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مؤتمر األطراف

الدورة الحادية والعشرون
باريس ،من  30تشرين الثاين/نوفمرب إىل  11كانون األول/ديسمرب 2015
البند (4ب) من جدول األعمال
المعزز (المقرر /1م أ)17-
منهاج ديربان للعمل َّ
اعتماااد بروتولااو أو صااق قااا و ر أواار أو وثيقااة متفااع عليهااا لهااا
قوة قا و ية بموجب االتفاقية تسري على جميع األطراف

اعتماد اتفاق باريس
مقترح مقدم من الرئيس

مشروع المقرر /-م أ21-
إن مؤمتر األطراف،
إذ يش ـ إىل املقــرر /1م أ 17-بش ـ ن إنشــاف ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا ن ــا ديربــان
اململزز،
للملما ّ
وإذ يش أيضاً إىل املواد  ،2و ،3و 4من االت اقية،

وإذ يش ـ ك ـ ل إىل املق ــرراا ذاا المب ــلة مل ـؤمتر األطـ ـراف ،ومن ــا املق ــرراا /1م أ،16-
و/2م أ ،18-و/1م أ ،19-و/1م أ،20-
وإذ يرحـ باعتمـاد قـرار اعممليـة الملامـة لامــم املتحـدة  1/70اململنـون حتوويـا عاملنـاط ــة
التنمي ــة املس ــتدامة لمل ــام 2030حت ،وخباص ــة اهل ــدف  13من ــا ،وباعتم ــاد ــة عم ــا أدي ــس أباب ــا
للمؤمتر الدويل الثالث لتمويا التنمية وباعتماد إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث،
وإذ يس ــلم بـ ـ ن ت ـ ـ املن ــاك يش ــكا ـ ـراً داعـ ـاً عل ــو ا تممل ــاا البشـ ـرية وكوكـ ـ األر
حُيتم ــا أن يك ــون ال رجمل ــة في ــا ،وبالت ــايل يت ل ـ ـ تمل ــاون ي ــمم البل ــدان عل ــو أوس ــمم ن ــا ك ــن
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ومشــاركت ا ط إطــار اســتةابة دوليــة فملالــة ومناســبة ب يــة التملةيــا خب ـ
علو المبمليد الملاملي،

انبملا ــاا ــازاا الدفي ــة

وإذ يس ــلم أيضـ ـاً ب ن ــا ال من ــان م ــن وقي ــم ـ ـ كبـ ـ ط االنبملا ــاا الملاملي ــة م ــن أج ــا
وقيم اهلدف الن ائي لالت اقية ،وإذ يشدد علو ضرورة االستملةال ط التمبدي لت املناك،
وإذ يقــر ب ـ ن ت ـ املنــاك رتــا ا مشــوأ للبش ـرية ،وأن علــو األط ـراف أن تقــوم ،عنــد ا ــاذ
اإلجرافاا الرامية إىل التمبدي لت املنـاك ،بـاحوام وتملزيـز ومراعـاة التزاماقـا اقـو اإلنسـان ،وا ـم
ط المبحة ،وحقـو الشـملوب األصـلية ،وا تمملـاا ا،ليـة ،وامل ـاجرين ،واألط ـال واألرتـ ان ذوي
اإلعاقـة واألرتـ ان املوجــودين ط أوضـا اشــة ،وا ــم ط التنميـة ،فضـالً عــن املسـاواة بـ اعنسـ
ومتك املرأة ،واإلنمباف ب األجيال،
وإذ يقــر أيضـاً باالحتياجــاا والشـوا ا ا،ــددة للبلــدان الناميــة األطـراف ،النارتـ ة عــن تـ
تن يـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ــداب التمب ـ ـ ـ ــدي ،ويشـ ـ ـ ـ ـ  ،ط اـ ـ ـ ـ ـ ا المب ـ ـ ـ ــدد ،إىل املق ـ ـ ـ ــرراا /5م أ ،7-و/1م أ،10-
و/1م أ ،16-و/8م أ،17-
وإذ يؤكد بقلـم رتـديد ا اجـة امللحـة إىل مملاعـة ال ةـوة الكبـ ة ال اصـلة بـ األ ـر اإل ـايل
لوعود الت يف اليت تتمل ـد األطـراف بتحقيق ـا الـول عـام  2020فيمـا يتمبـا باالنبملا ـاا السـنوية
الملامليــة مــن ــازاا الدفي ــة ومســاراا االنبملا ــاا اإل اليــة الــيت تك ــا اإلبقــاف علــو ارت ــا متوس ـ
درجة ا رارة الملاملية دون درجت م ـويت فـو مسـتوياا مـا قبـا الملمبـر المبـناعي ،ومواصـلة اع ـود
الرامي ــة إىل ا ــد م ــن ارت ــا درج ــة ا ـ ـرارة عن ــد  1.5درج ــة م وي ــة ف ــو مس ــتوياا م ــا قب ــا الملمب ــر
المبناعي،
وإذ يؤكــد أيضـاً أن ال مــوا اململــزز ملــا قبــا  2020ميكنــا إرســاف أســال متـ لل مــوا اململــزز
ملا بملد عام ،2020
وإذ يشــدد علــو ا اجــة امللحــة ليفسـرا ط تن يـ االت اقيــة وبروتوكــول كيوتــو مــن أجــا تملزيــز
مستوى ال موا ملا قبا ،2020
وإذ يــدرأ ا اجــة امللحــة لقيــام البلــدان املتقدمــة األطـراف بتملزيــز تــوف التمويــا والتكنولوجيــا
ودعـم بنـاف القـدراا ،ب ريقـة ميكـن التنبـؤ يـا ،ب يــة متكـ البلـدان الناميـة األطـراف مـن الملمـا اململــزز
ط ال وة ما قبا ،2020
وإذ يؤكد ال وائد الدائمة للملمـا ال مـوا واملبكـر ،ـا ط ذلـ وقيـم
اع ود املستقبلية للت يف والتكيف،

ـ كبـ ط تكل ـة

وإذ يس ـلّم بضــرورة تملزيــز عامليــة الوصــول إىل ال اقــة املتةــددة ط البلــدان الناميــة ،وال ســيما
ط أفريقيا ،عن طريم تملزيز نشر ال اقة املتةددة،
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وإذ يوافم علو دعم وتملزيز التملـاون اإلقليمـي والـدويل مـن أجـا تملب ـة الملمـا املنـا ي بمبـورة
أقــوى وأكثــر طموح ـاً مــن قبــا يــمم األط ـراف وأصــحاب املمبــلحة مــن ـ األط ـراف ،ــا ط ذل ـ
ا تمـ ــمم املـ ــدين والق ـ ــا ا ـ ــان واملؤسسـ ــاا املاليـ ــة واملـ ــدن و اـ ــا مـ ــن السـ ــل اا دون الوطنيـ ــة،
وا تمملاا ا،لية والشملوب األصلية،

أوالا -االعتماد
 -1يقرر اعتماد ات ا باريس وج ات اقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن ت ـ املنـاك
(املشار إليا فيما يلي باسم حتاالت ا حت) ،علو النحو الوارد نمبا ط املرفم؛
 -2ي ل ـ إىل األم ـ المل ــام لام ــم املتح ــدة أن يك ــون ودي ــمم االت ــا وأن ي ــت ب ــاب
التوقي ــمم علي ــا ط نيوي ــورأ ،بالوالي ــاا املتح ــدة األمريكي ــة ،ط ال ــوة م ــن  22نيس ــان/أبريا 2016
إىل  21نيسان/أبريا 2017؛
 -3يـ ـ ــدعو األم ـ ـ ـ الملـ ـ ــام إىل عقـ ـ ــد ملتقـ ـ ــو رفيـ ـ ــمم املسـ ـ ــتوى لتوقيـ ـ ــمم االت ـ ـ ــا ط 22
نيسان/أبريا 2016؛
 -4ي ــدعو أيضـ ـاً ي ــمم األطـ ـراف ط االت اقي ــة إىل توقي ــمم االت ــا أ ن ــاف امللتق ــو الـ ـ ي
س ــيملقدأل األمـ ـ المل ــام ،أو ط أق ــرب فرص ــة كن ــة ل ــدي ا ،كم ــا ي ــدعو ك ــا ط ــرف إىل أن ي ــود  ،ط
أقــرب وقــمم كــن ،صــكوأ تمبــديقا علــو االت ــا أو قبولــا لــا أو موافقتــا عليــا أو انضــماما إليــا،
حس االقتضاف؛
 -5يســلم ب نــا زــوز لاطـراف ط االت اقيــة أن ت بــم مؤقتـاً يــمم أحكــام االت ــا ريثمــا
يد ا حيز الن اذ ،وي ل إىل األطراف أن ر الوديمم ب ي ت بيم مؤقمم من ا ا القبيا؛
 -6يشـ إىل إهنــاف أعمــال ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا ن ــا ديربــان للملمــا اململــزز
(فريم من ا ديربان) وفقاً لل قرة  4من املقرر /1م أ17-؛
 -7يقرر إنشـاف ال ريـم الملامـا امل مبـا اململـا بات ـا بـاريس (فريـم ات ـا بـاريس) ط
إط ــار الوتي ـ ذات ــا اململم ــول ب ــا فيم ــا يتملل ــم بانت ــاب أعض ــاف مكت ـ فري ــم من ــا ديرب ــان( ،)1م ــمم
تملديا ما يلزم تملديلا؛
 -8يقــرر أيض ـاً أن يملــد فريــم ات ــا بــاريس لــد ول االت ــا حيــز الن ــاذ ولملقــد الــدورة
األوىل مل ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس (م ـؤمتر األطراف/اجتمــا
األطراف ط االت ا )؛
__________
( )1حس الت ييد الوارد ط ال قرة  2من املقرر /2م أ.18-
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 -9يقرر كـ ل اإلرتـراف علـو تن يـ برنـامع الملمـا النارتـل عـن ال لبـاا ذاا المبـلة
الواردة ط ا ا املقرر؛
عم ــا
 -10ي ل ـ إىل فري ــم ات ــا ب ــاريس أن يق ــدم تقــارير منترم ــة إىل م ـؤمتر األط ـراف ّ
ُيــرزأل مــن تقــدم ط عملــا ،وأن ين ــي أعمالــا الــول الــدورة األوىل مل ـؤمتر األطراف/اجتمــا األط ـراف
ط ات ا باريس؛
 -11يق ــرر أن يملق ــد فري ــم ات ــا ب ــاريس دورات ــا ابت ــدافً م ــن ع ــام  2016ب ــالتزامن م ــمم
دوراا اهلي تـ ـ ـ ال ـ ــرعيت لالت اقي ـ ــة وأن يمل ـ ــد مش ـ ــاريمم مق ـ ــرراا يحوص ـ ــو مـ ـ ـؤمتر األطراف/اجتم ـ ــا
األطراف ط ات ا باريس عن طريم مؤمتر األطراف بالنرر في ا واعتماداا ط دورتا األوىل؛

ثا يا -المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا
 -12يرحّـ ـ ـ باملس ـ ــاعاا اململتزم ـ ــة ا ،ـ ــددة وطني ـ ـ ـاً ال ـ ــيت بل ـ ــمم عن ـ ــا األط ـ ـ ـراف وفق ـ ـ ـاً
لل قرة (2ب) من املقرر /1م أ19-؛
 -13يدعو جمدداً يمم األطـراف الـيت م تبلِّـ بملـد األمانـة عـن مسـاعاقا اململتزمـة ا،ـددة
وطني ـاً إىل أن ت ملــا ذل ـ مــن أجــا وقيــم اــدف االت اقيــة ا،ــدد ط املــادة  2ط أقــرب وق ـمم كــن
وقبــا انملقــاد الــدورة  22مل ـؤمتر األط ـراف (تش ـرين الثــاين/نوفمرب  )2016بوقــمم كـ ط
ـاف وب ريقــة تيســر
وضوا املساعاا اململتزمة ا،ددة وطنياً ورت افيت ا وف َم ا؛
 -14ي ل إىل األمانة أن تواصا نشـر املسـاعاا اململتزمـة ا،ـددة وطنيـاً الـيت تبلـ عن ـا
األطراف ط املوقمم الشبكي لالت اقية؛

 -15يكـرر نــدافأل إىل البلــدان املتقدمــة األطـراف والكيانــاا التشـ يلية ل،ليــة املاليــة ،وأي
منرم ــاا أ ــرى ق ــادرة عل ــو ذلـ ـ  ،أن تق ــدم ال ــدعم م ــن أج ــا إع ــداد وتبليـ ـ املس ــاعاا اململتزم ــة
ا،ددة وطنياً ا اصة باألطراف اليت قد وتا إىل ا ا الدعم؛
ُ -16يي علماً بالتقرير التولي ي املتمللم باأل ر اإل ايل للمساعاا اململتزمة ا،ددة وطنياً
املقدمة من األطراف الول  1تشرين األول/أكتوبر  ،2015والوارد ط الو يقة FCCC/CP/2015/7؛
 -17يالح ـ ـ ـ بقلـ ـ ــم أن املسـ ـ ــتوياا املقـ ـ ــدرة اإل اليـ ـ ــة النبملا ـ ـ ــاا ـ ـ ــازاا الدفي ـ ـ ــة ط
عــامي  2025و 2030النا ــة عــن املســاعاا اململتزمــة ا،ــددة وطني ـاً ال تقــمم ضــمن ســيناريوااا 2
درجة م وية األقا تكل ة وإمنا تؤدي إىل توقمم مستوى قـدرأل  55جي ـاطن ط  ،2030ويالحـ أيضـاً
أن الوضــمم ســيت ل ج ــوداً ط جمــال ـ االنبملا ــاا أكــرب بكثـ مــن اع ــود املرتب ــة باملســاعاا
اململتزمة ا،ددة وطنياً إلبقاف ارت ا متوس درجـة ا ـرارة الملامليـة دون درجتـ م ـويت فـو مسـتوياا
مــا قبــا الملمبــر المبــناعي خب ـ االنبملا ــاا إىل  40جي ــاطن أو  1.5درجــة م ويــة فــو مســتوياا
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ما قبا الملمبر المبـناعي خب ـ
ط ال قرة  21أدناأل؛

االنبملا ـاا إىل مسـتوى حُيـدد فيمـا بملـد ط التقريـر ا ـان املشـار إليـا

 -18يالح ـ أيض ـاً ،ط ا ـ ا الس ــيا  ،احتياج ــاا التكي ــف ال ــيت أعرب ــمم عن ــا البل ــدان
النامية األطراف ط مساعاقا اململتزمة ا،ددة وطنياً؛
 -19ي لـ ـ إىل األمان ــة أن وـ ـ ّدث التقري ــر التـ ـولي ي املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  16أع ــالأل
ليش ــما ي ــمم اململلوم ــاا الـ ـواردة ط املس ــاعاا اململتزم ــة ا ،ــددة وطنيـ ـاً املبل ــة م ــن األطـ ـراف عمـ ـالً
باملقرر /1م أ 20-الول  4نيسان/أبريا  2016وأن تتيحا الول  2أيار/مايو 2016؛
 -20يقــرر عقــد ح ـوار تيسـ ي بـ األطـراف ط  2018مــن أجــا الوقــوف علــو اع ــود
اعماعية اليت تب هلا األطراف فيما يتمللم بإحراز تقدم حنو وقيم اهلدف ال ويا األجا املشـار إليـا ط
ال قــرة  1مــن املــادة  4مــن االت ــا واإلفــادة ط إعــداد املســاعة ا،ــددة وطني ـاً عم ـالً بــال قرة  8مــن
املادة  4من االت ا ؛
 -21يــدعو اهلي ــة ا كوميــة الدوليــة اململنيــة بت ـ املنــاك (اي ــة املنــاك) إىل أن تقــدم تقري ـراً
اص ـاً ط عــام  2018عــن ا ــار االح ـوار الملــاملي بنســبة  1.5درجــة م ويــة فــو مســتوياا مــا قبــا
الملمبر المبناعي وعن املساراا الملاملية ذاا المبلة النبملا اا ازاا الدفي ة؛

ثالثا -المقررات الالزمة إل فا االتفاق
الت يف
 -22يــدعو األط ـراف أن تقــدم أول مســاعاقا ا،ــددة وطني ـاً ط موعــد ال يتةــاوز موعــد
تقــدك كــا طــرف لمب ـ تمبــديقا علــو ات ــا بــاريس أو انضــماما إليــا ،أو موافقتــا عليــا .وإذا بلّ ـ
طــرف ســاعة وــددة وطني ـاً قبــا االنضــمام إىل االت ــا  ،اعتحــرب ذل ـ ال ــرف مســتوفياً هل ـ ا ا كــم
ما م يقرر ذل ال رف الف ذل ؛
ُ -23يث األطراف اليت تشما مساعت ا اململتزمة ا،ددة وطنياً عمالً بـاملقرر /1م أ20-
إطاراً زمنياً يمبا إىل عام  2025علـو أن تبلـ الـول  2020عـن مسـاعة وـددة وطنيـاً جديـدة وأن
ت ملا ذل كا مخس سنواا بملد ذل عمالً بال قرة  9من املادة  4من االت ا ؛
 -24ي ل ـ ـ إىل تل ـ ـ األط ـ ـراف ال ــيت تشـ ــما مس ــاعت ا اململتزم ــة ا،ـ ــددة وطني ـ ـاً عم ـ ـالً
باملقرر /1م أ 20-إطاراً زمنيـاً يمبـا إىل عـام  2030أن تبلّـ عـن اـ أل املسـاعاا أو وـ ّد ا الـول
ع ـ ــام  2020وأن ت مل ـ ــا ذلـ ـ ـ ك ـ ــا مخ ـ ــس س ـ ــنواا بمل ـ ــد ذلـ ـ ـ عمـ ـ ـالً ب ـ ــال قرة  9م ـ ــن امل ـ ــادة 4
من االت ا ؛
 -25يقـ ــرر أن تق ـ ــدم األط ـ ـراف إىل األمان ـ ــة مس ـ ــاعاقا ا ،ـ ــددة وطني ـ ـاً املش ـ ــار إلي ـ ــا ط
امل ــادة  4م ــن االت ــا قب ــا ف ــوة ال تق ــا ع ــن  9أرتـ ـ ر  12 -رتـ ـ راً م ــن ال ــدورة ذاا المب ــلة ملـ ـؤمتر
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األطراف/اجتمـ ــا األط ـ ـراف ط ات ـ ــا بـ ــاريس يـ ــدف تيس ـ ـ وضـ ــوا ا ـ ـ أل املسـ ــاعاا ورت ـ ـ افيت ا
وف م ا ،ا ط ذل عن طريم تقرير تولي ي تملدأل األمانة؛
 -26ي ل ـ إىل فري ــم ات ــا ب ــاريس أن يض ــمم مزي ــداً م ــن اإلررت ــاداا بش ـ ن مب ــائا
املساعاا ا،ددة وطنياً لينرـر في ـا مـؤمتر األطراف/اجتمـا األطـراف ط ات ـا بـاريس ويملتمـداا ط
دورتا األوىل؛
 -27يقــرر أن اململلومــاا الــيت ســتقدم ا األطـراف ط مســاعاقا ا،ــددة وطنيـاً ،مــن أجــا
تيس ـ ـ الوض ــوا والش ـ ـ افية وال ــم ،ميك ــن أن تتض ــمن ،حس ـ ـ االقتض ــاف ،ط ل ــة م ــا تتض ــمنا،
ممللوم ــاا كمي ــة بشـ ـ ن النق ــة املرجملي ــة ( ــا ط ذلـ ـ س ــنة األس ــال ،حسـ ـ االقتض ــاف) ،واألط ــر
الزمني ــة و/أو فـ ـواا التن يـ ـ والن ـ ـا والت ي ــة ،وعملي ــاا الت ــي  ،واالفواض ــاا ،واملن ةي ــاا،
ــا في ــا تلـ املتمللقــة بتقــدير وحســاب انبملا ــاا ــازاا الدفي ــة البش ـرية املنشـ  ،وحسـ االقتضــاف،
عمليــاا إزالت ــا ،وإىل أي مــدى يــرى ال ــرف أن مســاعتا ا،ــددة وطنيـاً منمبـ ة وطموحــة ،ط ضــوف
ظروفا الوطنية ،وكيف تساام ط وقيم ادف االت اقية املب ّ ط املادة  2من ا؛
 -28ي لـ إىل فريــم ات ــا بــاريس أن يضــمم مزيــداً مــن اإلررتــاداا املتمللقــة باململلومــاا
الــيت ســتقدم ا األط ـراف مــن أجــا تيس ـ وضــوا مســاعاقا ا،ــددة وطني ـاً ورت ـ افيت ا وف م ــا لكــي
ينرر في ا مؤمتر األطراف/اجتما األطراف ط ات ا باريس ويملتمداا ط دورتا األوىل؛
 -29ي ل ـ ـ ـ أيض ـ ـ ـاً إىل اهلي ـ ــة ال رعي ـ ــة للتن ي ـ ـ ـ أن تض ـ ــمم طرائ ـ ــم وإج ـ ـ ـرافاا لتش ـ ـ ـ يا
واســت دام الســةا الملــام املشــار إليــا ط ال قــرة  12مــن املــادة  3مــن االت ــا  ،لكــي ينرــر فيــا مـؤمتر
األطراف/اجتما األطراف ط ات ا باريس ويملتمدأل ط دورتا األوىل؛
 -30ي ل ـ ـ ك ـ ـ ل إىل األمان ـ ــة أن تت ـ ــي س ـ ــةالً عام ـ ـاً مؤقت ـ ـاً ط النمب ـ ــف األول م ـ ــن
عام  2016لتسةيا املساعاا ا،ددة وطنياً املقدمة وفقاً للمادة  4من االت ا  ،ريثما يملتمـد مـؤمتر
األطـ ـراف الملام ــا بوصـ ـ ا اجتم ــا األطـ ـراف ط ات ــا ب ــاريس ال رائ ــم واإلجـ ـرافاا املش ــار إلي ــا ط
ال قرة  29أعالأل؛
 -31ي لـ إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا بــاريس أن يبلــور ،باالســتناد إىل
الــن ع املكرســة وج ـ االت اقيــة والمبــكوأ القانونيــة املتمبــلة يــا ،حس ـ االقتضــاف ،إررتــاداا مــن
أج ــا حس ــاب مس ــاعاا األط ـ ـراف ا ،ــددة وطني ـ ـاً املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  13م ــن امل ــادة  4مـ ــن
االت ــا  ،لينر ــر في ــا مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوصـ ـ ا اجتم ــا األطـ ـراف ط االت ــا ويملتم ــداا ط
دورتا األوىل ،ما يضمنط
(أ) أن تقــدم األطـراف ممللومــاا عــن االنبملا ــاا البشـرية املنشـ وعمليــاا إزالت ــا وفقـاً
للمن ةي ــاا وللمق ــاييس املش ــوكة ال ــيت ض ــملمم لتقي ــيم اهلي ــة ا كومي ــة الدولي ــة اململني ــة بت ـ املن ــاك
واعتمداا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس؛
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(ب) أن تك ــا األط ـراف االتســا املن ةــي ،ــا ط ذل ـ بش ـ ن
إبالغ وتن ي املساعاا ا،ددة وطنياً؛

ــوس األســال ،ب ـ

( ) أن تســملو األط ـراف إىل إدرا يــمم ف ــاا االنبملا ــاا البش ـرية املنش ـ أو عمليــاا
إزالت ـ ــا ط مس ـ ــاعاقا ا،ـ ـ ـددة وطنيـ ـ ـاً ،وأن تواص ـ ــا إدرا أي ممب ـ ــدر أو بالوع ـ ــة أو نش ـ ــاس ة ـ ــرد
إدراجا أول مرة؛
(د) أن تق ــدم األط ـ ـراف إيض ــاحاً لس ــب اس ــتبملاد أي ف ــاا م ــن االنبملا ــاا البش ـ ـرية
املنش وعملياا إزالت ا؛
 -32يق ـ ــرر أن ت ب ـ ــم األط ـ ـراف اإلررت ـ ــاداا املش ـ ــار إلي ـ ــا ط ال ق ـ ــرة  31أع ـ ــالأل عل ـ ــو
املس ــاعاا ا ،ــددة وطنيـ ـاً الثاني ــة والالحق ــة ،كم ــا يق ــرر أن ــا ز ــوز لاطـ ـراف أن ت ــار ت بي ــم اـ ـ أل
اإلررتاداا علو مساعاقا ا،ددة وطنياً األوىل؛
 -33يق ــرر أيضـ ـاً أن يس ــتمر املنت ــدى اململ ــا بتـ ـ
اهلي ت ال رعيت  ،وأن خيدم ا ا االت ا ؛

تن يـ ـ ت ــداب التمب ــدي ،و ــمم رعاي ــة

 -34يقــرر كـ ل أن توصــي اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة واهلي ــة ال رعيــة
للتن ي ـ ب رائــم عمــا املنتــدى اململــا بت ـ تن ي ـ تــداب التمبــدي وبرن ـامع عملــا وم امــا ،كــي ينرــر
في ا مؤمتر األطراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا األطـراف ط ات ـا بـاريس ويملتمـداا ،ململاعـة ا ـار تن يـ
ت ــداب التمب ــدي ط إط ــار االت ــا ع ــن طري ــم تملزي ــز التمل ــاون ب ـ األط ـراف ط ف ــم ا ــار إجـ ـرافاا
الت يـ ــف املن ـ ـ ة وج ـ ـ االت ـ ــا وتملزيـ ــز تبـ ــادل اململلومـ ــاا والتةـ ــارب وأفضـ ــا املمارسـ ــاا ب ـ ـ
األطراف لزيادة قدرقا علو وما ا أل اآل ار*؛
 -36يــدعو األط ـراف إىل إبــالغ األمانــة ،ط موعــد أقمبــاأل عــام  ،2020باس ـواتيةياا
التنميــة املن ضــة االنبملا ــاا ال ويلــة األجــا الــول منتمبــف القــرن وفق ـاً لل قــرة  19مــن املــادة ،4
وي ل إىل األمانـة أن تنشـر ط املوقـمم الشـبكي لالت اقيـة اسـواتيةياا التنميـة املن ضـة االنبملا ـاا
بالمبي ة اليت تقدم ا األطراف؛
 -37ي ل ـ ـ إىل اهلي ـ ــة ال رعي ـ ــة للمش ـ ــورة المللمي ـ ــة والتكنولوجي ـ ــة أن تض ـ ــمم اإلررت ـ ــاداا
املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  2م ــن امل ــادة  6م ــن االت ــا  ،وأن توص ــي مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوصـ ـ ا
اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس باعتماداــا ط دورتــا األوىل ،ــا يشــما إررتــاداا تك ــا ت ــادي
ا س ــاب امل ــزدو ع ــن طري ــم إج ـراف تمل ــديا م ـواز م ــن األط ـراف لك ــا م ــن انبملا ــاا ــازاا الدفي ــة
البش ـرية املنش ـ مــن املمبــادر وعمليــاا اإلزالــة بواس ـ ة البواليــمم الــيت ت ي ــا مســاعاقا ا،ــددة وطني ـاً
وج االت ا ؛
* حح ـ فمم ال قــرة  ،35وســيحملدل تــرقيم ال ق ـراا الالحقــة واإلحــاالا املرجمليــة إىل فق ـراا أ ــرى دا ــا الو يق ــة ط
مرحلة الحقة.
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 -38يوصي مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطـراف ط ات ـا بـاريس بـ ن يملتمـد
قواعد وطرائم وإجرافاا اصة باآللية املنشـ ة وجـ ال قـرة  4مـن املـادة  6مـن االت ـا  ،باالسـتناد
إىل ما يليط
(أ)

املشاركة ال وعية املر مبة من كا طرف من األطراف اململنية؛

(ب) املنافمم ا قيقية والقابلة للقيال وال ويلة األجا املتمبلة بت يف ت
( )
(د)

املناك؛

ن اقاا وددة لانش ة؛
يضاا االنبملا اا اليت تسةا عالوًة علو أي يضاا ودث فيما عدا ذل ؛

(ه) التحقــم وإصــدار رت ـ اداا
تقوم يا الكياناا التش يلية اململينة؛

ـ

االنبملا ــاا النا ــة عــن أنش ـ ة الت يــف الــيت

(و) ا ــربة املكتس ــبة ط اس ــت دام اآللي ــاا وال ــن ع القائم ــة اململتم ــدة وجـ ـ االت اقي ــة
والمبكوأ القانونية املتمبلة يا والدرول املست ادة من ا ا االست دام؛
 -39ي ل ـ إىل اهلي ــة ال رعي ــة للمش ــورة المللمي ــة والتكنولوجي ــة أن تض ــمم قواع ــد وطرائ ــم
وإج ـ ـرافاا اص ــة باآللي ــة املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  38أع ــالأل وأن توص ــي م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملام ــا
بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس بالنرر في ا واعتماداا ط دورتا األوىل؛
 -40ي ل ـ أيض ـاً إىل اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة أن تض ـ لمم بربنــامع
عمــا ط إطــار الــنح ع ـ الســوقية إزاف التنميــة املســتدامة املشــار إلي ــا ط ال قــرة  8مــن املــادة  6مــن
االت ــا  ،ب يــة النرــر ط الكي يــة الــيت ميكــن يــا تملزيــز الــرواب وإزــاد أوجــا تـ زر بـ جمموعــة عناصــر
من ـا الت يــف والتكيــف والتمويــا ونقــا التكنولوجيــا وبنــاف القــدراا ،وط ســبا تيس ـ تن ي ـ الــنح ع
السوقية وتنسيق ا؛
 -41ي ل ـ ك ـ ل إىل اهلي ــة ال رعي ــة للمش ــورة المللمي ــة والتكنولوجي ــة أن توص ــي ش ــرو
مقرر بش ن برنـامع الملمـا املشـار إليـا ط ال قـرة  40أعـالأل ،مـمم مراعـاة اآلراف الـيت تبـدي ا األطـراف ،كـي
ينرر فيا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس ويملتمدأل ط دورتا األوىل؛

التكيف
 -42ي ل إىل عنة التكيـف وفريـم ا ـرباف اململـا ب قـا البلـدان منـواً أن يضـملا مملـاً طرائـم
لالعـواف ه ــود التكيـف الــيت تبـ هلا البلــدان الناميـة األطـراف ،مثلمـا جــاف ط ال قـرة  3مــن املــادة 7
مــن االت ــا  ،وأن يقــدما توصــياا ط ا ـ ا الش ـ ن لكــي ينرــر في ــا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا
اجتما األطراف ط ات ا باريس ويملتمداا ط دورتا األوىل؛
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 -43ي لـ أيضـاً إىل عنــة التكيــف أن تقــوم ــا يلــي ،مــمم مراعــاة واليت ــا و ــة عمل ــا
الثانيـة الـيت تـدوم ـالث سـنواا ،وأن تقـدم توصـياا ط اـ ا الشـ ن لكـي ينرـر في ـا مـؤمتر األطـراف
الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس ويملتمداا ط دورتا األوىلط
(أ) أن تس ــتملر ط ع ــام  2017أعم ــال الوتيب ــاا املؤسس ــية ذاا المب ــلة ب ــالتكيف
وج ـ االت اقيــة ،مــن أجــا وديــد الســبا الك يلــة بتملزيــز اتســا أعماهلــا ،حس ـ االقتضــاف ،لتلبيــة
احتياجاا األطراف علو حنو مالئم؛
(ب) أن تنر ــر ط وض ــمم من ةي ــاا لتقي ــيم احتياج ــاا التكي ــف ب ي ــة مس ــاعدة البل ــدان
النامية ،دون إلقاف ع ف ال لزوم لا علو عاتق ا؛
 -44يــدعو يــمم وكــاالا األمــم املتحــدة واملؤسســاا املاليــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة
ذاا المبــلة إىل تقــدك ممللومــاا بواس ـ ة األمانــة إىل األط ـراف عــن ال ريقــة الــيت تــدمع يــا براجم ــا
املتمللق ــة باملس ــاعدة اإلمنائي ــة وبتموي ــا األنشـ ـ ة املتمللق ــة بت ـ ـ املن ــاك ت ــداب َ الوقاي ــة م ــن ت ـ ـ املن ــاك
والقدرة علو وملا؛
 -45ي ل ـ ـ ـ إىل األط ـ ـ ـراف أن تملـ ـ ــزز التملـ ـ ــاون اإلقليمـ ـ ــي ط جمـ ـ ــال التكيـ ـ ــف ،حس ـ ـ ـ
االقتضــاف ،وأن تنشــل مراكــز ورتــبكاا إقليميــة ،حس ـ الضــرورة ،ال ســيما ط البلــدان الناميــة ،مــمم
مراعاة ال قرة  13من املقرر /1م أ16-؛
 -46ي ل ـ أيض ـاً إىل عن ــة التكي ــف وفري ــم ا ـرباف اململ ــا ب ق ــا البل ــدان من ـواً أن يض ــملا،
بالتملـ ــاون مـ ــمم اللةنـ ــة الدائم ـ ــة اململنيـ ــة بالتمويـ ــا واملؤسسـ ــاا األ ـ ــرى اململنيـ ــة ،من ةيـ ــاا ويق ـ ــدما
توص ــياا إىل م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ـ ا اجتم ــا األط ـراف ط ات ــا ب ــاريس لك ــي ينر ــر في ــا
ويملتمداا ط دورتا األوىل ،لا را التاليةط
(أ) ا ــاذ ا ـواا الالزمــة لتيس ـ حشــد ال ـدعم مــن أجــا التكيــف ط البلــدان الناميــة
ط سيا ا د املتمللم باملتوس الملاملي لزيادة درجاا ا رارة املشار إليا ط املادة  2من االت ا ؛
(ب) اســتملرا
من املادة  7من االت ا ؛

مــدى ك ايــة وفملاليــة التكيــف والــدعم املشــار إلي مــا ط ال قــرة ) (14

 -47ي ل ـ ك ـ ل إىل المب ــندو األ ض ــر للمن ــاك أن يملة ــا بتق ــدك ال ــدعم إىل أق ــا
البلدان منواً و اا مـن البلـدان الناميـة األطـراف مـن أجـا صـيا ة ـ التكيـف الوطنيـة ،ـا يتسـم
مــمم املقــررين /1م أ 16-و/5م أ 17-ومــن أجــا القيــام الحق ـاً بتن ي ـ السياســاا الملامــة واملشــاريمم
والربامع اليت ودداا ا أل البلدان؛
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ا سائر واألضرار
ت

 -48يقــرر مواصــلة عمــا اليــة وارســو الدوليــة اململنيــة با ســائر واألضـرار املرتب ــة بتـ اا
املناك بملد استملراض ا ط عام 2016؛

 -49ي لـ إىل اللةنــة التن ي يــة آلليــة وارســو الدوليــة أن تنشــل مرك ـزاً لتبــادل اململلومــاا
مـن أجـا وويـا امل ـاطر يكــون مسـتودعاً للممللومـاا عـن التـ م ووويــا امل ـاطر ،مـن أجـا تيسـ
ج ود األطراف الرامية إىل وضمم اسواتيةياا رتاملة إلدارة امل اطر وتن ي اا؛
 -50ي ل ـ أيض ـاً إىل اللةن ــة التن ي ي ــة آللي ــة وارس ــو الدولي ــة أن تنش ــل ،وفقـ ـاً لنرام ــا
الــدا لي وواليت ــا ،فرقــة عمــا إلكمــال عمــا اهلي ــاا وجمموعــاا ا ـرباف القائمــة ط إطــار االت اقيــة،
ــا ط ذل ـ عن ــة التكي ــف وفري ــم ا ـرباف اململ ــا ب ق ــا البل ــدان من ـواً ،وك ـ ا عم ــا املنرم ــاا واي ــاا
ا ـرباف اململني ــة ــار إط ــار االت اقي ــة ،واالس ــت ادة م ــن عم ــا اـ ـ أل اهلي ــاا وا موع ــاا واملنرم ــاا
وإرت ـ ـراك ا ،حس ـ ـ االقتضـ ــاف ،لوضـ ــمم توصـ ــياا تتمللـ ــم بن ـ ــو متكاملـ ــة لتةن ـ ـ حـ ــاالا التشـ ــرد
املرتب ة باآل ار السلبية لت املناك والتقليا من ا قدر املست ا والتمبدي هلا؛
 -51ي ل ـ ـ كـ ـ ـ ل إىل اللةن ـ ــة التن ي ي ـ ــة آللي ـ ــة وارس ـ ــو الدولي ـ ــة أن تب ـ ــدأ الملم ـ ــا ،ط
اجتماع ــا الق ــادم ،عل ــو ت ملي ــا األحك ــام املش ــار إلي ــا ط ال قـ ـرت  49و 50أع ــالأل ،وأن تض ـ ّـمن
تقريراا السنوي ممللوماا عن التقدم ا،رز ي ا الش ن؛
 -52يوافــم علــو أن املــادة  8مــن االت ــا ال تســتتبمم أي رتــكا مــن أرتــكال املســؤولية
أو التملوي وال ميكن اعتماداا أساساً ل ل ؛

التمويا
 -53يقــرر أن امل ـوارد املاليــة املقدمــة إىل البلــدان الناميــة ،ط ســيا تن ي ـ االت ــا  ،ينب ــي
أن تملــزز تن ي ـ سياســاقا واس ـواتيةياقا وأنرمت ــا و ـ عمل ــا وإجرافاقــا املتمللقــة بت ـ املنــاك ط
جمـايل الت يـف والتكيـف مملـاً ،ايـث تسـ م ط وقيـم ال ـر مـن اـ ا االت ـا  ،بمبـي تا ا،ــددة ط
املادة 2؛
 -54يقــرر أيض ـاً أن تســملو البلــدان املتقدمــة ،وفق ـاً لل قــرة  3مــن املــادة  9مــن االت ــا ،
إىل التمس ـ ـ ي ـ ــدف ا اعم ـ ــاعي الق ـ ــائم ط جم ـ ــال تملب ـ ــة األم ـ ـوال إىل اي ـ ــة ع ـ ــام  2025ط س ـ ــيا
إجـرافاا التكيــف امل يــدة ورتـ افية التن يـ ؛ وُيــدد مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمــا األطـراف
ط ات ــا بــاريس ،قبــا حلــول عــام  ،2025اــدفاً كميـاً اعيـاً جديــداً عتبتــا  100بليــون دوالر مــن
دوالراا الوالياا املتحدة ط السنة ،ممم مراعاة احتياجاا البلدان النامية وأولوياقا؛
 -55يق ــر ب عي ــة املـ ـوارد املالي ــة الكافي ــة وال ــيت ميك ــن التنب ــؤ ي ــا ،ــا يش ــما امل ــدفوعاا
القائمـة علـو النتــائع ،حسـ االقتضـاف ،مــن أجـا تن يـ الـنحـ ح ع السياسـاتية وا ـوافز اإلزابيـة ـ
االنبملا ــاا النا ــة ع ــن إزال ــة ال اب ــاا وت ــداوراا ،وب ــدور ا ــاس عل ــو ال اب ــاا وإدارق ــا املس ــتدامة
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وتملزي ــز خمزون ــاا كرب ــون ال اب ــاا؛ وكـ ـ ل ب عي ــة الـ ـنحـ ح ع السياس ــاتية البديل ــة ،مث ــا حهن ــع الت ي ــف
والتكي ــف املش ــوكة م ــن أج ــا اإلدارة املتكامل ــة واملس ــتدامة لل اب ــاا؛ وط الوق ــمم ن س ــا يؤك ــد جم ــدداً
أعيــة املن ــافمم ـ الكربونيــة املرتب ــة ي ـ أل ال ـنحـ ح ع؛ ويشــةمم تنس ــيم ال ــدعم املقــدم م ــن ج ــاا من ــا
املمبــادر الملامــة وا اصــة ،الثنائيــة واملتملــددة األطـراف ،مــن مثــا المبــندو األ ضــر للمنــاك واملمبــادر
البديلة وفقاً للمقرراا ذاا المبلة المبادرة عن مؤمتر األطراف؛
 -56يق ــرر أن يش ــر  ،ط دورت ــا الثاني ــة والملش ـ ـرين ،ط عملي ــة لتحدي ــد اململلوم ــاا الـ ــيت
يتمل ـ علــو األط ـراف تقــدمي ا وفق ـاً لل قــرة  5مــن املــادة  9مــن االت ــا ب يــة تقــدك توصــية ط ا ـ ا
الش ـ ن كــي ينرــر في ــا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس ويملتمــداا
ط دورتا األوىل؛
 -57يق ــرر أيض ـاًك ال ــة أن تك ــون اململلوم ــاا امل لوب ــة وفق ـاً لل ق ــرة  7م ــن امل ــادة  9م ــن
االت ا مقدمةً وفقاً لل رائم ،واإلجرافاا واملبادئ التوجي ية املشار إلي ا ط ال قرة  96أدناأل؛

 -58ي ل ـ إىل اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة أن تضــمم طرائــم ســاب
امل ـوارد املاليــة املقدمــة واململب ـ ة عــرب عمليــاا التــد ا الملامــة وفق ـاً لل قــرة  7مــن املــادة  9مــن االت ــا
لكــي ينر ـر في ــا م ـؤمتر األط ـراف ط دورتــا الرابملــة والملش ـرين (تش ـرين الثــاين/نوفمرب  ،)2018يــدف
تقــدك توصــية إىل مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمــا األطـراف ط ات ــا بــاريس مــن أجــا النرــر
في ا واعتماداا ط دورتا األوىل؛
 -59يقــرر أن خيــدم االت ــا َ المبــندو األ ضــر للمنــاك ومرفــم البي ــة الملامليــة والكيانــان
اململنيــان بتش ـ يا اآلليــة املاليــة لالت اقيــة ،وك ـ ل صــندو ح أقــا البلــدان من ـواً والمبــندو ح ا ــان لت ـ
املناك الل ان يديرعا مرفم البي ة الملاملية؛
 -60يســلم ب ـ ن صــندو التكيــف ميكــن أن خيــدم االت ــا  ،ران ـاً بــاملقرراا ذاا المبــلة
ملـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمــا األطـراف ط بروتوكــول كيوتــو ومـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا
اجتما األطراف ط ات ا باريس؛
 -61ي ــدعو مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوصـ ـ ا اجتم ــا األطـ ـراف ط بروتوك ــول كيوت ــو إىل
النرـر ط القضــية املشــار إلي ــا ط ال قـرة  60أعــالأل وتقــدك توصــية إىل مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا
اجتما األطراف ط ات ا باريس ط دورتا األوىل؛
 -62يوصــي أن يقــدم مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمــا األطـراف ط ات ــا بــاريس
اإلررتــاداا للكيانــاا املنــوس يــا تش ـ يا اآلليــة املاليــة لالت اقيــة فيمــا يتمللــم بالسياســاا واألولويــاا
الربناجمية ومملاي األالية ذاا المبلة باالت ا لينشراا مؤمتر األطراف؛
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 -63يق ــرر أن تن ب ــم م ــمم تمل ــديا م ــا يل ــزم اإلررت ــاداا املوج ــة للكيان ــاا املنوط ــة ي ــا
عمليــاا اآلليــة املاليــة لالت اقيــة الـواردة ط مقــرراا مـؤمتر األطـراف ذاا المبــلة ،ــا في ــا تلـ املت ــم
علي ا قبا اعتماد ا ا االت ا ؛
 -64يقــرر أيضـاً أن ــدم اللةنــة الدائمــة اململنيــة بالتمويــا االت ــا
ومسؤولياقا اليت حدداا مؤمتر األطراف؛

ــا يت ــم مــمم وظائ ــا

ُ -65يــث املؤسســاا الــيت ــدم اـ ا االت ــا علــو تملزيــز التنســيم وتقــدك املـوارد لــدعم
مبس ـ ة وفملالــة لتقــدك ال لبــاا واملوافقــة،
االس ـواتيةياا الــيت توج ــا البلــدان مــن ــالل إج ـرافاا ّ
ومــن ــالل مواصــلة دعــم ت ا ـ البلــدان الناميــة األط ـراف ،ــا ط ذل ـ أقــا البلــدان من ـواً وال ــدول
اعزرية المب ة النامية ،حس االقتضاف؛

ت وير التكنولوجيا ونقل ا
ُ -66يــي علمـاً بــالتقرير املرحلــي للةنــة التن ي يــة اململنيــة بالتكنولوجيــا بشـ ن اإلررتــاداا
املتمللقــة بالتن ي ـ اململــزز لنتــائع عمليــاا تقيــيم االحتياجــاا التكنولوجيــة علــو النحــو املشــار إليــا ط
الو يقة FCCC/SB/2015/INF.3؛
 -67يق ــرر تملزي ــز اآللي ــة التكنولوجي ــة وي لـ ـ إىل اللةن ــة التن ي ي ــة اململني ــة بالتكنولوجي ــا
ومركز ورتبكة تكنولوجيا املنـاك أن يضـ لملا ،ط دعم مـا لتن يـ االت ـا  ،زيـد مـن األعمـال املتمبـلة
ب مور من ا ما يليط
(أ)

إجراف اوث ط جمال التكنولوجيا وت ويراا ونشراا؛

(ب) ت وير وتملزيز القدراا والتكنولوجياا ا،لية؛
 -68ي ل إىل اهلي ـة ال رعيـة للمشـورة المللميـة والتكنولوجيـة أن تشـر  ،ط دورقـا الرابملـة
واألربملـ (أيار/مــايو  ،)2016ط وضــمم اإلطــار التكنولــوجي املنشـ وجـ ال قــرة  4مــن املــادة 10
من االت ـا وأن تقـدم تقريـراً عـن اسـتنتاجاقا إىل مـؤمتر األطـراف ،لكـي يقـدم مـؤمتر األطـراف توصـية
بشـ ن اـ ا اإلطــار إىل مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمــا األطـراف ط ات ــا بــاريس للنرــر فيــا
ط دورتا األوىل واعتمادأل ،ممم مراعاة ضرورة أن ييسر اإلطار لة أمور من ا ما يليط
(أ) تمل ــد وو ــديث عمليــاا تقي ــيم االحتياجــاا التكنولوجي ــة ،وك ـ ل التن ي ـ اململ ــزز
لنتائة ــا ،و اصــة ـ الملمــا وأفكــار املشــاريمم املتمللقــة بالتكنولوجيــا ،مــن ــالل إعــداد مشــاريمم
مقبولة لدى املمبارف؛
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(ب)

تقدك دعم مايل وتقا مملزز لتن ي نتائع عملياا تقييم االحتياجاا التكنولوجية؛

( )

عملياا تقييم التكنولوجياا اعاازة لنقل ا؛
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(د) تملزي ــز البي ــاا املواتي ــة لرف ــمم ا ــواجز ال ــيت تمل ــو
اجتماعياً وبي ياً ونقل ا؛

ت ــوير التكنولوجي ــاا الس ــليمة

 -69يقــرر أن تقــدم اللةنــة التن ي يــة اململنيــة بالتكنولوجيــا ومركــز ورتــبكة تكنولوجيــا املنــاك
إىل مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا األطـراف ط ات ـا بـاريس ،عـن طريـم اهلي تـ ال ـرعيت ،
تقارير بش ن أنش ت ما لدعم تن ي االت ا ؛
 -70يق ــرر أيض ـاً إج ـراف تقي ــيم دوري ل ملالي ــة وك اي ــة ال ــدعم املق ــدم إىل الي ــة التكنولوجي ــا
لدعم تن ي االت ا بش ن املسائا املتمبلة بت وير التكنولوجيا ونقل ا؛
 -71ي ل ـ إىل اهلي ــة ال رعي ــة للتن ي ـ أن تش ــر  ،ط دورق ــا الرابمل ــة واألربمل ـ  ،ط وض ــمم
ن ا وطرائم التقييم الدوري املشار إليا ط ال قرة  70أعالأل ،ممم مراعاة االستملرا ال ي زريا مركز
ورتبكة تكنولوجيـا املنـاك علـو النحـو املشـار إليـا ط ال قـرة  20مـن املرفـم السـابمم للمقـرر /2م أ17-
وطرائــم اســت الن ا مبــيلة الملامليــة املشــار إلي ــا ط املــادة  14مــن االت ــا  ،لكــي ينرــر في ــا م ـؤمتر
األطراف ط دورتا ا امسة والملشرين ويملتمداا (تشرين الثاين/نوفمرب )2019؛

بناف القدراا
 -72يقرر إنشاف عنة باريس اململنية ببناف القدراا اليت سيتمثا ادف ا ط مملاعـة الث ـراا
واالحتياجاا ،ا الية والنارت ة علو حد سواف ،ط جمال تن ي أنش ة بناف القدراا ط البلـدان الناميـة
األطراف وزيادة تملزيز ج ود بناف القدراا ،ـا ط ذلـ اع ـود املب ولـة فيمـا يتمبـا بتحقيـم االتسـا
والتنسيم ط أنش ة بناف القدراا ط إطار االت اقية؛
 -73يقــرر أيضـاً أن تــدير عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا
ال قرة  74أدناأل وتشرف علي ا؛
 -74يقرر ك ل إطال

ــة الملمــا املشــار إلي ـا ط

ة عما لل وة  2020-2016تشما األنش ة التاليةط

(أ) تقيــيم الكي يــة الــيت ميكــن يــا زيــادة الت ـ زر عــن طريــم التملــاون وت ــادي االزدواجيــة
فيمــا بـ اهلي ــاا ا اليــة املنشـ ة وجـ االت اقيــة الــيت تن ـ أنشـ ة بنــاف القــدراا ،ــا ط ذلـ عــن
طريم التملاون ممم املؤسساا ط إطار االت اقية و ارج ا؛
(ب) وديد الث راا واالحتياجاا ط القدراا والتوصية بسبا سداا؛
( )

التشةيمم علو ت وير ونشر أدواا ومن ةياا لتن ي أنش ة بناف القدراا؛

(د)

تملزيز التملاون علو المبمليد الملاملي واإلقليمي والوطا ودون الوطا؛

(ه) ودي ــد و ــمم أفض ــا املمارس ــاا والتح ــدياا والتة ــارب وال ــدرول املس ــت ادة م ــن
الملما ال ي تض لمم با اهلي اا املنش ة وج االت اقية ط جمال بناف القدراا؛
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(و) استكشـاف الكي يـة الــيت ميكـن يــا للبلـدان الناميــة األطـراف أن ت ـ علـو عاتق ــا
مس لة بناف القدراا وا اس علي ا ممم مرور الوقمم واتسا الرقملة؛
(ز)

وديد فرن تملزيز القدراا علو املستوى الوطا واإلقليمي ودون الوطا؛

(ا) تملزي ــز ا ـ ـوار والتنس ــيم والتمل ــاون واالتس ــا فيم ــا بـ ـ الململي ــاا واملب ــادراا ذاا
المب ــلة املندرج ــة ط إط ــار االت اقي ــة ،بوس ــائا من ــا تب ــادل اململلوم ــاا بشـ ـ ن أنشـ ـ ة بن ــاف الق ــدراا
واسواتيةياا اهلي اا املنش ة وج االت اقية؛
(س)
رتبكة اإلنونمم؛

تقــدك إررتــاداا إىل األمانــة بش ـ ن تمل ــد وزيــادة ت ــوير بواب ــة بنــاف القــدراا عل ــو

 -75يقــرر أن تركــز عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا ســنوياً علــو جمــال أو موضــو ذي
ص ــلة بتحس ـ ـ التب ــادل التق ــا ط جم ــال بن ــاف الق ــدراا ،ب ــر ا ــاس عل ــو ممل ــارف ود ــة ع ــن
جناحاا وودياا بناف القدراا ب ملالية ط جمال بملينا؛
 -76ي ل ـ إىل اهلي ــة ال رعيــة للتن ي ـ أن تــنرم اجتماعــاا ســنوية للةنــة بــاريس اململنيــة
ببناف القدراا أ ناف انملقاد الدوراا؛
 -77ي لـ ـ أيضـ ـاً إىل اهلي ــة ال رعي ــة للتن يـ ـ أن تض ــمم ص ــالحياا عن ــة ب ــاريس اململني ــة
ببنـ ــاف القـ ــدراا ط سـ ــيا االسـ ــتملرا الشـ ــاما الثالـ ــث لتن ي ـ ـ إطـ ــار بنـ ــاف القـ ــدراا ،مـ ــمم مراعـ ــاة
ال قـ ـراا  75و 76و 77و 78أع ــالأل وال قـ ـرت  82و 83أدن ــاأل ،وذلـ ـ ي ــدف التوص ــية ش ــرو
مقرر بش ن ا أل املس لة لينرر فيا مؤمتر األطراف ط دورتا الثانية والملشرين ويملتمدأل؛
 -78يـ ــدعو األط ـ ـراف إىل أن تقـ ــدم ارافاـ ــا بش ـ ـ ن عضـ ــوية عنـ ــة بـ ــاريس اململنيـ ــة ببنـ ــاف
القدراا الول  9اذار/مارل )2(2016؛
 -79ي لـ إىل األمانــة أن ّمــمم اململلومــاا املشــار إلي ــا ط ال قــرة  78أعــالأل ط و يقــة
مت رقاا لتنرر في ا اهلي ة ال رعية للتن ي ط دورقا الرابملة واألربمل ؛
 -80يقــرر أن تشــما املــد الا املقدمــة إىل عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا ،ط لــة
م ــا تش ــما ،املس ــاعاا ،ونت ــائع االس ــتملرا الش ــاما الثال ــث لتن يـ ـ إط ــار بن ــاف الق ــدراا ،والتقري ــر
الت ـولي ي الس ــنوي لامان ــة بش ـ ن تن ي ـ إط ــار بن ــاف الق ــدراا ط البل ــدان النامي ــة ،والتقري ــر التةميمل ــي
والتولي ي لامانة بشـ ن عمـا اهلي ـاا املنشـ ة وجـ االت اقيـة وبروتوكـول كيوتـو امللحـم يـا ط جمـال
بناف القدراا ،والتقارير املتمللقة نتدى ديربان وبوابة بناف القدراا؛
 -81ي ل ـ إىل عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف الق ـدراا أن تملــد تقــارير مرحليــة تقنيــة ســنوية
وتتي ا أل التقارير ط دوراا اهلي ة ال رعية للتن ي اليت تملقد بالتزامن ممم دوراا مؤمتر األطراف؛

__________
( )2علو األطراف أن تقدم ارافاا باست دام بوابة تقدك اململلوماا ط الملنوان التايلط >.<http://www.unfccc.int/5900
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 -82ي ل ـ ـ أيضـ ـ ـاً إىل مـ ـ ـؤمتر األطـ ـ ـراف أن يس ـ ــتملر  ،ط دروت ـ ــا ا امس ـ ــة والملشـ ـ ـرين
(تشـرين الثــاين/نوفمرب  ،)2019التقــدم الـ ي أحرزتــا عنــة بـاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا وا اجــة إىل
متديد واليت ا ومدى فملاليت ـا وتملزيزاـا ،وأن يت ـ أي إجـرافاا يرااـا مناسـبة يـدف تقـدك توصـياا
بشـ ن تملزيــز الوتيبــاا املؤسســية لبنــاف القــدراا إىل مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمــا األطـراف
ط ات ا باريس ط دورتا األوىل ،ا يتمارتو ممم ال قرة  5من املادة  11من االت ا ؛
 -83يـدعو يـمم األطـراف إىل أن تك ـا مراعـاة التمللـيم والتـدري والتوعيـة الملامـة ،علـو
النحـو الـوارد ط املـادة  6مــن االت اقيـة وط املــادة  12مـن االت ــا  ،مراعـاة كافيــة ط مسـاعت ا الراميــة
إىل بناف القدراا؛
 -84ي ــدعو م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ـ ا اجتم ــا األط ـراف ط ات ــا ب ــاريس إىل أن
يستكش ـ ــف ،ط دورت ـ ــا األوىل ،الس ـ ــبا الك يل ـ ــة بتملزي ـ ــز تن يـ ـ ـ أنشـ ـ ـ ة الت ـ ــدري وتوعي ـ ــة اعم ـ ــور
ومشاركتا ووصولا إىل اململلوماا ،من أجا تملزيز اإلجرافاا الواردة ط ا ا االت ا ؛

رت افية الملما والدعم
 -85يقــرر إنشــاف مبــادرة بنــاف القــدراا مــن أجــا الش ـ افية ب يــة بنــاف القــدراا املؤسســية
والتقنيــة ،ملــا قبــا عــام  2020ومــا بملــدأل .وســتدعم اـ أل املبــادرة البلــدان الناميــة األطـراف ،بنــاف علــو
طلب ا ،ط استي اف مت لباا الش افية اململززة ا،ددة ط املادة  13من االت ا ط الوقمم املناس ؛
 -86يقرر أيضاً أن قدف مبادرة بناف القدراا من أجا الش افية إىلط
(أ)

تملزيز املؤسساا الوطنية ط األنش ة املتمللقة بالش افية وفقاً لاولوياا الوطنية؛

(ب) تــوف مــا يلــزم مــن أدواا وتــدري ومســاعدة للوفــاف باألحكــام املنمبــون علي ــا ط
املادة  13من االت ا ؛
( )

املساعدة علو وس الش افية رور الزمن؛

ُ -87ي ــث وي ل ـ ـ إىل مرف ــم البي ــة الملاملي ــة أن يض ــمم الوتيب ــاا الالزم ــة ل ــدعم إنش ــاف
مبادرة بنـاف القـدراا مـن أجـا الشـ افية وتشـ يل ا ،باعتبـار ذلـ مـن مقتضـو اإلبـالغ ذي األولويـة،
بس ــبا تش ــما تق ــدك مس ــاعاا طوعي ــة ل ــدعم البل ــدان النامي ــة ط اعول ــة السادس ــة واع ــوالا التالي ــة
لتةديد موارد مرفم البي ة الملاملية ،الستكمال الدعم القائم املقدم ط إطار املرفم؛
 -88يق ـ ــرر تقي ـ ــيم م ـ ــدى تن ي ـ ـ مب ـ ــادرة بن ـ ــاف الق ـ ــدراا م ـ ــن أج ـ ــا الش ـ ـ افية ط س ـ ــيا
االستملرا السابمم ل،لية املالية؛
 -89ي ل إىل مرفم البي ة الملاملية ،باعتبارأل اي ة تش يلية تابملة ل،لية املالية ،أن يدر ط
تقري ـرأل الســنوي ال ـ ي يقدمــا إىل م ـؤمتر األط ـراف ،اعتبــاراً مــن عــام  ،2016ممللومــاا عــن التقــدم ط
عما تمبميم ووضمم وتن ي مبادرة بناف القدراا من أجا الش افية املشار إلي ا ط ال قرة  85أعالأل؛
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 -90يقــرر أن حمتــن البلــدان الناميــة ،عمـالً بــال قرة  2مــن املــادة  13مــن االت ــا  ،املرونــة
ط تن يـ أحكــام تلـ املـادة ،ال ســيما فيمــا يتمللـم بن ــا ووتـ ة ومسـتوى ت اصــيا اإلبــالغ ،وطبيملــة
ون ا االسـتملرا  ،الـ ي ميكـن أن يتـو و أن تكـون االستملراضـاا الق ريـة ا تياريـة .وتؤ ـ أوجـا
املرون ـ ــة ا ـ ـ أل ط االعتب ـ ــار ل ـ ــدى وض ـ ــمم ال رائ ـ ــم واإلج ـ ـرافاا واملب ـ ــادئ التوجي ي ـ ــة املش ـ ــار إلي ـ ــا ط
ال قرة  92أدناأل؛
 -91يق ــرر أيض ـ ـاً أن تق ــدم ي ــمم األط ـ ـراف ،باس ــتثناف األط ـ ـراف م ــن أق ــا البل ــدان من ـ ـواً
والدول اعزرية المبـ ة الناميـة ،اململلومـاا املشـار إلي ـا ط ال قـراا  7و 8و 9و 10مـن املـادة ،13
حس االقتضاف ،بوت ة ال تقـا عـن مـرة واحـدة كـا سـنت  ،وأنـا بإمكـان األطـراف مـن أقـا البلـدان
منواً والدول اعزرية المب ة النامية أن تقدم ا أل اململلوماا ،وفم تقديراا؛
 -92ي ل أيضاً إىل ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا باريس وضمم توصياا بشـ ن
ال رائــم واإلج ـرافاا واملبــادئ التوجي يــة وفق ـاً لل قــرة  13مــن املــادة  13مــن االت ــا  ،ووديــد ســنة
عملية استملراض ا ووديث ا األوىل وعملياا االستملرا والتحديث الالحقة ،حسـ االقتضـاف ،علـو
ف ـواا منترمــة ،كــي ينرــر في ــا م ـؤمتر األط ـراف ط دورتــا الرابملــة والملش ـرين ،ب يــة إحالت ــا إىل م ـؤمتر
األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس إلقراراا ط دورتا األوىل؛
 -93ي ل ـ ـ أيض ـ ـاً إىل ال ريـ ــم الملامـ ــا امل مبـ ــا اململـ ــا بات ـ ــا بـ ــاريس أن ي ـ ـ ط
اعتب ــارأل ،ل ــدى وض ــمم التوصـ ــياا بش ـ ـ ن ال رائ ــم واإلج ـ ـرافاا واملبـ ــادئ التوجي ي ــة املش ــار إلي ـ ــا ط
ال قرة  98أعالأل ،لة أمور من ا ما يليط
(أ)

أعية تيس وس اإلبالغ والش افية رور الزمن؛

(ب) ضـرورة إتاحــة املرونـة للبلــدان الناميـة األطـراف الـيت اــي ط حاجـة إلي ــا ط ضـوف مــا
تتمتمم با من قدراا؛
( )

ضرورة تملزيز الش افية والدقة واالكتمال واالتسا وقابلية املقارنة؛

(د)

ضرورة ت ادي االزدواجية وك ل األعباف اليت ال لزوم هلا علو األطراف وعلو األمانة؛

(ه) ض ــرورة ض ــمان احت ــاس األطـ ـراف عل ــو األق ــا عل ــو وتـ ـ ة ونوعي ــة اإلب ــالغ وفقـ ـاً
اللتزاماا كا طرف وج االت اقية؛
(و)

ضرورة ضمان ت ادي ا ساب املزدو ؛

(ز)

ضرورة ضمان السالمة البي ية؛

 -94ي ل ـ ك ـ ل إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا بــاريس أن يســتند ،لــدى
وض ـ ــمم ال رائ ـ ــم واإلجـ ـ ـرافاا واملب ـ ــادئ التوجي ي ـ ــة املش ـ ــار إلي ـ ــا ط ال ق ـ ــرة  92أع ـ ــالأل ،إىل التة ـ ــارب
اا من الململياا بمل االعتبار؛
املكتسبة من الململياا ذاا المبلة اعارية ط إطار االت اقية وأ
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 -95ي لـ أيضـاً إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا بــاريس النرــر ،لــدى وضــمم
ال رائم واإلجرافاا واملبادئ التوجي ية املشار إلي ا ط ال قرة  92أعالأل ،ط لة أمور من اط
(أ) أصــناف املرونــة املتاحــة للبلــدان الناميــة األطـراف الــيت اــي ط حاجــة إلي ــا ط ضــوف
ما تتمتمم با من قدراا؛
(ب) االتســا بـ املن ةيــة الــيت أبلـ عن ــا ط املســاعة ا،ــددة وطنيـاً ومن ةيــة اإلبــالغ
عن التقدم ا،رز ط سبيا وقيم فرادى األطراف مساعت ا ا،ددة وطنياً؛
( ) إبــالغ األط ـراف عــن ــة وخم ـ التكيــف ــا ط ذل ـ  ،إذا كــان ذل ـ مناســباً،
ا الوطنية للتكيف ،ب ية القيام جمتمملةً بتبادل اململلوماا والدرول املست ادة؛
(د) الدعم املقدم ،ممم وس تقدك الـدعم مـن أجـا التكيـف والت يـف علـو السـواف،
مــن ــالل لــة أمــور تشــما األرتــكال اعدوليــة املوحــدة ليفبــالغ عــن الــدعم ،ومراعــاة املســائا الــيت
نرــرا في ــا اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة بش ـ ن من ةيــاا اإلبــالغ عــن اململلومــاا
املالي ــة ،وتملزي ــز تق ــارير البل ــدان النامي ــة ع ــن ال ــدعم املتلق ــو ،ــا ط ذل ـ اس ــت داما وت ـ أل والنت ــائع
املتوقملة منا؛
(ه) اململلومـ ــاا ال ـ ـواردة ط تقييمـ ــاا ف ـ ـواا السـ ــنت والتقـ ــارير األ ـ ــرى الـ ــيت تضـ ــمل ا
اللةنة الدائمة اململنية بالتمويا واهلي اا األ رى اململنية املندرجة ط إطار االت اقية؛
(و)

ممللوماا عن األ ر االجتماعي واالقتمبادي ال ي ل ا تداب التمبدي؛

 -96ي ل ـ أيض ـاً إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا بــاريس أن يملمــا ،لــدى
وضــمم ال رائــم واإلجـرافاا واملبــادئ التوجي يــة املشــار إلي ــا ط ال قـرة  92أعــالأل ،علــو تملزيــز رتـ افية
الدعم امل لوبة وفقاً للمادة  9من االت ا ؛
 -97ي ل ـ ك ـ ل إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا ط ات ــا بــاريس اإلبــالغ عــن تق ــدم
األعم ـ ــال بش ـ ـ ن ال رائ ـ ــم واإلج ـ ـرافاا واملب ـ ــادئ التوجي ي ـ ــة املش ـ ــار إلي ـ ــا ط ال ق ـ ــرة  92أع ـ ــالأل ط
الدوراا املقبلة ملؤمتر األطراف واالنت اف من ا ا األعمال ط موعد ال يتةاوز عام 2018؛
 -98يقـ ــرر أن تح بـ ــم ال رائـ ــم واإلج ـ ـرافاا واملبـ ــادئ التوجي يـ ــة الـ ــيت حوضـ ــملمم ط إطـ ــار
ال قرة  92أعالأل ةرد بدف سريان م ملول ات ا باريس؛
 -99يقــرر أيض ـاً أن تســتند ال رائــم واإلج ـرافاا واملبــادئ التوجي يــة هل ـ ا اإلطــار ا ــان
بالش ـ افية إىل نرــام القيــال واإلبــالغ والتحقــم وأن وــا ط هنايــة امل ــاف وــا ا ـ ا النرــام ،املنش ـ
وج ـ ـ ال ق ـ ـراا مـ ــن  40إىل  47وال ق ـ ـراا مـ ــن  60إىل  64مـ ــن املقـ ــرر /1م أ 16-وال ق ـ ـراا
مــن  12إىل  62مــن املقــرر /2م أ ،17-فــور تقــدك التقــارير الن ائيــة ل ــوة الســنت والتقــارير ا،د ــة
ل وة السنت ؛
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ا مبيلة الملاملية
 -100ي لـ ـ ـ إىل ال ري ـ ــم الملام ـ ــا امل مب ـ ــا اململ ـ ــا بات ـ ــا ب ـ ــاريس أن ُي ـ ــدد ممب ـ ــادر
املد الا للحمبـيلة الملامليـة املشـار إلي ـا ط املـادة  14مـن االت ـا وتقـدك تقريـر إىل مـؤمتر األطـراف
لكــي يقــدم م ـؤمتر األط ـراف توصــية إىل م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا
باريس كي ينرر في ا ويملتمداا ط دورتا األوىل ،ومن ذل علو سبيا املثال ال ا مبرط
(أ)

ممللوماا عنط

‘‘1

األ ر اإل ايل للمساعاا ا،ددة وطنياً اليت بل مم عن ا األطراف؛

‘‘2

حالــة ج ــود التكيّــف والــدعم والتةــارب واألوليــاا ،كمــا تــرد ط البال ــاا املشــار
إلي ا ط ال قـرت  10و 11مـن املـادة  7مـن االت ـا  ،وط التقـارير املشـار إلي ـا ط
ال قرة  7من املادة  13من االت ا ؛

‘‘3

حشد وتقدك الدعم؛

(ب) ا ر التقارير المبادرة عن اهلي ة ا كومية الدولية اململنية بت
( )

املناك؛

تقارير اهلي ت ال رعيت ؛

 -101ي ل ـ أيض ـاً إىل اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة أن تســدي املشــورة
بشـ ـ ن الكي ي ــة ال ــيت ميك ــن ي ــا أن تمبـ ـ تقييم ــاا اهلي ــة ا كومي ــة الدولي ــة اململني ــة بت ـ ـ املن ــاك ط
اســت الن ا مبــيلة الملامليــة لتن يـ االت ــا عمـالً باملــادة  14مــن االت ــا وأن تقــدم تقريـراً عــن اـ أل
املس لة إىل ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا باريس ط دورتا الثانية؛
 -102ي ل ـ ك ـ ل إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا بــاريس أن يضــمم طرائــم
الســت الن ا مبــيلة الملامليــة املشــار إلي ــا ط املــادة  14مــن االت ــا ويقــدم تقري ـراً عن ــا إىل م ـؤمتر
األط ـراف لكــي يقــدم توصــية ب ـ ل إىل م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا
باريس للنرر في ا واعتمداا ط دورتا األوىل؛

تيس التن ي واالمتثال
 -103يقـ ــرر أن تت ـ ـ لف اللةنـ ــة املشـ ــار إلي ـ ــا ط ال قـ ــرة  2مـ ــن املـ ــادة  15مـ ــن االت ـ ــا
م ــن  12عضـ ـواً ذوي ك ــافاا ممل ــوف ي ــا ط جم ــاالا علمي ــة أو تقني ــة أو اجتماعي ــة  -اقتمب ــادية
أو قانونيــة ذاا ص ــلة ينت ــب م م ـؤمتر األط ـراف الملام ــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا ب ــاريس
علــو أســال التمثيــا اع ـراط الملــادل ،مــمم كــون عضــوين مــن كــا واحــدة مــن ا موعــاا اإلقليميــة
ا مس ط األمم املتحدة وعضو واحـد مـن كـا مـن الـدول اعزريـة المبـ ة الناميـة وأقـا البلـدان منـواً،
ممم مراعاة ادف التوازن اعنساين؛
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 -104ي ل إىل ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا باريس أن يضـمم ال رائـم واإلجـرافاا
الالزمــة ل ملاليــة سـ عمــا اللةنــة املشــار إلي ــا ط ال قــرة  2مــن املــادة  15مــن االت ــا  ،حــم يســتكما
ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا باريس عملا بش ن ا أل ال رائـم واإلجـرافاا كـي ينرـر في ـا مـؤمتر
األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس ويملتمداا ط دورتا األوىل؛

أحكام تامية
 -105ي لـ أيض ـاً إىل األمانــة أن تملمــا ،أل ـرا املــادة  21مــن االت ــا حمب ـراً ،علــو
أن تتــي علــو موقمل ــا علــو اإلنونــمم ط تــاريل إق ـرار االت ــا وك ـ ل ط تقريــر م ـؤمتر األط ـراف ط
دورتــا ا اديــة والملش ـرين ،ممللومــاا عــن أحــدث جممــو ونســبة انبملا ــاا ــازاا الدفي ــة الــيت بلّ ــمم
عن ــا األطـ ـراف ط االت اقي ــة ط بال اق ــا الوطني ــة ،أو ط تق ــارير ج ــرد انبملا ــاا ــازاا الدفي ــة ،أو
تقارير فوة السنت  ،أو تقارير فوة السنت اّ ،د ة؛

رابعا -تحسين العمل فر فترة ما قبل عام 2020
 -106يملقد الملزم علو ك الة ب ل أقمبـو قـدر كـن مـن ج ـود الت يـف ط فـوة مـا قبـا
عام  ،2020بإجرافاا تشما ما يليط
(أ) ح ــث ي ــمم أطـ ـراف بروتوك ــول كيوت ــو ال ــيت م تمب ــد بمل ــد عل ــو تمل ــديا الدوح ــة
لربوتوكول كيوتو علو أن تمبد عليا وتن أل؛
(ب) حث يمم األطـراف الـيت م تقـدم تمل ـداً بملـد ط جمـال الت يـف ط إطـار ات اقـاا
كانكون ،علو أن تقدما وتن أل؛
( ) إع ــادة ت كي ــد المل ــزم اململ ــرب عن ــا ط ال قـ ـرت  3و 4م ــن مق ــررأل /1م أ 19-عل ــو
تس ـريمم التن يـ الكامــا للمقــرراا الــيت ســد النتــائع املت ــم علي ــا وجـ املقــرر /1م أ 13-وتملزيــز
مسـتوى ال مــوا ط فـوة مــا قبــا عـام  2020لضــمان بـ ل يـمم األطـراف أعلــو مسـتوى كــن مــن
ج ود الت يف ط إطار االت اقية؛
(د) دعــوة البلــدان الناميــة األطـراف الــيت م تقــدم أوىل تقاريراــا ا،د ــة ل ــوة الســنت إىل
أن ت ملا ذل ط أقرب وقمم كن؛
(اـ) حـ ــث ي ـ ــمم األط ـ ـراف عل ـ ــو املش ـ ــاركة ط الوق ـ ــمم املناس ـ ـ ط عملي ـ ــاا القي ـ ــال
واإلبــالغ والتحقــم القائمــة ط إطــار ات اقــاا كــانكون ،لتبيــان مــا وــرزأل مــن تقــدم ط تن ي ـ تمل ــداقا
ط جمال الت يف؛
 -107يشــةمم األط ـراف علــو الــوويع لــدى اع ــاا ذاا املمبــلحة مــن األط ـراف و ـ
األط ـراف إلل ائ ــا ال ــوعي لوحــداا االنبملا ــاا ،مــمم ت ــادي ازدواجيــة حســاب الوحــداا المبــادرة
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ط إط ـ ــار بروتوك ـ ــول كيوت ـ ــو ،ـ ــا ط ذل ـ ـ ـ وحـ ـ ــداا
االلتزام الثانية؛

ـــ

االنبملا ـ ــاا اململتم ـ ــد المب ـ ــا ة ل ـ ـ ــوة

ُ -108ي ــث األط ـ ـراف املض ــي ة واملش ـ ـوية علـ ــو أن تبلّـ ـ بش ـ ـ افية ع ــن نت ــائع الت يـ ــف
املنقولـة دوليـاً ،ــا ط ذلـ النتــائع املسـت دمة للوفـاف بــالوعود الدوليـة ،ووحــداا االنبملا ـاا المبــادرة
ط إطار بروتوكول كيوتو من أجا تملزيز السالمة البي ية وت ادي االزدواجية ط ا ساب؛
 -109يمل ــوف بالقيمـ ــة االجتماعيـ ــة واالقتمبـ ــادية والبي يـ ــة إلج ـ ـرافاا الت يـ ــف ال وعيـ ــة
ومنافمل ا املشوكة للتكيف والمبحة والتنمية املستدامة؛
 -110يملقـ ــد الملـ ــزم علـ ــو أن يملـ ــزز ،ط ال ـ ــوة  ،2020-2016عمليـ ــة ال حـ ــا التقـ ــا
القائم ـ ــة ط جم ـ ــال الت ي ـ ــف ا،ـ ـ ـددة ط ال ق ـ ــرة (5أ) م ـ ــن املق ـ ــرر /1م أ 19-وط ال ق ـ ــرة  19م ـ ــن
املقرر /1م أ ،20-ممم مراعاة أحدث اململارف المللمية ،ب ر تشما ما يليط
(أ) تشــةيمم األط ـراف واي ــاا االت اقيــة واملنرمــاا الدوليــة واع ــاا اململنيــة مــن ـ
األطـ ـراف عل ــو املش ــاركة ط اـ ـ أل الململي ــة ،ــا ط ذلـ ـ  ،حسـ ـ االقتض ــاف ،بالتمل ــاون م ــمم اع ــاا
اململنية من ـ األطـراف ،وتبـادل رباقـا واقواحاقـا ،ـا ط ذلـ مـا ينبثـم عـن األحـداث اإلقليميـة،
والتمل ــاون ط تيسـ ـ تن يـ ـ السياس ــاا واملمارس ــاا واإلجـ ـرافاا ا ،ــددة ــالل اـ ـ أل الململي ــة وفقـ ـاً
لاولوياا الوطنية ط جمال التنمية املستدامة؛
(ب) الس ــملي ،بالتش ــاور م ــمم األطـ ـراف ،لزي ــادة ف ــرن وص ــول البل ــدان النامي ــة األطـ ـراف
وا رباف من األطراف إىل ا أل الململية ومشاركت م في ا؛
( ) توجي ــا طلـ ـ إىل اللةن ــة التن ي ي ــة اململني ــة بالتكنولوجي ــا ومرك ــز ورت ــبكة تكنولوجي ــا
املناك للقيام ا يلي وفقاً لوالية كا من ماط
‘ ‘1املش ــاركة ط اجتماع ــاا ا ـ ـرباف التقنيـ ـ وتملزي ــز ج ــودام الرامي ــة إىل تسـ ـ يا تن يـ ـ
السياســاا واملمارســاا واإلجـرافاا ا،ــددة ــالل اـ أل الململيــة ودعــم األطـراف ط
توسيمم ن اق ا؛
‘ ‘2تقــدك ممللومــاا ود ــة منترمــة ــالل اجتماعــاا ا ـرباف التقني ـ عــن التقــدم ا،ــرز
ط تيسـ تن يـ السياســاا واملمارســاا واإلجـرافاا الــيت ســبم وديــداا ــالل اـ أل
الململية؛
‘ ‘3إدرا ممللوم ــاا ع ــن أنشـ ـ ت ما املن ـ ـ ة ط إط ــار اـ ـ أل الململي ــة ط تقريرع ــا الس ــنوي
املشوأ إىل مؤمتر األطراف؛
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(د) تشـ ــةيمم األط ـ ـراف علـ ــو االسـ ــت ادة ال ملالـ ــة مـ ــن مركـ ــز ورتـ ــبكة تكنولوجيـ ــا املنـ ــاك
للحمبـ ــول علـ ــو املسـ ــاعدة ط وضـ ــمم مقوحـ ــاا مشـ ــاريمم مسـ ــتدامة اقتمبـ ــادياً وبي ي ـ ـاً واجتماعي ـ ـاً ط
ا االا اليت حودد ط ا أل الململية وتن وي علو إمكاناا يف كب ة؛
 -111يش ـ ــةمم الكيان ـ ــاا التشـ ـ ـ يلية ل،لي ـ ــة املالي ـ ــة التابمل ـ ــة لالت اقي ـ ــة عل ـ ــو املش ـ ــاركة ط
اجتماعــاا ا ـرباف التقني ـ وإعــالم املشــارك ســاعت م ط تيس ـ إحـراز تقــدم ط تن يـ السياســاا
واملمارساا واإلجرافاا ا،ددة أ ناف عملية ال حا التقا؛
 -112ي ل إىل األمانـة أن تـنرم الململيـة املـ كورة ط ال قـرة  110أعـالأل وتنشـر نتائة ـا
ب ر تشما ما يليط
(أ) الملمــا ،بالتشــاور مــمم اللةنــة التن ي يــة اململنيــة بالتكنولوجيــا واملنرمــاا ا ب ـ ة ذاا
المبــلة ،علــو تنرــيم اجتماعــاا منترمــة لل ـرباف التقنيـ تركــز علــو سياســاا و ارســاا وإجـرافاا
وددة متثا املمارساا ال ضلو وميكن توسيمم ن اق ا وتكراراا؛
(ب) الملمــا ،ط أعقــاب االجتماعــاا املشــار إلي ــا ط ال قــرة (112أ) أعــالأل ،علــو أن
حو ـدث ســنوياً وط الوقــمم املناس ـ للمســاعة ط املل ــا املوجــا إىل واضــملي السياســاا املشــار إليــا
ط ال قــرة  ) (112أدنــاأل ورقــة تقنيــة بشـ ن منــافمم الت يــف واملنــافمم املشــوكة املت تيــة مــن السياســاا
واملمارس ــاا واإلجـ ـرافاا الرامي ــة إىل زي ــادة ال م ــوا ط جم ــال الت ي ــف ،وبشـ ـ ن ا ي ــاراا املتاح ــة
لدعم تن ي اا ،وأن تحتاا ممللوماا عن ا أل الورقة ط رتكا إلكووين س ا االستملمال؛
( ) الملمــا ،بالتشــاور مــمم امل ـؤازرين املشــار إلي مــا ط ال قــرة  122أدنــاأل ،علــو إعــداد
مل ــا لواضــملي السياســاا يضــم ممللومــاا عــن السياســاا واملمارســاا واإلج ـرافاا ا،ــددة الــيت
متث ـ ــا أفض ـ ــا املمارس ـ ــاا ،وال ـ ــيت ميك ـ ــن ت يـ ـ ـ ن اق ـ ــا وتكرارا ـ ــا ،وع ـ ــن ا ي ـ ــاراا املتاح ـ ــة ل ـ ــدعم
تن ي اا ،وك ا عـن املبـادراا التملاونيـة ذاا المبـلة ،ونشـر اـ ا املل ـا قبـا رتـ رين علـو األقـا مـن
ك ــا دورة م ــن دوراا مـ ـؤمتر األطـ ـراف باعتب ــارأل إسـ ـ اماً ط ا ــدث الرفي ــمم املس ــتوى املش ــار إلي ــا ط
ال قرة  121أدناأل؛
 -113يقرر أن الململية املشار إلي ـا ط ال قـرة  110أعـالأل ينب ـي أن تـنرم بمبـورة مشـوكة
ط إطــار اهلي ــة ال رعيــة للتن ي ـ واهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة وينب ــي أن تحن ـ بمبــورة
مستمرة حم عام 2020؛
 -114يقــرر أيض ـاً أن حزــري ط عــام  2017تقييم ـاً للململيــة املشــار إلي ــا ط ال قــرة 110
أعالأل يدف وس فملاليت ا؛
 -115يملقــد الملــزم علــو أن تملــزز البلــدان املتقدمــة األطـراف تــوف الــدعم امللـ ّ والكــاط ط
جم ــاالا التموي ــا والتكنولوجي ــا وبن ــاف الق ــدراا لتملزي ــز مس ــتوى ال م ــوا ط س ــيا اإلجـ ـرافاا ال ــيت
تت ـ اا األط ـراف قبــا عــام  ،2020وط ا ـ ا الســيا ُيــث بشــدة البلــدان املتقدمــة األط ـراف علــو
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رفـمم مسـتوى دعم ـا املـايل ،مـمم وضـمم ارطـة طريـم ملموسـة لتحقيـم اهلـدف املتمثـا ط االرتـواأ ط
تق ــدك  100بلي ــون دوالر س ــنوياً ال ــول ع ــام  2020أل ـ ـرا الت ي ــف والتكي ــف ،وزي ــادة متوي ــا
إج ـرافاا التكيــف زيــادة اامــة عــن مســتوياقا ا اليــة ولتقــدك املزيــد مــن الــدعم املالئــم علــو صــمليد
التكنولوجيا وبناف القدراا؛
 -116يق ــرر إجـ ـراف ح ـوار تيسـ ـ ي ـ ـوازاة ال ــدورة  22ملـ ـؤمتر األطـ ـراف ب ي ــة تقي ــيم التق ــدم
ا ،ــرز ط تن يـ ـ ال قـ ـرت  3و 4م ــن املق ــرر /1م أ ،19-وودي ــد ال ــرن ذاا المب ــلة لتملزي ــز ت ــوف
امل ـوارد املاليــة ،أل ـرا مــن بين ــا دعــم ت ــوير التكنولوجيــا ونقل ــا وبنــاف القــدراا ،مــن أجــا وديــد
الســبا الك يلــة بتملزيــز مســتوى ال مــوا ط ج ــود الت يــف الــيت تب ـ هلا يــمم األط ـراف ،ــا يشــما
وديد ال رن ذاا المبلة لتملزيز تقدك الدعم وتملب تا وقي ة بي اا مواتية؛
ُ -117يــي علم ـاً مــمم التقــدير بنتــائع برنــامع عمــا ليمــا  -بــاريس الــيت تســتند إىل م ـؤمتر
القمة اململا باملناك ال ي دعا إىل عقدأل األم الملام لامم املتحدة ط  23أيلول/سبتمرب 2014؛
 -118يرحـ ـ ب ــاع ود ال ــيت تبـ ـ هلا اع ــاا ذاا املمب ــلحة م ــن ـ ـ األطـ ـراف لتكثي ــف
إجرافاقــا ط جمــال املنــاك ،ويشــةمم علــو تســةيا تلـ اإلجـرافاا ط بوابــة اع ــاا ال اعلــة مــن ـ
الدول ا اصة بالملما املتمللم باملناك()3؛
 -119يش ــةمم األطـ ـراف عل ــو الملم ــا ع ــن كثـ ـ م ــمم اع ــاا ذاا املمب ــلحة م ــن ـ ـ
األطراف ز اع ود الرامية إىل تملزيز إجرافاا الت يف والتكيف؛
 -120يشــةمم أيض ـاً اع ــاا ذاا املمبــلحة مــن ـ األط ـراف علــو زيــادة مشــاركت ا ط
الململياا املشار إلي ا ط ال قرة  110أعالأل وال قرة  125أدناأل؛
 -121يوافـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ــو أن يملقـ ـ ـ ــد ،عم ـ ـ ـ ـالً بـ ـ ـ ــال قرة  21مـ ـ ـ ــن املقـ ـ ـ ــرر /1م أ ،20-وبنـ ـ ـ ــاف
علـ ـ ــو برنـ ـ ــامع عمـ ـ ــا ليمـ ـ ــا  -بـ ـ ــاريس وبـ ـ ــالتزامن مـ ـ ــمم كـ ـ ــا دورة مـ ـ ــن دوراا م ـ ـ ـؤمتر األط ـ ـ ـراف ط
ال وة  ،2020-2016حد اً رفيمم املستوى يرمي إىلط
(أ) مواص ــلة تملزي ــز املش ــاركة الرفيمل ــة املس ــتوى فيم ــا يتملل ــم بتن يـ ـ ا ي ــاراا السياس ــاتية
واإلج ـرافاا النارت ـ ة ع ــن الململي ــاا املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  110أع ــالأل وال ق ــرة  125أدن ــاأل ،بن ــافً
علو املل ا املوجا إىل واضملي السياساا املشار إلي ا ط ال قرة  ) (112أعالأل؛
(ب) إتاحــة فرصــة ليفعــالن عــن ج ــود ومبــادراا طوعيــة ووال ــاا جديــدة أو مملــززة،
ـ ــا ط ذل ـ ـ تن ي ـ ـ السياسـ ــاا واملمارسـ ــاا واإلج ـ ـرافاا النارت ـ ـ ة عـ ــن الململيـ ــاا املشـ ــار إلي ـ ــا ط
ال قرة  110أعالأل وال قرة  122أدناأل واململروضة ط املل ا املوجا ملقـرري السياسـاا املشـار إليـا ط
ال قرة  ) (112أعالأل؛
__________
( )3ميكن االطال علي ا ط الملنوان التايلط >.<http://climateaction.unfccc.int/
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( ) تقي ــيم الت ـ ــوراا ذاا المبـ ــلة واإلق ـ ـرار بـ ــاع ود واملبـ ــادراا والتحال ـ ــاا ال وعيـ ــة
اعديدة أو اململززة؛
(د) إتاحـ ــة فـ ــرن م يـ ــدة ومنترمـ ــة ملشـ ــاركة رت مبـ ــياا رفيملـ ــة املسـ ــتوى مـ ــن األط ـ ـراف
واملنرماا الدولية واملبادراا التملاونية الدولية واع اا ذاا املمبلحة من األطراف مشاركة فملالة؛
رفيمل ـ ــي املس ـ ــتوى يملم ـ ــالن باس ـ ــم رئ ـ ــيس م ـ ـ ـؤمتر األط ـ ـ ـراف
ازرين َ
 -122يق ـ ــرر تملي ـ ـ ـ م ـ ـ ـؤ َ
وي ــتك الن ،ع ــن طري ــم املش ــاركة الرفيمل ــة املس ــتوى اململ ــززة ط ال ــوة  ،2020-2016بتيسـ ـ تن يـ ـ
اع ود ا الية بنةاا وإطـال ج ـود ومبـادراا طوعيـة ووال ـاا جديـدة أو مملـززة وتوسـيمم ن اق ـا،
ب ر تشما ما يليط
(أ) الملمـا مـمم األمينــة التن ي يـة ورئيســي مـؤمتر األطـراف ا ـاليَ ورهســائا املقبلـ علــو
تنسيم ا دث السنوي الرفيمم املستوى املشار إليا ط ال قرة  121أعالأل؛
(ب) الملم ــا م ــمم األط ـراف امل تم ــة واع ــاا اململني ــة م ــن ـ األط ـراف ،أل ـرا
تملزيز املبادراا ال وعية لربنامع عما ليما  -باريس؛

من ــا

( ) تقــدك إررتــاداا إىل األمانــة بش ـ ن تنرــيم اجتماعــاا ا ـرباف التقني ـ املشــار إلي ــا
ط ال قرة (112أ) أعالأل وال قرة (130أ) أدناأل؛
 -123يق ــرر أيض ـ ـاً أن امل ـ ـؤازرين الرفيمل ــي املسـ ــتوى املشـ ــار إلي م ــا ط ال قـ ــرة  122أعـ ــالأل
ينب ــي أن يملمــال ط الملــادة ملــدة ســنت  ،وتتقــاطمم واليتاعــا ــالل ســنة كاملــة لضــمان االســتمرارية،
علو النحو التايلط
(أ) ينب ــي أن يملـ رئــيس الــدورة ا اديــة والملشـرين ملـؤمتر األطـراف مـؤازراً واحــداً ينب ــي
أن يملمــا ملــدة ســنة واحــدة اعتبــاراً مــن تــاريل تمليينــا حــم اليــوم األ ـ مــن الــدورة الثانيــة والملش ـرين
ملؤمتر األطراف؛
(ب) ينب ــي أن يمل ـ رئــيس الــدورة الثانيــة والملش ـرين مل ـؤمتر األط ـراف م ـؤازراً واحــداً ينب ــي
أن يملمــا ملــدة ســنت اعتبــاراً مــن تــاريل تمليينــا حــم اليــوم األ ـ مــن الــدورة الثالثــة والملش ـرين مل ـؤمتر
األطراف (تشرين الثاين/نوفمرب )2017؛
( ) ينب ــي أن يحمل ـ ّ بمل ــد ذل ـ ك ــا رئ ــيس الح ــم م ـؤازراً واح ــداً ينب ــي أن يملم ــا مل ــدة
ازر اململ سابقاً املنت ية واليتا؛
سنت وخيلف املؤ َ
 -124يـ ــدعو يـ ــمم األط ـ ـراف امل تمـ ــة واملنرمـ ــاا ذاا المبـ ــلة إىل دعـ ــم الملمـ ــا ال ـ ـ ي
يض لمم با املؤازران املشار إلي ما ط ال قرة  122أعالأل؛
 -125يقرر إطال عملية فحا تقا بش ن التكيف ط ال وة 2020-2016؛
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 -126يقـ ــرر أيض ـ ـاً أن تسـ ــملو عمليـ ــة ال حـ ــا التقـ ــا بش ـ ـ ن التكيـ ــف املشـ ــار إلي ـ ــا ط
ال قرة  125أعالأل إىل وديد ال رن ا قيقية الك يلـة بتملزيـز القـدرة علـو التحمـا وا ـد مـن القابليـة
للت ر وزيادة ف م إجرافاا التكيف وتن ي اا؛
 -127يقــرر ك ـ ل أن عمليــة ال حــا التقــا املشــار إلي ــا ط ال قــرة  125أعــالأل ينب ــي
أن تشــوأ ط تنريم ــا اهلي ــة ال رعيــة للتن ي ـ واهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة وتن ـ اا
عنة التكيف؛
 -128يقرر متابملة الململية املشار إلي ا ط ال قرة  125أعالأل عن طريمط
(أ)

تيس تبادل املمارساا اعيدة والتةارب والدرول املست ادة؛

(ب) ودي ــد اإلج ـ ـرافاا ال ــيت ميكـ ــن أن تمل ــزز بش ــكا كب ـ ـ تن ي ـ ـ إج ـ ـرافاا التكيـ ــف،
ــا في ــا اإلجـ ـرافاا ال ــيت م ــن رتـ ـ هنا أن تمل ــزز التنوي ــمم االقتمب ــادي ووق ــم من ــافمم مش ــوكة ط جم ــال
الت يف؛
( )

تملزيز الملما التملاوين ط جمال التكيف؛

(د) وديــد فــرن تملزيــز البي ــاا التمكينيـة ووسـ تقــدك الــدعم مــن أجــا التكيــف ،ط
سيا السياساا واملمارساا واإلجرافاا ا،ددة؛
 -129يق ـ ــرر أيض ـ ـاً أن ت ـ ـ عملي ـ ــة ال ح ـ ــا التق ـ ــا بش ـ ـ ن التكي ـ ــف املش ـ ــار إلي ـ ــا ط
ال قـ ــرة  125أعـ ــالأل بمل ـ ـ االعتبـ ــار الململيـ ــة وال رائـ ــم والن ـ ـواتع وا،مبـ ــالا ،فض ـ ـالً عـ ــن الـ ــدرول
املست ادة من عملية ال حا التقا ط جمال الت يف املشار إلي ا ط ال قرة  110أعالأل؛
 -130ي ل ـ إىل األمانــة أن تــدعم عمليــة ال حــا التقــا املشــار إلي ــا ط ال قــرة 125
عن طريمط
(أ) تنرـ ــيم اجتماعـ ــاا تقنيـ ــة منترمـ ــة لل ـ ـرباف تركـ ــز علـ ــو سياسـ ــاا واس ـ ـواتيةياا
وإجرافاا وددة؛
(ب) القي ــام س ــنوياً ،باالس ــتناد إىل االجتماع ــاا املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة (130أ) أع ــالأل
وط الوقــمم املناس ـ لتكــون ثابــة مــد الا للمــوجز املقــدم إىل واضــملي السياســاا املشــار إليــا ط
ال قــرة  ) (112أعــالأل ،ورقــة تقنيــة عــن فــرن تملزيــز إجـرافاا التكيــف ،وكـ ل عــن يــاراا دعــم
تن ي ا أل اإلجرافاا ،وينب ي إتاحة اململلوماا املتمللقة يا علو اإلنونمم بشكا س ا االستملمال؛
 -131يق ــرر أن عن ــة التكي ــف ،عن ــد تن ي ـ الململي ــة املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  125أع ــالأل،
ستســل وتستكشــف طرق ـاً ملراعــاة والوتيبــاا القائمــة وإزــاد أوجــا ت ـ زر ممل ــا واالعتمــاد علي ــا ط
بـرامع الملمــا واهلي ــاا واملؤسســاا املتمبــلة بــالتكيف ط إطــار االت اقيــة ،لضــمان االنســةام وأقمبــو
قيمة كنة؛
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 -132يق ــرر أيضـ ـاً أن ز ــري ،ب ــاالقوان م ــمم التقي ــيم املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  120أع ــالأل،
تقييماً للململية املشار إلي ا ط ال قرة  125أعالأل ،من أجا وس فملاليت ا؛
 -133يدعو األطراف واملنرمـاا املراقبـة إىل تقـدك ممللومـاا عـن ال ـرن ا قيقيـة املشـار
إلي ا ط ال قرة  125أعالأل الول  3رتباس/فرباير 2016؛

وامس ا -الجهات ات المصلحة من غير األطراف
 -134يرح ـ ـ ب ـ ــاع ود ال ـ ــيت تب ـ ـ هلا ي ـ ــمم اع ـ ــاا ذاا املمبـ ــلحة م ـ ــن ـ ـ األط ـ ـراف
للتمبــدي لت ـ املنــاك واالســتةابة لــا ،ــا في ــا ج ــود ا تمــمم املــدين والق ــا ا ــان واملؤسســاا
املالية واملدن و اا من السل اا دون الوطنية؛
 -135ي ــدعو اع ـ ــاا ذاا املمبـ ــلحة املشـ ــار إلي ـ ــا ط ال قـ ــرة  140أعـ ــالأل إىل تكثيـ ــف
ج وداــا ودعــم إج ـرافاا ـ االنبملا ــاا و/أو بنــاف القــدرة علــو التحمــا و ـ قابليــة الت ـ ر
باآل ــار الض ــارة لت ـ ـ املن ــاك ،واس ــتملرا اـ ـ أل اع ــود ع ــن طري ــم بواب ــة اع ــاا ال اعل ــة م ــن ـ ـ
األطراف ا اصة بالملما املتمللم باملناك( )4املشار إلي ا ط ال قرة  118أعالأل؛
 -136يس ــلم بض ــرورة تملزي ــز ممل ــارف ا تممل ــاا ا،لي ــة والش ــملوب األص ــلية وتكنولوجياق ــا
و ارســاقا وج وداــا فيمــا يتمللــم بالتمبــدي لت ـ املنــاك والتملامــا مملــا ،وينشــل منـرباً لتبــادل التةــارب
واملمارساا ال ضلو بش ن الت يف والتكيف علو حنو رتاما ومتكاما؛
 -137يسـلم أيضـاً ب عيـة تقـدك ا ،ـزاا ألنشـ ة
من ا السياساا ا،لية وتسمل الكربون؛

ـ

االنبملا ـاا ،ـا ط ذلـ أدواا

سادسا -شؤون اإلدارة والميزا ية
ُ -138يــي علمـاً باآل ــار التقديريــة املوتبــة ط امليزانيــة علــو األنشـ ة املشــار إلي ــا ط اـ ا
املقرر اليت ستن اا األمانة ،وي لـ إىل األمانـة أن تضـ لمم بـاإلجرافاا امل لوبـة وجـ اـ ا املقـرر
راناً بتوافر املوارد املالية؛
 -139يؤك ــد ا اج ــة امللح ــة إىل إتاح ــة مـ ـوارد إض ــافية م ــن أج ــا تن يـ ـ اإلجـ ـرافاا ذاا
المبــلة ،ــا ط ذل ـ اإلج ـرافاا املشــار إلي ــا ط ا ـ ا املقــرر ،وتن ي ـ برن ــامع الملمــا املشــار إلي ــا ط
ال قرة  9أعالأل؛
ُ -140يث األطراف علو تقدك تربعاا من أجا تن ي ا ا املقرر ط الوقمم املناس .
__________
( )4متاحة ط املوقمم >.<http://climateaction.unfccc.int/
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المرفع
اتفاق باريس
إن األطراف ط ا ا االت ا ،
باعتباراا أطرافاً ط ات اقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن ت ـ املنـاك ،املشـار إلي ـا فيمـا يلـي
ب حتاالت اقيةحت،
وإذ تملما قتضو من ا ديربان للملما اململ ّـزز املنشـ وجـ املقـرر /1م أ 17-المبـادر عـن
مؤمتر األطراف ط االت اقية ط دورتا السابملة عشرة،
وس ــملياً من ــا إىل وقي ــم ا ــدف االت اقي ــة واسورت ــاداً بادئ ــا ،ــا ط ذل ـ مب ــدأ اإلنمب ــاف
واملسؤولياا املشوكة وإن كانمم متباينة ومراعاة قدراا كا طرف ،ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة،
وإذ تدرأ ا اجـة إىل تمبـ ّد فملـال وتـدرزي للت ديـد امللـ الـ ي يشـكلا ت ـ املنـاك ،اسـتناداً
إىل أفضا اململارف المللمية املتاحة،
وإذ تــدرأ أيضـاً االحتياجــاا ا،ـ ّددة والرــروف ا اصــة للبلــدان الناميــة األطـراف ،ال ســيما
تل اململرضة بمب ة اصة ل ،ار الضارة لت املناك ،وفم ما تنا عليا االت اقية،
وإذ تض ـ ــمم ط اعتبارا ـ ــا عل ـ ــو حن ـ ــو كام ـ ــا أيض ـ ـاً االحتياج ـ ــاا ا ،ـ ــددة واألوض ـ ــا ا اص ـ ــة
لاطراف من أقا البلدان منواً فيما يتمبا بتمويا التكنولوجيا ونقل ا،
وإذ تــدرأ أن األط ـراف قــد ال تت ـ ر بت ـ املنــاك فحس ـ  ،بــا أيض ـاً ب ــار التــداب املت ـ ة
للتمبدي لا،
وإذ تؤكــد مــا ليفجـرافاا املتمللقــة بت ـ املنــاك وعمليــاا التمبــدي لــا وا ــارأل مــن عالقــة و يقــة
بالوصول املنمبف إىل التنمية املستدامة والقضاف علو ال قر،
وإذ تـ ــدرأ األولويـ ــة األساسـ ــية املتمثلـ ــة ط ضـ ــمان األمـ ــن ال ـ ـ ائي والقضـ ــاف علـ ــو اعـ ــو ،
وب وجا قابلية ت ر نرم اإلنتا ال ائي بمب ة اصة باآل ار الضارة لت املناك،
وإذ تض ــمم ط اعتبارا ــا ض ــرورة وقي ــم التح ــول المل ــادل للق ــوى الملامل ــة وإز ــاد الملم ــا الك ــرك
والوظائف الالئقة ،وفقاً لاولوياا اإلمنائية ا،ددة وطنياً،
وإذ تقــرّ ب ـ ن ت ـ املنــاك يشــكا رتــا الً مشــوكاً للبش ـرية ،وأنــا ينب ــي لاط ـراف ،عنــد ا ــاذ
اإلجرافاا للتمبدي لت املناك ،أن ووم وتملزز وتراعـي مـا يقـمم علـو كـا من ـا مـن التزامـاا متمللقـة
اق ـ ــو اإلنس ـ ــان ،وا ـ ــم ط المب ـ ــحة ،وحق ـ ــو الش ـ ــملوب األص ـ ــلية وا تممل ـ ــاا ا،لي ـ ــة وامل ـ ــاجرين
واألط ــال واألرتـ ـ ان ذوي اإلعاق ــة واألرتـ ـ ان الـ ـ ين يمليش ــون أوض ــاعاً اش ــة ،وا ــم ط التنمي ــة،
فضالً عن املساواة ب اعنس ومتك املرأة واإلنمباف ب األجيال،
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وإذ تقــر ب عيــة أن حو ـ وتحملـ ّـزز ،حس ـ االقتضــاف ،بواليــمم و ّزانــاا ــازاا الدفي ــة املشــار
إلي ا ط االت اقية،
وإذ تالح أعية ك الة سالمة يمم الـنرم البي يـة ،ـا في ـا ا،ي ـاا ،و ايـة التنـو البي ـي،
وا ــو م ــا تمل ـ ّـرب عن ــا بمل ـ الثقاف ــاا ب حتأمن ــا األر حت ،وإذ تش ـ إىل أعي ــة م ــوم حتالملدال ــة املنا ي ــةحت
لدى البمل  ،وذل عند ا اذ إجرافاا للتمبدي لت املناك،
وإذ تؤكــد أعيــة التمللــيم والتــدري والتوعيــة الملامــة ومشــاركة اعم ــور ووص ـولا إىل اململلومــاا
والتملاون علو يمم املستوياا ط املسائا اليت يتناوهلا ا ا االت ا ،
وإذ تـدرأ أعيــة مشـاركة يــمم مســتوياا ا كـم وخمتلــف اع ــاا ال اعلـة ،وفقـاً للتشـريملاا
الوطنية لكا من األطراف ،ط التمبدي لت املناك،
وإذ ت ــدرأ أيضـ ـاً أن أمن ــاس المل ــيم املس ــتدامة وأمن ــاس االس ــت الأ واإلنت ــا املس ــتدامة ،ال ــيت
تض لمم في ا البلدان املتقدمة بدور ريادي ،تؤدي دوراً ااماً ط التمبدي لت املناك،
فقد ات قمم علو ما يليط

المادة 1
أل را

ا ا االت ا  ،تن بم التملاريف الواردة ط املادة  1من االت اقية .وباإلضافة إىل ذل ط

 -1يحقمب ـ ــد ب ـ ــممب ل حتاالت اقي ـ ــةحت ات اقي ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة بش ـ ـ ن ت ـ ـ املن ـ ــاك ،ال ـ ــيت
اعتمدا ط نيويورأ ط  9أيار/مايو .1992
-2

يقمبد بـممب ل حتمؤمتر األطرافحت مؤمتر األطراف ط االت اقية.

-3

يقمبد بـممب ل حتال رفحت ال رف ط ا ا االت ا .

المادة 2
 -1يرمــي ا ـ ا االت ــا  ،مــن ــالل وس ـ تن ي ـ االت اقيــة ،و ــا يشــما اــدف ا ،إىل
توطي ــد االس ــتةابة الملاملي ــة للت دي ــد ال ـ ي يش ــكلا ت ـ املن ــاك ،ط س ــيا التنمي ــة املس ــتدامة وج ــود
القضاف علو ال قر ،لتحقيم ما يليط
(أ) اإلبقاف علـو ارت ـا متوسـ درجـة ا ـرارة الملامليـة ط حـدود أقـا بكثـ مـن درجتـ
م ــويت فــو مس ــتوياا مــا قب ــا ا قبــة المب ــناعية ومواصــلة اع ــود الراميــة إىل حمب ــر ارت ــا درج ــة
ا ـرارة ط حــد ال يتةــاوز  1.5درجــة م ويــة فــو مســتوياا مــا قبــا ا قبــة المبــناعية ،تســليماً ب ـ ن
ذل سوف يقلا بمبورة كب ة خماطر ت املناك وا ارأل؛
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ت

(ب) تملزيز القدرة علـو التكيـف مـمم اآل ـار الضـارة لت ـ املنـاك وتملزيـز القـدرة علـو ومـا
املناك وتوطيد التنمية ا يضة انبملا اا ازاا الدفي ة ،علو حنو ال ي دد إنتا األ ية؛
( ) جمل ــا الت ــدفقاا املالي ــة متمارت ــية م ــمم مس ــار ي ــؤدي إىل تنمي ــة
ازاا الدفي ة وقادرة علو وما ت املناك.

يض ــة انبملا ــاا

 -2ســيحن ا ـ ا االت ــا علــو حنــو زســد اإلنمبــاف واملســؤولياا املشــوكة وإن كانــمم
متباينة وقدراا كا طرف ،ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة.

المادة 3
علــو يــمم األطـراف أن تضـ لمم بــاع ود ال موحــة ا،ــددة ط املـواد  4و 7و 9و 10و11
و 13وأن تبلـ عن ـا ،باعتباراــا مسـاعاا وـددة وطنيـاً تمبـ ط التمبـدي الملــاملي لت ـ املنـاك ،مــن
أج ــا وقي ــم ـ ــر ا ـ ـ ا االت ــا املنمبـ ــون علي ــا ط امل ــادة  .2وسـ ــتمثا ج ــود ي ــمم األط ـ ـراف
تقدماً ُيرز علو مر الزمن ،علـو أن تحراعـو في ـا ا اجـة إىل دعـم البلـدان الناميـة األطـراف ط التن يـ
ال ملال هل ا االت ا .

المادة 4
 -1مــن أجــا وقيــم اــدف درجــة ا ـرارة ال ويــا األجــا ا،ــدد ط املــادة  ،2قــدف
األطراف إىل وقيم وقف عاملي الرت ـا انبملا ـاا ـازاا الدفي ـة ط أقـرب وقـمم كـن ،حمسـلِّمة بـ ن
وقـ ــف ارت ـ ــا االنبملا ـ ــاا سـ ــيت ل وقت ـ ـاً أطـ ــول مـ ــن البلـ ــدان الناميـ ــة األط ـ ـراف؛ وإىل االض ـ ـ ال
بت يض ــاا سـ ـريملة بمل ــد ذلـ ـ وفقـ ـاً ألفض ــا اململ ــارف المللمي ــة املتاح ــة م ــن أج ــا وقي ــم تـ ـوازن بـ ـ
االنبملا ــاا البشـ ـرية املنشـ ـ م ــن املمب ــادر وعملي ــاا إزالت ــا بواسـ ـ ة البوالي ــمم ط النمب ــف الث ــاين م ــن
القرن ،علو أسال اإلنمباف وط سيا التنمية املستدامة واع ود الرامية إىل القضاف علو ال قر.
 -2يمل ـ ـ ّد ك ــا ط ــرف ويبل ـ ـ ويتمل ــد مسـ ــاعاا متتالي ــة و ــددة وطني ـ ـاً يملت ــزم وقيق ـ ــا.
وتسملو األطراف إىل ا اذ تداب يف ولية يدف وقيم أاداف تل املساعاا.
 -3ســتمثا املســاعة ا،ــددة وطني ـاً لكــا طــرف تقــدماً يتةــاوز مســاعتا الراانــة ا،ــددة
وطني ـاً وستةســد أعلــو طمــوا كــن لــا ،ــا يراعــي مســؤولياتا املشــوكة وإن كانــمم متباينــة وقدراتــا،
ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة.
 -4ينب ـ ـ ــي أن تواصـ ـ ــا البلـ ـ ــدان املتقدمـ ـ ــة األط ـ ـ ـراف أداف دوراـ ـ ــا الريـ ـ ــادي عـ ـ ــن طريـ ـ ــم
االض ال ب اداف م لقـة ـ االنبملا ـاا علـو ن ـا االقتمبـاد .وينب ـي للبلـدان الناميـة األطـراف
أن تواصــا وسـ ج وداــا املتمللقــة بــالت يف ،وتحشــةمم علــو التحــول مــمم مــرور الــزمن صــوب أاــداف
االنبملا اا أو وديداا علو ن ا االقتمباد ،ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة.
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 -5يحقدم الدعم إىل البلدان النامية األطراف من أجـا تن يـ اـ أل املـادة ،وفقـاً للمـواد 9
و 4و ،11تس ــليماً ب ـ ن تملزي ــز ال ــدعم املق ـ ّدم إىل البل ــدان النامي ــة األط ـراف سيس ــم ببل ــوغ مس ــتوى
أعلو من ال موا ط إجرافاقا.
 -6ميكـن ألقـا البلـدان منـواً والـدول اعزريــة المبـ ة الناميـة أن تملـ ّد اسـواتيةياا و
وإجرافاا للتنمية ا يضة انبملا اا ازاا الدفي ة وأن تبل عن ا ،ا يراعي ظروف ا ا اصة.

ـاً

 -7ميكــن ملنــافمم الت يــف املشــوكة النا ــة عمــا تت ـ أل األط ـراف مــن إج ـرافاا تكيّــف
للتنويمم االقتمبادي أن تس م ط نتائع الت يف وج ا أل املادة.
و/أو ما تضملا من
 -8وتق ــدم ي ــمم األطـ ـراف ،عن ــد اإلب ــالغ ع ــن مساعات ـ ـ ا ا ،ــددة وطنيـ ـاً ،اململلوم ــاا
الالزمــة للوضــوا والشـ افية وال ــم وفقـاً للمقــرر /1م أ 21-وأي مقــرراا ذاا صــلة ملـؤمتر األطـراف
الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس.
 -9يحبلِّـ كــا طــرف عــن مســاعة وــددة وطنيـاًكــا مخــس ســنواا وفق ـاً للمقــرر /1م أ21-
وأي مقــرراا ذاا صــلة مل ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس ويحمللَــم
بنتائع عملية است الن ا مبيلة الملاملية املشار إلي ا ط املادة .14
 -10ينرــر م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس ط األطــر
الزمنية املشوكة للمساعاا ا،ددة وطنياً ط دورتا األوىل.
 -11ز ــوز ل ــرف أن يملـ ـ ّدل ط أي وق ــمم مس ــاعتا القائم ــة ا ،ــددة وطنيـ ـاً ي ــدف رف ــمم
مستوى ال موا في ا ،وفقاً ليفررتاداا اململتمدة من مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا األطـراف
ط ات ا باريس.
 -12تحسةا املساعاا ا،ددة وطنياً اليت تبل عن ا األطراف ط سةا عام تتمل دأل األمانة.
 -13وتسـ ـ ـ األطـ ـ ـراف مس ـ ــاعاقا ا ،ـ ــددة وطنيـ ـ ـاً .وط س ـ ــيا احتس ـ ــاب م ـ ــا يـ ـ ـرتب
س ــاعاقا ا ،ــددة وطني ـاً م ــن انبملا ــاا بش ـرية املنش ـ وعملي ــاا إزال ــة هل ــا ،تمل ـ ّـزز األط ـراف الس ــالمة
البي يــة والشـ افية والدقــة واالكتمــال وقابليــة املقارنــة واالتســا  ،وتك ــا نـ ا ســاب املــزدو  ،وفقـاً
ليفررتاداا اململتمدة من مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس.
 -14ينب ــي لاطـراف ،ط ســيا مســاعاقا ا،ــددة وطنيـاً ،أن تراعــي ،عنــد إقـرار وتن يـ
إج ـ ـرافاا الت ي ـ ــف املتمب ـ ــلة باالنبملا ـ ــاا وعملي ـ ــاا اإلزال ـ ــة البش ـ ـرية املنش ـ ـ  ،حس ـ ـ االقتض ـ ــاف،
األسالي َ واإلررتاداا القائمة وج االت اقية ط ضوف أحكام ال قرة  13من ا أل املادة.
 -15تراع ــي األط ـراف ط تن ي ـ ا ـ ا االت ــا رت ـوا ا األط ـراف ال ــيت تك ــون اقتمب ــاداقا
األكثر تملرضاً لت اا تداب التمبدي ،ال سيما البلدان النامية األطراف.
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اف  -ـ ــا في ـ ــا منرمـ ــاا التكام ـ ــا االقتمبـ ــادي اإلقليم ـ ــي ودوهل ـ ــا
 -16تحـ ـ ـ ر األط ـ ـر ح
األعض ــاف  -ال ــيت توص ــلمم إىل ات ــا يقض ــي بالتمب ــرف جمتممل ــة وج ـ ال ق ــرة  2م ــن ا ـ أل امل ــادة،
مب ــا لك ــا ط ــرف ط ال ــوة
األمان ـةَ ب حك ــام ذل ـ االت ــا  ،ــا ط ذل ـ مس ــتوى االنبملا ــاا امل ّ
الزمني ــة ذاا المب ــلة ،عن ــد إبال ــا ع ــن مس ــاعاقا ا ،ــددة وطني ـ ـاً .وتبلِّـ ـ األمان ــة ب ــدوراا أط ـ ـراف
االت اقية واملوقمل علي ا ب حكام ذل االت ا .
 -17يكـون كــا طــرف ط ذلـ االت ــا مسـؤوالً عــن مســتوى انبملا اتــا ا،ــدد ط االت ــا
واملشار إليا ط ال قرة  16أعالأل وفقاً لل قرت  13و 14من ا أل املادة واملادت  13و.15
 -18إذا تمبــرفمم األط ـراف جمتمملــة ط إطــار منرمــة للتكامــا االقتمبــادي اإلقليمــي اــي
ن س ـ ـ ا ط ـ ــرف ط اـ ـ ـ ا االت ـ ــا  ،وبالتض ـ ــامن ممل ـ ــا ،ف ـ ــإن ك ـ ــا دول ـ ــة عض ـ ــو ط منرم ـ ــة التكام ـ ــا
االقتمب ــادي اإلقليم ــي تل ـ ـ تك ــون مس ــؤولة ردا ــا وبالتض ــامن م ــمم منرم ــة التكام ــا االقتمب ــادي
اإلقليمــي عــن مســتوى انبملا اقــا املنمبــون عليــا ط االت ــا املبل ـ عنــا وجـ ال قــرة  16مــن ا ـ أل
املادة وفقاً لل قرت  13و 14من ا أل املادة واملادت  13و.15
 -19ينب ـي أن تسـملو يـمم األطـراف إىل وضـمم اسـواتيةياا إمنائيـة يضـة االنبملا ـاا
وطويلــة األجــا واإلبــالغ عن ــا ،واضــملة ط اعتباراــا املــادة  2ومراعيــة مســؤولياقا املشــوكة وإن كانــمم
متباينة وقدراا كا من ا ،ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة.

المادة 5
 -1ينب ــي أن تت ـ ـ األطـ ـراف إجـ ـرافاا ترم ــي ،حسـ ـ االقتض ــاف ،إىل ص ــون وتملزي ــز
بوالي ــمم و زان ــاا ــازاا الدفي ــة وف ــم م ــا يش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة (1د) م ــن امل ــادة  7م ــن االت اقي ــة
و ا يشما ال اباا.
 -2تشةمم األطـراف علـو ا ـاذ إجـرافاا ترمـي ،بوسـائا مـن بين ـا املـدفوعاا القائمـة
علــو النتــائع ،إىل تن ي ـ ودعــم اإلطــار القــائم املنمبــون عليــا ط اإلررتــاداا واملقــرراا ذاا المبــلة
الــيت ســبم االت ــا علي ــا وج ـ االت اقيــة بش ـ نط ال ـنز ع السياســاتية وا ،ـزاا اإلزابيــة لانش ـ ة
املتمللق ــة خب ـ ـ االنبملا ـ ــاا النا ـ ــة عـ ــن إزالـ ــة ال ابـ ــاا وتـ ــداوراا ،ودور ح ـ ـ ال ابـ ــاا وإدارقـ ــا
املســتدامة وتملزيــز امل زونــاا الكربونيــة لل ابــاا ط البلــدان الناميــة؛ وال ـنز ع السياســاتية البديلــة ،مــن
قبيا نـح ح ـع الت يـف والتكيـف املشـوكة لـيفدارة السـليمة واملسـتدامة لل ابـاا ،مـمم إعـادة ت كيـد أعيـة
و يز املنافمم الكربونية املرتب ة ي أل النزـ ح ع ،حس االقتضاف.
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المادة 6
 -1تسـ ـلِّم األطـ ـراف بـ ـ ن ت ــار بملـ ـ األطـ ـراف الس ــملي إىل تمل ــاون ط ــوعي ط تن يـ ـ
مساعاقا ا،ددة وطنياً إلتاحة مسـتوى أعلـو مـن ال مـوا ط إجرافاقـا املتمللقـة بـالت يف والتكيـف
وتملزيز التنمية املستدامة والسالمة البي ية.
 -2تمل ـ ّـزز األط ـراف ،عن ــد املش ــاركة عل ــو أس ــال ط ــوعي ط هن ــع تملاوني ــة تن ــوي عل ــو
اســت دام لنتــائع يــف منقولــة دولي ـاً ط الوفــاف ســاعاقا ا،ــددة وطني ـاً ،التنمي ـةَ املســتدامة وتك ــا
السالمة البي ية والش افية ،ا ط ذلـ علـو صـمليد ا كـم ،وت بـم واسـبة وكمـة لك الـة لـة أمـور
من ــا نّـ ح ا ســاب املــزدو واالتّســا ح مــمم اإلررتــاداا اململتمــدة ط م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا
اجتما األطراف ط ات ا باريس.
وج

 -3يكــون اســت دام نتــائع الت يــف املنقولــة دولي ـاً ط وقيــم املســاعاا ا،ــددة وطني ـاً
ا ا االت ا طوعياً ومر مباً با من األطراف املشاركة.

 -4تحنشـ ـ وجـ ـ اـ ـ ا االت ــا الي ــة للمس ــاعة ط ي ــف انبملا ــاا ــازاا الدفي ــة
ودعــم التنميــة املســتدامة ضــمم لســل ة وتوجيــا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط
ات ـ ــا بـ ــاريس ،لتسـ ــت دم ا األط ـ ـراف علـ ــو أسـ ــال طـ ــوعي ،وتحشـ ــرف علي ـ ــا اي ـ ــة يحمليِّن ـ ــا م ـ ـؤمتر
األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس ،وقدف إىل ما يليط
(أ)
الوقمم ذاتا؛

تملزي ـ ــز الت ي ـ ــف م ـ ــن انبملا ـ ــاا ـ ــازاا الدفي ـ ــة وتوطي ـ ــد التنمي ـ ــة املس ـ ــتدامة ط

(ب) و يــز وتيسـ مشــاركة الكيانــاا الملامــة وا اصــة املــر ا هلــا مــن جانـ األطـراف
ط الت يف من انبملا اا ازاا الدفي ة؛
( ) املس ــاعة ط ـ ـ مس ــتوياا انبملا ــاا ال ــرف املض ــيف ،الـ ـ ي سيس ــت يد م ــن
أنش ـ ة يــف تنــتع عن ــا يضــاا لالنبملا ــاا ميكــن أن يســت دم ا طــرف ا ــر للوفــاف ســاعتا
ا،ددة وطنياً؛
(د)

وقيم

يف عام لالنبملا اا.

 -5ال تحس ــت دم يض ــاا االنبملا ــاا النا ــة ع ــن اآللي ــة املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة 4
أعــالأل ط إ بــاا وقيــم ال ــرف املضــيف مســاعتا ا،ــددة وطني ـاً إذا مــا اســت دم ا طــرف ا ــر ط
إ باا وقيم مساعتا ا،ددة وطنياً.
 -6يك ا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس أن يحست دم
نمبي ٌ من الملوائد املت تية من األنش ة املض لمم يا ط إطـار اآلليـة املشـار إلي ـا ط ال قـرة  4مـن اـ أل
املادة لت ية الن قاا اإلدارية وملساعدة البلدان النامية األطـراف اململرضـة بمبـ ة اصـة ل ،ـار الضـارة
لت املناك علو الوفاف بتكاليف التكيف.
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 -7يملتمــد م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس قواعــد
وطرائم وإجرافاا اآللية املشار إلي ا ط ال قرة  4أعالأل ط دورتا األوىل.
 -8تقر األطراف ب عية إتاحة نـح ح ـع ـ سـوقية متكاملـة ويوليـة ومتوازنـة للمسـاعدة ط
تن ي ـ مســاعاقا ا،ــددة وطني ـاً ،ط ســيا التنميــة املســتدامة والقضــاف علــو ال قــر ،علــو حنــو منســم
وفمل ــال ،ــا يش ــما ط ل ــة أم ــور الت ي ــف والتكي ــف والتموي ــا ونق ــا التكنولوجي ــا وبن ــاف الق ــدراا،
حس االقتضاف .وقدف ا أل النز ع إىل ما يليط
(أ)

تملزيز مستوى ال موا ط جمايل الت يف والتكيف؛

(ب) تملزيز مشاركة الق اع الملام وا ان ط تن ي املساعاا ا،ددة وطنياً؛
( )
ذاا المبلة.

إتاحـ ــة فـ ــرن للتنسـ ــيم الشـ ــاما فيمـ ــا ب ـ ـ خمتلـ ــف األدواا والوتيبـ ــاا املؤسسـ ــية

ُ -9ي ـ ّدد وج ـ ا ـ ا االت ــا إط ــار لل ـنزـ ح ع ـ الســوقية إزاف التنمي ــة املس ــتدامة م ــن
أجا تملزيز النزـ ح ع السوقية املشار إلي ا ط ال قرة  8من ا أل املادة.

المادة 7
 -1تضــمم األط ـراف وج ـ ا ـ ا االت ــا اهلــدف الملــاملي املتمللــم باعتمــاد تملزيــز القــدرة
علــو التكيــف وتوطيــد القــدرة علــو التحمــا وا ــد مــن قابليــة الت ـ ر بت ـ املنــاك ،ب يــة املســاعة ط
التنميــة املســتدامة وك الــة اســتةابة مالئمــة بشـ ن التكيــف ط ســيا اــدف درجــة ا ـرارة املشــار إليــا
ط املادة .2
 -2تقـ ّـر األط ـراف ب ـ ن التكي ــف يشــكا وــدياً عاملي ـاً يواج ــا اعميــمم ولــا أبملــاد ولي ــة
ودون وطنية ووطنية وإقليميـة ودوليـة ،وأنـا عنمبـر أساسـي ط االسـتةابة الملامليـة ال ويلـة األجـا لت ـ
املنــاك ومس ــاعة رئيس ــية في ــا ماي ــة البش ــر وس ــبا المل ــيم وال ـنزرحم اإليكولوجي ــة ،ا ـ ة ط اعتبارا ــا
امللحة وال ورية للبلدان النامية القابلة للت ر بوجا ان ل ،ار الضارة لت املناك.
االحتياجاا ّ
 -3يحمل ــوف ه ــود التكي ــف ال ــيت تبـ ـ هلا البل ــدان النامي ــة األطـ ـراف وف ــم ال رائ ــم ال ــيت
يملتمداا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس ط دورتا األوىل.

 -4تق ــر األط ـراف ب ـ ن ان ــاأ حالي ـاً حاج ــة ماس ــة إىل التكي ــف وب ـ ن م ــن رت ـ ن بل ــوغ
مســتوياا أعلــو مــن الت يــف أن يقلــا ا اجــة إىل ج ــود تكيــف إضــافية ،وأن تزايــد احتياجــاا
التكيف ميكن أن ين وي علو تزايد تكاليف التكيف.
 -5تســلم األط ـراف ب ـ ن إج ـرافاا التكيــف ينب ــي أن تتبــمم هنة ـاً ق ــري التوجــا يراعــي
القضـايا اعنسـانية ويقــوم علـو املشـاركة ويتســم بالشـ افية الكاملـة ،ويراعــي ال ـاا وا تمملـاا ا،ليــة
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والـ ــنحرحم اإليكولوجيـ ــة القابلـ ــة للت ـ ـ ر ،وينب ـ ــي أن يسـ ــتند إىل أفضـ ــا النتـ ــائع المللميـ ــة املتاحـ ــة وعنـ ــد
االقتضــاف إىل اململــارف التقليديــة ومملــارف الشــملوب األصــلية والــنحرحم اململرفيــة ا،ليــة ويسورتــد يــا ب يــة
إدما التكيف ط السياساا واإلجرافاا االجتماعية  -االقتمبادية والبي ية ،حس االقتضاف.
 -6تق ــر األطـ ـراف ب عي ــة دع ــم ج ــود التكي ــف والتمل ــاون ال ــدويل املتملل ــم ي ــا وب عي ــة
مراعاة احتياجاا البلدان الناميـة األطـراف ،ال سـيما تلـ القابلـة للتـ ر بوجـا ـان باآل ـار الضـارة
لت املناك.
 -7ينب ــي أن تمل ــزز األط ـراف تملاوهن ــا مــن أج ــا تــدعيم إج ـرافاا التكيّــف ،عل ــو حن ــو
يراعي إطار كانكون للتكيف ،ا يشما ما يليط
(أ) تبــادل اململلومــاا واملمارســاا اعيــدة والتةــارب والــدرول املســت ادة ،ــا يشــما،
حس االقتضاف ،اعوان املتمبلة بالمللم والت ي والسياساا والتن ي ط إجرافاا التكيف؛
(ب) تملزيز الوتيباا املؤسسية ،ا في ا ترتيبـاا االت اقيـة الـيت ـدم اـ ا االت ـا  ،لـدعم
توليف اململلوماا واململارف ذاا المبلة ،وتقدك الدعم واإلررتاداا التقنية لاطراف؛
( ) تملزيـز اململـارف المللميـة املتمللقــة باملنـاك ،ـا يشـما البحــوث واملراقبـة املن ةيـة للنرــام
املنا ي ونرم اإلن ار املبكر ،علو حنو يحسورتد با ط ا دماا املنا ية وط ا اذ القرار؛

(د) مس ـ ـ ــاعدة البل ـ ـ ــدان النامي ـ ـ ــة األط ـ ـ ـ ـراف ط ودي ـ ـ ــد ارس ـ ـ ــاا التكي ـ ـ ــف ال ملال ـ ـ ــة،
واحتياجـاا التكيـف ،واألولويـاا ،ومـا يحقـدم ويحتلقــو مـن دعـم إلجـرافاا وج ـود التكيـف ،وكـ ل
التحدياا والث راا ب ريقة تتسم وتشةيمم املمارساا اعيدة؛
(ه)

وس فملالية إجرافاا التكيف ودميومت ا.

 -8تشةمم املنرماا والوكاالا املت مبمبة لامـم املتحـدة علـو دعـم ج ـود األطـراف
لتن يـ اإلجـرافاا املشـار إلي ــا ط ال قـرة  7مــن اـ أل املــادة ،ا ـ ة ط اعتباراــا أحكـام ال قــرة  5مــن
ا أل املادة.
 -9يش ـ ــارأ ك ـ ــا ط ـ ــرف ،حسـ ـ ـ االقتض ـ ــاف ،ط عملي ـ ــاا ـ ــي التكي ـ ــف وتن يـ ـ ـ
اإلجـرافاا ،ــا ط ذلـ وضـمم أو تملزيــز ا ـ و/أو السياسـاا و/أو املســاعاا ذاا المبــلة ،الــيت
قد تشما ما يليط
(أ)

تن ي اإلجرافاا و/أو التمل داا و/أو اع ود ط جمال التكيف؛

(ب) عملية صيا ة وتن ي

التكيف الوطنية؛

( ) تقيــيم ا ــار ت ـ املنــاك وقابليــة الت ـ ر بــا ب يــة وضــمم إج ـرافاا ذاا أولويــة وــددة
وطنياً ،ممم مراعاة ال اا واألماكن والنزرحم اإليكولوجية القابلة للت ر؛
(د)
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(اـ) بن ــاف ق ــدرة الـ ـنزرم االجتماعي ــة  -االقتمب ــادية والـ ـنزرم اإليكولوجي ــة عل ــو التحم ــا،
بوسائا تشما التنويمم االقتمبادي واإلدارة املستدامة للموارد ال بيملية.
 -10ينب ــي لكــا طــرف ،حسـ االقتضــاف ،أن يقــدم بال ـاً عــن التكيــف وُي ّد ــا دوريـاً،
وميكــن أن يشــما اـ ا الــبالغ أولوياتــا واحتياجاتــا ط جمــال التن يـ والــدعم و ــا وإجرافاتــا ،دون
التسب ط أي ع ف إضاط يقمم علو البلدان النامية األطراف.
وُي ـ ّدث
 -11يحقــدم الــبالغ املتمللــم بــالتكيف املشــار إليــا ط ال قــرة  10مــن ا ـ أل املــادة ح
دورياً ،كملنمبر من بال اا أو و ائم أ رى أو مقونـاً يـا ،حسـ االقتضـاف ،ـا يشـما ـة تكيـف
وطنية و/أو مساعة وددة وطنياً حسبما او مشار إليا ط املادة  ،4ال قرة  ،2و/أو بال اً وطنياً.
 -12يس ــةا ال ــبالغ املتملل ــم ب ــالتكيف ،املش ــار إلي ــا ط ال ق ــرة  10م ــن ا ـ أل امل ــادة ،ط
سةا عام تتمل دأل األمانة.
 -13يحق ــدم إىل البل ــدان النامي ــة األط ـراف دع ــم دويل متواص ــا وممل ــزز لتن ي ـ ال ق ـراا 7
و 9و 10و 11من ا أل املادة ،وفقاً ألحكام املادت  9و.10
 -14ترمي عملية اسـت الن ا مبـيلة الملامليـة املشـار إلي ـا ط املـادة  10إىل لـة أمـور،
من ا ما يليط
(أ)

إقرار ج ود التكيف اليت تب هلا البلدان النامية األطراف؛

(ب) وسـ تن يـ إجـرافاا التكيـف مــمم مراعــاة الــبالغ املتمللـم بــالتكيف املشــار إليــا ط
ال قرة  10من ا أل املادة؛
( )

استملرا

(د) استملرا
ط ال قرة  1من ا أل املادة.

مالفمة وفملالية التكيف والدعم املقدم من أجا التكيف؛
التقدم الملـام ا،ـرز ط وقيـم اهلـدف الملـاملي ط جمـال التكيـف املشـار إليـا

المادة 8
 -1تملوف األطراف ب عية ن ا سائر واألضـرار املرتب ـة باآل ـار الضـارة لت ـ املنـاك
وتقليل ــا والتمب ــدي هل ــا ،ــا ط ذل ـ ـ الر ـ ـواار اعوي ــة القمب ــوى والر ـ ـواار الب ي ــة ا ــدوث ،ودور
التنمية املستدامة ط ا د من خماطر ا سائر واألضرار.
ضــمم اليــة وارســو الدوليــة اململنيــة با ســائر واألض ـرار املرتب ــة بت ـ اا ت ـ املنــاك
-2
لســل ة م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس وتوجي ــا وزــوز تملزيزاــا
وتوطيداا وفقاً ملا يقررأل.
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 -3ينب ــي لاط ـراف أن تمل ــزز ال ــم واإلجـ ـرافاا وال ــدعم ،بوس ــائا من ــا الي ــة وارس ــو
الدولي ــة ،حس ـ االقتض ــاف ،عل ــو أس ــال تمل ــاوين وتيس ـ ي فيم ــا يتملل ــم با س ــائر واألض ـرار املرتب ــة
باآل ار الضارة لت املناك.
 -4وتبملـاً لـ ل  ،ميكــن أن يشــما التملــاون والتيسـ مــن أجــا تملزيــز ال ــم واإلجـرافاا
والدعم ا االا التاليةط
(أ)

نرم اإلن ار املبكر؛

(ب) االستملداد لل وارئ؛
( )

الرواار الب ي ة ا دوث؛

(د)

ا وادث اليت قد تن وي علو سائر وأضرار دائمة وال رجملة في ا؛

(ه)

تقييم امل اطر وإدارقا علو حنو رتاما؛

(و)
حلول الت م ؛

تس ـ يالا الت ـ م ض ــد امل ــاطر ،واس ــتةما امل ــاطر املنا ي ــة ،و ـ ذل ـ م ــن
االقتمبادية؛

(ز)

ا سائر

(ا)

قدرة ا تمملاا ا،لية وسبا المليم والنرم اإليكولوجية علو التحما.

 -5تتمل ــاون الي ــة وارس ــو الدولي ــة م ــمم اهلي ــاا وأفرق ــة ا ـ ـرباف القائم ــة وجـ ـ االت ــا ،
وك ل ممم املنرماا واي اا ا رباف ذاا المبلة ار االت اقية.

المادة 9
 -1تقــدم البلــدان املتقدمــة األط ـراف م ـوارد ماليــة ملســاعدة البلــدان الناميــة األط ـراف ط
كا من الت يف والتكيف مواصلةً اللتزاماقا القائمة وج االت اقية.
-2

تحشةمم األطراف األ رى علو تقدك أو مواصلة تقدك ا ا الدعم طوعياً.

 -3ط إطــار ج ــود عامليــة ،ينب ــي أن تواصــا البلــدان املتقدمــة األط ـراف ريادقــا لتملب ــة
التمويــا املنــا ي مــن طائ ــة واســملة مــن املمبــادر ،واألدواا ،والقن ـواا ،مــمم اإلرتــارة إىل الــدور اهلــام
لامـ ـوال الملام ــة ،م ــن ــالل جمموع ــة خمتل ــة م ــن اإلجـ ـرافاا ،من ــا دع ــم االسـ ـواتيةياا الق ري ــة
التوج ــا ،ومراع ــاة احتياج ــاا البل ــدان النامي ــة األطـ ـراف وأولوياق ــا .وينب ــي أن تش ــكا اـ ـ أل التملب ــة
للتمويا املنا ي تقدماً يتةاوز اع ود املب ولة سابقاً.
 -4ينب ـ ـ ــي أن قـ ـ ــدف إتاحـ ـ ــة م ـ ـ ـوارد ماليـ ـ ــة مزيـ ـ ــدة إىل وقيـ ـ ــم ت ـ ـ ـوازن ب ـ ـ ـ التكيـ ـ ــف
والت يـ ــف ،مـ ــمم مراعـ ــاة االس ـ ـواتيةياا الق ريـ ــة التوجـ ــا ،وأولويـ ــاا واحتياجـ ــاا البلـ ــدان الناميـ ــة
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األط ـراف ،ال ســيما تل ـ املت ـ رة بوجــا ــان باآل ــار الضــارة لت ـ املنــاك وتملــاين مــن قيــود كب ـ ة ط
القــدراا ،مــن قبيــا أقــا البلــدان من ـواً والــدول اعزريــة المب ـ ة الناميــة ،مــمم مراعــاة ا اجــة إىل م ـوارد
عامة وموارد مقدمة ط رتكا من من أجا التكيف.
 -5تقدم البلـدان املتقدمـة األطـراف كـا سـنت ممللومـاا إررتـادية وكميـة ونوعيـة تتمللـم
بــال قرت  1و 3مــن ا ـ أل املــادة ،حس ـ االقتضــاف ،ــا ط ذل ـ  ،حسـ مــا اــو متــاا ،مســتوياا
امل ـ ـوارد املالي ــة الملام ــة املتوقمل ــة ال ــيت يل ــزم تق ــدمي ا إىل البل ــدان النامي ــة األط ـ ـراف .وتحش ــةمم األط ـ ـراف
األ رى اليت تقدم املوارد علو تقدك ا أل اململلوماا كا سنت علو أسال طوعي.
 -6ت ـ عملي ــة اس ــت الن ا مب ــيلة الملاملي ــة املش ــار إلي ــا ط امل ــادة  14ط االعتب ــار
اململلومــاا ذاا المبــلة الــيت تقــدم ا البلــدان املتقدمــة األط ـراف و/أو اي ــاا االت ــا بش ـ ن اع ــود
املتمبلة بالتمويا املنا ي.
 -7تقدم البلـدان املتقدمـة األطـراف كـا سـنت ممللومـاا رتـ افة ومتسـقة بشـ ن الـدعم
املق ــدم إىل البل ــدان النامي ــة األطـ ـراف واململبـ ـ ع ــن طري ــم ت ــد الا عام ــة وفقـ ـاً لل رائ ــم واإلجـ ـرافاا
واملب ــادئ التوجي يـ ــة ال ــيت سـ ــيملتمداا م ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملام ــا بوص ـ ـ ا اجتم ــا األط ـ ـراف ط ات ـ ــا
بــاريس ،ط دورتــا األوىل ،وفــم مـا تــنا عليــا ال قــرة  13مــن املــادة  .13وتحشــةمم األطـراف األ ــرى
علو فملا ذل .
-8
هل ا االت ا .

تكــون اآللي ــة املاليــة لالت اقي ــة ،ــا ط ذل ـ كياناق ــا التش ـ يلية ،ثابــة اآللي ــة املالي ــة

 -9ق ــدف املؤسس ــاا ال ــيت ــدم ا ـ ا االت ــا  ،ــا في ــا الكيان ــاا التش ـ يلية ل،لي ــة
املاليــة لالت اقيــة ،إىل ضــمان فملاليــة ا مبــول علــو امل ـوارد املاليــة مــن ــالل إج ـرافاا موافقــة مبس ـ ة
وتملزيــز دعــم اســتملداد البلــدان الناميــة األط ـراف ،ال ســيما أقــا البلــدان من ـواً والــدول اعزريــة المب ـ ة
ا املنا ية الوطنية.
النامية ،ط سيا اسواتيةياقا و

المادة 10
 -1تتقاســم األطـراف رهيــة طويلــة األجــا بشـ ن أعيــة وقيــم اــدف ت ــوير التكنولوجيــا
انبملا اا ازاا الدفي ة.
ونقل ا وقيقاً تاماً لتحس القدرة علو وما ت املناك و
 -2تملم ــا األطـ ـراف ،إدراك ـ ـاً من ــا ألعي ــة التكنولوجي ــا ط تن يـ ـ إجـ ـرافاا الت ي ــف
والتكيــف ط إطــار ا ـ ا االت ــا  ،واعواف ـاً من ــا بــاع ود املب ولــة لنشــر التكنولوجيــا وتملميم ــا ،علــو
تملزيز الملما التملاوين املتمللم بت وير التكنولوجيا ونقل ا.
-3
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 -4يحنشـ وجـ اـ ا الــنا إطــار للتكنولوجيــا مــن أجــا تقــدك إررتــاداا رتــاملة لملمــا
الية التكنولوجيا فيما يتمبا بملزيز وتيس الملما اململـزز املتمللـم بت ـوير التكنولوجيـا ونقل ـا لـدعم تن يـ
ا ا االت ا  ،سملياً إىل وقيم الرهية ال ويلة األجا املشار إلي ا ط ال قرة  1من ا أل املادة.
 -5يكتسي تسريمم االبتكار وتشـةيملا وإتاحتـا أعيـة حايفـة ط التمبـدي الملـاملي ال ملـال
وال ويا األجـا لت ـ املنـاك وتملزيـز النمـو االقتمبـادي والتنميـة املسـتدامة .ويحـدعم اـ ا اع ـد ،حسـ
االقتضــاف ،مــن ج ــاا مــن بين ــا اليــة التكنولوجيــا وبوســائا ماليــة مــن جانـ اآلليــة املاليــة لالت اقيــة،
فيم ـ ــا يتمب ـ ــا ب ـ ــالن ع التملاوني ـ ــة للبح ـ ــث والت ـ ــوير ،وتيسـ ـ ـ وص ـ ــول البلـ ـ ـدان النامي ـ ــة األطـ ـ ـراف إىل
التكنولوجيا ،ال سيما ط املراحا األوىل للدورة التكنولوجية.
 -6يحقدم الدعم إىل البلدان النامية األطراف ،ـا ط ذلـ الـدعم املـايل ،مـن أجـا تن يـ
ا ـ أل املــادة ،ــا ط ذل ـ لتملزيــز الملمــا التملــاوين املتمللــم بت ــوير التكنولوجيــا ونقل ــا ط خمتلــف مراحــا
الــدورة التكنولوجيــة ،يــدف وقيــم الت ـوازن ب ـ دعــم الت يــف والتكيــف .وت ـ عمليــة اســت الن
ا مب ــيلة الملاملي ــة املش ــار إلي ــا ط امل ــادة  14ط االعتب ــار اململلوم ــاا املتاح ــة املتمللق ــة ب ــاع ود املتمب ــلة
بالدعم املقدم ط جمال ت وير التكنولوجيا ونقل ا إىل البلدان النامية األطراف.

المادة 11
 -1ينب ــي أن يمل ــزز بن ــاف الق ــدراا وج ـ ـ ا ـ ـ ا االت ــا ك ــافاا وق ــدراا البلـ ــدان
النامية األطراف ،ال سيما البلدان األقـا قـدرة ،مـن قبيـا أقـا البلـدان منـواً والـدول القابلـة للتـ ر بوجـا
ــان باآل ــار الضــارة لت ـ املنــاك ،مثــا الــدول اعزريــة المب ـ ة الناميــة ،مــن أجــا ا ــاذ إج ـرافاا
فملالــة إزاف ت ـ املنــاك تشــما ،ط لــة أمــور ،تن يـ إجـرافاا التكيــف والت يــف ،وينب ــي أن ييســر
ت ــوير التكنولوجي ــا وتملميم ــا ونشــراا ،والوص ــول إىل التموي ــا املنــا ي ،وجوان ـ التملل ــيم والت ــدري
والتوعية الملامة ذاا المبلة ،وتقدك اململلوماا بمبورة رت افة ومناسبة من حيث التوقيمم ودقيقة.
ومســتنداً إىل االحتياجــاا الوطنيــة
 -2ينب ــي أن يكــون بنــاف القــدراا ق ــري التوجــا ،ح
وملبّيـ ـ ـاً هل ـ ــا ،وأن يمل ـ ــزز ال ـ ــتحكم ال حق ـ ــري لاطـ ـ ـراف ،اص ـ ــة بالنس ـ ــبة للبل ـ ــدان النامي ـ ــة األطـ ـ ـراف،
ح
ـ ــا يشـ ــما املسـ ــتوى الـ ــوطا ودون الـ ــوطا وا،لـ ــي .وينب ـ ــي أن يسورتـ ــد بنـ ــاف القـ ــدراا بالـ ــدرول
املسـت ادة ،ـا ط ذلـ الـدرول املست لمبـة مــن أنشـ ة بنـاف القـدراا ط إطـار االت اقيـة ،وينب ــي أن
يكون عملية فملالة وتكرارية قائمة علو املشاركة ورتاملة لملدة ق اعاا ومراعية للمنرور اعنساين.
 -3ينب ــي أن تتملــاون يــمم األط ـراف لتملزيــز قــدرة البلــدان الناميــة األط ـراف علــو تن ي ـ
اـ ا االت ــا  .وينب ــي أن تملــزز البلــدان املتقدمــة األطـراف دعم ــا إلجـرافاا بنــاف القــدراا ط البلــدان
النامية األطراف.
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 -4تبلـ ـ ي ــمم األطـ ـراف ال ــيت تمل ــزز ق ــدرة البل ــدان النامي ــة األطـ ـراف عل ــو تن يـ ـ اـ ـ ا
االت ــا  ،ــا ط ذلـ مــن ــالل هنــع إقليميــة و نائيــة ومتملــددة األطـراف ،بمبــورة منترمــة ،عــن اـ أل
األعمـال أو التـداب املتمللقـة ببنـاف القـدراا .وينب ـي أن تبلـ البلـدان الناميـة األطـراف بمبـورة منترمــة
وسياساا وإجرافاا وتداب بناف القدراا تن ي اً هل ا االت ا .
عن التقدم ا،رز ط تن ي
 -5تملــزز أنش ـ ة بنــاف الق ـدراا عــن طريــم ترتيبــاا مؤسســية مناســبة لــدعم تن ي ـ ا ـ ا
االت ــا  ،ــا يش ــما الوتيب ــاا املؤسس ــية املناس ــبة املت ـ ـ ة وجـ ـ االت اقي ــة دم ــة هلـ ـ ا االت ــا .
وينرــر م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس ط ق ـرار بش ـ ن الوتيبــاا
املؤسسية األولية ا اصة ببناف القدراا ويملتمدأل ط دورتا األوىل.

المادة 12
تتمل ــاون األطـ ـراف ط ا ــاذ الت ــداب الالزم ــة ،حسـ ـ االقتض ــاف ،لتملزي ــز التثقي ــف والت ــدري
والتوعيــة الملامــة واملشــاركة الملامــة ووصــول اعم ــور إىل اململلومــاا ط جمــال ت ـ املنــاك ،حمســلمة ب عيــة
ا أل ا واا فيما يتمللم بتملزيز اإلجرافاا املت ة ط إطار ا ا االت ا .

المادة 13
 -1لبنــاف الثق ــة واالئتم ــان املتبــادل وتملزي ــز فملالي ــة التن ي ـ  ،ينش ـ وج ـ ا ـ ا المب ـ
إط ــار رت ـ ـ افية ممل ــزز ليفج ـ ـرافاا وال ــدعم يتس ــم رون ــة ذاتي ــة ت ـ ـ ط االعتب ــار ا ــتالف ق ــدراا
األطراف ويستند إىل التةربة اعماعية.
 -2يتــي إطــار الش ـ افية املرونــة ط تن ي ـ أحكــام ا ـ أل املــادة للبلــدان الناميــة األط ـراف
ال ــيت وت ــا إلي ــا ط ض ــوف ق ــدراقا .وتملك ــس اـ ـ أل املرون ــة ال رائ ــم واإلجـ ـرافاا واملب ــادئ التوجي ي ــة
املشار إلي ا ط ال قرة  13من ا أل املادة.
 -3يس ــتند إط ــار الش ـ افية إىل ترتيب ــاا الش ـ افية ال ــيت ت ــنا علي ــا االت اقي ــة ويملززا ــا،
مملوفـاً بــالرروف ا اصــة ألقــا البلــدان منـواً والــدول اعزريــة المبـ ة الناميــة ،ويحن ـ علــو حنــو تيسـ ي
و تد لي و عقايب ،وُيوم السيادة الوطنية ،ويتةن إلقاف ع ف ال لزوم لا علو األطراف.
 -4تشــكا ترتيبــاا الش ـ افية الــيت تــنا علي ــا االت اقيــة ،ــا في ــا البال ــاا الوطنيــة،
وتق ــارير فـ ــوة السـ ــنت والتق ــارير ا،د ـ ــة ل ـ ــوة السـ ــنت  ،والتقي ــيم واالسـ ــتملرا الـ ــدوليان ،والتشـ ــاور
والتحليــا الــدوليان جــزفاً مــن التةربــة املســتند إلي ــا لوضــمم ال رائــم واإلج ـرافاا واملبــادئ التوجي يــة
املنمبون علي ا ط ال قرة  13من ا أل املادة.
بت
38/45

 -5ال ــر مــن إطــار رت ـ افية اإلج ـرافاا اــو إتاحــة ف ــم واض ـ ليفج ـرافاا املتمللقــة
املناك ط ضوف ادف االت اقيـة ا،ـدد ط املـادة  2من ـا ،ـا ط ذلـ وضـوا وتتبـمم التقـدم ا،ـرز
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حنــو وقيــم املســاعاا ا،ــددة وطني ـاً ل ـرادى األط ـراف وج ـ املــادة 4؛ وإج ـرافاا التكيــف الــيت
تت ـ ـ اا األط ـ ـراف وج ـ ـ امل ـ ــادة  ،7ـ ــا يش ـ ــما املمارس ـ ــاا اعي ـ ــدة واألولوي ـ ــاا واالحتياج ـ ــاا
والث راا ،لالسورتاد يا ط است الن ا مبيلة الملاملية وج املادة .14
 -6ال ـ ــر م ـ ــن إط ـ ــار رتـ ـ ـ افية ال ـ ــدعم ا ـ ــو إتاح ـ ــة الوض ـ ــوا بشـ ـ ـ ن ال ـ ــدعم املق ـ ــدم
واملتلقــو مــن فـرادى األطـراف ذاا المبــلة ط ســيا اإلجـرافاا املتمللقــة بت ـ املنــاك املت ـ ة وجـ
امل ـواد  4و 7و 9و 10و ،11وقــدر اإلمكــان ،إتاحــة صــورة عامــة كاملــة عــن الــدعم املــايل اإل ــايل
املقدم ،لالسورتاد يا ط است الن ا مبيلة الملاملية وج املادة 14؛
-7

يقدم كا طرف بانترام اململلوماا التاليةط

تقرير جرد وطا النبملا اا ازاا الدفي ة البشرية املنش من املمبادر وعمليـاا إزالت ـا
(أ)
بواس ة البواليمم يـح َملـ ّد باسـتملمال من ةيـاا املمارسـاا اعيـدة املقبولـة لـدى اهلي ـة ا كوميـة الدوليـة اململنيـة
بت املناك واملوافم علي ا من مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس؛
وج

(ب) اململلوم ــاا الالزم ــة لتتب ــمم التق ــدم ا ،ــرز ط تن يـ ـ ووقي ــم مس ــاعت ا ا ،ــددة وطنيـ ـاً
املادة .4

 -8ينب ــي أن يق ــدم كــا ط ــرف أيض ـاً ممللومــاا تتملل ــم بت ـ املنــاك والتكي ــف وج ـ
املادة  ،7حس االقتضاف.
 -9تقــدم البل ــدان املتقدمــة األط ـراف ممللوم ــاا عــن ال ــدعم املقــدم إىل البل ــدان النامي ــة
األط ـراف ط جمــال التمويــا ونقــا التكنولوجيــا وبنــاف القــدراا وج ـ امل ـواد  9و 10و ،11وينب ــي
لاطراف األ رى اليت تقدم الدعم أن تقدم ا أل اململلوماا.
 -10ينب ــي للبلــدان الناميــة األط ـراف أن تقــدم ممللومــاا عــن الــدعم الــالزم واملتلقــو ط
جمال التمويا ونقا التكنولوجيا وبناف القدراا وج املواد  9و 10و.11
 -11ضــمم اململلومــاا املقدمــة مــن كــا طــرف وج ـ ال ق ـرت  7و 9مــن ا ـ أل املــادة
ـ ـرباف تقـ ــا ،وفق ـ ـاً للمقـ ــرر /1م أ .21-وتشـ ــما عمليـ ــة االسـ ــتملرا أيض ـ ـاً ،بالنسـ ــبة
السـ ــتملرا
للبلــدان الناميــة األط ـراف ا،تاج ــة إىل ذل ـ ط ضــوف ق ــدراقا ،املســاعدة ط وديــد االحتياج ــاا ط
جم ــال بن ــاف الق ــدراا .وباإلض ــافة إىل ذلـ ـ  ،يش ــارأ ك ــا ط ــرف ط النر ــر ب ريق ــة تيسـ ـ ية ومتمل ــددة
األط ـ ـراف ط التقـ ــدم ا،ـ ــرز فيمـ ــا خيـ ــا اع ـ ــود املب ولـ ــة وج ـ ـ املـ ــادة  ،9وط تن ي ـ ـ كـ ــا طـ ــرف
ملساعتا ا،ددة وطنياً ووقيقا هلا.
 -12ين ــوي اســتملرا ا ـرباف التقــا وج ـ ا ـ أل ال قــرة علــو النرــر ط الــدعم املقــدم
م ــن ال ــرف ،حسـ ـ ا ــال ،وتن يـ ـ أل ووقيق ــا ملس ــاعتا ا ،ــددة وطنيـ ـاً .وُي ــدد االس ــتملرا أيضـ ـاً
جم ـ ــاالا عل ـ ــو ال ـ ــرف أن ُيس ـ ــن ا ،ويش ـ ــتما عل ـ ــو اس ـ ــتملرا التس ـ ــا اململلوم ـ ــاا م ـ ــمم ال رائ ـ ــم
واإلج ـ ـرافاا واملب ــادئ التوجي ي ــة املش ــار إلي ــا ط ال قـ ــرة  13م ــن ا ـ ـ أل امل ــادة ،م ــمم مراع ــاة املرونـ ــة
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املمنوحة لل ـرف وجـ ال قـرة  2مـن اـ أل املـادة .ويـويل االسـتملرا
والرروف ا اصة بكا بلد من البلدان النامية األطراف.

أعيـة اصـة للقـدراا الوطنيـة

 -13يملتمد مؤمتر األطراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا األطـراف ط ات ـا بـاريس ،ط دورتـا
األوىل ،باالسـ ــتناد إىل ا ـ ــربة املسـ ــتمدة مـ ــن الوتيبـ ــاا املتمبـ ــلة بالش ـ ـ افية وج ـ ـ االت اقيـ ــة وبلـ ــورة
أحكــام ا ـ أل املــادة ،طرائ ــم وإج ـرافاا ومب ــادئ توجي يــة مش ــوكة ،حس ـ االقتض ــاف ،حرص ـاً عل ــو
رت افية اإلجرافاا والدعم.
 -14يحقدم الدعم إىل البلدان النامية من أجا تن ي ا أل املادة.

 -15يحقــدم الــدعم أيضـاً لبنــاف القــدراا املتمبــلة بالشـ افية للبلــدان الناميــة األطـراف علــو
أسال متواصا.

المادة 14
 -1يض ـ لمم م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس دوري ـاً
بململية السـت الن حمبـيلة تن يـ اـ ا االت ـا لتقيـيم التقـدم اعمـاعي ا،ـرز حنـو وقيـم ـر اـ ا
االت ــا وأادافــا ال ويلــة األجــا (املشــار إلي ــا بملبــارة حتعمليــة اســت الن ا مبــيلة الملامليــةحت) .ويقــوم
بـ ل ب ريقــة رتــاملة وتيسـ ية ،مــمم مراعــاة مسـائا الت يــف والتكيــف ووسـائا التن يـ والــدعم ،وط
ضوف اإلنمباف وأفضا اململارف المللمية املتاحة.
 -2يض ـ لمم م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس ب ـ ول
عمليــة لــا الســت الن ا مبــيلة الملامليــة ط عــام  2023مث كــا مخــس ســنواا بملــد ذل ـ مــا م يقــرر
مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس الف ذل .
 -3تسورت ــد األطـ ـراف بنت ــائع عملي ــة اس ــت الن ا مب ــيلة الملاملي ــة ط و ــديث وتملزي ــز
إجرافاقــا ودعم ــا علــو حنــو وــدد وطنيـاً ،وفقـاً لاحكــام ذاا المبــلة مــن اـ ا االت ــا  ،وكـ ل ط
تملزيز التملاون الدويل املتمللم باإلجرافاا املنا ية.

المادة 15
-1
االمتثال لا.

تنشـ ـ ـ وجـ ـ ـ اـ ـ ـ ا االت ـ ــا الي ـ ــة لتيسـ ـ ـ تن يـ ـ ـ أحك ـ ــام اـ ـ ـ ا االت ـ ــا وتملزي ـ ــز

 -2تت لف اآللية املشار إلي ـا ط ال قـرة  1مـن اـ أل املـادة مـن عنـة تضـم ـرباف وتكـون
ذاا طبيملــة تيس ـ ية وتملمــا ب ريقــة رت ـ افة و ـ مناوئــة و ـ عقابيــة .وتــويل اللةنــة ااتمام ـاً اص ـاً
للقدراا الوطنية لكا طرف ولرروفا.
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 -3تملمــا اللةنــة وج ـ ال رائــم واإلج ـرافاا الــيت يملتمــداا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا
بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس ط دورتا األوىل وتقدم إليا تقارير سنوية.

المادة 16
-1
ا ا االت ا .

يملمــا م ـؤمتر األط ـراف ،واــو اهلي ــة الملليــا لالت اقيــة ،بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط

 -2زـ ــوز لاط ـ ـراف ط االت اقيـ ــة ـ ـ األط ـ ـراف ط ا ـ ـ ا االت ـ ــا أن يشـ ــاركوا بمب ـ ـ ة
مـ ـراقب ط أعم ــال أي دورة م ــن دوراا مـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوصـ ـ ا اجتم ــا األطـ ـراف ط اـ ـ ا
االت ــا  .وعن ــدما يملم ــا مـ ـؤمتر األط ـراف بوصـ ـ ا اجتم ــا األطـ ـراف ط ا ـ ا االت ــا  ،يك ــون ا ــاذ
القراراا وج ا ا االت ا وق اً علو أعضائا ال ين يكونون أطرافاً ط ا ا االت ا .
 -3عنــدما يملمــا مـؤمتر األطـراف بوصـ ا اجتمــا األطـراف ط اـ ا االت ــا  ،يحســتملا
عــن أن عضــو مــن أعضــاف مكت ـ م ـؤمتر األط ـراف ميثــا طرف ـاً ط االت اقيــة ال يكــون ط ذل ـ الوقــمم
طرفاً ط ا ا االت ا بملضو إضاط تنت با األطراف ط ا ا االت ا من بين ا.
 -4يحبقـي مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمـا األطـراف ط ات ــا بـاريس تن يـ اـ ا
االت ــا قيــد االســتملرا املنــترم ويت ـ  ،ط حــدود واليتــا ،الق ـراراا الالزمــة لتملزيــز تن ي ـ أل تن ي ـ اً
فمللياً .ويؤدي امل ام املسندة إليا وج ا ا االت ا فيقوم ا يليط
(أ)
(ب)

إنشاف ما يحملترب ضرورياً من اهلي اا ال رعية لتن ي ا ا االت ا ؛
ارسة ما قد يقتضيا تن ي ا ا االت ا من م ام أ رى.

 -5تن بــم أحكــام النرــام الــدا لي ملـؤمتر األطـراف واإلجـرافاا املاليــة املن بقــة وجـ
االت اقية ،ممم تملديا ما يلـزم ط إطـار اـ ا االت ـا  ،باسـتثناف مـا خيـالف ذلـ مـن األمـور الـيت يقرراـا
بتوافم اآلراف مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس؛
 -6تـ ــدعو األمان ـ ــة إىل عق ـ ــد ال ـ ــدورة األوىل مل ـ ـؤمتر األط ـ ـراف الملام ـ ــا بوص ـ ـ ا اجتم ـ ــا
األطـراف ط ات ــا بــاريس بــاالقوان مــمم الــدورة األوىل مل ـؤمتر األط ـراف املقــرر عقــداا بملــد تــاريل بــدف
ن اذ ا ا االت ا  .وتملقد الـدوراا الملاديـة الالحقـة ملـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا األطـراف
ط ات ــا بــاريس بــاالقوان مــمم الــدوراا الملاديــة مل ـؤمتر األط ـراف ،مــا م يقــرر م ـؤمتر األط ـراف الملامــا
بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس الف ذل .
 -7تملقــد دوراا اســتثنائية مل ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا
بــاريس ط األوقــاا الــيت يملترباــا م ـؤمتر األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس
ضــرورية ،أو بنــاف علــو طلـ مكتــوب مــن أي طــرف ،رت ـري ة أن ُيرــو ا ـ ا ال ل ـ بت ييــد ال يقــا
عن لث األطراف ط ضون ستة أرت ر من تاريل إرسال األمانة ا ا ال ل إىل األطراف.
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 -8ميكن لامم املتحدة ووكاالقا املت مبمبة والوكالـة الدوليـة لل اقـة ال ريـة ،فضـالً عـن
أي دولــة عضــو في ــا أو املـراقب لــدي ا ـ األطـراف ط االت اقيــة ،أن يكونـوا ثلـ بمبـ ة مراقـ ط
دوراا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس .وزوز قبول حضور أيـة اي ـة
أو وكال ــة ،س ـ ـواف كان ــمم وطني ــة أو دولي ــة ،حكومي ــة أو ـ ـ حكومي ــة ،ذاا ا تمب ــان ط املس ــائا
املشــمولة باالت ــا وتكــون قــد أبل ــمم األمانــة بر بت ــا ط أن تكــون ثلــة بمب ـ ة مراقـ ط دورة مل ـؤمتر
األطراف الملاما بوصـ ا اجتمـا األطـراف ط ات ـا بـاريس ،مـا م يملـو علـو ذلـ لـث األطـراف
ا اضــرة علــو األقــا .وخيضــمم قبــول املـراقب ومشــاركت م للنرــام الــدا لي املشــار إليــا ط ال قــرة  5مــن
ا أل املادة.

المادة 17
-1

تملما األمانة املنش ة وج

املادة  8من االت اقية بمب ت ا أمانة ا ا االت ا .

 -2تح بم علو ا ا االت ا  ،بملد تملـديا مـا يلـزم تملديلـا ،أحكـام ال قـرة  2مـن املـادة 8
مــن االت اقيــة بشـ ن وظــائف األمانــة ،وال قــرة  3مــن املــادة  8مــن االت اقيــة بشـ ن الوتيبــاا املوضــوعة
ألداف األمانــة م ام ــا .ومتــارل األمانــة باإلضــافة إىل ذل ـ امل ــام املســندة إلي ــا وج ـ ا ـ ا االت ــا
وامل ام اليت يسنداا إلي ا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما األطراف ط ات ا باريس.

المادة 18
 -1تملمــا اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة واهلي ــة ال رعيــة للتن يـ املنش ـ تان
وج ـ ـ املـ ــادت  9و 10مـ ــن االت اقيـ ــة بمب ـ ـ ت ما ،علـ ــو الت ـ ـوايل ،اهلي ـ ــة ال رعيـ ــة للمشـ ــورة المللميـ ــة
والتكنولوجيــة واهلي ــة ال رعيــة للتن ي ـ ا اصــت ي ـ ا االت ــا  .وتح بــم أحكــام االت اقيــة املتمللقــة ب ـ داف
اات اهلي ت علو اـ ا االت ـا  ،مـمم تملـديا مـا يلـزم تملديلـا .وتحمل َقـد دوراا اجتماعـاا اهلي ـة ال رعيـة
للمشورة المللميـة والتكنولوجيـة واهلي ـة ال رعيـة للتن يـ ا اصـت يـ ا االت ـا بـاالقوان مـمم اجتماعـاا
اهلي ة ال رعية للمشورة المللمية والتكنولوجية واهلي ة ال رعية للتن ي ا اصت باالت اقية علو التوايل.
 -2زــوز لاط ـراف ط االت اقيــة الــيت ليســمم أطراف ـاً ط ا ـ ا االت ــا أن تشــارأ بمب ـ ة
مراقـ ط أعمــال أي دورة مــن دوراا اهلي ت ـ ال ــرعيت  .وعنــدما تملمــا اهلي تــان ال رعيتــان بمب ـ ت ما
اهلي ت ال رعيت ا اصت ي ا االت ا  ،يكون ا اذ القراراا وج ا ا االت ا وق اً علو أطرافا.
 -3عنــدما متــارل اهلي تــان ال رعيتــان املنش ـ تان وج ـ املــادت  9و 10مــن االت اقيــة
م ام ما خبمبون املسائا املتمللقـة يـ ا االت ـا  ،يحسـتملا عـن أي عضـو مـن أعضـاف مكتـ اـات
اهلي تـ ـ ال ــرعيت ميث ــا طرفـ ـاً ط االت اقي ــة ال يك ــون ط ذلـ ـ الوق ــمم طرفـ ـاً ط اـ ـ ا االت ــا بملض ــو
إضاط تنت با األطراف ط ا ا االت ا من بين ا.
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المادة 19
ـ ــدم ا ـ ـ ا االت ـ ــا اهلي ـ ــاا ال رعيـ ــة أو اـ ــا مـ ــن الوتيبـ ــاا املؤسسـ ــية املنش ـ ـ ة
-1
وجـ ـ ـ االت اقي ـ ــة أو ط إطارا ـ ــا ،خب ـ ــالف تلـ ـ ـ املش ـ ــار إلي ـ ــا ط اـ ـ ـ ا االت ـ ــا بن ـ ــافً عل ـ ــو قـ ـ ـرار
يت ـ ـ ـ أل م ـ ـ ـؤمتر األط ـ ـ ـراف الملامـ ـ ــا بوص ـ ـ ـ ا اجتمـ ـ ــا األط ـ ـ ـراف ط ات ـ ـ ــا بـ ـ ــاريس .وُيـ ـ ــدد م ـ ـ ـؤمتر
األط ـراف الملامــا بوص ـ ا اجتمــا األط ـراف ط ات ــا بــاريس امل ــام الــيت ستض ـ لمم يــا ا ـ أل اهلي ــاا
ال رعية أو الوتيباا.
 -2ز ــوز ملـ ـؤمتر األطـ ـراف الملام ــا بوصـ ـ ا اجتم ــا األطـ ـراف ط ات ــا ب ــاريس أن يق ــدم
مزيداً من اإلررتاداا هل أل اهلي اا ال رعية والوتيباا املؤسسية.

المادة 20
 -1يح ـ ــت ب ـ ــاب توقي ـ ــمم اـ ـ ـ ا االت ـ ــا وخيض ـ ــمم لتمب ـ ــديم أو قب ـ ــول أو موافق ـ ــة ال ـ ــدول
ومنرمــاا التكامــا االقتمبــادي اإلقليمــي األطـراف ط االت اقيــة .ويح ــت بــاب توقيــمم االت ــا ط مقــر
األم ـ ــم املتح ـ ــدة بنيوي ـ ــورأ ط ال ـ ــوة م ـ ــن  22نيس ـ ــان/أبريا  2016إىل  21نيس ـ ــان/أبريا .2017
وي ت بملـد ذلـ بـاب االنضـمام إىل اـ ا االت ـا اعتبـاراً مـن اليـوم التـايل لتـاريل إق ـال بـاب توقيملـا.
وتود صكوأ التمبديم أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديمم.
 -2أي منرمــة تكامــا اقتمبــادي إقليمــي تمبــب طرف ـاً ط ا ـ ا االت ــا دون أن يكــون
أي م ــن ال ــدول األعض ــاف في ــا طرفـ ـاً في ــا تتقي ــد بك ــا االلتزام ــاا املوتب ــة عل ــو االت ــا  .وط حال ــة
منرمــاا التكامــا االقتمبــادي اإلقليمــي الــيت يكــون عضــو واحــد أو أكثــر مــن دوهلــا األعضــاف طرف ـاً
ط اـ ا االت ــا  ،تقــرر املنرمــة ودوهلــا األعضــاف مســؤولياا كــا من ــا عــن أداف التزاماقــا وجـ اـ ا
االت ــا  .وط ا ـ أل ا ــاالا ،ال ُيــم للمنرمــة والــدول األعضــاف أن متــارل ط وقــمم واحــد حقوق ـاً
وج ا ا االت ا .
 -3تملل ــن منرم ــاا التكام ــا االقتمب ــادي اإلقليم ــي ،ط ص ــكوأ تمب ــديق ا أو قبوهل ــا
أو موافقت ــا أو انض ــمام ا ،م ــدى ا تمباصـ ـ ا فيم ــا يتملل ــم باملس ــائا ال ــيت ُيكم ــا ا ـ ـ ا االت ــا .
و ــر اـ ـ أل املنرم ــاا أيضـ ـاً الودي ــمم ،الـ ـ ي خي ــر ب ــدورأل األطـ ـراف ،بـ ـ ي تمل ــديا ج ــواري مل ــدى
ا تمباص ا.

المادة 21
 -1يبــدأ ن ــاذ ا ـ ا االت ــا ط اليــوم الثال ـ مــن تــاريل قيــام مــا ال يقــا عــن  55طرف ـاً
مــن األطـراف ط االت اقيــة ،يحملــزى إلي ــا ط ا مــو مــا ال يقــا عــن  55ط املائــة مــن إ ــايل انبملا ــاا
ازاا الدفي ة ،بإيدا صكوأ تمبديق ا أو قبوهلا أو موافقت ا أو انضمام ا.
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 -2لا ـ ـ ـرا ا ،ـ ــدودة لل ق ـ ــرة  1م ـ ــن اـ ـ ـ أل امل ـ ــادة فقـ ـ ـ  ،يمل ـ ــا ممبـ ـ ـ ل حتإ ـ ــايل
االنبملا ــاا الملامليــة مــن ــازاا الدفي ــةحت أحــدث الكميــاا املبل َــة ط تــاريل اعتمــاد اـ ا االت ــا مــن
جان األطراف ط االت اقية أو قبا ا ا التاريل.
 -3يبدأ ن ـاذ االت ـا  ،بالنسـبة لكـا دولـة أو منرمـة تكامـا اقتمبـادي إقليمـي تمبـد
علــو ا ـ ا االت ــا أو تقبلــا أو توافــم عليــا أو تنضــم إليــا بملــد الوفــاف بشــروس بــدف الن ــاذ ا،ــددة ط
ال قـ ــرة  1مـ ــن ا ـ ـ أل املـ ــادة ،ط اليـ ــوم الثال ـ ـ مـ ــن تـ ــاريل إيـ ــدا ا ـ ـ أل الدولـ ــة أو منرمـ ــة التكامـ ــا
االقتمبادي اإلقليمي ا أل لمب تمبديق ا أو قبوهلا أو موافقت ا أو انضمام ا.
 -4أل ـرا ال ق ــرة  1م ــن ا ـ أل امل ــادة ،ال يمل ـ ّد أي ص ـ تودع ــا أي منرم ــة تكام ــا
اقتمبادي إقليمي إضافةً للمبكوأ املودعة من جان دوهلا األعضاف.

المادة 22
ت بــم علــو ا ـ ا االت ــا أحكــام املــادة  15مــن االت اقيــة بش ـ ن اعتمــاد التملــديالا علــو
االت اقية ممم تملديا ما يلزم تملديلا.

المادة 23
 -1تن بم علو ا ا االت ا ممم تملديا مـا يلـزم تملديلـا أحكـام املـادة  16مـن االت اقيـة
املتمللقة باعتماد مرفقاا االت اقية وتملديل ا.
 -2تش ــكا مرفق ــاا اـ ـ ا االت ــا ج ــزفاً ال يتةـ ـزأ من ــا ،وتش ــكا أي إرت ــارة إىل اـ ـ ا
االت ــا إرتــارة ط ذاا الوقــمم إىل أي مــن مرفقاتــا ،مــا م يــنا ص ـراحة علــو ـ ذل ـ  .وتقتمبــر
اـ ـ أل املرفق ــاا عل ــو القـ ـوائم واالس ــتماراا وأي م ــادة أ ــرى ذاا ط ــابمم وصـ ـ ي هل ــا ص ــب ة علمي ــة
أو تقنية أو إجرائية أو إدارية.

المادة 24
ت بــم علــو اـ ا االت ــا بملــد تملــديا مــا يلــزم أحكــام املــادة  14مــن االت اقيــة بشـ ن تســوية
املنازعاا.

المادة 25
-1
ا أل املادة.
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 -2متـ ـ ـ ــارل منرمـ ـ ـ ــاا التكامـ ـ ـ ــا االقتمبـ ـ ـ ــادي اإلقليمـ ـ ـ ــي ،ط املسـ ـ ـ ــائا الدا لـ ـ ـ ــة ط
ا تمباصـ ا ،حق ــا ط التمبــويمم بملــدد مــن األصـواا مســاو لملــدد دوهلــا األعضــاف الــيت اــي أط ـراف
ط ا ـ ـ ا االت ـ ــا  .وال متـ ــارل ا ـ ـ أل املنرمـ ــة حق ـ ــا ط التمبـ ــويمم إذا مارسـ ــمم أي دولـ ــة مـ ــن دوهلـ ــا
األعضاف حق ا ،والملكس بالملكس.

المادة 26
يكون األم الملام لامم املتحدة او الوديمم هل ا االت ا .

المادة 27
ال زوز إبداف و راا علو ا ا االت ا .

المادة 28
 -1ز ــوز ألي ط ــرف أن ينس ــح م ــن اـ ـ ا االت ــا ط أي وق ــمم بمل ــد مض ــي ــالث
سنواا من تاريل بدف ن اذ االت ا بالنسبة إىل ذل ال رف بإرسال إ ار كتايب إىل الوديمم.
 -2يبــدأ ن ــاذ أي انســحاب مــن اـ ا القبيــا عنــد انقضــاف ســنة واحــدة مــن تــاريل تلقــي
الوديمم ليف ار باالنسحاب أو ط أي تاريل الحم حُيدد ط اإل ار باالنسحاب.
-3

أي طرف ينسح

من االت اقية يحملترب منسحباً أيضاً من ا ا االت ا .

المادة 29
يـود أصـا اـ ا االت ـا  ،الـ ي تتسـاوى ط ا ةيـة نمبوصـا اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروســية
والمبينية والملربية وال رنسية ،لدى األم الملام لامم املتحدة.
ححِّرر ط باريس ط اليوم الثاين عشر من كانون األول/ديسمرب من سنة أل

ومخسة عشر.

وإ باتاً ملا تقدم قام املوقملون أدناأل ،امل وضون طبقاً لاصول ،بتوقيمم ا ا االت ا .
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