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 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

 2015 كانون األول/ديسمرب  11 تشرين الثاين/نوفمرب إىل 30 باريس، من
 )ب( من جدول األعمال4 البند

 (17-/م أ1 منهاج ديربان للعمل المعزَّز )المقرر
متفااع عليهااا لهااا وثيقااة  صااق قااا و ر أواار أو اعتماااد بروتولااو  أو

    قوة قا و ية بموجب االتفاقية تسري على جميع األطراف
 اعتماد اتفاق باريس  

 
 مقترح مقدم من الرئيس  

 
   21-/م أ-مشروع المقرر   

 إن مؤمتر األطراف، 
بشــ ن إنشــاف ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا  ن ــا  ديربــان  17-/م أ1 إىل املقــررإذ يشــ   

 للملما اململّزز،

 من االت اقية، 4، و3، و2 إىل املوادوإذ يش  أيضاً  

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

اململنـون حتوويـا عاملنـاط   ــة  70/1 باعتمـاد قـرار اعممليـة الملامـة لامــم املتحـدة وإذ يرحـ  
ــــا  13 اهلــــدف حت، وخباصــــة2030 التنميــــة املســــتدامة لملــــام من ــــا، وباعتمــــاد   ــــة عمــــا أديــــس أباب

 للمؤمتر الدويل الثالث لتمويا التنمية وباعتماد إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث،
ملنــــاك يشــــكا   ــــراً داعــــاً علــــو ا تمملــــاا البشــــرية وكوكــــ  األر  بــــ ن ت ــــ  ا وإذ يســــلم 

تمــــا أن يكــــون ال رجملــــة فيــــا، وبالتــــايل يت لــــ  تملــــاون  يــــمم البلــــدان علــــو أوســــمم ن ــــا   كــــن  ُيح
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ومشـــاركت ا ط إطـــار اســـتةابة دوليـــة فملالـــة ومناســـبة ب يـــة التملةيـــا خب ـــ  انبملا ـــاا  ـــازاا الدفي ـــة 
 علو المبمليد الملاملي،

منـــان مـــن وقيـــم   ـــ  كبـــ  ط االنبملا ـــاا الملامليـــة مـــن أجـــا  ب نـــا ال أيضـــاً وإذ يســـلم  
 علو ضرورة االستملةال ط التمبدي لت   املناك، يشدد وقيم اهلدف الن ائي لالت اقية، وإذ

بــ ن ت ـــ  املنــاك رتـــا ا مشــوأ للبشــرية، وأن علـــو األطــراف أن تقـــوم، عنــد ا ـــاذ وإذ يقــر  
مبدي لت   املنـاك، بـاحوام وتملزيـز ومراعـاة التزاماقـا اقـو  اإلنسـان، وا ـم اإلجرافاا الرامية إىل الت

ط المبحة، وحقـو  الشـملوب األصـلية، وا تمملـاا ا،ليـة، وامل ـاجرين، واألط ـال واألرتـ ان ذوي 
اإلعاقـة واألرتــ ان املوجــودين ط أوضـا  اشــة، وا ــم ط التنميـة، فضــاًل عــن املسـاواة بــ  اعنســ  

 ملرأة، واإلنمباف ب  األجيال،ومتك  ا
باالحتياجــاا والشــوا ا ا،ــددة للبلــدان الناميــة األطــراف، النارتــ ة عــن تــ     وإذ يقــر أيضــاً  

 ،10-/م أ1، و7-/م أ5 تن يــــــــــ  تــــــــــداب  التمبــــــــــدي، ويشــــــــــ ، ط اــــــــــ ا المبــــــــــدد، إىل املقــــــــــرراا
 ،17-/م أ8، و16-/م أ1و

ال ةـوة الكبـ ة ال اصـلة بـ  األ ـر اإل ـايل  ا اجـة امللحـة إىل مملاعـة وإذ يؤكد بقلـم رتـديد 
فيمـا يتمبـا باالنبملا ـاا السـنوية  2020 لوعود الت  يف اليت تتمل ـد األطـراف بتحقيق ـا الـول عـام

الملامليــة مــن  ــازاا الدفي ــة ومســاراا االنبملا ــاا اإل اليــة الــيت تك ــا اإلبقــاف علــو ارت ــا  متوســ  
قبـا الملمبـر المبـناعي، ومواصـلة اع ـود  يت  فـو  مسـتوياا مـادرجة ا رارة الملاملية دون درجت  م ـو 

ـــة 1.5 الراميـــة إىل ا ـــد مـــن ارت ـــا  درجـــة ا ـــرارة عنـــد فـــو  مســـتوياا مـــا قبـــا الملمبـــر  درجـــة م وي
 ،المبناعي
ميكنــا إرســاف أســال متــ  لل مــوا اململــزز  2020 قبــا أن ال مــوا اململــزز ملــا وإذ يؤكــد أيضــاً  

 ،2020 بملد عام ملا
علــو ا اجــة امللحــة ليفســرا  ط تن يــ  االت اقيــة وبروتوكــول كيوتــو مــن أجــا تملزيــز  وإذ يشــدد 

 ،2020 قبا مستوى ال موا ملا
ا اجــة امللحــة لقيــام البلــدان املتقدمــة األطــراف بتملزيــز تــوف  التمويــا والتكنولوجيــا  وإذ يــدرأ 

اميـة األطـراف مـن الملمـا اململــزز ودعـم بنـاف القـدراا، ب ريقـة ميكـن التنبـؤ يـا، ب يــة متكـ  البلـدان الن
 ،2020 قبا ط ال وة ما
ط ذلـ  وقيـم   ـ  كبـ  ط تكل ـة  ال وائد الدائمة للملمـا ال مـوا واملبكـر،  ـاوإذ يؤكد  

 اع ود املستقبلية للت  يف والتكيف،
 ســيما بضــرورة تملزيــز عامليــة الوصــول إىل ال اقــة املتةــددة ط البلــدان الناميــة، وال وإذ يســّلم 

 ط أفريقيا، عن طريم تملزيز نشر ال اقة املتةددة،
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علو دعم وتملزيز التملـاون اإلقليمـي والـدويل مـن أجـا تملب ـة الملمـا املنـا ي بمبـورة وإذ يوافم  
ط ذلــ   أقــوى وأكثــر طموحــاً مــن قبــا  يــمم األطــراف وأصــحاب املمبــلحة مــن  ــ  األطــراف،  ــا

يــــة واملــــدن و  اــــا مــــن الســــل اا دون الوطنيــــة، ا تمــــمم املــــدين والق ــــا  ا ــــان واملؤسســــاا املال
 وا تمملاا ا،لية والشملوب األصلية،

  
 االعتماد -أوالا  

 
اعتماد ات ا  باريس  وج  ات اقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن ت ـ  املنـاك  يقرر -1 

 )املشار إليا فيما يلي باسم حتاالت ا حت(، علو النحو الوارد نمبا ط املرفم؛
إىل األمـــ  الملـــام لامـــم املتحـــدة أن يكـــون وديـــمم االت ـــا  وأن ي ـــت  بـــاب  ي لـــ  -2 

ــــة، ط ال ــــوة مــــن ــــاا املتحــــدة األمريكي ــــا ط نيويــــورأ، بالوالي  2016 نيســــان/أبريا 22 التوقيــــمم علي
 ؛2017 نيسان/أبريا 21 إىل

 22 األمــــــ  الملــــــام إىل عقــــــد ملتقــــــو رفيــــــمم املســــــتوى لتوقيــــــمم االت ــــــا  ط يــــــدعو -3 
 ؛2016 ن/أبريانيسا

 يــــمم األطــــراف ط االت اقيــــة إىل توقيــــمم االت ــــا  أ نــــاف امللتقــــو الــــ ي  يــــدعو أيضــــاً  -4 
يــــدعو كـــا طــــرف إىل أن يــــود ، ط  ط أقـــرب فرصــــة  كنــــة لـــدي ا، كمــــا ســـيملقدأل األمــــ  الملــــام، أو

، انضــماما إليـــا موافقتــا عليـــا أو قبولـــا لــا أو وقــمم  كـــن، صــكوأ تمبــديقا علـــو االت ــا  أو أقــرب
 حس  االقتضاف؛

ب نــا زــوز لاطــراف ط االت اقيــة أن ت بــم مؤقتــاً  يــمم أحكــام االت ــا  ريثمــا  يســلم -5 
 يد ا حيز الن اذ، وي ل  إىل األطراف أن   ر الوديمم ب ي ت بيم مؤقمم من ا ا القبيا؛

للملمــا اململــزز  إىل إهنــاف أعمــال ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا  ن ــا  ديربــان يشــ  -6 
 ؛17-/م أ1 من املقرر 4 )فريم من ا  ديربان( وفقًا لل قرة

إنشـاف ال ريـم الملامـا امل مبـا اململـا بات ـا  بـاريس )فريـم ات ـا  بـاريس( ط  يقرر -7 
، مـــمم (1)يتمللـــم بانت ـــاب أعضـــاف مكتـــ  فريـــم من ـــا  ديربـــان إطـــار الوتيـــ  ذاتـــا اململمـــول بـــا فيمـــا

 يلزم تملديلا؛ تملديا ما

أن يملــد فريــم ات ــا  بــاريس لــد ول االت ــا  حيــز الن ــاذ ولملقــد الــدورة  يقــرر أيضــاً  -8 
األوىل ملـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس )مـــؤمتر األطراف/اجتمـــا  

 األطراف ط االت ا (؛

__________ 

 .18-/م أ2 من املقرر 2 حس  الت ييد الوارد ط ال قرة (1) 
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اإلرتـراف علـو تن يـ  برنـامع الملمـا النارتـل عـن ال لبـاا ذاا المبـلة  يقرر كـ ل  -9 
 لواردة ط ا ا املقرر؛ا

إىل فريـــم ات ـــا  بـــاريس أن يقـــدم تقـــارير منترمـــة إىل مـــؤمتر األطـــراف عّمـــا  ي لـــ  -10 
ُيــرزأل مــن تقــدم ط عملــا، وأن ين ــي أعمالــا الــول الــدورة األوىل ملــؤمتر األطراف/اجتمــا  األطــراف 

 ط ات ا  باريس؛

بــــالتزامن مــــمم  2016 عــــامأن يملقــــد فريــــم ات ــــا  بــــاريس دوراتــــا ابتــــداًف مــــن  يقــــرر -11 
دوراا اهلي تــــــ  ال ــــــرعيت  لالت اقيــــــة وأن يملــــــد مشــــــاريمم مقــــــرراا يحوصــــــو مــــــؤمتر األطراف/اجتمــــــا  

 األطراف ط ات ا  باريس عن طريم مؤمتر األطراف بالنرر في ا واعتماداا ط دورتا األوىل؛
  

 المساهمات المعتزمة المحددة وطنياا  -ثا ياا  
 

ــــــيت بل  ــــــمم عن ــــــا األطــــــراف وفقــــــاً  باملســــــاعاا يرحّــــــ  -12  اململتزمــــــة ا،ــــــددة وطنيــــــاً ال
 ؛19-/م أ1 )ب( من املقرر2 لل قرة

تبلِّـ  بملـد األمانـة عـن مسـاعاقا اململتزمـة ا،ـددة   يمم األطـراف الـيت م جمدداً  يدعو -13 
مم  كــن ط أقــرب وقــ 2 وطنيــاً إىل أن ت ملــا ذلــ  مــن أجــا وقيــم اــدف االت اقيــة ا،ــد د ط املــادة

( بوقــمم كــافط وب ريقــة تيســر 2016 ملــؤمتر األطــراف )تشــرين الثــاين/نوفمرب 22 وقبــا انملقــاد الــدورة
 وضوا املساعاا اململتزمة ا،ددة وطنيًا ورت افيت ا وف َم ا؛

إىل األمانة أن تواصا نشـر املسـاعاا اململتزمـة ا،ـددة وطنيـاً الـيت تبلـ  عن ـا  ي ل  -14 
 شبكي لالت اقية؛األطراف ط املوقمم ال

نــدافأل إىل البلــدان املتقدمــة األطـراف والكيانــاا التشــ يلية ل،ليــة املاليــة، وأي  يكـرر -15 
منرمـــاا أ ــــرى قــــادرة علــــو ذلـــ ، أن تقــــدم الــــدعم مــــن أجـــا إعــــداد وتبليــــ  املســــاعاا اململتزمــــة 

 ا،ددة وطنيًا ا اصة باألطراف اليت قد وتا  إىل ا ا الدعم؛

بالتقرير التولي ي املتمللم باأل ر اإل ايل للمساعاا اململتزمة ا،ددة وطنياً  ُيي  علماً  -16 
 ؛FCCC/CP/2015/7، والوارد ط الو يقة 2015 تشرين األول/أكتوبر 1 املقدمة من األطراف الول

أن املســـــــتوياا املقـــــــدرة اإل اليــــــة النبملا ـــــــاا  ـــــــازاا الدفي ـــــــة ط  يالحــــــ  بقلـــــــم -17 
 2 تقــمم ضــمن ســيناريوااا النا ــة عــن املســاعاا اململتزمــة ا،ــددة وطنيــاً ال 2030و 2025 عــامي

 ويالحـ  أيضـاً ، 2030 جي ـاطن ط 55 درجة م وية األقا تكل ة وإمنا تؤدي إىل توقمم مستوى قـدرأل
جمــال   ــ  االنبملا ــاا أكــرب بكثــ  مــن اع ــود املرتب ــة باملســاعاا أن الوضــمم ســيت ل  ج ــوداً ط 

اململتزمة ا،ددة وطنياً إلبقاف ارت ا  متوس  درجـة ا ـرارة الملامليـة دون درجتـ  م ـويت  فـو  مسـتوياا 
درجــة م ويــة فــو  مســتوياا  1.5 جي ــاطن أو 40 قبــا الملمبــر المبــناعي خب ــ  االنبملا ــاا إىل مــا
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ـد د فيمـا بملـد ط التقريـر ا ـان املشـار إليـا قبا الملمبر المبـن ما اعي خب ـ  االنبملا ـاا إىل مسـتوى ُيح
 أدناأل؛ 21 ط ال قرة

احتياجـــاا التكيـــف الـــيت أعربـــمم عن ـــا البلـــدان  يالحـــ  أيضـــاً، ط اـــ ا الســـيا ، -18 
 النامية األطراف ط مساعاقا اململتزمة ا،ددة وطنياً؛

أعــــالأل  16 تقريــــر التــــولي ي املشــــار إليــــا ط ال قــــرةإىل األمانــــة أن وــــّدث الي لــــ   -19 
ليشـــما  يـــمم اململلومــــاا الـــواردة ط املســــاعاا اململتزمـــة ا،ـــددة وطنيــــاً املبل  ـــة مــــن األطـــراف عمــــاًل 

 ؛2016 أيار/مايو 2 وأن تتيحا الول 2016 نيسان/أبريا 4 الول 20-/م أ1 باملقرر

مــن أجــا الوقــوف علــو اع ــود  2018 عقــد حــوار تيســ ي بــ  األطــراف ط يقــرر -20 
يتمللم بإحراز تقدم حنو وقيم اهلدف ال ويا األجا املشـار إليـا ط  اعماعية اليت تب هلا األطراف فيما

مـــن  8 عمـــاًل بـــال قرة مـــن االت ـــا  واإلفـــادة ط إعـــداد املســـاعة ا،ـــددة وطنيـــاً  4 مـــن املـــادة 1 ال قـــرة
 من االت ا ؛ 4 املادة

ا كوميــة الدوليــة اململنيــة بت ــ  املنــاك )اي ــة املنــاك( إىل أن تقــدم تقريــراً  اهلي ــة يــدعو -21 
قبــا  درجــة م ويــة فــو  مســتوياا مــا 1.5 عــن ا ــار االحــوار الملــاملي بنســبة 2018  اصــاً ط عــام

 الملمبر المبناعي وعن املساراا الملاملية ذاا المبلة النبملا اا  ازاا الدفي ة؛
  

  فا  االتفاقالمقررات الالزمة إل -ثالثاا  
 

 الت  يف  
يتةــاوز موعــد  األطــراف أن تقــدم أول مســاعاقا ا،ــددة وطنيــاً ط موعــد ال يــدعو -22 

موافقتـــا عليـــا. وإذا بلّـــ   انضـــماما إليـــا، أو تقــدك كـــا طـــرف لمبـــ  تمبـــديقا علـــو ات ــا  بـــاريس أو
ســـتوفياً هلـــ ا ا كـــم طــرف  ســـاعة وـــددة وطنيـــاً قبــا االنضـــمام إىل االت ـــا ، اعتحـــرب ذلــ  ال ـــرف م

 يقرر ذل  ال رف  الف ذل ؛ م ما
 20-/م أ1 األطراف اليت تشما مساعت ا اململتزمة ا،ددة وطنياً عماًل بـاملقرر ُيث -23 

جديـدة وأن  عـن مسـاعة وـددة وطنيـاً  2020 علـو أن تبلـ  الـول 2025 إطاراً زمنياً يمبا إىل عام
 من االت ا ؛ 4 من املادة 9 بال قرةت ملا ذل  كا مخس سنواا بملد ذل  عماًل 

ــــاً عمــــاًل  ي لــــ  -24  ــــيت تشــــما مســــاعت ا اململتزمــــة ا،ــــددة وطني إىل تلــــ  األطــــراف ال
وـّد  ا الـول  أن تبلّـ  عـن اـ أل املسـاعاا أو 2030 إطاراً زمنيـاً يمبـا إىل عـام 20-/م أ1 باملقرر
 4 مــــــن املــــــادة 9 وأن ت ملــــــا ذلــــــ  كــــــا مخــــــس ســــــنواا بملــــــد ذلــــــ  عمــــــاًل بــــــال قرة 2020 عــــــام
 االت ا ؛ من

املشـــــار إلي ـــــا ط  مســـــاعاقا ا،ـــــددة وطنيـــــاً أن تقـــــدم األطـــــراف إىل األمانـــــة  يقـــــرر -25 
رتـــ راً مـــن الـــدورة ذاا المبـــلة ملـــؤمتر  12 -أرتـــ ر  9 تقـــا عـــن مـــن االت ـــا  قبـــا فـــوة ال 4 املـــادة
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ورتـــــ افيت ا  ااألطراف/اجتمــــا  األطـــــراف ط ات ــــا  بـــــاريس يــــدف تيســـــ  وضــــوا اـــــ أل املســــاعا
 ط ذل  عن طريم تقرير تولي ي تملدأل األمانة؛ وف م ا،  ا
إىل فريـــم ات ـــا  بـــاريس أن يضـــمم مزيـــداً مـــن اإلررتـــاداا بشـــ ن  مبـــائا  ي لـــ  -26 

املساعاا ا،ددة وطنياً لينرـر في ـا مـؤمتر األطراف/اجتمـا  األطـراف ط ات ـا  بـاريس ويملتمـداا ط 
 دورتا األوىل؛

مللومــاا الــيت ســتقدم ا األطــراف ط مســاعاقا ا،ــددة وطنيــاً، مــن أجــا أن امل يقــرر -27 
ــــة مــــا تتضــــمنا،  تيســــ  الوضــــوا والشــــ افية وال  ــــم، ميكــــن أن تتضــــمن، حســــ  االقتضــــاف، ط  ل

ممللومــــاا كميــــة بشــــ ن النق ــــة املرجمليــــة ) ــــا ط ذلــــ  ســــنة األســــال، حســــ  االقتضــــاف(، واألطــــر 
ا  والت  يــــة، وعمليــــاا الت  ــــي ، واالفواضــــاا، واملن ةيــــاا، الزمنيــــة و/أو فــــواا التن يــــ  والن ــــ

في ــا تلــ  املتمللقــة بتقــدير وحســاب انبملا ــاا  ــازاا الدفي ــة البشــرية املنشــ ، وحســ  االقتضــاف،   ــا
منمبــ ة وطموحــة، ط ضــوف  مســاعتا ا،ــددة وطنيــاً عمليــاا إزالت ــا، وإىل أي مــدى يــرى ال ــرف أن 

 من ا؛ 2  وقيم ادف االت اقية املبّ  ط املادةظروفا الوطنية، وكيف تساام ط
إىل فريــم ات ــا  بــاريس أن يضــمم مزيــداً مــن اإلررتــاداا املتمللقــة باململلومــاا  ي لــ  -28 

ورتــ افيت ا وف م ــا لكــي  مســاعاقا ا،ــددة وطنيــاً الــيت ســتقدم ا األطــراف مــن أجــا تيســ  وضــوا 
 ينرر في ا مؤمتر األطراف/اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ويملتمداا ط دورتا األوىل؛

إىل اهلي ــــــة ال رعيــــــة للتن يــــــ  أن تضــــــمم طرائــــــم وإجــــــرافاا لتشــــــ يا  ي لــــــ  أيضــــــاً  -29 
مــن االت ــا ، لكــي ينرــر فيــا مــؤمتر  3 مــن املــادة 12 واســت دام الســةا الملــام املشــار إليــا ط ال قــرة

 األطراف/اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ويملتمدأل ط دورتا األوىل؛
ـــــي  ســـــةاًل عامـــــاً  ي لـــــ  كـــــ ل  -30  ـــــة أن تت ـــــاً ط النمبـــــف األول مـــــن إىل األمان مؤقت

من االت ا ، ريثما يملتمـد مـؤمتر  4 املقدمة وفقاً للمادة املساعاا ا،ددة وطنياً لتسةيا  2016 عام
األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ــــا  بـــاريس ال رائـــم واإلجـــرافاا املشـــار إلي ــــا ط 

 أعالأل؛ 29 ال قرة
اململــا بات ــا  بــاريس أن يبلــور، باالســتناد إىل  إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا ي لــ  -31 

الــن ع املكرســة  وجــ  االت اقيــة والمبــكوأ القانونيــة املتمبــلة يــا، حســ  االقتضــاف، إررتــاداا مــن 
مــــن  4 مــــن املــــادة 13 أجــــا حســــاب مســــاعاا األطــــراف ا،ــــددة وطنيــــاً املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرة

 ا اجتمــــا  األطــــراف ط االت ــــا  ويملتمــــداا ط االت ــــا ، لينرــــر في ــــا مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــ
 يضمنط دورتا األوىل، ما

أن تقــدم األطــراف ممللومــاا عــن االنبملا ــاا البشــرية املنشــ  وعمليــاا إزالت ــا وفقــاً  )أ( 
للمن ةيـــاا وللمقـــاييس املشـــوكة الـــيت  ضـــملمم لتقيـــيم اهلي ـــة ا كوميـــة الدوليـــة اململنيـــة بت ـــ  املنـــاك 

 ف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس؛واعتمداا مؤمتر األطرا
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ط ذلــ  بشــ ن   ــوس األســال، بــ   أن تك ــا األطــراف االتســا  املن ةــي،  ــا )ب( 
 إبالغ وتن ي  املساعاا ا،ددة وطنياً؛

عمليـــاا  أن تســـملو األطـــراف إىل إدرا   يـــمم ف ـــاا االنبملا ـــاا البشـــرية املنشـــ  أو ) ( 
نشـــــاس  ةـــــرد  بالوعـــــة أو ددة وطنيـــــاً، وأن تواصـــــا إدرا  أي ممبـــــدر أومســـــاعاقا ا،ـــــ إزالت ـــــا ط

 أول مرة؛ إدراجا
ــــاا البشــــرية  )د(  ــــاا مــــن االنبملا  أن تقــــدم األطــــراف إيضــــاحاً لســــب  اســــتبملاد أي ف 

 املنش  وعملياا إزالت ا؛

ـــــم األطـــــراف اإلررتـــــاداا املشـــــار إلي ـــــا ط ال قـــــرةيقـــــرر  -32  ـــــو  31 أن ت ب أعـــــالأل عل
يقــــرر أنــــا زــــوز لاطــــراف أن  تــــار ت بيــــم اــــ أل  ا،ــــددة وطنيــــاً الثانيــــة والالحقــــة، كمــــااملســــاعاا 

 اإلررتاداا علو مساعاقا ا،ددة وطنيًا األوىل؛
أن يســـتمر املنتـــدى اململـــا بتـــ    تن يـــ  تـــداب  التمبـــدي، وـــمم رعايـــة  يقـــرر أيضـــاً  -33 

 اهلي ت  ال رعيت ، وأن خيدم ا ا االت ا ؛
أن توصــي اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة واهلي ــة ال رعيــة  يقــرر كــ ل  -34 

امع عملــا وم امــا، كــي ينرــر للتن يــ  ب رائــم عمــا املنتــدى اململــا بتــ    تن يــ  تــداب  التمبــدي وبرنــ
في ا مؤمتر األطراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا  األطـراف ط ات ـا  بـاريس ويملتمـداا، ململاعـة ا ـار تن يـ  
تـــداب  التمبـــدي ط إطـــار االت ـــا  عـــن طريـــم تملزيـــز التملـــاون بـــ  األطـــراف ط ف ـــم ا ـــار إجـــرافاا 

تةــــارب وأفضــــا املمارســــاا بــــ  الت  يــــف املن ــــ ة  وجــــ  االت ــــا  وتملزيــــز تبــــادل اململلومــــاا وال
 ؛*األطراف لزيادة قدرقا علو وما ا أل اآل ار

، باســـواتيةياا 2020 األطـــراف إىل إبـــالغ األمانـــة، ط موعـــد أقمبـــاأل عـــاميــدعو  -36 
، 4 مــن املـــادة 19 التنميــة املن  ضــة االنبملا ـــاا ال ويلــة األجــا الـــول منتمبــف القــرن وفقـــاً لل قــرة

شـر ط املوقـمم الشـبكي لالت اقيـة اسـواتيةياا التنميـة املن  ضـة االنبملا ـاا إىل األمانـة أن تن ي ل و
 بالمبي ة اليت تقدم ا األطراف؛

ـــــة أن تضـــــمم اإلررتـــــاداا  ي لـــــ  -37  ـــــة ال رعيـــــة للمشـــــورة المللميـــــة والتكنولوجي إىل اهلي 
 ا مــــن االت ــــا ، وأن توصــــي مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــ 6 مــــن املــــادة 2 املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرة

يشــما إررتــاداا تك ــا ت ــادي  اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس باعتماداــا ط دورتــا األوىل،  ــا
ا ســـاب املـــزدو  عـــن طريـــم إجـــراف تملـــديا مـــواز مـــن األطـــراف لكـــا مـــن انبملا ـــاا  ـــازاا الدفي ـــة 

وطنيــاً  البشــرية املنشــ  مــن املمبــادر وعمليــاا اإلزالــة بواســ ة البواليــمم الــيت ت  ي ــا مســاعاقا ا،ــددة
  وج  االت ا ؛

 
 

ـــ فمم *  ، وســـيحملد ل تـــرقيم ال قـــراا الالحقـــة واإلحـــاالا املرجمليـــة إىل فقـــراا أ ـــرى دا ـــا الو يقـــة ط 35ال قـــرة  حح
   مرحلة الحقة.
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مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطـراف ط ات ـا  بـاريس بـ ن يملتمـد  يوصي -38 
مـن االت ـا ، باالسـتناد  6 مـن املـادة 4 قواعد وطرائم وإجرافاا  اصة باآللية املنشـ ة  وجـ  ال قـرة

 يليط إىل ما
 ململنية؛املشاركة ال وعية املر مبة من كا طرف من األطراف ا )أ( 
 املنافمم ا قيقية والقابلة للقيال وال ويلة األجا املتمبلة بت  يف ت   املناك؛ )ب( 

 ن اقاا وددة لانش ة؛ ) ( 

   يضاا االنبملا اا اليت تسة ا عالوًة علو أي   يضاا ودث فيما عدا ذل ؛ )د( 

الت  يـــف الـــيت التحقـــم وإصـــدار رتـــ اداا   ـــ  االنبملا ـــاا النا ـــة عـــن أنشـــ ة  )ه( 
 تقوم يا الكياناا التش يلية اململينة؛

ـــن ع القائمـــة اململتمـــدة  وجـــ  االت اقيـــة  )و(  ا ـــربة املكتســـبة ط اســـت دام اآلليـــاا وال
 والمبكوأ القانونية املتمبلة يا والدرول املست ادة من ا ا االست دام؛

تضـــمم قواعـــد وطرائـــم  إىل اهلي ـــة ال رعيـــة للمشـــورة المللميـــة والتكنولوجيـــة أن ي لـــ  -39 
أعــــالأل وأن توصــــي مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا  38 وإجــــرافاا  اصــــة باآلليــــة املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرة

 بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس بالنرر في ا واعتماداا ط دورتا األوىل؛
إىل اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة أن تضــ لمم بربنــامع  أيضــاً  ي لــ  -40 

مــن  6 مــن املــادة 8 عمــا ط إطــار الــنح ع  ــ  الســوقية إزاف التنميــة املســتدامة املشــار إلي ــا ط ال قــرة
االت ــا ، ب يــة النرــر ط الكي يــة الــيت ميكــن يــا تملزيــز الــرواب  وإزــاد أوجــا تــ زر بــ  جمموعــة عناصــر 

ســبا تيســ  تن يــ  الــنح ع  ا الت  يــف والتكيــف والتمويــا ونقــا التكنولوجيــا وبنــاف القــدراا، وطمن ــ
    السوقية وتنسيق ا؛

ـــة أن توصـــي  شـــرو   كـــ ل  ي لـــ  -41  ـــة للمشـــورة المللميـــة والتكنولوجي إىل اهلي ـــة ال رعي
ف الـيت تبـدي ا األطـراف، كـي أعـالأل، مـمم مراعـاة اآلرا 40 مقرر بش ن برنـامع الملمـا املشـار إليـا ط ال قـرة

 ينرر فيا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ويملتمدأل ط دورتا األوىل؛
 

 التكيف  
إىل عنة التكيـف وفريـم ا ـرباف اململـا ب قـا البلـدان منـواً أن يضـملا مملـاً طرائـم ي ل   -42 

 7 مــن املــادة 3 ناميـة األطــراف، مثلمـا جــاف ط ال قـرةلالعـواف ه ــود التكيـف الــيت تبـ هلا البلــدان ال
مـــن االت ـــا ، وأن يقـــدما توصـــياا ط اـــ ا الشـــ ن لكـــي ينرـــر في ـــا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا 

 اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ويملتمداا ط دورتا األوىل؛
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  ــة عمل ــا يلــي، مــمم مراعــاة واليت ــا و  إىل عنــة التكيــف أن تقــوم  ــا أيضــاً  ي لــ  -43 
الثانيـة الـيت تـدوم  ـالث سـنواا، وأن تقـدم توصـياا ط اـ ا الشـ ن لكـي ينرـر في ـا مـؤمتر األطــراف 

 الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ويملتمداا ط دورتا األوىلط
أعمــــال الوتيبــــاا املؤسســــية ذاا المبــــلة بــــالتكيف  2017 أن تســــتملر  ط عــــام )أ( 

أجــا وديــد الســبا الك يلــة بتملزيــز اتســا  أعماهلــا، حســ  االقتضــاف، لتلبيــة  وجــ  االت اقيــة، مــن 
 احتياجاا األطراف علو حنو مالئم؛

أن تنرـــر ط وضـــمم من ةيـــاا لتقيـــيم احتياجـــاا التكيـــف ب يـــة مســـاعدة البلـــدان  )ب( 
 لزوم لا علو عاتق ا؛ النامية، دون إلقاف ع ف ال

ؤسســاا املاليــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة  يــمم وكــاالا األمــم املتحــدة وامل يــدعو -44 
ذاا المبـــلة إىل تقـــدك ممللومـــاا بواســـ ة األمانـــة إىل األطـــراف عـــن ال ريقـــة الـــيت تـــدم ع يـــا براجم ـــا 
املتمللقـــة باملســــاعدة اإلمنائيــــة وبتمويــــا األنشـــ ة املتمللقــــة بت ــــ  املنــــاك تـــدابَ  الوقايــــة مــــن ت ــــ  املنــــاك 

 والقدرة علو وملا؛

إىل األطــــــراف أن تملــــــزز التملــــــاون اإلقليمــــــي ط جمــــــال التكيــــــف، حســــــ    ي لــــــ -45 
ســيما ط البلـــدان الناميــة، مـــمم  االقتضــاف، وأن تنشــل مراكـــز ورتــبكاا إقليميــة، حســـ  الضــرورة، ال

 ؛16-/م أ1 من املقرر 13 مراعاة ال قرة
يضـــملا، إىل عنـــة التكيـــف وفريـــم ا ـــرباف اململـــا ب قـــا البلـــدان منـــواً أن  أيضـــاً  ي لـــ  -46 

بالتملـــــاون مـــــمم اللةنـــــة الدائمـــــة اململنيـــــة بالتمويـــــا واملؤسســـــاا األ ـــــرى اململنيـــــة، من ةيـــــاا ويقـــــدما 
توصـــياا إىل مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس لكـــي ينرـــر في ـــا 

 ويملتمداا ط دورتا األوىل، لا را  التاليةط

دعم مــن أجــا التكيــف ط البلــدان الناميــة ا ــاذ ا  ــواا الالزمــة لتيســ  حشــد الــ )أ( 
 من االت ا ؛ 2 ط سيا  ا د املتمللم باملتوس  الملاملي لزيادة درجاا ا رارة املشار إليا ط املادة

) ( 14 اســـتملرا  مـــدى ك ايـــة وفملاليـــة التكيـــف والـــدعم املشـــار إلي مـــا ط ال قـــرة )ب( 
 من االت ا ؛ 7 من املادة

  األ ضـــر للمنـــاك أن يملةـــا بتقـــدك الـــدعم إىل أقـــا إىل المبـــندو  كـــ ل  ي لـــ  -47 
يتسـم  البلدان منواً و  اا مـن البلـدان الناميـة األطـراف مـن أجـا صـيا ة   ـ  التكيـف الوطنيـة،  ـا

ومـــن أجـــا القيـــام الحقـــاً بتن يـــ  السياســـاا الملامـــة واملشـــاريمم  17-/م أ5و 16-/م أ1 مـــمم املقـــررين
 والربامع اليت ودداا ا أل البلدان؛
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 ا سائر واألضرار  
مواصــلة عمــا اليــة وارســو الدوليــة اململنيــة با ســائر واألضــرار املرتب ــة بتــ   اا  يقــرر -48 

 ؛2016 ت   املناك بملد استملراض ا ط عام
إىل اللةنــة التن ي يــة آلليــة وارســو الدوليــة أن تنشــل مركــزاً لتبــادل اململلومــاا  ي لــ  -49 

عاً للممللومـاا عـن التـ م  ووويــا امل ـاطر، مـن أجـا تيســ  مـن أجـا وويـا امل ـاطر يكــون مسـتود
 ج ود األطراف الرامية إىل وضمم اسواتيةياا رتاملة إلدارة امل اطر وتن ي اا؛

إىل اللةنـــة التن ي يـــة آلليـــة وارســـو الدوليـــة أن تنشـــل، وفقـــاً لنرام ـــا  ي لـــ  أيضـــاً  -50 
الــدا لي وواليت ــا، فرقــة عمــا إلكمــال عمــا اهلي ــاا وجمموعــاا ا ــرباف القائمــة ط إطــار االت اقيــة، 

ط ذلـــ  عنـــة التكيـــف وفريـــم ا ـــرباف اململـــا ب قـــا البلـــدان منـــواً، وكـــ ا عمـــا املنرمـــاا واي ـــاا   ـــا
نيـــة  ـــار  إطـــار االت اقيـــة، واالســـت ادة مـــن عمـــا اـــ أل اهلي ـــاا وا موعـــاا واملنرمـــاا ا ـــرباف اململ

وإرتــــراك ا، حســــ  االقتضــــاف، لوضــــمم توصــــياا تتمللــــم بن ــــو  متكاملــــة لتةنــــ  حــــاالا التشــــرد 
 املرتب ة باآل ار السلبية لت   املناك والتقليا من ا قدر املست ا  والتمبدي هلا؛

لتن ي يـــــة آلليـــــة وارســـــو الدوليـــــة أن تبـــــدأ الملمـــــا، ط إىل اللةنـــــة اي لـــــ  كـــــ ل   -51 
أعــــالأل، وأن تضــــّمن  50و 49 اجتماع ــــا القــــادم، علــــو ت مليــــا األحكــــام املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرت 

 تقريراا السنوي ممللوماا عن التقدم ا،رز ي ا الش ن؛
 تســـتتبمم أي رتـــكا مـــن أرتـــكال املســـؤولية مـــن االت ـــا  ال 8 علـــو أن املـــادةيوافـــم  -52 

 ميكن اعتماداا أساسًا ل ل ؛ التملوي  وال أو
 

 التمويا  
أن املــوارد املاليــة املقدمــة إىل البلــدان الناميــة، ط ســيا  تن يــ  االت ــا ، ينب ــي  يقــرر -53 

أن تملــزز تن يــ  سياســاقا واســواتيةياقا وأنرمت ــا و  ــ  عمل ــا وإجرافاقــا املتمللقــة بت ــ  املنــاك ط 
مملـاً، ايـث تسـ م ط وقيـم ال ـر  مـن اـ ا االت ـا ، بمبـي تا ا،ــددة ط  جمـايل الت  يـف والتكيـف

 ؛2 املادة
مــن االت ــا ،  9 مــن املــادة 3 أن تســملو البلــدان املتقدمــة، وفقــاً لل قــرة يقــرر أيضــاً  -54 

ـــــة عـــــام ـــــة األمـــــوال إىل  اي ط ســـــيا   2025 إىل التمســـــ  يـــــدف ا اعمـــــاعي القـــــائم ط جمـــــال تملب 
 يــدة ورتــ افية التن يــ ؛ وُيــدد مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف إجــرافاا التكيــف امل

بليــون دوالر مــن  100 ، اــدفاً كميــاً  اعيــاً جديــداً عتبتــا2025 ط ات ــا  بــاريس، قبــا حلــول عــام
 دوالراا الوالياا املتحدة ط السنة، ممم مراعاة احتياجاا البلدان النامية وأولوياقا؛

يشــــما املــــدفوعاا  ملــــوارد املاليــــة الكافيــــة والــــيت ميكــــن التنبــــؤ يــــا،  ــــاب عيــــة ا يقــــر -55 
القائمـة علـو النتــائع، حسـ  االقتضـاف، مــن أجـا تن يــ  الـنـح حع السياسـاتية وا ــوافز اإلزابيـة   ــ  
االنبملا ـــاا النا ـــة عـــن إزالـــة ال ابـــاا وتـــداوراا، وبـــدور ا  ـــاس علـــو ال ابـــاا وإدارقـــا املســـتدامة 
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ــــع الت  يــــف وتملزيــــز خمز  ونــــاا كربــــون ال ابــــاا؛ وكــــ ل  ب عيــــة الــــنـح حع السياســــاتية البديلــــة، مثــــا هنح
الوقـــمم ن ســـا يؤكـــد جمـــدداً  والتكيـــف املشـــوكة مـــن أجـــا اإلدارة املتكاملـــة واملســـتدامة لل ابـــاا؛ وط

أعيـــة املنـــافمم  ـــ  الكربونيـــة املرتب ـــة يـــ أل الـــنـح حع؛ ويشـــةمم تنســـيم الـــدعم املقـــدم مـــن ج ـــاا من ـــا 
املمبــادر الملامــة وا اصــة، الثنائيــة واملتملــددة األطــراف، مــن مثــا المبــندو  األ ضــر للمنــاك واملمبــادر 

 البديلة وفقًا للمقرراا ذاا المبلة المبادرة عن مؤمتر األطراف؛
ــــد اململلومــــاا الــــيت  يقــــرر -56  ــــة لتحدي ــــة والملشــــرين، ط عملي ــــا الثاني أن يشــــر ، ط دورت

تقـــدك توصـــية ط اـــ ا  ب يـــة مـــن االت ـــا  9 مـــن املـــادة 5 لل قـــرة يتملـــ  علـــو األطـــراف تقـــدمي ا وفقـــاً 
الشــ ن كــي ينرــر في ــا مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس ويملتمــداا 

 ؛ط دورتا األوىل
ـــة أن تكـــون اململلومـــاا امل لوبـــة وفقـــاً لل قـــرة  يقـــرر أيضـــاً  -57  مـــن  9 مـــن املـــادة 7 ك ال

 أدناأل؛ 96 قًا لل رائم، واإلجرافاا واملبادئ التوجي ية املشار إلي ا ط ال قرةاالت ا  مقدمًة وف
إىل اهلي ـــة ال رعيـــة للمشـــورة المللميـــة والتكنولوجيـــة أن تضـــمم طرائـــم  ســـاب  ي لـــ  -58 

مــن االت ــا   9 مــن املــادة 7 املــوارد املاليــة املقدمــة واململبــ ة عــرب عمليــاا التــد ا الملامــة وفقــاً لل قــرة
(، يــدف 2018 ر في ــا مــؤمتر األطــراف ط دورتــا الرابملــة والملشــرين )تشــرين الثــاين/نوفمربلكــي ينرــ

تقــدك توصــية إىل مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس مــن أجــا النرــر 
 ؛في ا واعتماداا ط دورتا األوىل

ي ــة الملامليــة والكيانــان أن خيــدم االت ــاَ  المبــندو  األ ضــر للمنــاك ومرفــم البيقــرر  -59 
اململنيــان بتشــ يا اآلليــة املاليــة لالت اقيــة، وكــ ل  صــندو ح أقــا البلــدان منــواً والمبــندو ح ا ــان لت ــ  

 ؛املناك الل ان يديرعا مرفم البي ة الملاملية
بــ ن صــندو  التكيــف ميكــن أن خيــدم االت ــا ، رانــاً بــاملقرراا ذاا المبــلة يســلم  -60 

مــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط بروتوكــول كيوتــو ومــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا ملــؤمتر األطــراف الملا
 ؛اجتما  األطراف ط ات ا  باريس

مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــ ا اجتمــــا  األطــــراف ط بروتوكــــول كيوتــــو إىل  يــــدعو -61 
ملامــا بوصــ ا أعــالأل وتقــدك توصــية إىل مـؤمتر األطــراف ال 60النرـر ط القضــية املشــار إلي ــا ط ال قـرة 

 اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ط دورتا األوىل؛
أن يقــدم مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس وصــي ي -62 

يتمللــم بالسياســاا واألولويــاا  اإلررتــاداا للكيانــاا املنــوس يــا تشــ يا اآلليــة املاليــة لالت اقيــة فيمــا
 المبلة باالت ا  لينشراا مؤمتر األطراف؛ الربناجمية ومملاي  األالية ذاا
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يلــــزم اإلررتــــاداا املوج ــــة للكيانــــاا املنوطــــة يــــا  أن تن بــــم مــــمم تملــــديا مــــايقــــرر  -63 
في ــا تلــ  املت ــم  عمليــاا اآلليــة املاليــة لالت اقيــة الــواردة ط مقــرراا مــؤمتر األطــراف ذاا المبــلة،  ــا

 علي ا قبا اعتماد ا ا االت ا ؛
يت ــم مــمم وظائ  ــا  ن  ــدم اللةنــة الدائمــة اململنيــة بالتمويــا االت ــا   ــاأ يقــرر أيضــاً  -64 

 ومسؤولياقا اليت حدداا مؤمتر األطراف؛
املؤسســاا الــيت  ــدم اــ ا االت ــا  علــو تملزيــز التنســيم وتقــدك املــوارد لــدعم  ُيــث -65 

 لبــاا واملوافقــة، االســواتيةياا الــيت توج  ــا البلــدان مــن  ــالل إجــرافاا مبّســ ة وفملالــة لتقــدك ال
ط ذلـــ  أقـــا البلـــدان منـــواً والـــدول  ومـــن  ـــالل مواصـــلة دعـــم ت اـــ  البلـــدان الناميـــة األطـــراف،  ـــا

 اعزرية المب  ة النامية، حس  االقتضاف؛

 ت وير التكنولوجيا ونقل ا  
بــالتقرير املرحلــي للةنــة التن ي يــة اململنيــة بالتكنولوجيــا بشــ ن اإلررتــاداا  ُيــي  علمــاً  -66 

املتمللقـــة بالتن يـــ  اململـــزز لنتـــائع عمليـــاا تقيـــيم االحتياجـــاا التكنولوجيـــة علـــو النحـــو املشـــار إليـــا ط 
 ؛FCCC/SB/2015/INF.3الو يقة 

ملنيــــة بالتكنولوجيــــا تملزيــــز اآلليــــة التكنولوجيــــة وي لــــ  إىل اللةنــــة التن ي يــــة امل يقــــرر -67 
ومركز ورتبكة تكنولوجيا املنـاك أن يضـ لملا، ط دعم مـا لتن يـ  االت ـا ،  زيـد مـن األعمـال املتمبـلة 

 يليط ب مور من ا ما
 إجراف اوث ط جمال التكنولوجيا وت ويراا ونشراا؛ )أ( 
 ت وير وتملزيز القدراا والتكنولوجياا ا،لية؛ )ب( 
إىل اهلي ـة ال رعيـة للمشـورة المللميـة والتكنولوجيـة أن تشـر ، ط دورقـا الرابملـة  ي ل  -68 

 10 مــن املــادة 4(، ط وضــمم اإلطــار التكنولــوجي املنشــ   وجــ  ال قــرة 2016 واألربملــ  )أيار/مــايو
من االت ـا  وأن تقـدم تقريـراً عـن اسـتنتاجاقا إىل مـؤمتر األطـراف، لكـي يقـدم مـؤمتر األطـراف توصـية 

شــ ن اــ ا اإلطــار إىل مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس للنرــر فيــا ب
 يليط ط دورتا األوىل واعتمادأل، ممم مراعاة ضرورة أن ييسر اإلطار  لة أمور من ا ما

تمل ـــد ووـــديث عمليـــاا تقيـــيم االحتياجـــاا التكنولوجيـــة، وكـــ ل  التن يـــ  اململـــزز  )أ( 
  ــ  الملمــا وأفكــار املشــاريمم املتمللقــة بالتكنولوجيــا، مــن  ــالل إعــداد مشــاريمم  لنتائة ــا، و اصــة

 مقبولة لدى املمبارف؛

 تقدك دعم مايل وتقا مملزز لتن ي  نتائع عملياا تقييم االحتياجاا التكنولوجية؛ )ب( 
 عملياا تقييم التكنولوجياا اعاازة لنقل ا؛ ) ( 
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اجز الــــيت تملــــو  ت ــــوير التكنولوجيــــاا الســــليمة تملزيـــز البي ــــاا املواتيــــة لرفــــمم ا ــــو  )د( 
 اجتماعيًا وبي يًا ونقل ا؛

أن تقــدم اللةنــة التن ي يــة اململنيــة بالتكنولوجيــا ومركــز ورتــبكة تكنولوجيــا املنــاك  يقــرر -69 
إىل مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا  األطـراف ط ات ـا  بـاريس، عـن طريـم اهلي تـ  ال ـرعيت ، 

 نش ت ما لدعم تن ي  االت ا ؛تقارير بش ن أ
إجـــراف تقيـــيم دوري ل ملاليـــة وك ايـــة الـــدعم املقـــد م إىل اليـــة التكنولوجيـــا  يقـــرر أيضـــاً  -70 

 لدعم تن ي  االت ا  بش ن املسائا املتمبلة بت وير التكنولوجيا ونقل ا؛
وضـــمم  إىل اهلي ـــة ال رعيـــة للتن يـــ  أن تشـــر ، ط دورقـــا الرابملـــة واألربملـــ ، ط ي لـــ  -71 

أعالأل، ممم مراعاة االستملرا  ال ي زريا مركز  70ن ا  وطرائم التقييم الدوري املشار إليا ط ال قرة 
 17-/م أ2مـن املرفـم السـابمم للمقـرر  20ورتبكة تكنولوجيـا املنـاك علـو النحـو املشـار إليـا ط ال قـرة 
 ــا ، لكــي ينرــر في ــا مــؤمتر مــن االت 14وطرائــم اســت الن ا مبــيلة الملامليــة املشــار إلي ــا ط املــادة 

 (؛2019 األطراف ط دورتا ا امسة والملشرين ويملتمداا )تشرين الثاين/نوفمرب
 

 بناف القدراا  
إنشاف عنة باريس اململنية ببناف القدراا اليت سيتمثا ادف ا ط مملاعـة الث ـراا  يقرر -72 

ش ة بناف القدراا ط البلـدان الناميـة واالحتياجاا، ا الية والنارت ة علو حد سواف، ط جمال تن ي  أن
ط ذلـ  اع ـود املب ولـة فيمـا يتمبـا بتحقيـم االتسـا   األطراف وزيادة تملزيز ج ود بناف القدراا،  ـا

 والتنسيم ط أنش ة بناف القدراا ط إطار االت اقية؛
ا ط تــدير عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا   ــة الملمــا املشــار إلي ــ أنيقــرر أيضــاً  -73 
 أدناأل وتشرف علي ا؛ 74ال قرة 

 تشما األنش ة التاليةط 2020-2016إطال    ة عما لل وة  يقرر ك ل  -74 
تقيــيم الكي يـــة الـــيت ميكـــن يــا زيـــادة التـــ زر عـــن طريــم التملـــاون وت ـــادي االزدواجيـــة  )أ( 

ط ذلــ  عــن  راا،  ــافيمــا بــ  اهلي ــاا ا اليــة املنشــ ة  وجــ  االت اقيــة الــيت تن ــ  أنشــ ة بنــاف القــد
 طريم التملاون ممم املؤسساا ط إطار االت اقية و ارج ا؛

 وديد الث راا واالحتياجاا ط القدراا والتوصية بسبا سداا؛ )ب( 

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

 والوطا ودون الوطا؛تملزيز التملاون علو المبمليد الملاملي واإلقليمي  )د( 

وديــــد و ــــمم أفضــــا املمارســــاا والتحــــدياا والتةــــارب والــــدرول املســــت ادة مــــن  )ه( 
 الملما ال ي تض لمم با اهلي اا املنش ة  وج  االت اقية ط جمال بناف القدراا؛
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استكشـاف الكي يـة الــيت ميكـن يــا للبلـدان الناميــة األطـراف أن ت  ــ  علـو عاتق ــا  )و( 
 القدراا وا  اس علي ا ممم مرور الوقمم واتسا  الرقملة؛مس لة بناف 

 وديد فرن تملزيز القدراا علو املستوى الوطا واإلقليمي ودون الوطا؛ )ز( 

تملزيــــز ا ــــوار والتنســــيم والتملــــاون واالتســــا  فيمــــا بــــ  الململيــــاا واملبــــادراا ذاا  )ا( 
لومــــاا بشــــ ن أنشــــ ة بنــــاف القــــدراا المبــــلة املندرجــــة ط إطــــار االت اقيــــة، بوســــائا من ــــا تبــــادل اململ

 واسواتيةياا اهلي اا املنش ة  وج  االت اقية؛

تقـــدك إررتـــاداا إىل األمانـــة بشـــ ن تمل ـــد وزيـــادة ت ـــوير بوابـــة بنـــاف القـــدراا علـــو  )س( 
 رتبكة اإلنونمم؛

موضــو  ذي  أن تركــز عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا ســنوياً علــو جمــال أويقــرر  -75 
 التبــــادل التقــــا ط جمــــال بنــــاف القــــدراا، ب ــــر  ا  ــــاس علــــو مملــــارف ود  ــــة عــــن صــــلة بتحســــ 

 جناحاا وودياا بناف القدراا ب ملالية ط جمال بملينا؛

إىل اهلي ــة ال رعيــة للتن يــ  أن تــنرم اجتماعــاا ســنوية للةنــة بــاريس اململنيــة  ي لــ  -76 
 ببناف القدراا أ ناف انملقاد الدوراا؛

ىل اهلي ــــة ال رعيـــة للتن يــــ  أن تضـــمم صـــالحياا عنــــة بـــاريس اململنيــــة إ أيضـــاً  ي لـــ  -77 
ببنـــــاف القـــــدراا ط ســـــيا  االســـــتملرا  الشـــــاما الثالـــــث لتن يـــــ  إطـــــار بنـــــاف القـــــدراا، مـــــمم مراعـــــاة 

أدنــــاأل، وذلــــ  يـــدف التوصــــية  شــــرو   83و 82أعــــالأل وال قـــرت   78و 77و 76و 75 ال قـــراا
 ر األطراف ط دورتا الثانية والملشرين ويملتمدأل؛مقرر بش ن ا أل املس لة لينرر فيا مؤمت

األطـــــراف إىل أن تقـــــدم ارافاـــــا بشـــــ ن عضـــــوية عنـــــة بـــــاريس اململنيـــــة ببنـــــاف  يـــــدعو -78 
 ؛(2)2016 اذار/مارل 9القدراا الول 

أعــالأل ط و يقــة  78إىل األمانــة أن  ّمــمم اململلومــاا املشــار إلي ــا ط ال قــرة ي لــ   -79 
 ي ة ال رعية للتن ي  ط دورقا الرابملة واألربمل ؛مت رقاا لتنرر في ا اهل

أن تشــما املــد الا املقدمــة إىل عنــة بــاريس اململنيــة ببنــاف القــدراا، ط  لــة  يقــرر -80 
تشـــما، املســـاعاا، ونتـــائع االســـتملرا  الشـــاما الثالـــث لتن يـــ  إطـــار بنـــاف القـــدراا، والتقريـــر  مـــا

بنـــاف القـــدراا ط البلـــدان الناميـــة، والتقريـــر التةميملـــي  التـــولي ي الســـنوي لامانـــة بشـــ ن تن يـــ  إطـــار
والتولي ي لامانة بشـ ن عمـا اهلي ـاا املنشـ ة  وجـ  االت اقيـة وبروتوكـول كيوتـو امللحـم يـا ط جمـال 

 بناف القدراا، والتقارير املتمللقة  نتدى ديربان وبوابة بناف القدراا؛
دراا أن تملـــد تقـــارير مرحليـــة تقنيـــة ســـنوية إىل عنـــة بـــاريس اململنيـــة ببنـــاف القـــي لـــ   -81 

 وتتي  ا أل التقارير ط دوراا اهلي ة ال رعية للتن ي  اليت تملقد بالتزامن ممم دوراا مؤمتر األطراف؛
__________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900>علو األطراف أن تقدم ارافاا باست دام بوابة تقدك اململلوماا ط الملنوان التايلط  (2) 
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إىل مـــــؤمتر األطـــــراف أن يســـــتملر ، ط دروتـــــا ا امســـــة والملشـــــرين  ي لـــــ  أيضـــــاً  -82 
اريس اململنيــة ببنــاف القــدراا وا اجــة إىل (، التقــدم الــ ي أحرزتــا عنــة بــ2019 )تشــرين الثــاين/نوفمرب

متديد واليت ا ومدى فملاليت ـا وتملزيزاـا، وأن يت ـ  أي إجـرافاا يرااـا مناسـبة يـدف تقـدك توصـياا 
بشــ ن تملزيــز الوتيبــاا املؤسســية لبنــاف القــدراا إىل مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف 

 من االت ا ؛ 11 من املادة 5مارتو ممم ال قرة يت ط ات ا  باريس ط دورتا األوىل،  ا

 يـمم األطـراف إىل أن تك ـا مراعـاة التمللـيم والتـدري  والتوعيـة الملامـة، علـو  يـدعو -83 
مـن االت ــا ، مراعـاة كافيــة ط مسـاعت ا الراميــة  12املــادة  مــن االت اقيـة وط 6النحـو الــوارد ط املـادة 

 إىل بناف القدراا؛
طـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس إىل أن مـــؤمتر األ يـــدعو -84 

يستكشـــــف، ط دورتــــــا األوىل، الســـــبا الك يلــــــة بتملزيـــــز تن يــــــ  أنشـــــ ة التــــــدري  وتوعيـــــة اعم ــــــور 
 ومشاركتا ووصولا إىل اململلوماا، من أجا تملزيز اإلجرافاا الواردة ط ا ا االت ا ؛

 
 رت افية الملما والدعم  

إنشــاف مبــادرة بنــاف القــدراا مــن أجــا الشــ افية ب يــة بنــاف القــدراا املؤسســية  يقــرر -85 
ومــا بملــدأل. وســتدعم اــ أل املبــادرة البلــدان الناميــة األطــراف، بنــاف علــو  2020 والتقنيــة، ملــا قبــا عــام

 من االت ا  ط الوقمم املناس ؛ 13 طلب ا، ط استي اف مت لباا الش افية اململززة ا،ددة ط املادة
 أن قدف مبادرة بناف القدراا من أجا الش افية إىلط يقرر أيضاً  -86 
 تملزيز املؤسساا الوطنية ط األنش ة املتمللقة بالش افية وفقًا لاولوياا الوطنية؛ )أ( 
تــوف  مــا يلــزم مــن أدواا وتــدري  ومســاعدة للوفــاف باألحكــام املنمبــون علي ــا ط  )ب( 

 من االت ا ؛ 13 املادة
 ة علو وس  الش افية  رور الزمن؛املساعد ) ( 
ــــة أن يضــــمم الوتيبــــاا الالزمــــة لــــدعم إنشــــاف  ُيــــث وي لــــ  -87  إىل مرفــــم البي ــــة الملاملي

مبادرة بنـاف القـدراا مـن أجـا الشـ افية وتشـ يل ا، باعتبـار ذلـ  مـن مقتضـو اإلبـالغ ذي األولويـة، 
بســـبا تشـــما تقـــدك مســـاعاا طوعيـــة لـــدعم البلـــدان الناميـــة ط اعولـــة السادســـة واعـــوالا التاليـــة 

 بي ة الملاملية، الستكمال الدعم القائم املقدم ط إطار املرفم؛لتةديد موارد مرفم ال
ـــــ  مبـــــادرة بنـــــاف القـــــدراا مـــــن أجـــــا الشـــــ افية ط ســـــيا   يقـــــرر -88  تقيـــــيم مـــــدى تن ي

 االستملرا  السابمم ل،لية املالية؛
إىل مرفم البي ة الملاملية، باعتبارأل اي ة تش يلية تابملة ل،لية املالية، أن يدر  ط  ي ل  -89 

، ممللومــاا عــن التقــدم ط 2016 ريــرأل الســنوي الــ ي يقدمــا إىل مــؤمتر األطــراف، اعتبــاراً مــن عــامتق
 أعالأل؛ 85 عما تمبميم ووضمم وتن ي  مبادرة بناف القدراا من أجا الش افية املشار إلي ا ط ال قرة
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ــن  البلــدان الناميــة، عمــاًل بــال قرة يقــرر -90  رونــة مــن االت ــا ، امل 13 مــن املــادة 2 أن متح
ط تن يـ  أحكــام تلــ  املـادة، ال ســيما فيمــا يتمللـم بن ــا  ووتــ ة ومسـتوى ت اصــيا اإلبــالغ، وطبيملــة 
ون ا  االسـتملرا ، الـ ي ميكـن أن يتـو و أن تكـون االستملراضـاا الق ريـة ا تياريـة. وتؤ ـ  أوجـا 

ـــــادئ التوجي يـــــة املشـــــار  ـــــدى وضـــــمم ال رائـــــم واإلجـــــرافاا واملب إلي ـــــا ط املرونـــــة اـــــ أل ط االعتبـــــار ل
 أدناأل؛ 92 ال قرة

أن تقــــدم  يــــمم األطــــراف، باســــتثناف األطــــراف مــــن أقــــا البلــــدان منــــواً  يقــــرر أيضــــاً  -91 
، 13 مـن املـادة 10و 9و 8و 7 والدول اعزرية المبـ  ة الناميـة، اململلومـاا املشـار إلي ـا ط ال قـراا

األطـراف مـن أقـا البلـدان  حس  االقتضاف، بوت ة ال تقـا عـن مـرة واحـدة كـا سـنت ، وأنـا بإمكـان
 منواً والدول اعزرية المب  ة النامية أن تقدم ا أل اململلوماا، وفم تقديراا؛

إىل ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا  باريس وضمم توصياا بشـ ن  ي ل  أيضاً  -92 
ديـــد ســـنة مـــن االت ـــا ، وو 13 مـــن املـــادة 13 ال رائـــم واإلجـــرافاا واملبـــادئ التوجي يـــة وفقـــاً لل قـــرة

عملية استملراض ا ووديث ا األوىل وعملياا االستملرا  والتحديث الالحقة، حسـ  االقتضـاف، علـو 
فـــواا منترمـــة، كـــي ينرـــر في ـــا مـــؤمتر األطـــراف ط دورتـــا الرابملـــة والملشـــرين، ب يـــة إحالت ـــا إىل مـــؤمتر 

 وىل؛األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس إلقراراا ط دورتا األ
إىل ال ريـــــم الملامـــــا امل مبـــــا اململـــــا بات ـــــا  بـــــاريس أن ي  ـــــ  ط  ي لـــــ  أيضـــــاً  -93 

ــــة املشــــار إلي ــــا ط  ــــم واإلجــــرافاا واملبــــادئ التوجي ي ــــدى وضــــمم التوصــــياا بشــــ ن ال رائ ــــارأل، ل اعتب
 أعالأل،  لة أمور من ا ما يليط 98 ال قرة

 أعية تيس  وس  اإلبالغ والش افية  رور الزمن؛ )أ( 
ضـرورة إتاحــة املرونـة للبلــدان الناميـة األطــراف الـيت اــي ط حاجـة إلي ــا ط ضـوف مــا  )ب( 

 تتمتمم با من قدراا؛
 ضرورة تملزيز الش افية والدقة واالكتمال واالتسا  وقابلية املقارنة؛ ) ( 
 ضرورة ت ادي االزدواجية وك ل  األعباف اليت ال لزوم هلا علو األطراف وعلو األمانة؛ )د( 
ضــــرورة ضــــمان احت ــــاس األطــــراف علــــو األقــــا علــــو وتــــ ة ونوعيــــة اإلبــــالغ وفقــــاً  )ه( 

 اللتزاماا كا طرف  وج  االت اقية؛
 ضرورة ضمان ت ادي ا ساب املزدو ؛ )و( 
 ضرورة ضمان السالمة البي ية؛ )ز( 
إىل ال ريـــم الملامـــا امل مبـــا اململـــا بات ـــا  بـــاريس أن يســـتند، لـــدى  ي لـــ  كـــ ل  -94 
أعـــــالأل، إىل التةـــــارب  92 ل رائـــــم واإلجـــــرافاا واملبـــــادئ التوجي يـــــة املشـــــار إلي ـــــا ط ال قـــــرةوضـــــمم ا

 املكتسبة من الململياا ذاا المبلة اعارية ط إطار االت اقية وأ     اا من الململياا بمل  االعتبار؛



FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 
 

 

GE.15-21932 17/45 

 

إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا  بــاريس النرــر، لــدى وضــمم  ي لــ  أيضــاً  -95 
 أعالأل، ط  لة أمور من اط 92 ال رائم واإلجرافاا واملبادئ التوجي ية املشار إلي ا ط ال قرة

أصــناف املرونــة املتاحــة للبلــدان الناميــة األطــراف الــيت اــي ط حاجــة إلي ــا ط ضــوف  )أ( 
 ما تتمتمم با من قدراا؛

االتســا  بــ  املن ةيــة الــيت أبلــ  عن ــا ط املســاعة ا،ــددة وطنيــاً ومن ةيــة اإلبــالغ  ()ب 
 عن التقدم ا،رز ط سبيا وقيم فرادى األطراف مساعت ا ا،ددة وطنياً؛

إبــالغ األطــراف عــن   ــة وخم ــ  التكيــف  ــا ط ذلــ ، إذا كــان ذلــ  مناســباً،  ) ( 
 جمتمملًة بتبادل اململلوماا والدرول املست ادة؛     ا الوطنية للتكيف، ب ية القيام

الدعم املقدم، ممم وس  تقدك الـدعم مـن أجـا التكيـف والت  يـف علـو السـواف،  )د( 
مــن  ــالل  لــة أمــور تشــما األرتــكال اعدوليــة املوحــدة ليفبــالغ عــن الــدعم، ومراعــاة املســائا الــيت 

وجيــة بشـــ ن من ةيــاا اإلبــالغ عــن اململلومـــاا نرــرا في ــا اهلي ــة ال رعيـــة للمشــورة المللميــة والتكنول
ـــ   أل والنتـــائع  املاليـــة، وتملزيـــز تقـــارير البلـــدان الناميـــة عـــن الـــدعم املتلقـــو،  ـــا ط ذلـــ  اســـت داما وت

 املتوقملة منا؛
اململلومـــــاا الـــــواردة ط تقييمـــــاا فـــــواا الســـــنت  والتقـــــارير األ ـــــرى الـــــيت تضـــــمل ا  )ه( 

 اهلي اا األ رى اململنية املندرجة ط إطار االت اقية؛اللةنة الدائمة اململنية بالتمويا و 
 ممللوماا عن األ ر االجتماعي واالقتمبادي ال ي  ل ا تداب  التمبدي؛ )و( 
إىل ال ريـــم الملامـــا امل مبـــا اململـــا بات ـــا  بـــاريس أن يملمـــا، لـــدى  ي لـــ  أيضـــاً  -96 

أعــالأل، علــو تملزيــز رتــ افية  92 رةوضــمم ال رائــم واإلجــرافاا واملبــادئ التوجي يــة املشــار إلي ــا ط ال قــ
 من االت ا ؛ 9 الدعم امل لوبة وفقًا للمادة

إىل ال ريـــم الملامـــا امل مبـــا ط ات ـــا  بـــاريس اإلبـــالغ عـــن تقـــدم  ي لـــ  كـــ ل  -97 
أعـــــالأل ط  92 األعمـــــال بشـــــ ن ال رائـــــم واإلجـــــرافاا واملبـــــادئ التوجي يـــــة املشـــــار إلي ـــــا ط ال قـــــرة

 ؛2018 راف واالنت اف من ا ا األعمال ط موعد ال يتةاوز عامالدوراا املقبلة ملؤمتر األط
أن تح ب ــــم ال رائــــم واإلجــــرافاا واملبــــادئ التوجي يــــة الــــيت وحضــــملمم ط إطــــار  يقــــرر -98 

 أعالأل  ةرد بدف سريان م ملول ات ا  باريس؛ 92 ال قرة
أن تســتند ال رائــم واإلجــرافاا واملبــادئ التوجي يــة هلــ ا اإلطــار ا ــان  يقــرر أيضــاً  -99 

بالشـــ افية إىل نرـــام القيـــال واإلبـــالغ والتحقـــم وأن وـــا ط هنايـــة امل ـــاف وـــا اـــ ا النرـــام، املنشـــ  
وال قـــــراا  16-/م أ1 مـــــن املقـــــرر 64إىل  60 وال قـــــراا مـــــن 47 إىل 40  وجـــــ  ال قـــــراا مـــــن

، فــور تقــدك التقــارير الن ائيــة ل ــوة الســنت  والتقــارير ا،د ــة 17-/م أ2 مــن املقــرر 62 إىل 12 مــن
 ل وة السنت ؛
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 ا مبيلة الملاملية  
إىل ال ريـــــم الملامـــــا امل مبـــــا اململـــــا بات ـــــا  بـــــاريس أن ُيـــــدد ممبـــــادر  ي لـــــ  -100 

ؤمتر األطـراف مـن االت ـا  وتقـدك تقريـر إىل مـ 14 املد الا للحمبـيلة الملامليـة املشـار إلي ـا ط املـادة
لكـــي يقـــدم مـــؤمتر األطـــراف توصـــية إىل مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  

 باريس كي ينرر في ا ويملتمداا ط دورتا األوىل، ومن ذل  علو سبيا املثال ال ا مبرط
 ممللوماا عنط )أ( 
 راف؛األ ر اإل ايل للمساعاا ا،ددة وطنيًا اليت بل مم عن ا األط ‘1‘
حالــة ج ــود التكّيــف والــدعم والتةــارب واألوليــاا، كمــا تــرد ط البال ــاا املشــار  ‘2‘

مـن االت ـا ، وط التقـارير املشـار إلي ـا ط  7 مـن املـادة 11و 10 إلي ا ط ال قـرت 
 من االت ا ؛ 13 من املادة 7 ال قرة

 حشد وتقدك الدعم؛ ‘3‘
 مية الدولية اململنية بت   املناك؛ا ر التقارير المبادرة عن اهلي ة ا كو  )ب( 
 تقارير اهلي ت  ال رعيت ؛ ) ( 
إىل اهلي ـــة ال رعيـــة للمشـــورة المللميـــة والتكنولوجيـــة أن تســـدي املشـــورة  ي لـــ  أيضـــاً  -101 

بشـــ ن الكي يـــة الــــيت ميكـــن يــــا أن تمبـــ  تقييمــــاا اهلي ـــة ا كوميــــة الدوليـــة اململنيــــة بت ـــ  املنــــاك ط 
مــن االت ــا  وأن تقــدم تقريــراً عــن اــ أل  14 امليــة لتن يــ  االت ــا  عمــاًل باملــادةاســت الن ا مبــيلة المل

 املس لة إىل ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا  باريس ط دورتا الثانية؛
إىل ال ريــم الملامــا امل مبــا اململــا بات ــا  بــاريس أن يضــمم طرائــم  ي لــ  كــ ل  -102 

مـــن االت ـــا  ويقـــدم تقريـــراً عن ـــا إىل مـــؤمتر  14 ط املـــادة الســـت الن ا مبـــيلة الملامليـــة املشـــار إلي ـــا
األطــراف لكــي يقــدم توصــية بــ ل  إىل مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  

 باريس للنرر في ا واعتمداا ط دورتا األوىل؛
 

 تيس  التن ي  واالمتثال  
مـــــن االت ـــــا   15 مـــــن املـــــادة 2 أن تتـــــ لف اللةنـــــة املشـــــار إلي ـــــا ط ال قـــــرة يقـــــرر -103 

اقتمبــــادية  -عضــــواً ذوي ك ــــافاا مملــــوف يــــا ط جمــــاالا علميــــة أو تقنيــــة أو اجتماعيــــة  12 مــــن
قانونيـــة ذاا صـــلة ينت ـــب م مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس  أو

موعـــاا اإلقليميـــة علـــو أســـال التمثيـــا اع ـــراط الملـــادل، مـــمم كـــون عضـــوين مـــن كـــا واحـــدة مـــن ا 
ا مس ط األمم املتحدة وعضو واحـد مـن كـا مـن الـدول اعزريـة المبـ  ة الناميـة وأقـا البلـدان منـواً، 

 ممم مراعاة ادف التوازن اعنساين؛
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إىل ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا  باريس أن يضـمم ال رائـم واإلجـرافاا  ي ل  -104 
مــن االت ــا ، حــم يســتكما  15 مــن املــادة 2 ملشــار إلي ــا ط ال قــرةالالزمــة ل ملاليــة ســ  عمــا اللةنــة ا

ال ريم الملاما امل مبا اململا بات ا  باريس عملا بش ن ا أل ال رائـم واإلجـرافاا كـي ينرـر في ـا مـؤمتر 
 األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ويملتمداا ط دورتا األوىل؛

 
 أحكام  تامية  

مــن االت ــا  حمبــراً، علــو  21 إىل األمانــة أن تملمــا، أل ــرا  املــادة أيضــاً  ي لــ  -105 
أن تتـــي  علـــو موقمل ـــا علـــو اإلنونـــمم ط تـــاريل إقـــرار االت ـــا  وكـــ ل  ط تقريـــر مـــؤمتر األطـــراف ط 
دورتــا ا اديــة والملشــرين، ممللومــاا عــن أحــدث جممــو  ونســبة انبملا ــاا  ــازاا الدفي ــة الــيت بّل ــمم 

االت اقيـــة ط بال اقــــا الوطنيــــة، أو ط تقـــارير جــــرد انبملا ـــاا  ــــازاا الدفي ــــة، أو عن ـــا األطــــراف ط 
 تقارير فوة السنت ، أو تقارير فوة السنت  ا،ّد ة؛

  
 2020 تحسين العمل فر فترة ما قبل عام -رابعاا  

 
علو ك الة ب ل أقمبـو قـدر  كـن مـن ج ـود الت  يـف ط فـوة مـا قبـا  يملقد الملزم -106 

 ، بإجرافاا تشما ما يليط2020 عام
حــــث  يــــمم أطــــراف بروتوكــــول كيوتــــو الــــيت م تمبــــد  بملــــد علــــو تملــــديا الدوحــــة  )أ( 

 لربوتوكول كيوتو علو أن تمبد  عليا وتن  أل؛
حث  يمم األطـراف الـيت م تقـدم تمل ـداً بملـد ط جمـال الت  يـف ط إطـار ات اقـاا   )ب( 

 كانكون، علو أن تقدما وتن  أل؛
علــــو  19-/م أ1 مــــن مقــــررأل 4و 3  كيــــد الملــــزم اململــــرب عنــــا ط ال قــــرت إعــــادة ت ) ( 

وتملزيــز  13-/م أ1 تســريمم التن يــ  الكامــا للمقــرراا الــيت  ســد النتــائع املت ــم علي ــا  وجــ  املقــرر
لضــمان بــ ل  يـمم األطــراف أعلــو مسـتوى  كــن مــن  2020 مسـتوى ال مــوا ط فـوة مــا قبــا عـام

 اقية؛ج ود الت  يف ط إطار االت 
دعــوة البلــدان الناميــة األطــراف الــيت م تقــدم أوىل تقاريراــا ا،د ــة ل ــوة الســنت  إىل  )د( 

 أن ت ملا ذل  ط أقرب وقمم  كن؛
حـــــث  يـــــمم األطـــــراف علـــــو املشـــــاركة ط الوقـــــمم املناســـــ  ط عمليـــــاا القيـــــال  )اـ( 

مــن تقــدم ط تن يــ  تمل ــداقا  واإلبــالغ والتحقــم القائمــة ط إطــار ات اقــاا كــانكون، لتبيــان مــا وــرزأل
 ط جمال الت  يف؛

األطـــراف علـــو الـــوويع لـــدى اع ـــاا ذاا املمبـــلحة مـــن األطـــراف و ـــ  يشـــةمم  -107 
األطــراف إلل ائ ــا ال ــوعي لوحــداا االنبملا ــاا، مــمم ت ــادي ازدواجيــة حســاب الوحــداا المبــادرة 
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ــــــو،  ــــــا ــــــاا اململ ط إطــــــار بروتوكــــــول كيوت ــــــ  وحــــــداا   ــــــ  االنبملا  تمــــــد المبــــــا ة ل ــــــوة ط ذل
 الثانية؛ االلتزام

ــــائع الت  يــــف  ُيــــث -108  ــــ  بشــــ افية عــــن نت األطــــراف املضــــي ة واملشــــوية علــــو أن تبّل
ط ذلـ  النتــائع املسـت دمة للوفـاف بــالوعود الدوليـة، ووحــداا االنبملا ـاا المبــادرة  املنقولـة دوليـاً،  ــا

 ة وت ادي االزدواجية ط ا ساب؛ط إطار بروتوكول كيوتو من أجا تملزيز السالمة البي ي

بالقيمــــة االجتماعيــــة واالقتمبــــادية والبي يــــة إلجــــرافاا الت  يــــف ال وعيــــة  يملــــوف -109 
 ومنافمل ا املشوكة للتكيف والمبحة والتنمية املستدامة؛

، عمليـــــة ال حــــا التقـــــا 2020-2016 علــــو أن يملـــــزز، ط ال ــــوة يملقــــد الملـــــزم -110 
مـــــن  19 ال قـــــرة وط 19-/م أ1 )أ( مـــــن املقـــــرر5 ددة ط ال قـــــرةالقائمـــــة ط جمـــــال الت  يـــــف ا،ـــــ

 يليط ، ممم مراعاة أحدث اململارف المللمية، ب ر  تشما ما20-/م أ1 املقرر

تشـــةيمم األطـــراف واي ـــاا االت اقيـــة واملنرمـــاا الدوليـــة واع ـــاا اململنيـــة مـــن  ـــ   )أ( 
االقتضـــاف، بالتملـــاون مـــمم اع ـــاا ط ذلـــ ، حســـ   األطـــراف علـــو املشـــاركة ط اـــ أل الململيـــة،  ـــا

ينبثـم عـن األحـداث اإلقليميـة،  ط ذلـ  مـا اململنية من  ـ  األطـراف، وتبـادل  رباقـا واقواحاقـا،  ـا
والتملــــاون ط تيســــ  تن يــــ  السياســــاا واملمارســــاا واإلجــــرافاا ا،ــــددة  ــــالل اــــ أل الململيــــة وفقــــاً 

 لاولوياا الوطنية ط جمال التنمية املستدامة؛

الســــملي، بالتشــــاور مــــمم األطــــراف، لزيــــادة فــــرن وصــــول البلــــدان الناميــــة األطــــراف  ب() 
 وا رباف من    األطراف إىل ا أل الململية ومشاركت م في ا؛

توجيـــا طلـــ  إىل اللةنــــة التن ي يـــة اململنيـــة بالتكنولوجيــــا ومركـــز ورتـــبكة تكنولوجيــــا  ) ( 
 يلي وفقًا لوالية كا من ماط املناك للقيام  ا

ملشـــاركة ط اجتماعـــاا ا ـــرباف التقنيـــ  وتملزيـــز ج ـــودام الراميـــة إىل تســـ يا تن يـــ  ا ‘1‘
السياســاا واملمارســاا واإلجــرافاا ا،ــددة  ــالل اــ أل الململيــة ودعــم األطــراف ط 

 توسيمم ن اق ا؛

تقــدك ممللومــاا ود  ــة منترمــة  ــالل اجتماعــاا ا ــرباف التقنيــ  عــن التقــدم ا،ــرز  ‘2‘
السياســاا واملمارســاا واإلجــرافاا الــيت ســبم وديــداا  ــالل اــ أل  ط تيســ  تن يــ 

 الململية؛

إدرا  ممللومـــاا عـــن أنشـــ ت ما املن ـــ ة ط إطـــار اـــ أل الململيـــة ط تقريرعـــا الســـنوي  ‘3‘
 املشوأ إىل مؤمتر األطراف؛
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تشــــةيمم األطــــراف علــــو االســــت ادة ال ملالــــة مــــن مركــــز ورتــــبكة تكنولوجيــــا املنــــاك  )د( 
ســـــاعدة ط وضـــــمم مقوحـــــاا مشـــــاريمم مســـــتدامة اقتمبـــــادياً وبي يـــــاً واجتماعيـــــاً ط للحمبـــــول علـــــو امل

د د ط ا أل الململية وتن وي علو إمكاناا   يف كب ة؛  ا االا اليت وح
الكيانــــــاا التشــــــ يلية ل،ليــــــة املاليــــــة التابملــــــة لالت اقيــــــة علــــــو املشــــــاركة ط يشــــــةمم  -111 

ك   ســاعت م ط تيســ  إحــراز تقــدم ط تن يــ  السياســاا اجتماعــاا ا ــرباف التقنيــ  وإعــالم املشــار 
 واملمارساا واإلجرافاا ا،ددة أ ناف عملية ال حا التقا؛

أعـالأل وتنشـر نتائة ـا  110 إىل األمانـة أن تـنرم الململيـة املـ كورة ط ال قـرة ي ل  -112 
 يليط ب ر  تشما ما

بالتكنولوجيــا واملنرمــاا ا بــ ة ذاا  الملمــا، بالتشــاور مــمم اللةنــة التن ي يــة اململنيــة )أ( 
المبــلة، علــو تنرــيم اجتماعــاا منترمــة لل ــرباف التقنيــ  تركــز علــو سياســاا و ارســاا وإجــرافاا 

 وددة متثا املمارساا ال ضلو وميكن توسيمم ن اق ا وتكراراا؛

)أ( أعــالأل، علــو أن 112 الملمــا، ط أعقــاب االجتماعــاا املشــار إلي ــا ط ال قــرة )ب( 
ــ الوقــمم املناســ  للمســاعة ط املل ــا املوجــا إىل واضــملي السياســاا املشــار إليــا  د ث ســنوياً وطوح

) ( أدنــاأل ورقــة تقنيــة بشــ ن منــافمم الت  يــف واملنــافمم املشــوكة املت تيــة مــن السياســاا 112 ط ال قــرة
ا املتاحــــة واملمارســــاا واإلجــــرافاا الراميــــة إىل زيــــادة ال مــــوا ط جمــــال الت  يــــف، وبشــــ ن ا يــــارا
 لدعم تن ي اا، وأن تحتاا ممللوماا عن ا أل الورقة ط رتكا إلكووين س ا االستملمال؛

أدنـــاأل، علـــو إعـــداد  122 الملمـــا، بالتشـــاور مـــمم املـــؤازرين املشـــار إلي مـــا ط ال قـــرة ) ( 
مل ــا لواضــملي السياســاا يضــم ممللومــاا عــن السياســاا واملمارســاا واإلجــرافاا ا،ــددة الــيت 

املمارســــــاا، والـــــيت ميكــــــن ت يـــــ  ن اق ـــــا وتكراراــــــا، وعـــــن ا يــــــاراا املتاحـــــة لــــــدعم متثـــــا أفضـــــا 
وك ا عـن املبـادراا التملاونيـة ذاا المبـلة، ونشـر اـ ا املل ـا قبـا رتـ رين علـو األقـا مـن   تن ي اا،

كــــا دورة مــــن دوراا مــــؤمتر األطــــراف باعتبــــارأل إســــ اماً ط ا ــــدث الرفيــــمم املســــتوى املشــــار إليــــا ط 
 أدناأل؛ 121 ال قرة

أعـالأل ينب ـي أن تـنرم بمبـورة مشـوكة  110 أن الململية املشار إلي ـا ط ال قـرة يقرر -113 
ط إطــار اهلي ــة ال رعيــة للتن يــ  واهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة وينب ــي أن تحن ــ  بمبــورة 

 ؛2020 مستمرة حم عام

ـــري ط عــام يقــرر أيضــاً  -114   110 ململيـــة املشــار إلي ــا ط ال قـــرةتقييمــاً لل 2017 أن زح
 أعالأل يدف وس  فملاليت ا؛

علــو أن تملــزز البلــدان املتقدمــة األطــراف تــوف  الــدعم امللــّ  والكــاط ط  يملقــد الملــزم -115 
جمــــاالا التمويــــا والتكنولوجيــــا وبنــــاف القــــدراا لتملزيــــز مســــتوى ال مــــوا ط ســــيا  اإلجــــرافاا الــــيت 

اــ ا الســيا  ُيــث بشــدة البلــدان املتقدمــة األطــراف علــو  ، وط2020 تت ــ اا األطــراف قبــا عــام
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رفـمم مسـتوى دعم ـا املـايل، مـمم وضـمم  ارطـة طريـم ملموسـة لتحقيـم اهلـدف املتمثـا ط االرتـواأ ط 
أل ــــرا  الت  يــــف والتكيــــف، وزيــــادة متويــــا  2020 بليــــون دوالر ســــنوياً الــــول عــــام 100 تقــــدك

قا ا اليــة ولتقــدك املزيــد مــن الــدعم املالئــم علــو صــمليد إجــرافاا التكيــف زيــادة اامــة عــن مســتويا
 التكنولوجيا وبناف القدراا؛

ملـــؤمتر األطـــراف ب يـــة تقيـــيم التقـــدم  22 إجـــراف حـــوار تيســـ ي  ـــوازاة الـــدورة يقـــرر -116 
، ووديــــد ال ــــرن ذاا المبــــلة لتملزيــــز تــــوف  19-/م أ1 مــــن املقــــرر 4و 3 ا،ــــرز ط تن يــــ  ال قــــرت 

املــوارد املاليــة، أل ــرا  مــن بين ــا دعــم ت ــوير التكنولوجيــا ونقل ــا وبنــاف القــدراا، مــن أجــا وديــد 
يشــما  يلــة بتملزيــز مســتوى ال مــوا ط ج ــود الت  يــف الــيت تبــ هلا  يــمم األطــراف،  ــاالســبا الك 

 وديد ال رن ذاا المبلة لتملزيز تقدك الدعم وتملب تا وقي ة بي اا مواتية؛
بــاريس الــيت تســتند إىل مــؤمتر  -بنتــائع برنــامع عمــا ليمــا  ُيــي  علمــاً مــمم التقــدير -117 

 ؛2014 أيلول/سبتمرب 23ىل عقدأل األم  الملام لامم املتحدة ط القمة اململا باملناك ال ي دعا إ

بــــاع ود الــــيت تبــــ هلا اع ــــاا ذاا املمبـــلحة مــــن  ــــ  األطــــراف لتكثيــــف  يرحـــ  -118 
إجرافاقــا ط جمــال املنــاك، ويشــةمم علــو تســةيا تلــ  اإلجــرافاا ط بوابــة اع ــاا ال اعلــة مــن  ــ  

 ؛(3)الدول ا اصة بالملما املتمللم باملناك
األطــــراف علــــو الملمــــا عــــن كثــــ  مــــمم اع ــــاا ذاا املمبــــلحة مــــن  ــــ  يشــــةمم  -119 

 األطراف   ز اع ود الرامية إىل تملزيز إجرافاا الت  يف والتكيف؛

اع ـــاا ذاا املمبـــلحة مـــن  ـــ  األطـــراف علـــو زيـــادة مشـــاركت ا ط  يشــةمم أيضـــاً  -120 
 أدناأل؛ 125 أعالأل وال قرة 110 الململياا املشار إلي ا ط ال قرة

، وبنـــــــــاف 20-/م أ1 مـــــــــن املقــــــــرر 21 علـــــــــو أن يملقــــــــد، عمـــــــــاًل بــــــــال قرة يوافــــــــم -121 
بـــــــاريس وبـــــــالتزامن مـــــــمم كـــــــا دورة مـــــــن دوراا مـــــــؤمتر األطـــــــراف ط  -عمـــــــا ليمـــــــا  برنـــــــامع علـــــــو
 ، حد ًا رفيمم املستوى يرمي إىلط2020-2016 ال وة

 يـــ  ا يـــاراا السياســـاتية يتمللـــم بتن مواصـــلة تملزيـــز املشـــاركة الرفيملـــة املســـتوى فيمـــا )أ( 
ـــاًف  125 أعـــالأل وال قـــرة 110 واإلجـــرافاا النارتـــ ة عـــن الململيـــاا املشـــار إلي ـــا ط ال قـــرة ـــاأل، بن أدن

 ) ( أعالأل؛112 علو املل ا املوجا إىل واضملي السياساا املشار إلي ا ط ال قرة
ة، مملـــزز  إتاحـــة فرصـــة ليفعـــالن عـــن ج ـــود ومبـــادراا طوعيـــة ووال ـــاا جديـــدة أو )ب( 

ط ذلـــــ  تن يـــــ  السياســـــاا واملمارســـــاا واإلجـــــرافاا النارتـــــ ة عـــــن الململيـــــاا املشـــــار إلي ـــــا ط   ـــــا
أدناأل واململروضة ط املل ا املوجا ملقـرري السياسـاا املشـار إليـا ط  122 أعالأل وال قرة 110 ال قرة
 ) ( أعالأل؛112 ال قرة

__________ 

 .</http://climateaction.unfccc.int>ميكن االطال  علي ا ط الملنوان التايلط  (3) 
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ــــيم الت ــــوراا ذاا المبــــلة واإلقــــرار بــــاع ود واملبــــادر  ) (  اا والتحال ــــاا ال وعيــــة تقي
 اململززة؛ اعديدة أو

إتاحـــــة فـــــرن م يـــــدة ومنترمـــــة ملشـــــاركة رت مبـــــياا رفيملـــــة املســـــتوى مـــــن األطـــــراف  )د( 
 واملنرماا الدولية واملبادراا التملاونية الدولية واع اا ذاا املمبلحة من    األطراف مشاركة فملالة؛

ــــــي املســــــتوى يملمــــــالن ب يقــــــرر -122  اســــــم رئــــــيس مــــــؤمتر األطــــــراف تمليــــــ  مــــــؤازرَين رفيمَل
، بتيســــ  تن يــــ  2020-2016 ويــــتك الن، عــــن طريــــم املشــــاركة الرفيملــــة املســــتوى اململــــززة ط ال ــــوة

مملـززة وتوسـيمم ن اق ـا،  اع ود ا الية بنةاا وإطـال  ج ـود ومبـادراا طوعيـة ووال ـاا جديـدة أو
 يليط ب ر  تشما ما

مـؤمتر األطــراف ا ـالَي  ورهســائا املقبلـ  علــو الملمـا مـمم األمينــة التن ي يـة ورئيســي  )أ( 
 أعالأل؛ 121 تنسيم ا دث السنوي الرفيمم املستوى املشار إليا ط ال قرة

الملمـــا مـــمم األطـــراف امل تمـــة واع ـــاا اململنيـــة مـــن  ـــ  األطـــراف، أل ـــرا  من ـــا  )ب( 
 باريس؛ -تملزيز املبادراا ال وعية لربنامع عما ليما 

ىل األمانــة بشــ ن تنرــيم اجتماعــاا ا ــرباف التقنيــ  املشــار إلي ــا تقــدك إررتــاداا إ ) ( 
 )أ( أدناأل؛130 )أ( أعالأل وال قرة112 ط ال قرة

أعــــالأل  122 أن املــــؤازرين الرفيملــــي املســــتوى املشــــار إلي مــــا ط ال قــــرة يقــــرر أيضــــاً  -123 
لضـــمان االســـتمرارية، ينب ــي أن يملمـــال ط الملـــادة ملـــدة ســـنت ، وتتقـــاطمم واليتاعــا  ـــالل ســـنة كاملـــة 

 علو النحو التايلط

ينب ــي أن يملــ  رئــيس الــدورة ا اديــة والملشــرين ملــؤمتر األطــراف مــؤازراً واحــداً ينب ــي  )أ( 
أن يملمــا ملــدة ســنة واحــدة اعتبــاراً مــن تــاريل تمليينــا حــم اليــوم األ ــ  مــن الــدورة الثانيــة والملشــرين 

 ملؤمتر األطراف؛

ورة الثانيــة والملشــرين ملــؤمتر األطــراف مــؤازراً واحــداً ينب ــي ينب ــي أن يملــ  رئــيس الــد )ب( 
أن يملمــا ملــدة ســنت  اعتبــاراً مــن تــاريل تمليينــا حــم اليــوم األ ــ  مــن الــدورة الثالثــة والملشــرين ملــؤمتر 

 (؛2017 األطراف )تشرين الثاين/نوفمرب

مـــا ملـــدة ينب ـــي أن يحملـــّ  بملـــد ذلـــ  كـــا رئـــيس الحـــم مـــؤازراً واحـــداً ينب ـــي أن يمل ) ( 
 سنت  وخيلف املؤازَر اململ   سابقًا املنت ية واليتا؛

 يـــــمم األطـــــراف امل تمـــــة واملنرمـــــاا ذاا المبـــــلة إىل دعـــــم الملمـــــا الـــــ ي  يـــــدعو -124 
 أعالأل؛ 122 يض لمم با املؤازران املشار إلي ما ط ال قرة

 ؛2020-2016 إطال  عملية فحا تقا بش ن التكيف ط ال وة يقرر -125 
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أن تســـــملو عمليـــــة ال حـــــا التقـــــا بشـــــ ن التكيـــــف املشـــــار إلي ـــــا ط  يقـــــرر أيضـــــاً  -126 
أعالأل إىل وديد ال رن ا قيقية الك يلـة بتملزيـز القـدرة علـو التحمـا وا ـد مـن القابليـة  125 ال قرة

 للت  ر وزيادة ف م إجرافاا التكيف وتن ي اا؛
أعــالأل ينب ــي  125  ال قــرةأن عمليــة ال حــا التقــا املشــار إلي ــا طيقــرر كــ ل   -127 

أن تشــوأ ط تنريم ــا اهلي ــة ال رعيــة للتن يــ  واهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة وتن ــ اا 
 عنة التكيف؛

 أعالأل عن طريمط 125 متابملة الململية املشار إلي ا ط ال قرةيقرر  -128 
 املست ادة؛تيس  تبادل املمارساا اعيدة والتةارب والدرول  )أ( 

ــــ  إجــــرافاا التكيــــف،  )ب(  ــــيت ميكــــن أن تملــــزز بشــــكا كبــــ  تن ي ــــد اإلجــــرافاا ال ودي
في ــــا اإلجــــرافاا الــــيت مــــن رتــــ هنا أن تملــــزز التنويــــمم االقتمبــــادي ووقــــم منــــافمم مشــــوكة ط جمــــال   ــــا

 الت  يف؛

 تملزيز الملما التملاوين ط جمال التكيف؛ ) ( 

ة ووســ  تقــدك الــدعم مــن أجــا التكيــف، ط وديــد فــرن تملزيــز البي ــاا التمكينيــ )د( 
 سيا  السياساا واملمارساا واإلجرافاا ا،ددة؛

ـــــف املشـــــار إلي ـــــا ط  أيضـــــاً  يقـــــرر -129  ـــــة ال حـــــا التقـــــا بشـــــ ن التكي أن ت  ـــــ  عملي
أعـــــالأل بملـــــ  االعتبـــــار الململيـــــة وال رائـــــم والنـــــواتع وا،مبـــــالا، فضـــــاًل عـــــن الـــــدرول  125 ال قـــــرة

 أعالأل؛ 110 ية ال حا التقا ط جمال الت  يف املشار إلي ا ط ال قرةاملست ادة من عمل

 125 إىل األمانـــة أن تـــدعم عمليـــة ال حـــا التقـــا املشـــار إلي ـــا ط ال قـــرة ي لـــ  -130 
 عن طريمط

تنرـــــيم اجتماعـــــاا تقنيـــــة منترمـــــة لل ـــــرباف تركـــــز علـــــو سياســـــاا واســـــواتيةياا  )أ( 
 وإجرافاا وددة؛

)أ( أعـــالأل 130 ، باالســـتناد إىل االجتماعـــاا املشـــار إلي ـــا ط ال قـــرةالقيـــام ســـنوياً  )ب( 
الوقـــمم املناســـ  لتكـــون  ثابـــة مـــد الا للمـــوجز املقـــدم إىل واضـــملي السياســـاا املشـــار إليـــا ط  وط

) ( أعــالأل، ورقــة تقنيــة عــن فــرن تملزيــز إجــرافاا التكيــف، وكــ ل  عــن  يــاراا دعــم 112 ال قــرة
 ي إتاحة اململلوماا املتمللقة يا علو اإلنونمم بشكا س ا االستملمال؛تن ي  ا أل اإلجرافاا، وينب 

أعـــالأل،  125 أن عنـــة التكيـــف، عنـــد تن يـــ  الململيـــة املشـــار إلي ـــا ط ال قـــرة يقـــرر -131 
ستســل  وتستكشـــف طرقـــاً ملراعــاة والوتيبـــاا القائمـــة وإزــاد أوجـــا تـــ زر ممل ــا واالعتمـــاد علي ـــا ط 

ؤسســاا املتمبــلة بــالتكيف ط إطــار االت اقيــة، لضــمان االنســةام وأقمبــو بــرامع الملمــا واهلي ــاا وامل
 قيمة  كنة؛
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أعــــالأل،  120 أن زــــري، بــــاالقوان مــــمم التقيــــيم املشــــار إليــــا ط ال قــــرة يقــــرر أيضــــاً  -132 
 أعالأل، من أجا وس  فملاليت ا؛ 125 تقييمًا للململية املشار إلي ا ط ال قرة

املراقبـة إىل تقـدك ممللومـاا عـن ال ـرن ا قيقيـة املشـار األطراف واملنرمـاا  يدعو -133 
 ؛2016 رتباس/فرباير 3 أعالأل الول 125 إلي ا ط ال قرة

  
 الجهات  ات المصلحة من غير األطراف -وامساا  

 
بـــــاع ود الـــــيت تبـــــ هلا  يـــــمم اع ـــــاا ذاا املمبـــــلحة مـــــن  ـــــ  األطـــــراف  يرحـــــ  -134 

في ـــا ج ـــود ا تمـــمم املـــدين والق ـــا  ا ـــان واملؤسســـاا  للتمبـــدي لت ـــ  املنـــاك واالســـتةابة لـــا،  ـــا
 املالية واملدن و  اا من السل اا دون الوطنية؛

إىل تكثيــــف  أعــــالأل 140 اع ــــاا ذاا املمبــــلحة املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرة يــــدعو -135 
ج وداــا ودعـــم إجـــرافاا   ـــ  االنبملا ــاا و/أو بنـــاف القـــدرة علـــو التحمــا و  ـــ  قابليـــة التـــ  ر 
باآل ــــار الضــــارة لت ــــ  املنــــاك، واســــتملرا  اــــ أل اع ــــود عــــن طريــــم بوابــــة اع ــــاا ال اعلــــة مــــن  ــــ  

 أعالأل؛ 118 املشار إلي ا ط ال قرة( 4)ف ا اصة بالملما املتمللم باملناكاألطرا
بضـــرورة تملزيـــز مملـــارف ا تمملـــاا ا،ليـــة والشـــملوب األصـــلية وتكنولوجياقـــا  يســـلم -136 

يتمللــم بالتمبــدي لت ــ  املنــاك والتملامــا مملــا، وينشــل منــرباً لتبــادل التةــارب  و ارســاقا وج وداــا فيمــا
 واملمارساا ال ضلو بش ن الت  يف والتكيف علو حنو رتاما ومتكاما؛

ط ذلـ  أدواا  ب عيـة تقـدك ا، ـزاا ألنشـ ة   ـ  االنبملا ـاا،  ـا يسـلم أيضـاً  -137 
 من ا السياساا ا،لية وتسمل  الكربون؛

  
 شؤون اإلدارة والميزا ية -سادساا  

 
باآل ــار التقديريــة املوتبــة ط امليزانيــة علــو األنشــ ة املشــار إلي ــا ط اــ ا ُيــي  علمــاً  -138 

ي لـ  إىل األمانـة أن تضـ لمم بـاإلجرافاا امل لوبـة  وجـ  اـ ا املقـرر املقرر اليت ستن  اا األمانة، و 
 رانًا بتوافر املوارد املالية؛

ا اجــــة امللحــــة إىل إتاحــــة مــــوارد إضــــافية مــــن أجــــا تن يــــ  اإلجــــرافاا ذاا  يؤكــــد -139 
ط ط ذلـــ  اإلجـــرافاا املشـــار إلي ـــا ط اـــ ا املقـــرر، وتن يـــ  برنـــامع الملمـــا املشـــار إليـــا  المبـــلة،  ـــا

 أعالأل؛ 9 ال قرة
 األطراف علو تقدك تربعاا من أجا تن ي  ا ا املقرر ط الوقمم املناس . ُيث -140 

__________ 

 .</http://climateaction.unfccc.int>متاحة ط املوقمم  (4) 
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 المرفع
 

 اتفاق باريس  
 

 إن األطراف ط ا ا االت ا ، 
يلـي  أطرافاً ط ات اقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـ ن ت ـ  املنـاك، املشـار إلي ـا فيمـا باعتباراا 

 حتاالت اقيةحت، ب

المبـادر عـن  17-/م أ1 قتضو من ا  ديربان للملما اململـّزز املنشـ   وجـ  املقـرر  وإذ تملما 
   مؤمتر األطراف ط االت اقية ط دورتا السابملة عشرة،

ط ذلـــ  مبـــدأ اإلنمبـــاف  إىل وقيـــم اـــدف االت اقيـــة واسورتـــاداً  بادئ ـــا،  ـــا وســـملياً من ـــا 
 اعاة قدراا كا طرف، ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة،واملسؤولياا املشوكة وإن كانمم متباينة ومر 

ا اجـة إىل تمبـّد فملـال وتـدرزي للت ديـد امللـ  الـ ي يشـكلا ت ـ  املنـاك، اسـتناداً  وإذ تدرأ 
 إىل أفضا اململارف المللمية املتاحة،

االحتياجــاا ا،ــّددة والرــروف ا اصــة للبلــدان الناميــة األطــراف، ال ســيما  وإذ تــدرأ أيضــاً  
 املناك، وفم ما تنا عليا االت اقية، ل  اململرضة بمب ة  اصة ل، ار الضارة لت  ت

ـــــو حنـــــو كامـــــا أيضـــــاً   االحتياجـــــاا ا،ـــــددة واألوضـــــا  ا اصـــــة وإذ تضـــــمم ط اعتباراـــــا عل
 لاطراف من أقا البلدان منواً فيما يتمبا بتمويا التكنولوجيا ونقل ا،

أن األطــراف قــد ال تتــ  ر بت ــ  املنــاك فحســ ، بــا أيضــاً ب  ــار التــداب  املت ــ ة  وإذ تــدرأ 
 للتمبدي لا،

مــا ليفجــرافاا املتمللقــة بت ــ  املنــاك وعمليــاا التمبــدي لــا وا ــارأل مــن عالقــة و يقــة  وإذ تؤكــد 
 بالوصول املنمبف إىل التنمية املستدامة والقضاف علو ال قر،

ملتمثلـــــة ط ضــــمان األمـــــن ال ــــ ائي والقضـــــاف علــــو اعـــــو ، األولويـــــة األساســــية اوإذ تــــدرأ  
 وب وجا قابلية ت  ر نرم اإلنتا  ال  ائي بمب ة  اصة باآل ار الضارة لت   املناك،

وقيـــم التحـــول الملـــادل للقـــوى الملاملـــة وإزـــاد الملمـــا الكـــرك ضـــرورة وإذ تضـــمم ط اعتباراـــا  
 ددة وطنياً،والوظائف الالئقة، وفقًا لاولوياا اإلمنائية ا،

بــ ن ت ــ  املنــاك يشــكا رتــا اًل مشــوكاً للبشــرية، وأنــا ينب ــي لاطــراف، عنــد ا ــاذ  وإذ تقــرّ  
اإلجرافاا للتمبدي لت   املناك، أن ووم وتملزز وتراعـي مـا يقـمم علـو كـا من ـا مـن التزامـاا متمللقـة 

يــــــة وامل ــــــاجرين ، وا ــــــم ط المبــــــحة، وحقــــــو  الشــــــملوب األصــــــلية وا تمملــــــاا ا،لاقــــــو  اإلنســــــان
واألط ـــال واألرتــــ ان ذوي اإلعاقـــة واألرتــــ ان الـــ ين يمليشــــون أوضـــاعاً اشــــة، وا ـــم ط التنميــــة، 

 فضاًل عن املساواة ب  اعنس  ومتك  املرأة واإلنمباف ب  األجيال،
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ب عيــة أن وح ــ  وتحملــّزز، حســ  االقتضــاف، بواليــمم و زّانــاا  ــازاا الدفي ــة املشــار وإذ تقــر  
 االت اقية، إلي ا ط
أعية ك الة  سالمة  يمم الـنرم البي يـة،  ـا في ـا ا،ي ـاا، و ايـة  التنـو  البي ـي،  وإذ تالح  

حتأمنـــا األر حت، وإذ تشـــ  إىل أعيـــة م  ـــوم حتالملدالـــة املنا يـــةحت  بواـــو مـــا تملـــرّب عنـــا بملـــ  الثقافـــاا 
 املناك، لدى البمل ، وذل  عند ا اذ إجرافاا للتمبدي لت  

أعيــة التمللــيم والتــدري  والتوعيــة الملامــة ومشــاركة اعم ــور ووصــولا إىل اململلومــاا  كــدوإذ تؤ  
 والتملاون علو  يمم املستوياا ط املسائا اليت يتناوهلا ا ا االت ا ،

أعيــة مشـاركة  يــمم مســتوياا ا كـم وخمتلــف اع ــاا ال اعلـة، وفقــاً للتشــريملاا  تـدرأ وإذ 
 مبدي لت   املناك، الوطنية لكا من األطراف، ط الت

أن أمنــــاس الملــــيم املســــتدامة وأمنــــاس االســــت الأ واإلنتــــا  املســــتدامة، الــــيت  وإذ تــــدرأ أيضــــاً  
 تض لمم في ا البلدان املتقدمة بدور ريادي، تؤدي دوراً اامًا ط التمبدي لت   املناك،

 يليط فقد ات قمم علو ما 
  

 1المادة   
 

 من االت اقية. وباإلضافة إىل ذل ط  1أل را  ا ا االت ا ، تن بم التملاريف الواردة ط املادة  
ـــــيت  -1  ـــــاك، ال ـــــة األمـــــم املتحـــــدة بشـــــ ن ت ـــــ  املن ــــــممب ل  حتاالت اقيـــــةحت ات اقي يحقمبـــــد ب

 .1992أيار/مايو  9اعتمدا ط نيويورأ ط 
 ت اقية.يقمبد بـممب ل  حتمؤمتر األطرافحت مؤمتر األطراف ط اال -2 
 يقمبد بـممب ل  حتال رفحت ال رف ط ا ا االت ا . -3 

  
 2المادة   

 
يرمـــي اـــ ا االت ـــا ، مـــن  ـــالل وســـ  تن يـــ  االت اقيـــة، و ـــا يشـــما اـــدف ا، إىل  -1 

توطيـــد االســـتةابة الملامليـــة للت ديـــد الـــ ي يشـــكلا ت ـــ  املنـــاك، ط ســـيا  التنميـــة املســـتدامة وج ـــود 
 يليط ما القضاف علو ال قر، لتحقيم

اإلبقاف علـو ارت ـا  متوسـ  درجـة ا ـرارة الملامليـة ط حـدود أقـا بكثـ  مـن درجتـ   )أ( 
قبـــا ا قبـــة المبـــناعية ومواصـــلة اع ـــود الراميـــة إىل حمبـــر ارت ـــا  درجـــة  م ـــويت  فـــو  مســـتوياا مـــا
درجــة م ويــة فــو  مســتوياا مــا قبــا ا قبــة المبــناعية، تســليماً بــ ن  1.5ا ــرارة ط حــد ال يتةــاوز 

 يقلا بمبورة كب ة خماطر ت   املناك وا ارأل؛ ذل  سوف 
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تملزيز القدرة علـو التكيـف مـمم اآل ـار الضـارة لت ـ  املنـاك وتملزيـز القـدرة علـو ومـا  )ب( 
 ي دد إنتا  األ  ية؛ ت   املناك وتوطيد التنمية ا  يضة انبملا اا  ازاا الدفي ة، علو حنو ال

ر يــــؤدي إىل تنميــــة   يضــــة انبملا ــــاا جملــــا التــــدفقاا املاليــــة متمارتــــية مــــمم مســــا ) ( 
 املناك.  ازاا الدفي ة وقادرة علو وما ت  

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

  
 3المادة   

 
 11و 10و 9و 7و 4ل موحــة ا،ــددة ط املــواد علــو  يــمم األطــراف أن تضــ لمم بــاع ود ا 

وأن تبلـ  عن ـا، باعتباراــا مسـاعاا وـددة وطنيــاً تمبـ  ط التمبـدي الملــاملي لت ـ  املنـاك، مــن  13و
ــــا ط املــــادة  أجــــا وقيــــم ــــمم األطــــراف 2 ــــر  اــــ ا االت ــــا  املنمبــــون علي . وســــتمثا ج ــــود  ي

جـة إىل دعـم البلـدان الناميـة األطـراف ط التن يـ  ُيرز علو مر الزمن، علـو أن تحراعـو في ـا ا ا تقدماً 
 ال ملال هل ا االت ا .

  
 4المادة   

 
، قـــدف 2مـــن أجـــا وقيـــم اـــدف درجـــة ا ـــرارة ال ويـــا األجـــا ا،ـــدد ط املـــادة  -1 

األطراف إىل وقيم وقف عاملي الرت ـا  انبملا ـاا  ـازاا الدفي ـة ط أقـرب وقـمم  كـن، محسـلِّمة بـ ن 
االنبملا ـــــاا ســـــيت ل  وقتـــــاً أطـــــول مـــــن البلـــــدان الناميـــــة األطـــــراف؛ وإىل االضـــــ ال  وقـــــف ارت ـــــا  

بت  يضـــاا ســـريملة بملـــد ذلـــ  وفقـــاً ألفضـــا اململـــارف المللميـــة املتاحـــة مـــن أجـــا وقيـــم تـــوازن بـــ  
االنبملا ــــاا البشــــرية املنشــــ  مــــن املمبــــادر وعمليــــاا إزالت ــــا بواســــ ة البواليــــمم ط النمبــــف الثــــاين مــــن 

 اإلنمباف وط سيا  التنمية املستدامة واع ود الرامية إىل القضاف علو ال قر. القرن، علو أسال
ــــزم وقيق ــــا.  -2  ــــاً يملت ــــة وــــددة وطني يملــــّد كــــا طــــرف ويبلــــ  ويتمل ــــد مســــاعاا متتالي

 وتسملو األطراف إىل ا اذ تداب    يف ولية يدف وقيم أاداف تل  املساعاا.
لكــا طــرف تقــدماً يتةــاوز مســاعتا الراانــة ا،ــددة ســتمثا املســاعة ا،ــددة وطنيــاً  -3 

وطنيــاً وستةســد أعلــو طمــوا  كــن لــا،  ــا يراعــي مســؤولياتا املشــوكة وإن كانــمم متباينــة وقدراتــا، 
 ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة. 

ينب ـــــــي أن تواصـــــــا البلـــــــدان املتقدمـــــــة األطـــــــراف أداف دوراـــــــا الريـــــــادي عـــــــن طريـــــــم  -4 
ينب ـي للبلـدان الناميـة األطـراف لقـة   ـ  االنبملا ـاا علـو ن ـا  االقتمبـاد. و االض ال  ب اداف م 

أن تواصــا وســ  ج وداــا املتمللقــة بــالت  يف، وتحشــة مم علــو التحــول مــمم مــرور الــزمن صــوب أاــداف 
     االنبملا اا أو وديداا علو ن ا  االقتمباد، ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة.
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 9لبلدان النامية األطراف من أجـا تن يـ  اـ أل املـادة، وفقـاً للمـواد يحقد م الدعم إىل ا -5 
، تســـليماً بـــ ن تملزيـــز الـــدعم املقـــّدم إىل البلـــدان الناميـــة األطـــراف سيســـم  ببلـــوغ مســـتوى 11و 4و

 أعلو من ال موا ط إجرافاقا.
و   ــاً  اسـواتيةيااميكـن ألقـا البلـدان منـواً والـدول اعزريــة المبـ  ة الناميـة أن تملـّد  -6 

 يراعي ظروف ا ا اصة. وإجرافاا للتنمية ا  يضة انبملا اا  ازاا الدفي ة وأن تبل  عن ا،  ا
ميكــن ملنــافمم الت  يــف املشــوكة النا ــة عمــا تت ــ أل األطــراف مــن إجــرافاا تكّيــف  -7 

 و/أو ما تضملا من     للتنويمم االقتمبادي أن تس م ط نتائع الت  يف  وج  ا أل املادة.
وتقـــدم  يـــمم األطـــراف، عنـــد اإلبـــالغ عـــن مساعاتــــ ا ا،ـــددة وطنيـــاً، اململلومـــاا  -8 

وأي مقــرراا ذاا صــلة ملــؤمتر األطــراف  21-/م أ1الالزمــة للوضــوا والشــ افية وال  ــم وفقــاً للمقــرر 
 الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس.

 21-/م أ1ســنواا وفقــاً للمقــرر يحبلِّــ  كــا طــرف عــن مســاعة وــددة وطنيــاً كــا مخــس  -9 
وأي مقـــرراا ذاا صـــلة ملـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس ويحملَلـــم 

 .14 بنتائع عملية است الن ا مبيلة الملاملية املشار إلي ا ط املادة
ينرــر مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس ط األطــر  -10 

 زمنية املشوكة للمساعاا ا،ددة وطنيًا ط دورتا األوىل.ال

زــــوز ل ــــرف أن يملــــّدل ط أي وقــــمم مســــاعتا القائمــــة ا،ــــددة وطنيــــاً يــــدف رفــــمم  -11 
مستوى ال موا في ا، وفقاً ليفررتاداا اململتمدة من مـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا  األطـراف 

 ط ات ا  باريس. 
 اا ا،ددة وطنياً اليت تبل  عن ا األطراف ط سةا عام تتمل دأل األمانة.تحسة ا املساع -12 

وتســـــ  األطـــــراف مســــــاعاقا ا،ـــــددة وطنيــــــاً. وط ســـــيا  احتســــــاب مـــــا يــــــرتب   -13 
ـــة هلـــا، تملـــّزز األطـــراف الســـالمة  ـــاً مـــن انبملا ـــاا بشـــرية املنشـــ  وعمليـــاا إزال  ســـاعاقا ا،ـــددة وطني

واالكتمــال وقابليــة املقارنــة واالتســا ، وتك ــا  نــ  ا ســاب املــزدو ، وفقــاً البي يــة والشــ افية والدقــة 
 ليفررتاداا اململتمدة من مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس.

ينب ــي لاطــراف، ط ســيا  مســاعاقا ا،ــددة وطنيــاً، أن تراعــي، عنــد إقــرار وتن يــ   -14 
ـــــف املتمبـــــلة ب ـــــاا اإلزالـــــة البشـــــرية املنشـــــ ، حســـــ  االقتضـــــاف، إجـــــرافاا الت  ي ـــــاا وعملي االنبملا 

 من ا أل املادة. 13األساليَ  واإلررتاداا القائمة  وج  االت اقية ط ضوف أحكام ال قرة 
تراعـــي األطـــراف ط تن يـــ  اـــ ا االت ـــا  رتـــوا ا األطـــراف الـــيت تكـــون اقتمبـــاداقا  -15 

 سيما البلدان النامية األطراف.األكثر تملرضًا لت   اا تداب  التمبدي، ال 
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في ـــــا منرمـــــاا التكامـــــا االقتمبـــــادي اإلقليمـــــي ودوهلـــــا   ـــــا -تحــــــ   ر األطـــــرافح  -16 
مـــن اـــ أل املـــادة،  2الـــيت توصـــلمم إىل ات ـــا  يقضـــي بالتمبـــرف جمتمملـــة  وجـــ  ال قـــرة  -األعضـــاف 

ف ط ال ـــوة األمانـــَة ب حكـــام ذلـــ  االت ـــا ،  ـــا ط ذلـــ  مســـتوى االنبملا ـــاا امل مّبـــا لكـــا طـــر 
ــــدوراا أطــــراف  ــــة ب ــــاً. وتبلِّــــ  األمان ــــد إبال  ــــا عــــن مســــاعاقا ا،ــــددة وطني ــــة ذاا المبــــلة، عن الزمني

 االت اقية واملوقمل  علي ا ب حكام ذل  االت ا .
يكـون كــا طــرف ط ذلــ  االت ــا  مسـؤواًل عــن مســتوى انبملا اتــا ا،ــدد ط االت ــا   -17 

 .15و 13من ا أل املادة واملادت   14و 13وفقاً لل قرت  أعالأل  16واملشار إليا ط ال قرة 
إذا تمبــرفمم األطــراف جمتمملــة ط إطــار منرمــة للتكامــا االقتمبــادي اإلقليمــي اــي  -18 

ن ســـــ ا طـــــرف ط اـــــ ا االت ـــــا ، وبالتضـــــامن ممل ـــــا، فـــــإن كـــــا دولـــــة عضـــــو ط منرمـــــة التكامـــــا 
مــــمم منرمــــة التكامــــا االقتمبــــادي االقتمبــــادي اإلقليمــــي تلــــ  تكــــون مســــؤولة   رداــــا وبالتضــــامن 

مــن اــ أل  16اإلقليمــي عــن مســتوى انبملا اقــا املنمبــون عليــا ط االت ــا  املبلــ  عنــا  وجــ  ال قــرة 
 .15و 13من ا أل املادة واملادت   14و 13املادة وفقًا لل قرت  

ينب ـي أن تسـملو  يـمم األطـراف إىل وضـمم اسـواتيةياا إمنائيـة   يضـة االنبملا ـاا  -19 
ومراعيــة مســؤولياقا املشــوكة وإن كانــمم  2وطويلــة األجــا واإلبــالغ عن ــا، واضــملة ط اعتباراــا املــادة 

 متباينة وقدراا كا من ا، ط ضوف الرروف الوطنية امل تل ة.
  

 5المادة   
 

ينب ـــي أن تت ـــ  األطـــراف إجـــرافاا ترمـــي، حســـ  االقتضـــاف، إىل صـــون وتملزيـــز  -1 
ــــاا  ــــازاا الدف ــــا ط ال قــــرة بواليــــمم و زان ــــة وفــــم مــــا يشــــار إلي ــــة  7)د( مــــن املــــادة 1ي  مــــن االت اقي

 يشما ال اباا. و ا
تشة مم األطـراف علـو ا ـاذ إجـرافاا ترمـي، بوسـائا مـن بين ـا املـدفوعاا القائمـة  -2 

علــو النتــائع، إىل تن يــ  ودعــم اإلطــار القــائم املنمبــون عليــا ط اإلررتــاداا واملقــرراا ذاا المبــلة 
ت ـــا  علي ـــا  وجـــ  االت اقيـــة بشـــ نط الـــنز ع السياســـاتية وا، ـــزاا اإلزابيـــة لانشـــ ة الـــيت ســـبم اال

املتمللقــــة خب ــــ  االنبملا ــــاا النا ــــة عــــن إزالــــة ال ابــــاا وتــــداوراا، ودور ح ــــ  ال ابــــاا وإدارقــــا 
يلــة، مــن املســتدامة وتملزيــز امل زونــاا الكربونيــة لل ابــاا ط البلــدان الناميــة؛ والــنز ع السياســاتية البد

قبيا نـح حـع الت  يـف والتكيـف املشـوكة لـيفدارة السـليمة واملسـتدامة لل ابـاا، مـمم إعـادة ت كيـد أعيـة 
 و يز املنافمم    الكربونية املرتب ة ي أل النـز حع، حس  االقتضاف.
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 6المادة   
 

تســــلِّم األطــــراف بــــ ن  تــــار بملــــ  األطــــراف الســــملي إىل تملــــاون طــــوعي ط تن يــــ   -1 
اقا ا،ددة وطنياً إلتاحة مسـتوى أعلـو مـن ال مـوا ط إجرافاقـا املتمللقـة بـالت  يف والتكيـف مساع

 وتملزيز التنمية املستدامة والسالمة البي ية.
تملـــّزز األطـــراف، عنـــد املشـــاركة علـــو أســـال طـــوعي ط هنـــع تملاونيـــة تن ـــوي علـــو  -2 

ا ا،ــددة وطنيــاً، التنميــَة املســتدامة وتك ــا اســت دام لنتــائع   يــف منقولــة دوليــاً ط الوفــاف  ســاعاق
السالمة البي ية والش افية،  ا ط ذلـ  علـو صـمليد ا كـم، وت بـم واسـبة وكمـة لك الـة  لـة أمـور 
من ــا  نّــ ح ا ســاب  املــزدو  واالّتســا ح مــمم اإلررتــاداا اململتمــدة ط مــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا 

 اجتما  األطراف ط ات ا  باريس.
يكــون اســت دام نتــائع الت  يــف املنقولــة دوليــاً ط وقيــم املســاعاا ا،ــددة وطنيــاً  -3 

  وج  ا ا االت ا  طوعيًا ومر مبًا با من األطراف املشاركة.
تحنشــــ   وجــــ  اــــ ا االت ــــا  اليــــة للمســــاعة ط   يــــف انبملا ــــاا  ــــازاا الدفي ــــة  -4 

ر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ودعــم التنميــة املســتدامة  ضــمم لســل ة وتوجيــا مــؤمت
ات ـــــا  بـــــاريس، لتســـــت دم ا األطـــــراف علـــــو أســـــال طـــــوعي، وتحشـــــرف علي ـــــا اي ـــــة يحمليِّن ـــــا مـــــؤمتر 

 يليط األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس، وقدف إىل ما
دامة ط تملزيــــــز الت  يــــــف مــــــن انبملا ــــــاا  ــــــازاا الدفي ــــــة وتوطيــــــد التنميــــــة املســــــت )أ( 
 ذاتا؛ الوقمم

و يــز وتيســ  مشــاركة الكيانــاا الملامــة وا اصــة املــر ا هلــا مــن جانــ  األطــراف  )ب( 
 ط الت  يف من انبملا اا  ازاا الدفي ة؛

املســــاعة ط   ــــ  مســــتوياا انبملا ــــاا ال ــــرف املضــــيف، الــــ ي سيســــت يد مــــن  ) ( 
م ا طــرف ا ــر للوفــاف  ســاعتا أنشــ ة   يــف تنــتع عن ــا   يضــاا لالنبملا ــاا ميكــن أن يســت د

 ا،ددة وطنياً؛ 

 وقيم   يف عام لالنبملا اا. )د( 

ــــة املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرة  -5  ــــاا النا ــــة عــــن اآللي  4ال تحســــت دم   يضــــاا االنبملا 
ال ـــرف املضـــيف مســـاعتا ا،ـــددة وطنيـــاً إذا مـــا اســـت دم ا طـــرف ا ـــر ط  أعـــالأل ط إ بـــاا وقيـــم

 مساعتا ا،ددة وطنياً.إ باا وقيم 
يك ا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس أن يحست دم  -6 

مـن اـ أل  4نمبيٌ  من الملوائد املت تية من األنش ة املض لمم يا ط إطـار اآلليـة املشـار إلي ـا ط ال قـرة 
طـراف اململرضـة بمبـ ة  اصـة ل، ـار الضـارة املادة لت  ية الن قاا اإلدارية وملساعدة البلدان النامية األ

 لت   املناك علو الوفاف بتكاليف التكيف.
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يملتمـــد مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس قواعـــد  -7 
 أعالأل ط دورتا األوىل. 4وطرائم وإجرافاا اآللية املشار إلي ا ط ال قرة 

 ـ  سـوقية متكاملـة ويوليـة ومتوازنـة للمسـاعدة ط تقر األطراف ب عية إتاحة نـح حـع  -8 
تن يـــ  مســـاعاقا ا،ـــددة وطنيـــاً، ط ســـيا  التنميـــة املســـتدامة والقضـــاف علـــو ال قـــر، علـــو حنـــو منســـم 
وفملـــال،  ـــا يشـــما ط  لـــة أمـــور الت  يـــف والتكيـــف والتمويـــا ونقـــا التكنولوجيـــا وبنـــاف القـــدراا، 

 ىل ما يليطحس  االقتضاف. وقدف ا أل النز ع إ
 تملزيز مستوى ال موا ط جمايل الت  يف والتكيف؛ )أ( 
 ؛ املساعاا ا،ددة وطنياً تملزيز مشاركة الق اع  الملام وا ان ط تن ي   )ب( 

إتاحــــة فـــــرن للتنســـــيم الشـــــاما فيمــــا بـــــ  خمتلـــــف األدواا والوتيبـــــاا املؤسســـــية  ) ( 
 المبلة. ذاا

للـــنـز حع  ـــ  الســـوقية إزاف التنميـــة املســـتدامة مـــن ُيـــّدد  وجـــ  اـــ ا االت ـــا  إطـــار  -9 
 من ا أل املادة. 8أجا تملزيز النـز حع    السوقية املشار إلي ا ط ال قرة 

  
 7المادة   

 
ملتمللــم باعتمــاد تملزيــز القــدرة اتضــمم األطــراف  وجــ  اــ ا االت ــا  اهلــدف الملــاملي  -1 

بليـــة التـــ  ر بت ـــ  املنـــاك، ب يـــة املســـاعة ط علـــو التكيـــف وتوطيـــد القـــدرة علـــو التحمـــا وا ـــد مـــن قا
التنميــة املســتدامة وك الــة اســتةابة مالئمــة بشــ ن التكيــف ط ســيا  اــدف درجــة ا ــرارة املشــار إليــا 

 .2ط املادة 
تقـــّر األطـــراف بـــ ن التكيـــف يشـــكا وـــدياً عامليـــاً يواج ـــا اعميـــمم ولـــا أبملـــاد وليـــة  -2 

، وأنـا عنمبـر أساسـي ط االسـتةابة الملامليـة ال ويلـة األجـا لت ـ  ودون وطنية ووطنية وإقليميـة ودوليـة
املنـــاك ومســـاعة رئيســـية في ـــا  مايـــة البشـــر وســـبا الملـــيم والـــنزرحم اإليكولوجيـــة، ا ـــ ة ط اعتباراـــا 

 االحتياجاا امللّحة وال ورية للبلدان النامية القابلة للت  ر بوجا  ان ل، ار الضارة لت   املناك.

ف ه ــــود التكيــــف الــــيت تبــــ هلا البلــــدان الناميــــة األطــــراف وفــــم ال رائــــم الــــيت يحملــــو  -3 
 يملتمداا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ط دورتا األوىل.

ـــاً حاجـــة ماســـة إىل التكيـــف وبـــ ن مـــن رتـــ ن بلـــوغ  -4  تقـــر األطـــراف بـــ ن انـــاأ حالي
جــة إىل ج ــود تكيــف إضــافية، وأن تزايــد احتياجــاا مســتوياا أعلــو مــن الت  يــف أن يقلــا ا ا

 التكيف ميكن أن ين وي علو تزايد تكاليف التكيف.

تســلم األطــراف بــ ن إجــرافاا التكيــف ينب ــي أن تتبــمم هنةــاً ق ــري التوجــا يراعــي  -5 
يــة القضـايا اعنسـانية ويقــوم علـو املشـاركة ويتســم بالشـ افية الكاملـة، ويراعــي ال  ـاا وا تمملـاا ا،ل
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والــــنحرحم اإليكولوجيـــــة القابلـــــة للتـــــ  ر، وينب ـــــي أن يســــتند إىل أفضـــــا النتـــــائع المللميـــــة املتاحـــــة وعنـــــد 
االقتضــاف إىل اململــارف التقليديــة ومملــارف الشــملوب األصــلية والــنحرحم اململرفيــة ا،ليــة ويسورتــد يــا ب يــة 

 ية، حس  االقتضاف.االقتمبادية والبي  -إدما  التكيف ط السياساا واإلجرافاا االجتماعية 

تقــــر األطــــراف ب عيــــة دعــــم ج ــــود التكيــــف والتملــــاون الــــدويل املتمللــــم يــــا وب عيــــة  -6 
مراعاة احتياجاا البلدان الناميـة األطـراف، ال سـيما تلـ  القابلـة للتـ  ر بوجـا  ـان باآل ـار الضـارة 

 لت   املناك.

ينب ـــي أن تملـــزز األطـــراف تملاوهنـــا مـــن أجـــا تـــدعيم إجـــرافاا التكّيـــف، علـــو حنـــو  -7 
 يليط يشما ما يراعي إطار كانكون للتكيف،  ا

يشـــما،  تبـــادل اململلومـــاا واملمارســـاا اعيـــدة والتةـــارب والـــدرول املســـت ادة،  ـــا )أ( 
 إجرافاا التكيف؛حس  االقتضاف، اعوان  املتمبلة بالمللم والت  ي  والسياساا والتن ي  ط 

في ا ترتيبـاا االت اقيـة الـيت  ـدم اـ ا االت ـا ، لـدعم  تملزيز الوتيباا املؤسسية،  ا )ب( 
 توليف اململلوماا واململارف ذاا المبلة، وتقدك الدعم واإلررتاداا التقنية لاطراف؛

يـة للنرــام يشـما البحــوث واملراقبـة املن ة تملزيـز اململـارف المللميـة املتمللقــة باملنـاك،  ـا ) ( 
 املنا ي ونرم اإلن ار املبكر، علو حنو يحسورتد با ط ا دماا املنا ية وط ا اذ القرار؛ 

مســــــــاعدة البلــــــــدان الناميــــــــة األطــــــــراف ط وديــــــــد  ارســــــــاا التكيــــــــف ال ملالــــــــة،  )د( 
يحقـدم ويحتلقــو مـن دعـم إلجـرافاا وج ـود التكيـف، وكــ ل   واحتياجـاا التكيـف، واألولويـاا، ومـا

 اا والث راا ب ريقة تتسم وتشةيمم املمارساا اعيدة؛التحدي

 وس  فملالية إجرافاا التكيف ودميومت ا. )ه( 

تشة مم املنرماا والوكاالا املت مبمبة لامـم املتحـدة علـو دعـم ج ـود األطـراف  -8 
مــن  5مــن اـ أل املــادة، ا ـ ة ط اعتباراــا أحكـام ال قــرة  7لتن يـ  اإلجــرافاا املشـار إلي ــا ط ال قـرة 

 ا أل املادة.

يشـــــارأ كـــــا طـــــرف، حســـــ  االقتضـــــاف، ط عمليـــــاا   ـــــي  التكيـــــف وتن يـــــ   -9 
تملزيــز ا  ــ  و/أو السياسـاا و/أو املســاعاا ذاا المبــلة، الــيت  ط ذلــ  وضـمم أو اإلجـرافاا،  ــا
 يليط قد تشما ما

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

  ة وتن ي      التكيف الوطنية؛عملية صيا )ب( 

تقيـــيم ا ـــار ت ـــ  املنـــاك وقابليـــة التـــ  ر بـــا ب يـــة وضـــمم إجـــرافاا ذاا أولويـــة وـــددة  ) ( 
 وطنياً، ممم مراعاة ال  اا واألماكن والنزرحم اإليكولوجية القابلة للت  ر؛

 رصد وتقييم     وسياساا وبرامع وإجرافاا التكيف وتقييم ا والتمللم من ا؛ )د( 
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االقتمبـــادية والـــنزرم اإليكولوجيـــة علـــو التحمـــا،  -بنـــاف قـــدرة الـــنزرم االجتماعيـــة  )اـ( 
 بوسائا تشما التنويمم االقتمبادي واإلدارة املستدامة للموارد ال بيملية.

ينب ــي لكــا طــرف، حســ  االقتضــاف، أن يقــدم بال ــاً عــن التكيــف وُيّد ــا دوريــاً،  -10 
واحتياجاتــا ط جمــال التن يــ  والــدعم و   ــا وإجرافاتــا، دون  وميكــن أن يشــما اــ ا الــبالغ أولوياتــا

 التسب  ط أي ع ف إضاط يقمم علو البلدان النامية األطراف.

ـــّدث  10املشـــار إليـــا ط ال قـــرة  املتمللـــم بـــالتكيفيحقـــد م الـــبالغ  -11  مـــن اـــ أل املـــادة وُيح
تكيـف  قتضـاف،  ـا يشـما   ـةدورياً، كملنمبر من بال اا أو و ائم أ رى أو مقونـاً يـا، حسـ  اال

 ، و/أو بال اً وطنياً. 2 ، ال قرة4وطنية و/أو مساعة وددة وطنياً حسبما او مشار إليا ط املادة 
مـــن اـــ أل املـــادة، ط  10يســـةا الـــبالغ املتمللـــم بـــالتكيف، املشـــار إليـــا ط ال قـــرة  -12 

 سةا عام تتمل دأل األمانة.

 7طـــراف دعـــم دويل متواصـــا ومملـــزز لتن يـــ  ال قـــراا يحقـــد م إىل البلـــدان الناميـــة األ -13 
 .10و 9من ا أل املادة، وفقًا ألحكام املادت   11و 10و 9و

إىل  لـة أمـور،  10ترمي عملية اسـت الن ا مبـيلة الملامليـة املشـار إلي ـا ط املـادة  -14 
 من ا ما يليط 

 إقرار ج ود التكيف اليت تب هلا البلدان النامية األطراف؛ )أ( 
وسـ  تن يــ  إجــرافاا التكيـف مــمم مراعــاة الــبالغ املتمللـم بــالتكيف املشــار إليــا ط  )ب( 
 من ا أل املادة؛ 10ال قرة 

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

 من ا أل املادة. 1 قرة ط ال
  

 8المادة   
 

تملوف األطراف ب عية  ن  ا سائر واألضـرار املرتب ـة باآل ـار الضـارة لت ـ  املنـاك  -1 
وتقليل ــــا والتمبــــدي هلــــا،  ــــا ط ذلــــ  الرــــواار اعويــــة القمبــــوى والرــــواار الب ي ــــة ا ــــدوث، ودور 

 واألضرار.التنمية املستدامة ط ا د من خماطر ا سائر 
 ضــمم اليــة وارســو الدوليــة اململنيــة با ســائر واألضــرار املرتب ــة بتــ   اا ت ــ  املنــاك  -2 

لســـل ة مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس وتوجي ـــا وزـــوز تملزيزاـــا 
 وتوطيداا وفقًا ملا يقررأل.
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بوســـائا من ـــا اليـــة وارســـو ينب ـــي لاطـــراف أن تملـــزز ال  ـــم واإلجـــرافاا والـــدعم،  -3 
الدوليـــة، حســـ  االقتضـــاف، علـــو أســـال تملـــاوين وتيســـ ي فيمـــا يتمللـــم با ســـائر واألضـــرار املرتب ـــة 

 باآل ار الضارة لت   املناك.
وتبملـاً لــ ل ، ميكــن أن يشــما التملــاون والتيســ  مــن أجــا تملزيــز ال  ــم واإلجــرافاا  -4 

 والدعم ا االا التاليةط
 املبكر؛نرم اإلن ار  )أ( 
 االستملداد لل وارئ؛ )ب( 
 الرواار الب ي ة ا دوث؛ ) ( 
 ا وادث اليت قد تن وي علو  سائر وأضرار دائمة وال رجملة في ا؛ )د( 
 تقييم امل اطر وإدارقا علو حنو رتاما؛ )ه( 
تســـ يالا التـــ م  ضـــد امل ـــاطر، واســـتةما  امل ـــاطر املنا يـــة، و ـــ  ذلـــ  مـــن  )و( 

 حلول الت م ؛
 ا سائر    االقتمبادية؛ ز() 
 قدرة ا تمملاا ا،لية وسبا المليم والنرم اإليكولوجية علو التحما.  )ا( 
تتملـــاون اليـــة وارســـو الدوليـــة مـــمم اهلي ـــاا وأفرقـــة ا ـــرباف القائمـــة  وجـــ  االت ـــا ،  -5 

 وك ل  ممم املنرماا واي اا ا رباف ذاا المبلة  ار  االت اقية.
  

   9المادة   
 

تقــدم البلــدان املتقدمــة األطــراف مــوارد ماليــة ملســاعدة البلــدان الناميــة األطــراف ط  -1 
 كا من الت  يف والتكيف مواصلًة اللتزاماقا القائمة  وج  االت اقية.

 تحشة مم األطراف األ رى علو تقدك أو مواصلة تقدك ا ا الدعم طوعياً. -2 
لبلــدان املتقدمــة األطــراف ريادقــا لتملب ــة ط إطــار ج ــود عامليــة، ينب ــي أن تواصــا ا -3 

التمويــا املنــا ي مــن طائ ــة واســملة مــن املمبــادر، واألدواا، والقنــواا، مــمم اإلرتــارة إىل الــدور اهلــام 
لامــــوال الملامــــة، مــــن  ــــالل جمموعــــة خمتل ــــة مــــن اإلجــــرافاا، من ــــا دعــــم االســــواتيةياا الق ريــــة 

طــــراف وأولوياقــــا. وينب ــــي أن تشــــكا اــــ أل التملب ــــة التوجــــا، ومراعــــاة احتياجــــاا البلــــدان الناميــــة األ
 للتمويا املنا ي تقدمًا يتةاوز اع ود املب ولة سابقاً.

ينب ــــــي أن قــــــدف إتاحــــــة مــــــوارد ماليــــــة مزيــــــدة إىل وقيــــــم تــــــوازن بــــــ  التكيــــــف  -4 
والت  يـــــف، مـــــمم مراعـــــاة االســـــواتيةياا الق ريـــــة التوجـــــا، وأولويـــــاا واحتياجـــــاا البلـــــدان الناميـــــة 
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ســيما تلــ  املتــ  رة بوجــا  ــان باآل ــار الضــارة لت ــ  املنــاك وتملــاين مــن قيــود كبــ ة ط  األطــراف، ال
القــدراا، مــن قبيــا أقــا البلــدان منــواً والــدول اعزريــة المبــ  ة الناميــة، مــمم مراعــاة ا اجــة إىل مــوارد 

 عامة وموارد مقدمة ط رتكا من  من أجا التكيف.

ألطـراف كـا سـنت  ممللومـاا إررتـادية وكميـة ونوعيـة تتمللـم تقدم البلـدان املتقدمـة ا -5 
مــن اــ أل املــادة، حســ  االقتضــاف،  ــا ط ذلــ ، حســ  مــا اــو متــاا، مســتوياا  3و 1بــال قرت  

ــــة األطــــراف. وتحشــــة مم األطــــراف  ــــيت يلــــزم تقــــدمي ا إىل البلــــدان النامي ــــة الملامــــة املتوقملــــة ال املــــوارد املالي
 تقدك ا أل اململلوماا كا سنت  علو أسال طوعي.األ رى اليت تقدم املوارد علو 

ط االعتبـــار  14ت  ـــ  عمليـــة اســـت الن ا مبـــيلة الملامليـــة املشـــار إلي ـــا ط املـــادة  -6 
اململلومــاا ذاا المبــلة الــيت تقــدم ا البلــدان املتقدمــة األطــراف و/أو اي ــاا االت ــا  بشــ ن اع ــود 

 املتمبلة بالتمويا املنا ي.

تقدمـة األطـراف كـا سـنت  ممللومـاا رتـ افة ومتسـقة بشـ ن الـدعم تقدم البلـدان امل -7 
املقـــدم إىل البلـــدان الناميـــة األطـــراف واململبـــ  عــــن طريـــم تـــد الا عامـــة وفقـــاً لل رائـــم واإلجــــرافاا 
ــــيت ســــيملتمداا مــــؤمتر األطــــراف الملامــــا بوصــــ ا اجتمــــا  األطــــراف ط ات ــــا   ــــادئ التوجي يــــة ال واملب

. وتحشــة مم األطــراف األ ــرى 13مــن املــادة  13ا تــنا عليــا ال قــرة بــاريس، ط دورتــا األوىل، وفــم مــ
   علو فملا ذل .

تكـــون اآلليـــة املاليـــة لالت اقيـــة،  ـــا ط ذلـــ  كياناقـــا التشـــ يلية،  ثابـــة اآلليـــة املاليـــة  -8 
 االت ا . هل ا

قـــدف املؤسســـاا الـــيت  ـــدم اـــ ا االت ـــا ،  ـــا في ـــا الكيانـــاا التشـــ يلية ل،ليـــة  -9 
يــة لالت اقيــة، إىل ضــمان فملاليــة ا مبــول علــو املــوارد املاليــة مــن  ــالل إجــرافاا موافقــة مبســ ة املال

وتملزيـــز دعـــم اســـتملداد البلـــدان الناميـــة األطـــراف، ال ســـيما أقـــا البلـــدان منـــواً والـــدول اعزريـــة المبـــ  ة 
 النامية، ط سيا  اسواتيةياقا و    ا املنا ية الوطنية.

  
   10المادة   

 
تقاســم األطــراف رهيــة طويلــة األجــا بشــ ن أعيــة وقيــم اــدف ت ــوير التكنولوجيــا ت -1 

 ونقل ا وقيقًا تامًا لتحس  القدرة علو وما ت   املناك و    انبملا اا  ازاا الدفي ة.
تملمــــا األطــــراف، إدراكــــاً من ــــا ألعيــــة التكنولوجيــــا ط تن يــــ  إجــــرافاا الت  يــــف  -2 

 ، واعوافــاً من ــا بــاع ود املب ولــة لنشــر التكنولوجيــا وتملميم ــا، علــو والتكيــف ط إطــار اــ ا االت ــا
 تملزيز الملما التملاوين املتمللم بت وير التكنولوجيا ونقل ا.

  دم الية التكنولوجيا املنش ة  وج  االت اقية ا ا االت ا . -3 
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مــا يحنشــ   وجــ  اــ ا الــنا إطــار للتكنولوجيــا مــن أجــا تقــدك إررتــاداا رتــاملة لمل -4 
الية التكنولوجيا فيما يتمبا بملزيز وتيس  الملما اململـزز املتمللـم بت ـوير التكنولوجيـا ونقل ـا لـدعم تن يـ  

 من ا أل املادة. 1 ا ا االت ا ، سملياً إىل وقيم الرهية ال ويلة األجا املشار إلي ا ط ال قرة

ملـاملي ال ملـال يكتسي تسريمم االبتكار وتشـةيملا وإتاحتـا أعيـة حايفـة ط التمبـدي ال -5 
وال ويا األجـا لت ـ  املنـاك وتملزيـز النمـو االقتمبـادي والتنميـة املسـتدامة. ويـحدعم اـ ا اع ـد، حسـ  
االقتضــاف، مــن ج ــاا مــن بين ــا اليــة التكنولوجيــا وبوســائا ماليــة مــن جانــ  اآلليــة املاليــة لالت اقيــة، 

دان الناميــــــة األطــــــراف إىل فيمــــــا يتمبــــــا بــــــالن ع التملاونيــــــة للبحــــــث والت ــــــوير، وتيســــــ  وصــــــول البلــــــ
 التكنولوجيا، ال سيما ط املراحا األوىل للدورة التكنولوجية.

يحقد م الدعم إىل البلدان النامية األطراف،  ـا ط ذلـ  الـدعم املـايل، مـن أجـا تن يـ   -6 
مراحــا اــ أل املــادة،  ــا ط ذلــ  لتملزيــز الملمــا التملــاوين املتمللــم بت ــوير التكنولوجيــا ونقل ــا ط خمتلــف 

الــدورة التكنولوجيــة، يــدف وقيــم التــوازن بــ  دعــم الت  يــف والتكيــف. وت  ــ  عمليــة اســت الن 
ط االعتبـــار اململلومـــاا املتاحـــة املتمللقـــة بـــاع ود املتمبـــلة  14 ا مبـــيلة الملامليـــة املشـــار إلي ـــا ط املـــادة

 ألطراف. بالدعم املقدم ط جمال ت وير التكنولوجيا ونقل ا إىل البلدان النامية ا
  

   11المادة   
 

ــــاف القــــدراا  وجــــ  اــــ ا االت ــــا  ك ــــافاا وقــــدراا -1  البلــــدان  ينب ــــي أن يملــــزز بن
سيما البلدان األقـا قـدرة، مـن قبيـا أقـا البلـدان منـواً والـدول القابلـة للتـ  ر بوجـا  النامية األطراف، ال

الناميـــة، مـــن أجـــا ا ـــاذ إجـــرافاا  ـــان باآل ـــار الضـــارة لت ـــ  املنـــاك، مثـــا الـــدول اعزريـــة المبـــ  ة 
أن ييســر  فملالــة إزاف ت ــ  املنــاك تشــما، ط  لــة أمــور، تن يــ  إجــرافاا التكيــف والت  يــف، وينب ــي

ت ـــوير التكنولوجيـــا وتملميم ـــا ونشـــراا، والوصـــول إىل التمويـــا املنـــا ي، وجوانـــ  التمللـــيم والتـــدري  
 رت افة ومناسبة من حيث التوقيمم ودقيقة. والتوعية الملامة ذاا المبلة، وتقدك اململلوماا بمبورة

ينب ـــي أن يكـــون بنـــاف القـــدراا ق ـــري التوجـــا، ومحســـتنداً إىل االحتياجـــاا الوطنيـــة  -2 
ومحلبّيـــــاً هلـــــا، وأن يملـــــزز الـــــتحكم القح ـــــري لاطـــــراف،  اصـــــة بالنســـــبة للبلـــــدان الناميـــــة األطـــــراف، 

يسورتــــد بنــــاف القــــدراا بالــــدرول يشــــما املســــتوى الــــوطا ودون الــــوطا وا،لــــي. وينب ــــي أن   ــــا
ط ذلـ  الـدرول املست لمبـة مــن أنشـ ة بنـاف القـدراا ط إطـار االت اقيـة، وينب ــي أن  املسـت ادة،  ـا

 يكون عملية فملالة وتكرارية قائمة علو املشاركة ورتاملة لملدة ق اعاا ومراعية للمنرور اعنساين.

لــدان الناميــة األطــراف علــو تن يــ  ينب ــي أن تتملــاون  يــمم األطــراف لتملزيــز قــدرة الب -3 
االت ــا . وينب ــي أن تملــزز البلــدان املتقدمــة األطــراف دعم ــا إلجــرافاا بنــاف القــدراا ط البلــدان  اــ ا

 النامية األطراف.
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تبلـــ   يــــمم األطــــراف الـــيت تملــــزز قــــدرة البلـــدان الناميــــة األطــــراف علـــو تن يــــ  اــــ ا  -4 
و نائيــة ومتملــددة األطــراف، بمبــورة منترمــة، عــن اــ أل ط ذلــ  مــن  ــالل هنــع إقليميــة  االت ــا ،  ــا
تبلـ  البلـدان الناميـة األطـراف بمبـورة منترمــة ينب ـي أن التـداب  املتمللقـة ببنـاف القـدراا. و  األعمـال أو

 عن التقدم ا،رز ط تن ي      وسياساا وإجرافاا وتداب  بناف القدراا تن ي ًا هل ا االت ا . 

دراا عــن طريــم ترتيبــاا مؤسســية مناســبة لــدعم تن يــ  اــ ا تملــزز أنشــ ة بنــاف القــ -5 
يشـــما الوتيبــــاا املؤسســـية املناســـبة املت ـــ ة  وجــــ  االت اقيـــة  دمـــة هلـــ ا االت ــــا .  االت ـــا ،  ـــا

وينرـــر مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس ط قـــرار بشـــ ن الوتيبـــاا 
 لقدراا ويملتمدأل ط دورتا األوىل.املؤسسية األولية ا اصة ببناف ا

  
 12المادة   

 
تتملـــاون األطـــراف ط ا ـــاذ التـــداب  الالزمـــة، حســـ  االقتضـــاف، لتملزيـــز التثقيـــف والتـــدري    

والتوعيــة الملامــة واملشــاركة الملامــة ووصــول اعم ــور إىل اململلومــاا ط جمــال ت ــ  املنــاك، محســلمة ب عيــة 
    إلجرافاا املت  ة ط إطار ا ا االت ا .يتمللم بتملزيز ا ا أل ا  واا فيما

  
   13المادة   

 
لبنـــاف الثقـــة واالئتمـــان املتبـــادل  وتملزيـــز فملاليـــة التن يـــ ، ينشـــ   وجـــ  اـــ ا المبـــ   -1 

ــــار ا ــــتالف قــــدراا  ــــة ت  ــــ  ط االعتب ــــدعم يتســــم  رونــــة ذاتي إطــــار رتــــ افية مملــــزز ليفجــــرافاا وال
 األطراف ويستند إىل التةربة اعماعية.

يتــي  إطــار الشــ افية املرونــة ط تن يــ  أحكــام اــ أل املــادة للبلــدان الناميــة األطــراف  -2 
الـــيت وتـــا  إلي ـــا ط ضـــوف قـــدراقا. وتملكـــس اـــ أل املرونـــة ال رائـــم واإلجـــرافاا واملبـــادئ التوجي يـــة 

 من ا أل املادة. 13 املشار إلي ا ط ال قرة

الـــيت تـــنا علي ـــا االت اقيـــة ويملززاـــا، يســـتند إطـــار الشـــ افية إىل ترتيبـــاا الشـــ افية  -3 
مملوفــاً بــالرروف ا اصــة ألقــا البلــدان منــواً والــدول اعزريــة المبــ  ة الناميــة، ويحن ــ  علــو حنــو تيســ ي 

 لزوم لا علو األطراف. و   تد لي و   عقايب، وُيوم السيادة الوطنية، ويتةن  إلقاف ع ف ال

 ــا االت اقيــة،  ــا في ــا البال ــاا الوطنيــة، تشــكا ترتيبــاا الشــ افية الــيت تــنا علي -4 
ــــيم واالســــتملرا  الــــدوليان، والتشــــاور  وتقــــارير فــــوة الســــنت  والتقــــارير ا،د  ــــة ل ــــوة الســــنت ، والتقي
والتحليـــا الـــدوليان جـــزفاً مـــن التةربـــة املســـتند إلي ـــا لوضـــمم ال رائـــم واإلجـــرافاا واملبـــادئ التوجي يـــة 

 ن ا أل املادة.م 13املنمبون علي ا ط ال قرة 

ال ـــر  مـــن إطـــار رتـــ افية اإلجـــرافاا اـــو إتاحـــة ف ـــم واضـــ  ليفجـــرافاا املتمللقـــة  -5 
من ـا،  ـا ط ذلـ  وضـوا وتتبـمم التقـدم ا،ـرز  2 بت   املناك ط ضوف ادف االت اقيـة ا،ـدد ط املـادة
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التكيـــف الـــيت ؛ وإجـــرافاا 4 ـــرادى األطـــراف  وجـــ  املـــادة ل حنـــو وقيـــم املســـاعاا ا،ـــددة وطنيـــاً 
ـــــدة واألولويـــــاا واالحتياجـــــاا  ،  ـــــا7تت ـــــ اا األطـــــراف  وجـــــ  املـــــادة  يشـــــما املمارســـــاا اعي

 .14والث راا، لالسورتاد يا ط است الن ا مبيلة الملاملية  وج  املادة 

ال ــــــر  مــــــن إطــــــار رتــــــ افية الــــــدعم اــــــو إتاحــــــة الوضــــــوا بشــــــ ن الــــــدعم املقــــــدم  -6 
المبــلة ط ســيا  اإلجــرافاا املتمللقــة بت ــ  املنــاك املت ــ ة  وجــ  مــن فــرادى األطــراف ذاا  واملتلقــو
، وقــدر اإلمكــان، إتاحــة صــورة عامــة كاملــة عــن الــدعم املــايل اإل ــايل 11و 10و 9و 7و 4املــواد 

 ؛14املقدم، لالسورتاد يا ط است الن ا مبيلة الملاملية  وج  املادة 

 يقدم كا طرف بانترام اململلوماا التاليةط -7 

تقرير جرد وطا النبملا اا  ازاا الدفي ة البشرية املنش  من املمبادر وعمليـاا إزالت ـا  ( )أ 
بواس ة البواليمم يـحمَلـّد باسـتملمال من ةيـاا املمارسـاا اعيـدة املقبولـة لـدى اهلي ـة ا كوميـة الدوليـة اململنيـة 

 طراف ط ات ا  باريس؛ بت   املناك واملوافم علي ا من مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األ

اململلومـــاا الالزمـــة لتتبـــمم التقــــدم ا،ـــرز ط تن يـــ  ووقيــــم مســـاعت ا ا،ـــددة وطنيــــاً  )ب( 
 .4 وج  املادة 

ينب ـــي أن يقـــدم كـــا طـــرف أيضـــاً ممللومـــاا تتمللـــم بت ـــ  املنـــاك والتكيـــف  وجـــ   -8 
 ، حس  االقتضاف.7املادة 

ممللومـــاا عـــن الـــدعم املقـــدم إىل البلـــدان الناميـــة تقـــدم البلـــدان املتقدمـــة األطـــراف  -9 
، وينب ـــي 11و 10و 9األطــراف ط جمـــال التمويـــا ونقـــا التكنولوجيـــا وبنــاف القـــدراا  وجـــ  املـــواد 

 لاطراف األ رى اليت تقدم الدعم أن تقدم ا أل اململلوماا.
لقــو ط ينب ــي للبلــدان الناميــة األطــراف أن تقــدم ممللومــاا عــن الــدعم الــالزم واملت -10 

 .11و 10و 9جمال التمويا ونقا التكنولوجيا وبناف القدراا  وج  املواد 
مــن اـــ أل املـــادة  9و 7 ضــمم اململلومـــاا املقدمــة مـــن كــا طـــرف  وجــ  ال قـــرت   -11 

. وتشـــــما عمليـــــة االســـــتملرا  أيضـــــاً، بالنســـــبة 21-/م أ1الســـــتملرا   ـــــرباف تقـــــا، وفقـــــاً للمقـــــرر 
تاجـــة إىل ذلـــ  ط ضـــوف قـــدراقا، املســـاعدة ط وديـــد االحتياجـــاا ط للبلـــدان الناميـــة األطـــراف ا،

جمـــال بنـــاف القـــدراا. وباإلضـــافة إىل ذلـــ ، يشـــارأ كـــا طـــرف ط النرـــر ب ريقـــة تيســـ ية ومتملـــددة 
، وط تن يــــ  كــــا طــــرف 9األطــــراف ط التقــــدم ا،ــــرز فيمــــا خيــــا اع ــــود املب ولــــة  وجــــ  املــــادة 

 قا هلا.ملساعتا ا،ددة وطنيًا ووقي
ين ــوي اســتملرا  ا ــرباف التقــا  وجــ  اــ أل ال قــرة علــو النرــر ط الــدعم املقــدم  -12 

. وُيــــدد االســــتملرا  أيضــــاً مــــن ال ــــرف، حســــ  ا ــــال، وتن يــــ أل ووقيقــــا ملســــاعتا ا،ــــددة وطنيــــاً 
جمـــــاالا علـــــو ال ـــــرف أن ُيســـــن ا، ويشـــــتما علـــــو اســـــتملرا  التســـــا  اململلومـــــاا مـــــمم ال رائـــــم 

ــــة املشــــار إلي ــــا ط ال قــــرة واإلجــــرافاا و  ــــادئ التوجي ي مــــن اــــ أل املــــادة، مــــمم مراعــــاة املرونــــة  13املب
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مـن اـ أل املـادة. ويـويل االسـتملرا  أعيـة  اصـة للقـدراا الوطنيـة  2املمنوحة لل ـرف  وجـ  ال قـرة 
 والرروف ا اصة بكا بلد من البلدان النامية األطراف.

تمـا  األطـراف ط ات ـا  بـاريس، ط دورتـا يملتمد مؤمتر األطراف الملامـا بوصـ ا اج -13 
األوىل، باالســــتناد إىل ا ــــربة املســــتمدة مــــن الوتيبــــاا املتمبــــلة بالشــــ افية  وجــــ  االت اقيــــة وبلــــورة 
أحكـــام اـــ أل املـــادة، طرائـــم وإجـــرافاا ومبـــادئ توجي يـــة مشـــوكة، حســـ  االقتضـــاف، حرصـــاً علـــو 

 رت افية اإلجرافاا والدعم. 

 ىل البلدان النامية من أجا تن ي  ا أل املادة.يحقد م الدعم إ -14 

يحقــد م الــدعم أيضــاً لبنــاف القــدراا املتمبــلة بالشــ افية للبلــدان الناميــة األطــراف علــو  -15 
 أسال متواصا.

  
        14المادة     

 
يضــ لمم مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس دوريـــاً  -1 

حمبـيلة تن يـ  اـ ا االت ـا  لتقيـيم التقـدم اعمـاعي ا،ـرز حنـو وقيـم  ـر  اـ ا بململية السـت الن 
االت ــا  وأادافــا ال ويلــة األجــا )املشــار إلي ــا بملبــارة حتعمليــة اســت الن ا مبــيلة الملامليــةحت(. ويقــوم 
بـ ل  ب ريقــة رتــاملة وتيسـ ية، مــمم مراعــاة مسـائا الت  يــف والتكيــف ووسـائا التن يــ  والــدعم، وط 

 نمباف وأفضا اململارف المللمية املتاحة.ضوف اإل

يضـــ لمم مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس بـــ ول  -2 
يقــرر  مث كــا مخــس ســنواا بملــد ذلــ  مــا م 2023عمليــة لــا الســت الن ا مبــيلة الملامليــة ط عــام 

 .مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس  الف ذل 

تسورتـــد األطـــراف بنتـــائع عمليـــة اســـت الن ا مبـــيلة الملامليـــة ط وـــديث وتملزيـــز  -3 
إجرافاقــا ودعم ــا علــو حنــو وــدد وطنيــاً، وفقــاً لاحكــام ذاا المبــلة مــن اــ ا االت ــا ، وكــ ل  ط 

 تملزيز التملاون الدويل املتمللم باإلجرافاا املنا ية.
  

   15المادة   
 

اليـــــة لتيســـــ  تن يـــــ  أحكـــــام اـــــ ا االت ـــــا  وتملزيـــــز تنشـــــ   وجـــــ  اـــــ ا االت ـــــا   -1 
 لا. االمتثال
مـن اـ أل املـادة مـن عنـة تضـم  ـرباف وتكـون  1تت لف اآللية املشار إلي ـا ط ال قـرة  -2 

وتملمــا ب ريقــة رتــ افة و ــ  مناوئــة و ــ  عقابيــة. وتــويل اللةنــة ااتمامــاً  اصــاً  ذاا طبيملــة تيســ ية
 للقدراا الوطنية لكا طرف ولرروفا.
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تملمـــا اللةنـــة  وجـــ  ال رائـــم واإلجـــرافاا الـــيت يملتمـــداا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا  -3 
 .بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس ط دورتا األوىل وتقدم إليا تقارير سنوية

  
           16المادة      

 
يملمـــا مـــؤمتر األطـــراف، واـــو اهلي ـــة الملليـــا لالت اقيـــة، بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط  -1 

 ا ا االت ا .

زــــوز لاطــــراف ط االت اقيـــــة  ــــ  األطــــراف ط اـــــ ا االت ــــا  أن يشــــاركوا بمبـــــ ة  -2 
تمـــا  األطـــراف ط اـــ ا مـــراقب  ط أعمـــال أي دورة مـــن دوراا مـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اج

وعنـــدما يملمـــا مـــؤمتر األطـــراف بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط اـــ ا االت ـــا ، يكـــون ا ـــاذ  االت ـــا . 
    القراراا  وج  ا ا االت ا  وق ًا علو أعضائا ال ين يكونون أطرافًا ط ا ا االت ا . 

يحســتملا  عنــدما يملمــا مــؤمتر األطــراف بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط اــ ا االت ــا ،  -3  
يكــون ط ذلــ  الوقــمم  عــن أن عضــو مــن أعضــاف مكتــ  مــؤمتر األطــراف ميثــا طرفــاً ط االت اقيــة ال

    طرفاً ط ا ا االت ا  بملضو إضاط تنت با األطراف ط ا ا االت ا  من بين ا.

يحبقـي مـؤمتر األطـراف الملامــا بوصـ ا اجتمـا  األطـراف ط ات ــا  بـاريس تن يـ  اــ ا  -4 
الســـتملرا  املنـــترم ويت ـــ ، ط حـــدود واليتـــا، القـــراراا الالزمـــة لتملزيـــز تن يـــ أل تن يـــ اً االت ـــا  قيـــد ا

 يليط فمللياً. ويؤدي امل ام املسندة إليا  وج  ا ا االت ا  فيقوم  ا

 يحملترب ضروريًا من اهلي اا ال رعية لتن ي  ا ا االت ا ؛ إنشاف ما )أ( 

 من م ام أ رى. قد يقتضيا تن ي  ا ا االت ا   ارسة ما )ب( 

تن بــم أحكــام النرــام الــدا لي ملــؤمتر األطــراف واإلجــرافاا املاليــة املن بقــة  وجــ   -5 
خيـالف ذلـ  مـن األمـور الـيت يقرراـا  يلـزم ط إطـار اـ ا االت ـا ، باسـتثناف مـا االت اقية، ممم تملديا ما

 يس؛بتوافم اآلراف مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  بار 

تـــــدعو األمانـــــة إىل عقـــــد الـــــدورة األوىل ملـــــؤمتر األطـــــراف الملامـــــا بوصـــــ ا اجتمـــــا   -6 
األطــراف ط ات ــا  بــاريس بــاالقوان مــمم الــدورة األوىل ملــؤمتر األطــراف املقــرر عقــداا بملــد تــاريل بــدف 

طـراف ن اذ ا ا االت ا . وتملقد الـدوراا الملاديـة الالحقـة ملـؤمتر األطـراف الملامـا بوصـ ا اجتمـا  األ
يقــرر مــؤمتر األطــراف الملامــا  ط ات ــا  بــاريس بــاالقوان مــمم الــدوراا الملاديــة ملــؤمتر األطــراف، مــا م

 بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس  الف ذل .

تملقــد دوراا اســتثنائية ملــؤمتر األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا   -7 
األطــراف الملامــا بوصــ ا اجتمــا  األطــراف ط ات ــا  بــاريس بــاريس ط األوقــاا الــيت يملترباــا مــؤمتر 

بنــاف علــو طلــ  مكتــوب مــن أي طــرف، رتــري ة أن ُيرــو اــ ا ال لــ  بت ييــد ال يقــا  ضــرورية، أو
 عن  لث األطراف ط  ضون ستة أرت ر من تاريل إرسال األمانة ا ا ال ل  إىل األطراف.
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لـة الدوليـة لل اقـة ال ريـة، فضـاًل عـن ميكن لامم املتحدة ووكاالقا املت مبمبة والوكا -8 
املــراقب  لــدي ا  ــ  األطــراف ط االت اقيــة، أن يكونــوا  ثلــ  بمبــ ة مراقــ  ط  أي دولــة عضــو في ــا أو

دوراا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس. وزوز قبول حضور أيـة اي ـة 
ــــة أو أو ــــة، حكو  وكالــــة، ســــواف كانــــمم وطني ــــة، ذاا ا تمبــــان ط املســــائا  ميــــة أودولي  ــــ  حكومي

املشــمولة باالت ــا  وتكــون قــد أبل ــمم األمانــة بر بت ــا ط أن تكــون  ثلــة بمبــ ة مراقــ  ط دورة ملــؤمتر 
يملـو  علـو ذلـ   لـث األطـراف  األطراف الملاما بوصـ ا اجتمـا  األطـراف ط ات ـا  بـاريس، مـا م

مــن  5ومشــاركت م للنرــام الــدا لي املشــار إليــا ط ال قــرة  ا اضــرة علــو األقــا. وخيضــمم قبــول املــراقب 
 ا أل املادة.

  
   17المادة   

 
 من االت اقية بمب ت ا أمانة ا ا االت ا . 8تملما األمانة املنش ة  وج  املادة  -1 

 8مـن املـادة  2يلـزم تملديلـا، أحكـام ال قـرة  تح بم علو ا ا االت ا ، بملد تملـديا مـا -2  
مــن االت اقيــة بشــ ن الوتيبــاا املوضــوعة  8مــن املــادة  3مــن االت اقيــة بشــ ن وظــائف األمانــة، وال قــرة 

ت ــا  ومتــارل األمانــة باإلضــافة إىل ذلــ  امل ــام املســندة إلي ــا  وجــ  اــ ا اال ألداف األمانــة م ام ــا. 
       وامل ام اليت يسنداا إلي ا مؤمتر األطراف الملاما بوص ا اجتما  األطراف ط ات ا  باريس.

  
   18المادة   

 
تملمــا اهلي ــة ال رعيــة للمشــورة المللميــة والتكنولوجيــة واهلي ــة ال رعيــة للتن يــ  املنشــ تان  -1 

هلي ــــة ال رعيــــة للمشــــورة المللميــــة مــــن االت اقيــــة بمبــــ ت ما، علــــو التــــوايل، ا 10و 9 وجــــ  املــــادت  
والتكنولوجيــة واهلي ـــة ال رعيـــة للتن يــ  ا اصـــت  يـــ ا االت ــا . وتح ب ـــم أحكـــام االت اقيــة املتمللقـــة بـــ داف 

يلـزم تملديلـا. وتحملَقـد دوراا اجتماعـاا اهلي ـة ال رعيـة  اات  اهلي ت  علو اـ ا االت ـا ، مـمم تملـديا مـا
هلي ـة ال رعيـة للتن يـ  ا اصـت  يـ ا االت ـا  بـاالقوان مـمم اجتماعـاا للمشورة المللميـة والتكنولوجيـة وا

 اهلي ة ال رعية للمشورة المللمية والتكنولوجية واهلي ة ال رعية للتن ي  ا اصت  باالت اقية علو التوايل.

زـــوز لاطـــراف ط االت اقيـــة الـــيت ليســـمم أطرافـــاً ط اـــ ا االت ـــا  أن تشـــارأ بمبـــ ة  -2  
وعنــدما تملمــا اهلي تــان ال رعيتــان بمبــ ت ما  مــال أي دورة مــن دوراا اهلي تــ  ال ــرعيت . مراقــ  ط أع

       اهلي ت  ال رعيت  ا اصت  ي ا االت ا ، يكون ا اذ القراراا  وج  ا ا االت ا  وق اً علو أطرافا.

الت اقيـــة مـــن ا 10و 9عنـــدما متـــارل اهلي تـــان ال رعيتـــان املنشـــ تان  وجـــ  املـــادت   -3  
م ام ما خبمبون املسائا املتمللقـة يـ ا االت ـا ، يحسـتملا  عـن أي عضـو مـن أعضـاف مكتـ  اـات  

يكـــون ط ذلـــ  الوقـــمم طرفـــاً ط اـــ ا االت ـــا  بملضـــو  اهلي تـــ  ال ـــرعيت  ميثـــا طرفـــاً ط االت اقيـــة ال
    إضاط تنت با األطراف ط ا ا االت ا  من بين ا.
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   19المادة   
 

  اــــا مـــــن الوتيبـــــاا املؤسســـــية املنشـــــ ة  اـــــ ا االت ـــــا  اهلي ـــــاا ال رعيـــــة أو  ــــدم -1 
ط إطاراـــــا، خبـــــالف تلـــــ  املشـــــار إلي ـــــا ط اـــــ ا االت ـــــا  بنـــــاًف علـــــو قـــــرار   وجـــــ  االت اقيـــــة أو

مـــــــؤمتر األطـــــــراف الملامـــــــا بوصـــــــ ا اجتمـــــــا  األطـــــــراف ط ات ـــــــا  بـــــــاريس. وُيـــــــدد مـــــــؤمتر  يت ـــــــ أل
ألطــراف ط ات ــا  بــاريس امل ــام الــيت ستضــ لمم يــا اــ أل اهلي ــاا الملامــا بوصــ ا اجتمــا  ا األطــراف

 ال رعية أو الوتيباا.

زـــوز ملـــؤمتر األطـــراف الملامـــا بوصـــ ا اجتمـــا  األطـــراف ط ات ـــا  بـــاريس أن يقـــدم  -2 
 مزيداً من اإلررتاداا هل أل اهلي اا ال رعية والوتيباا املؤسسية. 

  
   20المادة   

 
موافقـــــة الـــــدول  قبـــــول أو االت ـــــا  وخيضـــــمم لتمبـــــديم أو يح ـــــت  بـــــاب توقيـــــمم اـــــ ا -1 

ومنرمــاا التكامــا االقتمبــادي اإلقليمــي األطــراف ط االت اقيــة. ويح ــت  بــاب توقيــمم االت ــا  ط مقــر 
. 2017 نيســـــان/أبريا 21إىل  2016نيســـــان/أبريا  22األمـــــم املتحـــــدة بنيويـــــورأ ط ال ـــــوة مـــــن 

ا  اعتبـاراً مـن اليـوم التـايل لتـاريل إق ـال بـاب توقيملـا. وي ت  بملـد ذلـ  بـاب االنضـمام إىل اـ ا االت ـ
 االنضمام لدى الوديمم. املوافقة أو القبول أو وتود  صكوأ التمبديم أو

أي منرمــة تكامــا اقتمبــادي إقليمــي تمبــب  طرفــاً ط اــ ا االت ــا  دون أن يكــون  -2 
وط حالــــة  لــــو االت ــــا . أي مــــن الــــدول األعضــــاف في ــــا طرفــــاً فيــــا تتقيــــد بكــــا االلتزامــــاا املوتبــــة ع

أكثــر مــن دوهلــا األعضــاف طرفــاً  منرمــاا التكامــا االقتمبــادي اإلقليمــي الــيت يكــون عضــو واحــد أو
ط اــ ا االت ــا ، تقــرر املنرمــة ودوهلــا األعضــاف مســؤولياا كــا من ــا عــن أداف التزاماقــا  وجــ  اــ ا 

متـــارل ط وقـــمم واحـــد حقوقـــاً ُيـــم للمنرمـــة والـــدول األعضـــاف أن  وط اـــ أل ا ـــاالا، ال االت ـــا . 
        وج  ا ا االت ا .

قبوهلــــا  تمللــــن منرمــــاا التكامــــا االقتمبــــادي اإلقليمــــي، ط صــــكوأ تمبــــديق ا أو -3 
يتمللــــم باملســــائا الــــيت ُيكم ــــا اــــ ا االت ــــا .  انضــــمام ا، مــــدى ا تمباصــــ ا فيمــــا موافقت ــــا أو أو

األطــــراف، بــــ ي تملــــديا جــــواري ملــــدى و  ــــر اــــ أل املنرمــــاا أيضــــاً الوديــــمم، الــــ ي خي ــــر بــــدورأل  
    ا تمباص ا.

  
   21المادة   

 
طرفــاً  55يقــا عــن  ال يبــدأ ن ــاذ اــ ا االت ــا  ط اليــوم الثال ــ  مــن تــاريل قيــام مــا -1 

ط املائــة مــن إ ــايل انبملا ــاا  55مــن األطــراف ط االت اقيــة، يحملــزى إلي ــا ط ا مــو  مــا ال يقــا عــن 
 انضمام ا.  موافقت ا أو قبوهلا أو وأ تمبديق ا أو ازاا الدفي ة، بإيدا  صك
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مــــــن اــــــ أل املــــــادة فقــــــ ، يملــــــا ممبــــــ ل  حتإ ــــــايل  1لا ــــــرا  ا،ــــــدودة لل قــــــرة  -2 
االنبملا ــاا الملامليــة مــن  ــازاا الدفي ــةحت أحــدث الكميــاا املبل َ ــة ط تــاريل اعتمــاد اــ ا االت ــا  مــن 

 جان  األطراف ط االت اقية أو قبا ا ا التاريل.

منرمـة تكامـا اقتمبـادي إقليمـي تمبـد   يبدأ ن ـاذ االت ـا ، بالنسـبة لكـا دولـة أو -3 
تنضــم إليــا بملــد الوفــاف بشــروس بــدف الن ــاذ ا،ــددة ط  توافــم عليــا أو تقبلــا أو علــو اــ ا االت ــا  أو

منرمــــة التكامـــــا  مــــن اــــ أل املــــادة، ط اليــــوم الثال ــــ  مـــــن تــــاريل إيــــدا  اــــ أل الدولــــة أو 1ال قــــرة 
 انضمام ا. موافقت ا أو قبوهلا أو دي اإلقليمي ا أل لمب  تمبديق ا أواالقتمبا

يملـــّد أي صـــ  تودعـــا أي منرمـــة تكامـــا  مـــن اـــ أل املـــادة، ال 1أل ـــرا  ال قـــرة  -4 
 اقتمبادي إقليمي إضافًة للمبكوأ املودعة من جان  دوهلا األعضاف.

  
   22المادة   

 
قيـــة بشـــ ن اعتمـــاد التملـــديالا علـــو مـــن االت ا 15ت بـــم علـــو اـــ ا االت ـــا  أحكـــام املـــادة  

 يلزم تملديلا. االت اقية ممم تملديا ما

 
 

   23المادة   
 

مـن االت اقيـة  16تن بم علو ا ا االت ا  ممم تملديا مـا يلـزم تملديلـا أحكـام املـادة  -1 
 املتمللقة باعتماد مرفقاا االت اقية وتملديل ا.

يتةــــزأ منــــا، وتشــــكا أي إرتــــارة إىل اــــ ا  تشــــكا مرفقــــاا اــــ ا االت ــــا  جــــزفاً ال -2 
وتقتمبـــر  يــنا صـــراحة علــو  ـــ  ذلــ .  االت ــا  إرتـــارة ط ذاا الوقــمم إىل أي مـــن مرفقاتــا، مـــا م

اـــ أل املرفقـــاا علـــو القـــوائم واالســـتماراا وأي مـــادة أ ـــرى ذاا طـــابمم وصـــ ي هلـــا صـــب ة علميـــة 
    رية.إدا إجرائية أو تقنية أو أو

  
   24المادة   

 
مــن االت اقيــة بشــ ن تســوية  14يلــزم أحكــام املــادة  ت بــم علــو اــ ا االت ــا  بملــد تملــديا مــا 

 املنازعاا. 
  

   25المادة   
 

مــن  2اــو منمبــون عليــا ط ال قــرة  يكــون لكــا طــرف صــوا واحــد، باســتثناف مــا -1 
 ا أل املادة.
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ط املســـــــــائا الدا لـــــــــة ط  متــــــــارل منرمـــــــــاا التكامـــــــــا االقتمبـــــــــادي اإلقليمـــــــــي، -2 
ا تمباصــ ا، حق ــا ط التمبــويمم بملــدد مــن األصــواا مســاو لملــدد دوهلــا األعضــاف الــيت اــي أطــراف 

متــــارل اــــ أل املنرمــــة حق ــــا ط التمبــــويمم إذا مارســــمم أي دولــــة مــــن دوهلــــا  ط اــــ ا االت ــــا . وال
 األعضاف حق ا، والملكس بالملكس.

  
   26المادة   

 
 تحدة او الوديمم هل ا االت ا .يكون األم  الملام لامم امل 

 
 

   27المادة   
 

 زوز إبداف و راا علو ا ا االت ا . ال  
  

   28المادة   
 

زـــوز ألي طـــرف أن ينســـح  مـــن اـــ ا االت ـــا  ط أي وقـــمم بملـــد مضـــي  ـــالث  -1 
 الوديمم. سنواا من تاريل بدف ن اذ االت ا  بالنسبة إىل ذل  ال رف بإرسال إ  ار كتايب إىل

يبــدأ ن ــاذ أي انســحاب مــن اــ ا القبيــا عنــد انقضــاف ســنة واحــدة مــن تــاريل تلقــي  -2  
د د ط اإل  ار باالنسحاب. الوديمم ليف  ار باالنسحاب أو     ط أي تاريل الحم ُيح

    أي طرف ينسح  من االت اقية يحملترب منسحبًا أيضًا من ا ا االت ا . -3  
  

   29المادة   
 

الـ ي تتسـاوى ط ا ةيـة نمبوصـا اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروســية  يـود  أصـا اـ ا االت ـا ، 
 والمبينية والملربية وال رنسية، لدى األم  الملام لامم املتحدة.

 ححرِّر ط باريس ط اليوم الثاين عشر من كانون األول/ديسمرب من سنة أل   ومخسة عشر. 
 لاصول، بتوقيمم ا ا االت ا . وإ باتًا ملا تقدم قام املوقملون أدناأل، امل وضون طبقاً  

 


