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 3-أم ك ت1المقرر   

 ميثاق غالسوو للمناخ  

 إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس، 
 من اتفاق باريس، 2إلى المادة  إذ يشير 
 ،2-/م أ ت1، و1-/م أ ت3إلى المقررين  وإذ يشير أيضاً  
 ،26-/م أ1بالمقرر  وإذ يحيط علماً  
لتعلدديلة األطراف من دور في التصللللللللللللللدت لتزير المنلاخ وتعميم التعلاون ا قليمي   بملا  وإذ يسلللللللللللللللم 

 دامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر،والدولي من أجل تعميم العمل المناخي في سياق التنمية المست 
وبأهمية ضلللللللللمان  2019 باآلثار المدمرة المترتبة على جائحة مرض فيروس كورونا لعام  وإذ يقر 

 سيما مع البلدان النامية األطراف، تحقيق انتعاش عالمي مستدام ومرن وشامل للجميع، قوامه التضامن، ال
شلللاغاًل مشلللتركًا للبشلللرية، وأنه رنبزي لدطراف، عند ات اذ  بأن تزير المناخ يشلللكلوإذ يقّر أيضلللاً  

يقع على كلل منهلا من التماملات متعلقلة  ا جراءات للتصلللللللللللللللدت لتزير المنلاخ، أن تحترم وتعم  وتراعي ملا
بحقوق ا نسلللان، والحق في الصلللحة، ولقوق الشلللعوو األصللللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين واألطفا   

ة واألشل ا  الذرن يييشلون أوضلاعًا هشلة، والحق في التنمية، فضلاًل عن المسلاواة واألشل ا  ذوت ا عاق
 بين الجنسين وتمكين المرأة وا نصاف بين األجيا ،

فيها الزابات والمحيطات والزالف  كفالة سلللللللللللالمة جميع النيم ا يكولوجية، بما وإذ راللظ أهمية 
 راللظ أيضللللللللللللللاً  وإذعنله بع  الثقلافلات ب نأمنلا األرضن،   تعّبر الجليلدت، ولملايلةل التنوع البيولوجي، وهو ملا

 أهمية مفهوم العدالة المناخية لدى البع ، وذلك عند ات اذ إجراءات للتصدت لتزير المناخ،
لرؤسلللاء الدو  والحكومات الذرن شلللاركوا في مؤتمر القمة العالمي للقادة في   وإذ يعرو عن تقدرره 

ت المعلنة وااللتمامات المتعهد بها للعمل معًا ومع أصللحاو المصلللحة  غالسللكو، ولميادة األهداف وا جراءا
 ،2030 من غير األطراف لتسريع العمل القطاعي بحلو  عام

بالدور الهام الذت تضلطلع به الشلعوو األصللية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني،  وإذ يسللم 
الحاجة الملحة إلى ات اذ   ربر  وإذفي ذلك الشللللللباو واألطفا ، في معالجة تزير المناخ والتصللللللدت له،   بما

 إجراءات تعاونية متعددة المستويات،

 العلم وروح االستعجا/ -كوالا  
سللللتناد إلى أفضللللل المعارف العلمية المتالة لرصللللًا على فعالية العمل بأهمية اال يسلللللم -1 

 المناخي وتقرير السياسات المناخية؛

بمسللاهمة الفريق العامل األو  في تقرير التقييم السللادس للهيلة الحكومية الدولية   ررلب -2 
اخ الصللللادرة عن المنيمة العالمية والتقارير العالمية وا قليمية األخيرة عن لالة المن   ( 1) المعنية بتزير المناخ

  

(1) Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science 

Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change. V Masson-Delmotte, P Zhai, A Pirani, et al. (eds.). Cambridge: 

Cambridge University Pressمتاح في الرابط التالي . :https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/


FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

3 GE.22-03277 

الهيلة الحكومية الدولية المعنية بتزير المناخ إلى تقديم تقاريرها المقبلة إلى الهيلة  ويدعولدرصللللاد الجوية، 
 ؛2022 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في عام

 يادة  ألن األنشللللللللطة البشللللللللرية قد تسللللللللبب  لتى اآلن في يعرو عن جمعه وقلقه البالغ -3 
درجلة ملويلة، وألن اآلثلار المترتبلة على ذللك بلدأت تحلدل بلالفعلل في كلل منطقلة، وألن   1,1االلترار بحوالي  

ميمانيات الكربون المتسللللللللللقة مع تحقيق هدف درجة الحرارة المنصللللللللللو  عليه في اتفاق باريس أصللللللللللبح   
 صزيرة الحجم وبات  تستنفد بسرعة؛

اتفلاق بلاريس التي تنع على أن اتفلاق بلاريس   من  2من الملادة    2إلى الفقرة    يشللللللللللللللير -4 
سللللُينفلذ على نحو يجسللللد ا نصللللاف ومبدأ المسللللؤوليات المشللللتركة وإن كان  متبارنة وقدرات كل طرف، في  

 ضوء اليروف الوطنية الم تلفة؛

رتعلق بلالت يي  والتكي    على الحلاجلة الملحلة إلى تعميم الطموح والعملل  يملا  يشللللللللللللللدد -5 
 والتمويل في هذا العقد الحرج لتدارك الثزرات في تنفيذ أهداف اتفاق باريس؛

 التكيف -ثانياا  
النتائج المسلللللللللت لصلللللللللة من مسلللللللللاهمة الفريق العامل األو  في تقرير   راللظ بقلق بالغ -6 

في ذلك أن اليواهر المناخية واأللوا    الحكومية الدولية المعنية بتزير المناخ، بما التقييم السللللللللللللادس للهيلة
الجوية المتطرفة وآثارها الضلللللارة على البشلللللر والطبيعة سلللللتسلللللتمر في التصلللللاعد مع كل  يادة إضلللللا ية في  

 ارتفاع درجات الحرارة؛

ك التمويلل وبنلاء  في ذلل  على الحلاجلة الملحلة إلى  يلادة ا جراءات واللدعم، بملا  يشللللللللللللللدد -7 
القلدرات ونقلل التكنولوجيلا، لتحسللللللللللللللين القلدرة على التكي ، وتعميم القلدرة على الصللللللللللللللمود، والحلد من قلابليلة 

رتماشلللللللللللى مع أفضلللللللللللل المعارف العلمية المتالة، مع مراعاة أولويات والتياجات   التعرض لتزير المناخ بما
 البلدان النامية األطراف؛

التكي  وب طط التكي  الوطنيلة المقلدملة لتى اآلن، التي بلالبالغلات المتعلقلة بل   ررللب -8 
 تعم  فهم وتنفيذ إجراءات التكي  وأولوياته؛

 األطراف على مواصلة إدماج التكي  في ال طط المحلية والوطنية وا قليمية؛ يحث -9 

تقللدم بعللُد بللذلللك أن تقللدم بالغللاتهللا المتعلقللة بللالتكي  وفقللًا  إلى األطراف التي لم  يطلللب -10 
قبللل موعللد الللدورة الرابعللة لمؤتمر األطراف العللامللل بوصللللللللللللللفلله اجتمللاع األطراف في    1-/م أ ت9للمقرر  
تسللللللللللاهم في الوق  المناسللللللللللب في عملية اسللللللللللت ال    ( كيما2022باريس )تشللللللللللرين الثاني/نوفمبر   اتفاق

 الحصيلة العالمية؛

ا  التفللاق بللأهميللة الهللدف العللالمي المتعلق بللالتكي  في سللللللللللللللبيللل التنفيللذ الفعلل   يسلللللللللللللللم -11 
نتاني غالسلللللكو  ررلب  و باريس، شلللللرم الشللللليد بشلللللأن الهدف العالمي   -بإطالق برنامج العمل الشلللللامل السلللللّ

 المتعلق بالتكي ؛

شلرم الشليد سليبدأ فورًا عقب الدورة الثالثة  -أن تنفيذ برنامج عمل غالسلكو يحيط علماً  -12 
 يس؛لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق بار 

الهيلللة الحكوميللة الللدوليللة المعنيللة بتزير المنللاخ إلى أن تقللدم إلى الللدورة الرابعللة    رللدعو -13 
لمؤتمر األطراف العامل بوصللفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس االسللتنتاجات المسللت لصللة من مسللاهمة  
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بتقييم التياجات التكي ، في ذلك تلك المتصللللة   الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم السلللادس للهيلة، بما
دوائر البحلث إلى تعميم فهم اآلثلار العلالميلة وا قليميلة والمحليلة المترتبلة على تزير المنلاخ وخيلارات    رلدعوو

 التصدت والتياجات التكي ؛

 تمويل إجراءات التكيف -ثالثاا  
تما    أن االعتملادات الحلاليلة من التمويلل المنلاخي المرصللللللللللللللودة للتكي  ال راللظ بقلق -14 

 غير كا ية للتصدت لآلثار المتفاقمة المترتبة على تزير المناخ في البلدان النامية األطراف؛

البلدان المتقدمة األطراف على أن تميد على وجه االسلللللللللللللتعجا  وبصلللللللللللللورة كبيرة   يحث -15 
بلدان النامية مسللللتويات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل التكي  لتلبية التياجات ال

سللللللللللليما من أجل صلللللللللللياغة وتنفيذ خطط التكي  الوطنية والبالغات  األطراف في إطار مجهود عالمي، وال
 المتعلقة بالتكي ؛

في ذللك أهميللة  بلأهميللة كفللايلة تمويلل إجراءات التكي  وإمكللانيللة التنبؤ بله، بمللا  يسلللللللللللللللم -16 
المتقدمة األطراف إلى النير في   البلدان ردعوصلللللللللللللندوق التكي  في تقديم الدعم الم صلللللللللللللع للتكي ، و

 إعالن تعهدات متعددة السنوات؛

بلالتعهلدات التي أعلنهلا في اآلونلة األخيرة العلدرلد من البللدان المتقلدملة األطراف    ررللب -17 
بميلادة التمويلل المنلاخي اللذت تقلدمله للدعم التكي  في البللدان النلاميلة األطراف تلبيلًة اللتيلاجلاتهلا المتمارلدة، 

لك المسللللللاهمات المقدمة إلى صللللللندوق التكي  وصللللللندوق أقل البلدان نموًا، التي تمثل تقدمًا كبيرًا في ذ بما
 مقارنة بالجهود السابقة؛

البلدان المتقدمة األطراف على أن تضلللللللاعأل على األقل المسلللللللتويات التي كان    يحث -18 
لجملاعي ألغراض التكي ، وذلك إلى البللدان النلاميلة األطراف من التمويل المنلاخي ا  2019 تقلدمهلا في عام

، في سلللللللياق تحقيق توا ن بين الت يي  والتكي  في إطار توفير الموارد المالية المميدة،  2025 بحلو  عام
 من اتفاق باريس؛ 9من المادة  4عطفًا على الفقرة 

بالمصللللللللارف ا نمائية المتعددة األطراف وسللللللللائر المؤسللللللللسللللللللات المالية والقطاع   رهيب -19 
سلللللللللللللليملا  نه  بتعبللة التمويلل من أجلل توفير الموارد بلالحجم الال م لتحقيق خطط المنلاخ، والال لا  أن ت 

األطراف على مواصلة استكشاف نهج وأدوات مبتكرة لتعبلة التمويل من مصادر    يشجعألغراض التكي ، و
 خاصة ألغراض التكي ؛

 التخفيف -رابعاا  
هللدف درجللة الحرارة في اتفللاق بللاريس المتمثللل في ا بقللاء على ارتفللاع    رؤكللد من جللدرللد -20 

قبلل الحببة   متوسللللللللللللللط درجلة الحرارة العلالميلة في للدود أقلل بكثير من درجتيون ملويتيون فوق مسللللللللللللللتويلات ملا
درجة ملوية  1,5رتجاو   الصلللللللناعية ومواصللللللللة الجهود الرامية إلى لصلللللللر ارتفاع درجة الحرارة في لد ال

 قبل الحببة الصناعية؛ ت مافوق مستويا

 1,5بأن آثار تزير المناخ سلللللللللتكون أقل بكثير عند ارتفاع درجة الحرارة بمقدار   يسللللللللللم -21 
على مواصللللللللللة الجهود الرامية إلى لصلللللللللر ارتفاع درجة  يعقد العمم  درجة ملوية مقارنة بدرجتين ملويتين، و

 درجة ملوية؛ 1,5رتجاو   الحرارة في لد ال
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درجللة ملويللة رتطلللب   1,5رتجللاو    بللأن لصللللللللللللللر االلترار العللالمي في لللد ال  يسلللللللللللللللم -22 
في ذلك خف  انبعاثات ثاني   ت ييضلات سلريعة وكبيرة ومسلتدامة في انبعاثات غا ات الدفيلة العالمية، بما

،  2010 في المائة مقارنة بمسللتوى عام  45بنسللبة    2030 أكسلليد الكربون على الصللعيد العالمي بحلو  عام
إلى مسللتوى صللفرت صللاف بحلو  منتصللأل القرن تقريبًا، فضللاًل عن إجراء ت ييضللات كبيرة في  وخفضللها  

 غا ات الدفيلة األخرى؛

بأن ذلك رتطلب ات اذ إجراءات متسلارعة في هذا العقد الحرج، على أسلاس  يسللم أيضلاً   -23 
متبارنة والقدرات  يعكس المسللللللؤوليات المشللللللتركة ولكن ال أفضللللللل المعارف العلمية المتالة وا نصللللللاف، مما

سلللللياق التنمية المسلللللتدامة والجهود المبذولة  ال اصلللللة بكل طرف في ضلللللوء اليروف الوطنية الم تلفة وفي
 للقضاء على الفقر؛

بللالجهود التي تبللذلهللا األطراف لنبالس عن مسلللللللللللللللاهمللات محللددة وطنيللًا جللدرللدة    ررلللب -24 
خف  انبعاثات غا ات الدفيلة، وغير ذلك من مسللتكملة، واسللتراتيجيات إنمائية طويلة األجل قائمة على  أو

 ا جراءات التي تبرهن على التقدم نحو تحقيق هدف درجة الحرارة المنصو  عليه في اتفاق باريس؛

اسللللللتنتاجات التقرير التوليفي عن المسللللللاهمات المحددة وطنيًا بموجب    راللظ بقلق بالغ -25 
إلى أن المسللللللللللتوى ا جمالي النبعاثات غا ات الدفيلة، مع ، التي تفيد بأن التقدررات تشللللللللللير  ( 2) اتفاق باريس

في   13,7، بنسللللللبة 2030 التسللللللاو تنفيذ جميع المسللللللاهمات المحدد وطنيًا المبلغ عنها، سلللللليميد، في عام
 ؛2010 المائة عن مستوى عام

على الحاجة الملحة إلى أن تميد األطراف جهودها الرامية إلى خف  االنبعاثات  يشللدد -26 
من   2مللاعيللة من خال  التعجيللل بللات للاذ إجراءات وتنفيللذ تللدابير الت يي  المحليللة وفقللًا للفقرة  بصللللللللللللللورة ج

 من اتفاق باريس؛ 4 المادة

وضع برنامج عمل ررمى على وجه السرعة إلى  يادة الطموح في مجا  الت يي    يقرر -27 
والهيللللة الفرعيلللة للمشللللللللللللللورة  إلى الهيللللة الفرعيلللة للتنفيلللذ    يطللللبومسللللللللللللللتوى التنفيلللذ في هلللذا العقلللد الحرج، و

والتكنولوجية أن توصلللليا بمشللللروع مقرر بشللللأن هذه المسللللألة لكي رنير  يه مؤتمر األطراف العامل  العلمية
بوصللللللللللللللفله اجتملاع األطراف في اتفلاق بلاريس في دورتله الرابعلة، بحيلث يكون مكماًل لعمليلة اسللللللللللللللت ال   

 الحصيلة العالمية؛

مسللللتكملة على  عن مسللللاهمات محددة وطنيًا جدردة أوتبلغ بعُد  األطراف التي لم  يحث -28 
أن تفعللل ذلللك في أقرو وقلل  ممكن قبللل موعللد الللدورة الرابعللة لمؤتمر األطراف العللامللل بوصللللللللللللللفلله اجتمللاع 

 األطراف في اتفاق باريس؛

  يطلبمن اتفاق باريس و  4من المادة    11و  5و  4و  3وإلى الفقرات    3إلى المادة    يشير -29 
وتعم ها في مساهماتها المحددة وطنيًا لسب االقتضاء    2030 د النير في أهداف عامإلى األطراف أن تعي 

، مع مراعاة 2022 لمواءمتها مع هدف درجة الحرارة المنصلللللللللللو  عليه في اتفاق باريس بحلو  نهاية عام
 اليروف الوطنية الم تلفة؛

  

الللوثلليللقلللللللة (2)  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/messageو  FCCC/PA/CMA/2021/8/Rev.1  انلليللر 

_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
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التوليفي عن المسللللللللللاهمات إلى األمانة أن تقوم سللللللللللنويًا بتحدرث التقرير  يطلب أيضللللللللللاً  -30 
، على أن رتلاح 2-/م أ ت1من المقرر   10المحلددة وطنيلًا بموجلب اتفلاق بلاريس، المشللللللللللللللار إليله في الفقرة 

 لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس في كل دورة من دوراته؛

أن الطموح المقرر عقد اجتماع مائدة مسللللللتدررة و ارية سللللللنوت ر يع المسللللللتوى بشلللللل   يقرر -31 
، ابتلداء من اللدورة الرابعلة لمؤتمر األطراف العلاملل بوصللللللللللللللفله اجتملاع األطراف في  2030 قبلل علام ملا لفترة

 اتفاق باريس؛

تقم بعلد بلذللك على أن تبلغ، بحلو  موعلد اللدورة الرابعلة لمؤتمر   األطراف التي لم يحلث -32 
يس، عن االسللللللللتراتيجيات ا نمائية الطويلة األجل  األطراف العامل بوصللللللللفه اجتماع األطراف في اتفاق بار 

من اتفلاق بلاريس،   4من الملادة   19القلائملة على خف  انبعلاثلات غلا ات اللدفيللة، المشللللللللللللللار إليهلا في الفقرة 
 هاء ذلك، مع مراعاة  يكفل االنتقا  العاد  إلى االنبعاثات الصللفرية الصللا ية بحلو  منتصللأل القرن أو بما

 لفة؛اليروف الوطنية الم ت 

أعاله بانتيام،  32األطراف إلى تحدرث االسللللللتراتيجيات المشللللللار إليها في الفقرة  ردعو -33 
 رتماشى مع أفضل المعارف العلمية المتالة؛ لسب االقتضاء، بما

إلى األملانلة إعلداد تقرير توليفي عن االسللللللللللللللتراتيجيلات ا نملائيلة الطويللة األجلل    يطللب -34 
من اتفلاق بلاريس،   4من الملادة   19ات اللدفيللة، المشللللللللللللللار إليهلا في الفقرة القلائملة على خف  انبعلاثلات غلا  

 وإتالته لمؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة؛

أهمية مواءمة المسللللللاهمات المحددة وطنيًا مع االسللللللتراتيجيات ا نمائية الطويلة    راللظ -35 
 انبعاثات غا ات الدفيلة؛األجل القائمة على خف  

بللاألطراف أن تسللللللللللللللرع في تطوير التكنولوجيللات ونشللللللللللللللرهللا وتعميمهللا، واعتمللاد    رهيللب -36 
سللللللياسللللللات، لالنتقا  إلى نيم طاقة من فضللللللة االنبعاثات، بوسللللللائل منها ا سللللللراع في  يادة تعميم التدابير 

التعجيللل بللالجهود الراميللة إلى في ذلللك   المتعلقللة بتوليللد الطللاقللة النييفللة وكفللاءة اسللللللللللللللت للدام الطللاقللة، بمللا
التللدريجي من الطللاقللة القللائمللة على الفحم غير ال للاضللللللللللللللع لتللدابير خف  درجللة التلول، وا لزللاء  الت لع

التلدريجي لنعانات غير الفعلالة للوقود األلفورت، مع البيلام في الوق  ذاته بتوفير الدعم الذت يسللللللللللللللتهلدف 
التسللللليم بالحاجة إلى توفير الدعم   اعي اليروف الوطنية ومعرر  بالتحدرد أشللللد السللللكان فقرًا واسللللتضللللعافًا بما

 من أجل االنتقا  العاد ؛

األطراف إلى النير في ات اذ إجراءات إضلللللللا ية ل ف  انبعاثات غا ات الدفيلة  ردعو -37 
 في ذلك غا  الميثان؛ ، بما2030 األخرى غير ثاني أكسيد الكربون بحلو  عام

لفظ واسللتعادة الطبيعة والنيم ا يكولوجية بةية تحقيق هدف  على أهمية لماية و  يشللدد -38 
درجة الحرارة المنصلو  عليه في اتفاق باريس، بوسلائل منها االسلتعانة بالزابات والنيم ا يكولوجية البرية 
والبحرية األخرى كمصللللللارف وخمانات لزا ات الدفيلة، ولماية التنوع البيولوجي، في يل توفير الضللللللمانات 

 ة والبيلية؛االجتماعي 

بأن تعميم الدعم المقدم إلى البلدان النامية األطراف سلللللللللليسللللللللللم  بميادة الطموح   يسلللللللللللم -39 
 إجراءاتها؛ في
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 التمويل، ونقل التكنولوجيا، ورناء القدرات من كجل التخفيف والتكيف -خامساا  
ارد  البللدان المتقلدملة األطراف على تقلديم دعم معم ، بوسللللللللللللللائلل منهلا توفير المو   يحلث -40 

الملاليلة ونقلل التكنولوجيلا وبنلاء القلدرات لمسللللللللللللللاعلدة البللدان النلاميلة األطراف في مجلالي الت يي  والتكي ، 
األطراف األخرى على تقديم هذا الدعم  يشجعمواصلًة اللتماماتها القائمة بموجب االتفاقية واتفاقية باريس، و

 مواصلة تقديمه طوعًا؛ أو

سللللللللللليما بسلللللللللللبب اآلثار  تنامية للبلدان النامية األطراف، والااللتياجات الم راللظ بقلق -41 
 ؛2019المتماردة لتزير المناخ وتمارد المدرونية نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا 

رتعلق بتنفيلذ   األو  عن تحلدرلد التيلاجلات البللدان النلاميلة األطراف  يملا  بلالتقريرررللب   -42 
سللللللللللللللنتين الرابع والعرض العللام لتللدفقللات التمويللل المتعلق بللالمنللاخ  ، وتقييم فترة ال( 3) االتفللاقيللة واتفللاق بللاريس

 ؛( 4) الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل

على ضلرورة تعبلة التمويل المناخي من جميع المصلادر لبلوس المسلتوى المطلوو   يشلدد -43 
في ذلللك  يللادة الللدعم المقللدم إلى البلللدان النللاميللة األطراف  يللادة كبيرة،  لتحقيق أهللداف اتفللاق بللاريس، بمللا

 بليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة سنويًا؛ 100رتجاو   بما

بليون   100دف البلدان المتقدمة األطراف المتمثل في تعبلة أن ه  راللظ بأسلللأل شلللدرد -44 
في سلياق إجراءات الت يي  الهادفة والشلفا ية   2020 دوالر من دوالرات الواليات المتحدة سلنويًا بحلو  عام

بميلادة التعهلدات التي أعلنهلا العلدرلد من البللدان المتقلدملة األطراف    ررللبرتحقق بعلد، و بشلللللللللللللللأن التنفيلذ لم
بليون دوالر من دوالرات الواليللات   100تحقيق الهللدف المتمثللل في تعبلللة    ديم التمويللل المنللاخي:وخطللة تقلل 
 وا جراءات الجماعية الواردة فيها؛  ( 5) المتحدة

بالبلدان المتقدمة األطراف أن توضللللللللللللل  بصلللللللللللللورة أكبر تعهداتها المشلللللللللللللار إليها في   رهيب  -45 
 من اتفاق باريس؛   9من المادة   5أعاله من خال  بالغاتها المقبلة التي تقدم كل سنتين بموجب الفقرة   44 الفقرة 

 100البللدان المتقلدملة األطراف على أن تحقق بلالكلاملل الهلدف المتمثلل في تعبللة   يحلث -46 
أهمية الشلللللفا ية في    ويؤكد، 2025 ليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة على وجه السلللللرعة ولتى عامب 

 تنفيذ تعهداتها؛

كيانات تشلللللللللللزيل اآللية المالية ومصلللللللللللارف التنمية المتعددة األطراف وغيرها من   يحث -47 
 إلى ويدعوالعمل المناخي، المؤسللللللسللللللات المالية على مواصلللللللة الجهود الرامية إلى  يادة االسللللللتثمارات في 

في ذلك المن    مواصللة  يادة لجم وفعالية التمويل المناخي من جميع المصلادر على الصلعيد العالمي، بما
 وغيرها من أشكا  التمويل الميسرة للزاية؛

الحلللاجلللة إلى  يلللادة الموارد الملللاليلللة لمراعلللاة التيلللاجلللات تللللك البللللدان   رؤكلللد من جلللدرلللد -48 
في هذا الصلدد المؤسلسلات المتعددة األطراف    يشلجعلآلثار الضلارة لتزير المناخ، والمعرضلة بشلكل خا  

ذات الصللللة على النير في الكييية التي يمكن بها أخذ القابلية للتأثر بتزير المناخ في الحسلللبان في سلللياق  
 صة؛في ذلك لقوق السحب ال ا توفير وتعبلة الموارد المالية الميسرة وغيرها من أشكا  الدعم، بما

  

 .FCCC/CP/2021/10/Add.2-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.2انير الوثيقة  (3)

 .FCCC/CP/2021/10/Add.1-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.1 انير الوثيقة (4)

 .https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf انير (5)

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2021/10/Add.2-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.2
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2021/10/Add.1-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.1
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
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ببدء المداوالت بشللأن هدف كمي جماعي جدرد رتعلق بالتمويل المناخي،   ررلب بتقدرر -49 
، وإلى المشلللاركة البناءة 3-/م أ ت9إلى برنامج العمل الم صلللع الذت اسلللتحدل بموجب المقرر رتطلع و

 في ا جراءات الواردة  يه؛

أعاله بالحاجة إلى تعميم   49ة أن تسللللتنير المداوالت المشللللار إليها في الفقر  أهمية  رؤكد -50 
التصلللللللدت العالمي ل طر تزير المناخ في سلللللللياق التنمية المسلللللللتدامة والجهود المبذولة للقضلللللللاء على الفقر 
وجعل تدفقات التمويل متسلللقة مع مسلللار رؤدت إلى ان فاض انبعاثات غا ات الدفيلة وتحقيق التنمية القادرة  

ة التيلاجلات وأولويلات البللدان النلاميلة والبنلاء على عملل اللجنلة على التلأقلم مع تزير المنلاخ، في يلل مراعلا
 الدائمة المعنية بالتمويل؛

التحلديلات التي رواجههلا العلدرلد من البللدان النلاميلة األطراف في الحصللللللللللللللو  على   رؤكلد -51 
في ذلك من جانب   على بذ  مميد من الجهود لتعميم إمكانية الحصللللو  على التمويل، بما يشللللجعالتمويل و

 كيانات تشزيل اآللية المالية؛

رتعلق بأهلية وإمكانية الحصلللللللو  على  بالشلللللللواغل المحددة التي أثيرت  يمايحيط علماً  -52 
أهميلة توفير الموارد الملاليلة المميلدة، مع مراعلاة  رؤكلد من جلدرلد  أشللللللللللللللكلا  ميسللللللللللللللرة من التمويلل المنلاخي، و

 ثار الضارة لتزير المناخ؛التياجات البلدان النامية األطراف المعرضة بوجه خا  لآل

الجهلات المعنيلة المقلدملة لللدعم الملالي على النير في الكيييلة التي يمكن بهلا   يشللللللللللللللجع -53 
سللللللبل   أخذ القابلية للتأثر بتزير المناخ في الحسللللللبان في سللللللياق توفير وتعبلة الموارد المالية الميسللللللرة، وفي

 دة منه؛تبسيط إجراءات الحصو  على التمويل وتعميم فر  االستفا

الحاجة الملحة إلى تعميم التفاهم والعمل على جعل تدفقات التمويل متسلللللللللللللقة مع   رؤكد -54 
مسللللللللللللللار رؤدت إلى ان فلاض انبعلاثلات غلا ات اللدفيللة وتحقيق التنميلة القلادرة على التلأقلم مع تزير المنلاخ، 

 بطريقة شفافة وشاملة للجميع في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

بلالبللدان المتقلدملة األطراف والمصللللللللللللللارف ا نملائيلة المتعلددة األطراف وسللللللللللللللائر   رهيلب -55 
 المؤسسات المالية أن تعجل بمواءمة أنشطتها التمويلية مع أهداف اتفاق باريس؛

رتعلق بتعميم اتسلاق أنشلطة   سليما  يما بالتقدم المحر  في مجا  بناء القدرات، ال يسللم -56 
 ا من أجل تنفيذ االتفاقية واتفاق باريس؛بناء القدرات وتنسيقه

بالحاجة إلى مواصللللللللة دعم البلدان النامية األطراف في تحدرد ومعالجة الثزرات   يسللللللللم -57 
 وااللتياجات الحالية والناشلة في مجا  بناء القدرات، وتحفيم العمل المناخي وإيجاد الحلو  المناسبة؛

لمؤتمر األطرافن    26بنتلللائج نالتحفيم على العملللل المنلللاخي في إطلللار اللللدورة    ررللللب -58 
 وااللتمامات القوية التي تعهدت بها أطراف عدردة بات اذ إجراءات بشأن بناء القدرات؛

بالتقريريون السللنوييون المشللتركيون للجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركم  ررلب أيضللاً  -59 
 الهيلتين إلى تعميم تعاونهما؛ ردعو، و( 6) 2021و 2020المناخ لعامي   وشبكة تكنولوجيا

على أهمية تعميم العمل التعاوني في مجا  تطوير التكنولوجيا ونقلها من أجل   يشلللللللللللدد -60 
في ذلك تسلللللللللللريع االبتكار وتشلللللللللللجيعه وتعميمه، وأهمية توفير التمويل  تنفيذ إجراءات الت يي  والتكي ، بما

 يا من مصادر متنوعة وبمستويات كا ية ويمكن التنبؤ بها؛آللية التكنولوج

  

(6) FCCC/SB/2020/4 وFCCC/SB/2021/5. 

https://undocs.org/ar/FCCC/SB/2020/4
https://undocs.org/ar/FCCC/SB/2021/5
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 ( 7) الخسائر واألضرار -سادساا  
بأن تزير المناخ قد تسلللبب بالفعل وسللليتسلللبب بشلللكل متمارد في خسلللائر وأضلللرار،   يسللللم -61 

وأن اآلثلللار النلللاجملللة عن اليواهر المنلللاخيلللة واأللوا  الجويلللة المتطرفلللة، وعن األللللدال البطيللللة اليهور،  
 تشكل، في يل ارتفاع درجات الحرارة، تهدردًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيليًا متماردًا؛س

بالدور الهام الذت تضلطلع به مجموعة واسلعة من أصلحاو المصللحة على يسللم أيضلاً   -62 
في ذلك الشللللللللللللعوو األصلللللللللللللية والمجتمعات المحلية، في تفادت  الصللللللللللللعيد المحلي والوطني وا قليمي، بما

 ألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتزير المناخ والتقليل منها إلى أدنى لد والتصدت لها؛ال سائر وا

في ذلك  الحاجة الملحة إلى  يادة ا جراءات والدعم، لسلب االقتضلاء، بما  يكرر تأكيد -63 
باآلثار التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، من أجل تنفيذ ُنهج لتجنب ال سلللللللللائر واألضلللللللللرار المرتبطة 

الضللللللللللللارة لتزير المناخ في البلدان النامية األطراف المعرضللللللللللللة لهذه اآلثار بوجه خا ، والتقليل منها إلى 
 أدنى لد والتصدت لها؛

البلدان المتقدمة األطراف وكيانات تشللللللللللللزيل اآللية المالية وكيانات األمم المتحدة   يحث -64 
فيها المنيمات غير  لثنائية والمتعددة األطراف، بماوالمنيمات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسلللللللسلللللللات ا

الحكومية والمصللللادر ال اصللللة، على تقديم دعم معم  وإضللللافي لدنشللللطة التي تعالج ال سللللائر واألضللللرار  
 المرتبطة باآلثار الضارة لتزير المناخ؛

ا على بأهمية تقديم المسللللاعدة التقنية للبلدان التي تطلب ذلك من أجل بناء قدرته يسلللللّلم -65 
تنفيذ ُنهج تسلللم  بتجنب ال سلللائر واألضلللرار المرتبطة باآلثار الضلللارة لتزير المناخ والتقليل منها إلى أدنى 

 لد والتصدت لها؛

بمواصللللة تشلللزيل شلللبكة سلللانتياغو لتجنب ال سلللائر واألضلللرار المرتبطة باآلثار   ررلب -66 
في ذلك االتفاق على ويائفها وعملياتها   ، بماالضلارة لتزير المناخ والتقليل منها إلى أدنى لد والتصلدت لها

 لمواصلة تطوير ترتيباتها المؤسسية؛

تمويد شللللللبكة سللللللانتياغو بأموا  لدعم المسللللللاعدة التقنية المقدمة لتنفيذ النهج ذات    يقرر -67 
الصلللة الرامية إلى تجنب ال سللائر واألضللرار المرتبطة باآلثار الضللارة لتزير المناخ والتقليل منها إلى أدنى 

 ؛3-أ ت /م19من المقرر  9لد والتصدت لها في البلدان النامية دعمًا للمهام المبينة في الفقرة 

طرائق    3-/م أ ت19من المقرر   10أن تحلدد العمليلة المبينلة في الفقرة يقرر أيضللللللللللللللاً   -68 
 إدارة األموا  المقدمة للمساعدة التقنية في إطار شبكة سانتياغو وشروط صرفها؛

أعاله الهيللللُة التي   67أن تتولى إدارة األموا  المشللللللللللللللللار إليهلللا في الفقرة    يقرر كللذلللك -69 
من  10خدمات السلللللللللللكرتارية لتيسلللللللللللير العمل في إطار شلللللللللللبكة سلللللللللللانتياغو التي سلللللللللللُتعّين وفقًا للفقرة  تقدم

 ؛3-ت م أ/19 المقرر

و البلدان المتقدمة األطراف على توفير األموا  الكفيلة بتشلللللللزيل شلللللللبكة سلللللللانتياغ  يحث -70 
 أعاله؛ 67وتقديم المساعدة التقنية على النحو المبين في الفقرة 

  

ارسلللو الدولية المعنية بال سلللائر واألضلللرار المرتبطة بتأثيرات تزير المناخ لم تسلللفر عن رالَلظ أن المناقشلللات المتعلقة بإدارة آلية و  (7)
 وهذا ال ي ل بمواصلة النير في هذه المسألة.  ؛نتيجة
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بأهمية ات اذ إجراءات متسلللللقة لالسلللللتجابة لحجم االلتياجات الناجمة عن اآلثار   يسللللللم -71 
 الضارة لتزير المناخ؛

العمم على تعميم الشلللللللراكات بين البلدان النامية والمتقدمة والصلللللللنادرق والوكاالت   يعقد -72 
ة والمجتمع المللدني والمجتمعللات المحليللة لتعميم فهم الكيييللة التي يمكن بهللا تحسللللللللللللللين النهج المتبعللة التقنيلل 

 لتجنب ال سائر واألضرار والتقليل منها إلى أدنى لد والتصدت لها؛

اسلللللللللتحدال لوار غالسلللللللللكو بين األطراف والمنيمات ذات الصللللللللللة وأصلللللللللحاو    يقرر -73 
طة الرامية إلى تجنب ال سللائر واألضللرار المرتبطة باآلثار الضللارة  المصلللحة لمناقشللة ترتيبات تمويل األنشلل 

لتزير المناخ والتقليل منها إلى أدنى لد والتصلللللللللللللدت لها، على أن ُيقام كل سلللللللللللللنة ابتداًء من الدورة األولى 
 (؛2024للهيلة الفرعية للتنفيذ، وُي تتم في دورتها الستين )لميران/رونيه  

للتنفيذ أن تنيم لوار غالسللللللللللكو بالتعاون مع اللجنة التنفيذية    إلى الهيلة الفرعية  يطلب -74 
 آللية وارسو الدولية المعنية بال سائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تزير المناخ؛

 التنفيذ -سابعاا  
 على ا سراع في التنفيذ الكامل التفاق باريس؛ يعقد العمم -75 

على أن يعرو عن تصلللللللللللميمه  ة، وببدء عملية اسلللللللللللت ال  الحصللللللللللليلة العالمي   ررلب -76 
، في ضلللللللوء  1-/م أ ت19من اتفاق باريس والمقرر  14العملية شلللللللاملة وجامعة ومتسلللللللقة مع المادة  تكون 
 أعاله؛ 5الفقرة 

المؤا رين الر يعي المسلتوى على دعم المشلاركة الفعلية ألصلحاو المصللحة من  يشلجع -77 
 غير األطراف في عملية است ال  الحصيلة العالمية؛

بإنجا  برنامج    ررلب بتقدررإلى مجموعة تدابير كاتوفيتسلللللله المتعلقة بالمناخ، و يشللللللير -78 
 رلي: في ذلك اعتماد مقررات بشأن ما عمل اتفاق باريس، بما

من  10األطر الممنية المشلللللللتركة للمسلللللللاهمات المحددة وطنيًا المشلللللللار إليها في الفقرة  )أ( 
 (؛3-أ ت/م 6من اتفاق باريس )المقرر  4المادة 

المسلللائل المنهجية المرتبطة بإطار الشلللفا ية المعم  لنجراءات والدعم المشلللار إليه في   )و( 
 (؛3-/م أ ت5من اتفاق باريس )المقرر  13المادة 

من  12طرائق وإجراءات لتشللللللللللزيل واسللللللللللت دام السللللللللللجل العام المشللللللللللار إليه في الفقرة  )ج( 
 (؛3-ت أ/م 20من اتفاق باريس )المقرر  4 المادة

من  12طرائق وإجراءات لتشللللللللللزيل واسللللللللللت دام السللللللللللجل العام المشللللللللللار إليه في الفقرة  )د( 
 (؛3-ت /م أ21من اتفاق باريس )المقرر  7 المادة

من اتفاق باريس  6من المادة  2إرشلللللادات بشلللللأن نُهج التعاون المشلللللار إليها في الفقرة  )ه( 
 (؛3-/م أ ت2)المقرر  

من اتفاق باريس  6من المادة  4اآللية المنشللللللأة بموجب الفقرة   قواعد وطرائق وإجراءات )و( 
 (؛3-/م أ ت3)المقرر  
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من  6من المادة  8برنامج عمل في إطار النُهج غير السللللوقية المشللللار إليها في الفقرة   ) ( 
 (؛3-/م أ ت4اتفاق باريس )المقرر  

لتقارير بموجب  األطراف على ا سللللللراع في التحضلللللليرات الال مة لضللللللمان تقديم ا  يحث -79 
من اتفاق باريس واآلجا  الممنية المحددة في   13رتماشللللى مع المادة  إطار الشللللفا ية المعم  في وقتها، بما

 ؛1-/م أ ت18المقرر 

بنداء البلدان النامية إلى  يادة الدعم المقدم لتنفيذ إطار الشللللفا ية المعم  بموجب   يسلللللم -80 
 ناسب وبطريقة مالئمة ويمكن التنبؤ بها؛من اتفاق باريس في الوق  الم 13المادة 

ع  يله مرفق البيللة العلالميلة، في إطلار عمليلة   26-/م أ7بلالمقرر    ررللب -81  اللذت ُيشللللللللللللللجل
تجدرد الموارد الثامنة، على النير على النحو الواجب في سللللللبل  يادة الموارد المالية الم صللللللصللللللة للمناخ، 

، 21-/م أ1من المقرر  84ية، التي اسللتحدث  عماًل بالفقرة بأن مبادرة بناء القدرات من أجل الشللفا   يسلللمو
سللللتواصللللل دعم البلدان النامية األطراف، بناء على طلبها، في بناء قدراتها المؤسللللسللللية والتقنية  يما رتصللللل 

 بإطار الشفا ية المعمل ؛

، اللذت ُيطللَب  يله إلى مرفق البيللة العلالميلة مواصللللللللللللللللة 3-/م أ ت12بلالمقرر    ررللب -82 
مرفق   يشللللجعير تحسللللين وصللللو  البلدان النامية األطراف إلى مبادرة بناء القدرات من أجل الشللللفا ية، وتيسلللل 

البيلة العالمية على العمل عن كثب مع المؤسلللللللللللللسلللللللللللللات والمبادرات األخرى لتعميم هذه الجهود، مثل فرقة  
ل المنلاخي في إطلار  العملل المعنيلة بلالحصللللللللللللللو  على التمويلل المتعلق بلالمنلاخ ومبلادرة نالتحفيم على العمل 

 لمؤتمر األطرافن؛ 26الدورة 

باالختصللللللللاصللللللللات المنقحة لفريق ال براء االسللللللللتشللللللللارت، الواردة في مرفق  يحيط علماً  -83 
 ؛26-/م أ14المقرر 

بضلرورة مراعاة شلواغل األطراف ذات االقتصلادات األكثر تضلررًا من آثار تدابير  يسللم -84 
 من اتفاق باريس؛ 4من المادة  15ة األطراف، تمشيًا مع الفقرة سيما البلدان النامي  االستجابة، وال

بضللللرورة ضللللمان عمليات انتقا  عادلة تعم  التنمية المسللللتدامة والقضللللاء يسلللللم أيضللللاً   -85 
على الفقر، وإيجاد فر  عمل الئقة وذات جودة، بوسلللللللائل منها جعل التدفقات المالية متسلللللللقة مع مسلللللللار  

ات الدفيلة وتحقيق التنمية القادرة على التأقلم مع تزير المناخ، بسلللبل منها  رؤدت إلى ان فاض انبعاثات غا  
 نشر التكنولوجيا ونقلها، وتقديم الدعم إلى البلدان النامية األطراف؛

 التعاون  -ثامناا  
الحاجة الملحة إلى سلللللللللد ثزرات التنفيذ في سلللللللللبيل تحقيق أهداف اتفاق باريس،   راللظ -86 

للنير في مسللللللللتوى الطموح    2023 األمين العام لدمم المتحدة إلى عقد اجتماع لقادة العالم في عام ويدعو
 ؛2030 لتى عام

نهوض في ذلك ال بأهمية التعاون الدولي في مجا  العمل المناخي االبتكارت، بما يسللم -87 
بالتكنولوجيا، بين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع والقطاعات والمناطق، من أجل المسللللللللللاهمة في التقدم 

 صوو تحقيق أهداف اتفاق باريس؛

في ذلك المجتمع  بالدور الهام ألصللحاو المصلللحة من غير األطراف، بمايسلللم أيضللاً   -88 
و واألطفا  والحكومات المحلية وا قليمية وأصللحاو  المدني والشللعوو األصلللية والمجتمعات المحلية والشللبا

 المصلحة اآلخرين، في المساهمة في التقدم صوو تحقيق أهداف اتفاق باريس؛



FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

GE.22-03277 12 

من أجل تعميم الطموح،   ( 8) بتحسلللللللللللللين شلللللللللللللراكة مراك  للعمل المناخي العالمي  ررلب -89 
وباألدوار البيادية واألنشلطة التي يضلطلع بها مؤا رو العمل المناخي ر يعو المسلتوى، وبعمل األمانة بشلأن 
بوابة الجهات الفاعلة من غير الدو  ال اصللللللللللللة بالعمل المناخي لدعم المسللللللللللللاءلة وتتبع التقدم المحر  في  

 إطار المبادرات الطوعية؛

على  ويشللجعبشللأن األسللابيع المناخية ا قليمية   ( 9) بيان الر يع المسللتوى بالررلب أيضللاً  -90 
مواصللللللة أسلللللابيع المناخ ا قليمية التي يمكن فيها لدطراف وأصلللللحاو المصللللللحة من غير األطراف تعميم  

 استجابتهم الموثوقة والدائمة لتزير المناخ على الصعيد ا قليمي؛

نفيذ برنامج عمل غالسلكو بشلأن العمل من أجل  األطراف على ا سلراع في بدء ت   يحث -91 
التمكين المناخي، والترام التمامات كل منها في مجا  لقوق ا نسللللللللللللللان وتعميمها ومراعاتها، فضللللللللللللللاًل عن 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

األطراف وأصلحاو المصللحة على ضلمان مشلاركة الشلباو وتمثيلهم بصلورة يحث أيضلاً  -92 
 في ذلك في إطار اتفاق باريس؛  في عمليات صنع القرار المتعددة األطراف والوطنية والمحلية، بما  مفيدة 

على الدور الهام الذت تضلللطلع به ثقافة الشلللعوو األصللللية والمجتمعات المحلية   يشلللدد -93 
ة  األطراف على إشلللللللراك الشلللللللعوو األصللللللللي   يحثومعارفها في ات اذ إجراءات فعالة بشلللللللأن تزير المناخ، و

 والمجتمعات المحلية بنشاط في بلورة ا جراءات المناخية وتنفيذها؛

في ذلك الفلات التسللع   للدور الهام الذت تؤديه المنيمات المراقبة، بما يعرو عن تقدرره -94 
للمنيمات غير الحكومية، في تقاسلللللللللللم معارفها، ودعواتها إلى ات اذ إجراءات طمولة لتحقيق أهداف اتفاق 

 ون مع األطراف تحبيقًا لهذه الزاية؛باريس والتعا

األطراف على  يادة مشلللاركة المرأة مشلللاركة كاملة ومفيدة على قدم المسلللاواة مع  يشلللجع -95 
غيرها في العمل المناخي وكفالة مراعاة الفوارق بين الجنسللللللللللللللين في سللللللللللللللياق التنفيذ واختيار أدوات التنفيذ،  

 ح وتحقيق األهداف المناخية؛باعتبار ذلك من العناصر الحيوية لميادة الطمو 

باآلثار التقدررية المترتبة في الميمانية على األنشطة المقرر أن تضطلع بها يحيط علماً   -96 
 األمانة والمشار إليها في هذا المقرر؛

 المالية.  ات اذ ا جراءات التي ُعهد بها إلى األمانة في هذا المقرر رهنًا بتوافر الموارد   يطلب  -97 

  12العامة الجلسة 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  13

  

 %https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership  انير (8)

202021-2025.pdf . 

 .https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique: متاح في الرابط التالي (9)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf
https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique
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 3-أم ك ت2المقرر   

ا التعاون المشفففففار إلينا في الفقرة     من   6من المادة   2إرشفففففادات بشفففففأن نن 
 اتفاق باريس

 إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس، 

 إلى اتفاق باريس، إذ يشير 

رباجة اتفاق باريس، التي تضلللللللللع األطراف فيها في إلى الفقرة العاشلللللللللرة من دوإذ يشلللللللللير أيضلللللللللاً  
االعتبار ضرورة تحقيق التحو  العاد  للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والويائأل الالئقة، وفقًا لدولويات 

 ا نمائية المحددة وطنيًا،

مناخ إلى الفقرة الحادية عشلللللللللللرة من درباجة اتفاق باريس، التي تقّر بأن تزير ال وإذ يشلللللللللللير كذلك 
يشلللللكل شللللللاغاًل مشللللللتركًا للبشللللللرية، وأنه رنبزي لدطراف، عند ات اذ ا جراءات للتصللللللدت لتزير المناخ، أن 

يقع على كلل منهلا من التماملات متعلقلة بحقوق ا نسللللللللللللللان، والحق في الصللللللللللللللحلة،   تحترم وتعم  وتراعي ملا
وت ا عاقة واألشلل ا   ولقوق الشللعوو األصلللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين واألطفا  واألشلل ا  ذ

الذرن يييشون أوضاعًا هشة، والحق في التنمية، فضاًل عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وا نصاف  
 بين األجيا ،

 ،21-/م أ1من اتفاق باريس والمقرر   2إلى المادة   وإذ يشير 

 من اتفاق باريس، 4من المادة  2إلى الفقرة  وإذ يشير أيضاً  

  1- ت   /م أ 8، والمقررين  21- /م أ 1من المقرر    36من اتفاق باريس والفقرة   6إلى المادة  ك وإذ يشلير كذل  
 ، 2- ت   /م أ 9و 

 ،3-ت /م أ5بالمقرر   وإذ يحيط علماً  

، 6  ( 1) من المادة 2ا رشللللللادات المتعلقة بالنُهج التعاونية المشللللللار إليها في الفقرة  يعتمد   -1 
 بصيزتها في المرفق؛

عملاًل   روضلللللللللللللل  -2  الملنليلم  الملوجم  في  الملعلللوملللللللات  عن  ا بالس  رتلطلللللللللب  الملرفق  أن 
)الطرائق وا جراءات والمبلاد  التوجيهيلة ال لاصللللللللللللللة بلإطلار   1-ت  /م أ18)د( من مرفق المقرر  77 بلالفقرة

في ذلك المعلومات التي سلليتم   من اتفاق باريس(، بما  13شللفا ية ا جراءات والدعم المشللار إليه في المادة 
 ؛'3')د(77عنها وفقًا للفقرة  ا بالس

إلى الهيلة الفرعية للمشلللللللللللللورة العلمية والتكنولوجية أن تضلللللللللللللطلع بالعمل التالي، يطلب   -3 
رلي لكي رنير فيها مؤتمر  اسلللللللتنادًا إلى ا رشلللللللادات الواردة في المرفق، وأن تضلللللللع توصللللللليات بشلللللللأن ما

اجتماع أطراف باريس( ويعتمدها في  /األطراف العامل بوصلللللللللللفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس )مؤتمر
 :(2022دورته الرابعة )تشرين الثاني/نوفمبر  

 اليروف ال اصة بأقل البلدان نموًا والدو  الجمرية الصزيرة النامية؛ )أ( 

  

 نالمادةن تشير إلى مادة من مواد اتفاق باريس، ما لم ُيحدلد خالف ذلك. (1)
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رتعلق بالتعدرالت المقابلة للمسللللللاهمات المحددة وطنيًا  وضللللللع إرشللللللادات إضللللللا ية  يما )و( 
 رلي: السنة، بطريقة تكفل تجنب العد الممدوج، بشأن مامتعددة السنوات وألادية 

في ذلك  ميمانيات إرشلللادية، ولتحدرد المتوسلللط، بما مسلللارات أو طرق لتحدرد مسلللار أو '1' 
رتعلق بالمؤشرات ذات الصلة، ولحساو االنبعاثات التراكمية من المصادر وإ التها   يما

 بواسطة البواليع؛

درلد متوسللللللللللللللط للتعلدرالت المقلابللة عن طريق تحلدرلد مقلدار طرق  ثبلات ملدى تمثيلل تحل  '2' 
 اختالف لجم المعامالت السنوية عن المتوسط في الفترة المعنية؛

 النير  يما إذا كان  نتائج الت يي  المنقولة دوليًا يمكن أن تشمل تجنب االنبعاثات؛ )ج( 

العريضللللللللللللة األطراف إلى تقديم مسللللللللللللاهمات بشللللللللللللأن خيارات الجداو  وال طوط   ردعو -4 
عن طريق    2022آذار/مارس  31للمعلومات المطلوبة عماًل بالفصلللللل الرابع من المرفق )ا بالس(، بحلو   

 ؛( 2) بوابة المساهمات

إلى األمانة أن تنيم للقة عمل تقنية تكفل مشللللاركة األطراف على نطاق واسللللع يطلب   -5 
اًل بالفصل الرابع من المرفق )ا بالس(، لوضع خيارات الجداو  وال طوط العريضة للمعلومات المطلوبة عم

باء من المرفق )المعلومات -في ذلك الشلللللللللكل ا لكتروني المتفق عليه المشلللللللللار إليه في الفصلللللللللل رابعاً  بما
الفصلللللين، لتنير فيها الهيلة الفرعية للمشللللورة العلمية  السللللنوية(، اسللللتنادًا إلى المعلومات الواردة في ذلك ما

 (؛2022شورة( في دورتها السادسة وال مسين )لميران/رونيه والتكنولوجية )هيلة الم

إلى هيلة المشلورة أن تضلع جداو  وخطوطًا عريضلة للمعلومات المطلوبة   يطلب أيضلاً  -6 
في ذلك الشللللللكل ا لكتروني المتفق عليه المشللللللار إليه في   عماًل بالفصللللللل الرابع من المرفق )ا بالس(، بما

أعاله  4المعلومات السلنوية(، اسلتنادًا إلى المسلاهمات المشلار إليها في الفقرة باء من المرفق )-الفصلل رابعاً 
أعاله لينير فيها مؤتمر/اجتماع أطراف باريس ويعتمدها   5ومع مراعاة ال يارات الموضلللللللوعة عماًل بالفقرة 

 في دورته الرابعة؛

لالستعراضات  إلى هيلة المشورة أن تضع توصيات بشأن المباد  التوجيهية  يطلب كذلك  -7 
رتعلق بفريق اسللللللتعراض ال براء التقني   في ذلك  يما  عماًل بالفصللللللل ال امس من المرفق )االسللللللتعراض(، بما 

، على نحو يقلل إلى أدنى لد من العبء الواقع على األطراف واألمانة، لكي  6المنصللللللللللو  عليه في المادة 
 رلي: بعة، وتشمل ما رنير فيها مؤتمر/اجتماع أطراف باريس ويعتمدها في دورته الرا 

ألكامًا تكفل أن االسللتعراضللات تبّيم اتسللاق المعلومات المقدمة عن النهج التعاوني مع  )أ( 
 تلك الواردة في المرفق؛

اسللللتعراضللللات مركمية )وفقًا لدوصللللاف   أن االسللللتعراضللللات اسللللتعراضللللات مسللللتندية أو )و( 
 ( وُتجرى على فترات منتيمة كل سنة؛1-ت أ/م 18من مرفق المقرر  154و 152الواردة في الفقرتين  

 وضع طرائق  جراء استعراض سرت للمعلومات؛ )ج( 

أن االسللتعراضللات تكفل االتسللاق بين إبالس جميع األطراف المشللاركة في نهج تعاوني،   )د( 
 رتعلق بذلك النهج التعاوني؛  يما

  

(2) https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx. 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx


FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

15 GE.22-03277 

ه عدم اتسلللللللللاق،  أن االسلللللللللتعراضلللللللللات تحدد ا جراء الموصلللللللللى بات اذه عند تحدرد أوج )ه( 
لتلك التوصللللللللليات، واآلثار المترتبة على  واأللكام المتعلقة بالطريقة التي رنبزي أن يسلللللللللتجيب بها طرف ما

 عدم االستجابة، إن ُوجلدت؛

، وكييية تفاعل 6تكوين فريق اسللللللللتعراض ال براء التقني المنصللللللللو  عليه في المادة  )و( 
من مرفق    176واآلثلللار المترتبلللة على الفقرة    الفريق مع الطرف المشلللللللللللللللللارك عنلللد إجراء االسللللللللللللللتعراض،

، وبرنامج  13رتعلق بتشلللللللكيل أفرقة االسلللللللتعراض المنصلللللللو  عليها في المادة   يما 1-ت /م أ18 المقرر
 ؛6تدريب ال براء التقنيين المنصو  عليهم في المادة 

مع اسلللتعراض ال براء   6تنسللليق اسلللتعراض ال براء التقني المنصلللو  عليه في المادة  ) ( 
في ذلك ضللللللمان اسللللللتكما   ، بما1-ت /م أ18التقني المشللللللار إليه في الفصللللللل السللللللابع من مرفق المقرر 
في جولة اسللللللتعراض معينة قبل اسللللللتعراض   6اسللللللتعراضللللللات ال براء التقنية المنصللللللو  عليها في المادة 

 ذات الصلة؛ ، وتقديم التقارير  1-ت /م أ18ال براء التقني المشار إليه في الفصل السابع من مرفق المقرر 

األطراف إلى تقديم مسللللاهمات بشللللأن خيارات لتنفيذ متطلبات الهياكل األسللللاسللللية   ردعو -8 
 ؛2022آذار/مارس  31المشار إليها في الفصل السادس من المرفق )التسجيل والتتبع(، بحلو  

إلى األمانة أن تنيم للقة عمل تقنية تكفل مشللللاركة األطراف على نطاق واسللللع   يطلب -9 
في ذلك ا رشللللللادات المتعلقة بالسللللللجالت،   خيارات لتنفيذ االلتياجات من الهياكل األسللللللاسللللللية، بمالوضللللللع 

، ومنصللللة المحاسللللبة وا بالس المركمية المشللللار إليها في الفصللللل  6والسللللجل الدولي، وقاعدة بيانات المادة 
 ادسة وال مسين؛السادس من المرفق )التسجيل والتتبع(، لكي تنير فيها هيلة المشورة في دورتها الس

أعاله  8إلى هيلة المشورة، استنادًا إلى المساهمات المشار إليها في الفقرة يطلب أيضاً  -10 
في   أعاله، أن تقدم توصلليات بشللأن الهياكل األسللاسللية، بما 9ومع مراعاة ال يارات الموضللوعة عماًل بالفقرة 

، ومنصللة المحاسللبة وا بالس 6يانات المادة ذلك ا رشللادات المتعلقة بالسللجالت، والسللجل الدولي، وقاعدة ب 
المركمية المشلللللار إليها في الفصلللللل السلللللادس من المرفق )التسلللللجيل والتتبع( لكي رنير فيها مؤتمر/اجتماع  

 أطراف باريس ويعتمدها في دورته الرابعة؛

 ت رق الطبيعة المحددة وطنيًا للمساهمات المحددة وطنيًا؛ أن ا رشادات لن  رؤكد -11 

إلى األمانة أن تصللللللمم برنامجًا لبناء القدرات وتنفذه بعد التشللللللاور مع األطراف،    يطلب -12 
سللللللللللليما البلدان النامية  في ذلك من خال  مراكم التعاون ا قليمية التابعة لها، لمسلللللللللللاعدة األطراف، وال بما

 في ذلك من أجل: األطراف، التي تعتمم المشاركة في النهج التعاونية، بما

رتعلق با بالس، لتمكين األطراف من  في ذلك  يما ضللللع ترتيبات مؤسللللسللللية، بمادعم و  )أ( 
 المشاركة في النهج التعاونية؛

 مساعدة األطراف على ضمان أن النهج التعاونية التي تشارك فيها تدعم الطموح؛ )و( 

مسللللللللللللللاعلدة أقلل البللدان نموًا واللدو  الجمريلة الصللللللللللللللزيرة النلاميلة على الوفلاء بمتطلبلات  )ج( 
 المشاركة، على النحو المبين في الفصل الثاني من المرفق )المشاركة(؛

إلى األمانة أن تعد سلللنويًا تجميعًا وتوليفًا لنتائج اسلللتعراض ال براء التقني   يطلب أيضلللاً  -13 
يشللللمل تحدرد المواضلللليع والدروس المسللللتفادة المتكررة، لكي رنير فيها  ، بما6المنصللللو  عليه في المادة 

 في ذلك في سياق استعراضه لنرشادات؛ اع أطراف باريس، بمامؤتمر/اجتم



FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

GE.22-03277 16 

( واسلللللتكما  االسلللللتعراض في  2028اسلللللتعراض ا رشلللللادات في دورته العاشلللللرة )  يقرر -14 
( من أجل تنسللليق توقي  االسلللتعراض مع توقي  االسلللتعراض  2030رتجاو  دورته الثانية عشلللرة ) موعد ال

 ؛1-ت /م أ4من المقرر  18المضطلع به وفقًا للفقرة 

ضللللللللللع توصلللللللللليات بشللللللللللأن  لو   2028 إلى هيلة المشللللللللللورة أن تبدأ عملها في عاميطلب   -15 
أن تشلللللمل األعما  ذات الصللللللة التي تقوم بها هيلة  ويقررأعاله،   14االسلللللتعراض المشلللللار إليه في الفقرة  

 رلي: الحصر، ما المشورة، على سبيل المثا  ال

 مسؤوليات المشاركة المشار إليها في الفصل الثاني من المرفق )المشاركة(؛ )أ( 

في ذللك النير في طرق   فق )التعلدرالت المقلابللة(، بملاتنفيلذ الفصللللللللللللللل الثلاللث من المر  )و( 
باء من المرفق )تطبيق التعدرالت المقابلة( ووضللللللع -أخرى با ضللللللافة إلى الطرق المبينة في الفصللللللل ثالثاً 

 فصاعدًا؛ 2031 إرشادات تنع على طريقة وليدة  جراء التعدرالت المقابلة، الذت يجب تطبيقه من عام

 بع من المرفق )ا بالس(؛تنفيذ الفصل الرا )ج( 

 تنفيذ الفصل ال امس من المرفق )االستعراض(؛ )د( 

النير في أت لاجة إلى ضلللمانات وقيود با ضلللافة إلى الضلللمانات التي سلللبق تفعيلها  )ه( 
 من خال  المرفق؛

إلى األمانة أن تدعم المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير التصللللدت )المشللللار إليه يطلب   -16 
االقتصللللللللللللللاديلة   ( في النير في سللللللللللللللبلل معلالجلة اآلثلار االجتملاعيلة أو21-/م أ1من المقرر    33قرة  في الف

من  2سللليما على البلدان النامية األطراف، الناجمة عن األنشلللطة المنصلللو  عليها في الفقرة  السللللبية، وال
 ، لسبما طلبه المنتدى؛6المادة 

نوية إلى مؤتمر/اجتماع أطراف  صللللللللللللندوق التكي  إلى ا بالس في تقاريره السلللللللللللل  ردعو -17 
من الفصللل السللابع من المرفق   37باريس عن التمويل المتصللل بالمشللاركة في النهج التعاونية عماًل بالفقرة 

 )الطموح في إجراءات الت يي  والتكي (؛

باآلثار التقدررية المترتبة في الميمانية على األنشطة المقرر أن تضطلع بها   يحيط علماً  -18 
 والمشار إليها في هذا المقرر؛ األمانة

 ؛أن ُتت ذ ا جراءات التي ردعو إليها هذا المقرر رهنًا بتوافر الموارد المالية يطلب -19 

األطراف إلى تقديم تبرعات إلى الصلللللللندوق االسلللللللتلماني لدنشلللللللطة التكميلية من  ردعو -20 
أعاله، وبرنامج بناء القدرات    9و 5أجل تفعيل ا رشللللللللادات ودعم للقات العمل المشللللللللار إليها في الفقرتين  

 أعاله. 12المشار إليه في الفقرة 
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 المرفق

ا ال   من   6من المادة   2تعاون المشفففففار إلينا في الفقرة  إرشفففففادات بشفففففأن نن 
 اتفاق باريس

 نتائا التخفيف المنقولة دولياا  -كوالا  

 إن نتائج الت يي  المنقولة دوليًا من نهج تعاوني هي: -1

 لبيبية ومتحقلق منها وإضا ية؛ )أ( 

ارها الناجمة  في ذلك الفوائد المشلللللللللللللتركة للت يي  من آث  خف  االنبعاثات وإ التها، بما )و( 
 وسائل تحبيقها، عند نقلها دوليًا؛ عن إجراءات التكي  و/أو خطط التنويع االقتصادت أو

مبيسللللللللللة باألطنان المترية من مكافي ثاني أكسلللللللللليد الكربون وفقًا للمنهجيات والمقاريس  )ج( 
المنللللاخ واعتمللللدهللللا مؤتمر/اجتمللللاع أ بتزير  الحكوميللللة الللللدوليللللة المعنيللللة  الهيلللللة  طراف بللللاريس  التي قيمتهللللا 

بمقاريس أخرى غير مرتبطة بزا ات الدفيلة تحددها األطراف المشلللاركة وتتسلللق مع المسلللاهمات المحددة   أو
 وطنيًا لدطراف المشاركة؛

)يشللللللللللار إليه  يما رلي بيبارة  6  ( 1) من المادة 2من نهج تعاوني مشللللللللللار إليه في الفقرة   )د( 
الت يي  المأذون باسللللللللت دامها لتحقيق المسللللللللاهمة المحددة    ننهج تعاونين( رنطوت على النقل الدولي لنتائج

 ؛6من المادة  3وطنيًا عماًل بالفقرة 

 فصاعدًا؛ 2021 تمثله من عام رتعلق بالت يي  من آثار تزير المناخ أو مولدة  يما )ه( 

نتائج الت يي  التي يأذن طرف مشلللللللارك باسلللللللت دامها ألغراض الت يي  الدولية غير  )و( 
الملأذون بهلا  ملة محلددة وطنيلًا )يشللللللللللللللار إليهلا  يملا رلي بيبلارة نأغراض الت يي  اللدوليلةن( أوتحقيق مسللللللللللللللاه

ألغراض أخرى يحددها الطرف المشللللللللللارك الناقلل األو  )يشللللللللللار إليها  يما رلي بيبارة ناألغراض األخرىن(  
نأغراض الت يي    )يشللللللار  يما رلي إلى عبارتي نأغراض الت يي  الدوليةن وناألغراض األخرىن معًا بيبارة

 الدولية األخرىن(؛

الصللللادرة في إطار اآللية المنشللللأة  6من المادة  4ت ييضللللات االنبعاثات بموجب الفقرة  ) ( 
، عنلدملا رؤذن بلاسللللللللللللللت لدامهلا لتحقيق المسللللللللللللللاهملات المحلددة وطنيلًا و/أو ُرؤذن  6من الملادة   4عماًل بلالفقرة 

 باست دامها ألغراض الت يي  الدولية األخرى؛

 ويكون نالنقل ألو  مرةن: -2

للحصللو  على نتيجة ت يي  يأذن بها طرف مشللارك السللت دامها في تحقيق مسللاهمة   )أ( 
 ألو  نقل دولي لنتيجة الت يي ؛ محددة وطنيًا أو

للحصلللللو  على نتيجة ت يي  أذن بها طرف مشلللللارك السلللللت دامها ألغراض الت يي    )و( 
( اسللت دام  3)  ،( إصللدار نتيجة الت يي 2) ،بنتيجة الت يي  ( ا ذن1) رلي: الدولية األخرى من خال  ما

 إلزاؤها، لسبما يحدده الطرف المشارك. نتيجة الت يي  أو

  

 نالمادةن تشير إلى مادة من مواد اتفاق باريس، ما لم ُيحدلد خالف ذلك.  (1)
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 المشاركة -ثانياا  

يكفل كل طرف يشلللللللللللللارك في نهج تعاوني رنطوت على اسلللللللللللللت دام نتائج الت يي  المنقولة دوليًا  -3
في النهج التعاوني وا ذن بنتائج الت يي  المنقولة   )يشار إليه  يما رلي بيبارة نطرف مشاركن( أن مشاركته

دوليًا ونقلها واسللللللت دامها تتسللللللق مع هذه ا رشللللللادات والمقررات ذات الصلللللللة الصللللللادرة عن مؤتمر/اجتماع 
 أطراف باريس وأنها تطبق هذه ا رشادات على جميع التعدرالت المقابلة والنهج التعاونية التي تشارك فيها.

 رلي: مشارك ماويكفل كل طرف  -4

 أنه طرف في اتفاق باريس؛ )أ( 

 ؛4من المادة  2أنه أعد مساهمة محددة وطنيًا وأبلزها ويقوم بتعهدها وفقًا للفقرة  )و( 

أن لديه ترتيبات قائمة لنذن باسلللللللللللت دام نتائج الت يي  المنقولة دوليًا من أجل تحقيق  )ج( 
 ؛6المادة من  3المساهمات المحددة وطنيًا عماًل بالفقرة 

أن لديه ترتيبات قائمة تتسلللق مع هذه ا رشلللادات والمقررات ذات الصللللة الصلللادرة عن  )د( 
 مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، لتتبع نتائج الت يي  المنقولة دوليًا؛

 ؛1-ت /م أ18أنه قدم آخر تقرير وطني عن الجرد المطلوو وفقًا للمقرر  )ه( 

مته المحددة وطنيًا واسللللتراتيجية التنمية المن فضللللة  أن مشللللاركته تسللللهم في تنفيذ مسللللاه )و( 
 االنبعاثات الطويلة األجل، إن قدم والدة، واألهداف الطويلة األجل التفاق باريس.

رتعلق بلأقلل البللدان نموًا واللدو  الجمريلة الصللللللللللللللزيرة النلاميلة، ُيعتَرف بيروفهلا ال لاصللللللللللللللة،   و يملا -5
هذه ا رشللللللادات بالمسللللللاهمات المحددة وطنيًا، ويمكن االعتراف  ، عندما تتعلق 4من المادة  6 بالفقرة عمالً 

بجوانب أخرى من يروفها ال اصللللللللللللة في مقررات أخرى صللللللللللللادرة عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس على 
 عالقة بهذه ا رشادات.

 التعديالت المقابلة -ثالثاا  

 مقاييس نتائا التخفيف المنقولة دولياا  -كلف 

ت يي  المنقولللة دوليللًا )نتللائج الت يي  المنقولللة دوليللًا بمبيللاس غير  يمللا ي ع جميع نتللائج ال -6
مرتبط بزا ات الدفيلة تحدده األطراف المشللللاركة ونتائج الت يي  المنقولة دوليًا التي تقاس باألطنان المترية 

رتسلللق مع هذه ا رشلللادات   من مكافي ثاني أكسللليد الكربون(، يطبق كل طرف مشلللارك تعدرالت مقابلة، بما
 والمقررات ذات الصلة الصادرة في المستقبل عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس.

 تطبيق التعديالت المقابلة -باء 

يطبق كلللل طرف مشللللللللللللللللارك التعلللدرالت المقلللابللللة بطريقلللة تكفلللل الشللللللللللللللفلللا يلللة واللللدقلللة واالكتملللا   -7
ادة صللللللللللللللا يلة في  تؤدت إلى  يل  المقلارنلة واالتسللللللللللللللاق؛ وبحيلث أن المشللللللللللللللاركلة في النهج التعلاونيلة ال وقلابليلة

االنبعلاثلات للدى جميع األطراف المشللللللللللللللاركلة في فترات تنفيلذ المسللللللللللللللاهملات المحلددة وطنيلًا و يملا بين هلذه 
الفترات؛ وبحيث تكون التعدرالت المقابلة ممثلة لتنفيذ الطرف المشللللللارك للمسللللللاهمة المحددة وطنيًا وتحبيقه  

إلدى الطرق التالية باسلللللتمرار طوا  فترة    لها ومتسلللللقة مع هذا التنفيذ والتحقيق. ويطبق كل طرف مشلللللارك
 المساهمة المحددة وطنيًا:



FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

19 GE.22-03277 

 عندما يكون لدى الطرف المشارك مساهمة محددة وطنيًا: )أ( 

ميمانية انبعاثات إرشلللللللللادية متعددة السلللللللللنوات لفترة تنفيذ  مسلللللللللارات أو توفير مسلللللللللار أو '1'
لمحددة وطنيًا، وتطبيق المساهمات المحددة وطنيًا تتسق مع تنفيذ وتحقيق المساهمات ا

تعللدرالت مقللابلللة سللللللللللللللنويللًا لمجموع كميللة نتللائج الت يي  المنقولللة دوليللًا التي تم نقلهللا  
 واست دامها ألو  مرة لكل سنة في فترة تنفيذ المساهمة المحددة وطنيًا؛

لسلاو متوسلط الكمية السلنوية لنتائج الت يي  المنقولة دوليًا المنقولة والمسلتعملة ألو    '2'
خال  فترة تنفيذ المسلللللللللاهمة المحددة وطنيًا، عن طريق أخذ الكمية التراكمية لنتائج   مرة

الت يي  المنقولة دوليًا وقسللمتها على عدد السللنوات المنقضللية من فترة تنفيذ المسللاهمة 
المحددة وطنيًا وتطبيق تعدرالت مقابلة إرشلادية تسلاوت هذه الكمية المتوسلطة لكل سلنة 

همة المحددة وطنيًا وتطبيق تعدرالت مقابلة تسلللللللللللاوت هذه الكمية في فترة تنفيذ المسلللللللللللا
 المتوسطة في سنة المساهمة المحددة وطنيًا؛

ليثما يكون للطرف المشللللارك مسللللاهمة محددة وطنيًا متعددة السللللنوات، لسللللاو مسللللار  )و( 
تسللللق مع المسللللاهمة ميمانية انبعاثات متعددة السللللنوات لفترة تنفيذ مسللللاهمته المحددة وطنيًا ت  مسللللارات أو أو

المحللددة وطنيللًا، وتطبيق تعللدرالت مقللابلللة سللللللللللللللنويللًا لمجموع كميللة نتللائج الت يي  المنقولللة دوليللًا التي تنقللل 
وتسللللت دم ألو  مرة كل سللللنة في فترة تنفيذ المسللللاهمة المحددة وطنيًا، وبصللللورة تراكمية في نهاية فترة تنفيذ 

 المساهمة المحددة وطنيًا.

ك لديه مسلللللاهمة محددة وطنيًا مقاسلللللة باألطنان المترية من مكافي ثاني ويطبق كل طرف مشلللللار  -8
رؤدت إلى رصللللليد انبعاثات على النحو المشلللللار   أعاله، مما 7أكسللللليد الكربون تعدرالت مقابلة عماًل بالفقرة 

أدنلاه، عن كلل   23، رتم ا بالس عنله عماًل بلالفقرة  1-ت  /م أ18' من مرفق المقرر  2)د('77إليله في الفقرة 
سلللللنة، بتطبيق التعدرالت المقابلة بالطريقة التالية على االنبعاثات البشلللللرية المنشلللللأ من المصلللللادر وعمليات 

رتسلق مع هذا  إ التها بواسلطة البواليع من القطاعات وغا ات الدفيلة المشلمولة بالمسلاهمة المحددة وطنيًا بما
 أطراف باريس: الفصل والمقررات ذات الصلة الصادرة مستقباًل عن مؤتمر/اجتماع

إضللللللللللافة كمية نتائج الت يي  المنقولة دوليًا المأذون بها والمنقولة ألو  مرة، بالنسللللللللللبة  )أ( 
 أعاله؛ 7للسنة التقويمية التي لدث  فيها نتائج الت يي ، عماًل بالفقرة 

بلللللالفقرة   )و(  المسللللللللللللللت لللللدملللللة عماًل  دوليلللللًا  المنقوللللللة  الت يي   نتلللللائج  أعاله   7طرح كميلللللة 
التقويمية التي تسلت دم فيها نتائج الت يي  من أجل تنفيذ المسلاهمة المحددة وطنيًا وتحبيقها،  للسلنة بالنسلبة

مع ضلللللمان اسلللللت دام نتائج الت يي  خال  فترة تنفيذ المسلللللاهمة المحددة وطنيًا نفسلللللها التي لدث  أثناءها  
 هذه النتائج.

تحتوت على مقاريس غير مرتبطة بزا ات  ويطبق كل طرف مشلللللارك لديه مسلللللاهمة محددة وطنيًا  -9
الدفيلة لددتها األطراف المشلللللللللللاركة المن رطة في نهج تعاوني يشلللللللللللمل نتائج ت يي  منقولة دوليًا متداولة 

أعاله، على أسللللللللللللللاس نتلائج الت يي     7بمقلاريس غير مرتبطلة بزلا ات اللدفيللة تعلدرالت مقلابللة عماًل بلالفقرة 
يسللفر عن مؤشللر سللنوت معدل ، رتم  تسللجيل خا  بمقاريس معينة، مماالمنقولة دوليًا المسللجلة في لسللاو  

أدناه، بتطبيق التعدرالت المقابلة على المسلللتوى السلللنوت للمؤشلللر ذت الصللللة   23ا بالس عنه عماًل بالفقرة 
ويسلللللللللللت دمه   1-ت /م أ18من مرفق المقرر   65غير المرتبط بزا ات الدفيلة الذت تم اختياره عماًل بالفقرة 

رتسلللللللللللق مع هذا الفصلللللللللللل   لتتبع التقدم المحر  نحو تنفيذ مسلللللللللللاهمته المحددة وطنيًا وتحبيقها، بماالطرف  
 والمقررات ذات الصلة الصادرة مستقباًل عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، بالطريقة التالية:
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نة  طرح كمية نتائج الت يي  المنقولة دوليًا المأذون بها والمنقولة ألو  مرة، بالنسلبة للسل  )أ( 
 أعاله؛ 7التقويمية التي لدث  فيها نتائج الت يي  عماًل بالفقرة 

أعاله   7إضللللللللللللللللافللة كميللة نتللائج الت يي  المنقولللة دوليللًا المسللللللللللللللت للدمللة عماًل بللالفقرة   )و( 
للسلنة التقويمية التي تسلت دم فيها نتائج الت يي  من أجل تنفيذ المسلاهمة المحددة وطنيًا وتحبيقها،  بالنسلبة

 دام نتائج الت يي  خال  فترة تنفيذ المسلللللاهمة المحددة وطنيًا نفسلللللها التي لدث  أثناءها  مع ضلللللمان اسلللللت 
 هذه النتائج.

ثة  ويطبق كل طرف مشلارك لديه مسلاهمة محددة وطنيًا أولى أو -10 مسلاهمة محددة وطنيًا أولى محدل
رؤدت إلى رصللللليد  اله، مماأع 7تتضلللللمن سلللللياسلللللات وتدابير غير محددة كّميًا تعدرالت مقابلة عماًل بالفقرة 

أدنللاه   23، رتم ا بالس عنلله عماًل بللالفقرة  1-ت  /م أ18انبعللاثللات، على النحو المشلللللللللللللللار إليلله في المقرر  
بالنسلللللللللبة لكل سلللللللللنة، وذلك بتطبيق تعدرالت مقابلة بالطريقة التالية على االنبعاثات البشلللللللللرية المنشلللللللللأ من 

البواليع المتلأثرة بتنفيلذ النهج التعلاوني  النبعلاثلات أوالمصللللللللللللللادر وعمليلات إ التهلا بواسللللللللللللللطلة البواليع لفللات ا
وأنشللللطة الت يي  المرتبطة به، وبالسللللياسللللات والتدابير التي تشللللمل تنفيذ النهج التعاوني وأنشللللطة الت يي   

رتسللللق مع هذا الفصللللل والمقررات ذات الصلللللة الصللللادرة مسللللتقباًل عن  المرتبطة به، لسللللب االقتضللللاء، بما
 باريس:مؤتمر/اجتماع أطراف 

إضللللللللللافة كمية نتائج الت يي  المنقولة دوليًا المأذون بها والمنقولة ألو  مرة، بالنسللللللللللبة  )أ( 
 أعاله؛ 7للسنة التقويمية التي لدث  فيها نتائج الت يي ، عماًل بالفقرة 

أعاله بالنسلللبة للسلللنة    7طرح كمية نتائج الت يي  المنقولة دوليًا المسلللت دمة عماًل بالفقرة  )و( 
ويمية التي ُتسللللللللت دم فيها نتائج الت يي  من أجل تنفيذ المسللللللللاهمة المحددة وطنيًا وتحبيقها، مع ضللللللللمان  التق 

 است دام نتائج الت يي  خال  فترة تنفيذ المساهمة المحددة وطنيًا نفسها التي لدث  أثناءها هذه النتائج. 

رتعلق بلالمسللللللللللللللاهملة  ملاوعنلدملا رنطبق في هلذا المرفق مصللللللللللللللطلحلا القطلاعلات وغلا ات اللدفيللة  ي  -11
الفلات في الحالة المشللار   المحددة وطنيًا، ُيقرأ ذلك الحكم على أنه يشللير إلى القطاعات وغا ات الدفيلة، أو

 أعاله. 10إليها في الفقرة 

وُتعتَبر عمليات ا ضللافة والطرح لفترة تنفيذ للمسللاهمة المحددة وطنيًا نهائية، قبل بدء اسللتعراض   -12
نهاية فترة المسللللللاهمة   األو  لفترة السللللللنتين الذت رتضللللللمن معلومات عن السللللللنة النهائية أوتقرير الشللللللفا ية  

 المحددة وطنيًا، بحلو  تاريد يحدده مؤتمر/اجتماع أطراف باريس.

ويطبق الطرف المشللللللللللللللارك اللذت رنقلل ألو  مرة نتلائج ت يي  منقوللة دوليلًا من عمليلات ل ف    -13
 ته المحددة وطنيًا تعدرالت مقابلة تتسق مع هذه ا رشادات.االنبعاثات وإ التها تشملها مساهم

يطبق الطرف المشلللللللللللللللارك الللذت رنقللل ألو  مرة نتللائج ت يي  منقولللة دوليللًا من عمليللات ل ف    -14
 تشملها مساهمته المحددة وطنيًا تعدرالت مقابلة تتسق مع هذه ا رشادات. االنبعاثات وإ التها ال

 أت طرف مشارك تحدرث مساهمته المحددة وطنيًا. وال يشترط هذا الفصل من -15

 كغراض التخفيف الدولية األخرى  -جيم 

عندما يأذن طرف مشلللللللارك باسلللللللت دام نتائج الت يي  ألغراض ت يي  دولية أخرى، فإنه يطبق  -16
 رتسق مع هذه ا رشادات. تعدراًل مقاباًل لينقل أو  مرة نتائج الت يي  هذه بما
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 الضمانات والقيود المفروضة على نقل واستخدام نتائا التخفيف المنقولة دولياا  -دا/ 

رؤدت اسلللللللللللللت دام النهج التعاونية إلى  يادة صلللللللللللللا ية في انبعاثات  يكفل كل طرف مشلللللللللللللارك أال -17
لدى كل األطراف   األطراف المشلللللللاركة في فترات تنفيذ المسلللللللاهمة المحددة وطنيًا و يما بين هذه الفترات أو

يكفل الشلللفا ية والدقة واالتسلللاق واالكتما  وإمكانية المقارنة في تتبع التقدم المحر  في تنفيذ   اركة، كماالمشللل 
المسللللللللاهمة المحددة وطنيًا وتحبيقها من خال  تطبيق الضللللللللمانات والقيود المحددة في إرشللللللللادات إضللللللللا ية  

 صادرة عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس.

 اإلبالغ -رابعاا  

 ألوليالتقرير ا -كلف 

)يشلار إليه  يما رلي بيبارة نالتقرير    6من المادة    2يقدم كل طرف مشلارك تقريرًا أوليًا بموجب الفقرة   -18
ليثملا يكون عمليلًا )في   رتجلاو  ا ذن بنتلائج الت يي  المنقوللة دوليلًا من نهج تعلاوني أو  األولين( في موعلد ال 

لفترة   1- ت   /م أ 18لفترة السللنتين المسللتحق عماًل بالمقرر  رأت الطرف المشللارك(، بالتمامن مع تقرير الشللفا ية 
 تنفيذ المساهمة المحددة وطنيًا. ويتضمن التقرير األولي معلومات شاملة من أجل:

إثبات أن الطرف المشلللارك يفي بمسلللؤوليات المشلللاركة المشلللار إليها في الفصلللل الثاني   )أ( 
 أعاله )المشاركة(؛

ليثملا   1-ت  /م أ18من مرفق المقرر    64هلا في الفقرة  تقلديم المعلوملات المشللللللللللللللار إلي  )و( 
 يقدم بعًد تقرير شفا ية لفترة السنتين؛ كان الطرف المشارك لم

إبالس مقللاريس نتللائج الت يي  المنقولللة دوليللًا وطريقللة تطبيق التعللدرالت المقللابلللة وفقللًا  )ج( 
األلادية السنة التي سُتطبلق   السنوات أو باء أعاله بالنسبة للمساهمات المحددة وطنيًا المتعددة-للفصل ثالثاً 

ميمانية  مسللللللارات أو باسللللللتمرار طوا  فترة تنفيذ المسللللللاهمة المحددة وطنيًا، وليثما كان  الطريقة مسللللللار أو
 انبعاثات متعددة السنوات؛

تحللدرللد كميللة معلومللات الت يي  التي قللدمهللا الطرف في مسلللللللللللللللاهمللاتلله المحللددة وطنيللًا  )د( 
في ذللك القطلاعلات والمصللللللللللللللادر وغلا ات اللدفيللة   ن مكلافي ثلاني أكسلللللللللللللليلد الكربون، بملابلاألطنلان المتريلة م

والفترات الممنية المشلللللللمولة في المسلللللللاهمة المحددة وطنيًا، والمسلللللللتوى المرجعي لالنبعاثات وإ التها للسلللللللنة  
يم منهجية الفترة ذات الصلللة، والمسللتوى المسللتهدف لمسللاهمته المحددة وطنيًا؛ أو، ليثما تعذر ذلك، تقد أو

 تحدرد كمية المساهمة المحددة وطنيًا باألطنان المترية من مكافي ثاني أكسيد الكربون؛

الجمء في المؤشللللر ذت الصلللللة غير المرتبط  تحدرد كمية المسللللاهمة المحددة وطنيًا، أو )ه( 
 بزا ات الدفيلة، بمبياس غير مرتبط بزا ات الدفيلة يحدده كل طرف مشارك، عند االقتضاء؛

ثة تتضلمن   يما ي ع مسلاهمة محددة وطنيًا أولى أو و()  مسلاهمة محددة وطنيًا أولى محدل
رتم تحدردها كميًا، تحدرد كمية مسلتوى االنبعاثات الناتجة عن السلياسلات والتدابير ذات   سلياسلات وتدابير لم

ة المنشللأ من المصللادر  الصلللة بتنفيذ النهج التعاوني وأنشللطة الت يي  المرتبطة به لفلات االنبعاثات البشللري 
أعاله، والفترات   10وعمليات إ التها بواسلللطة البواليع على النحو الذت لدده الطرف المضلللي  عماًل بالفقرة 

 الممنية المشمولة في المساهمة المحددة وطنيًا؛
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تقديم نسلللل ة من إذن الطرف المشللللارك بالنسللللبة لنهج تعاوني، ووصللللأل للنهج، ومدته،  ) ( 
 لكل سنة من مدته، واألطراف المشاركة المعنية والكيانات المأذون لها؛والت يي  المتوقع 

 في ذلك: وصأل كي  يضمن كل نهج تعاوني السالمة البيلية، بما )ح( 

عدم وجود  يادة صلللللللللللا ية في االنبعاثات العالمية في فترات تنفيذ المسلللللللللللاهمة المحددة   '1'
 وطنيًا و يما بين هذه الفترات؛

في ذلك من خال  مسللللتويات  إدارة قوية وشللللفافة لنتائج الت يي  ونوعيتها، بما من خال    '2'
مرجيية محافية، وخطوط أسللللللللاس محددة بطريقة محافية وإسللللللللقاطات لالنبعاثات أدنى 

هي عليه في اليروف االعتيادية )بما في ذلك عن طريق مراعاة جميع السللللللياسللللللات  مما 
 ؛د الكمي والتسرو المحتمل( القائمة ومعالجة أوجه عدم اليقين في التحدر 

من خال  تقليل خطر عدم اسلللللتمرار الت يي  عبر عدد من فترات المسلللللاهمة المحددة   '3'
وطنيًا وكي  سللللللللللليضلللللللللللمن النهج التعاوني معالجة هذه االنبعاثات بالكامل عند لدول  

 إ التها؛ انتكاسات في خف  االنبعاثات أو

 وصأل كي  أن كل نهج تعاوني: )ط( 

 ثار البيلية واالقتصادية واالجتماعية السلبية ويمنعها عند ا مكان؛سيقلل اآل '1'

سلللللللللللللليعكس الفقرة الحادية عشللللللللللللللرة من درباجة اتفاق باريس، التي تقّر بأن تزير المناخ  '2'
يشلللكل شلللاغاًل مشلللتركًا للبشلللرية، وأنه رنبزي لدطراف، عند ات اذ ا جراءات للتصلللدت  

يقع على كلللل منهلللا من التماملللات متعلقلللة  ملللا  لتزير المنلللاخ، أن تحترم وتعم  وتراعي
بحقوق ا نسللللان، والحق في الصللللحة، ولقوق الشللللعوو األصلللللية والمجتمعات المحلية 
والمهاجرين واألطفا  واألشللللل ا  ذوت ا عاقة واألشللللل ا  الذرن يييشلللللون أوضلللللاعًا 
  هشلللة، والحق في التنمية، فضلللاًل عن المسلللاواة بين الجنسلللين وتمكين المرأة وا نصلللاف

 بين األجيا ؛

 ؛سيكون متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للطرف، مع ا شارة إلى الصالليات الوطنية  '3'

سلللليطبق أت ضللللمانات وقيود محددة في إرشللللادات إضللللا ية من مؤتمر/اجتماع أطراف   '4'
دا  أعاله )الضللللللللللللللمانات والقيود المفروضللللللللللللللة على نقل -باريس عماًل بالفصللللللللللللللل ثالثاً 

 الت يي  المنقولة دوليًا(؛  واست دام نتائج

سلللللليسللللللاهم بموارد للتكي  عماًل بالفصللللللل السللللللابع أدناه )الطموح في إجراءات الت يي    '5'
 والتكي (، إن أمكن؛

سللللللليحقق الت يي  العام لالنبعاثات العالمية عماًل بالفصلللللللل السلللللللابع أدناه )الطموح في   '6'
 إجراءات الت يي  والتكي (، إن أمكن.

مشلللللللللللللللارك، بلالنسللللللللللللللبلة لكلل نهج تعلاوني آخر، المعلوملات المشلللللللللللللللار إليهلا في    ويقلدم كلل طرف -19
ط( أعاله في تقرير أولي محدلل  دراجها في منصللللللللة المحاسللللللللبة وا بالس المركمية المشللللللللار  -) 18 الفقرة

جيم أدناه )منصلة المحاسلبة وا بالس المركمية( ويدرجها في تقرير الشلفا ية المقبل -إليها في الفصلل سلادسلاً 
 مستحق لفترة السنتين.ال
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 المعلومات السنوية -باء 

نيسلللان/أبريل من السلللنة التالية  15يقدم كل طرف مشلللارك، على أسلللاس سلللنوت في موعد أقصلللاه   -20
باء  -المشللار إليها في الفصللل سللادسللاً  6شللكل إلكتروني متفق عليه، للتسللجيل في قاعدة بيانات المادة  وفي

 رلي: (، ما6أدناه )قاعدة بيانات المادة 

معلومللات سللللللللللللللنويللة عن ا ذن بللاسللللللللللللللت للدام نتللائج الت يي  المنقولللة دوليللًا في تحقيق  )أ( 
باسلت دامها ألغراض الت يي  الدولية األخرى، والنقل للمرة األولى، والنقل،  المسلاهمات المحددة وطنيًا، أو

الت  الت يي    يي  أوواالقتنللللاء، والحيللللا ة، وا لزللللاء، وا لزللللاء الطوعي، وا لزللللاء الطوعي لنتللللائج  نتللللائج 
 المنقولة دوليًا من أجل الت يي  العام لالنبعاثات العالمية، واست دامها لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا؛

سللللللللللللللبق، النهج التعلاوني، وغرض الت يي  اللدولي اآلخر اللذت أذن بله  رتعلق بملا  يملا )و( 
الكيانات المأذون لها  الكيان المأذون له أو الطرف، والطرف المشللللللارك الناقلل األو ، والطرف المشللللللارك أو

المسللللت دلمة، والسللللنة التي لدل فيها الت يي  بمجرد معرفتها، والقطاع )القطاعات( ونوع )أنواع( النشللللاط، 
 والمعرّلفات الوليدة.

 المعلومات المقدمة بانتظام -جيم 

)و(  10يقدمها وفقًا للفقرة   ردرج كل طرف مشللللللارك، كمرفق لتقارير الشللللللفا ية لفترة السللللللنتين التي -21
كانون األو /ديسللللللللللمبر من السللللللللللنة ذات الصلللللللللللة،    31في موعد أقصللللللللللاه   1-ت /م أ18من مرفق المقرر 

 رتعلق بمشاركته في النهج التعاونية: المعلومات التالية  يما

 كي  يفي بمسؤوليات المشاركة المشار إليها في الفصل الثاني أعاله )المشاركة(؛ )أ( 

ألأل أعاله )التقرير -ت للمعلوملات الواردة في تقريره األولي وفقلًا للفصللللللللللللللل رابعلاً تحلدرثلا )و( 
األولي(، وأت تقارير شلللفا ية سلللابقة لفترة السلللنتين بشلللأن أت معلومات غير مدرجة في تقرير الشلللفا ية لفترة 

 ؛1-ت /م أ18من مرفق المقرر  64السنتين عماًل بالفقرة 

بأذونات اسلللللللللت دام نتائج الت يي  المنقولة دوليًا لتحقيق  األذونات والمعلومات المتعلقة )ج( 
في ذلك أت تزييرات  المسللللللاهمة المحددة وطنيًا وا ذن باسللللللت دامها ألغراض الت يي  الدولية األخرى، بما

 ؛6من المادة  3في األذونات السابقة، عماًل بالفقرة 

بالس، عماًل بالفصل الثالث كي  تضمن التعدرالت المقابلة التي أجري  في آخر فترة إ )د( 
، وكي  تمثلل التقلدم 21-/م أ1من المقرر    36أعاله )التعلدرالت المقلابللة(، تجنلب العلد الممدوج وفقلًا للفقرة  

تؤدت  المحر  نحو تنفيذ مسلللللللللللللاهمته المحددة وطنيًا وتحبيقها، وكي  تضلللللللللللللمن تلك التعدرالت المقابلة أال
ا ية في االنبعاثات لدى جميع األطراف المشاركة في فترات تنفيذ  المشاركة في النهج التعاونية إلى  يادة ص

 المساهمة المحددة وطنيًا و يما بين هذه الفترات؛

كي  ضللللللللللمن أن نتائج الت يي  المنقولة دوليًا التي اسللللللللللت دم  لتحقيق مسللللللللللاهماتها  )ه( 
 يي  الدولية األخرى  نتائجها المأذون باسللللللللللت دامها وتلك التي اسللللللللللت دم  ألغراض الت  المحددة وطنيًا أو

 است دامها بطريقة أخرى. إلزاؤها أو رتم نقلها مرة أخرى أو لن

ويدرج كل طرف مشللللللللللللارك أيضللللللللللللًا، كمرفق لتقارير الشللللللللللللفا ية لفترة السللللللللللللنتين التي يقدمها وفقًا   -22
كانون األو /ديسلللمبر من السلللنة ذات   31في موعد أقصلللاه  1-ت /م أ18)و( من مرفق المقرر 10 للفقرة

 الصلة، المعلومات التالية بشأن كي  أن النهج التعاوني الذت يشارك  يه:
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 يساهم في الت يي  من غا ات الدفيلة وتنفيذ مساهمته المحددة وطنيًا؛ )أ( 

 في ذلك: يضمن السالمة البيلية، بما )و( 

المحددة  عدم وجود  يادة صلللللللللللا ية في االنبعاثات العالمية في فترات تنفيذ المسلللللللللللاهمة  '1'
 وطنيًا و يما بين هذه الفترات؛

في ذللللك من خال    عن طريق إدارة قويلللة وشللللللللللللللفلللافلللة لنتلللائج الت يي  ونوعيتهلللا، بملللا '2'
مسلللللللللللللتويات مرجيية محافية، وخطوط أسلللللللللللللاس محددة بطريقة محافية وإسلللللللللللللقاطات  

هي عليله في األوقلات االعتيلاديلة )بملا في ذللك عن طريق مراعلاة  لالنبعلاثلات أدنى مملا
السلللللللللللللياسلللللللللللللات القائمة ومعالجة أوجه عدم اليقين في التحدرد الكمي والتسلللللللللللللرو  جميع

 المحتمل(؛

من خال  تقليل خطر عدم اسلللللتمرار الت يي  عبر عدد من فترات المسلللللاهمة المحددة   '3'
 وطنيًا وضمان معالجة انتكاسات عمليات إ الة االنبعاثات بالكامل عند لدوثها؛

ونقلها باألطنان المترية من مكافي ثاني أكسلللللليد الكربون،  في لالة قياس نتائج ت يي    )ج( 
رنع على قيللاس نتللائج الت يي  وفقللًا للمنهجيللات والمقللاريس المبيمللة من الهيلللة الحكوميللة الللدوليللة المعنيللة 

 بتزير المناخ والمعتمدة من مؤتمر/اجتماع أطراف باريس؛

س غير مرتبط بزلا ات اللدفيللة في للاللة قيلاس نتيجلة ت يي  ونقلهلا للمرة األولى بمبيلا )د( 
محدد من األطراف المشلاركة، يكفل أن تكون طريقة تحويل مبياس غير مرتبط بزا ات الدفيلة إلى األطنان 
المترية من مكافي ثاني أكسلللللللللللليد الكربون مناسللللللللللللبة لمبياس غير مرتبط بزا ات الدفيلة المحدد وسلللللللللللليناريو 

 قة التحويل:في ذلك كي  أن طري  الت يي  الذت يطبق  يه، بما

عمليلات ا  اللة التي تحلدل داخلل الحلدود الجزرا يلة   تمثلل ت ييضللللللللللللللات االنبعلاثلات أو '1'
 وا طار الممني الذت ُولّلدت  يه نتائج الت يي  غير المرتبطة بزا ات الدفيلة؛

في ذلك عرض  مناسلللللللللبة للمبياس المحدد غير مكافي غير ثاني أكسللللللللليد الكربون، بما '2'
اختيلار طريقلة التحويلل وعلاملل )عواملل( التحويلل المطبقلة في توضلللللللللللللليحي لكي  ي لذ  

 االعتبار السيناريو المحدد الذت يحدل  يه إجراء الت يي ؛

في ذلك وصللللأل للطريقة، ومصللللدر البيانات األسللللاسللللية، وكييية اسللللت دام   شللللفافة، بما '3'
مة البيانات، وكييية تطبيق الطريقة على نحو محافظ يعالج عدم اليقين ويضلللمن السلللال

 البيلية؛

يقدم، لسب االقتضاء، المنافع المشتركة لبياس الت يي  الناتجة عن إجراءات التكي   )ه( 
 و/أو خطط التنويع االقتصادت؛

 يقلل اآلثار البيلية واالقتصادية واالجتماعية السلبية ويمنعها عند ا مكان؛ )و( 

تي تقّر بللأن تزير المنللاخ يعكس الفقرة الحللاديللة عشللللللللللللللرة من دربللاجللة اتفللاق بللاريس، ال ) ( 
شللللللاغاًل مشللللللتركًا للبشللللللرية، وأنه رنبزي لدطراف، عند ات اذ ا جراءات للتصللللللدت لتزير المناخ، أن  يشلللللكل

يقع على كلل منهلا من التماملات متعلقلة بحقوق ا نسللللللللللللللان، والحق في الصللللللللللللللحلة،   تحترم وتعم  وتراعي ملا
واألطفا  واألشلل ا  ذوت ا عاقة واألشلل ا   ولقوق الشللعوو األصلللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين  

الذرن يييشون أوضاعًا هشة، والحق في التنمية، فضاًل عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وا نصاف  
 بين األجيا ؛
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متسلللللللق مع أهداف التنمية المسلللللللتدامة للطرف ويسلللللللاهم في تحبيقها، مع ا شلللللللارة إلى  )ح( 
 الصالليات الوطنية؛

ت ضللللللللمانات وقيود محددة في إرشللللللللادات إضللللللللا ية من مؤتمر/اجتماع أطراف  يطبق أ )ط( 
دا  أعاله )الضلللللمانات والقيود المفروضلللللة على نقل واسلللللت دام نتائج الت يي   -باريس عماًل بالفصلللللل ثالثاً 

 المنقولة دوليًا(؛

يسللللللللللاهم بموارد للتكي  عماًل بالفصللللللللللل السللللللللللابع أدناه )الطموح في إجراءات الت يي    )ت( 
 ي (، إن أمكن؛والتك

يحقق الت يي  العام لالنبعاثات العالمية عماًل بالفصلللللللللللللل السلللللللللللللابع أدناه )الطموح في   )ك( 
 إجراءات الت يي  والتكي (، إن أمكن.

ويقدم كل طرف مشلللللللارك المعلومات السلللللللنوية التالية )المبلغ عنها كل سلللللللنتين( بطريقة تتسلللللللق مع  -23
المقابلة( وأية تحدرثات للمعلومات المقدمة عن السللنوات السللابقة في    باء أعاله )تطبيق التعدرالت - الفصللل ثالثاً 

باء أدناه )قاعدة بيانات  - عماًل بالفصللللللل سللللللادسللللللاً   6فترة تنفيذ المسللللللاهمة المحددة وطنيًا لقاعدة بيانات المادة  
كجمء    ، 1- ت   /م أ 18)د( من مرفق المقرر  77(، ويدرجها في الموجم المنيم )المطلوو عماًل بالفقرة 6المادة 

 من تقرير الشفا ية لفترة السنتين:

االنبعاثات البشللللللرية المنشللللللأ السللللللنوية من المصللللللادر وعمليات إ التها بواسللللللطة البواليع   )أ( 
البواليع على  المشللللللللللللللموللة في مسلللللللللللللللاهمتله المحلددة وطنيلًا أو، عنلد االقتضلللللللللللللللاء، عن فللات االنبعلاثلات أو

عاله )كجمء من المعلومللات المشلللللللللللللللار إليهللا في  أ   10المحللدد من الطرف المضللللللللللللللي  عماًل بللالفقرة   النحو
 (؛1-ت /م أ18' من مرفق المقرر 1)د('77 الفقرة

المشمولة  االنبعاثات البشرية المنشأ السنوية من المصادر وعمليات إ التها بواسطة البواليع  )و( 
 أعاله؛  10 قرة بمساهمتها المحدد وطنيًا أو، عند االقتضاء، من جمء مساهمتها المحددة وطنيًا وفقًا للف 

 الكمية السنوية من نتائج الت يي  المنقولة دوليًا المنقولة ألو  مرة؛ )ج( 

الكمية السلللللللللللللنوية من نتائج الت يي  المأذون باسلللللللللللللت دامها ألغراض الت يي  الدولية  )د( 
 األخرى والكيانات المأذون لها باست دام نتائج الت يي  هذه، لسب االقتضاء؛

من نتائج الت يي  المنقولة دوليًا المسلللللللللللللت دمة لتحقيق مسلللللللللللللاهمتها  الكمية السلللللللللللللنوية   )ه( 
 وطنيًا؛ المحددة

النللللاتجللللة عن )و(  دوليللللًا  المنقولللللة  الت يي   نتللللائج  الصللللللللللللللللللا يللللة من  السللللللللللللللنويللللة   الكميللللة 
 ه( أعاله؛-)ج23الفقرة 

مجموع التعدرالت الكمية المقابلة المسلللت دمة لحسلللاو رصللليد االنبعاثات و/أو المؤشلللر  ) ( 
)ك( أدناه، وفقًا لطريقة الطرف في تطبيق التعدرالت المقابلة 23السللللللللللللنوت المعدل  المشللللللللللللار إليه في الفقرة  

 باء أعاله )تطبيق التعدرالت المقابلة(؛-رتسق مع الفصل ثالث بما

)و( أعاله،  23المعلومللات التراكميللة المتعلقللة بللالمعلومللات السللللللللللللللنويللة الواردة في الفقرة   )ح( 
 لسب االقتضاء؛

المسللللللتوى السللللللنوت للمؤشللللللر غير المرتبط بزا ات الدفيلة الذت يسللللللت دمه الطرف لتتبع   )ط( 
من مرفق    65التقلدم المحر  نحو تنفيلذ وتحقيق مسللللللللللللللاهمتله المحلددة وطنيلًا واللذت تم اختيلاره عماًل بلالفقرة  

 ؛1-ت /م أ18المقرر 
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ه( أعاله، المبالغ لسلللللللب  -)ج23للحصلللللللو  على المعلومات المشلللللللار إليها في الفقرة  )ت( 
م، وسلللللللللنوات نتائج الت يي  المنقولة دوليًا لكل   النهج التعاوني والقطاع والطرف الناقلل، والطرف المسلللللللللت دل

 أعاله(؛ 22نهج تعاوني )في المرفق المشار إليه في الفقرة 

  يما ي ع المقاريس: )ك( 

بزا ات الدفيلة، رصللللليد انبعاثات  غير المرتبطة  بأطنان مكافي ثاني أكسللللليد الكربون أو '1'
باء أعاله )تطبيق التعدرالت المقابلة( )كجمء من  -سللللللللللللنوت رتسللللللللللللق مع الفصللللللللللللل ثالثاً 
 (؛1-ت /م أ18' من مرفق المقرر 2)د('77المعلومات المشار إليها في الفقرة 

غير المرتبطلة بزلا ات الفيللة، لكلل مبيلاس غير مرتبط بزلا ات اللدفيللة تحلدده األطراف   '2'
 9رتسللق مع الفقرة  اركة، التعدرالت السللنوية المؤدية إلى مؤشللر معدل  سللنوت، بماالمشلل 

باء أعاله )تطبيق التعدرالت المقابلة( والمقررات الصلللللللادرة مسلللللللتقباًل  -في الفصلللللللل ثالثاً 
في  إليهللللللا  المشلللللللللللللللللللار  المعلومللللللات  من  )كجمء  بللللللاريس  أطراف  مؤتمر/اجتمللللللاع  عن 

 (؛1-ت /م أ18' من مرفق المقرر 3)د('77 الفقرة

في تقارير الشلفا ية لفترة السلنتين التي تتضلمن معلومات عن السلنة النهائية من فترة تنفيذ   ) ( 
إذا كان قد لقق هدف )أهداف( مسللللللللللاهماته المحددة وطنيًا عماًل  تقييمه لما  المسللللللللللاهمة المحددة وطنيًا، وفي 

رتسق مع الفصل الثالث  لال مة بما ، وتطبيق التعدرالت المقابلة ا 1- ت   /م أ 18من المقرر   77و   70بالفقرتين  
 أعاله )التعدرالت المقابلة( ومع المقررات الصادرة مستقباًل عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس. 

وسللللتوضللللع في متناو  عامة الجمهور على منصللللة المحاسللللبة وا بالس المركمية المعلومات التي  -24
 ات سرية )معلومات غير سرية(.يقدمها أت طرف عماًل بهذا الفصل دون أن يحدد أنها معلوم

 االستعراض -خامساا  

من اسلللللللللللللتعراض مسلللللللللللللتندت  6رتكون اسلللللللللللللتعراض ال براء التقني المنصلللللللللللللو  عليه في المادة  -25
ألأل وجيم أعاله -اسللللللللللتعراض مركمت التسللللللللللاق المعلومات المقدمة من الطرف بموجب الفصلللللللللللين رابعاً  أو

على نحو يقلل من العبء   6اء تقني بموجب المادة )ا بالس( من هذه ا رشلللللادات. وُيجرى اسلللللتعراض خبر 
 الواقع على األطراف واألمانة.

باسلللللللللتعراض المعلومات  6ويقوم فريق السلللللللللتعراض ال براء التقني المنصلللللللللو  عليه في المادة  -26
اع  ألأل وجيم أعاله )ا بالس( وفقًا للمباد  التوجيهية المعتمدة من مؤتمر/اجتم-المقدمة عماًل بالفصلل رابعاً 

أطراف باريس. وُتسللللتعرض، قدر ا مكان، كجمء من االسللللتعراض، المعلومات المقدمة من جميع األطراف  
 المشاركة بشأن النهج التعاوني.

تقريرًا عن اسللتعراضلله، عماًل  6ويعد فريق اسللتعراض ال براء التقني المنصللو  عليه في المادة  -27
الطرف المشلارك بشلأن كييية تحسلين االتسلاق مع هذه أعاله، رتضلمن، إن أمكن، توصليات إلى  26بالفقرة 

في ذلك كييية معالجة   ا رشللللادات والمقررات ذات الصلللللة الصللللادرة عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، بما
باء إلى جيم أعاله -أوجه عدم االتسللللللللللاق في المعلومات المحددة كميًا المبلغ عنها في إطار الفصللللللللللل رابعاً 

 ن األمانة كجمء من اختبار االتساق.)ا بالس( و/أو المحددة م

تقللاريره لكي رنير فيهللا   6ويحيللل فريق اسلللللللللللللتعراض ال براء التقني المنصلللللللللللللو  عليلله في المللادة   -28
وفقًا للمباد     1- ت  /م أ 18اسلللللللللتعراض ال براء التقني المشلللللللللار إليه في الفصلللللللللل السلللللللللابع من مرفق المقرر 

 ح التقارير للجمهور على منصة المحاسبة وا بالس المركمية. أعاله، وتتا   26التوجيهية المشار إليها في الفقرة 
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 التسجيل والتتبع -سادساا  

 التتبع -كلف 

يكون بإمكانه الوصلللو  إليه، ويجب أن يضلللمن  يكون لكل طرف مشلللارك سلللجل لزرض التتبع أو -29
: ا ذن، رلي في ذلك من خال  معرّلفات وليدة، لسلللللب االقتضلللللاء، بتسلللللجيل ما أن هذا السلللللجل يقوم، بما

والنقل ألو  مرة، والنقل، واالقتناء، واالسللللللللللللت دام لتحقيق المسللللللللللللاهمة المحددة وطنيًا، وا ذن باالسللللللللللللت دام  
ألغراض الت يي  الدوليلة األخرى، وا لزلاء الطوعي )بملا في ذلك الت يي  العلام لالنبعلاثات العلالميلة، عنلد 

 االقتضاء(، ويكون له لسابات لسب الضرورة.

يمكنها الوصللو  إليه.  ال مانة سللجاًل دوليًا لدطراف المشللاركة التي ليس لدرها سللجل أووتتي  األ -30
أعاله. ويجو  ألت طرف أن يطللب    29ويكون السللللللللللللللجلل اللدولي قلادرًا على أداء المهلام المبينلة في الفقرة  

 لسابًا في السجل الدولي.

كمية المشللللللار إليها في الفصللللللل ويكون السللللللجل الدولي جمءًا من منصللللللة المحاسللللللبة وا بالس المر  -31
 جيم أدناه )منصة المحاسبة وا بالس المركمية(.-سادساً 

 6قاعدة بيانات المادة   -باء 

رتعلق بالنهج التعاونية، ولتسجيل وتجميع المعلومات المقدمة من األطراف   من أجل الشفا ية  يما -32
، ولدعم االسللللتعراض المشللللار إليه في الفصللللل  باء إلى جيم أعاله )ا بالس(-المشللللاركة عماًل بالفصللللل رابعاً 

كجمء متكلاملل مع منصللللللللللللللة    6ال لامس أعاله )االسللللللللللللللتعراض(، تتي  األملانلة قلاعلدة بيلانلات بموجلب الملادة  
جيم أدناه )منصلللللللة المحاسلللللللبة وا بالس -المحاسلللللللبة وا بالس المركمية المشلللللللار إليها في الفصلللللللل سلللللللادسلللللللاً 

 رلي: ام 6المركمية(. وتتي  قاعدة بيانات المادة 

تسللللللللللجيل التعدرالت المقابلة وأرصللللللللللدة االنبعاثات والمعلومات المتعلقة بنتائج الت يي    )أ( 
المنقولللة دوليللًا المنقولللة ألو  مرة، و/أو المنقولللة، و/أو المقتنللاة، و/أو المحو ة، و/أو الملزللاة، و/أو الملزللاة 

ن األطراف المشللللاركة، من خال  تحدرد للت يي  العام لالنبعاثات العالمية، إن وجدت، و/أو المسللللت دمة م
نتائج الت يي  المنقولة دوليًا بواسللللللللللللطة معرفات وليدة تحدد، على األقل، الطرف المشللللللللللللارك، وسللللللللللللنوات 

 الت يي  األساسي، ونوع النشاط والقطاع )القطاعات(؛

األطراف المشلللللللاركة  تحدرد أوجه عدم االتسلللللللاق التي يجب إبالس الطرف المشلللللللارك أو )و( 
 ب االقتضاء.بها، لس

 رلي: وتقوم األمانة بما -33

التحقق من اتسلاق المعلومات التي ربلغ عنها طرف مشلارك عماًل بالفصلل الرابع أعاله  )أ( 
، مع متطلبلات هلذه ا رشلللللللللللللللادات وللدى جميع األطراف  6)ا بالس( لتسللللللللللللللجيلهلا في قلاعلدة بيلانلات الملادة  

 المشاركة في نهج تعاوني )اختبار االتساق(؛

خطار الطرف المشللللللللارك )األطراف المشللللللللاركة( بأت وجه من أوجه عدم االتسللللللللاق تم إ )و( 
في ذلللك مقللارنللة بللالمعلومللات التي أبلغ عنهللا طرف   تحللدرللده في المعلومللات التي أبلغ عنهللا الطرف، بمللا

 مشارك آخر؛
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تقديم معلومات ذات صلللللللة بالنهج التعاوني )النهج التعاونية( للطرف المشللللللارك )وغيره  )ج( 
في ذلك اختبار االتسللللللاق، إلى فريق اسللللللتعراض ال براء   ألطراف المشللللللاركة، لسللللللب االقتضللللللاء(، بمامن ا

 أعاله؛ 26وفقًا للمباد  التوجيهية المشار إليها في الفقرة  6التقني المنصو  عليه في المادة 

جعل المعلومات غير السلللللللللللللرية في اختبار االتسلللللللللللللاق متالة للجمهور على منصلللللللللللللة  )د( 
 المحاسبة وا بالس المركمية.

في  ، بما6ويقدم الطرف المشارك أت تعدرالت على المعلومات المسجلة في قاعدة بيانات المادة  -34
نتيجة للتوصليات  ذلك اسلتجابة ألت وجه من أوجه عدم االتسلاق تثيره األمانة من خال  اختبار االتسلاق أو

عماًل بالفصلللللللللللل ال امس أعاله  6ليه في المادة الناشللللللللللللة عن اسلللللللللللتعراض ال براء التقني المنصلللللللللللو  ع
 .6)االستعراض(، لتسجيلها في قاعدة بيانات المادة 

 منصة المحاسبة واإلبالغ المركزية -جيم 

رتعلق بالنهج التعاونية ولدعم االستعراض المشار إليه في الفصل ال امس  من أجل الشفا ية  يما -35
عهد منصللللة محاسللللبة وإبالس مركمية لنشللللر المعلومات المقدمة من أعاله )االسللللتعراض(، تنشللللي األمانة وتت 

 األطراف المشاركة عماًل بالفصل الرابع أعاله )ا بالس(.

 رلي: وتقوم األمانة بما -36

االلتفلللام بمعلومللات عللامللة عن النهج التعلللاونيلللة ونتلللائج الت يي  المنقولللة دوليلللًا عن  )أ( 
الصللة من المعلومات المقدمة من األطراف المشلاركة عماًل طريق اسلت ال  المعلومات غير السلرية ذات  

 بالفصل الرابع أعاله )ا بالس(؛

االلتفام بوصللالت للمعلومات المتالة للجمهور المقدمة من األطراف المشللاركة بشللأن  )و( 
 النهج التعاونية التي تشارك فيها؛

شللللللللللللللطلللة المتعلقلللة تقلللديم تقرير سللللللللللللللنوت إلى مؤتمر/اجتملللاع أطراف بلللاريس لو  األن  )ج( 
في ذللك معلوملات عن نتلائج الت يي  المنقوللة دوليلًا المسللللللللللللللجللة، والتعلدرالت المقلابللة،  الفصللللللللللللللل، بملا بهلذا

 وأرصدة االنبعاثات.

 الطموح في إجراءات التخفيف والتكيف -سابعاا  

ع األطراف المشلاركة وأصلحاو المصللحة الذرن يسلت دمون النهج التعاونية بقوة على  -37 االلتمام ُتشلجل
سللليما من خال  تقديم تبرعات لصلللندوق التكي ، وعلى مراعاة تقديم الموارد  بالمسلللاهمة بموارد للتكي ، وال

، لمسللللللاعدة البلدان النامية األطراف المعرضللللللة بشللللللكل خا  لآلثار الضللللللارة  6من المادة   4بموجب الفقرة 
 لتزير المناخ على تحمل تكالي  التكي .

جيم أعاله )المعلومات المقدمة -في إطار إبالغه، ووفقًا للفصللللللل رابعاً   ويقدم كل طرف مشللللللارك، -38
م عماًل بالفقرة   أعاله. 37بانتيام(، تقريرًا عن أت مساهمات ُتقدل

ع األطراف المشلللاركة والجهات صلللالبة المصللللحة بقوة على إلزاء نتائج الت يي  المنقولة  -39 وُتشلللجل
ب في المسللاهمة ال دوليًا التي ال ألغراض الت يي  الدولية األخرى، وعلى  محددة وطنيًا ألت طرف أوُتحسللَ

في االنبعلاثلات العلالميلة في   في االنبعلاثلات العلالميلة، وعلى مراعلاة تحقيق ت يي  علام تحقيق ت يي  علام
 .6من المادة  4إطار اآللية المنشأة بموجب الفقرة 
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جيم أعاله )المعلوملللات -بعلللاً ويقوم كلللل طرف مشللللللللللللللللارك، في إطلللار إبالغللله وفقلللًا للفصللللللللللللللللل را -40
في االنبعاثات العالمية  يما رتصللللللل بمشللللللاركته في   بانتيام(، با بالس عن أت تحقيق لت يي  عام المقدمة

 النهج التعاونية.

 12الجلسة العامة 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  13
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 3-أم ك ت3المقرر   

من   6من المفادة   4اآلليفة المنشفففففففففأة بموجف  الفقرة قواعفد وطرائق وججراءات    
 اتفاق باريس

 إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس، 
 باتفاق باريس، إذ رُذّكر 

بالفقرة العاشللللللرة من درباجة اتفاق باريس التي تضللللللع في االعتبار ضللللللرورة تحقيق وإذ رُذّكر أيضللللللاً   
 املة وإيجاد العمل الكريم والويائأل الالئقة، وفقًا لدولويات ا نمائية المحددة وطنيًا، التحو  العاد  للقوى الع 

بالفقرة الحادية عشللللللللللرة من درباجة اتفاق باريس، التي تقر بأن تزير المناخ يشللللللللللّكل  وإذ رُذّكر كذلك  
مناخ، أن تحترم وتعم  شللاغاًل مشللتركًا للبشللرية، وأنه رنبزي لدطراف، عند ات اذ ا جراءات للتصللدت لتزير ال 

يقع على كل منها من التمامات متعلقة بحقوق ا نسلللللللللان، والحق في الصلللللللللحة، ولقوق الشلللللللللعوو   وتراعي ما 
األصللللللللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين واألطفا  واألشللللللل ا  ذوت ا عاقة واألشللللللل ا  الذرن يييشلللللللون 

 نسين وتمكين المرأة وا نصاف بين األجيا ، أوضاعًا هشة، والحق في التنمية، فضاًل عن المساواة بين الج 

 من اتفاق باريس واألهداف المشار إليها فيها،   6من المادة   4باآللية المنشأة بموجب الفقرة  وإذ رذكر  

 ،2-/م أ ت9، و1-/م أ ت13، و1-/م أ ت8، و21-/م أ1بالمقررات وإذ رذكر أيضاً  

 ،16-/م أإ2المقرر   وإذ ردرك 

من اتفاق   6  ( 1) من المادة 4قواعد وطرائق وإجراءات اآللية المنشأة بموجب الفقرة   يعتمد -1 
 باريس، بصيزتها الواردة في المرفق؛

في ذلك عضللللويتها ونيامها الداخلي، وفقًا  الهيلة التي سللللتشللللرف على اآللية، بما  يُعيّلن -2 
 هو مبّين في المرفق ويسميها ‘الهيلة ا شرا ية‘؛ لما

 من المرفق؛   9إلى تعيين أعضاء وأعضاء مناوبين في الهيلة ا شرا ية عماًل بالفقرة   ردعو  - 3 

 ؛2022 أن تعقد الهيلة ا شرا ية اجتماعين على األقل في عام  يقرر -4 

 رلي: إلى الهيلة ا شرا ية ما يطلب -5 

وضللللللع ألكام بشللللللأن صللللللياغة واعتماد المنهجيات، والتصللللللدرق، والتسللللللجيل، والرصللللللد،  )أ( 
التحقق وا شهاد، وا صدار، والتجدرد، وعملية التحويل األولى من سجل اآللية، وا لزاء الطوعي، وغيرها و 

من العمليات، عماًل بالفصللل ال امس، من باء إلى الم، والفصللل الثامن من المرفق )تحقيق الت يي  العام 
 من االنبعاثات العالمية(؛

 دردة لآللية:في سياق وضع واعتماد المنهجيات الج )و( 

اسللتعراض منهجيات خط األسللاس والرصللد المسللت دمة في آلية التنمية النييفة بموجب   '1'
بهللللدف تطبيقهللللا، وفق مللللا  12المللللادة   عماًل   تنبيحللللاترلمم من   من بروتوكو  كيوتو 

  

 تشير كلمة نالمادةن إلى مادة في اتفاق باريس، ما لم ربّين خالف ذلك. (1)
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باء من المرفق )المنهجيات(، في أغراض أنشللطة اآللية )ُيشللار إليها -بالفصللل ال امس
 (؛6من المادة  4لمشمولة بالفقرة  يما رلي باألنشطة ا

النير في منهجيات خط األسلاس والرصلد المسلت دمة في اآلليات األخرى القائمة على  '2'
السللوق باعتبارها ُمدخاًل يكّمل وضللع منهجيات خطوط األسللاس والرصللد عماًل بالفصللل 

 باء من المرفق )المنهجيات(؛-ال امس

مسلللللللللللت دمة في آلية التنمية النييفة وغيرها من اسلللللللللللتعراض أداة التنمية المسلللللللللللتدامة ال )ج( 
األدوات ونُيم الضلمانات المسلت دمة في اآلليات القائمة على السلوق لتعميم التنمية المسلتدامة وذلك بهدف 

 ؛2023 وضع أدوات مماثلة في إطار اآللية بحلو  نهاية عام

يللة النييفللة بهللدف اسللللللللللللللتعراض معللارير وإجراءات االعتمللاد المعمو  بهللا في آليللة التنم )د( 
 ؛2023 رلمم من تنبيحات في أغراض اآللية بحلو  نهاية عام تطبيقها وفق ما

 ا سراع باعتماد كيانات تشزيلية بوصفها كيانات تشزيلية معّينة؛ )ه( 

رتعلق بأقل البلدان  من المرفق،  يما  29كفالة تنفيذ المتطلبات المشلللللللار إليها في الفقرة  )و( 
 رية الصزيرة النامية؛نموًا والدو  الجم 

سلليما في   النير في سللبل لتشللجيع مشللاركة الشللركات الصللزيرة والصللزرى في اآللية، ال ) ( 
 أقل البلدان نموًا والدو  الجمرية الصزيرة النامية؛

النير في فر  تتي  العمل مع منبر المجتمعات المحلية والشلللللللعوو األصللللللللية وفريقه  )ح( 
 العامل التيسيرت؛

 ي خطة العمل الجنسانية وإدماج ا جراءات ذات الصلة في عمل الهيلة ا شرا ية؛ النير ف  )ط(  

إلى الهيلة ا شرا ية أن تضطلع، استنادًا إلى القواعد والطرائق وا جراءات   يطلب أيضاً  -6 
الواردة في المرفق، بصللللللياغة توصلللللليات والمضللللللي في تهيلتها لينير فيها مؤتمر األطراف العامل بوصللللللفه 

 رلي: (، بشأن ما2022اجتماع األطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة )تشرين الثاني/نوفمبر 

يامها الداخلي )بما يشلللمل شلللفا ية االجتماعات(، وتدبير وعقد االجتماعات باالسلللتناد ن  )أ( 
انتيار أت مقررات أخرى يصللللللدرها مؤتمر األطراف العامل بوصللللللفه اجتماع األطراف في   إلى المرفق وفي

 اتفاق باريس بشأن النيام الداخلي؛

في   دارية وتشزيل الهيلة، بما المستويات المناسبة لحصة العائدات الم صصة للنفقات ا   )و(  
 ذلك من أجل إتالة مساهمة دورية في لصة العائدات الم صصة للتكي  التي ُترصد لصندوق التكي ؛ 

يشلمل الرصلد المناسلب، وا بالس، والتسلاو   األنشلطة المنطوية على عمليات إ الة، بما )ج( 
لتسللللللللللللللرو، وتجنللب التللأثيرات البيليللة عمليللات ا  الللة وفترات االسللللللللللللللتحقللاق، ومعللالجللة التراجعللات، وتجنللب ا

واالجتماعية السلللللللبية األخرى، إضللللللافة إلى األنشللللللطة المشللللللار إليها في الفصللللللل ال امس من المرفق )دورة  
 (؛6من المادة  4األنشطة المشمولة بالفقرة 

 باء من المرفق )المنهجيات(؛-تطبيق المتطلبات المشار إليها في الفصل ال امس )د( 

ى الهيلة الفرعية للمشلللللللورة العلمية والتكنولوجية أن تضلللللللع، اسلللللللتنادًا إلى إل يطلب كذلك -7 
القواعلد والطرائق وا جراءات الواردة في المرفق، توصلللللللللللللليلات لينير فيهلا ويعتملدهلا مؤتمر األطراف العلاملل 

 رلي: بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس في دورته الرابعة بشأن ما
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ة ا شللللللرا ية واألطراف التي تسللللللتضللللللي  أنشللللللطة مشللللللمولة المسللللللؤوليات األخرى للهيل  )أ( 
)المشللار إليها  يما رلي باألطراف المضلليفة( بهدف أن تضللع هذه األطراف المضلليفة  6من المادة  4 بالفقرة

 وتطّبق ترتيبات وطنية خاضعة لموافقة اآللية ا شرا ية وإشرافها؛

، 6من المادة  4يفة إلى إطار الفقرة عمليات تنفيذ انتقا  األنشللطة من آلية التنمية الني )و( 
 ألأل من المرفق )انتقا  أنشطة آلية التنمية النييفة(؛-وفقًا للفصل لادت عشر

بلاء من المرفق )اسللللللللللللللت لدام وللدات خف   -عمليلات تنفيلذ الفصللللللللللللللل الحلادت عشللللللللللللللر )ج( 
 وطنيًا(؛المساهمات المحدثة األولى المحددة  االنبعاثات المعتمد في المساهمات األولى أو

، وعن ولدات  6من المادة   4إبالس األطراف المضلللللللللليفة عن أنشللللللللللطتها بموجب الفقرة  )د( 
، مع تجنب اال دواجية غير الال مة في ا بالس 6من المادة   4ال ف  الصادرة لدنشطة، المشمولة بالفقرة  
 عن المعلومات التي سبق إتالتها للجمهور؛

 ي الفصل السادس من المرفق )سجل اآللية(؛تشزيل سجل اآللية المشار إليه ف )ه( 

العمليات الال مة لتفعيل لصلللة العائدات الم صلللصلللة لتزطية النفقات ا دارية ولصلللة   )و( 
العائدات الم صللصللة لمسللاعدة البلدان األطراف النامية المعرضللة بوجه خا  لآلثار الضللارة لتزير المناخ 

المرفق )اقتطاع لصلللة العائدات الم صلللصلللة للتكي   على تزطية تكالي  التكي  وفقًا للفصلللل السلللابع من
 والنفقات ا دارية(؛

العمليلات الال ملة لتحقيق الت يي  العلام لالنبعلاثلات العلالميلة وفقلًا للفصللللللللللللللل الثلامن من  ) ( 
 المرفق )تحقيق الت يي  العام لالنبعاثات العالمية(؛

لتجنب االنبعاثات وتعميم  النير  يما إذا كان  األنشللطة يمكن أن تشللتمل على أنشللطة   )ح( 
 لفظ البيلة؛

إلى الهيلة ا شللللرا ية أن تبّيم تفعيل لصللللة العائدات المبينة في الفصللللل السللللابع   يطلب -8 
  2026 من المرفق )اقتطاع لصللللة العائدات الم صللللصللللة للتكي  والنفقات ا دارية( في موعد أقصللللاه عام

تعراض، توصلللليات بشللللأن التحسللللينات الممكنة وكل خمس سللللنوات بعد ذلك، وأن تقدم، بناء على هذا االسلللل 
التي تصلللب في تعميم الموارد المتالة لصلللندوق التكي ، لكي رنير فيها ويعتمدها مؤتمر األطراف العامل 

 بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس؛

إلى الهيلللة ا شللللللللللللللرا يللة أن تبّيم عمليللة تنفيللذ وتحقيق الت يي  العللام   يطلللب أيضلللللللللللللللاً  -9 
العلالميلة المبين في الفصلللللللللللللللل الثلامن من المرفق )تحقيق الت يي  العلام لالنبعلاثلات العلالميلة(، لالنبعلاثلات  

وكل خمس سلللنوات بعد ذلك، وأن تقدم،   2026 في ذلك النسلللبة الملوية المطبقة، في موعد أقصلللاه عام بما
قيق بناء على هذا االسلللللللتعراض، توصللللللليات بشلللللللأن التحسلللللللينات الممكنة التي تصلللللللب في تعميم عملية تح

الت يي  العلام لالنبعلاثلات العلالميلة، لكي رنير فيهلا ويعتملدهلا مؤتمر األطراف العلاملل بوصللللللللللللللفله اجتملاع 
 األطراف في اتفاق باريس؛

أن يسلللتعرض مؤتمر األطراف العامل بوصلللفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس   يقرر -10 
رتجاو   ستكما  االستعراض في موعد ال( بهدف ا2028قواعد وطرائق وإجراءات اآللية في دورته العاشرة )

 (؛2030دورته الثانية عشرة )

إلى الهيلة الفرعية للمشلللللللللورة العلمية والتكنولوجية أن تضلللللللللع توصللللللللليات بشلللللللللأن   يطلب -11 
 رلي: أعاله، بمراعاة ما 10االستعراض المشار إليه في الفقرة 
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 أعاله؛ 9-8أت توصيات تت ذها الهيلة ا شرا ية عماًل بالفقرتين   )أ( 

 النير في أت لاجة إلى مميد من الضمانات؛ )و( 

إلى الهيلة ا شلرا ية أن تدعم المنتدى المعني بتأثير تنفيذ تدابير التصلدت  يطلب أيضلاً  -12 
( في النير في سلللللللللللبل لمعالجة أت تأثيرات اجتماعية  21-/م أ1من المقرر   33)المشلللللللللللار إليها في الفقرة  

سلليما في البلدان النامية األطراف،   ، ال6من المادة  4نشللطة مشللمولة بالفقرة اقتصللادية سلللبية تنتج عن أ أو
 بناء على طلب المنتدى؛

الللذت أقر بموجبلله مؤتمر األطراف العللامللل   16-/م أ ت2المقرر    راللظ مع التقللدرر -13 
لنييفة  بوصلللفه اجتماع األطراف في بروتوكو  كيوتو رصلللد أموا  من الصلللندوق االسلللتلماني آللية التنمية ا

من بروتوكو  كيوتو وت صللللليصلللللها للصلللللندوق االسلللللتلماني لدنشلللللطة التكميلية   12المنشلللللأة بموجب المادة 
 ؛6من المادة  4الرامية إلى تسريع تنفيذ اآللية المنشأة بموجب الفقرة 

في ذللللك من خال  مراكم التعلللاون ا قليميلللة التلللابعلللة لهلللا   إلى األملللانلللة، بملللا  يطللللب -14 
يلة ا شلللللرا ية، أن تصلللللّمم وتنّفذ، بالتشلللللاور مع األطراف، برنامجًا لبناء القدرات من أجل  وبالتشلللللاور مع اله

 رلي، في جملة أمور: مساعدة األطراف الراغبة في المشاركة الطوعية في اآللية، على ما

 وضع الترتيبات المؤسسية الال مة لتنفيذ المتطلبات الواردة في المرفق؛ )أ( 

قنيللة على تصللللللللللللللميم ووضللللللللللللللع خطوط أسلللللللللللللللاس لتطبيقهللا في بلللدان تطوير القللدرة الت  )و( 
 المضيفة؛ األطراف

باآلثار التقدررية المترتبة في الميمانية على األنشطة المقرر أن تضطلع بها   يحيط علماً  -15 
 األمانة والمشار إليها في هذا المقرر؛

رر رهنلللًا بتوافر أن ُتت لللذ ا جراءات التي ُعهلللد بهلللا إلى األملللانلللة في هلللذا المق  يطللللب -16 
 المالية؛ الموارد

األطراف إلى تقديم مسلللللللاهمات إلى الصلللللللندوق االسلللللللتلماني لدنشلللللللطة التكميلية  ردعو -17 
 الرامية إلى تفعيل اآللية، على أن ُتسترد عند الطلب.
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 المرفق

من   6من المفادة   4قواعفد وطرائق وججراءات اآلليفة المنشفففففففففأة بموجف  الفقرة   
 اتفاق باريس

 التعاريف -كوالا  

 ألغراض هذه القواعد والطرائق وا جراءات: -1

من  4نشللاطي يفي بمتطلبات الفقرة   "6من المادة   4"النشففاا المشففمو/ بالفقرة    ُيقصللد ب  )أ( 
، وهلذه القواعلد والطرائق وا جراءات، وأت مقررات أخرى ذات صللللللللللللللللة لمؤتمر األطراف العلاملل 6  ( 1) الملادة

 باريس )مؤتمر/اجتماع أطراف باريس(؛بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق 

( 6-/م4-)ولدة ف  "6من المادة   4"وحدة خفض لالنبعاثات مشفمولة بالفقرة  تصلدر  )و( 
، وهللذه القواعللد والطرائق وا جراءات، وأت 6من المللادة    6-4مقللابللل الت يي  الللذت رتحقق عماًل بللالفقرات  

يس. وُتقاس بمكافي ثاني أكسللللللللليد الكربون  مقررات أخرى ذات صللللللللللة مت ذة من مؤتمر/اجتماع أطراف بار 
وتعاد  طنًا والدًا من مكافي ثاني أكسلللللللليد الكربون محسللللللللوبًا وفقًا للمنهجيات والمقاريس التي قّيمتها الهيلة 

لمقلاريس أخرى معتملدة  الحكوميلة اللدوليلة المعنيلة بتزير المنلاخ واعتملدهلا مؤتمر/اجتملاع أطراف بلاريس أو
 اريس عماًل بهذه القواعد والطرائق وا جراءات؛من مؤتمر/اجتماع أطراف ب 

  "كغراض التخفيف الفدوليفة األخرى"و  "األغراض األخرى"و  "كغراض التخفيف الفدوليفة" )ج( 
 .3-/م أ ت2)و( من مرفق المقرر 1عبارات لها نفس المعاني وفقًا للفقرة 

 باريسدور مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق  -ثانياا  

 يقدم مؤتمر/اجتماع أطراف باريس التوجيه إلى الهيلة ا شرا ية بات اذ مقررات بشأن أمور منها: -2

 النيام الداخلي للهيلة ا شرا ية؛ )أ( 

 توصيات الهيلة ا شرا ية المتعلقة بهذه القواعد والطرائق وا جراءات؛ )و( 

، لسلللللللللللب  6من المادة   4جب الفقرة المسلللللللللللائل المتعلقة بتشلللللللللللزيل اآللية المنشلللللللللللأة بمو  )ج( 
 االقتضاء.

 النيئة االشرافية -ثالثاا  

تتولى الهيلة ا شللللرا ية ا شللللراف على اآللية تح  سلللللطة مؤتمر/اجتماع أطراف باريس وبتوجيه  -3
 منه وتكون مسؤولة بالكامل أمامه.

  

 تشير كلمة نالمادةن إلى مادة في اتفاق باريس، ما لم ربّين خالف ذلك. (1)
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 النظام الداخلي -كلف 

ق باريس، وتكفل التمثيل الجزرافي الواسللع عضللوًا من أطراف اتفا 12تتألأل الهيلة ا شللرا ية من  -4
 رلي: والعاد ، وتسعى جاهدة إلى ضمان التمثيل المتوا ن بين الجنسين، وفق ما

 عضوان من كل مجموعة من مجموعات األمم المتحدة ا قليمية ال مس؛ )أ( 

 عضو والد من أقل البلدان نموًا؛ )و( 

 مية.عضو والد من الدو  الجمرية الصزيرة النا )ج( 

رنت ب مؤتمر/اجتماع أطراف باريس األعضللللاء وعضللللوًا مناوبًا لكل عضللللو في الهيلة ا شللللرا ية   -5
 على أساس ترشيحات المجموعات والفلات الممثللة.

 يعمل األعضاء واألعضاء المناوبون بصفتهم الفردية ك براء. -6

التقنيلللة   لعلميلللة أويكون األعضلللللللللللللللللاء واألعضلللللللللللللللللاء المنلللاوبون من ذوت ال برة في المجلللاالت ا -7
 القانونية ذات الصلة. االقتصادية أو -االجتماعية  أو

 يعمل األعضاء واألعضاء المناوبون لمدة سنتين. -8

في أو  عمليللة   -أعاله، رنت للب مؤتمر/اجتمللاع أطراف بللاريس    8بصللللللللللللللرف النير عن الفقرة   -9
اوبين لمدة ثالل سلللللللنوات نصلللللللأل األعضلللللللاء واألعضلللللللاء المن  -انت او لدعضلللللللاء واألعضلللللللاء المناوبين  

والنصللأل اآلخر لمدة سللنتين. وبعد ذلك، أت عند انقضللاء مدة والية هؤالء األعضللاء واألعضللاء المناوبين،  
رنت ب مؤتمر/اجتماع أطراف باريس األعضللاء البدالء واألعضللاء المناوبين لمدة سللنتين. وييل األعضللاء  

 واألعضاء المناوبون في مناصبهم لتى ُرنت ب خلأل لهم.

تبدأ فترة والية العضلللو في االجتماع األو  للهيلة ا شلللرا ية في السلللنة التقويمية التي تلي انت ابه  -10
 وتنتهي مباشرة قبل االجتماع األو  للهيلة ا شرا ية في السنة التقويمية التي تنتهي فيها المدة.

في  ال، بما لية أميحدد عدد فترات عضوية أت ش ع في فترتين كحد أقصى، سواء بصورة متتا -11
 ذلك أت فترة يكون فيها الش ع عضوًا مناوبًا.

عضللللو  رتمّكن خالفًا لذلك من االسللللتمرار كعضللللو أو لم عضللللو مناوو أو إذا اسللللتقا  عضللللو أو -12
منللاوو، يجو  للهيلللة ا شللللللللللللللرا يللة أن تقرر، بمراعللاة اقتراو موعللد الللدورة الاللقللة لمؤتمر/اجتمللاع أطراف  

تبقى من المدة على  عضلللللللللللو بدرل مناوو من نفس الفلة الممثلة ليعمل ما ل أوباريس، تعيين عضلللللللللللو بدر 
 هذه الحالة ُيحسب التعيين كفترة والدة. أساس ترشي  من الفلة الممّثلة ذات الصلة، وفي

إنهاء عضلللللويتهم  يجو  لمؤتمر/اجتماع أطراف باريس تعليق مهام أعضلللللاء وأعضلللللاء مناوبين أو -13
 في الحاالت التالية:

 يفصحوا عن لالة تضارو في المصال ؛ إذا لم )أ( 

 يحضروا اجتماعين متتاليين دون مبرر مناسب. إذا لم )و( 

ُتزّطى تكالي  مشللللللللاركة األعضللللللللاء واألعضللللللللاء المناوبين من لصللللللللة العائدات الم صللللللللصللللللللة   -14
 ا دارية. للنفقات

والمحتمل والمتصلللللور، ويقع  رتجنب األعضلللللاء واألعضلللللاء المناوبون تضلللللارو المصلللللال  الفعلي  -15
 رلي: عليهم ما
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 متصور في بداية االجتماع؛ محتمل أو أن يصرلوا بأت تضارو مصال  فعلي أو )أ( 

يشلللللللللللمل عملية ات اذ  بما -أن رتنحوا عن المشلللللللللللاركة في أت عمل للهيلة ا شلللللللللللرا ية   )و( 
 متصور؛ محتمل أو رنطوت  يما رتصل بهم على تضارو مصال  فعلي أو - القرار

 أن يمتنعوا عن أت سلوك قد رتعارض مع متطلبات االستقاللية والحياد. )ج( 

رتماشللى مع أفضللل الممارسللات ومقررات   يكفل األعضللاء واألعضللاء المناوبون لفظ السللرية، بما -16
 مؤتمر/اجتماع أطراف باريس وقرارات الهيلة ا شرا ية ذات الصلة.

يلة ا شللللللرا ية من ثالثة أرباع األعضللللللاء على األقل، رتشللللللّكل النصللللللاو القانوني الجتماعات اله -17
 يشمل األعضاء المناوبين في لالة تصرفهم كأعضاء فقط. بما

رئيسلللللللًا ونائبًا للرئيس من بين أعضلللللللائها. وييل الرئيس ونائب  تنت ب الهيلة ا شلللللللرا ية كل عام -18
 الرئيس في منصبيهما لتى ُرنت ب من ي لفهما.

في ذلك عن طريق الوسللائل ا لكترونية،   لة ا شللرا ية مفتولة للجمهور، بماتكون اجتماعات الهي  -19
 يكن االجتماع مزلقًا ألسباو تتعلق بحفظ السرية. لم ويتاح التسجيل بالوسائل ا لكترونية ما

 تكن محاطة بالسرية. لم تتاح للجمهور وثائق اجتماعات الهيلة ا شرا ية، ما -20

شللللفا ية عملية ات اذ القرار، وتتي  للجمهور االطالع على قراراتها وإطارها   تكفل الهيلة ا شللللرا ية -21
 يشمل المعارير وا جراءات والوثائق ذات الصلة. المتعلق بات اذ القرار، بما

ُتت ذ قرارات الهيلة ا شللللللللرا ية بتوافق اآلراء ليثما كان ذلك ممكنًا. وإذا اسللللللللُتنفدت جميع الجهود  -22
يشللللمل   في اآلراء، ُتطرح القرارات للتصللللوي  وُتعتمد بأغلبية ثالثة أرباع األعضللللاء، بماللتوصللللل إلى توافق 

 األعضاء المناوبين في لالة تصرفهم كأعضاء لاضرين ومصوتين فقط.

 تعتمد الهيلة ا شرا ية تقارير عن اجتماعاتها وتتيحها للجمهور. -23

 اإلدارة والمنام -باء 

فقًا للمقررات ذات الصللة الصلادرة عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، تضلطلع الهيلة ا شلرا ية، و  -24
 رلي: بما

د المتطلبات والعمليات الال مة لتشزيل اآللية  يما )أ(   رتعلق بأمور منها: ُتحدّل

 اعتماد كيانات تشزيلية بصفتها كيانات تشزيلية معّينة؛ '1'

بمنهجيات اآللية( و/أو خطوط    وضللللع و/أو اعتماد المنهجيات )المشللللار إليها  يما رلي '2'
 ؛6من المادة  4األساس المولدة لدنشطة المشمولة بالفقرة 

، وتجدرد فترات استحقاق  6من المادة  4تسجيل أنشطة بوصفها أنشطة مشمولة بالفقرة  '3'
، وإصلدار ولدات ال ف  المشلمولة 6من المادة  4األنشلطة المسلجلة المشلمولة بالفقرة 

 دة؛من الما 4بالفقرة 

كفالة أن ُرتقيلد في األنشللللللللطة بفترات  منية قصللللللللوى معقولة فاصلللللللللة بين خطوات دورة   '4'
 األنشطة؛

 سجل اآللية؛ '5'



FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

37 GE.22-03277 

لصللللللة العائدات المقتطعة من أجل مسللللللاعدة البلدان النامية األطراف المعرضللللللة بوجه   '6'
 خا  لآلثار الضللللللارة لتزير المناخ على تزطية تكالي  التكي  وفق الفصللللللل السللللللابع

 أدناه )اقتطاع لصة العائدات الم صصة للتكي  والنفقات ا دارية(؛

تحقيق الت يي  العام لالنبعاثات العالمية على النحو المبّين في الفصلللللللللللللل الثامن أدناه  '7'
 )تحقيق الت يي  العام لالنبعاثات العالمية(؛

د الكيللانللات  الموافقللة على الترتيبللات الوطنيللة التي رت للذهللا الطرف المضللللللللللللللي  العتمللا '8'
يشلللللمل تطبيق  التشلللللزيلية وا شلللللراف على هذه الترتيبات؛ وتطوير منهجيات اآللية، بما

خطوط األسلللللللللللللاس والمتطلبات المنهجية األخرى على النحو المحدد بموجب الفصلللللللللللللل 
بلاء أدنلاه )المنهجيلات(؛ وتطبيق فترات االسللللللللللللللتحقلاق وتجلدرلدهلا على نحو   -ال لامس  

 أكثر صرامة منها؛ أل وجيم وطاء أدناه، أوأل-متسق مع ألكام الفصل ال امس

الفقرة الحادية عشللرة من درباجة اتفاق باريس، التي تقر بأن تزير المناخ يشللكل شللاغاًل  '9'
مشللللتركًا للبشللللرية، وأنه رنبزي لدطراف، عند ات اذ ا جراءات للتصللللدت لتزير المناخ،  

علقة بحقوق ا نسلللللللللللللان،  يقع على كل منها من التمامات مت  أن تحترم وتعم  وتراعي ما
والحق في الصلللللللللللللحة، ولقوق الشلللللللللللللعوو األصللللللللللللللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين 
واألطفا  واألشللل ا  ذوت ا عاقة واألشللل ا  الذرن يييشلللون أوضلللاعًا هشلللة، والحق  

 في التنمية، فضاًل عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وا نصاف بين األجيا ؛

 ضمانات قوية واجتماعية وبيلية؛تطبيق  '10'

وضلع أدوات ونُهج لتقييم المعلومات وا بالس عنها  يما رتصلل بكييية إسلهام كل نشلاط   '11'
في تعميم التنمية المسللتدامة، مع ا قرار بأن النير في التنمية المسللتدامة مسللألة تدخل 

 في الصالليات الوطنية؛

 الطويلة األجل التفاق باريس؛كفالة أن تيسر اآللية تحقيق األهداف  '12'

 تعتمد كيانات تشزيلية بوصفها كيانات تشزيلية معّينة؛ )و( 

 تدعم تنفيذ اآللية من خال  جملة أمور منها: )ج( 

إنشللاء وإدامة موقع شللبكي للمعلومات المتعلقة باألنشللطة المقترلة والمسللجلة المشللمولة   '1'
 ة؛يحفظ السري  ، رهنًا بما6من المادة  4بالفقرة 

ات اذ التدابير المناسللللللللبة لتعميم الوجود ا قليمي للكيانات التشللللللللزيلية المعّينة في جميع  '2'
 المناطق؛

 تعميم الوعي العام باآللية؛ '3'

 تيسير الحوار مع األطراف المضيفة وأصحاو المصلحة اآلخرين في إطار اآللية؛ '4'

بشلأن جميع األنشلطة المسلّجلة   تقديم معلومات عامة إلى مؤتمر/اجتماع أطراف باريس '5'
التي يسلللللتضللللليفها كل طرف، وجميع ولدات ال ف   6من المادة  4المشلللللمولة بالفقرة 
 الصادرة لهذه األنشطة؛ 6من المادة  4المشمولة بالفقرة 

 تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ '6'

 ُتقّدم تقريرًا سنويًا إلى مؤتمر/اجتماع أطراف باريس. )د( 
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 دور األمانة -جيم 

ووفقًا للمقررات ذات الصللللللة الصلللللادرة عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، تتصلللللرف    17عماًل بالمادة   -25
 األمانة باعتبارها أمانة للهيلة ا شرا ية وتؤدت مهامها في تشزيل اآللية وفقًا لهذه القواعد والطرائق وا جراءات. 

 المسؤوليات المتعلقة بالمشاركة -رابعاا  

 رلي: ، قبل المشاركة في اآللية، ما 6من المادة    4طرف يستضي  أنشطة مشمولة بالفقرة يكفل كل   -26

 أن يكون طرفًا في اتفاق باريس؛ )أ( 

 2أن يكون قد أعد مسلللللللاهمة محددة وطنيًا وأبلغ بها وأن يعمل على تعهدها وفقًا للفقرة   )و( 
 ؛4من المادة 

 ة وأن يكون قد أبلغ األمانة بهذا التعيين؛أن يكون قد عّين سلطة وطنية معنية باآللي  )ج( 

أن يكون قد أعلم الهيلة ا شلللللللرا ية علنًا بكييية إسلللللللهام مشلللللللاركته في اآللية في النهوض  )د( 
 يشمل ا قرار بأن النير في التنمية المستدامة مسألة تدخل في الصالليات الوطنية؛  بالتنمية المستدامة، بما 

 6من المادة  4 شلرا ية علنًا بأنواع األنشلطة المشلمولة بالفقرة أن يكون قد أعلم الهيلة ا )ه( 
جيم أدناه )الموافقة والترخيع(، وبكييية إسهام هذه -التي سينير في الموافقة عليها عماًل بالفصل ال امس

األنواع من األنشلللطة وأت عمليات خف  مرتبطة بها في تحقيق مسلللاهمته المحددة وطنيًا، عند االقتضلللاء،  
سللللتراتيجيته الطويلة األجل للتنمية ال ييضللللة انبعاثات غا ات الدفيلة، إذا كان قد قدم اسللللتراتيجية من ا وفي

 األهداف الطويلة األجل التفاق باريس. هذا القبيل، وفي

 رلي: يجو  للطرف المضي  أن يحّدد للهيلة ا شرا ية، قبل المشاركة في اآللية، ما -27

 -في ذلك عنصللر ا ضللا ية  بما -ن المتطلبات المنهجية ُنُهج خط األسللاس وغيرها م )أ( 
، إضلللافة إلى هذه القواعد 6من المادة  4رنوت اسلللتضلللافته من المشلللاريع المشلللمولة بالفقرة  المنطبقة على ما

والطرائق وا جراءات ورهنًا بها ووفقًا لها، وتح  إشلللللللللراف الهيلة ا شلللللللللرا ية، ورهنًا بالمقررات األخرى ذات  
يشللمل شللرح كييية توافق تلك النُهج والمتطلبات مع   ذة من مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، وبماالصلللة المت 

مسللاهمته المحددة وطنيًا ومع اسللتراتيجيته الطويلة األجل للتنمية ال ييضللة انبعاثات غا ات الدفيلة إذا كان 
 قد قدم استراتيجية من هذا القبيل؛

من  4وت اسللتضللافته من أنشللطة مشللمولة بالفقرة رن  فترات االسللتحقاق المنطبقة على ما )و( 
في ذللك إمكلانيلة تجلدرلد فترات االسللللللللللللللتحقلاق، رهنلًا بهلذه القواعلد والطرائق وا جراءات وتحل    ، بملا6الملادة  

إشللللراف الهيلة ا شللللرا ية، ووفقًا للمقررات األخرى ذات الصلللللة التي رت ذها مؤتمر/اجتماع أطراف باريس،  
ق فترات االسللتحقاق هذه مع مسللاهماته المحددة وطنيًا ومع اسللتراتيجيته الطويلة  يشللمل شللرح كييية تواف وبما

 األجل للتنمية ال ييضة انبعاثات غا ات الدفيلة إذا كان قد قدم استراتيجية من هذا القبيل.

 رلي: يكفل كل طرف مضي ، على أساس مستمر، ما -28

 ؛4من المادة  2وفقًا للفقرة أن يستمر في تعهد مساهمة محددة وطنيًا  )أ( 

أن تسللللهم مشللللاركته في اآللية في تنفيذ مسللللاهمته المحددة وطنيًا واسللللتراتيجيته الطويلة   )و( 
 األجل للتنمية ال ييضة انبعاثات غا ات الدفيلة إذا كان قد قدم استراتيجية من هذا القبيل.
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، 4من الملادة    6لنلاميلة، وعماًل بلالفقرة رتعلق بلأقلل البللدان نموًا واللدو  الجمريلة الصللللللللللللللزيرة ا  يملا -29
ُيسلللللللللللم باليروف ال اصلللللللللة لهذه الفلة ليثما تكون لهذه القواعد والطرائق وا جراءات صللللللللللة بالمسلللللللللاهمات  
المحددة وطنيًا، ويمكن االعتراف بجوانب أخرى من اليروف ال اصللة لهذه الفلة في مقررات أخرى رت ذها 

 علق بهذه القواعد والطرائق وا جراءات.رت  مؤتمر/اجتماع أطراف باريس  يما

 6من المادة  4دورة األنشطة المشمولة بالفقرة  -خامساا  

 تصميم األنشطة -كلف 

ال اصلللللة المشلللللاركة في نشلللللاط من األنشلللللطة )يشلللللار إليها  يما رلي  تضلللللطلع الكيانات العامة أو -30
بوضلللع  6من المادة  4مواًل بالفقرة بالمشلللاركين في النشلللاط( والراغبة في تسلللجيل نشلللاط بوصلللفه نشلللاطًا مشللل 

تصلللللللللللميم للنشلللللللللللاط وفقًا للمتطلبات الواردة في هذا الفصلللللللللللل وأت متطلبات أخرى ذات صللللللللللللة معتمدة من 
 الهيلة ا شرا ية. مؤتمر/اجتماع أطراف باريس أو

 رلي: ُيشترط في النشاط ما -31

يشمل  إضافي، بما ُيصّمم بحيث يحقق الت يي  من انبعاثات غا ات الدفيلة على نحو )أ( 
خف  االنبعاثات، و يادة عمليات ا  الة، وتعميم الفوائد المشلللللللتركة للت يي  الناتجة عن إجراءات التكي  
و/أو خطط التنويع االقتصللللادت )ُيشللللار إلى ذلك إجمااًل بت ييضللللات االنبعاثات(، دون أن رؤدت إلى  يادة 

 في االنبعاثات العالمية؛

أت نشللللللاط من نوع آخر توافق عليه  برنامجًا لدنشللللللطة أو  أويمكن أن يكون مشللللللروعاً  )و( 
 الهيلة ا شرا ية؛

 ُيصّمم بحيث يحقق ت ييضات لالنبعاثات في بلد الطرف المضي ؛ )ج( 

 رلي: وُيشترط  يه أيضًا ما )د( 

تحقيق فوائد لبيبية وقابلة للبياس وطويلة األجل  يما رتصللللللللل بتزير المناخ وفقًا للفقرة   '1'
 ؛21-/م أ1( من المقرر )و37

تقليل م اطر عدم اسللللتمرار ت ييضللللات االنبعاثات على امتداد فترات متعددة من تنفيذ  '2'
المسلللللللللللاهمات المحددة وطنيًا، وضلللللللللللماُن معالجة التراجعات التي تحدل معالجة كاملة 

 ليثما وقع ؛

سللللللللاو  تقليل م اطر التسللللللللرو وإدراج التسللللللللوية الال مة مقابل أت تسللللللللرو متبق في ل '3'
 عمليات إ التها؛ ت ييضات االنبعاثات أو

 تقليل التأثيرات البيلية واالجتماعية السلبية وتجنبها ليثما أمكن؛ '4'

رتسللق  ي ضللع النشللاط للتشللاور المحلي وكذلك، عند اللموم، للتشللاور دون الوطني، بما )ه( 
ت المحلية والشلللللللللعوو األصللللللللللية،  رتعلق بمشلللللللللاركة الجمهور والمجتمعا مع الترتيبات المحلية المنطبقة  يما

 لسب االقتضاء؛

 6من المادة  4ُيطبّلق النشللاط فترة اسللتحقاق  صللدار ولدات ال ف  المشللمولة بالفقرة  )و( 
سلللللللللنوات دون خيار تجدرد،  10 سلللللللللنوات، قابلة للتجدرد مرتين على األكثر، أو 5تبلغ في الحد األقصلللللللللى  

تي تنطوت على عمليات إ الة، فترة اسلتحقاق تبلغ في الحد  في لالة األنشلطة ال رتناسلب مع النشلاط، أو بما
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رتناسب مع النشاط، ورهنًا بموافقة الهيلة ا شرا ية،   سنة قابلة للتجدرد مرتين على األكثر، بما 15األقصى  
تبدأ فترة االسللتحقاق   )و( أعاله. وال27أت فترة اسللتحقاق أقصللر يحددها الطرف المضللي  عماًل بالفقرة  أو

 .2021 قبل عام

باء أدناه )المنهجيات( وتوافق عليها -يطبق النشلللللاط منهجية لآللية توضلللللع وفقًا للفصلللللل ال امس -32
 رلي: الهيلة ا شرا ية بعد تقييمها التقني، من أجل ما

 وضع خط أساس لحساو ت ييضات االنبعاثات التي سيحققها النشاط؛ )أ( 

 إثبات عنصر ا ضا ية في النشاط؛ )و( 

 لة الرصد الدقيق لت ييضات االنبعاثات؛كفا )ج( 

 لساو ت ييضات االنبعاثات التي لققها النشاط. )د( 

 المننجيات -باء 

تشللّجع منهجيات اآللية الطموح مع مرور الوق ؛ وتشللّجع المشللاركة الواسللعة؛ وتتسللم بأنها واقيية   -33
سللللليناريو نسلللللير األمور كالمعتادن؛ وتتجنب وشلللللفافة ومحافية وذات مصلللللداقية ومتوخية لمسلللللتوى أدنى من 

التسللللللرو، لسللللللب االقتضللللللاء؛ وتعترف بالطلب المكبوت؛ وتتماشللللللى مع هدف درجة الحرارة الطويل األجل  
رتعلق بكل  التفاق باريس، وتسلهم في التقاسلم العاد  لفوائد الت يي  بين األطراف المشلاركة؛ وتسلاهم،  يما

ات في بلد الطرف المضللي ؛ وتتماشللى مع مسللاهمته المحددة  طرف مشللارك، في خف  مسللتويات االنبعاث 
وطنيًا، عند االقتضلللاء، ومع اسلللتراتيجيته الطويلة األجل للتنمية ال ييضلللة انبعاثات غا ات الدفيلة، إذا كان 

 قد قدم استراتيجية من هذا القبيل، ومع أهداف اتفاق باريس الطويلة األجل.

والبارامترات ومصللللللادر البيانات والمعاملالت الرئيسللللللية ذات تشللللللمل منهجيات اآللية االفتراضللللللات   -34
في ذلك  الصللللللة، وتأخذ في االعتبار الاليقين والتسلللللرو والسلللللياسلللللات والتدابير واليروف ذات الصللللللة، بما

المحليللة، واالجتمللاعيللة، واالقتصللللللللللللللللاديللة، والبيليللة، والتكنولوجيللة، وتعللالج  اليروف الوطنيللة، وا قليميللة أو
 االقتضاء.التراجعات عند 

الهيلة  أصلحاو المصللحة أو األطراف المضليفة أو يمكن أن يضلطلع المشلاركون في األنشلطة أو -35
ا شللللرا ية بوضللللع منهجيات اآللية. وتوافق الهيلة ا شللللرا ية على منهجيات اآللية عندما تسللللتوفي متطلبات 

 ا شرا ية. هذه القواعد والطرائق وا جراءات وكذلك المتطلبات التي تحددها الهيلة

تتطلللّب كللل منهجيللة من منهجيللات اآلليللة تطبيق ألللد النُهج )أو النُهج( الواردة أدنللاه لتحللدرللد خط   -36
يشللللللللللللللملل تقلديم  األسللللللللللللللاس، بمراعلاة أت توجيهلات للهيللة ا شللللللللللللللرا يلة، وبتبرير ملدى مالءملة ال يلارات، بملا

يشللللللللللمل  أعاله، وبما  35و 33ين  المعلومات المتعلقة بكييية اتسللللللللللاق نهج خط األسللللللللللاس المقترح مع الفقرت 
 التسليم بإمكانية أن يحدد الطرف المضي  مستوى أكثر طمولًا وفقًا لتقدرره:

 رلي: نهج قائم على األداء رراعي ما 

أفضللللللل التكنولوجيات المتالة التي تمثل مسللللللار عمل مجديًا من المنيور االقتصللللللادت   '1'
 وسليمًا بيليًا، عند اللموم؛

يعاد  على األقل متوسلللللللللط مسلللللللللتوى  ح يحدد  يه خط األسلللللللللاس بمانهج مييارت طمو  '2'
انبعاثات أفضلللللللللللللل األنشلللللللللللللطة المقاَرنة أداًء التي تتي  نواتج وخدمات مماثلة في نطاق  

 يروف اجتماعية واقتصادية وبيلية وتكنولوجية مماثلة؛ محدد وفي



FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1 

41 GE.22-03277 

ي اتجاه النقصلللللللللان التاري ية الحالية المسلللللللللّواة ف نهج مسلللللللللتند إلى االنبعاثات الفعلية أو '3'
 أعاله. 33لكفالة التوافق مع الفقرة 

يمكن أن تتولى الهيلة ا شللللرا ية وضللللع خطوط أسللللاس مولدة بناء على طلب الطرف المضللللي   -37
يمكن أن يضلللعها الطرف المضلللي  وتوافق عليها الهيلة ا شلللرا ية. وتوضلللع خطوط األسلللاس المولدة   كما

قطاع ذت الصلللللة في بلد الطرف المضللللي  وتكون متسللللقة مع وفق أعلى مسللللتوى ممكن من التجميع في ال
 أعاله. 33الفقرة 

تحدد كل منهجية من منهجيات اآللية النهج المتبع في إثبات عنصلللللر إضلللللا ية النشلللللاط. وينبزي   -38
يكن ليحدل في غياو لوافم من اآللية،  إثبات ا ضللللا ية باالسللللتناد إلى تقييم قوت ربين  يه أن النشللللاط لم

في ذلك التشللللللللريعات، وبمراعاة ت يي  رتجاو  أت  جميع السللللللللياسللللللللات الوطنية ذات الصلللللللللة، بماباعتبار  
اللوائ  التنييمية، وباعتماد نهج متحفظ رتجنب االنزالق في مسلللللتويات انبعاثات   ت يي  رتطلبه القانون أو

 أعاله. 33تتفق مع الفقرة  ممارسات كثيفة الكربون ال تكنولوجيات أو أو

طة  ثبات عنصللر ا ضللا ية في لالة أت بلد من أقل يجو  لهي  -39 لة ا شللراف أن تطّبق نُهجًا مبسللّ
دولة من الدو  الجمرية الصلزيرة النامية بناء على طلب ذلك الطرف، ووفقًا للمتطلبات التي  البلدان نموًا أو

 تضعها الهيلة ا شرا ية.

 الموافقة والترخيص -جيم 

يلة ا شللللللرا ية موافقة على النشللللللاط قبل طلب التسللللللجيل. وتشللللللمل يقّدم الطرف المضللللللي  إلى اله -40
 رلي: الموافقة ما

 التأكيد أن النشاط سيعم  التنمية المستدامة في البلد المضي  ومعلومات تبّين كييية ذلك؛  )أ( 

الموافقة على أت تجدرد محتمل لفترة االسللللتحقاق، إذا كان الطرف رنوت السللللماح للنشللللاط   )و( 
د فترة االسلللللتحقاق األولى، في الحالة التي يكون الطرف قد لدد فيها أن با مكان تجدرد فترات  بأن يسلللللتمر بع 

 )و( أعاله؛ 27التي يعتمم استضافتها عماًل بالفقرة   6من المادة  4استحقاق األنشطة المشمولة بالفقرة 

هو متوقع  ماشرح كييية ارتباط النشاط بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكييية إسهام  )ج( 
عمليات إ الة لالنبعاثات في المسللللللاهمات المحددة وطنيًا للطرف المضللللللي  واألغراض   من ت ييضللللللات أو

 .6من المادة  1المشار إليها في الفقرة 

بشللللللأن  6)و( من المادة 4يقدم الطرف المضللللللي  إلى الهيلة ا شللللللرا ية ترخيصللللللًا بموجب الفقرة  -41
 ا مشاركة في النشاط بموجب اآللية.خاصة بصفته إشراك كيانات عامة أو

إذا كان ررّخع باسلللت دام ولدات   ُيقّدم الطرف المضلللي  إلى الهيلة ا شلللرا ية بيانًا يحّدد  يه ما -42
والصللادرة ألغراض النشللاط في تحقيق المسللاهمات المحددة وطنيًا  6من المادة   4ال ف  المشللمولة بالفقرة 

رّخع   . وإذا ملللا3-/م أ ت2هو محلللدد في المقرر   ى وفق ملللاو/أو في أغراض الت يي  اللللدوليلللة األخر 
الطرف المضللللي  بأت اسللللت دامات من هذا القبيل، يمكنه تقديم المعلومات ذات صلللللة بهذا الترخيع، من 

لالة ترخيع الّطرف المضللي  باسللت دام ولدات ال ف  المشللمولة   قبيل أت شللروط وألكام منطبقة. وفي
ض الت يي  اللدوليلة األخرى، رتعّين عليله أن يحلّدد نعمليلة التحويلل األولىن  في أغرا  6من الملادة    4بلالفقرة  

 .3-/م أ ت2)و( من مرفق المقرر 2وفقًا للفقرة 

في المسلللاهمات المحددة وطنيًا   6من المادة   4ال يجو  اسلللت دام ولدات ال ف  المشلللمولة بالفقرة  -43
أعاله. ويطّبق الطرف المضللي    42ع وفقًا للفقرة  إذا كان  موضللع ترخي  في أغراض الت يي  الدولية إال  أو 
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التي كان  موضللللع عملية تحويل  6من المادة   4تسللللويات مقابل ولدات ال ف  االنبعاثات المشللللمولة بالفقرة 
أولى وفقًا للفصللللللللللللين التاسلللللللللللع )تجّنب اسلللللللللللت دام ولدات خف  االنبعاثات من جانب أكثر من طرف والد( 

نبعاثات في أغراض الت يي  الدولية األخرى( أدناه، ويطّبق تسلللللللويات والعاشلللللللر )اسلللللللت دام ولدات خف  اال 
المقتطعة كحصللللللللللة من العائدات وفقًا    6من المادة   4مقابل ولدات ال ف  ذات الصلللللللللللة المشللللللللللمولة بالفقرة 

للفصللللللللل السللللللللابع أدناه )اقتطاع لصللللللللة العائدات الم صللللللللصللللللللة للتكي  والنفقات ا دارية( والملزاة ألغراض  
 م لالنبعاثات العالمية وفقًا للفصل الثامن أدناه )تحقيق الت يي  العام لالنبعاثات العالمية(. الت يي  العا 

المرخع  6من المادة  4ُيطّبق الطرف المضللي  تسللوية مقابل ولدات ال ف  المشللمولة بالفقرة  -44
الت يي    بها ألغراض أخرى، وفقًا للفصلللللل العاشلللللر أدناه )اسلللللت دام ولدات خف  االنبعاثات في أغراض

 6من المادة  4الدولية األخرى(، ويطّبق تسلللللللللويات مقابل ولدات ال ف  ذات الصللللللللللة المشلللللللللمولة بالفقرة 
المقتطعة كحصلللللة من العائدات وفقًا للفصلللللل السلللللابع أدناه )اقتطاع لصلللللة العائدات الم صلللللصلللللة للتكي  

فقلًا للفصللللللللللللللل الثلامن أدنلاه )تحقيق والنفقلات ا داريلة( والملزلاة ألغراض الت يي  العلام لالنبعلاثلات العلالميلة و 
 الت يي  العام لالنبعاثات العالمية(.

 6)و( من المادة 4تقدم األطراف المشللاركة األخرى إلى الهيلة ا شللرا ية ترخيصللًا بموجب الفقرة  -45
خاصة بصفتها مشاركة في النشاط بموجب اآللية قبل أت عملية تحويل أولى  بشأن إشراك كيانات عامة أو

الكيان  إلى لسلللللللاو سلللللللجل اآللية ال ا  بهذا الطرف أو 6من المادة  4ت خف  مشلللللللمولة بالفقرة لولدا
 ال ا . العام أو

 التصديق -دا/ 

يضللطلع الكيان التشللزيلي المعّين بتقييم النشللاط على نحو مسللتقل وفقًا للمتطلبات المبينة في هذه  -46
لصللللللللللللة التي رت ذها مؤتمر/اجتماع أطراف باريس،  القواعد والطرائق وا جراءات، والمقررات األخرى ذات ا

 والمتطلبات ذات الصلة التي تعتمدها الهيلة ا شرا ية )يشار إلى ذلك  يما رلي بالتصدرق(.

 التسجيل -هاء 

إذا اسلللتنتج الكيان التشلللزيلي المعّين أن نتيجة التصلللدرق إيجابية، يقدم إلى الهيلة ا شلللرا ية طلب   -47
 ة التصدرق وفقًا للمتطلبات ذات الصلة المعتمدة من الهيلة ا شرا ية.تسجيل مشفوعًا بنتيج

يسلللللللدد المشلللللللاركون في النشلللللللاط لصلللللللة من العائدات، تبلغ مقدارًا يحدده مؤتمر/اجتماع أطراف   -48
باريس، في ضللللللوء الحجم المحتمل للنشللللللاط، لتزطية النفقات ا دارية المتعلقة بتسللللللجيل النشللللللاط عند تقديم  

 التسجيل.طلب 

إذا قررت الهيلة ا شللللللرا ية أن التصللللللدرق ونتيجته يييان بالمتطلبات ذات الصلللللللة التي اعتمدتها،   -49
 .6من المادة  4تسجل النشاط باعتباره نشاطًا مشمواًل بالفقرة 

 الرصد -واو 

 ررصلللد المشلللاركون في النشلللاط ت ييضلللات االنبعاثات التي يحققها النشلللاط خال  كل فترة رصلللد، -50
وفقًا للمتطلبات ذات الصللة التي تعتمدها الهيلة ا شلرا ية. ويرصلد المشلاركون في النشلاط أيضلًا التراجعات  

 المحتملة خال  فترة تقررها الهيلة ا شرا ية.
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 التحقق واإلشناد -زاي 

من  4يضلللطلع كيان تشلللزيلي معّين على نحو مسلللتقل باسلللتعراض تنفيذ النشلللاط المشلللمو  بالفقرة  -51
وتحدرد ت ييضلللللات االنبعاثات التي لققها خال  فترة الرصلللللد )ُيشلللللار إلى ذلك  يما رلي بالتحقق(  6المادة 

المبينللللة في هللللذه القواعللللد والطرائق وا جراءات، والمقررات األخرى ذات الصلللللللللللللللللللة   بللللالمتطلبللللات  مقللللارنللللة 
ا ية، ويقّدم تأكيدًا خطيًا  لمؤتمر/اجتماع أطراف باريس، والمتطلبات ذات الصللللللة المعتمدة من الهيلة ا شلللللر 

 لت ييضات االنبعاثات المتحقق منها )يشار إلى ذلك  يما رلي با شهاد(.

 اإلصدار -حاء 

م الكيان التشللزيلي المعّين 6من المادة  4ألغراض إصللدار ولدات ال ف  المشللمولة بالفقرة  -52 ، ُيقدّل
ا شللهاد وفقًا للمتطلبات ذات الصلللة المعتمدة إلى الهيلة ا شللرا ية طلب إصللدار مشللفوعًا بنتيجة التحقق وب 

 من الهيلة ا شرا ية.

إذا قررت الهيلة ا شلللرا ية أن التحقق وا شلللهاد ونتائجهما يسلللتو يان المتطلبات ذات الصللللة التي  -53
 .6من المادة  4اعتمدتها، توافق على إصدار ولدات ال ف  المشمولة بالفقرة 

قًا للمتطلبات ذات الصللللللة المعتمدة من الهيلة ا شلللللرا ية، ولدات  يصلللللدر مدرر سلللللجل اآللية، وف -54
 ويقّيدها في سجل اآللية. 6من المادة  4ال ف  المشمولة بالفقرة 

المرخع باسللللللت دامها  6من المادة  4يمّيم سللللللجل اآللية بين ولدات ال ف  المشللللللمولة بالفقرة  -55
راض الت يي  اللدوليلة األخرى عماًل بلالفصللللللللللللللل  لتحقيق األهلداف المحلددة وطنيلًا و/أو بلاسللللللللللللللت لدامهلا ألغ

في ذلللك أت اسللللللللللللللت للدامللات محللددة مرخع بهللا لولللدات   جيم أعاله )الموافقللة والترخيع(، بمللا-ال للامس
 .6من المادة  4ال ف  المشمولة بالفقرة 

 تجديد فترة االستحقاق -طاء 

وفقًا لمقررات أخرى  6 من المادة 4يجو  تجدرد فترة االسللللتحقاق لنشللللاط مسللللجل مشللللمو  بالفقرة  -56
ذات صلة صادرة عن مؤتمر/اجتماع أطراف باريس والمتطلبات ذات الصلة المعتمدة من الهيلة ا شرا ية،  

 )و(.27إذا وافق الطرف المضي  على هذا التجدرد وفقًا للفقرة 

قني رنجمه توافق الهيلة ا شلللللرا ية والطرف المضلللللي  على تجدرد فترة االسلللللتحقاق بعد إجراء تقييم ت  -57
 كيان تشزيلي معّين لتحدرد التحدرثات الال مة ل ط األساس، وعنصر ا ضا ية، والتقدرر الكمي لالنبعاثات. 

 عملية التحويل األولى من سجل اآللية -ياء 

في المائة من ولدات ال ف    5 رنفذ مدرر سلللللللللللللجل اآللية، عند ا صلللللللللللللدار، عملية تحويل أولى ل  -58
إلى لسلاو يحو ه صلندوق التكي  في سلجل اآللية خا  بمسلاعدة   6من المادة   4قرة الصلادرة المشلمولة بالف 

 البلدان األطراف النامية المعرضة بوجه خا  لآلثار الضارة لتزير المناخ على تحمل تكالي  التكي . 

يقل  رنّفذ مدرر سلللجل اآللية أيضلللًا، عند ا صلللدار، عملية تحويل أولى، بهدف ا لزاء، لمقدار ال -59
، إلى لسلللللللللللاو ا لزاء 6من المادة   4في المائة من ولدات ال ف  الصلللللللللللادرة المشلللللللللللمولة بالفقرة   2عن  

ال للا  بتحقيق الت يي  العللام لالنبعللاثللات العللالميللة وفقللًا للفصلللللللللللللللل الثللامن أدنللاه )تحقيق الت يي  العللام 
 لالنبعاثات العالمية(.
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لباقي  -لسلللللللللب االقتضلللللللللاء  -يل أولى رنّفذ عملية تحو  ُيجرت مدرر سلللللللللجل اآللية عملية نقل أو -60
وفقًا لتعليمات المشلللللللاركين في النشلللللللاط، وألت  6من المادة  4ولدات ال ف  الصلللللللادرة المشلللللللمولة بالفقرة 

 طرائق أخرى معتمدة من مؤتمر/اجتماع أطراف باريس ولمتطلبات ذات صلة معتمدة من الهيلة ا شرا ية.

 اإللغاء الطوعي -تاف 

ي النشلللللاط أن يطلبوا طوعًا من مدرر سلللللجل اآللية أن رلزي من سلللللجل اآللية  يجو  للمشلللللاركين ف -61
رتعلق بنشلللاطهم المشلللمو     يما  6من المادة  4مقدارًا محددًا من ولدات ال ف  الصلللادرة المشلللمولة بالفقرة 

 .6من المادة  4بالفقرة 

 6من المادة   4العمليات األخرى المرتبطة باألنشطة المشمولة بالفقرة   -الم 

يجو  ألصللحاو المصلللحة والمشللاركين في النشللاط واألطراف المشللاركة الطعن في قرارات الهيلة  -62
 المطالبة بعرض المسألة على إجراء مستقل للتيلم. ا شرا ية أو

 سجل اآللية -سادساا  

رتضلللمن سلللجل اآللية على األقل لسلللابًا معلقًا، ولسلللاو إرداع، ولسلللاو سلللحب، ولسلللاو إلزاء،  -63
لزاء م صلصلًا للت يي  العام لالنبعاثات العالمية، ولسلابًا لحصلة العائدات الم صلصلة للتكي ، ولسلاو إ

 6 )و( من المادة4خا  مرخع له بموجب الفقرة   فضاًل عن لساو إرداع لكل طرف ولكل كيان عام أو
ة. ويكون  من طرف يطلب لسلللابًا يسلللتوفي  يه هذا الكيان متطلبات التعري  التي وضلللعتها الهيلة ا شلللرا ي 

 .3-/م أ ت2سجل اآللية موصواًل بالسجل الدولي المشار إليه في المقرر 

ل وفقًا للمتطلبات ذات الصلللللة المعتمدة من الهيلة ا شللللرا ية، بما -64 يشللللمل  ُرنشللللأ سللللجل اآللية وُيفعل
 العمل وفقًا لمعارير أفضل ممارسات السجالت.

لى مسلللللللك وتشلللللللزيل سلللللللجل اآللية تح  إشلللللللراف  تضلللللللطلع األمانة بدور مدرر سلللللللجل اآللية وتتو  -65
 ا شرا ية. الهيلة

 اقتطاع حصة العائدات المخصصة للتكيف والنفقات اإلدارية -سابعاا  

تحّو  لصلللة العائدات المقتطعة ألغراض مسلللاعدة البلدان النامية األطراف المعرضلللة بوجه خا    -66
  1- /م أ ت 13لآلثار الضلللللارة لتزير المناخ على تحمل تكالي  التكي  إلى صلللللندوق التكي  عماًل بالمقررين  

 . 14- /م أ ت 1و 

طراف المعرضللللللللللة بوجه  تتألأل لصللللللللللة العائدات المقتطعة ألغراض مسللللللللللاعدة البلدان النامية األ -67
 رلي: خا  لآلثار الضارة لتزير المناخ على تحمل تكالي  التكي  مما

 6من المادة  4في المائة من ولدات ال ف  المشللللللمولة بالفقرة  5نسللللللبة مقتطعة تبلغ   )أ( 
 عند ا صدار؛

بعدد ولدات   أو 6من المادة  4مسلللاهمة نقدية مرتبطة بحجم النشلللاط المشلللمو  بالفقرة  )و( 
 ، تحددها الهيلة ا شرا ية؛6من المادة  4ل ف  الصادرة المشمولة بالفقرة ا
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بعد أن تصلللللللللب  اآللية ذاتية التمويل، مسلللللللللاهمة دورية من األموا  المتلقاة المتببية من  )ج( 
أدناه، بعد خصلللللللم تكالي  تشلللللللزيل اآللية والتياطي التشلللللللزيل، ووفقًا  68المصلللللللروفات ا دارية وفقًا للفقرة 

 ولتواتر يحددهما مؤتمر/اجتماع أطراف باريس.لمستوى 

صلللللة لتزطية المصلللللروفات ا دارية في مسلللللتوى نقدت وُتفّعل وفق  -68 ُتحّدد لصلللللة العائدات الم صلللللّ
 يقرره مؤتمر/اجتماع أطراف باريس. ما

 تحقيق التخفيف العام لالنبعاثات العالمية -ثامناا  

 4عالمية بإلزاء إلمامي لولدات خف  مشلللللللللمولة بالفقرة ُيعمل  تحقيق الت يي  العام لالنبعاثات ال -69
 رلي: وُتحتسب هذه الولدات أيضًا وفقًا لما 6من المادة 

ذ ملدرر سللللللللللللللجلل اآلليلة عمليلة تحويلل أولى لملا )أ(  في الملائلة من وللدات    2يقلل عن   ال رنفلّ
للت يي  العام   إلى لسلاو ا لزاء ضلمن سلجل اآللية الم صلع 6من المادة  4ال ف  المشلمولة بالفقرة 

 (، الذت ُتلزى منه تلك الولدات؛ 6من المادة  4وفقًا للفصل ال امس أعاله )دورة األنشطة المشمولة بالفقرة 

 6من المادة  4اسللللللت دام ولدات ال ف  الملزاة المشللللللمولة بالفقرة  ال يجو  تحويل أو )و( 
غراض الت يي  الللدوليللة أل في ذلللك ألغراض تحقيق أت مسللللللللللللللللاهمللة محللددة وطنيللًا أو ألت غرض، بمللا

 أغراض أخرى؛ أو

تبقى من ولدات ال ف  الصلللللللللللادرة المشلللللللللللمولة   عند إنجا  عملية التحويل األولى لما )ج( 
تسلللوية مقابل عدد ولدات ال ف    3-/م أ ت2، رنفذ الطرف المضلللي  وفقًا للمقرر  6من المادة  4بالفقرة 

 .وضع عملية التحويل األولىالتي كان  م 6من المادة  4الصادرة المشمولة بالفقرة 

سللللبق، يجو  لدطراف والمشللللاركين في األنشللللطة وأصللللحاو المصلللللحة أيضللللًا أن  إضللللافة إلى ما -70
ضلللللمن سلللللجل اآللية بزرض تحقيق  6من المادة  4يطلبوا ا لزاء الطوعي لولدات خف  مشلللللمولة بالفقرة 

باء من -ابلة المطبقة وفقًا للفصلللل الثالثالمميد من الت يي  العام لالنبعاثات العالمية موضلللع التسلللوية المق
 .3-/م أ ت2المقرر 

 تجن  استخدام وحدات خفض االنبعاثات من جان  كتثر من طرف واحد -تاسعاا  

ألغراض  6من المادة  4عندما ررخع طرف مضلللي  باسلللت دام ولدات خف  مشلللمولة بالفقرة  -71
جيم أعاله )الموافقة والترخيع(، ُيطّبق تسللللللللوية  -تحقيق مسللللللللاهمات محددة وطنيًا عماًل بالفصللللللللل ال امس

بللللالفقرة   المرخع    6من المللللادة    4مقللللابلللللة لعمليللللة التحويللللل األولى لجميع ولللللدات ال ف  المشللللللللللللللمولللللة 
 .3-/م أ ت2رتفق مع المقرر  دامها، بماباست 

 استخدام وحدات خفض االنبعاثات في كغراض التخفيف الدولية األخرى  -عاشراا  

ألغراض  6من المادة  4عندما ررخع طرف مضلللي  باسلللت دام ولدات خف  مشلللمولة بالفقرة  -72
يع(، يطّبق تسلللللللللللوية مقابلة جيم أعاله )الموافقة والترخ-الت يي  الدولية األخرى عماًل بالفصلللللللللللل ال امس

المرخع باسلللللللللللللت دامها،  6من المادة  4لعملية التحويل األولى لجميع ولدات ال ف  المشلللللللللللللمولة بالفقرة 
 .3-/م أ ت2رتفق مع المقرر   بما
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انتقفا/ كنشفففففففففطفة ةليفة التنميفة النظيففة واسفففففففففتخفدام وحفدات خفض االنبعفاثفات   -حادي عشر 
 المعتمد في كو/ مساهمة محددة وطنياا 

 انتقا/ كنشطة ةلية التنمية النظيفة -كلف 

يمكن ألنشلللللللللللطة المشلللللللللللاريع وبرامج األنشلللللللللللطة المسلللللللللللّجلة في إطار آلية التنمية النييفة بموجب  -73
الملدرجلة بصللللللللللللللفلة مرلليلة وفقلًا للتلدابير المؤقتلة التي اعتملدهلا المجلس   من بروتوكو  كيوتو، أو  12 الملادة

من  4قل إلى اآللية وأن تسلللللللللجل بوصلللللللللفها أنشلللللللللطة مشلللللللللمولة بالفقرة التنفيذت آللية التنمية النييفة، أن ُتن 
 رهنًا بجميع الشروط التالية: 6 المادة

تلّقي األمانة والطرف المضي  المتصرف بموجب آلية التنمية النييفة طلبًا لنقل نشاط  )أ( 
، من 1-/م أ ت3  برنامج األنشللللللللللللطة المشللللللللللللموليون بقلية التنمية النييفة، وفقًا للمقرر المقرر المشللللللللللللروع أو

المشلللاركين في المشلللروع الذرن وافق عليهم ذلك الطرف المضلللي  المتصلللرف بموجب آلية التنمية النييفة، 
 ؛2023كانون األو /ديسمبر  31باسمهم، في موعد أقصاه  أو

تلقي الهيلة ا شلللللللرا ية من الطرف المضلللللللي  المتصلللللللرف بموجب آلية التنمية النييفة   )و( 
برنامج األنشلللللللللطة المشلللللللللموليون بقلية التنمية النييفة في موعد  ل لنشلللللللللاط المشلللللللللروع أوموافقة على هذا النق

 ؛2025كانون األو /ديسمبر  31 أقصاه

في ذلللك  )د( أدنللاه، االمتثلللا  لهلللذه القواعللد والطرائق وا جراءات، بملللا73رهنلللًا بللالفقرة   )ج( 
لمتطلبات ذات الصللللللللللة المعتمدة من الهيلة ، ول3-م أ ت/2رتعلق بتطبيق تسلللللللللوية مقابلة وفقًا للمقرر   يما

 ا شرا ية، وأت مقررات أخرى ذات صلة مت ذة من مؤتمر/اجتماع أطراف باريس؛

يجو  للنشللاط أن رواصللل تطبيق منهجيته الحالية المعتمدة بموجب آلية التنمية النييفة   )د( 
،  2025كانون األو /ديسللللللللمبر   31 ولتى أقرو األجلين المتمثلين إما في نهاية فترة االسللللللللتحقاق الحالية أ

 .باء أعاله )المنهجيات(-ويطّبق بعد ذلك منهجية ُروافق عليها عماًل بالفصل ال امس

تكفل الهيلة ا شلللللرا ية أن ت ضلللللع أنشلللللطة المشلللللاريع الصلللللزيرة الحجم آللية التنمية النييفة وبرامج   -74
رارات الهيلة ا شللرا ية، وذلك بإعطاء األولوية لطلبات  أنشللطة آلية التنمية النييفة لعملية انتقا  مسللّرعة وفقًا لق 

 )و( أعاله. 73االنتقا  الواردة من هذه األنشطة بعد الموافقة عليها على النحو المشار إليه في الفقرة  

المسففففففففاهمات   اسففففففففتخدام وحدات خفض االنبعاثات المعتمد في المسففففففففاهمات األولى كو -باء 
 وطنياا المحدثة األولى المحددة  

يمكن است دام ولدات خف  االنبعاثات المعتمد الصادرة في إطار آلية التنمية النييفة ألغراض  -75
 تحقيق مساهمة محددة وطنيًا شريطة استيفاء الشروط التالية:

برنامج أنشلللللطة آلية التنمية النييفة قد   أن يكون نشلللللاط مشلللللروع آلية التنمية النييفة أو )أ( 
 بعد هذا التاريد؛ أو 2013الثاني/رنارر  كانون  1ُسّجال في 

أن ُتحّو  ولدات خف  االنبعاثات المعتمد هاته إلى سلللللللللجل اآللية وتودع  يه وُتعّرف  )و( 
 ؛2021 بأنها ولدات خف  سابقة لعام

يمكن اسللللللللللللللت دام ولدات خف  االنبعاثات المعتمد في تحقيق أو  مسللللللللللللللاهمة محددة   )ج( 
 فقط؛ وطنياً 
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لطرف المضللللللللللللي  المتصللللللللللللرف بموجب آلية التنمية النييفة أن يطّبق، وفقًا  ال ُيطلب من ا  )د( 
تطّبق عليه لصة العائدات   رتعلق بولدات خف  االنبعاثات المعتمد وال  ، تسوية مقابلة  يما 3- /م أ ت 2للمقرر  

 المقتطعة عماًل بالفصل السابع أعاله )اقتطاع لصة العائدات الم صصة للتكي  والنفقات ا دارية(؛ 

تفي بالشروط المشار إليها  ال يجو  است دام ولدات خف  االنبعاثات المعتمد التي ال ه() 
للوفاء بمسللللللللللللاهمة محددة وطنيًا وفقًا لمقرر ذت صلللللللللللللة رت ذه مؤتمر/اجتماع  د( أعاله إال-)أ75في الفقرة  

 أطراف باريس مستقباًل؛

ولدات خف  االنبعاثات  ال يجو  است دام ولدات خف  االنبعاثات المعتمد المؤقتة و  )و( 
 المعتمد الطويلة األجل في الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا.

 12الجلسة العامة 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  13
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 3-أم ك ت4المقرر   

من   8برناما العمل في إطار النن ا غير السفففففوقية المشفففففار إلينا في الفقرة    
 من اتفاق باريس 6المادة 
 إن مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس، 
من  9إلى إطار النهج غير السللللللللوقية إ اء التنمية المسللللللللتدامة المشللللللللار إليها في الفقرة  إذ يشللللللللير 

 من اتفاق باريس، 6 المادة

ي اعتبارها ضلللرورة تحقيق إلى الفقرة العاشلللرة من درباجة اتفاق باريس التي تضلللع ف وإذ يشلللير أيضلللاً  
 التحو  العاد  للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والويائأل الالئقة، وفقًا لدولويات ا نمائية المحددة وطنيًا، 

إلى الفقرة الحادية عشلللرة من درباجة اتفاق باريس، ويقر بأن تزير المناخ يشلللكل  وإذ يشلللير أيضلللاً  
دطراف، عند ات اذ إجراءات للتصلدت لتزير المناخ، أن تحترم وتعم   شلاغاًل مشلتركًا للبشلرية، وأنه رنبزي ل

يقع على كل منها من التمامات متعلقة بحقوق ا نسللللللان، والحق في الصللللللحة، ولقوق الشللللللعوو   وتراعي ما
األصلللللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين واألطفا  واألشلللل ا  ذوت ا عاقة واألشلللل ا  الذرن يييشللللون 

 لحق في التنمية، فضاًل عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وا نصاف بين األجيا ،أوضاعًا هشة، وا

المتعلق ببرنامج العمل   21-/م أ1من المقرر   39إلى الهدف المشللللللللار إليه في الفقرة   وإذ يشللللللللير 
 من اتفاق باريس، 6من المادة  8في إطار النُهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 

 في ذلك درباجته، بأن برنامج العمل سينفذ في سياق اتفاق باريس برمته، بما موإذ يسل 

بأهمية النهج غير السللوقية المتكاملة والشللاملة والمتوا نة لدطراف لمسللاعدتها في    يسلللم -1 
 تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على نحو منسق وفعا ؛

من    39برنللامج العمللل في إطللار النهج غير السلللللللللللللوقيللة المشلللللللللللللللار إليهللا في الفقرة    يعتمللد  -2 
 ، على النحو الوارد في المرفق؛ 21- /م أ 1 المقرر 

أن تشللللللللللللمل مجاالت التركيم األولية ألنشللللللللللللطة برنامج العمل المشللللللللللللار إليها في    يقرر -3 
 الحصر: أ من المرفق، على سبيل المثا  ال'1')أ(8 الفقرة

 التكي  والمرونة واالستدامة؛ )أ( 

 تدابير الت يي  من آثار تزير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة؛ )و( 

 تطوير مصادر الطاقة النييفة؛ )ج( 

إلى لجنة غالسللكو المعنية بالنهج غير السللوقية أن تضللع وتوصللي بجدو   مني    يطلب -4 
لتنفيذ أنشللطة برنامج العمل المشللار إليها في الفصللل ال امس من المرفق )أنشللطة برنامج العمل(، والتي قد  

اقية في ذلك تحدرد مواصلفات المنبر الشلبكي لالتف تتضلمن الجدو  الممني والنتائج المتوقعة لكل نشلاط، بما
' من المرفق، مثل ويائفه وشللكله ومسللت دميه المسللتهدفين والمعلومات التي 1)و('8المشللار إليه في الفقرة  

ترد  يله، بةيلة دعم التنفيلذ الفعلا  لبرنلامج العملل، لكي رنير فيهلا مؤتمر/اجتملاع أطراف بلاريس في دورتله  
 (؛2022الرابعة )تشرين الثاني/نوفمبر  

لمصللللحة في القطاعين العام وال ا  ومنيمات المجتمع األطراف وأصلللحاو ا يشلللجع -5 
 المدني على المشاركة بنشاط في البحث والتطوير وتنفيذ النهج غير السوقية؛
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المعلومللللللات  رللللللدعو -6  تقللللللديم  بوابللللللة  طريق  يقللللللدموا عن  أن  إلى  والمراقبين  ،  ( 1) األطراف 
 رلي: ، آراء ومعلومات بشأن ما2020شباط/فبرارر  28 بحلو 

هج غير السوقية القائمة ذات الصلة التي يمكن تيسيرها بموجب ا طار في مجاالت  الن  )أ( 
أعاله والتي تتفق مع األلكام المشلللار إليها في الفصلللل الثاني من  3التركيم األولية المشلللار إليها في الفقرة  

 المرفق )النهج غير السوقية بموجب ا طار(؛

لمحتملة للنهج غير السلوقية التي يمكن تيسليرها أمثلة على مجاالت التركيم ا ضلا ية ا )و( 
بموجب ا طار )مثل الشللللللللمو  االجتماعي، والسللللللللياسللللللللات والتدابير المالية، واالقتصللللللللاد الدائرت، والكربون  
األ رق، واالنتقا  العاد  للقوى العاملة، وآلية اسللتحقاقات التكي ( والنهج غير السللوقية القائمة ذات الصلللة  

بموجب ا طار في مجاالت التركيم ا ضللا ية المحتملة التي تتفق مع األلكام المشللار التي يمكن تيسلليرها  
 إليها في الفصل الثاني من المرفق )النهج غير السوقية بموجب ا طار(؛

منصللللللة االتفاقية ا طارية بشللللللأن تزير المناخ على شللللللبكة ا نترن  المشللللللار إليها في   )ج( 
ذلك كييية تفعيلها )مثل الويائأل، والشلكل، والمسلت دمين المسلتهدفين، في  ' من المرفق، بما1)و('8 الفقرة

والمعلومات التي ترد فيها، والجدو  الممني لتطويرها وتنفيذها، والدروس المستفادة من األدوات القائمة ذات 
 في ذلك بموجب االتفاقية واتفاق باريس(؛ الصلة، بما

 مل؛الجدو  الممني لتنفيذ أنشطة برنامج الع )د( 

إلى األمللانللة أن ُتعللّد تقريرًا توليييللًا عن المعلومللات المقللدمللة المشلللللللللللللللار إليهللا في    يطلللب -7 
أعاله كي تنير  يه لجنة غالسلللكو المعنية بالنهج غير السلللوقية في اجتماعها األو  )المقرر عقده   6 الفقرة

 (؛2022في لميران/رونيه 

 رلي: ما أيضاً إلى األمانة  يطلب -8 

عمل أثناء الدورة، بمشلللللاركة واسلللللعة من ال براء المعنيين، بشلللللأن المسلللللائل   تنييم للقة )أ( 
أعاله، مع مراعاة التقارير والتقرير التوليفي عن المسلللللائل، على أن تعقد بالتمامن  6المشلللللار إليها في الفقرة 

 (؛2022مع الدورة السادسة وال مسين للهيلة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )لميران/رونيه 

إعلداد تقرير عن للقلة العملل تللك لكي تنير  يله لجنلة غالسللللللللللللللكو المعنيلة بلالنهج غير  )و( 
 (؛2022السوقية في اجتماعها الثاني )المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر  

اسلللتعراض تقرير لجنة غالسلللكو المعنية بالنهج غير السلللوقية وتقديم توجيه بشلللأن    يقرر -9 
 سب االقتضاء؛ا طار وبرنامج العمل، ل

إلى الهيللة الفرعيلة للمشللللللللللللللورة العلميلة والتكنولوجيلة اسللللللللللللللتعراض برنلامج العملل،  يطللب -10 
( وال امسللللللللة والسللللللللتين )تشللللللللرين  2026في ذلك أنشللللللللطته، في دورتيها الرابعة والسللللللللتين )لميران/رونيه   بما

في ذلك   الصللللللللللللللللة، بملا ( بةيلة تعميم فعلاليلة برنلامج العملل، مع مراعلاة الملدخالت ذات2026الثلاني/نوفمبر  
نتائج عملية التقييم العالمية، وتقديم توصللللللللليات بشلللللللللأنها لكي رنير فيها مؤتمر أطراف/اجتماع باريس، في  

 (؛2026رتجاو  دورتها الثامنة ) موعد ال

باآلثار التقدررية المترتبة في الميمانية على األنشطة المقرر أن تضطلع بها   يحيط علماً  -11 
 يها في هذا المقرر؛األمانة والمشار إل

  

(1) https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx. 

https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx
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 أن ُتت ذ ا جراءات المطلوبة في هذا المقرر رهنًا بتوافر الموارد المالية؛ يطلب -12 

األطراف إلى تقديم مسللاهمات للصللندوق االسللتلماني لدنشللطة التكميلية من أجل   ردعو -13 
 تنفيذ برنامج العمل.
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 المرفق

من   8إطار النن ا غير السفففففوقية المشفففففار إلينا في الفقرة  برناما العمل في   
 من اتفاق باريس 6المادة 

 المبادئ -كوالا  

من  39، والفقرة 6  ( 1) من المادة 9-8المباد  التالية، با ضللافة إلى العناصللر الواردة في الفقرات   -1
، وبرنامج  6من المادة  9قرة ، توجه تنفيذ إطار النهج غير السلللللللوقية المشلللللللار إليه في الف21-/م أ1المقرر 

 :21-/م أ1من المقرر  39العمل في ا طار المشار إليه في الفقرة 

 ا طار: )أ( 

ريسر است دام وتنسيق النهج غير السوقية في تنفيذ مساهمات األطراف المحددة وطنيًا  '1'
 في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

أوجه تق ر بين جملة أمور منها الت يي ، والتكي ، والتمويل،  يعم  الروابط وينشللللللللللللي   '2'
وتطوير التكنولوجيللا ونقلهللا، وبنللاء القللدرات، مع تجنللب ا دواجيللة الجهود المبللذولللة وفق  
ا طار مع عمل الهيلة الفرعية والهيلات المنشللللللللللأة بموجب االتفاقية واتفاق باريس، مع  

 مراعاة واليات هذه الهيلات؛

 السوقية الميسرة بموجب ا طار تمثل: النهج غير )و( 

تعتمللد على النهج القللائمللة على السللللللللللللللوق والتي  ا جراءات التعللاونيللة الطوعيللة التي ال '1'
 عمليات المقايضة؛ تشمل المعامالت أو ال

إجراءات متكلامللة ومبتكرة وتحوليلة تنطوت على إمكلانلات كبيرة لتحقيق طموح أكبر في   '2'
 مجالي الت يي  والتكي ؛

إجراءات تدعم تنفيذ المسللاهمات المحددة وطنيًا للبلدان األطراف التي تسللتضللي  النهج   '3'
غير السلوقية )المشلار إليها  يما رلي باسلم األطراف المضليفة( وتسلهم في تحقيق هدف 

 درجة الحرارة الطويل األجل الوارد في اتفاق باريس؛

، 21- /م أ 1من المقرر    39إليه في الفقرة رتفق مع هدفه المشللللار  رهدف برنامج العمل، بما  )ج( 
إلى تحدرد التدابير الرامية إلى تيسلللير النهج غير السلللوقية وتعميم الروابط وإيجاد أوجه التق ر على النحو المشلللار  

 )أ( أعاله. 1إليه في الفقرة 

 الننا غير السوقية بموج  اإلطار -ثانياا  

 :6من المادة  8سياق الفقرة  كل نهج غير سوقي تم تيسيره بموجب ا طار، في -2

 رهدف إلى: )أ( 

  

 ي هذه الوثيقة تشير إلى مادة في اتفاق باريس، ما لم ررد خالف ذلك.المادةن ف (1)
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 تعميم مستوى الطموح في مجالي الت يي  والتكي ؛ '1'

تعميم مشلللللللللللللللللاركلللة القطلللاعين العلللام وال لللا  ومنيملللات المجتمع الملللدني في تنفيللللذ   '2'
 المساهمات المحددة وطنيًا؛

 لة؛إتالة فر  للتنسيق بين م تلأل األدوات والترتيبات المؤسسية ذات الص '3'

مسللللللللللاعدة األطراف المشللللللللللاركة في تنفيذ المسللللللللللاهمات المحددة وطنيًا بطريقة متكاملة  )و( 
 في ذلك عن طريق جملة أمور منها: وشاملة ومتوا نة، بما

 الت يي  والتكي  والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، لسب االقتضاء؛ '1'

 ؛ضاء على الفقرالمساهمة في التنمية المستدامة والق '2'

 وبا ضافة إلى ذلك، فإن كل نهج غير سوقي تم تيسيره بموجب ا طار: '3'

 يحدد من قبل األطراف المشاركة على أساس طوعي؛ )أ( 

 يشمل أكثر من طرف مشارك؛ )و( 

 ال رنطوت على نقل أت نتائج ت يي ؛ )ج( 

المضلللللليفة ويسللللللهم في تحقيق هدف  ريسللللللر تنفيذ المسللللللاهمات المحددة وطنيًا لدطراف   )د( 
 درجة الحرارة الطويل األجل التفاق باريس؛

يقع على كلللل طرف من التماملللات متعلقلللة بحقوق   رنفلللذ بطريقلللة تحترم وتعم  وتراعي ملللا  )ه( 
ا نسلللان، والحق في الصلللحة، ولقوق الشلللعوو األصللللية والمجتمعات المحلية والمهاجرين واألطفا  واألشللل ا  

شللل ا  الذرن يييشلللون أوضلللاعًا هشلللة، والحق في التنمية، فضلللاًل عن المسلللاواة بين الجنسللللين  ذوت ا عاقة واأل 
 رتفق مع الفقرة الحادية عشرة من درباجة اتفاق باريس؛  وتمكين المرأة وا نصاف بين األجيا ، بما 

 أمكن.يقلل اآلثار البيلية واالقتصادية واالجتماعية السلبية، ويؤدت إلى تجنبها ليثما   )و( 

 إدارة اإلطار -ثالثاا  

أنشلل  لجنة غالسلكو المعنية بالنهج غير السلوقية لتنفيذ ا طار وبرنامج العمل عن طريق إتالة الفر   - 4
 لدطراف للتعاون غير القائم على السوق بةية تنفيذ إجراءات الت يي  والتكي  في مساهماتها المحددة وطنيًا. 

ئيس الهيلة الفرعية للمشلللورة العلمية والتكنولوجية، وتعمل وفقًا  سلللتنعقد لجنة غالسلللكو بطلب من ر  -5
لنجراءات المطبقلة على أفرقلة االتصللللللللللللللا  وبتوجيله من الرئيس. وسللللللللللللللتجتمع بلالتمامن مع اللدورتين األولى 

 56والثانية للهيلة الفرعية للمشلللللللللللورة العلمية في كل عام، على أن تعقد اجتماعها األو  بالتمامن مع الدورة  
 (.2022لة الفرعية )لميران/رونيه للهي 

وسللللللللللللتنير الهيلة الفرعية للمشللللللللللللورة العلمية والتكنولوجية  يما إذا كان  هناك لاجة إلى ترتيبات  -6
مؤسللللللللللسللللللللللية لنطار الذت سلللللللللليحل محل لجنة غالسللللللللللكو، وسللللللللللتقدم توصلللللللللليات لكي رنير فيها ويعتمدها  

 (.2027مؤتمر/اجتماع أطراف باريس في دورته التاسعة )

 طرائق برناما العمل -رابعاا  

 رلي: طرائق برنامج العمل يمكن أن تشمل، لسب االقتضاء، ما -7
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 للقات عمل؛ )أ( 

العمل مع أصحاو المصلحة في القطاعين العام وال ا ، بمن فيهم ال براء التقنيون،   )و( 
 واألعما  التجارية، ومنيمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية؛

قللللدمللللة من األطراف والمراقبين وأصللللللللللللللحللللاو المصلللللللللللللللحللللة من القطللللاعين التقللللارير الم )ج( 
 وال ا ؛ العام

 ورقات تقنية وتقارير تولييية أعدتها األمانة؛ )د( 

تعاون لجنة غالسللللكو، عند االقتضللللاء، مع الهيلات ذات الصلللللة، والترتيبات والعمليات  )ه( 
 مراعاة الواليات المسندة إليها.المتصلة بهما، مع  المؤسسية بموجب االتفاقية واتفاق باريس أو

 كنشطة برناما العمل -خامساا  

 الحصر، األنشطة التالية: ، ويشمل، على سبيل المثا  ال2022 سيبدأ برنامج العمل في عام -8

تحدرد التدابير الرامية إلى تعميم الروابط القائمة، وإيجاد أوجه التق ر وتيسللللللللير تنسلللللللليق  )أ( 
 وتنفيذ النهج غير السوقية:

 تحدرد النهج غير السوقية؛ '1'

 تحدرد مجاالت تركيم أنشطة برنامج العمل؛ -أ

تحدرد النهج غير السلللللللللوقية القائمة بموجب ا طار التي تتسلللللللللق مع األلكام   -و
 المشار إليها في الفصل الثاني أعاله )النهج غير السوقية بموجب ا طار(؛

 تحدرد التدابير: '2'

ال برات ا يجابية وغيرها من التجارو المتعلقة بالروابط القائمة تحدرد وتقييم   -أ
 رتعلق بالنهج غير السوقية؛ وأوجه التق ر والتنسيق والتنفيذ  يما

تحدرد التدابير الرامية إلى تعميم الروابط القائمة، وإيجاد أوجه التق ر وتيسلير   -و
ت المحلي ودون في ذلك في السللللياقا تنسلللليق وتنفيذ النهج غير السللللوقية، بما

 الوطني والوطني والعالمي؛

 تدابير التنفيذ: )و( 

في ذلك منبر شلللللللبكي لالتفاقية لتسلللللللجيل  وضلللللللع وتنفيذ أدوات، بمسلللللللاعدة األمانة، بما '1'
في ذللك المعلوملات التي تم  وتبلاد  المعلوملات عن المسللللللللللللللاهملات المحلددة وطنيلًا، بملا

ر  المتلاللة لدطراف المشللللللللللللللاركلة تحلدرلدهلا من خال  برنلامج العملل، ودعم تحلدرلد الف
 لتحدرد وتطوير وتنفيذ النهج غير السوقية؛

تحدرد وتباد  المعلومات وأفضللللللللل الممارسللللللللات والدروس المسللللللللتفادة ودراسللللللللات الحالة   '2'
 في ذلك الكييية التي تمكن من: رتعلق بتطوير وتنفيذ النهج غير السوقية، بما  يما

في ذلك في السلللياقات المحلي ودون  الناجحة، بماتكرار النهج غير السلللوقية  -أ
 الوطني والوطني والعالمي؛

 تيسير البيلات المالئمة وأطر السياسات الناجحة؛ -و
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تعميم مشلللللللللللللللاركلة القطلاع ال لا ، ومنيملات المجتمع الملدني، والقطلاعلات   -ج
 والمجتمعات المحلية الضييفة والمتأثرة، في النهج غير السوقية؛

ن منافع الت يي  المشللللللتركة الناتجة عن إجراءات التكي  و/أو االسللللللتفادة م -د
 خطط التنويع االقتصادت التي تساعد على تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا؛

تعميم التعللاون بين األطراف بشلللللللللللللللأن النهج غير السللللللللللللللوقيللة الللداعمللة لتنفيللذ   -ه 
المسلللللللللللللاهمات المحددة وطنيًا الطمولة التي تسلللللللللللللهم في تحقيق هدف درجة 

رتعلق بتطوير  في ذللك ملا رارة الطويلل األجلل الوارد في اتفلاق بلاريس، بملاالح
 النهج غير السوقية؛

 تقدرر آثار النهج غير السوقية على الت يي  والتكي  وا بالس عنها؛ -و

 وضع مباد  توجيهية وإجراءات وضمانات لتيسير النهج غير السوقية؛ - 

الرامية إلى تيسللللير النهج غير السللللوقية التي تدعم   تحدرد المبادرات والبرامج والمشللللاريع '3'
أكبر في مجللا  الت يي    طموحتنفيللذ المسللللللللللللللللاهمللات المحللددة وطنيللًا  تللالللة تحقيق  

 والتكي  في إطار المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خال :

إقامة روابط مع الهيلات، والترتيبات والعمليات المؤسللللللسللللللية بموجب االتفاقية  -أ
رتعلق بأمور منها الت يي ، والتكي ،   المتصلللللللللة بهما  يما يس أوواتفاق بار 

 والتمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، لسب االقتضاء؛

تحدرد المبادرات والبرامج والمشلللللاريع على المسلللللتويات المحلي ودون الوطني   -و
لقي في ذللللك تللللك التي تلللدعم األطراف في تلبيلللة متطلبلللات ت  والوطني، بملللا

 الدعم وتوفير بناء القدرات لتنفيذ النهج غير السوقية.

 اإلبالغ -سادساا  
دورات   -9 من  دورة  كللللللل  خال   العمللللللل  برنللللللامج  ونتللللللائج  المحر   التقللللللدم  ا بالس عن  سلللللللللللللليجرت 

مؤتمر/اجتماع أطراف باريس، لسلللب االقتضلللاء، على أسلللاس المعلومات الناتجة عن تنفيذ أنشلللطة برنامج 
أيضللًا بمثابة مدخالت السللتعراض برنامج العمل خال  الدورة السللابعة لمؤتمر/اجتماع  العمل، والتي سللتكون 

 رلي: (، على أن رتضمن التقرير، لسب االقتضاء، ما2025أطراف باريس )تشرين الثاني/نوفمبر  

 نتائج تنفيذ أنشطة برنامج العمل؛ )أ( 

لتق ر وكييية تيسلللير تنسللليق توصللليات بشلللأن كييية تعميم الروابط القائمة وإيجاد أوجه ا )و( 
 وتنفيذ النهج غير السوقية؛

في ذلك من خال  التعاون   توصلليات بشللأن كييية تيسللير دعم النهج غير السللوقية، بما )ج( 
مع الهيلات ذات الصللة، والترتيبات والعمليات المؤسلسلية بموجب االتفاقية واتفاق باريس  يما رتصلل بأمور 

 يل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات؛منها الت يي ، والتكي ، والتمو 

 توصيات بشأن أنشطة برنامج العمل المتصلة بتنفيذ ا طار. )د( 

 12الجلسة العامة 
 2021تشرين الثاني/نوفمبر  13

    


	تقرير مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس عن دورته الثالثة، المعقودة في غلاسكو، في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
	إضافة
	الجزء الثاني: اعتماد مشروع تقرير مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس عن دورته الثالثة

	المقررات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو
	المقرر 1/م أ ت-3
	ميثاق غلاسكو للمناخ
	أولاً- العلم وروح الاستعجال
	ثانياً- التكيف
	ثالثاً- تمويل إجراءات التكيف
	رابعاً- التخفيف
	خامساً- التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف والتكيف
	سادساً- الخسائر والأضرار( )
	سابعاً- التنفيذ
	ثامناً- التعاون
	المقرر 2/م أ ت-3
	إرشادات بشأن نهُج التعاون المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس
	المرفق
	إرشادات بشأن نهُج التعاون المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس
	أولاً- نتائج التخفيف المنقولة دولياً
	ثانياً- المشاركة
	ثالثاً- التعديلات المقابلة
	ألف- مقاييس نتائج التخفيف المنقولة دولياً
	باء- تطبيق التعديلات المقابلة
	جيم- أغراض التخفيف الدولية الأخرى
	دال- الضمانات والقيود المفروضة على نقل واستخدام نتائج التخفيف المنقولة دولياً

	رابعاً- الإبلاغ
	ألف- التقرير الأولي
	باء- المعلومات السنوية
	جيم- المعلومات المقدمة بانتظام

	خامساً- الاستعراض
	سادساً- التسجيل والتتبع
	ألف- التتبع
	باء- قاعدة بيانات المادة 6
	جيم- منصة المحاسبة والإبلاغ المركزية

	سابعاً- الطموح في إجراءات التخفيف والتكيف
	المقرر 3/م أ ت-3
	قواعد وطرائق وإجراءات الآلية المنشأة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس
	المرفق
	قواعد وطرائق وإجراءات الآلية المنشأة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس
	أولاً- التعاريف
	ثانياً- دور مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس
	ثالثاً- الهيئة الاشرافية
	ألف- النظام الداخلي
	باء- الإدارة والمهام
	جيم- دور الأمانة

	رابعاً- المسؤوليات المتعلقة بالمشاركة
	خامساً- دورة الأنشطة المشمولة بالفقرة 4 من المادة 6
	ألف- تصميم الأنشطة
	باء- المنهجيات
	جيم- الموافقة والترخيص
	دال- التصديق
	هاء- التسجيل
	واو- الرصد
	زاي- التحقق والإشهاد
	حاء- الإصدار
	طاء- تجديد فترة الاستحقاق
	ياء- عملية التحويل الأولى من سجل الآلية
	كاف- الإلغاء الطوعي
	لام- العمليات الأخرى المرتبطة بالأنشطة المشمولة بالفقرة 4 من المادة 6

	سادساً- سجل الآلية
	سابعاً- اقتطاع حصة العائدات المخصصة للتكيف والنفقات الإدارية
	ثامناً- تحقيق التخفيف العام للانبعاثات العالمية
	تاسعاً- تجنب استخدام وحدات خفض الانبعاثات من جانب أكثر من طرف واحد
	عاشراً- استخدام وحدات خفض الانبعاثات في أغراض التخفيف الدولية الأخرى
	حادي عشر- انتقال أنشطة آلية التنمية النظيفة واستخدام وحدات خفض الانبعاثات المعتمد في أول مساهمة محددة وطنياً
	حادي عشر- انتقال أنشطة آلية التنمية النظيفة واستخدام وحدات خفض الانبعاثات المعتمد في أول مساهمة محددة وطنياً
	ألف- انتقال أنشطة آلية التنمية النظيفة
	باء- استخدام وحدات خفض الانبعاثات المعتمد في المساهمات الأولى أو المساهمات المحدثة الأولى المحددة وطنياً

	المقرر 4/م أ ت-3
	برنامج العمل في إطار النهُج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس
	المرفق
	برنامج العمل في إطار النهُج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس
	أولاً- المبادئ
	ثانياً- النهج غير السوقية بموجب الإطار
	ثالثاً- إدارة الإطار
	رابعاً- طرائق برنامج العمل
	خامساً- أنشطة برنامج العمل
	سادساً- الإبلاغ

