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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/28
بالت�صديــق علــى اتفــاق باريــ�س
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  94/119باملوافقــة علــى ان�ضم ــام �سلطنــة عمــان �إلــى بعــ�ض
االتفاقيات الدولية  ،وعلى اتفاق باري�س املحرر فـي باري�س بتاريخ  12من دي�سمرب 2015م ،
والذي وقعت عليه ال�سلطنة بتاريخ  22من ابريل 2016م ،
وبعد العر�ض على جمل�س ال�شورى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاق امل�شار �إليه وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاق امل�شار �إليه وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاق باري�س
�إن الأطراف فـي هذا االتفاق ،
باعتبارها �أطرافا فـي اتفاقيــة ا ألمـم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  ،امل�شار �إليها فـيما
يلي  :بـ " االتفاقية " ،
و�إذ تعمل مبقت�ضى منهاج ديربان للعمل املعزز املن�ش�أ مبوجب املقرر (/1م أ�  )17 -ال�صادر
عن م�ؤمتر الأطراف فـي االتفاقية فـي دورته ال�سابعة ع�شرة ،
و�سعيا منها �إلى حتقيق هدف االتفاقية وا�سرت�شادا مببادئها  ،مبا فـي ذلك مبد�أ الإن�صاف
وامل�س�ؤوليــات امل�شرتك ــة و�إن كان ــت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف  ،فـي �ضوء الظروف
الوطنية املختلفة ،
و�إذ تدرك احلاجة �إلى ت�صد فعال وتدريجي للتهديد امللح الذي ي�شكله تغري املناخ  ،ا�ستنادا
�إلى �أف�ضل املعارف العلمية املتاحة ،
و�إذ تدرك �أي�ضا االحتياجات املحددة والظروف اخلا�صة للبلدان النامية الأطراف  ،ال �سيما
تلك القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ  ،وفق ما تن�ص عليه االتفاقية ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها على نحو كامل االحتياجات املحددة والأو�ضاع اخلا�صة لأقل البلدان
منوا فـيما يت�صل بتمويل التكنولوجيا ونقلها ،
و�إذ تدرك �أن الأطراف قد ال تت�أثر بتغري املناخ فح�سب  ،بل �أي�ضا ب�آثــار التدابيــر املتخــذة
للت�صدي له ،
و�إذ ت�ؤكد ما للإجراءات املتعلقة بتغري املناخ وعمليات الت�صدي له و�آثاره من عالقة وثيقة
بالو�صول املن�صف �إلى التنمية امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر ،
و�إذ ت ــدرك الأولوي ــة الأ�سا�سي ــة املتمثلة فـي �ضمان الأمن الغذائي والق�ضاء على اجلوع ،
وب�أوجه قابلية ت�أثر نظم الإنتاج الغذائي ب�صفة خا�صة بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �ضرورة حتقيق التحول العادل للقوى العاملة و�إيجاد العمل الكرمي
والوظائف الالئقة  ،وفقا للأولويات الإمنائية املحددة وطنيا ،
و�إذ تق ــر ب�أن تغي ــر املن ــاخ ي�شكل �شاغال م�شرتكا للب�شرية  ،و�أنه ينبغي للأطــراف  ،عن ــد
اتخاذ الإجراءات للت�صدي لتغري املناخ � ،أن حترتم وتعزز وتراعــي مــا يقــع عل ــى كــل منهــا
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من التزامات متعلقة بحقوق الإن�سان  ،واحلق فـي ال�صحــة  ،وحقوق ال�شعوب الأ�صلية
واملجتمعات املحلية واملهاجرين والأطفال والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأ�شخا�ص الذين
يعي�شون �أو�ضاعا ه�شة واحلق فـي التنمية  ،ف�ضال عن امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة
والإن�صاف بني الأجيال ،
و�إذ تقر ب�أهمية �أن حتفظ وتعزز  ،ح�سب االقت�ضاء  ،بواليع وخزانات غازات الدفـيئة امل�شار
�إليها فـي االتفاقية ،
و�إذ تالحظ �أهمية كفالة �سالمة جميع النظم الإيكولوجية  ،مبا فـيها املحيطات  ،وحماية
التن ــوع البيولوج ــي  ،وه ــو م ــا تعب ــر عن ــه بع ــ�ض الثقاف ــات بـ " �أمنا الأر�ض "  ،و�إذ ت�شري
�إلى �أهمية مفهوم " العدالة املناخية " لدى البع�ض  ،وذلك عند اتخاذ �إجراءات للت�صدي
لتغري املناخ ،
و�إذ ت�ؤكد �أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة وم�شاركة اجلمهور وو�صوله �إلى املعلومات
والتعاون على جميع امل�ستويات فـي امل�سائل التي يتناولها هذا االتفاق ،
و�إذ تدرك �أهمية م�شاركة جميع م�ستويات احلكم ومختلف اجلهات الفاعلة  ،وفقا للت�شريعات
الوطنية لكل من الأطراف  ،فـي الت�صدي لتغري املناخ ،
و�إذ تدرك �أي�ضا �أن �أمناط العي�ش امل�ستدامة و�أمناط اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة  ،التي
ت�ضطلع فـيها البلدان املتقدمة الأطراف بدور ريادي  ،ت�ؤدي دورا هاما فـي الت�صدي لتغري
املناخ  ،قد اتفقت علـى ما يلي :
املــادة ( ) 1
لأغرا�ض هذا االتفاق  ،تنطبق التعاريف الواردة فـي املادة ( )1من االتفاقية  ،وبالإ�ضافة
�إلى ذلك :
�أ  -يق�صد مب�صطلح " االتفاقية " اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  ،التي
اعتمدت فـي نيويورك فـي � 9أيار  /مايو 1992م ،
ب  -يق�صد مب�صطلح " م�ؤمتر الأطراف " م�ؤمتر الأطراف فـي االتفاقية ،
ج  -يق�صد مب�صطلح " الطرف " الطرف فـي هذا االتفاق .
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املــادة ( ) 2
 - 1يرم ــي ه ــذا االتف ــاق  ،م ــن خ ــالل حت�س ــني تنفـيذ االتفاقي ــة  ،وب ــما ي�شم ــل هدفه ــا ،
�إلى توطيد اال�ستجابة العاملية للتهديد الذي ي�شكله تغري املناخ  ،فـي �سياق التنمية
امل�ستدامة وجهود الق�ضاء على الفقر  ،بو�سائل منها :
�أ  -الإبقاء على ارتفاع متو�سط درجة احلرارة العاملية فـي حدود �أقل بكثري من درجتني
مئويتني فوق م�ستويات ما قبل احلقبة ال�صناعيـة وموا�صل ــة اجل ــهود الرامي ــة
�إلــى حــ�صر ارتفاع درجة احلرارة فـي حد ال يتجاوز ( )1٫5درج ــة مئوي ــة فــوق
م�ستويات ما قبل احلقبة ال�صناعية  ،ت�سليما ب�أن ذلك �سوف يقل�ص ب�صورة كبرية
مخاطر تغري املناخ و�آثاره ،
ب  -وتعزيز القدرة على التكيف مــع الآث ــار ال�ض ــارة لتغي ــر املن ــاخ وتعزي ــز الق ــدرة
علــى حتمـل تغري املناخ وتوطيد التنمية اخلفـي�ضة انبعاثات غازات الدفـيئة  ،على
نحو ال يهدد �إنتاج الأغذية ،
ج  -وجعل التدفقات املالية متما�شية مع م�سار ي�ؤدي �إلى تنمية خفـي�ضة انبعاثات
غازات الدفـيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ .
� - 2سينفذ هذا االتفاق على نحو يج�سد الإن�صاف ومبد�أ امل�س�ؤوليات امل�شرتكة و�إن كانت
متباينة وقدرات كل طرف  ،فـي �ضوء الظروف الوطنية املختلفة .
املــادة ( ) 3
علــى جميـع الأطـراف �أن ت�ضطل ــع باجلهـود الطموحــة املحــددة ف ــي املـ ـ ــواد ( )4و ( )7و ()9
و( )10و ( )11و ( )13و�أن تبلغ عنها  ،باعتبارها م�ساهمات محددة وطنيا ت�صب فـي الت�صدي
العاملي لتغري املناخ  ،من �أجل حتقيق غر�ض هذا االتفاق املن�صو�ص عليه فـي املادة (. )2
و�ستمثل جهود جميع الأطراف تقدما يحرز على مر الزمن  ،على �أن تراعى فـيها احلاجة
�إلى دعم البلدان النامية الأطراف فـي التنفـيذ الفعال لهذا االتفاق .
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املــادة ( ) 4
 - 1من �أجل حتقيق هدف درجة احلرارة الطويل الأجل املحدد فـي املادة ( ، )2تهدف
الأطراف �إلى حتقيق وقف عاملي الرتفاع انبعاثات غازات الدفـيئة فـي �أق ــرب وق ــت
ممكن  ،م�سلمة ب�أن وقف ارتفاع االنبعاثات �سيتطلب وقتا �أطول من البلدان النامية
الأطراف  ،و�إلى اال�ضطالع بتخفـي�ضات �سريعة بعد ذلك وفقا لأف�ضل املعارف العلمية
املتاحة  ،من �أجل حتقيق توازن بني االنبعاثات الب�شرية املن�ش�أ من امل�صادر وعمليات
�إزالته ــا بوا�سط ــة البوالي ــع ف ــي الن�صــف الثاين مــن الق ــرن  ،عل ــى �أ�س ــا�س الإن�ص ــاف
وفـي �سياق التنمية امل�ستدامة واجلهود الرامية �إلى الق�ضاء على الفقر .
 - 2يعد كل طرف ويبلغ م�ساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم حتقيقها ويتعهدها  .وت�سعى
الأطراف �إلى اتخاذ تدابري تخفـيف محلية بهدف حتقيق �أهداف تلك امل�ساهمات .
� - 3ستمثل امل�ساهمة التالية املحددة وطنيا لكل ط ــرف تقدمــا يتجاوز م�ساهمته الراهنة
املحددة وطنيا و�ستج�سد �أعلى طموح ممكن له  ،مبا يراع ــي م�س�ؤوليات ــه امل�شرتك ــة و�إن
كانت متباينة وقدراته  ،فـي �ضوء الظروف الوطنية املختلفة .
 - 4ينبغي �أن توا�صل البلدان املتقدمة الأطراف �أداء دورها الريادي عن طريق اعتماد
�أه ــداف مطلق ــة خلف ــ�ض االنبعاث ــات عل ــى نطــاق االقت�صــاد  .وينبغي للبلدان النامية
الأطراف �أن توا�صل حت�سني جهودها املتعلقة بالتخفـيف  ،وت�شجع على التحول مع
مرور الزمن �صوب �أهداف خلف�ض االنبعاثات �أو حتديدها عل ــى نط ــاق االقت�ص ــاد ،
فـي �ضوء الظروف الوطنية املختلفة .
 - 5يقدم الدعم �إلى البلدان النامية الأطراف من �أجل تنفـيذ هذه املادة  ،وفقا للمواد ()9
و ( )10و ( ، )11ت�سليما ب�أن تعزيز الدعم املقدم �إلى البلدان النامية الأطراف �سي�سمح
ببلوغ م�ستوى �أعلى من الطموح فـي �إجراءاتها .
 - 6ميكن لأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية �أن تعد ا�سرتاتيجيات
وخططا و�إجراءات للتنمــية اخلفـي�ضة انبعاث ــات غ ــازات الدفـيئ ــة و�أن تبل ــغ عنه ــا ،
مبا يراعي ظروفها اخلا�صة .
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 - 7ميكن ملنافع التخفـيف امل�شرتكة الناجتة عما تتخذه الأطراف من �إجراءات للتكيف
و�/أو ما ت�ضعه من خطط للتنويع االقت�صادي �أن ت�سهم فـي نتائج التخفـيف مبوجب
هذه املادة .
 - 8تقدم جميع الأطراف  ،عند الإبالغ عن م�ساهماتها املحددة وطنيا  ،املعلومات الالزمة
للو�ضوح وال�شفافـية والفهم وفقا للمقرر (/1م �أ  )21 -و�أي مقررات ذات �صلة مل�ؤمتر
الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 9يبلغ كل طرف عن م�ساهمة محددة وطنيا كل ( )5خم�س �سنوات وفقا للمقرر (/1م �أ  )21 -و�أي
مقررات ذات �صلة مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ،
مراعيا فـي ذلك نتائج عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليها فـي املادة (. )14
 - 10ينظر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق فـي الأطر
الزمنية امل�شرتكة للم�ساهمات املحددة وطنيا فـي دورته الأولى .
 - 11يجوز لطرف �أن يعدل فـي �أي وقت م�ساهمته القائمة املحددة وطنيا بهدف رفع
م�ستوى الطموح فـيها  ،وفقا للإر�شادات املعتمدة من م�ؤمتر الأطراف العامل
بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 12ت�سجل امل�ساهمات املحددة وطنيا التي تبلغ عنها الأط ــراف فـي �سجل عام تتعهده
الأمانة .
 - 13حتت�س ــب الأط ــراف م�ساهماته ــا املح ــددة وطنيــا  .وفـي �سياق احت�ساب ما يرتبط
مب�ساهماتها املحددة وطنيا من انبعاثات ب�شرية املن�ش�أ وعمليات �إزالة لها  ،تعزز
الأطراف ال�سالمة البيئية وال�شفافـية والدقة واالكتمال وقابلية املقارنة واالت�ساق ،
وتكف ــل جتن ــب احل�س ــاب امل ـ ــزدوج  ،وفق ــا للإر�ش ــادات املعتمــدة من م�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 14ينبغي للأطراف  ،فـي �سياق م�ساهماتها املحددة وطنيا � ،أن تراعي  ،عند �إقرار وتنفـيذ
�إجراءات التخفـيف املت�صلة باالنبعاثات الب�شرية املن�ش�أ وعمليات �إزالتها  ،ح�سب
االقت�ضاء  ،الأ�ساليب والإر�شادات القائمة مبوجب االتفاقية فـي �ضوء �أحكام الفقرة
( )13من هذه املادة .
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 - 15تراعي الأطراف فـي تنفـيذ هذا االتفاق �شواغل الأطراف التي تكون اقت�صاداتها
الأكرث تعر�ضا لت�أثريات تدابري الت�صدي  ،ال�سيما البلدان النامية الأطراف .
 - 16تخطر الأطراف  -مبا فـيها منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي ودولها الأع�ضاء -
التي تو�صلت �إلى اتفاق يق�ضي بالت�صرف جمتمعة مبوجب الفقرة ( )2من هذه
املادة  ،الأمان ــة ب�أحكام ذلك االتفاق  ،مبا فـي ذلك م�ستوى االنبعاثات املخ�ص�ص لكل
طرف فـي الفرتة الزمنية ذات ال�صلة  ،عند �إبالغها عن م�ساهماتها املحددة وطنيا .
وتبلغ الأمانة بدورها �أطراف االتفاقية واملوقعني عليها ب�أحكام ذلك االتفاق .
 - 17يكون كل طرف فـي ذلك االتفاق م�س�ؤوال عن م�ستوى انبعاثاته املحدد فـي االتفاق
وامل�شار �إليه فـي الفقرة ( )16م ــن ه ــذه املــادة وفقا للفقرتني ( )13و ( )14من هذه
املادة وللمادتني ( )13و (. )15
� - 18إذا ت�صرفت الأطراف جمتمعة فـي �إطار منظمة للتكامل االقت�صادي الإقليمي هي
نف�سها طرف فـي هذا االتفاق  ،وبالت�ضامن معها  ،ف�إن كل دولة ع�ضو فـي منظمة
التكامل االقت�صادي الإقليمي تلك تكون م�س�ؤولة مبفردها وبالت�ضامن مع منظمة
التكامل االقت�صادي الإقليمي عن م�ستوى انبعاثاتها املن�صو�ص عليــه ف ــي االتف ــاق
املبلغ عنه مبوجب الفقرة ( )16من هذه املادة وفقا للفقرتني ( )13و ( )14من هذه
املادة وللمادتني ( )13و (. )15
 - 19ينبغي �أن ت�سعى جميع الأطراف �إلى و�ضع ا�سرتاتيجيات �إمنائية خفـي�ضة انبعاثات
غ ــازات الدفـيئ ــة وطويل ــة الأج ــل والإبالغ عن ـهــا  ،وا�ضع ــة فـ ــي اعتباره ــا املادة ()2
ومراعية م�س�ؤولياتها امل�شرتكة و�إن كانت متباين ــة وق ــدرات ك ــل منه ــا  ،فـي �ض ــوء
الظ ــروف الوطنية املختلفة .
املــادة ( ) 5
 - 1ينبغي �أن تتخذ الأطراف �إجراءات ترمي  ،ح�سب االقت�ضاء � ،إلى �صون وتعزيز بواليع
وخزانات غازات الدفـيئة وفق ما ي�شار �إليه فـي الفقرة ( 1د) من املادة ( )4من االتفاقية
ومبا ي�شمل الغابات .
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 - 2ت�شجع الأطراف على اتخاذ �إجراءات ترمي بو�سائل من بينها املدفوعات القائمة على
النتائج � ،إلى تنفـيذ ودعم الإطار القائم املن�صو�ص عليه فـي الإر�شادات واملقررات
ذات ال�صلة التي �سبــق االتف ــاق عليها مبوجب االتفاقية ب�ش�أن  :النهج ال�سيا�ساتية
واملحفزات الإيجابية للأن�شطة املتعلقة بخف�ض االنبعاثات الناجمة عن �إزالة الغابات
وتدهوره ــا  ،ودور حف ــظ الغاب ــات و�إدارتهــا امل�ستدامة وتعزيز املخزونات الكربونية
للغابات فـي البلدان النامية  ،والنهج ال�سيا�ساتية البديلة من قبيل نهج التخفـيف
والتكيف امل�شرتكة للإدارة ال�سليمة وامل�ستدامة للغابات  ،مع �إعادة ت�أكيد �أهمية حتفـيز
املنافع غري الكربونية املرتبطة بهذه النهج  ،ح�سب االقت�ضاء .
املــادة ( ) 6
 - 1ت�سلم الأطراف ب�أن تختار بع�ض الأطراف ال�سعي �إل ــى تع ــاون طوع ــي ف ـ ــي تنفـ ــيذ
م�ساهماتها املحددة وطنيا لإتاحة م�ستوى �أعلى من الطموح فـي �إجراءاتها املتعلقة
بالتخفـيف والتكيف وتعزيز التنمية امل�ستدامة وال�سالمة البيئية .
 - 2تعزز الأطراف عند امل�شاركة على �أ�سا�س طوعي فـي نهج تعاونية تنطوي على ا�ستخدام
نتائج تخفـيف منقولة دوليا فـي الوفاء مب�ساهماتها املحددة وطنيا  ،التنمية امل�ستدامة
وتكفل ال�سالمة البيئية وال�شفافـية  ،مبا فـي ذلك على �صعيد احلكم  ،وتطبق محا�سبة
محكمة لكفالة جملة �أمور منها جتنب احل�ساب املزدوج  ،متا�شيا مع الإر�شادات املعتمدة
فـي م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق باري�س .
 - 3يك ــون ا�ستخ ــدام نتائ ــج التخفـيف املنقولة دوليا فـي حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا
مبوجب هذا االتفاق طوعيا ومرخ�صا به من الأطراف امل�شاركة .
 - 4تن� أش� مبوجب هذا االتفاق �آلية للم�ساهمة فـي تخفـيف انبعاثات غازات الدفـيئة ودعم
التنمية امل�ستدامة تخ�ضع ل�سلطة وتوجيه م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق  ،لت�ستخدمها الأطراف على �أ�سا�س طوعي  ،وت�شرف عليها
هيئ ــة يعينه ــا م�ؤمت ــر الأط ــراف العامــل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ،
وتهدف �إلى ما يلي :
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أ�  -تعزيــز التخفـيف م ــن انبعاثـ ــات غـ ــازات الدفـيئـ ــة وتوطي ــد التنمي ــة امل�ستدام ــة
فـي الوقت ذاته ،
ب  -وحتفـيز وتي�س ــري م�شارك ــة الكيانــات العامــة واخلا�صة املرخ�ص لها من جانب
الأطراف فـي التخفـيف من انبعاثات غازات الدفـيئة ،
ج  -وامل�ساهمة فـي خف�ض م�ستويات انبعاثات الطرف امل�ضيف  ،الذي �سي�ستفـيد من
�أن�شطة تخفـيف تنتج عنها تخفي�ضات لالنبعاثات ميكن �أن ي�ستخدمها طرف �آخر
للوفاء مب�ساهمته املحددة وطنيا ،
د  -وحتقيق تخفـيف عام لالنبعاثات العاملية .
 - 5ال ت�ستخ ــدم تخفـي ــ�ضات االنبعاثــات الناجتة عن الآلية امل�شــار �إليه ــا فـي الفق ــرة ()4
م ــن ه ــذه املادة فـ ــي �إثب ــات حتقي ـ ــق الط ــرف امل�ضي ــف م�ساهم ــته املح ــددة وطني ــا �إذا
ما ا�ستخدمها طرف �آخر فـي �إثبات حتقيق م�ساهمته املحددة وطنيا .
 - 6يكفل م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق �أن ي�ستخدم
ن�صي ــبا م ــن العوائ ــد املت�أت ــية مــن الأن�شطة امل�ضطلع بها فـي �إطار الآلية امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )4من هذه املادة لتغطية النفقـات الإدارية ومل�ساعــدة البلــدان الناميــة
الأطراف القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ على الوفاء بتكاليف
التكيف .
 - 7يعتم ــد م�ؤمت ــر الأط ــراف العام ــل بو�صفــه اجتمــاع الأطراف فـي هذا االتفاق قواعد
وطرائق و�إجراءات الآلية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )4من هذه املادة فـي دورته الأولى .
 - 8تقر الأطراف ب�أهمية �إتاحة نهج غري �سوقية متكاملة و�شمولية ومتوازنة للأطراف
مل�ساعدتها فـي تنفـيذ م�ساهماتها املحددة وطنيا  ،فـي �سياق التنمية امل�ستدامة والق�ضاء
على الفقر  ،على نحو من�سق وفعال  ،مبا ي�شمل فـي جملة �أمور التخفـيف والتكيف
والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات  ،ح�سب االقت�ضاء  .وتهدف ه ــذه النه ــج
إ�ل ــى ما يلي :
أ�  -تعزيز م�ستوى الطموح فـي جمايل التخفـيف والتكيف ،
ب  -وتعزيز م�شاركة القطاعني العام واخلا�ص فـي تنفـيذ امل�ساهمات املحددة وطنيا ،
ج  -و�إتاحة فر�ص للتن�سيق بني مختلف الأدوات والرتتيبات امل�ؤ�س�سية ذات ال�صلة .
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 - 9يحدد مبوجب هذا االتفاق �إطار للنهج غري ال�سوقية �إزاء التنمية امل�ستدامة من �أجل
تعزيز النهج غري ال�سوقية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )8من هذه املادة .
املــادة ( ) 7
 - 1ت�ضع الأطراف مبوجب هذا االتفاق الهدف العاملي املتعلق بالتكيف واملتمثل فـي تعزيز
القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل واحلد من قابلية الت�أثر بتغري املناخ ،
بغي ـ ــة امل�ساهم ــة فـ ــي التنمي ــة امل�ستدام ــة وكفال ـ ــة ا�ستجاب ـ ــة مالئم ــة ب�ش ـ�أن التكيــف
فـي �سياق هدف درجة احلرارة امل�شار �إليه فـي املادة (. )2
 - 2تقر الأطراف ب�أن التكيف ي�شكل حتديا عامليا يواجهه اجلميع وله �أبعاد محلية ودون
وطنية ووطنية و�إقليمية ودولية  ،و�أنه عن�صر �أ�سا�سي فـي اال�ستجابة العاملية الطويلة
الأج ــل لتغي ــر املن ــاخ وم�ساهمــة رئي�سيــة فـيها حلماية الب�شر و�سبل العي�ش والنظم
الإيكولوجية �آخذة فـي اعتبارها االحتياجات امللحة والفورية للبلدان النامية الأطراف
القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ .
 - 3يعرتف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطــراف وفقــا للطرائــق التي
يعتمدها م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق فـي دورته
الأولى .
 - 4تقر الأطراف ب�أن هناك حاليا حاجة ما�سة �إلى التكيف وب�أن من �ش�أن بلوغ م�ستويات
�أعلى من التخفـيف �أن يقل�ص احلاجة �إلى جهود تكيف �إ�ضافـية و�أن تزايد احتياجات
التكيف ميكن �أن ينطوي على تزايد تكاليف التكيف .
 - 5ت�سلم الأطراف ب�أن �إجراءات التكيف ينبغي �أن تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي
الق�ضايا اجلن�سانية ويقوم على امل�شاركة ويت�سم بال�شفافـية الكاملة  ،ويراعي الفئات
واملجتمعات املحلية والنظم الإيكولوجية القابلة للت�أثر  ،وينبغي �أن ي�ستند �إلى �أف�ضل
النتائج العلمية املتاحة وعند االقت�ضــاء �إلــى املعــارف التقليدي ــة ومع ــارف ال�شع ــوب
الأ�صلية والنظم املعرفـية املحلية و�أن ي�سرت�شد بها بغية �إدماج التكيف فـي ال�سيا�سات
والإجراءات االجتماعية  -االقت�صادية والبيئية  -ح�سب االقت�ضاء .
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 - 6تقر الأطراف ب�أهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدويل املتعلق بها وب�أهمية مراعاة
احتياجات البلدان النامية الأطراف  ،ال�سيما تلك القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار
ال�ضارة لتغري املناخ .
 - 7ينبغي �أن تعزز الأطراف تعاونها من �أجل تدعيم �إجراءات التكيف  ،على نحو يراعي
�إطار كانكون للتكيف  ،مبا ي�شمل ما يلي :
أ�  -تبادل املعلومات واملمار�سات اجليدة والتجارب والدرو�س امل�ستفادة  ،مبا ي�شمل ،
ح�ســب االقت�ضاء  ،اجلوانب املت�صلة بالعلم والتخطيط وال�سيا�سات والتنفـيذ فـي
�إجراءات التكيف ،
ب  -وتعزيز الرتتيبات امل�ؤ�س�سية  ،مبا فـيها ترتيبات االتفاقية التي تخدم هذا االتفاق ،
لدعم توليف املعلومات واملعارف ذات ال�صلة  ،وتقدمي الدعم والإر�شادات التقنية
للأطراف ،
ج  -وتعزيز املعارف العلمية املتعلقة باملناخ  ،مبا ي�شمل البحوث واملراقبة املنهجية
للنظام املناخي ونظم الإنذار املبكر  ،على نحو ي�سرت�شد به فـي اخلدمات املناخية
وفـي اتخاذ القرار ،
د  -وم�ساعدة البلدان النامية الأطراف فـي حتديد ممار�سـ ــات التكي ــف الفعالـ ــة ،
واحتياجات التكيف  ،والأولويات وما يقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود
التكيف  ،وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تت�سق وت�شجيع املمار�سات اجليدة ،
هـ  -وحت�سني فعالية �إجراءات التكيف ودميومتها .
 - 8ت�شجع املنظمات والوكاالت املتخ�ص�صة للأمم املتحدة على دعم جهود الأطراف لتنفـيذ
الإجراءات امل�شار �إليها فـي الفقرة ()7من هذه املادة � ،آخذة فـي اعتبارها �أحكام الفقرة
( )5من هذه املادة .
 - 9ي�شارك كل طرف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،فـي عمليات تخطيط التكيف وتنفـيذ الإجراءات ،
مبا فـي ذلك و�ضع �أو تعزيز اخلطط و�/أو ال�سيا�سات و�/أو امل�ساهمات ذات ال�صلة  ،التي
قد ت�شمل ما يلي :
أ�  -تنفـيذ الإجراءات و�/أو التعهدات و�/أو اجلهود فـي جمال التكيف ،
ب  -وعملية �صياغة وتنفـيذ خطط التكيف الوطنية ،
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ج  -وتقييم �آثار تغري املناخ وقابلية الت�أثر به بغية و�ضع �إجراءات ذات �أولوية محددة
وطنيا  ،مع مراعاة الفئات والأماكن والنظم الإيكولوجية القابلة للت�أثر ،
د  -ور�صد خطط و�سيا�سات وبرامج و�إجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها ،
هـ  -وبناء قدرة النظم االجتماعية االقت�صادية والنظم الإيكولوجية على التحمل ،
بو�سائل ت�شمل التنويع االقت�صادي والإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية .
 - 10ينبغي لكل طرف  ،ح�سب االقت�ضاء � ،أن يقدم بالغا عن التكيف ويحدثه دوريا ،
وميكن �أن ي�شمل هذا البالغ �أولوياته واحتياجاته فـي جمال التنفـيذ والدعم وخططه
و�إجراءاته  ،دون الت�سبب فـي �أي عبء �إ�ضافـي يقع على البلدان النامية الأطراف .
 - 11يقدم البالغ املتعلق بالتكيف امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )10من هذه املادة ويحدث دوريا ،
كعن�صر من بالغات �أو وثائق �أخرى �أو مقرتنا بها  ،ح�سب االقت�ضاء  ،مبا ي�شمل
خطة تكيف وطنية و�/أو م�ساهمة محددة وطنيا وفق ما هو م�شار �إليه فـي الفقرة
( )2من املادة ( ، )4و�/أو بالغا وطنيا .
 - 12ي�سجل البالغ املتعلق بالتكيف  ،امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )10من هذه املادة  ،فـي �سجل
عام تتعهده الأمانة .
 - 13يقدم �إلى البلدان النامية الأطراف دعم دويل متوا�صل ومعزز لتنفـيذ الفق ــرات ()7
و ( )9و ( )10و ( )11من هذه املادة  ،وفقا لأحكام املواد ( )9و ( )10و (. )11
 - 14ترمي عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليها فـي املادة (� )14إلى جملة �أمور ،
منها ما يلي :
أ� � -إقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية الأطراف ،
ب  -وحت�سني تنفـيذ �إجراءات التكيف مع مراعاة البالغ املتعلق بالتكيــف امل ــ�شار �إليــه
فـي الفقرة ( )10من هذه املادة .
ج  -وا�ستعرا�ض مالءمة وفعالية التكيف والدعم املقدم من �أجل التكيف ،
د  -وا�ستعرا�ض التقدم العام املحرز فـي حتقيق الهدف العاملي فـي جمال التكيف امل�شار
�إليه فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
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املــادة ( ) 8
 - 1تعرتف الأطراف ب�أهمية جتنب اخل�سائر والأ�ضرار املرتبطة بالآثار ال�ضارة لتغرياملناخ
وتقليلها والت�صدي لها  ،مبا فـي ذلك الظواهر اجلوية الق�صوى والظواهر البطيئة
احلدوث  ،ودور التنمية امل�ستدامة فـي احلد من مخاطر اخل�سائر والأ�ضرار .
 - 2تخ�ضع �آلية وار�سو الدولية املعنية باخل�سائر والأ�ضرار املرتبطة بت�أثريات تغري املناخ
ل�سلطة م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق وتوجيهه
ويجوز تعزيزها وتوطيدها وفقا ملا يقرره م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 3ينبغي للأطراف �أن تعزز الفهم والإجراءات والدعم  ،بو�سائل منها �آلية وار�سو الدولية ،
ح�سـ ــب االقت�ضــاء  ،علــى �أ�ســا�س تعاونــي وتي�سيــري فـيم ــا يتع ــلق باخل�سائ ــر والأ�ض ــرار
املرتبطة بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ .
 - 4وتبعا لذلك  ،ميكن �أن ي�شمل التعاون والتي�سري من �أجل تعزيز الفهم والإجراءات
والدعم املجاالت التالية :
أ�  -نظم الإنذار املبكر ،
ب  -واال�ستعداد للطوارئ ،
ج  -والظواهر البطيئة احلدوث ،
د  -واحلوادث التي قد تنطوي على خ�سائر و�أ�ضرار دائمة وال رجعة فـيها ،
هـ  -وتقييم املخاطر و�إدارتها على نحو �شامل ،
و  -وت�سهيالت الت�أمني �ضد املخاطر  ،وجتميع املخاطر املناخية  ،وغري ذلك من حلول
الت�أمني ،
ز  -واخل�سائر غري االقت�صادية ،
ح  -وقدرة املجتمعات املحلية و�سبل العي�ش والنظم الإيكولوجية على التحمل .
 - 5تتعاون �آلية وار�سو الدولية مع الهيئات وفــرق اخلبــراء القائمة مبوجب االتفاق ،
وكذلك مع املنظمات وهيئات اخلرباء ذات ال�صلة خارج االتفاق .
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املــادة ( ) 9
 - 1تقدم البلدان املتقدمة الأطراف موارد مالية مل�ساعدة البلدان النامية الأطراف فـي كل
من التخفـيف والتكيف موا�صلة اللتزاماتها القائمة مبوجب االتفاقية .
 - 2ت�شجع الأطراف الأخرى على تقدمي �أو موا�صلة تقدمي هذا الدعم طوعيا .
 - 3فـي �إطار جهود عاملية  ،ينبغي �أن توا�صل البلدان املتقدمة الأطراف ريادتها لتعبئة
التمويل املناخي من طائفة وا�سعة من امل�صادر والأدوات والقنوات  ،مع الإ�شارة �إلى
الدور الهام للأموال العامة  ،من خالل جمموعة مختلفة من الإجراءات  ،منها دعم
اال�سرتاتيجيات القطرية التوجيه  ،ومراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف
و�أولوياتها  .وينبغي �أن ت�شكل هذه التعبئة للتمويل املناخي تقدما يتجاوز اجلهود
املبذولة �سابقا .
 - 4ينبغي �أن تهدف �إتاحة موارد مالية مزيدة �إلى حتقيق توازن بني التكيف والتخفـيف ،
مع مراعاة اال�سرتاتيجيات القطرية التوجيه  ،و�أولويات واحتياجات البلدان النامية
الأطراف  ،ال�سيما تلك القابلة للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ  ،وتعاين
من قيود كبرية فـي القدرات  ،من قبيل �أقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية
النامية  ،مع احلاجة �إلى موارد عامة وموارد مقدمة فـي �شكل منح من �أجل التكيف .
 - 5تقدم البلدان املتقدمة الأطراف كل (� )2سنتني معلومات �إر�شادية كمية ونوعية تتعلق
بالفقرتني ( )1و ( )3من هذه املادة  ،ح�سب االقت�ضاء  ،مبا فـي ذلك  ،ح�سب ما هو متاح ،
م�ستوي ــات امل ــوارد املالي ــة العام ــة املتوقع ــة التــي يلــزم تقدميها �إلى البلدان النامية
الأطراف  .وت�شجع الأطراف الأخرى التي تقدم املوارد على تقدمي هذه املعلومات كل
(� )2سنتني على �أ�سا�س طوعي .
 - 6ت�أخذ عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليها فـي املادة ( )14فـي االعتبار
املعلومات ذات ال�صلة التي تقدمها البلدان املتقدمة الأطراف و�/أو هيئات االتفاق
ب�ش�أن اجلهود املت�صلة بالتمويل املناخي .
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 - 7تقدم البلدان املتقدمة الأطراف كل (� )2سنتني معلومات �شفافة ومت�سقة ب�ش�أن الدعم
املقدم �إلى البلدان النامية الأطراف واملعب أ� عن طريق تدخالت عامة وفقا للطرائق
والإجراءات واملبادئ التوجيهية التي �سيعتمدها م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه
اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،فـي دورته الأولى  ،وفق ما تن�ص عليه الفقرة ()13
من املادة ( . )13وت�شجع الأطراف الأخرى على فعل ذلك .
 - 8تكون الآلية املالية لالتفاقية  ،مبا فـي ذلك كياناتها الت�شغيلية  ،مبثابة الآلية املالية
لهذا االتفاق .
 - 9تهدف امل�ؤ�س�سات التي تخدم هذا االتفاق  ،مبا فـيها الكيانات الت�شغيلية للآلية املالية
لالتفاقية �إلى �ضمان فعالية احل�صول على املوارد املالية من خالل �إجراءات موافقة
مب�سطة وتعزيز دعم ا�ستعداد البلدان النامية الأطراف  ،ال�سيما �أقل البلدان منوا
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية  ،فـي �سياق ا�سرتاتيجياتها وخططها املناخية
الوطنية .
املــادة ( ) 10
 - 1تتقا�سم الأطراف ر�ؤية طويلة الأجل ب�ش�أن �أهمية حتقيق هدف تطوير التكنولوجيا
ونقلها حتقيقا تاما لتح�سني القدرة على حتمل تغري املناخ وخف�ض انبعاثات غازات
الدفـيئة .
 - 2تعمل الأطراف � ،إدراكا منها لأهمية التكنولوجيا فـي تنفـيذ �إجراءات التخفـيف والتكيف
فـي �إطار هذا االتفاق  ،واعرتافا منها باجلهود املبذولة لن�شر التكنولوجيا وتعميمها ،
على تعزيز العمل التعاوين املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها .
 - 3تخدم �آلية التكنولوجيا املن�ش�أة مبوجب االتفاقية هذا االتفاق .
 - 4ين� أش� مبوجب هذا االتفاق �إطار للتكنولوجيا من �أجل تقدمي �إر�شادات �شاملة لعمل �آلية
التكنولوجيا فـيما يت�صل بتعزيز وتي�سري العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا
ونقلها لدعم تنفـيذ هذا االتفاق � ،سعيا �إلى حتقيق الر�ؤية الطويلة الأجل امل�شار �إليها
فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
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 - 5يكت�سي ت�سريع االبتكار وت�شجيعه و�إتاحته �أهمية حا�سمة فـي الت�صدي العاملي الفعال
والطويل الأجل لتغري املناخ وتعزيز النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة  .ويدعم
هذا اجلهد  ،ح�سب االقت�ضاء  ،من جهات من بينها �آلية التكنولوجيا وبو�سائل مالية
من جانب الآلية املالية لالتفاقية  ،فـيما يت�صل بالنهج التعاونية للبحث والتطوير ،
وتي�سري و�صول البلدان النامية الأطراف �إلى التكنولوجيا  ،ال�سيما فـي املراحل الأولى
للدورة التكنولوجية .
 - 6يقدم الدعم �إلى البلدان النامية الأطراف  ،مبا فـي ذلك الدعم املايل  ،من �أجل تنفـيذ
هذه املادة  ،مبا فـي ذلك لتعزيز العمل التعاوين املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها
فـي مختلف مراحل الدورة التكنولوجية  ،بهدف حتقيق التوازن بني دعم التخفـيف
والتكيــف  .وت أ�خــذ عمليــة ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية امل�شار �إليهــا فـ ــي امل ــادة ()14
فـي االعتبار املعلومات املتاحة ب�ش�أن اجلهود املت�صلة بالدعم املقدم �إلى البلدان النامية
الأطراف فـي جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها .
املــادة ( ) 11
 - 1ينبغي �أن يعزز بناء القدرات مبوجب هذا االتفاق كفاءات وقدرات البلدان النامية
الأطراف  ،ال �سيما البلدان الأقل قدرة  ،من قبيل �أقل البلدان منوا والدول القابلة
للت�أثر بوجه خا�ص بالآثار ال�ضارة لتغري املناخ  ،مثل الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،
من �أجل اتخاذ �إجراءات فعالة �إزاء تغري املناخ ت�شمل  ،فـي جملة �أمور  ،تنفـيذ �إجراءات
التكيف والتخفـيف  ،وينبغي �أن يي�سر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ون�شرها  ،والو�ص ــول
إ�ل ــى التموي ــل املناخ ــي  ،وجوانـب التعليم والتدريب والتوعية العامة ذات ال�صلة ،
وتقدمي املعلومات ب�صورة �شفافة ومنا�سبة ودقيقة من حيث التوقيت .
 - 2ينبغي �أن يكون بناء القدرات قطري التوجيه  ،وم�ستندا �إلى االحتياجات الوطنية
وملبيا لها  ،و�أن يعزز التحكم القطري للأطراف خا�صة بالن�سبة للبلدان النامية
الأطراف  ،مبا ي�شمل امل�ستوى الوطني ودون الوطني واملحلي  .وينبغي �أن ي�سرت�شد
بناء القدرات بالدرو�س امل�ستفادة  ،مبا فـي ذلك الدرو�س امل�ستخل�صة من �أن�شطة بناء
القــدرات فـ ــي �إط ــار االتفاقي ــة  ،وينبغ ــي �أن تك ــون عمليــة فعالـ ــة وتكراري ــة قائمــة
على امل�شاركة و�شاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور اجلن�ساين .
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 - 3ينبغي �أن تتعاون جميع الأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفـيذ
هذا االتفاق  .وينبغي �أن تعزز البلدان املتقدمة الأطراف دعمها لإجراءات بناء القدرات
فـي البلدان النامية الأطراف .
 - 4تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية الأطراف على تنفـيذ هذا االتفاق ،
مب ــا فـ ــي ذلك م ــن خ ــالل نه ــج �إقليمي ــة وثنائية ومتعددة الأطراف  ،ب�صورة منتظمة
عن هذه الإجراءات �أو التدابري املتعلقة ببناء القدرات  .وينبغي �أن تبلغ البلدان النامية
الأطراف ب�صورة منتظمة عن التقدم املحرز فـي تنفـيذ خطط �أو �سيا�سات �أو �إجراءات
�أو تدابري بناء القدرات تنفـيذا لهذا االتفاق .
 - 5تعزز �أن�شطة بناء القدرات عن طريق ترتيبات م�ؤ�س�سية منا�سبة لدعم تنفـيذ هذا
االتفاق  ،مبا ي�شمل الرتتيبات امل�ؤ�س�سية املنا�سبة املتخذة مبوجب االتفاقية خدمة
لهذا االتفاق  .وينظر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا
االتفاق فـي مقرر ب�ش�أن الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الأولية اخلا�صة ببناء القدرات ويعتمده
فـي دورته الأولى .
املــادة ( ) 12
تتعاون الأطراف فـي اتخاذ التدابري الالزمة  ،ح�سب االقت�ضاء  ،لتعزيز التعليم والتدريب
والتوعية العامة وامل�شاركة العامة وو�صول اجلمهور �إلى املعلومات فـي جمال تغري املناخ ،
م�سلمة ب�أهمية هذه اخلطوات فـيما يتعلق بتعزيز الإجراءات املتخذة فـي �إطار هذا االتفاق .
املــادة ( ) 13
 - 1لبن ــاء الثق ــة واالئتمان املتبادلني وتعزيز فعالية التنفـيذ  ،ين�ش�أ مبوجب هذا االتفاق
�إطار �شفافـية معزز للإجراءات والدعم يت�سم مبرونة ذاتية ت�أخذ فـي االعتبار اختالف
قدرات الأطراف وي�ستند �إلى التجربة اجلماعية .
 - 2يتيح �إطار ال�شفافـية املرونة فـي تنفـيذ �أحكام هذه املادة للبلدان النامية الأطراف التي
حتتاج �إليها فـي �ضوء قدراتها  .وتتج�سد هذه املرونة فـي الطرائق والإجراءات واملبادئ
التوجيهية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )13من هذه املادة .
-16-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1290

 - 3ي�ستند �إطار ال�شفافـية �إلى ترتيبات ال�شفافـية التي تن�ص عليها االتفاقية ويعززها ،
معرتفا بالظروف اخلا�صة لأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�صغرية النامية ،
وينفــذ عل ــى نحـو تي�سريي وغري تدخلي وغري عقابي  ،ويحرتم ال�سيادة الوطنية ،
ويتجنب �إلقاء عبء ال لزوم له على الأطراف .
 - 4ت�شكل ترتيبات ال�شفافـية التي تن�ص عليها االتفاقية  ،مبا فـيها البالغات الوطنية ،
وتقاري ــر فتـرة ال�سنتني والتقارير املحدثة لفرتة ال�سنتني  ،والتقييم واال�ستعرا�ض
الدوليان  ،والت�شاور والتحليل الدوليان جزءا من التجربة امل�ستند �إليها لو�ضع الطرائق
والإجراءات واملبادئ التوجيهية املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )13من هذه املادة .
 - 5الغر�ض من �إطار �شفافـية الإجراءات هو �إتاحة فهم وا�ضح للإجراءات املتعلقة بتغري
املناخ فـي �ضوء هدف االتفاقية املحدد فـي املادة ( )2منها  ،مبا فـي ذلك و�ضوح وتتبع
التقدم املحرز نحو حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا لفرادى الأطراف مبوجب املادة ()4
و�إجراءات التكيف التي تتخذها الأطراف مبوجب املادة ( ، )7مبا ي�شمل املمار�سات
اجليدة والأولويات واالحتياجات والثغرات  ،لال�سرت�شاد بها فـي ا�ستخال�ص احل�صيلة
العاملية مبوجب املادة (. )14
 - 6الغر�ض من �إطار �شفافـية الدعم هو �إتاحة الو�ضوح ب�ش�أن الدعم املقدم واملتلقى من
فرادى الأطراف ذات ال�صلة فـي �سياق الإجراءات املتعلقة بتغري املناخ املتخذة مبوجب
املواد ( )4و ( )7و ( )9و ( )10و ( )11وقدر الإمكان �إتاحة �صورة عامة كاملة عن الدعم
املايل الإجمايل املقدم  ،لال�سرت�شاد بها فـي ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية مبوجب
املادة (. )14
 - 7يقدم كل طرف بانتظام املعلومات التالية :
�أ  -تقرير جرد وطني النبعاثات غازات الدفـيئة الب�شرية املن�ش�أ من امل�صادر وعمليات
�إزالتها بوا�سطة البواليع  ،يعد با�ستعمال منهجيات املمار�سات اجليدة املقبولة لدى
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملوافق عليها من م�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ،
ب  -املعلوم ــات الالزم ــة لتتبع التقدم املحرز فـي تنفـيذ وحتقيق م�ساهمتها املحددة
وطنيا مبوجب املادة (. )4
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 - 8ينبغي �أن يقدم كل طرف �أي�ضا معلومات تتعلق بت�أثريات تغري املناخ وبالتكيف مبوجب
املادة ( ، )7ح�سب االقت�ضاء .
 - 9تقدم البلدان املتقدمة الأطراف معلومات عن الدعم املقدم �إلى البلدان النامية
الأطراف فـي جمال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مبوجب املواد ( )9و ()10
و ( ، )11وينبغي للأطراف الأخرى التي تقدم الدعم �أن تقدم هذه املعلومات .
 - 10ينبغي للبلدان النامية الأطراف �أن تقدم معلومات عن الدعم الالزم واملتلقى فـي
جمال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مبوجب املواد ( )9و ( )10و (. )11
 - 11تخ�ضع املعلوم ــات املقدم ــة مــن ك ــل طــرف مبوجب الفقرتني ( )7و ( )9من هذه املادة
ال�ستعرا�ض خرباء تقني وفقا للمقرر (/1م أ�  . )21 -وت�شمل عملية اال�ستعرا�ض �أي�ضا
بالن�سب ــة للبل ــدان النامي ــة الأطــراف املحتاجة �إلى ذلك فـي �ضوء قدراتها  ،امل�ساع ــدة
فـ ــي حتديد االحتياجات فـي جمال بناء القدرات  .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ي�شارك كل
طرف فـي النظر بطريقة تي�سريية ومتعددة الأطراف فـي التقدم املحرز فـيما يخ�ص
اجلهود املبذولة مبوجب املادة ( ، )9وفـي تنفـي ــذ ك ــل طرف مل�ساهمته املحددة وطنيا
وحتقيقه لها .
 - 12ين ــطوي ا�ستع ــرا�ض اخلبــراء التقنـ ــي مبوجب هذه الفقرة على النظر فـي الدعم
املقدم من الطرف ح�سب احلال وتنفـيذه وحتقيقه مل�ساهمته املحددة وطنيا  .ويحدد
اال�ستعرا�ض �أي�ضا جماالت على الطرف �أن يح�سنها  ،وي�شتمل على ا�ستعرا�ض الت�ساق
املعلومات مع الطرائق والإجراءات واملبادئ التوجيهية امل�شار �إليها فـي الفقرة ()13
من هذه املادة  ،مع مراعاة املرونة املمنوحة للطرف مبوجب الفقرة ( )2من هذه املادة .
ويويل اال�ستعرا�ض �أهمية خا�صة للقــدرات الوطني ــة والظ ــروف اخلا�ص ــة بك ــل بل ــد
من البلدان النامية الأطراف .
 - 13يعتــمد م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،فـي دورته
الأولى  ،باال�ستناد �إلى اخلربة امل�ستمدة من الرتتيبات املت�صلة بال�شفافـية مبوجب
االتفاقية وبلورة �أحكام هذه املادة  ،طرائق و�إجراءات ومبادئ توجيهية م�شرتكة ،
ح�سب االقت�ضاء  ،حر�صا على �شفافـية الإجراءات والدعم .
 - 14يقدم الدعم �إلى البلدان النامية من �أجل تنفـيذ هذه املادة .
 - 15يقدم الدعم �أي�ضا لبناء القدرات املت�صلة بال�شفافـية للبلدان النامية الأطراف على
�أ�سا�س متوا�صل .
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املــادة ( ) 14
 - 1ي�ضطلع م ؤ�متـر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق دوريا بعملية
ال�ستخال�ص ح�صيلة تنفـيذ هذا االتفاق لتقييم التقدم اجلماعي املحرز نحو حتقيق
غر�ض هذا االتفاق و�أهدافه الطويلة الأجل( امل�شار �إليها بعبارة " عملية ا�ستخال�ص
احل�صيلة العاملية " ) .
ويقوم بذلك بطريقة �شاملة وتي�سريية  ،مع مراعاة م�سائل التخفـيف والتكيف وو�سائل
التنفـيذ والدعم  ،وفـي �ضوء الإن�صاف و�أف�ضل املعارف العلمية املتاحة .
 - 2ي�ضطلع م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق ب�أول عملية
له ال�ستخال�ص احل�صيلة العاملية فـي عام 2023م ثم كل ( )5خم�س �سنوات بعد ذلك
ما مل يقرر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق خالف ذلك .
 - 3ت�سرت�شد الأطراف بنتائج عملية ا�ستخال�ص احل�صيلة العاملية فـي حتديث وتعزيز
�إجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا  ،وفقا للأحكام ذات ال�صلة من هذا االتفاق ،
وكذلك فـي تعزيز التعاون الدويل املتعلق بالإجراءات املناخية .
املــادة ( ) 15
 - 1تن� أش� مبوجب هذا االتفاق �آلية لتي�سري تنفـيذ �أحكام هذا االتفاق وتعزيز االمتثال له .
 - 2تت�ألف الآلية امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة من جلنة ت�ضم خرباء  ،وتكون
ذات طبيعة تي�سريية وتعمل بطريقة �شفافة وغري اتهاميــة وغي ــر عقابي ــة  .وتويل
اللجنة اهتماما خا�صا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه .
 - 3تعمل اللجنة مبوجب الطرائق والإجراءات التي يعتمدها م�ؤمتر الأطراف العامل
بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق فـي دورته الأولى وتقدم �إليه تقارير �سنوية .
املــادة ( ) 16
 - 1يعمل م�ؤمتر الأطراف  ،وهو الهيئة العليا لالتفاقية  ،بو�صفه اجتماع الأطراف فـي
هذا االتفاق .
لط ــراف فـي االتفاقية غري الأط ــراف ف ــي هذا االتفاق �أن ي�شاركوا ب�صفة
 - 2يج ــوز ل أ
مراقبني فـ ــي �أعمال �أي دورة م ــن دورات م ؤ�مت ــر الأطــراف العامــل بو�صف ــه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق  .وعندما يعمل م�ؤمتر الأطراف بو�صفــه اجتم ــاع الأطراف
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1290

فـي هذا االتفاق  ،يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا االتفاق وقفا على �أع�ضائه الذين
هم �أطراف فـي هذا االتفاق .
 - 3عندما يعمل م�ؤمتر الأطراف بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،ي�ستعا�ض عن
�أن ع�ضوا من �أع�ضاء مكتب م�ؤمتر الأطراف ميثل طرفا فـي االتفاقية ال يكون فـي
ذلك الوقت طرفا فـي هذا االتفاق بع�ضو �إ�ضافـي تنتخبه الأطراف فـي هذا االتفاق
من بينها .
 - 4يبقي م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق تنفـيذ هذا
االتفاق قيد اال�ستعرا�ض املنتظم ويتخذ  ،فـي حدود واليته  ،القرارات الالزمة لتعزيز
تنفـيذه تنفـيذا فعليا  .وي�ؤدي املهام امل�سندة �إليه مبوجب هذا االتفاق فـيقوم مبا يلي :
أ� � -إن�شاء ما يعترب �ضروريا من الهيئات الفرعية لتنفـيذ هذا االتفاق ،
ب  -وممار�سة ما قد يقت�ضيه تنفـيذ هذا االتفاق من مهام �أخرى .
 - 5تطبق �أحكام النظام الداخلي مل�ؤمتر الأطراف والإجراءات املالية املنطبقة مبوجب
االتفاقية  ،مع تعديل ما يلزم تعديله فـي �إطار هذا االتفاق  ،با�ستثناء ما يخالف
ذلك من الأمور التي يقررها بتوافق الآراء م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع
الأطراف فـي هذا االتفاق .
 - 6تدعو الأمانة �إلى عقد الدورة الأولى مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف
فـي هذا االتفاق باالقرتان مع الدورة الأولى مل�ؤمتر الأطراف املقرر عقدها بعد تاريخ
بدء نفاذ هذا االتفاق  .وتعقد الدورات العادية الالحقة مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه
اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق باالقرتان مع الدورات العادية مل�ؤمتــر الأط ــراف ،
ما مل يقرر م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق خالف
ذلك .
 - 7تعقد دورات ا�ستثنائية مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا
االتفاق فـي الأوقات التي يعتربها م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف
فـي هذا االتفاق �ضرورية � ،أو بناء على طلب مكتوب من �أي طرف � ،شريطة �أن يحظى
هذا الطلب بت�أييد ال يقل عن ثلث الأطراف فـي غ�ضون (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
�إر�سال الأمانة هــذا الطلب �إلى الأطراف .
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 - 8ميكن للأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،ف�ضال
عن �أي دولة ع�ضو فـيها �أو املراقبني لديها غري الأطراف فـي االتفاقية � ،أن يكونوا
ممثلني ب�صفة مراقب فـي دورات م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف
فـي هذا االتفاق  .ويجوز قبول ح�ضور �أي هيئة �أو وكالة � ،سواء كانت وطنية �أو دولية ،
حكومي ــة �أو غري حكومية  ،ذات اخت�صا�ص فـي امل�سائل امل�شمولة باالتفاق  ،وتكون قد
�أبلغت الأمانة برغبتها فـي �أن تكون ممثلة ب�صفة مراقب فـي دورة مل�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  ،ما مل يعرت�ض على ذلك ثلث
الأطراف احلا�ضرة على الأقل  .ويخ�ضع قبول املراقبني وم�شاركتهم لأحكام النظام
الداخلي امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )5من هذه املادة .
املــادة ( ) 17
 - 1تعمل الأمانة املن�ش�أة مبوجب املادة ( )8من االتفاقية ب�صفتها �أمانة هذا االتفاق .
 - 2تطبق على هذا االتفاق  ،مع تعديل ما يلزم تعديله � ،أحكام الفقرة ( )2من املادة ()8
من االتفاقية ب�ش�أن وظائف الأمانة  ،و�أحكام الفقرة ( )3من املادة ( ) 8من االتفاقية
ب�ش�أن الرتتيبات املو�ضوعة لأداء الأمانة مهامها  .ومتار�س الأمانة بالإ�ضافة �إلى ذلك
املهام امل�سندة �إليها مبوجب هذا االتفاق واملهام التي ي�سندها �إليها م�ؤمتر الأطراف
العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق .
املــادة ( ) 18
 - 1تعمل الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ
املن�ش�أتان مبوجب املادتني ( )9و ( )10من االتفاقية ب�صفتهما  ،على التوايل  ،الهيئة
الفرعية للم�شورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ اخلا�صتني بهذا
االتفــاق  .وتطبــق �أحكـام االتفاقية املتعلقة ب�أداء هاتني الهيئتني على هذا االتفاق ،
مع تعديل ما يلزم تعديلــه  .وتعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية
والتكنولوجي ــة والهيئ ــة الفرعي ــة للتنف ــيذ اخلا�صتني بهذا االتفاق باالقرتان مع
اجتماعات الهيئة الفرعية للم�شورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ
اخلا�صتني باالتفاقية على التوايل .
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 - 2يجوز للأطراف فـي االتفاقية التي لي�ست �أطرافا فـي هذا االتفاق �أن ت�شارك ب�صفة
مراقب فـي �أعمال �أي دورة من دورات الهيئتني الفرعيتني  .وعندما تعمل الهيئتان
الفرعيتان ب�صفتهما الهيئتني الفرعيتني اخلا�صتني بهذا االتفاق  ،يك ــون اتخ ــاذ
القرارات مبوجب هذا االتفاق وقفا على �أطرافه .
 - 3عندما متار�س الهيئتان الفرعيتان املن�ش�أتان مبوجب املادتني ( )9و ( )10من االتفاقية
مهامهما بخ�صو�ص امل�سائل املتعلقة بهذا االتفاق  ،ي�ستعا�ض عن �أي ع�ضو من �أع�ضاء
مكتبي هاتني الهيئتني الفرعيتني ميثل طرفا فـي االتفاقية ال يكون فـي ذلك الوقت
طرفا فـي هذا االتفاق بع�ضو �إ�ضافـي تنتخبه الأطراف فـي هذا االتفاق من بينها .
املــادة ( ) 19
 - 1يخدم هذا االتفاق الهيئات الفرعية �أو غريها من الرتتيبات امل�ؤ�س�سية املن�ش�أة مبوجب
االتفاقية �أو فـي �إطارها  ،بخالف تلك امل�شار �إليها فـي هذا االتفاق بناء على قرار يتخذه
م�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق  .ويحدد م�ؤمتر
الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق املهام التي �ست�ضطلع بها
هذه الهيئات الفرعية �أو الرتتيبات .
 - 2يجوز مل�ؤمتر الأطراف العامل بو�صفه اجتماع الأطراف فـي هذا االتفاق �أن يقدم مزيدا
من الإر�شادات لهذه الهيئات الفرعية والرتتيبات امل�ؤ�س�سية .
املــادة ( ) 20
 - 1يفتح باب توقيع هذا االتفاق ويخ�ضع لت�صديق �أو قبول �أو موافقة الدول ومنظمات
التكامل االقت�صادي الإقليمي الأطراف فـي االتفاقية  .ويفتح باب توقيع االتفاق فـي
مقر الأمم املتحدة بنيويورك فـي الفرتة من  22ني�سان  /ابريل 2016م �إلى  21ني�سان /
ابريل 2017م  .ويفتح بعد ذلك باب االن�ضمام �إلى هذا االتفاق اعتبارا من اليوم التايل
لتاريخ �إقفال باب توقيعه  .وتودع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ضمام
لدى الوديع .
� - 2أي منظمة تكامل اقت�صادي �إقليمي ت�صبح طرفا فـي هذا االتفاق دون �أن يكون �أي من
الدول الأع�ضاء فـيها طرفا فـيه تتقيد بكل االلتزامات املرتتبة على هذا االتفاق .
وفـي حالة منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي التي يكون ع�ضو واحد �أو �أكرث من
دولها الأع�ضاء طرفا فـي هذا االتفاق  ،تقرر املنظمة ودولها الأع�ضاء م�س�ؤوليات كل
منها عن �أداء التزاماتها مبوجب هذا االتفاق  .وفـي هذه احلاالت  ،ال يحق للمنظمة
والدول الأع�ضاء �أن متار�س فـي وقت واحد حقوقا مبوجب هذا االتفاق .
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 - 3تعلن منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي  ،فـي �صكوك ت�صديقها �أو قبولها �أو
موافقتها �أو ان�ضمامها  ،مدى اخت�صا�صها فـيما يتعلق بامل�سائل التي يحكمها هذا
االتفاق  .وتخطر هذه املنظمات �أي�ضا الوديع  ،الذي يخطر بدوره الأطراف  ،ب�أي
تعديل جوهري ملدى اخت�صا�صها .
املــادة ( ) 21
 - 1يبد أ� نفاذ هذا االتفاق فـي اليوم ( )30الثالثني من تاريخ قيام ما ال يقل عن ()55
خم�سة وخم�سني طرفا مـن الأط ــراف فـ ــي االتفاقي ــة  ،يع ــزى �إليه ــا ف ــي املجمــوع مــا
ال يقل عن ( )٪55خم�سة وخم�سني فـي املائة من �إجمايل االنبعاثات العاملية من غازات
الدفـيئة  ،ب�إيداع �صكوك ت�صديقها �أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
 - 2للأغرا�ض املحدودة للفقرة ( )1من هذه املادة فقط  ،يعني م�صطلح " �إجمايل االنبعاثات
العاملية من غازات الدفـيئة " �أحدث الكميات املبلغة فـي تاريخ اعتماد هذا االتفاق من
جانب الأطراف فـي االتفاقية �أو قبل هذا التاريخ .
 - 3يبد أ� نفاذ االتفاق  ،بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة تكامل اقت�صادي �إقليمي ت�صدق على
هذا االتفاق �أو تقبله �أو توافق عليه �أو تن�ضم �إليه بعد الوفاء ب�شروط بدء النفاذ
املحددة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،فـي اليوم ( )30الثالثني من تاريخ �إيداع هذه
الدولــة �أو منظــمة التكام ــل االقت ــ�صادي الإقليم ــي ه ــذه ل�ص ــك ت�ص ــديقها �أو قبولها
�أو موافقتها �أو ان�ضمامها .
 - 4لأغرا�ض الفقرة ( )1من هذه املادة  ،ال يعد �أي �صك تودعه منظمة تكامل اقت�صادي
�إقليمي �إ�ضافة لل�صكوك املودعة من جانب دولها الأع�ضاء .
املــادة ( ) 22
تطبــق علـى ه ــذا االتف ــاق �أحك ــام امل ــادة ( )15م ــن االتفاقي ــة ب�شـ ـ�أن اعتمـ ــاد التعديـ ــالت
على االتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله .
املــادة ( ) 23
 - 1تطبق على هذا االتفاق  ،مع تعديل ما يلزم تعديله � ،أحكام املادة ( )16من االتفاقية
املتعلقة باعتماد مرفقات االتفاقية وتعديلها .
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 - 2ت�شكل مرفقات هذا االتفاق جزءا ال يتجز أ� منه  ،وت�شكل �أي �إ�شارة �إلى هذا االتفاق �إ�شارة
فـي ذات الوقت �إلى �أي من مرفقاته  ،ما مل ين�ص �صراحة على غري ذلك  .وتقت�صر
هذه املرفقات على القوائم واال�ستمارات و�أي مادة �أخرى ذات طابع و�صفـي لها �صبغة
علمية �أو تقنية �أو �إجرائية �أو �إدارية .
املــادة ( ) 24
تطبق على هذا االتفاق  ،مع تعديل ما يلزم تعديله � ،أحكام املادة ( )14من االتفاقية ب�ش�أن
ت�سوية املنازعات .
املــادة ( ) 25
 - 1يكون لكل طرف �صوت واحد  ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه فـي الفقرة ( )2من هذه املادة .
 - 2متار�س منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمي  ،فـي امل�سائل الداخلة فـي اخت�صا�صها ،
حقها فـي الت�صويت بعدد من الأ�صوات م�ساو لعدد دولها الأع�ضاء التي هي �أطراف
فـي هذا االتفاق  .وال متار�س هذه املنظمة حقها فـي الت�صويت �إذا مار�ست �أي دولة من
دولها الأع�ضاء حقها  ،والعك�س بالعك�س .
املــادة ( ) 26
يكون الأمني العام للأمم املتحدة وديع هذا االتفاق .
املــادة ( ) 27
ال يجوز �إبداء حتفظات على هذا االتفاق .
املــادة ( ) 28
 - 1يجوز لأي طرف �أن ين�سحب من هذا االتفاق فـي �أي وقت بعد م�ضي ( )3ثالث �سنوات
من تاريخ بدء نفاذ االتفاق بالن�سبة �إلى ذلك الطرف ب�إر�سال �إخطار كتابي �إلى الوديع .
 - 2يبد�أ نفاذ �أي ان�سحاب من هذا القبيل عند انق�ضاء �سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع
للإخطار باالن�سحاب �أو فـي �أي تاريخ الحق يحدد فـي الإخطار باالن�سحاب .
� - 3أي طرف ين�سحب من االتفاقية يعترب من�سحبا �أي�ضا من هذا االتفاق .
املــادة ( ) 29
يودع �أ�صل هذا االتفاق  ،الذي تت�ساوى فـي احلجية ن�صو�صه الإ�سبانية والإنكليزية
والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية  ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
حرر فـي باري�س فـي اليوم الثاين ع�شر من كانون الأول  /دي�سمرب من �سنة �ألفـني وخم�سة ع�شر .
و�إثباتا ملا تقدم قام املوقعون �أدناه  ،املفو�ضون طبقا للأ�صول  ،بتوقيع هذا االتفاق .
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