أ( 
التك ولوجيــا، مــن خــالل إعــداد مشــاريد ل تائج ــا، وخاصــة خطــ  الملمــا وأيكــار املشــاريد املتمللقــة ب

 مقشولة لدى املصارف؛
 تقدر دعم مايل وتقا مملزز لت في  اتائع عملياا تقييم االحتياجاا التك ولوجية؛ )و( 
 ل قا؛لتقييم التك ولوجياا اعا زة  ) ( 
إزالــة و  تطــوير التك ولوجيــاا العــليمة اجتماعيــاً وبيئيــاً واقل ــالتملزيــز الشيئــاا املواتيــة  )د( 

 ؛احلواجز اليت تمل،  ذل 
أن تقــدم اللج ــة الت في يــة اململ يــة بالتك ولوجيــا ومركــز ورتــشكة تك ولوجيــا امل ــا   يقــرر -68 

إىل مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـف  اجتمـا  األطـراف   اتفـاق بـاريس، عـن طريـم اهليئتـني الفـرعيتني، 
 تقارير بش ن أاشطت ما لدعم ت في  االتفاق؛

إجـــراف تقيـــيم دوري لفملاليـــة وكفايـــة الـــدعم املقـــد م إىل رليـــة التك ولوجيـــا  أيضـــاً يقـــرر  -69 
 لدعم ت في  االتفاق بش ن املعائا املتصلة بتطوير التك ولوجيا واقل ا؛

إىل اهليئـــة الفرعيـــة للت فيـــ  أن تشـــر ،   دورهتـــا الرابملـــة واألربملـــني،   وضـــد  يطلـــب -70 
أعالأل، مد مراعاة االستملرا  ال ي زري  مركز  69إلي    الفقرة  اطاق وطرائم التقييم الدوري املشار

 17-/م أ2مـن املريـم العـابد للمقــرر  20مشـار إليـ    الفقــرة ويـم مــا  ـو ورتـشكة تك ولوجيـا امل ـا  
مــن االتفــاق، لكــي ي ةــر يي ــا مــؤمتر  14وطرائــم اســت الن احلصــيلة الملامليــة املشــار إلي ــا   املــادة 

 (؛2019 ا   دورت  املامعة والملشرين )تشرين الثاا/اويمراألطراف ويملتمد 
 

 ب اف القدراا  
إاشاف ع ة باريس اململ ية بش اف القدراا اليت سيتمثا  دي ا   مملاعـة الثغـراا  يقرر -71 

واالحتياجاا، احلالية وال ارتئة علط حد سواف،   جمال ت في  أاشطة ب اف القدراا   الشلـدان ال اميـة 
  ذلـ  اع ـود املش ولـة ييمـا يتصـا بتحقيـم االتعـاق  راف وزيادة تملزيز ج ود ب اف القدراا،  ـااألط

 والت عيم   أاشطة ب اف القدراا   إطار االتفاقية؛
تــدير ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا خطــة الملمــا املشــار إلي ــا    أنيقــرر أيضــاً  -72 
 أدااأل وتشرف علي ا؛ 73الفقرة 

 تشما األاشطة التالية  2020-2016إطالق خطة عما للف،ة  قرر ك ل ي -73 
تقييم كيفية زيـادة التـمزر عـن طريـم التملـاون وتفـادي االزدواجيـة بـني اهليئـاا احلاليـة  )أ( 

التملــاون مــد املؤسعــاا    بوســائا م  ــاامل شــ ة  وجــب االتفاقيــة الــيت ت فــ  أاشــطة ب ــاف القــدراا، 
 ا؛إطار االتفاقية وخارج 

 وديد الثغراا واالحتياجاا   القدراا والتوصية بعشا سد ا؛ )و( 
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 التشجيد علط تطوير واشر أدواا وم  جياا لت في  أاشطة ب اف القدراا؛ ) ( 

 تملزيز التملاون علط الصمليد الملاملي واإلقليمي والوطا ودون الوطا؛ )د( 

لــــدرول املعــــتفادة مــــن وديــــد واــــد أيضــــا املمارســــاا والتحــــدياا والتجــــارو وا )ه( 
 الملما ال ي تضطلد ب  اهليئاا امل ش ة  وجب االتفاقية   جمال ب اف القدراا؛

استكشـاف الكيفيـة الــيت ميكـن يــا للشلـدان ال اميــة األطـراف أن ت خــ  علـط عاتق ــا  )و( 
 ؛عر الزمان واملكانمع لة ب اف القدراا واحلفاس علي ا 

 املعتوى الوطا واإلقليمي ودون الوطا؛ وديد يرن تملزيز القدراا علط )ز( 

تملزيـــز احلـــوار والت عـــيم والتملـــاون واالتعـــاق بـــني الململيـــاا واملشـــادراا ذاا الصـــلة  )ا( 
امل درجـــة   إطـــار االتفاقيـــة، بوســـائا م  ـــا تشـــادل اململلومـــاا بشـــ ن أاشـــطة اهليئـــاا امل شـــ ة  وجـــب 

 ب اف القدراا؛واس،اتيجياهتا   جمال  االتفاقية

تقـــدر إررتـــاداا إىل األمااـــة بشـــ ن تمل ـــد وزيـــادة تطـــوير بوابـــة ب ـــاف القـــدراا علـــط  س() 
 رتشكة اإلا،امم؛

موضــو  ذي  أن تركــز ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا ســ وياً علــط جمــال أويقــرر  -74 
اــــة عــــن  صــــلة بتحعــــني التشــــادل التقــــا   جمــــال ب ــــاف القــــدراا، بغــــر  احلفــــاس علــــط مملــــارف حمد 

 وودياا ب اف القدراا بفملالية   جمال بملي  ؛ جناحاا

إىل اهليئــة الفرعيــة للت فيــ  أن تــ ةم اجتماعــاا ســ وية للج ــة بــاريس اململ يــة  يطلــب -75 
 بش اف القدراا أا اف ااملقاد الدوراا؛

ع ـــة بـــاريس اململ يـــة اختصاصـــاا إىل اهليئـــة الفرعيـــة للت فيـــ  أن تضـــد  أيضـــاً  يطلـــب -76 
ســــياق االســــتملرا  الشــــاما الثالــــث لت فيــــ  إطــــار ب ــــاف القــــدراا، مــــد مراعــــاة    ،بش ــــاف القــــدراا

أداـــاأل، وذلـــ  يـــدف التوصـــية  شـــرو  مقـــرر بشـــ ن  80و 79أعـــالأل والفقـــرتني  75-71 الفقـــراا
 ؛  دورت  الثااية والملشرين   أل املع لة لي ةر يي  مؤمتر األطراف ويملتمدأل

ن عضـــــوية ع ـــــة بـــــاريس اململ يـــــة بش ـــــاف األطـــــراف إىل أن تقـــــدم رراف ـــــا بشـــــ  يـــــدعو -77 
 ؛(2)2016 رذار/مارل 9القدراا حبلول 

أعــالأل   وايقــة  77إىل األمااــة أن جتّمــد اململلومــاا املشــار إلي ــا   الفقــرة يطلــب  -78 
 متفرقاا لت ةر يي ا اهليئة الفرعية للت في    دورهتا الرابملة واألربملني؛

أن تشــما املــدخالا املقدمــة إىل ع ــة بــاريس اململ يــة بش ــاف القــدراا،   الــة  يقــرر -79 
تشـــما، املعـــاعاا، واتـــائع االســـتملرا  الشـــاما الثالـــث لت فيـــ  إطـــار ب ـــاف القـــدراا، والتقريـــر  مـــا

_________________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900>علط األطراف أن تقدم رراف ا باست دام بوابة تقدر اململلوماا   المل وان التايل   (2) 
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التـــوليفي العـــ وي لامااـــة بشـــ ن ت فيـــ  إطـــار ب ـــاف القـــدراا   الشلـــدان ال اميـــة، والتقريـــر التجميملـــي 
في لامااة بشـ ن عمـا اهليئـاا امل شـ ة  وجـب االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو امللحـم يـا   جمـال والتولي

 ب اف القدراا، والتقارير املتمللقة   تدى ديربان وبوابة ب اف القدراا؛
إىل ع ـــة بـــاريس اململ يـــة بش ـــاف القـــدراا أن تملـــد تقـــارير مرحليـــة تق يـــة ســـ وية يطلـــب  -80 

 دوراا اهليئة الفرعية للت في  اليت تملقد بالتزامن مد دوراا مؤمتر األطراف؛ وتتي    أل التقارير  
ع ــة بــاريس  وــرزأل، التقــدم الــ ي املامعــة والملشــرينتــ  ور أن يعــتملر ،   د يقــرر -81 

اململ يــة بش ــاف القــدراا واحلاجــة إىل متديــد واليت ــا ومــدى يملاليت ــا وتملزيز ــا، وأن يت ــ  أي إجــرافاا 
ــــز ال،تيشــــاا املؤسعــــية لش ــــاف القــــدراا إىل مــــؤمتر  يرا ــــا م اســــشة يــــدف تقــــدر توصــــياا بشــــ ن تملزي

يتمارتــــط مــــد   ــــا األطــــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمــــا  األطــــراف   اتفــــاق بــــاريس   دورتــــ  األوىل،
 من االتفاق؛ 11 من املادة 5 الفقرة

والتـــدريب والتوعيـــة الملامـــة،  التثقيـــفايـــد األطـــراف أن تكفـــا مراعـــاة  إىليطلـــب  -82 
مــن االتفــاق، مراعــاة كاييــة   معــاعت ا الراميــة  12املــادة  مــن االتفاقيــة و  6  املــادة  ويــم مــا يــرد

 إىل ب اف القدراا؛
طـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق بـــاريس إىل أن مـــؤمتر األ يـــدعو -83 

يعتكشــف   دورتــ  األوىل العــشا الكفيلــة بتملزيــز ت فيــ  أاشــطة التــدريب وتوعيــة اعم ــور ومشــاركت  
 ووصول  إىل اململلوماا، من أجا تملزيز اإلجرافاا الواردة     ا االتفاق؛

 
 والدعم اإلجرافاارتفايية   

ش ــاف القــدراا مــن أجــا الشــفايية بغيــة ب ــاف القــدراا املؤسعــية لمشــادرة إاشــاف  يقــرر -84 
وســتدعم  ــ أل املشــادرة الشلــدان ال اميــة األطــراف، ب ــاف علــط  ؛ومــا بملــدأل 2020 والتق يــة، ملــا قشــا عــام

 من االتفاق   الوقمم امل اسب؛ 13 طلش ا،   استيفاف متطلشاا الشفايية اململززة ا ددة   املادة
 أن هتدف مشادرة ب اف القدراا من أجا الشفايية إىل  ر أيضاً يقر  -85 
 تملزيز املؤسعاا الوط ية   األاشطة املتمللقة بالشفايية ويقًا لاولوياا الوط ية؛ )أ( 
تــوي  مــا يلــزم مــن أدواا وتــدريب ومعــاعدة للويــاف باألحكــام امل صــون علي ــا    )و( 

 من االتفاق؛ 13 املادة
 وعني الشفايية  رور الزمن؛املعاعدة علط  ) ( 
ــــة أن يضــــد ال،تيشــــاا الالزمــــة لــــدعم إاشــــاف  حــــث ويطلــــب -86  إىل مريــــم الشيئــــة الملاملي

أولويــــة ضــــرورية ييمــــا يتصــــا مشــــادرة ب ــــاف القــــدراا مــــن أجــــا الشــــفايية وتشــــغيل ا، باعتشــــار ذلــــ  
ة العادسـة واعــوالا   اعولــاألطـراف لــدعم الشلـدان ال اميــة  ترعـاا، بعــشا تشـما تقــدر اإلبال بـ

 التالية لتجديد موارد مريم الشيئة الملاملية، الستكمال الدعم القائم املقدم   إطار املريم؛
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ـــــ  مشـــــادرة ب ـــــاف القـــــدراا مـــــن أجـــــا الشـــــفايية   ســـــياق  يقـــــرر -87  تقيـــــيم مـــــدى ت في
 االستملرا  العابد ل،لية املالية؛

إىل مريم الشيئة الملاملية، باعتشارأل  يئة تشغيلية تابملة ل،لية املالية، أن يدر     يطلب -88 
ا ـرز ، ممللومـاا عـن التقـدم 2016 تقريرأل الع وي ال ي يقدم  إىل مـؤمتر األطـراف، اعتشـاراً مـن عـام

 أعالأل؛ 84   تصميم ووضد وت في  مشادرة ب اف القدراا من أجا الشفايية املشار إلي ا   الفقرة
ـــــ   الشلـــــدان ال اميـــــة يقـــــرر -89  مـــــن  13 مـــــن املـــــادة 2 ، عمـــــاًل بـــــالفقرةاألطـــــراف أن متت

اطـــــاق ووتـــــ ة ومعـــــتوى تفاصـــــيا  ويشـــــما ذلـــــ االتفـــــاق، املرواـــــة   ت فيـــــ  أحكـــــام تلـــــ  املـــــادة، 
، اإلبـــال ، واطـــاق االســـتملرا ، الـــ ي ميكـــن أن يتـــوخط أن تكـــون االستملراضـــاا القطريـــة اختياريـــة

  أوجـــ  املرواـــة  ـــ أل   االعتشـــار لـــدى وضـــد الطرائـــم واإلجـــرافاا واملشـــادئ التوجي يـــة تؤخـــ علـــط أن
 أدااأل؛ 91 املشار إلي ا   الفقرة

أن تقــــدم ايــــد األطــــراف، باســــتث اف األطــــراف مــــن أقــــا الشلــــدان منــــواً  يقــــرر أيضــــاً  -90 
 13 مــن املــادة 10و 9و 8و 7 والــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة، اململلومــاا املشــار إلي ــا   الفقــراا

، حعــب االقتضــاف، بــوت ة ال تقــا عــن مــرة واحــدة كــا ســ تني، وأاــ  بإمكــان األطــراف مــن االتفــاق
 من أقا الشلدان منواً والدول اعزرية الصغ ة ال امية أن تقدم   أل اململلوماا، ويم تقدير ا؛

ا بشـــ ن إىل الفريـــم الملامـــا امل صـــا اململـــا باتفـــاق بـــاريس وضـــد توصـــيايطلـــب  -91 
مـــن االتفـــاق، ووديـــد ســـ ة  13 مـــن املـــادة 13 الطرائـــم واإلجـــرافاا واملشـــادئ التوجي يـــة ويقـــاً للفقـــرة

استملراض ا ووديث ا األوىل وعملياا االستملرا  والتحديث الالحقة، حعب االقتضـاف، علـط يـ،اا 
ا إىل مــؤمتر األطــراف م تةمــة، كــي ي ةــر يي ــا مــؤمتر األطــراف   دورتــ  الرابملــة والملشــرين، بغيــة إحالت ــ

   دورت  األوىل؛ لل ةر يي ا واعتماد االملاما بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق باريس 
إىل الفريـــــم الملامـــــا امل صـــــا اململـــــا باتفـــــاق بـــــاريس أن ي خـــــ     يطلـــــب أيضـــــاً  -92 

ــــة املشــــار إلي ــــا   ــــم واإلجــــرافاا واملشــــادئ التوجي ي ــــدى وضــــد التوصــــياا بشــــ ن الطرائ ــــارأل، ل  اعتش
 أعالأل، الة أمور م  ا ما يلي  91 الفقرة

 أعية تيع  وعني اإلبال  والشفايية  رور الزمن؛ )أ( 
ضـــرورة إتاحـــة املرواـــة للشلـــدان ال اميـــة األطـــراف الـــيت  ـــي   حاجـــة إلي ـــا   ضـــوف  )و( 

 تتمتد ب  من قدراا؛ ما
 املقاراة؛ضرورة تملزيز الشفايية والدقة واالكتمال واالتعاق وقابلية  ) ( 
 ضرورة تفادي االزدواجية وك ل  األعشاف اليت ال لزوم هلا علط األطراف وعلط األمااة؛ )د( 
ــــة اإلبــــال  ويقــــاً  حفــــاسضــــرورة ضــــمان  )ه(  األطــــراف علــــط األقــــا علــــط وتــــ ة واوعي

 اللتزاماا كا طرف  وجب االتفاقية؛
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 احلعاو املزدو ؛ جت بضرورة ضمان  )و( 
 العالمة الشيئية؛ضرورة ضمان  )ز( 
إىل الفريـــم الملامـــا امل صـــا اململـــا باتفـــاق بـــاريس أن يعـــت د، لـــدى  يطلـــب كـــ ل  -93 

أعـــــالأل، إىل التجـــــارو  91 وضـــــد الطرائـــــم واإلجـــــرافاا واملشـــــادئ التوجي يـــــة املشـــــار إلي ـــــا   الفقـــــرة
لململيـــــاا ا  ـــــ أل خـــــ  أن يذاا الصـــــلة اعاريـــــة   إطـــــار االتفاقيـــــة و األخـــــرى املكتعـــــشة مـــــن الململيـــــاا 

 االعتشار؛  
، لـــدى وضـــد الطرائـــم ملامـــا امل صـــا اململـــا باتفـــاق بـــاريسإىل الفريـــم اليطلـــب  -94 

  ما يلي  الة أمور أن يراعي أعالأل،  91 واإلجرافاا واملشادئ التوجي ية املشار إلي ا   الفقرة
 ــا   ضــوف أصــ اف املرواــة املتاحــة للشلــدان ال اميــة األطــراف الــيت  ــي   حاجــة إلي )أ( 

 ما تتمتد ب  من قدراا؛
ع  ـا   املعـاعة ا ـددة وط يـاً وم  جيـة اإلبـال  عـن  املشلـ االتعاق بـني امل  جيـة  )و( 

 ؛لكا طرف من األطراف ا ددة وط ياً  املعاعةوقيم صوو التقدم ا رز 
   ــا   ذلــ ، إذاوالت طــي  لــ  التكيــف  إجــرافااعــن ممللومــاا األطــراف  تقــدر ) ( 

كــــان ذلــــ  م اســــشاً، خطط ــــا الوط يــــة للتكيــــف، بغيــــة القيــــام جمتمملــــًة بتشــــادل اململلومــــاا والــــدرول 
 املعتفادة؛
الدعم املقدم، مد وعني تقدر الـدعم مـن أجـا التكيـف والت فيـف علـط العـواف،  )د( 

 مــن خــالل الــة أمــور تشــما األرتــكال اعدوليــة املوحــدة ليفبــال  عــن الــدعم، ومراعــاة املعــائا الــيت
اةــرا يي ــا اهليئــة الفرعيـــة للمشــورة المللميــة والتك ولوجيــة بشـــ ن م  جيــاا اإلبــال  عــن اململلومـــاا 

عـــن الـــدعم املتلقـــط،  ـــا   ذلـــ  اســـت دام  وتـــ ا أل األطـــراف املاليـــة، وتملزيـــز تقـــارير الشلـــدان ال اميـــة 
 وال تائع املتوقملة م  ؛

والتقـــــارير األخـــــرى الـــــيت تضـــــمل ا اململلومـــــاا الـــــواردة   تقييمـــــاا يـــــ،اا العـــــ تني  )ه( 
 اللج ة الدائمة اململ ية بالتمويا واهليئاا األخرى اململ ية امل درجة   إطار االتفاقية؛

 تداب  التصدي؛لاالجتماعي واالقتصادي  الت ا ممللوماا عن  )و( 
إىل الفريـــم الملامـــا امل صـــا اململـــا باتفـــاق بـــاريس أن يملمـــا، لـــدى  يطلـــب أيضـــاً  -95 

أعــالأل، علــط تملزيــز رتــفايية  91 ئــم واإلجــرافاا واملشــادئ التوجي يــة املشــار إلي ــا   الفقــرةوضــد الطرا
 من االتفاق؛ 9 ويقًا للمادة املقدمالدعم 

اتفـاق بـاريس اإلبـال  عـن تقـدم اململـا بإىل الفريم الملاما امل صـا  يطلب ك ل  -96 
أعـــــالأل    91 إلي ـــــا   الفقـــــرة األعمـــــال بشـــــ ن الطرائـــــم واإلجـــــرافاا واملشـــــادئ التوجي يـــــة املشـــــار

 ؛2018 الدوراا املقشلة ملؤمتر األطراف واالات اف من   ا األعمال   موعد ال يتجاوز عام
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ـــــة الـــــيت  يقـــــرر -97    إطـــــار  توضـــــدأن تتطش ـــــم الطرائـــــم واإلجـــــرافاا واملشـــــادئ التوجي ي
 اتفاق باريس؛ افاذ بدف حالأعالأل  91 الفقرة

 ــ ا الطرائــم واإلجــرافاا واملشــادئ التوجي يــة إلطــار الشــفايية  أن تعــت د يقــرر أيضــاً  -98 
إىل اةـــام القيـــال واإلبـــال  والتحقـــم وأن وـــا    ايــــة املطـــاف حمـــا  ـــ ا ال ةـــام، امل شـــ   وجــــب 

، 17-/م أ2 مــــن املقــــرر 62-12والفقــــراا  16-/م أ1 مــــن املقــــرر 64-60و 47-40الفقــــراا 
  تني والتقارير ا داة لف،ة الع تني؛يور تقدر التقارير ال  ائية لف،ة الع

 
 احلصيلة الملاملية  

إىل الفريــــــم الملامــــــا امل صــــــا اململــــــا باتفــــــاق بــــــاريس أن حــــــدد مصــــــادر  يطلــــــب -99 
تقريـراً إىل مـؤمتر األطـراف  وأن يقدممن االتفاق  14 املدخالا للحصيلة الملاملية املشار إلي ا   املادة

لكي يقدم مؤمتر األطراف توصية إىل مؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق باريس 
 ال احلصر  ال كرذل  علط سشيا  علط أن يشماي ةر يي ا ويملتمد ا   دورت  األوىل، ل

 ممللوماا عن  )أ( 
 ع  ا األطراف؛ تشل األار اإلاايل للمعاعاا ا ددة وط يًا اليت  ‘1‘
يـاا، كمـا تـرد   الشالغـاا املشـار و حالة ج ـود التكيّـف والـدعم والتجـارو واألول ‘2‘

مـن االتفـاق، و  التقـارير املشـار إلي ـا    7 مـن املـادة 11و 10 إلي ا   الفقـرتني
 من االتفاق؛ 13 من املادة 8 الفقرة

 حشد وتقدر الدعم؛ ‘3‘
 ولية اململ ية بتغ  امل ا ؛رخر التقارير الصادرة عن اهليئة احلكومية الد )و( 
 تقارير اهليئتني الفرعيتني؛ ) ( 
إىل اهليئـــة الفرعيـــة للمشـــورة المللميـــة والتك ولوجيـــة أن تعـــدي املشـــورة  يطلـــب أيضـــاً  -100 

ــــيت ميكــــن يــــا أن  ــــة ال ــــدبشــــ ن الكيفي ــــا     تفي ــــة بتغــــ  امل  ــــة الدوليــــة اململ ي ــــة احلكومي تقييمــــاا اهليئ
وأن تقــدم تقريــراً عــن  ــ أل املعــ لة   م ــ 14 لت فيــ  االتفــاق عمــاًل باملــادةاســت الن احلصــيلة الملامليــة 

 إىل الفريم الملاما امل صا اململا باتفاق باريس   دورت  الثااية؛
إىل الفريــم الملامــا امل صــا اململــا باتفــاق بــاريس أن يضــد طرائــم  يطلــب كــ ل  -101 

مـــن االتفـــاق ويقـــدم تقريـــراً ع  ـــا إىل مـــؤمتر  14 الســـت الن احلصـــيلة الملامليـــة املشـــار إلي ـــا   املـــادة
توصــــية بــــ ل  إىل مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــف  اجتمــــا  مــــؤمتر األطــــراف األطــــراف لكــــي يقــــدم 

 ملتمد ا   دورت  األوىل؛ي ةر يي ا و ياألطراف   اتفاق باريس ل
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 تيع  الت في  واالمتثال  
مـــــن االتفـــــاق  15 مـــــن املـــــادة 2 ةأن تتـــــ لف اللج ـــــة املشـــــار إلي ـــــا   الفقـــــر  يقـــــرر -102 

ـــــة اقتصـــــادية  12 مـــــن ـــــة أو اجتماعي ـــــة أو تق ي عضـــــواً ذوي كفـــــافاا مملـــــ،ف يـــــا   جمـــــاالا علمي
قااوايـــة ذاا صـــلة ي ت ـــش م مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق بـــاريس  أو

مـن ا موعــاا  موعــةجمن مــن كـا اعضـو علـط أن يكــون مـ  م علـط أسـال التمثيــا اعغـرا  الملــادل، 
اإلقليميــة املمــس   األمــم املتحــدة وعضــو واحــد مــن كــا مــن الــدول اعزريــة الصــغ ة ال اميــة وأقــا 

 ؛بني اع عنيالشلدان منواً، مد مراعاة  دف التوازن 
إىل الفريم الملاما امل صا اململا باتفاق باريس أن يضـد الطرائـم واإلجـرافاا  يطلب -103 

مــن االتفــاق، حــم يعــتكما  15 مــن املــادة 2 الالزمــة لفملاليــة ســ  عمــا اللج ــة املشــار إلي ــا   الفقــرة
 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  
مــن االتفــاق حصــراً، علــط  21 إىل األمااــة أن تملمــا، ألغــرا  املــادة يطلــب أيضــاً  -104 

تـ  دور  عـناالتفـاق وكـ ل    تقريـر مـؤمتر األطـراف  اعتمـاد  تـاري   الشـشكيأن تتي  علـط موقمل ـا 
 تشلــ اشملااــاا غــازاا الدييئــة الــيت مئويــة الاحلاديــة والملشــرين، ممللومــاا عــن أحــدث جممــو  واعــشة 

ع  ـــــا األطـــــراف   االتفاقيـــــة   بالغاهتـــــا الوط يـــــة، أو   تقـــــارير جـــــرد ااشملااـــــاا غـــــازاا الدييئـــــة، 
 ؛ف،ة الع تنيلتقارير ا ّداة التقارير ي،ة الع تني، أو  أو
  

 2020      رف ما ق ل تامالمرزز الرمل  -رابراا  
 

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

حــــث ايــــد أطــــراف بروتوكــــول كيوتــــو الــــيت م تصــــدق بملــــد علــــط تملــــديا الدوحــــة  )أ( 
 لروتوكول كيوتو علط أن تصدق علي  وت ف أل؛

ايد األطـراف الـيت م تقـدم تمل ـداً بملـد   جمـال الت فيـف   إطـار اتفاقـاا   حث )و( 
 كااكون، علط أن تقدم  وت ف أل؛

 19-/م أ1 قـــرراملمـــن  4و 3 عـــزم   الفقـــرتنيمـــا أعـــرو ع ـــ  مـــن إعـــادة ت كيـــد  ) ( 
 13-/م أ1 علـــط تعـــريد الت فيـــ  الكامـــا للمقـــرراا الـــيت جتعـــد ال تـــائع املتفـــم علي ـــا  وجـــب املقـــرر

لضـــمان بـــ ل ايـــد األطـــراف أعلـــط معـــتوى  2020 وتملزيـــز معـــتوى الطمـــوا   يـــ،ة مـــا قشـــا عـــام
 هكن من ج ود الت فيف   إطار االتفاقية؛
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لفـــ،ة العـــ تني  األوىل دعــوة الشلـــدان ال اميـــة األطـــراف الـــيت م تقــدم تقارير ـــا ا داـــة )د( 
 إىل أن تفملا ذل    أقرو وقمم هكن؛

  عمليــــاا القيــــال  ،  الوقــــمم امل اســــب ،طــــراف علــــط املشــــاركةحــــث ايــــد األ ) ـ( 
واإلبــال  والتحقــم القائمــة   إطــار اتفاقــاا كــااكون، لتشيــان مــا وــرزأل مــن تقــدم   ت فيــ  تمل ــداهتا 

   جمال الت فيف؛
مــن األطــراف وغــ  األطــراف اململ يــة األطــراف علــط الــ،ويع لــدى اع ــاا يشــجد  -106 

لوحـــداا الصـــادرة   إطـــار املـــزدو  لعـــاو جت ـــب احلإللغائ ـــا الطـــوعي لوحـــداا االاشملااـــاا، مـــد 
 الثااية؛   ذل  وحداا خفض االاشملاااا اململتمد الصاحلة لف،ة االلتزام بروتوكول كيوتو،  ا

ــــ حــــث -107  ــــ  بشــــفايية عــــن ات ائع الت فيــــف األطــــراف املضــــيفة واملشــــ،ية علــــط أن تشّل
  ذلـ  ال تــائع املعـت دمة للويـاف بــالوعود الدوليـة، ووحــداا االاشملااـاا الصــادرة  امل قولـة دوليـاً،  ــا

 ؛املزدو  احلعاو وجت ب  إطار بروتوكول كيوتو من أجا تملزيز العالمة الشيئية 

يــــة بالقيمــــة االجتماعيــــة واالقتصــــادية والشيئيــــة إلجــــرافاا الت فيــــف الطوع يملــــ،ف -108 
 وم ايمل ا املش،كة للتكيف والصحة والت مية املعتدامة؛

، عمليـــــة الفحــــا التقـــــا 2020-2016 علــــط أن يملـــــزز،   الفــــ،ة يملقــــد الملـــــزم -109 
مـــــن  19 الفقـــــرة و  19-/م أ1 )أ( مـــــن املقـــــرر5 القائمـــــة   جمـــــال الت فيـــــف ا ـــــددة   الفقـــــرة

 يلي  بطرق تشما ما ، مد مراعاة أحدث اململارف المللمية،20-/م أ1 املقرر

تشــــجيد األطــــراف و يئــــاا االتفاقيــــة وامل ةمــــاا الدوليــــة علــــط املشــــاركة    ــــ أل  )أ( 
مـــن غــ  األطـــراف، امل اســشة   ذلـــ ، حعــب االقتضــاف، بالتملـــاون مــد اع ـــاا اململ يــة  الململيــة،  ــا

ون   تيعــ  ت فيــ  ي شثــم عــن األحــداث اإلقليميــة، والتملــا   ذلــ  مــا وتشــادل خراهتــا واق،احاهتــا،  ــا
العياســاا واملمارســـاا واإلجـــرافاا ا ـــددة خـــالل  ــ أل الململيـــة ويقـــاً لاولويـــاا الوط يـــة   جمـــال 

 الت مية املعتدامة؛

الشلــــدان املــــراف مــــن يــــرن وصــــول  إىل وعــــنيالعــــملي، بالتشــــاور مــــد األطــــراف،  )و( 
  ا؛ال امية األطراف ومن غ  األطراف إىل   أل الململية ومشاركت م يي

توجيـــ  طلـــب إىل اللج ــــة الت في يـــة اململ يـــة بالتك ولوجيــــا ومركـــز ورتـــشكة تك ولوجيــــا  ) ( 
 يلي ويقًا لوالية كا م  ما  امل ا  للقيام  ا

ت فيــــ   تيعــــ املشــــاركة   اجتماعــــاا املــــراف التق يــــني وتملزيــــز ج ــــود م الراميــــة إىل  ‘1‘
الململيــة ودعــم األطــراف   العياســاا واملمارســاا واإلجــرافاا ا ــددة خــالل  ــ أل 

 توسيد اطاق ا؛

اـــة  ‘2‘ خــالل اجتماعـــاا املــراف التق يــني عـــن التقــدم ا ـــرز  بااتةــامتقــدر ممللومــاا حمد 
تيعـــــ  ت فيـــــ  العياســـــاا واملمارســـــاا واإلجـــــرافاا الـــــيت ســـــشم وديـــــد ا خـــــالل   

 الململية؛   أل
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الململيـــة   تقريرعـــا العـــ وي إدرا  ممللومـــاا عـــن أاشـــطت ما امل فـــ ة   إطـــار  ـــ أل  ‘3‘
 املش،  إىل مؤمتر األطراف؛

تشــــجيد األطــــراف علــــط االســــتفادة الفملالــــة مــــن مركــــز ورتــــشكة تك ولوجيــــا امل ــــا   )د( 
للحصـــــول علـــــط املعـــــاعدة   وضـــــد مق،حـــــاا مشـــــاريد معـــــتدامة اقتصـــــادياً وبيئيـــــاً واجتماعيـــــاً   

د د     أل الململية وت طوي علط   إمكاااا  فيف كش ة؛ا االا اليت وت
الكيااــــــاا التشــــــغيلية ل،ليــــــة املاليــــــة التابملــــــة لالتفاقيــــــة علــــــط املشــــــاركة   يشــــــجد  -110 

  تيعــ  إحــراز تقــدم   ت فيــ  العياســاا  ااجتماعــاا املــراف التق يــني وإعــالم املشــاركني  عــاعت 
 واملمارساا واإلجرافاا ا ددة أا اف عملية الفحا التقا؛

أعــــالأل وت شــــر  109   الفقــــرة املشــــار إلي ــــاإىل األمااــــة أن تــــ ةم الململيــــة  بيطلــــ -111 
 يلي  اتائج ا بطرق تشما ما

 املت صصــةالملمــا، بالتشــاور مــد اللج ــة الت في يــة اململ يــة بالتك ولوجيــا وامل ةمــاا  )أ( 
ذاا الصــــلة، علــــط ت ةــــيم اجتماعــــاا م تةمــــة لل ــــراف التق يــــني تركــــز علــــط سياســــاا وهارســــاا 

 املمارساا وميكن توسيد اطاق ا وتكرار ا؛أيضا وإجرافاا حمددة متثا 

)أ( أعــالأل، علــط أن 111 الملمــا،   أعقــاو االجتماعــاا املشــار إلي ــا   الفقــرة )و( 
ــد ث ســ وياً و  عــاعة   املل ــا املوجــ  إىل واضــملي العياســاا املشــار إليــ  الوقــمم امل اســب للم وت

تق يـة بشـ ن م ـايد الت فيـف وامل ـايد املشـ،كة املت تيـة مـن العياسـاا  ورقة   ،) ( أدااأل111   الفقرة
واملمارســـــاا واإلجـــــرافاا الراميـــــة إىل زيـــــادة الطمـــــوا   جمـــــال الت فيـــــف، وبشـــــ ن خيـــــاراا دعـــــم 

   رتكا إلك،وا س ا االستملمال؛ املتمللقة ياوماا مللي شغي إتاحة املت في  ا، و 
أداـــاأل، علـــط إعـــداد  121 ين املشـــار إلي مـــا   الفقـــرةالملمـــا، بالتشـــاور مـــد املـــؤازرَ  ) ( 

مل ــا لواضــملي العياســاا يضــم ممللومــاا عــن العياســاا واملمارســاا واإلجــرافاا ا ــددة الــيت 
كرار ــــــا، وعـــــن امليــــــاراا املتاحـــــة لــــــدعم متثـــــا أيضـــــا املمارســــــاا، والـــــيت ميكــــــن تغيـــــ  اطاق ـــــا وت

وكــ ا عــن املشــادراا التملاوايــة ذاا الصــلة، واشــر  ــ ا املل ــا قشــا كــا دورة مــن دوراا  ت فيــ  ا،
شــــ رين علــــط األقــــا باعتشــــارأل إســــ اماً   احلــــدث الرييــــد املعــــتوى املشــــار إليــــ    بمــــؤمتر األطــــراف 

 أدااأل؛ 120 الفقرة

م بصـورة مشـ،كة  ة  أعـالأل ي شغـي أن تـت 109  ـا   الفقـرةأن الململية املشار إلي يقرر -112 
ــــ بــــني   بصــــورة اهليئــــة الفرعيــــة للت فيــــ  واهليئــــة الفرعيــــة للمشــــورة المللميــــة والتك ولوجيــــة وي شغــــي أن تت ف 

 ؛2020 معتمرة حم عام

ـــري   عــام يقــرر أيضــاً  -113   109 تقييمــاً للململيـــة املشــار إلي ــا   الفقـــرة 2017 أن زت
 يدف وعني يملاليت ا؛ أعالأل
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والكــا   الملاجــاعلــط أن تملــزز الشلــدان املتقدمــة األطــراف تــوي  الــدعم  يملقــد الملــزم -114 
  جمــاالا التمويــا والتك ولوجيــا وب ــاف القــدراا لتملزيــز معــتوى الطمــوا   ســياق اإلجــرافاا الــيت 

قدمــة األطــراف علــط الشلــدان املت حــث بشــدة ــ ا العــياق  ، و 2020 تت ــ  ا األطــراف قشــا عــام
ريـد معـتوى دعم ـا املـايل، مـد وضـد خارطـة طريـم ملموسـة لتحقيـم اهلـدف املتمثـا   االرتـ،ا    

ألغــــرا  الت فيــــف والتكيــــف، وزيــــادة متويــــا  2020 بليــــون دوالر ســــ وياً حبلــــول عــــام 100 تقــــدر
الئــم علــط صــمليد إجــرافاا التكيــف زيــادة  امــة عــن معــتوياهتا احلاليــة ولتقــدر املزيــد مــن الــدعم امل

 التك ولوجيا وب اف القدراا؛

ملـؤمتر األطـراف بغيـة تقيـيم  الثاايـة والملشـرين إجراف حوار تيعـ ي  ـوازاة الـدورة يقرر -115 
، ووديـــد الفـــرن ذاا الصـــلة لتملزيـــز 19-/م أ1 مـــن املقـــرر 4و 3 التقـــدم ا ـــرز   ت فيـــ  الفقـــرتني

عـــم تطـــوير التك ولوجيـــا واقل ـــا وب ـــاف القـــدراا، مـــن أجـــا تـــوي  املـــوارد املاليـــة، ألغـــرا  مـــن بي  ـــا د
وديــــد العــــشا الكفيلــــة بتملزيــــز معــــتوى الطمــــوا   ج ــــود الت فيــــف الــــيت تشــــ هلا ايــــد األطــــراف، 

 يشما وديد الفرن ذاا الصلة لتملزيز تقدر الدعم وتملشئت  وهتيئة بيئاا مواتية؛  ا
بــاريس الــيت تعــت د إىل مــؤمتر  -ليمــا  ب تــائع براــامع عمــا حــي  علمــاً مــد التقــدير -116 

 ؛2014 أيلول/سشتمر 23القمة اململا بامل ا  ال ي دعا إىل عقدأل األمني الملام لامم املتحدة   

مــن غــ  األطــراف لتكثيــف إجرافاهتــا    اململ يــةبــاع ود الــيت تشــ هلا اع ــاا  يرحــب -117 
علــــط تعــــجيا تلــــ  اإلجــــرافاا   بوابــــة اع ــــاا الفاعلــــة مــــن غــــ  الــــدول  ويشــــجدجمــــال امل ــــا ، 

 ؛(3)املاصة بالملما املتمللم بامل ا 
مـن غـ  األطـراف حلفـز  اململ يـةاألطراف علط الملما عن كثـب مـد اع ـاا يشجد  -118 

 اع ود الرامية إىل تملزيز إجرافاا الت فيف والتكيف؛

 الململيتــني  األطــراف علــط زيــادة مشــاركت ا   مــن غــ اململ يــةاع ــاا  يشــجد أيضــاً  -119 
 أدااأل؛ 124 أعالأل والفقرة 109 ا   الفقرةماملشار إلي 

، وب ـــــــــاف 20-/م أ1 مـــــــــن املقــــــــرر 21 علـــــــــط أن يملقــــــــد، عمـــــــــاًل بــــــــالفقرة يوايــــــــم -120 
بـــــــاريس وبـــــــالتزامن مـــــــد كـــــــا دورة مـــــــن دوراا مـــــــؤمتر األطـــــــراف    -عمـــــــا ليمـــــــا  براـــــــامع علـــــــط
 حداًا رييد املعتوى يرمي إىل  ،2020-2016 الف،ة

يتمللـــم بت فيـــ  امليـــاراا واإلجـــرافاا  مواصـــلة تملزيـــز املشـــاركة الرييملـــة املعـــتوى ييمـــا )أ( 
ـــاًف  124 أعـــالأل والفقـــرة 109 ا   الفقـــرةمـــاملشـــار إلي  تـــنيالعياســـاتية ال ارتـــئة عـــن الململي ـــاأل، ب  أدا

 ) ( أعالأل؛111 فقرة  ال إلي علط املل ا املوج  إىل واضملي العياساا املشار 

_________________ 

 (3) <http://climateaction.unfccc.int/>. 
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مملـــززة،  إتاحـــة يرصـــة ليفعـــالن عـــن ج ـــود ومشـــادراا ووالفـــاا طوعيـــة جديـــدة أو )و( 
ــــ  ــــا ــــ  العياســــاا واملمارســــاا واإلجــــرافاا ال ارتــــئة عــــن الململيت ــــ  ت في ا   مــــاملشــــار إلي  ني  ذل

العياســاا املشــار  إىل واضــمليأداــاأل واململروضــة   املل ــا املوجــ   124 أعــالأل والفقــرة 109 الفقــرة
 ) ( أعالأل؛111 إلي    الفقرة

ــــيم التطــــوراا ذاا الصــــلة واإلقــــرار بــــاع ود واملشــــادراا والتحالفــــاا الطوعيــــة  ) (  تقي
 اململززة؛ اعديدة أو
إتاحـــــة يـــــرن مفيـــــدة وم تةمـــــة ملشـــــاركة رت صـــــياا رييملـــــة املعـــــتوى مـــــن األطـــــراف  )د( 

 من غ  األطراف مشاركة يملالة؛ اململ يةية واع اا وامل ةماا الدولية واملشادراا التملاواية الدول

ــــــي املعــــــتوى يملمــــــالن باســــــم رئــــــيس مــــــؤمتر األطــــــراف  يقــــــرر -121  تمليــــــني مــــــؤازرَين رييمَل
، بتيعــــ  ت فيــــ  2020-2016 ويــــتكفالن، عــــن طريــــم املشــــاركة الرييملــــة املعــــتوى اململــــززة   الفــــ،ة

مملـززة وتوسـيد اطاق ـا،  طوعيـة جديـدة أواع ود احلالية ب جاا وإطـالق ج ـود ومشـادراا ووالفـاا 
 يلي  بطرق تشما ما

الملمـا مـد األمي ــة الت في يـة ورئيعــي مـؤمتر األطــراف احلـالَيني ورنيســائ  املقشلـني علــط  )أ( 
 أعالأل؛ 120 ت عيم احلدث الع وي الرييد املعتوى املشار إلي    الفقرة

 األطـــراف، ألغـــرا  م  ـــا الملمـــا مـــد األطـــراف امل تمـــة واع ـــاا اململ يـــة مـــن غـــ  )و( 
 باريس؛ -تملزيز املشادراا الطوعية لراامع عما ليما 

تقــدر إررتــاداا إىل األمااــة بشــ ن ت ةــيم اجتماعــاا املــراف التق يــني املشــار إلي ــا  ) ( 
 )أ( أدااأل؛129 )أ( أعالأل والفقرة111   الفقرة

أعــــالأل  121 مــــا   الفقــــرةأن املــــؤازرين الرييملــــي املعــــتوى املشــــار إلي  يقــــرر أيضــــاً  -122 
 ي شغــي أن يملمـــال   الملـــادة ملـــدة ســـ تني، وتتقـــاطد واليتاعــا خـــالل ســـ ة كاملـــة لضـــمان االســـتمرارية،

  ويم ما يلي

ي شغــي أن يملــني رئــيس الــدورة احلاديــة والملشــرين ملــؤمتر األطــراف مــؤازراً واحــداً يملمــا  )أ( 
 األخ  من الدورة الثااية والملشرين ملؤمتر األطراف؛ ملدة س ة واحدة اعتشاراً من تاري  تمليي   حم اليوم

ي شغــي أن يملــني رئــيس الــدورة الثاايــة والملشــرين ملــؤمتر األطــراف مــؤازراً واحــداً يملمــا  )و( 
ملــدة ســ تني اعتشــاراً مــن تــاري  تمليي ــ  حــم اليــوم األخــ  مــن الــدورة الثالثــة والملشــرين ملــؤمتر األطــراف 

 (؛2017 )تشرين الثاا/اويمر

مـؤازراً واحـداً يملمـا ملـدة ملـؤمتر األطـراف ي شغي أن يتملنّي بملد ذل  كا رئـيس الحـم  ) ( 
 س تني وخيلف املؤازَر اململني  سابقًا امل ت ية واليت ؛

ايـــــد األطـــــراف امل تمـــــة وامل ةمـــــاا ذاا الصـــــلة إىل دعـــــم الملمـــــا الـــــ ي  يـــــدعو -123 
 عالأل؛أ 121 يضطلد ب  املؤازران املشار إلي ما   الفقرة
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 ؛عملية يحا تقا بش ن التكيف، 2020-2016   الف،ة ،أن يطلم يقرر -124 

أعـالأل إىل وديـد الفـرن  124 ململيـة املشـار إلي ـا   الفقـرةالأن تعملط  يقرر أيضاً  -125 
احلقيقيـة الكفيلـة بتملزيــز القـدرة علـط التحمــا واحلـد مـن القابليــة للتـ ار وزيـادة ي ــم إجـرافاا التكيــف 

 وت في  ا؛
أعـــالأل ي شغـــي أن تشـــ،     124 ململيـــة املشـــار إلي ـــا   الفقـــرةالأن يقـــرر كـــ ل   -126 

 رة المللمية والتك ولوجية وت ف  ا ع ة التكيف؛ت ةيم ا اهليئة الفرعية للت في  واهليئة الفرعية للمشو 
 أعالأل عن طريم  124 متابملة الململية املشار إلي ا   الفقرةيقرر  -127 
 تيع  تشادل املمارساا اعيدة والتجارو والدرول املعتفادة؛ )أ( 

ــــ  إجــــرافاا التكيــــف،  )و(  ــــيت ميكــــن أن تملــــزز بشــــكا كشــــ  ت في ــــد اإلجــــرافاا ال ودي
إلجــــرافاا الــــيت مــــن رتــــ  ا أن تملــــزز الت ويــــد االقتصــــادي ووقــــم م ــــايد مشــــ،كة   جمــــال يي ــــا ا  ــــا

 الت فيف؛

 تملزيز الملما التملاوا   جمال التكيف؛ ) ( 

وديــد يــرن تملزيــز الشيئــاا التمكي يــة ووعــني تقــدر الــدعم مــن أجــا التكيــف،    )د( 
 سياق العياساا واملمارساا واإلجرافاا ا ددة؛

ـــــف املشـــــار إلي ـــــا    أيضـــــاً  رريقـــــ -128  ـــــة الفحـــــا التقـــــا بشـــــ ن التكي أن ت خـــــ  عملي
الــدرول املعــتفادة مــن عمليــة و  االعتشــار الململيــة والطرائــم وال ــواتع وا صــالا  أعــالأل  124 الفقــرة

 أعالأل؛ 109 الفحا التقا   جمال الت فيف املشار إلي ا   الفقرة

 عن طريم  124 ة املشار إلي ا   الفقرةململيالإىل األمااة أن تدعم  يطلب -129 

ت ةـــــيم اجتماعـــــاا تق يـــــة م تةمـــــة لل ـــــراف تركـــــز علـــــط سياســـــاا واســـــ،اتيجياا  )أ( 
 وإجرافاا حمددة؛

)أ( أعـــالأل 129 القيـــام ســـ وياً، باالســـت اد إىل االجتماعـــاا املشـــار إلي ـــا   الفقـــرة )و( 
إىل واضــــــــملي العياســــــــاا املشــــــــار إليــــــــ     للمعــــــــاعة   املل ــــــــا املوجــــــــ الوقــــــــمم امل اســــــــب  و 

تق يــة عــن يــرن تملزيــز إجــرافاا التكيــف، وكــ ل  عــن خيــاراا دعــم  ) ( أعــالأل، ورقــة  111 الفقــرة
 س ا االستملمال؛إلك،وا رتكا   ، وي شغي إتاحة اململلوماا املتمللقة يا  ات في 

ــــ  الململيــــة املشــــار إلي ــــا  تقــــوم أن يقــــرر -130   124   الفقــــرةع ــــة التكيــــف، ع ــــد ت في
رامع الملمــــا واهليئــــاا بــــ مــــا يتمللــــمطــــرق ملراعــــاة ال،تيشــــاا القائمــــة يي بعــــلو  واستكشــــافأعــــالأل، 

وإزــاد أوجــ  تــمزر ممل ــا واالعتمــاد علي ــا، لضــمان  واملؤسعــاا املتصــلة بــالتكيف   إطــار االتفاقيــة
 االاعجام وأقصط قيمة هك ة؛
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أعــــالأل،  113 تقيــــيم املشــــار إليــــ    الفقــــرةأن زــــري، بــــاالق،ان مــــد ال يقــــرر أيضــــاً  -131 
 أعالأل، من أجا وعني يملاليت ا؛ 124 تقييمًا للململية املشار إلي ا   الفقرة

األطـــراف وامل ةمـــاا املراقشـــة إىل تقـــدر ممللومـــاا عـــن الفـــرن املشـــار إلي ـــا  يـــدعو -132 
 ؛2016 رتشاس/يراير 3 أعالأل حبلول 125   الفقرة

  
 م  غير األطراف المرنيةالجهات  -خامساا  

 
مــن غــ  األطــراف للتصــدي لتغــ   اململ يــةبــاع ود الــيت تشــ هلا ايــد اع ــاا  يرحــب -133 

يي ـــا ج ــــود ا تمـــد املــــدا والقطـــا  املــــان واملؤسعـــاا املاليــــة واملــــدن  امل ـــا  واالســــتجابة لـــ ،  ــــا
 وغ  ا من العلطاا دون الوط ية؛

أعـــالأل إىل  133 املشـــار إلي ـــا   الفقـــرةمـــن غـــ  األطـــراف  اململ يـــةاع ـــاا  يـــدعو -134 
تكثيــف ج ود ــا ودعــم إجــرافاا خفــض االاشملااــاا و/أو ب ــاف القــدرة علــط التحمــا وخفــض قابليــة 

 الـدول ـ أل اع ـود عـن طريـم بوابـة اع ـاا الفاعلـة مـن غـ   وبيانالت ار باآلاار الضارة لتغ  امل ا ، 
 أعالأل؛ 117 املشار إلي ا   الفقرة( 4) املاصة بالملما املتمللم بامل ا 

بضـــرورة تملزيـــز مملـــارف ا تمملـــاا ا ليـــة والشـــملوو األصـــلية وتك ولوجياهتـــا  يعـــلم -135 
م ــراً لتشــادل التجــارو  وي شــليتمللــم بالتصــدي لتغــ  امل ــا  والتملامــا مملــ ،  وهارســاهتا وج ود ــا ييمــا

 رتاما ومتكاما؛ واملمارساا الفضلط بش ن الت فيف والتكيف علط حنو

  ذلـ  أدواا  ب عيـة تقـدر ا فـزاا ألاشـطة خفـض االاشملااـاا،  ـا يعـلم أيضـاً  -136 
 م  ا العياساا ا لية وتعمل  الكربون؛

  
 شؤ ن اإل ارف  الميزا ية -سا ساا  

 
 باآلاــار التقديريــة امل،تشــة   امليزاايــة علــط األاشــطة املشــار إلي ــا    ــ احــي  علمــاً  -137 

إىل األمااـة أن تضـطلد بـاإلجرافاا املطلوبـة  وجـب  ـ ا املقـرر  ويطلـباملقرر اليت ست ف  ا األمااة، 
 ر  ًا بتواير املوارد املالية؛

احلاجــــة امللحــــة إىل إتاحــــة مــــوارد إضــــايية مــــن أجــــا ت فيــــ  اإلجــــرافاا ذاا  يؤكــــد -138 
ت فيـــ  براـــامع الملمـــا املشـــار إليـــ      ذلـــ  اإلجـــرافاا املشـــار إلي ـــا    ـــ ا املقـــرر، و  الصـــلة،  ـــا

 أعالأل؛ 9 الفقرة
 األطراف علط تقدر ترعاا من أجا ت في    ا املقرر   الوقمم امل اسب. حث -139 

_________________ 

 (4) <http://climateaction.unfccc.int/>. 
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 المر ق
 

 اتفاق باري   
 

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

 حتاالتفاقيةحت، ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 والتملاون علط ايد املعتوياا   املعائا اليت يت اوهلا   ا االتفاق،

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

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

 يلي  اتفقمم علط ما قد 
  

 1الما ف   
 

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

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

  
 2الما ف   

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

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

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

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

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

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

  
 3الما ف   

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

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

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

  
 4الما ف   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5الما ف   
 

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

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

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

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

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

  
 6الما ف   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا ددة وط ياً؛ 

 .الملاملية وقيم  فيف عام لالاشملااااو  )د( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 7الما ف   

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

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

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

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

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

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

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

 التكيف ميكن أن ي طوي علط تزايد تكاليف التكيف.

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

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

 االقتضاف. االقتصادية والشيئية، حعب - التكيف   العياساا واإلجرافاا االجتماعية

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

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

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

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

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

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

 التحدياا والثغراا بطريقة تتعم وتشجيد املمارساا اعيدة؛

 فاا التكيف ودميومت ا.وعني يملالية إجراو  )ه( 

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

   أل املادة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سجا عام تتمل دأل األمااة.

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

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

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

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

 من   أل املادة. 1إلي    الفقرة 
  

 8الما ف   
 

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

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

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

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

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

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

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

   9الما ف   
 

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

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

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

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

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

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

 وموارد مقدمة   رتكا م   من أجا التكيف.

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

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

 املتصلة بالتمويا امل اخي.

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

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

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

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

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

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

   10الما ف   
 

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

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

  ولوجيا واقل ا.تملزيز الملما التملاوا املتمللم بتطوير التك

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

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

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

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

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

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

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

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

   11الما ف   
 

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

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

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

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

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

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

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

 ال امية األطراف.

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

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

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

بشـــ ن ال،تيشـــاا  مقــررتفـــاق   اال  ـــ ا وي ةــر مـــؤمتر األطـــراف الملامــا بوصـــف  اجتمـــا  األطــراف  
 املؤسعية األولية املاصة بش اف القدراا ويملتمدأل   دورت  األوىل.
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 12الما ف   
تتملــــاون األطــــراف   ا ــــاذ التــــداب  الالزمــــة، حعــــب االقتضــــاف، لتملزيــــز التمللــــيم والتــــدريب  

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

   13الما ف   
 

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

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

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

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

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

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

 من   أل املادة. 13امل صون علي ا   الفقرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 والةروف املاصة بكا بلد من الشلدان ال امية األطراف.

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

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

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

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

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

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

 ضوف اإلاصاف وأيضا اململارف المللمية املتاحة.

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

 تفاق خالف ذل .  ا االمؤمتر األطراف الملاما بوصف  اجتما  األطراف   

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

 تملزيز التملاون الدويل املتمللم باإلجرافاا امل اخية.
  

   15الما ف   
 

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

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

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

  
                                                  16الما ف      

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

   ا االتفاق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تفاق خالف ذل .اال   ا بوصف  اجتما  األطراف  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
   18الما ف   

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

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

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

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

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

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

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

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

  
   19الما ف   

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

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

 الفرعية أو ال،تيشاا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
   21الما ف   

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

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

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

 جااب األطراف   االتفاقية أو قشا   ا التاري .

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

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

  
   22الما ف   

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

 يلزم تملديل . تفاقية مد تملديا مااال

 
 

   23الما ف   
 

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

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

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

  
   24الما ف   

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

 تعوية امل ازعاا. 
  

   25الما ف   
 

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

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

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

  
   26الما ف   

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

 زوز إبداف وفةاا علط   ا االتفاق. ال  
  

   28الما ف   
 

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

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

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

   29الما ف   
 

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

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

 


