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 "توافقنامه پاریس"

 اعضاء چارچوب كنوانسيون تغيير آب و هوا از اين پس كنوانسيون ناميده مي شود. 

  1پيگيري پلت فرم دوربان كه براي افزايش اقدامات توسط تصميم/CP.17 م ايجاد شددر كنفرانس اعضاء هفده. 

  پيگيري اهداف كنوانسيون و اصول آن شامل اصل حقوق مساوي و مشترک اما مسئوليت هاي متفاوت و توانايي هاي نسبي

 . در پرتو شرايط مختلف ملي

 تصديق نياز به پاسخ موثر و نوآورانه به تهديد پديده تغيير اقليم بر اساس بهترين دانش علمي در دسترس 

 و شرايط خاص اعضاء كشورهاي در حال توسعه خصوصاً آنهايي كه طبق آنچه در كنوانسيون ذكر  همچنين تصديق نيازها

 .شده است، به طور خاص نسبت به اثرات نامطلوب تغيير اقليم آسيب پذيرند

 توجه كامل به نيازهاي ويژه و موقعيت هاي خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته با توجه به انتقال فناوري و ايجاد 

 اينکه ممکن است اعضاء نه تنها تحت تاثير تغيير اقليم قرار گيرند بلکه تحت تاثير اثرات اقدامات در نظر گرفته شده  تصديق

 .در پاسخ به تغيير اقليم قرار گيرند

 تاكيد بر ارتباط ذاتي بين اقدامات، پاسخ ها و اثرات تغيير اقليم و دسترسي عادالنه به توسعه پايدار و فقر زدايي 

 الويت اساسي حفظ امنيت غذايي و پايان گرسنگي و آسيب پذيري ويژه سيستم توليد محصوالت غذايي نسبت به  تصديق

 اثرات نامطلوب تغيير اقليم

  اولويت هاي تعريف شده  مطابق با مناسب و معقول شغل كار و و ايجاد نيروي كارتوجه به ضرورت يک تحول فوري در

  ملي توسعه

 ير اقليم يک نگراني مشترک تمامي ابناء بشراست، اعضاء بايد در هنگام اقدام براي تغيير اقليم، به توجه به  با اذعان به اينکه تغي

افراد  افراد معلول و كودكان، مهاجران،، جوامع محلي، حقوق مردمان بومي سالمت،حق در زمينه حقوق بشر،  خود تعهدات

 .احترام بگذارند عدالت بين نسلي مند سازي زنان وتوان برابري جنسيتي،، همچنين حق توسعه آسيب پذير و

 تصديق اهميت حفظ و افزايش مناسب چاهک ها و مخازن گازهاي گلخانه اي همانگونه كه در كنوانسيون آمده است. 

 برخي از توسط  كه تنوع زيستي، و حفاظت از اقيانوس ها، اكوسيستم، از جمله تمام توجه به حصول اطمينان از يکپارچگي

در هنگام اقدام براي پاسخ به تغيير  " عدالت اقليمي" مفهوم اشاره به اهميتو مادر زمين شناخته شده  به عنوان نگ هافره

 اقليم

  تصريح اهميت آموزش، آگاهسازي، مشاركت، دسترسي عمومي به اطالعات و همکاري در همه سطوح در رابطه با پاسخ به

 تغيير اقليم

 ه دولت ها و بازيگران مختلف، مطابق با قوانين ملي مربوطه اعضاء در مقابله با تغيير اقليمتصديق اهميت مشاركت همه جانب. 

  همچنين تصديق اينکه شيوه زندگي و الگوهاي مصرف و توليد پايدار، به رهبري اعضاء كشورهاي توسعه يافته نقش مهمي را

 .در مقابله با تغيير اقليم بازي مي كند
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 ب شدهیتوافقات تصو

 

 CP.21/ مات یس تصمیش نویپ

 دستور کار (b)4مورد 

 ت اقداماتیتقو يدستورکار دوربان برا

 تمام کشورها يون و قابل اجرا برایتحت کنوانس یج توافق شده با الزامات قانونی، یا نتایر اسناد رسمیب پروتکل و سایتصو

 ص داده شده لذا كاهش انتشار يرقابل بازگشت تشخيطور بالقوه غو ب يد جدييک تهد يجوامع انسان يم برايرات اقليينکه تغيبا توجه به ا

ت داشتن ياز است و بر ضرورت فوريون مورد نيكنوانس ييدن به اهداف نهايبه منظور رس ياديز يليدر حد خ يگلخانه ا يگازها

 .د شده استيم تأكير اقلييبه موضوع تغ يدگيرس

 و اقدامات  يميرات اقليياز تغ يناش يامدهاينکه نسبت به پيتوسعه در خصوص ا در حال يت كشورهايژه و اهميو يازهاين بر نيهمچن

مورد توجه  CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16, 8/CP.17/5مات ين موضوع در تصميق شده و ايشتر حساس هستند، تصديب يسازگار

 .قرار گرفته است

 يرهايبا مس 2222تا سال  يگلخانه ا يگازها يش ساالنه جهاناز تعهدات كاه يناش ين اثر جمعيب ينکه اختالف قابل توجهيبا توجه به ا 

ن تر از سطح آن نسبت به زمان قبل از ييگراد پا يدرجه سانت 2ر يز يجهان يش متوسط دمايق توقف افزايكاهش انتشارات از طر يجمع

ت ين اختالف اهمياز پرداختن به ايد و نگراد، وجود دار يدرجه سانت 5.1ر يشتر محدود كردن دما به زيب يبا تالشها يشدن و حت يصنعت

 .د شده استين موضوع تأكيدارد، نسبت به ا ياد و جديز

 يبرا يت برنامه هايتقو يرا برا يه و اساس محکميتواند پا يم 2222مشروط و جاه طلبانه قبل از سال  يت برنامه هايد شد كه تقويتاك 

 .داشته باشند 2222بعد از سال 

 ينيش بيقابل پ يوه ايدر حال توسعه به ش يكشورها يبرا يت سازيظرف يتهايو حما ي، تکنولوژين منابع ماليتأمت يبه تقو ياز فورين ،

 .ق شدين كشورها مورد توجه قرار گرفته و تصديتوسط ا 2222ش عمل به اقدامات تا قبل از سال يدر جهت افزا

 د شدينده تأكيدر آ ينه كاهش انتشار و اقدامات سازگاريعمده در هز دار اقدامات زودتر و بلندپروازانه از جمله كاهشيپا يايبر مزا. 

 يهايانرژ يريت بکارگيق تقويقا، از طريژه در آفريدر حال توسعه به و يدار در كشورهايپا يهايبه انرژ يجهان يج دسترسياز به تروين 

 .د قرار گرفتيق و تأكير مورد تصديدپذيتجد

 يتوسط تمام يميرات اقلييه تغيج كردن و پرداختن به اقدامات عليبه منظور بس ين الملليو ب يمنطقه ا يهايج همکاريت و ترويحما 

و  ير مقامات و جوامع محليه گذار، شهرها و ساي، موسسات سرمايخصوص ي، شركتهاياز جمله جامعه مدن يردولتينفعان غيكشورها، ذ

 . مورد توافق قرار گرفت يمردم بوم
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 4 ماده

 .در نيويورک است 5992ماه مه  9به معني كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا، در  "نكنوانسيو ".5

 .به معناي كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون است  "عضوكنفرانس كشورهاي " .2

 .به معناي يک عضو اين توافقنامه است"عضو".3

 

 5ماده 

از جمله اهداف آن، تقويت واكنش جهاني نسبت به  تهديد تغيير اقليم، اين توافقنامه در ارتقاء اجراي كنوانسيون،  .5

  :در زمينه توسعه پايدار و تالش براي ريشه كن كردن فقر را در نظر دارد، از جمله

درجه سلسيوس پايينتر از سطح دما قبل از صنعتي شدن و پيگيري  2نگهداشتن افزايش دماي ميانگين جهاني در زير  -الف

درجه زير سطح دما قبل از صنعتي شدن، با تصديق اينکه تهديدات و اثرات  1/5براي محدود كردن افزايش دما تا تالشهايي 

 .تغيير اقليم را به طور عمده اي كاهش خواهد داد

اي افزايش توان سازگاري با اثرات نامطلوب تغيير اقليم و آموزش انعطاف پذيري با اقليم و كاهش انتشار گازهاي گلخانه  -ب

 .به طريقه اي كه توليد غذا را تهديد نکند

 .ايجاد تأمين منابع مالي در راستاي كم كردن  انتشار گازهاي گلخانه اي و توسعه انعطاف پذيري اقليمي -ج

اين توافقنامه براي انعکاس برابري و اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت و توانايي هاي مربوطه، با توجه به شرايط  .2

 .جرا خواهد شدمختلف ملي، ا

 :5تصمیمات ارجاعی به ماده 

به اهداف  يابيرخانه ارسال نکرده اند در جهت دستيخود را به دب INDCكه هنوز  ييكشورها يمجددا از كشورها خواسته شد تا تمام. 535

ارسال  هاي خود را INDC (2252نوامبر )ن كنفرانس ين جلسه متعاهديست و دوميش از بيآن در اسرع وقت و پ 5ماده  ون طبقيكنوانس

 .كشورها تسهيل شود INDCت و درک يكنند بطوريکه وضوح، شفاف

 ير موسسه هايو سا يامور مال يته دائميكم يكمتر توسعه يافته درخواست شد تا برا يكشورها يو گروه كارشناس يته سازگارياز كم. 42

ن ين كنفرانس در اولير توسط متعاهديب موارد زيو تصو يبررس يرا برا يشنهاداتيند و پينما يمساعک يتشرها  مرتبط به منظور توسعه روش

 :س ارائه دهنديپار نامهتوافقمتعاهد كشورهاي  نشست خود بعنوان اعضاء 

 ،در حال توسعه يدر كشورها يمرتبط با سازگار يت هايجهت حما ج كردن كشورها دريل بسيالزم به منظور تسه يها برداشتن قدم -الف

 .توافقنامه اشاره شده است 5ماده طبق آنچه در  يجهان يش دمايمحدود كردن متوسط افزانه يدر زم

                                                           
 .باشند مي COP21هاي موجود در تصميمات  ي تصميمات ارجاعي، در واقع شمارهها شماره 5
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 .توافقنامه اشاره شده است (c) 54، پاراگراف 7تها، طبق آنچه كه در ماده ينطور حمايو هم ياقدامات سازگار يت و اثربخشيكفا يبررس -ب

بايستي موجب تقويت اجراي  ،شود مالي كه به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي تصميم گرفته شد كه به منظور اجراي توافقنامه، منابع. 13

ها و اقدامات عليه تغييرات اقليمي با توجه به هر دو موضوع كاهش و سازگاري و  ها، مقررات و برنامه هاي كاري آن ها، استراتژي سياست

 .، شودتعريف شده 5ماده براي كمک به دستيابي به اهداف توافقنامه كه در 

 :دیگر تصمیمات مرتبط

ارائه شده است، مورد  (b)2پاراگراف  CP.19/1كه توسط برخي از كشورها مطابق با تصميم معين ملي هاي  مشاركتهاي   گزارش. 52

 .استقبال قرار گرفت

ايت دبيرخانه كنوانسيون كه توسط كشورها در وب سمعين ملي هاي  مشاركتهاي  از دبيرخانه درخواست شد تا به چاپ و نشر گزارش. 54

 .شود، ادامه دهد ثبت مي

كه بتواند براي تهيه و آماده سازي  يو يا هر سازمان يمال يسم هايمکان ياتيعمل يها و نهادها توسعه يافته، سازمان يمجددا از كشورها. 51

INDC ين كشورها را حمايت كنند، خواسته شد تا اكمک نمايد كشورهايي كه ممکن است نياز به حمايت مالي داشته باشند. 

 FCCC/CP/2015/7اند و در سند ارائه شده 2251اكتبر  5كشورها كه تا  INDC يها ج مجموع گزارشياز نتا يليگزارش تحل. 52

 .مورد توجه قرار گرفت ،موجود است

 يطبق برنامه ها 2232و  2221ل كه انجام شده، مجموع سطح انتشارات گازهاي گلخانه اي تا سا ينيادآوري شد كه بر اساس تخمي. 57

INDC گيگاتن  11گراد نخواهد شد ولي ميزان انتشار به سطح يدرجه سانت 2زمين كمتر از  ياي خواهد بود كه متوسط دماكشورها، به اندازه

و  2221 يدوره زمان يبرا INDC يهانسبت به آنچه در برنامهكاهش انتشار  يها تالش يستيخواهد رسيد، لذا اشاره شد كه با 2232در سال 

شدن  يگراد نسبت به سطح قبل از صنعت يدرجه سانت 2شتر از يشتر شود تا افزايش متوسط درجه حرارت بيار بيبسدر نظر گرفته شده  2232

اشاره   55گيگاتن برسد يا اينکه طبق آنچه كه در گزارش ويژه در پاراگراف  42بطوريکه بايستي با اقدامات كاهش، انتشار به  ،متوقف شود

درجه سانتي گراد  1/5سطح انتشاربه اندازه اي كاهش يابد كه متوسط دما به زير  (2از تصميمات مربوط به ماده  55پاراگراف )شده است، 

 .نسبت به قبل از صنعتي شدن برسد

 .ان شده استيآنها ب INDCدر حال توسعه در  يكشورها يسازگار يازهاين تذكر داده شد كه نيهمچن. 51

 يم CP.20/1م يكشورها بر اساس تصم INDCاطالعات مربوط به  يكه در مورد تمام يليرخانه درخواست شد تا گزارش تحلياز دب. 59

در دسترس  2252 يم 2د و تا يبه روز نما 2252ل يآور 4ذكر شده، را تا  (2از تصميمات مربوط به ماده  7پاراگراف ) 7باشد و در پاراگراف 

 .قرار دهد

ش ياز گرما يناش يامدهايدر خصوص پ 2251در سال  يژهيدرخواست شد تا گزارش و( (IPCC يميرات اقليين الدول تغيأت بيهاز . 25

تا آن سال چطور خواهد بود،  يجهان يگلخانه ا يشدن و اينکه روند انتشار گازها يگراد باالتر از سطح صنعت يدرجه سانت 1/5 به ميزان يجهان

 .ه كنديرا ته
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 9ده ما

چنانچه در مشاركت هاي معين ملي براي مقابله با تغيير اقليم آمده است، همه اعضاء موظف به انجام اقدامات بلندپروازانه اي، 

تالش هاي همه اعضاء پيشرفتي را . و با ديد دستيابي به اهداف بند دو اين توافقنامه، هستند 53و  55، 52، 9، 7، 4مطابق با بندهاي 

اصل خواهد كرد، در عين حال تصديق مي شود كه كشورهاي در حال توسعه براي اجراي موثر اين توافقنامه نياز در طول زمان ح

 .به حمايت دارند

 :9تصمیمات ارجاعی به ماده 

معين ملي هاي  مشاركتثبت برنامه  يبرا ،2252مه اول سال يستم ثبت موقت را در نيرخانه درخواست شد تا سياز دب. 32

ها و  كه متعاهدين توافقنامه پاريس در زمينه روش يتوافقنامه در دسترس قرار دهد تا در طول مدت 9ماده ابق با كشورها مط

 .اشاره شده تصويب كنند، در دسترس باشد ،29پاراگراف مربوط به تصميم ها بر اساس آنچه در  ماهيت آن

 1ماده 

ائه شده است، و هدف اعضاء در مقابل رسيدن به اوج جهاني انتشار ار 2به منظور دستيابي به اهداف بلندمدت دما كه در ماده  .5

گازهاي گلخانه اي در اسرع وقت و  با تصديق اينکه رسيدن به اوج انتشار براي كشورهاي در حال توسعه زمان بيشتري نياز دارد 

تعادلي بين منابع انساني توليد گازهاي براي دستيابي به . لذا متعهد به كاهش سريع انتشار بر اساس بهترين دانش موجود شوند و 

گلخانه اي و حذف گازهاي گلخانه اي از طريق چاهک ها، در نيمه دوم اين قرن، بر اساس عدالت، و در متن توسعه پايدار و با 

 .تالش براي ريشه كن كردن فقر را هدف قرار دهند

ابي به آن دارند را به طور متوالي گزارش و ادامه ملي خود كه قصد دستي هاي هر يک از اعضاء بايد اهداف معين مشاركت .2

 .اعضاء بايد اقدامات كاهش انتشار داخلي خود را به قصد دستيابي به مشاركت ها دنبال كنند. دهند

مشاركت هاي معين ملي متوالي هر يک از اعضاء نشان دهنده پيشرفت آنها در مشاركت معين ملي فعلي آن ها و منعکس   .3

هدف بلندپروازانه آنها است كه ممکن است كه مسئوليت هاي مشترک اما متفاوت و توانايي هاي مرتبط با آن با كننده باالترين 

 ..با توجه به شرايط متفاوت مليمنعکس شود

اعضاء كشورهاي توسعه يافته بايد با انجام اهداف كاهش انتشار مطلق خود، مطابق توسعه اقتصادي، به پيشگامي خود ادامه  .4

ضاء كشورهاي در حال توسعه بايد به طور مداوم تالش هاي كاهش انتشار خود را ارتقاء دهند و براي حركت تدريجي اع. دهند

 .به سمت كاهش انتشار و يا محدوديت اهداف اقتصادي در پرتو شرايط مختلف ملي ترغيب  شوند

يت از اعضاء كشورهاي در حال توسعه اجازه ، با تصديق اينکه افزايش حما55و 52، 9براي اجراي اين بند مطابق با بندهاي  .1
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 .بلندپروازي بيشتري در اقدامات را به آنها مي دهد، اين كشورها بايد حمايت شوند

كشورهاي كمتر توسعه يافته و جزاير كوچک در حال توسعه ممکن است استراتژي ها، برنامه ها و اقدامات كاهش انتشار  .2

 .کس كننده شرايط آنها باشد آماده و گزارش نمايندگازهاي گلخانه اي خود را بطوري كه منع

مزاياي همراه كاهش انتشار ناشي از اقدامات سازگاري با تغيير اقليم يا برنامه هاي تنوع سازي اقتصادي اعضاء، مي تواند در  .7

 .نتايج كاهش انتشار ذيل اين بند سهيم باشد

طالعات الزم براي وضوح، شفافيت و درک را، مطابق با همه اعضاء درگزارش دهي مشاركت هاي معين ملي خود، بايد ا .1

 .ارائه دهند  CP.21 / 1تصميم

و هر گونه تصميم مربوط به كنفرانس اعضاء   CP.21 / 1هر عضو بايد مشاركت معين ملي خود را بر اساس تصميم .9

 54وضعيت جهاني مورد اشاره در بند سال يکبار گزارش نمايند و از نتايج بررسي  1كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس، را هر 

 .مطلع شوند

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس، بايد در اولين نشست خود، چارچوب زماني مشتركي براي مشاركت  .52

 .هاي معين ملي در نظر بگيرد

پروازي خود، مطابق با  هر عضو ممکن است در هر زماني مشاركت هاي معين ملي فعلي خود را با ديد افزايش سطح بلند .55

 .دستورالعمل پذيرفته شده توسط كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، تنظيم نمايد

مشاركت هاي معين ملي گزارش شده توسط اعضاء، بايد در سيستم ثبت عمومي كه بوسيله دبيرخانه ايجاد شده است، ثبت  .52

 .گردد

در محاسبه انتشارات ناشي از فعاليتهاي بشر و حذف آن متناسب . ود مسئول باشنداعضاء بايد براي مشاركت هاي معين ملي خ .53

با مشاركت هاي معين ملي خود، اعضاء بايد صداقت محيط زيستي، شفافيت، دقت، كليت ، قابليت قياس و انسجام را ارتقاء داده 

 .متعاهدتوافقنامه پاريس، اطمينان حاصل كنندو از محاسبه دوباره مطابق با دستورالعمل پذيرفته شده توسط كنفرانس اعضاء 

اعضاء بايد در متن مشاركت هاي معين ملي خود، در هنگام به رسميت شناختن و اجراي اقدامات مربوط به تعديل توليد  .54

، با گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليتهاي انساني و حذف آنها، به طور مناسبي، روش هاي موجود و دستورالعمل ذيل كنوانسيون

 .اين بند را در نظر بگيرند 53توجه به مقررات پاراگراف 

اعضاء بايد در اجراي اين توافقنامه، اعضايي كه در مورد اقتصاد متأثر از اثرات اقدامات مقابله اي، نگران هستند خصوصا  .51

 .كشورهاي در حال توسعه، را مورد توجه قرار دهند

اين ماده  2ه اي و اعضاء آن، كه به يک توافق براي اقدام مشترک تحت بند اعضاء، از جمله سازمان ادغام اقتصادي منطق .52

دست يافته اند، بايد دبيرخانه را از شرايط آن توافقنامه از جمله سطح انتشار اختصاص داده شده به هر عضو در دوره زماني 
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ه نوبه خود اعضاء و امضاء كنندگان دبيرخانه نيز ب .مربوطه،  در زمان گزارش  مشاركت هاي معين ملي خود مطلع نمايند

 .كنوانسيون را از شرايط آن توافقنامه آگاه نمايد

و  53باال، مطابق با پاراگراف  52هر يک از اعضاء متعهد بهاين توافقنامه  بايد در قبال سطح انتشار خود، با توجه به پاراگراف  .57

 .در توافقنامه، مسئول باشد 51و  53اين ماده و ماده  54

اي يکپارچه كه خود آن يکي از اعضاء اين  اعضاء به صورت مشترک در قالب چارچوب و يا با سازمان اقتصادي منطقهاگر  .51

اي يکپارچه  اي يکپارچه، به صورت انفرادي يا همراه با سازمان اقتصادي منطقه توافقنامه است، هر عضو سازمان اقتصادي منطقه

اين ماده و  54و  53هاي  اين ماده و پاراگرف 52گونه كه در توافقنامه در پاراگراف عمل كنند، بايد براي سطح انتشار خود همان

 .مطرح شده است، پاسخگو باشند 51و  53هاي  ماده

دهي بلند مدت استراتژي هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، با آگاهي از ماده  تنظيم و گزارش اعضاء بايد براي تدوين، .59

 .ت هاي مشترک اما متفاوت خود و قابليت هاي مربوطه، با توجه به شرايط مختلف ملي، در تالش باشندبا توجه به اصل مسئولي 2

 :1تصمیمات ارجاعی به ماده 

هاي جمعي  برگزار شود تا تمامي كشورها تالش 2251تصميم گرفته شد تا نشستي در جهت تسهيل نمودن مذاكرات متعاهدين در سال . 22

توافقنامه اشاره شده، را به اشتراک بگذارند و در مورد اقدامات  5، پاراگراف 1ماده  ه اهداف بلندمدت كه درخود در ارتباط با توسع

INDC توافقنامه آمده، اطالع دهند 1، پاراگراف 1ماده  خود متعاقب با آنچه در. 

در نظر گرفته اند،  2221ت زمان تا سال مد يبرا CP.20/1خود را مطابق با تصميم  يكه اهداف موردنظر مشاركت مل يياز كشورها. 23

را تهيه و ارسال كنند و بعد از آن  2222خود تا سال معين ملي هاي  مشاركتكه برنامه جديدي از اهداف ( Argues) بطور اجبار خواسته شد

 .سال يکبار آنرا انجام دهند 1هر  يتوافقنامه پاريس برا 9، پاراگراف 1ماده مطابق با 

در نظر  2232براي مدت زمان تا سال  CP.20/1ملي خود را مطابق با تصميم  هاي مشاركت معينكشورهاي كه اهداف همچنين از . 24

، 1ماده سال يکبار طبق  1تهيه و ارسال كنند و اينکار را هر  2222كه برنامه هاي خود را تا سال ( Request)گرفته اند، درخواست شد 

 .توافقنامه انجام دهند 9پاراگراف 

ماه  52تا  9توافقنامه ذكر شده، حداقل  1ماده خود را همانطور كه در معين ملي هاي  مشاركتتصميم گرفته شد كه كشورها بايد برنامه . 12

ها ن توافقنامه پاريس ارائه دهند، تا مراحل شفاف سازي، وضوح و درک اين برنامهيجلسه مربوط به كنفرانس متعاهد( in advance)پيش از 

 .و همچنين گزارش تحليلي كه توسط دبيرخانه تهيه خواهد شد، تسهيل شود( معين مليهاي  مشاركتاهداف )

 1ماده ها و كيفيت بهره برداري و استفاده از سيستم ثبت همگاني را كه در  همچنين از اركان فرعي اجرايي درخواست شد تا روش. 29

توافقنامه پاريس مورد بررسي و  كشورهاي متعاهديندر اولين جلسه كنفرانس اعضاء  توافقنامه اشاره شده است را توسعه دهد تا 52پاراگراف 

 .تصويب قرار گيرد
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مرتبط با آن را بطور مناسبي در  ينطور اسناد حقوقيون و هميتحت كنوانس يکردهايدرخواست شد تا رويه رو APA ياز گروه كار. 35

اشاره شده، به دقت شرح  53، پاراگراف 1ماده كشورها همانطور كه در ين ملي معهاي  مشاركتجهت راهنمايي براي بررسي برنامه هاي 

 : دهد تا در جلسه اول متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد بطوريکه از شفافيت موارد زير نيز اطمينان حاصل شود

مشترک كه توسط  يارهايها و مع كاهش آن را مطابق با روشو  يانسان يها تياز فعال يزان انتشارات ناشيكشورها بايستي م -الف

IPCC ب شده، محاسبه نماينديمورد قبول است و توسط متعاهدين توافقنامه پاريس هم تصو. 

معين هاي  مشاركتها و اجراي برنامه هاي  هاي پايه در ارتباط با گزارش ها از جمله روش كشورها بايستي از پايداري روش -ب

 .حاصل كنند اطمينانملي 

ها را در برنامه  هاي انساني و كاهش آن ها، موجودي انتشار ناشي از فعاليت كشورها تالش كنند كه در خصوص تمامي بخش -ج

 .خودشان در نظر بگيرندمعين ملي هاي  مشاركت

را در نظر  يانسان هاي هاي انتشار و كاهش ناشي از فعاليت نکه چرا برخي از بخشيد يک توضيحي نسبت به ايكشورها با -د

 .ارائه نمايند نگرفته اند

 :دیگر تصمیمات مرتبط

هاي  مشاركتدر دومين و واپسين برنامه اهداف را  ذكر شده  35ف مربوط به تصميم ه در پاراگرامقرر شد تا كشورها دستورالعملي ك. 32

 .ر اولين اهداف موردنظر مشاركت ملي خود استفاده كنندخود بکار ببرند و برخي از كشورها ممکن است كه اين دستورالعمل را دمعين ملي 

خود را قبل از مراحل مربوط به پذيرش، تصويب و الحاق به توافقنامه معين ملي هاي  مشاركتاز كشورها خواسته شد تا اولين گزارش . 22

قبل از ملحق شدن به توافقنامه ارسال  ،راخود معين ملي هاي  مشاركتپاريس در كشور خود، ارسال كنند و اگر كشوري قبال گزارش اهداف 

 .اينکه آن كشور در غيراينصورت تصميم ديگري بگيرد كرده، مي بايست از تمامي قوانين آن رضايت داشته باشد مگر

معين هاي  مشاركتشود تا رهنمودهاي بيشتري را در خصوص خصوصيات و تركيب برنامه هاي  درخواست مي APAاز گروه كاري . 22

 .توافقنامه پاريس بررسي و تصويب شود كشورهاي متعاهد يجاد كند تا در جلسه اول كنفرانس اعضاءاملي 

ها  كشورها به منظور تسهيل نمودن شفاف سازي، وضوح و درک آنمعين ملي هاي  مشاركتموافقت شد تا اطالعات مرتبط با اهداف . 27

اطالعات قابل سنجش مانند دوره يا مدت زمان اجراي برنامه: اين موارد عبارتند ازاز جمله . تواند شامل موارد خاصي باشد، تهيه شود كه مي

 هايي كه گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت ها حتي براي آن ها، دامنه و وسعت برنامه، مراحل برنامه ريزي، مفروضات و رويکردهاي روش

را با توجه به معين ملي هاي  مشاركتجمله اينکه كشورها چطور برنامه هاي كنند، و موارد رفع آن، همينطور از  هاي انساني را برآورد مي

 .گيرند و چطور در جهت دستيابي به اهداف كنوانسيون مشاركت خواهند كرد شرايط ملي خود بعنوان منصفانه يا بلندپروازانه در نظر مي

تهيه شده توسط كشورها رهنمودهاي بيشتري را به منظور تسهيل  از گروه كاري ويژه توافقنامه پاريس درخواست شد تا در مورد اطالعات. 21

 كشورهاي متعاهدها توسط اعضاء  ارائه دهد تا به منظور بررسي و تصويب آنمعين ملي هاي  مشاركتهاي  وضوح، شفافيت و درک گزارش

 .توافقنامه پاريس در اولين نشست خود ارائه شود

امدهاي ناشي از اجراي اقدامات سازگاري تحت اركان فرعي كنوانسيون بايد ادامه يابد و بايستي همچنين تصميم گرفته شد كه انجمن پي. 33

 .در راستاي توافقنامه عمل نمايد

فني و اركان فرعي اجرايي بايد پيشنهادات خود را براي بررسي و تصويب در -عالوه بر اين تصميم گرفته شد كه اركان فرعي و علمي. 34

ها، برنامه كاري و عملکرد انجمن پيامدهاي ناشي  متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهند اين نظرات در مورد روشكشورهاي اولين جلسه اعضاء 
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از اجراي اقدامات سازگاري به منظور پرداختن به اثرات ناشي از اقدامات سازگاري تحت توافقنامه از طريق تقويت همکاري مابين كشورها 

ز اقدامات كاهش تحت توافقنامه و تبادل اطالعات، تجربيات و بهترين اقدامات كشورها به منظور افزايش در خصوص درک اثرات ناشي ا

 .ها در برابر اين اثرات است انعطاف پذيري آن

رخانه ارسال كنند و از يدب يبرا 2222مدت، تا سال  يطوالن يتوسعه كاهش كربن را برا يها ياز كشورها درخواست شد تا استراتژ. 32

 .ت منتشر كنديرخانه را در وب سايارسال شده به دب يها ين استراتژيرخانه خواسته شد تا ايدب

 2ماده 

( d)5پاراگراف  4اعضاء بايد نسبت به حفظ و افزايش چاهک ها و منابع ذخيره گازهاي گلخانه اي، مندرج در ماده  .5

 . كنوانسيون از جمله جنگل ها اقدام نمايند

ياده سازي و حمايت از جمله از طريق پرداخت هاي مبتني بر پي آمدها، چارچوب فعلي اعضاء به اقدام جهت پ .2

رويکردهاي سياسي و انگيزه هاي مثبت جهت اقدامات : دستورالعمل ها و تصميمات پذيرفته شده قبلي كنوانسيون براي 

پايدار و افزايش ذخاير مرتبط با كاهش انتشار ناشي از جنگل زدايي و تخريب جنگل ها و نقش حفاظت، مديريت 

كربن جنگل ها در كشورهاي در حال توسعه و رويکردهاي سياسي جايگزين از قبيل رويکردهاي مشترک كاهش 

انتشار و سازگاري، براي مديريت صحيح و پايدار جنگل ها، با تاكيد بر اهميت ترغيب مزاياي غير كربني مرتبط با اين 

  . چنين روش هايي، تشويق شده اند

 

 6اده م

اعضاء تصديق مي كنند كه بعضي براي اجراي مشاركت هاي معين ملي خود، براي پذيرش اهداف بلندپروازانه بيشتر در  .5

اقدامات كاهش انتشار و سازگاري و ترويج توسعه پايدار و يکپارچگي محيط زيستي همکاري داوطلبانه را انتخاب مي 

 . نمايند

المللي كاهش انتشار  همکاري هاي داوطلبانه كه شامل استفاده از نتايج انتقال بياعضاء بايد ضمن مشاركت در رويکردهاي  .2

در قبال مشاركت هاي معين ملي است، توسعه پايدار و اطمينان از يکپارچگي و شفافيت محيط زيست را، از جمله در اداره 

اره و مطابقت با رهنمودهاي تصويب شده امور ترويج نمايند و بايد براي اطمينان حسابرسي قوي، با اجتناب از شمارش دوب

 .توسط كنفرانس كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس را بکار گيرند

استفاده از نتايج كاهش انتشار منتقل شده بين المللي براي دستيابي به مشاركت هاي معين ملي بايد داوطلبانه و مورد تاييد  .3

 .اعضاء شركت كننده باشد

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و حمايت از توسعه پايدار، تحت اختيار و راهنمايي كنفرانس يک مکانيسم مشاركت براي  .4
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اين مکانيسم بايد توسط يک . اعضاء كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس براي استفاده اعضاء به طور داوطلبانه بنا شده است

 :بايد به قصد بدنه ذيل اعضاء متعاهد توافقنامه پاريس مورد نظارت قرار گيرد و

 ارتقاء كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در ضمن توسعه پايدار -الف

 تشويق و تسهيل مشاركت در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نهادهاي عمومي و خصوصي مورد تاييد هر عضو - ب

منتج به كاهش مشاركت در كاهش سطح انتشار گازهاي گلخانه اي كشور ميزبان كه از فعاليت هاي كاهش انتشاري كه  - ج

انتشار مي شود، سود خواهد برد، مي تواند براي تحقق بخشيدن به مشاركت هاي معين ملي، توسط ساير اعضاء مورد 

 .استفاده قرار گيرد

 ارائه يک كاهش انتشار كلي در توليد گازهاي گلخانه اي جهاني  -د

، در صورتي كه توسط عضو ديگر براي نشان دادن اين ماده 4كاهش هاي انتشار منتج از مکانيسم ذكر شده در پاراگراف  .1

 .دستيابي به مشاركت هاي معين ملي، مورد استفاده قرار گيرد، نبايد توسط كشور ميزبان مورد استفاده قرار گيرد

اعضاء متعاهد توافقنامه پاريس بايد مطمئن شود كه يک سهمي از درآمد حاصل از فعاليت هاي ذيل مکانيسم مورد اشاره در  .2

اين ماده، براي پوشش هزينه هاي اداري، همچنين براي كمک به تامين هزينه هاي سازگاري كشورهاي در حال  4اراگراف پ

 .توسعه كه به طور خاص نسبت به اثرات نامطلوب تغيير اقليم آسيب پذير هستند، استفاده شود

اين ماده را در  4کانيسم مورد اشاره در پاراگراف كنفرانس اعضاء متعاهد توافقتنامه پاريس بايد قوانين، شروط و روش هاي م .7

 . اولين جلسه خود اتخاذ نمايد

اعضاء اهميت دسترسي به روش هاي غير مبتني بر بازاري كه يکپارچه، جامع و متوازن است را، در راستاي اجراي مشاركت  .1

از جمله كاهش انتشار، سازگاري، تامين  هاي معين ملي خود در بستر توسعه پايدار و فقر زدايي به طريقي هماهنگ و موثر،

 .مالي، انتقال فناوري و ظرفيت سازي به طور مناسب براي كمک به اعضاء، تصديق كردند

 :اين روش ها با هدف است

 ترغيب به كاهش انتشار و سازگاري بلندپروازانه -الف

 افزايش مشاركت بخش هاي خصوصي و عمومي در اجراي مشاركت هاي معين ملي و -ب

 ايجاد فرصتهايي براي هماهنگي مابين  اسناد و تمهيدات موسسات مربوطه -ج

اين ماده، چارچوبي براي روش هاي  1به موجب اين سند براي ترغيب روش هاي مبتني بر غير بازار مندرج در پاراگراف  .9

   .مبتني بر غيربازار، جهت توسعه پايدار تعريف شده است

 :6تصمیمات ارجاعی به ماده 
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توافقنامه را تکميل و  2، پاراگراف 6ماده فني كنوانسيون درخواست شد تا دستورالعمل اشاره شده در -از اركان فرعي و اركان علمي. 37

ها در  متعاهد توافقنامه پاريس بررسي و تصويب شود و اطمينان بخشد كه از دوباره كاريكشورهاي توسعه دهد تا در اولين جلسه اعضاء 

هاي انساني و هم در مورد منابع توليد و  هاي تنظيم شده توسط كشورها خصوصا در مورد هم انتشار ناشي از فعاليت شخصوص اساس گزار

 .ها ذيل توافقنامه تهيه شده است، اجتناب شده است آنمعين ملي هاي  مشاركتهاي  ها كه توسط گزارش منابع جذب آن

توافقنامه در  4، پاراگراف 6ماده سم ها را تحت يت مکانيفيها و ك ه پاريس روشمتعاهد توافقنام كشورهاي شنهاد شد تا اعضاءيپ. 31

 :ن كنديير تعين جلسه خود بر اساس موارد زياول

 داوطلبانه مجاز كه هر كشوري درگير آن شده است، يمشاركت ها -الف

 مربوط به كاهش انتشارات، يريو قابل اندازه گ يمدت، واقع يطوالن يايمزا -ب

 ها، مشخص فعاليت حوزه -ج

 افتد،يبه هر حال قرار است اتفاق ب يقيكه به هر طر يزان انتشار اضافيكاهش م -د

 ،(نهادهاي معين شده) ياتيعمل يه و صدور گواهينامه ناشي از اقدامات كاهش انتشار توسط نهادهايدييتا -ه

 .مرتبط با آن يون اتخاذ شده و اسناد حقوقيسكه تحت كنوان ييکردهايموجود و رو يسم هايتجارب بدست آمده توسط مکان -و

اشاره شد را توسعه و  31 ها و فرآيندهاي مکانيسم هايي كه در پاراگراف فني درخواست شد تا قوانين، روش -از اركان فرعي علمي. 39

 .پاريس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد نامهتوافقمتعاهد كشورهاي بسط دهد تا در جلسه نخست اعضاء 

فني درخواست شد تا برنامه كاري تحت چارچوب رويکردهاي مبتني بر غير بازار و در جهت توسعه  -همچنين از اركان فرعي علمي .42

توافقنامه اشاره شده را با هدف بررسي چگونگي افزايش ارتباط و ايجاد همکاري مابين كشورها را  1، پاراگراف 6ماده پايدار را كه در 

 و ظرفيت سازي و چگونگي تسهيل نمودن اجراي آن فناوريجمله كاهش انتشار، سازگاري، منابع مالي، انتقال در مورد موضوعاتي از 

 .ها و هماهنگي رويکردهاي مبتني بر غيربازار را تهيه كند

 42فني درخواست شد تا پيش نويس تصميمات در خصوص برنامه كاري كه در پارگراف  -عالوه بر اين از اركان فرعي علمي. 45

متعاهد توافقنامه پاريس كشورهاي اشاره شده را با توجه به ديدگاه هاي كشورها و به منظور بررسي و تصويب در اولين جلسه اعضاء 

 .ارائه دهد

سازي عمومي  هاي مربوط به آموزش، تحصيالت و آگاه سازي در بخش اطمينان حاصل شود تا در كشورهاي متعهد، ظرفيت. 13

 .شود به اندازه كافي لحاظ مي( مطرح گرديده است توافقنامه توافقنامه 45ماده كنوانسيون و  6همادهمانطور كه در )

  7ماده 

به موجب اين سند اعضاء در خصوص افزايش ظرفيت سازگاري، تقويت انعطاف پذيري و كاهش آسيب پذيري نسبت به  .5

سازگاري مناسب در رابطه با هدف دمايي مندرج در  تغيير اقليم با ديدگاه مشاركت در توسعه پايدار و اطمينان از واكنش

 .، اهداف جهاني سازگاري را بنا گذاشتند2ماده 

اعضاء تصديق كردند كه سازگاري يک چالش جهاني در ابعاد محلي، ايالتي، ملي، منطقه اي و بين المللي است كه جزء  .2

ت از مردم، معيشت و اكوسيستم ها، با در نظر گرفتن كليدي است كه به واكنش بلند مدت نسبت به تغيير اقليم، براي محافظ
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نيازهاي مبرم و فوري اعضاء كشورهاي در حال توسعه كه به طور خاص نسبت به اثرات نامطلوب تغيير اقليم آسيب پذير 

 .هستند، كمک مي كند

اعضاء كشورهاي متعاهد تالش هاي سازگاري كشورهاي در حال توسعه بايد مطابق با رويه هاي اتخاذ شده توسط كنفرانس  .3

 . توافقتنامه پاريس باشد

اعضاء تصديق مي كنند كه در حال حاضر نياز به سازگاري مهم است و ميزان كاهش انتشار بيشتر مي تواند نياز به اقدامات  .4

 .سازگاري بيشتر را كاهش دهد، و در نتيجه هزينه هاي مربوط به اقدامات سازگاري بيشتر را كاهش دهد

ان مي دارند كه سازگاري بايد رويکردي كشور محور، جنسيت محور، مشاركتي و شفاف را با توجه به گروه هاي اعضاء اذع .1

حساس، جوامع و اكوسيستم ها دنبال كند و بايد برپايه بهترين دانش در دسترس و با راهنمايي آن، و دانش گذشته، دانش 

سازي سازگاري در سياست ها و اقدامات اجتماعي و اقتصادي و  بومي مردم و سيستم هاي دانش محلي، با توجه به يکپارچه

 . محيط زيستي به گونه اي مناسب باشد

اعضاء اهميت حمايت و همکاري هاي بين المللي در اقدامات سازگاري با در نظر گرفتن نيازهاي اعضاء كشورهاي در حال  .2

 .ب تغييرات اقليم آسيب پذيرند، را تصديق نمودندتوسعه، به ويژه گروه هايي كه به طور خاص نسبت به اثرات نامطلو

اعضاء بايد همکاري هاي خود را در خصوص ارتقاء اقدامات سازگاري با توجه به چارچوب برنامه كاري سازگاري كانکون  .7

 :و همچنين با توجه به موارد ذيل تقويت كنند

ها،  ده، همچين علوم مرتبط، برنامه ريزي، تجربيات و درس هاي فراگرفته شاقدامات مناسبمشاركت اطالعات، -الف

 سياست ها و اجراي اقدامات مرتبط با سازگاري به طور مناسب،

تقويت ترتيبات نهادي، از جمله آنچه ذيل كنوانسيون توافق نموده اند، براي حمايت از تلفيق اطالعات و دانش و تدارک -ب

 .حمايت فني و راهنمايي اعضاء

ص تغيير اقليم از جمله تحقيقات، مشاهدات سيستماتيک سامانه اقليم و سيستم هاي هشدار تقويت دانش علمي در خصو-ج

و . گرمايش زودهنگام، به طريقي كه موسسات خدماتي مرتبط با تغيير اقليم آگاه و تصميم سازان مورد حمايت  قرار گيرند

 .خدمات تغيير اقليم، آگاه شوند

اسايي شيوه هاي سازگاري موثر، ضرورت سازگاري، الويت ها، حمايت ارائه كمک به كشورهاي در حال توسعه براي شن-د

 شده و دريافت شده براي اقدامات و تالش هاي سازگاري و چالش ها و شکاف ها، در يک طريقه منسجم همراه با ارتقاء

 .مناسب اقدامات

 .بهبود اثربخشي و دوام اقدامات كاهش انتشار-ه

سازمان ملل متحد، به حمايت از تالش هاي اعضاء براي اجراي اقدامات مورد اشاره در  سازمان ها و آژانس هاي تخصصي .1
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 .آن ترغيب مي شوند 1اين ماده، و با توجه به مفاد پاراگراف  7پاراگراف 

، هر عضوي بايد به طور مناسب، در فرايند هاي برنامه ريزي سازگاري و اجراي اقدامات، از جمله توسعه يا بهبود مشاركت ها .9

 : سياست ها و برنامه هاي مربوطه كه مي تواند شامل

 اجراي اقدامات، تعهدات و يا فعاليت هاي سازگاري -الف

 فرايند تنظيم يا اجراي برنامه هاي ملي سازگاري-ب

افراد،  ارزيابي اثرات تغيير اقليم و آسيب پذيري با توجه به اقدامات اولويت بندي شده اقداماتمعين ملي، با در نظر گرفتن-ج

 مکان ها و اكوسيستم هاي آسيب پذير 

 نظارت و ارزيابي و اطالع از سياست ها، طرح ها و اقدامات؛ برنامه هاي سازگاري، و-د

ايجاد انعطاف پذيري در سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي ومحيط زيستي، از جمله از طريق تنوع اقتصادي و مديريت -ه

 پايدار منابع طبيعي

ه طور مناسب، گزارش سازگاري را ارائه و بطور دوره اي آن را به روزرساني كند و ممکن است الويت هاي هر عضو بايد ب .52

 .آن، نيازهاي حمايتي و اجرايي، اقدامات و برنامه ها، بدون ايجاد هرگونه بار اضافي براي كشورهاي در حال توسعه باشد

د به عنوان يک جزء از ساير گزارشات يا اسناد يا در رابطه با آن اين ماده باي 52گزارش سازگاري مورد اشاره در پاراگراف  .55

 . ها، از جمله برنامه ملي سازگاري، به صورت دوره اي، به طور مناسب، به روزرساني و ثبت شود

اين ماده، بايد در سيستم ثبت عمومي كه توسط دبيرخانه ايجاد شده است، ثبت  52گزارشات سازگاري اشاره شده در بند  .52

 . ددگر

اين ماده،  55و 52، 9، 7حمايت مداوم و افزاينده بين المللي بايد به اعضاء كشورهاي در حال توسعه براي اجراي بندهاي  .53

 .فراهم گردد 55و  52، 9مطابق با مقررات ماده هاي 

 اشاره شده بايد،  موارد ديگري از جمله موردهاي زير را در برگيرد 54اقدامات جهاني كه در ماده  .54

 .اقدامات سازگاري اعضاء كشورهاي در حال توسعه شناسايي( الف

 اين ماده؛ 52ارتقاء اجراي اقدام سازگاري با توجه به گزارشات سازگاري مورد اشاره در بند  (ب

 بررسي كفايت و اثربخشي سازگاري و حمايت ارائه شده براي سازگاري؛ و( ج

 اين ماده 5ري مورد اشاره در بند بررسي پيشرفت كلي در رسيدن به هدف جهاني سازگا (د

 :7تصمیمات ارجاعی به ماده 

مشترک به  يها شرفتيپ يچگونگ زمينهكمتر توسعه يافته درخواست شد تا در  يكشورها يو گروه كارشناس يته سازگارياز كم. 42

توافقنامه اشاره شده و  3، پاراگراف 7ماده آنچه در  مطابق بادر حال توسعه انجام داده اند، بپردازند،  يكه كشورها ييها تالش ييشناسا

 .شنهاد شديمات پيدر نظرگرفتن تصم يس برايپار نامهتوافق اعضاء متعاهد ن نشستيآنچه در اول
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 :دیگر تصمیمات مرتبط

متعاهد  ضاءاع ن جلسهيكه در اول يشنهاداتيبا توجه به پ، خود ين برنامه كارير و دوميخواسته شد تا موارد ز يته سازگارياز كم. 43

 :رديس ارائه شده است را در نظر بگيپار نامهتوافقون طبق يكنوانس

 يت ارتباط كاريتقو يبرا ييها راه ييدگاه شناسايبا د  ،2257ون را در سال يموسسات تحت كنوانس يسازگار يكار يبرنامه ها -الف

 .كند ينيبازب ،كشورها  يها با ضرورت يبطور مناسب و به منظور تطابق كاف و هم ها با آن

ها  به آن ينکه بار اضافيدر حال توسعه بدون ا يدگاه كمک به كشورهايبا د يسازگار يازهاين يابيارز يبرا ييها روش ييشناسا -ب

 .ل شوديتحم

وص درخواست شد تا اطالعات الزم در خص ين الملليو ب ي، مليمنطقه ا يموسسات مرتبط با سازمان ملل و موسسات مال ياز تمام. 44

را به كشورها  يمير اقلييو اصالح تغ ياز جمله اقدامات سازگار مٍير اقليينه تغيدر زم ين ماليتأم يها و برنامه ها توسعه كمک يچگونگ

 .ه كننديرخانه تهيق دبياز طر

، است يکه مناسب و ضرورييدر جا يدر خصوص سازگار يمنطقه ا يها يت همکارياز كشورها خواسته شد تا به منظور تقو. 41

 (.53پاراگراف  CP.16/1م يبا توجه به تصم)ند يجاد نمايدر حال توسعه ا يرا خصوصا در كشورها يمنطقه ا يمراكز و شبکه ها

ر موسسه يو سا يامور مال يته دائميكم يكمتر توسعه يافته درخواست شد تا برا يكشورها يو گروه كارشناس يته سازگارياز كم. 42

ن كنفرانس ير توسط متعاهديب موارد زيو تصو يبررس يرا برا يشنهاداتيند و پينما يمساعک يتشرها  عه روشمرتبط به منظور توس يها

 :س ارائه دهنديپار نامهتوافقمتعاهد كشورهاي  ن نشست خود بعنوان اعضاءيدر اول

 در حال توسعه يدر كشورها يگارمرتبط با ساز يت هايحما براي ج كردن كشورها يل بسيالزم به منظور تسه يها برداشتن قدم -الف

 توافقنامه اشاره شده است، 5ماده  طبق آنچه در يجهان يش دماينه محدود كردن متوسط افزايدر زم و

توافقنامه اشاره  (c) 54، پاراگراف7ماده  ها، طبق آنچه كه در تينطور حمايو هم ياقدامات سازگار يت و اثربخشيكفا يبررس -ب

 .شده است

 يبرا ،در حال توسعه ير كشورهايكمتر توسعه يافته و سا يم درخواست شد تا ارائه كمک به كشورهايصندوق سبز اقل بعالوه از. 47

 ين برايو همچن CP.17/5و   CP.16/1م يد، مطابق با تصميع نماين كنند را تسريخود را تدو يسازگار يمل ينکه بتوانند برنامه هايا

 .ديع نمايها را تسر ن كمکيز اين كشورها نيمشخص شده ا ينامههاها، پروژه ها و بر استيس يبعد ياجرا

  8ماده 

اعضاء اهميت پيش گيري، به حداقل رساندن و مقابله با ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب تغيير آب و هوا، از جمله  .5

 .رت را اذعان مي دارندرويدادهاي شديد آب و هوايي و حوادث تدريجي و نقش توسعه پايدار در كاهش خطر ضرر و خسا

دستور العمل و اختيارات مکانيسم بين المللي در خصوص ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب تغيير آب و هوا بايد در  .2

جلسه بعدي كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بحث قرار گيرد و ممکن است همانگونه كه در 

 .اهدين توافقنامه پاريس تصميم گيري شد تقويت شده يا ارتقاء يابدكنفرانس اعضاء كشورهاي متع

اعضاء بايد برپايه همکاري و تسهيل، با توجه به ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب تغيير اقليم، درک، اقدام و حمايت  .3
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 .خود از مکانيسم بين المللي ورشو را ارتقاء دهند

 :جهت ارتقاء درک، اقدام و حمايت ممکن است شامل موارد زير باشددر  بنابراين عرصه هاي همکاري و تسهيل .4

 سيستم هاي پيش هشدار( الف)

 سازماندهي فوري( ب

 حوادث تدريجي( پ

 .رويدادهايي كه ممکن است ضرر و خسارت را دائمي و برگشت ناپذير نمايد( ت

 مديريت و ارزيابي جامع خطرات( ث

 مي و ساير راه حل هاي بيمه ايتسهيالت بيمه خطر، ادغام بيمه اقلي( ج

 ضررهاي غير اقتصادي( چ

 انعطاف پذيري جوامع، معيشت و اكوسيستم ها( ح

مکانيسم بين المللي ورشو بايد با بدنه هاي موجود و گروه هاي كارشناسي ذيل توافقنامه، همچنين بدنه هاي كارشناسي و  .1

 .سازمان هاي مرتبط خارج از توافقنامه همکاري نمايد

 :8یمات مرتبط با ماده تصم

هاي ناشي از تغيير اقليم پس از بررسي و بازبيني آن در  تصميم گيري شد تا مکانيسم بين المللي ورشو در خصوص خسارات و زيان. 41

 .ادامه يابد 2252سال 

ان مخزني براي اطالعات در از كميته اجرايي مکانيسم بين المللي ورشو درخواست شد تا يک موسسه اي براي انتقال ريسک كه بعنو. 49

هاي مديريت جامع  مورد بيمه و انتقال ريسک باشد را ايجاد نمايد تا بدين ترتيب تالش كشورها در جهت توسعه و اجراي استراتژي

 .ريسک تسهيل شود

براي  كارگروه ويژهک ، يخود تعهداتهمچنين از كميته اجرايي مکانيسم بين المللي ورشو درخواست شد تا با توجه به رويه ها و . 12

بطوريکه مناسب چارچوب و گروه كارشناسي كنوانسيون از جمله كميته سازگاري و  ،ها ايجاد نمايد اجرا و طراحي كارها و حل آن

هاي مرتبط و ساير بدنه هاي كارشناسي خارج از كنوانسيون باشد  كميته كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته و بعالوه مناسب سازمان

نظرات و پيشنهادات براي رويکردهاي يکپارچه به منظور جلوگيري و به حداقل رساندن پيامدهاي نامطلوب تغيير اقليم توسعه داده  تا

 .شود

دو به منظور بهره برداري مقرراتي كه در در جلسه بعدي سپس از كميته اجرايي مکانيسم بين  المللي ورشو درخواست شد تا . 15

 .آغاز نمايد و عملکرد پيشرفت كاري خود را در گزارش ساالنه ارائه دهدكار خود را اشاره شد،  12و  49هاي  پاراگراف

توافقنامه الزام آور نيست و يا مبنايي براي هر گونه مسئوليت يا جبران خسارت محسوب  8ماده  همه كشورها موافقت كردند كه.  12

 .شود نمي
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  3ماده 

مالي، براي حمايت از كشورهاي در حال توسعه، با در نظر گرفتن هردو بخش كاهش انتشار  كشورهاي توسعه يافته بايد منابع .5

 . و سازگاري، در كنار وظايف فعلي خود فراهم نمايند

 .بقيه اعضاء براي فراهم نمودن يا ادامه اين قبيل حمايت هاي داوطلبانه ترغيب مي شوند .2

يافته بايد پيشرو بودن در انتقال منابع مالي اقليمي از طريق منابع، ابزار  به عنوان بخشي از تالش هاي جهاني، كشورهاي توسعه .3

و راه هاي مختلف را، با توجه به اهميت نقش منابع مالي عمومي، از طريق فعاليت هاي مختلف شامل حمايت استراتژي هاي 

چنين نقل و انتقاالت منابع مالي اقليمي اين . كشور محور و با در نظر گرفتن الويت هاي كشورهاي در حال توسعه، ادامه دهند

 .بايد نشان دهنده پيشرفتي فراسوي فعاليت هاي پيشين باشد

تأمين منابع مالي بيشتر، با در نظر گرفتن نياز به منابع عمومي و كمک هاي بال عوض براي سازگاري، بايد با هدف دستيابي به  .4

ن استراتژي هاي كشور محور و الويت ها و نيازهاي كشورهاي در تعادل ميان كاهش انتشار و سازگاري و با در نظر گرفت

حال توسعه، خصوصاً آنهايي كه به طور خاص نسبت به اثرات نامطلوب تغيير اقليم آسيب پذيرند و داراي محدوديت هاي 

 .ظرفيتي قابل توجهي هستند، از قبيل كشورهاي كمتر توسعه يافته و اياالت جزيره اي كوچک، باشد

 3و  5كشورهاي توسعه يافته بايد هر دو سال يکبار گزارشي كه نشان دهنده اطالعات كمي و كيفي مرتبط با بندهاي اعضاء  .1

اين ماده است را در صورت امکان به صورت كاربردي، شامل سطوح پيش بيني شده و منابع مالي عمومي، كه براي 

 .كشورهاي در حال توسعه فراهم شده است را ارائه نمايد

، بايد اطالعاتي را كه مرتبط با فعاليت هاي مالي اقليم مي باشند و توسط 54يت جهاني اقدامات اشاره شده در ماده وضع  .2

 .اعضاء كشورهاي توسعه يافته و يا بدنه هاي توافقنامه تهيه شده اند را در نظر بگيرد

اهم شده و انتقال يافته به اعضاء هاي فر كشورهاي در حال توسعه بايد اطالعات شفاف و نامتناقض در خصوص حمايت .7

كشورهاي در حال توسعه از طريق درآمدهاي عمومي را، هر دو سال يکبار مطابق با رويه ها، روش ها و دستورالعمل هاي 

تصريح  53پاراگراف  53مورد قبول اولين جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، همانگونه كه در ماده 

 .ساير اعضاء نيز به انجام اين كار ترغيب شده اند. هيه نمايندشده است، ت

  .ساز و كار مالي كنوانسيون، از جمله نهادهاي عملياتي ، بايد به عنوان ساز و كار مالي اين توافقنامه خدمت كنند .1

كشورهاي در حال  موسسات در خدمت اين توافقنامه از جمله نهادهاي عملياتي ساز و كار مالي كنوانسيون، بايد دسترسي .9

توسعه، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته و اياالت جزيره اي كوچک، به منابع مالي كارآمد را از طريق روش هاي ساده 
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مورد تاييد و تقويت تسهيل نمودن حمايت ها از كشورهاي در حال توسعه در زمينه راهبردها و برنامه هاي ملي اقليم آنها را 

 .تضمين نمايند

  :3یمات ارجاعی به ماده تصم

كه قصد دارند اهداف بسيج  اي توافقنامه، كشورهاي توسعه يافته 3، پاراگراف 3ماده همچنين تصميم گرفته شد كه مطابق با . 14

قنامه ها ادامه دهند، اعضاء متعاهد تواف در زمينه اقدامات معني دار كاهش انتشار و شفافيت اجراي آن 2221خود را تا سال  فعليجمعي 

ميليارد دالر براي هر سال را با در نظر  522بايستي يک هدف جديد با كيفيتي مشخص و با حداقل تأمين مالي  2221قبل از سال پاريس 

 .هاي كشورهاي در حال توسعه تعيين كنند گرفتن نيازها و اولويت

توافقنامه و بر  1پاراگراف  3ماده  مطابق با آنچه درتصميم گرفته شد فرايند شناسايي اطالعاتي كه توسط كشورها تهيه مي شود، . 12

بيست و  درمتعاهد توافقنامه پاريس براي بررسي و تصويب اعضاء ارائه شد، كشورهاي اساس پيشنهاداتي كه در اولين جلسه اعضاء 

 .آغاز شود دومين كنفرانس

توافقنامه بايستي مطابق با رويه ها و  7، پاراگراف 3ماده همچنين تصميم گرفته شد اطمينان حاصل شود تا ارائه اطالعات بر طبق . 17

 .باشد 92مربوط به تصميم دستورالعمل هاي اشاره شده در پاراگراف

هاي عمومي تهيه و مديريت شده  هاي ارزيابي منابع مالي كه بواسطه مشاركت فني درخواست شد تا روش -از اركان فرعي و علمي. 11

توسعه دهد با ( 2251نوامبر )اعضاء كنفرانس توافقنامه براي در نظر گرفتن در جلسه بيست و چهارم  7اراگراف ، پ3ماده اند را مطابق با 

 .متعاهد توافقنامه پاريس ايجاد شود كشورهاي اين ديد كه توصيه هاي الزم براي بررسي و تصويب در اولين نشست اعضاء

هايي كه  ها و دستورالعمل ، روش ها شود، در زمان بهبود رويه يس درخواست ميپار توافقنامههمچنين، از كارگروه ويژه در خصوص . 92

 ، بهبود بخشد؛توافقنامه 3ماده هاي ايجاد شده را، مطابق  به آن اشاره شد، سطح شفافيت از حمايت ،92مربوط به تصميم  در پاراگراف

 :دیگر تصمیمات مرتبط

شود بايستي موجب تقويت  مه، منابع مالي كه به كشورهاي در حال توسعه ارائه ميتصميم گرفته شد كه به منظور اجراي توافقنا. 13

ها و اقدامات عليه تغيير اقليم با توجه به هر دو موضوع كاهش و  ها، مقررات و برنامه هاي كاري آن ها، استراتژي اجراي سياست

 .ف شده، شودتعري 5ماده سازگاري و براي كمک به دستيابي به اهداف توافقنامه كه در 

ها  از جمله اهميت آن براي نتايج مبتني بر پرداخت ،اهميت منابع مالي كافي و قابل پيش بيني مورد تصديق همه كشورها قرار گرفت. 11

ها  هاي اجرايي و ايجاد انگيزه هاي مثبت براي كاهش انتشار از بخش جنگل زدايي و تخريب جنگل و مناسب براي رويکردها و سياست

همچنين براي . ها مورد توجه قرار گرفت ها و تقويت نقش ذخيره كربن توسط جنگل حفاظت و مديريت پايدار جنگلو نقش 

هاي كاهش انتشار و رويکردهاي سازگاري براي مديريت صحيح و  سياست، بر رويکردهاي سياست جايگزين مانند اجراي مشترک

اهميت تشويق در مورد . يركربني مرتبط با چنين رويکردهايي نيز تاكيد مجدد شددر حاليکه در مورد منافع غ ،ها تاكيد شد پايدار جنگل
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هاي دولتي و خصوصي، منابع دو يا چندجانبه مانند صندوق سبز اقليم و منابع جايگزين  هايي از جمله حمايت از بخش هماهنگي حمايت

 .گرفته شدنيز مورد توجه قرار  ،مطابق با تصميمات گرفته شده توسط اعضاء كنفرانس

تصميم گرفته شد كه صندوق سبز اقليم و صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست، نهادهاي سپرده گذار با بهره بردار از مکانيسم . 19

هاي كشورهاي كمتر توسعه يافته و صندوق ويژه تغيير اقليم كه توسط تسهيالت جهاني محيط زيست  مالي كنوانسيون، همچنين صندوق

 .يستي به توافقنامه عمل كنندشود، با اداره مي

تصديق شد كه صندوق سازگاري ممکن است در خصوص موضوعات مرتبط با تصميماتي كه توسط كنفرانس متعاهدين به . 22

 .پروتکل كيوتو و كنفرانس متعاهدين توافقنامه پاريس گرفته شده، به توافقنامه عمل كنند

اشاره شده را مورد بررسي و توجه قرار دهند و  22تا موضوعي كه در پاراگراف  از اعضاء متعاهد به پروتکل كيوتو خواسته شد. 25

 .متعاهد توافقنامه پاريس جهت بررسي در جلسه اول ارائه دهندكشورهاي  نظرات را به اعضاء 

رار دهند و در اشاره شده، را مورد بررسي ق 22به پروتکل كيوتو خواسته شد تا موضوعي كه در پاراگراف  متعاهد ءاز اعضا. 22

 .متعاهد توافقنامه پاريس نظرات خود را ارائه دهند ء كشورهاياعضاخصوص آن در اولين جلسه 

توافقنامه پاريس بايستي دستورالعملي را براي نهادهاي سپرده گذار در جهت اداره مکانيسم متعاهد ء كشورهاياعضاتوصيه شد كه  .23

كنفرانس ي برنامه و ضوابط واجد شرايط مربوط به توافقنامه به منظور انتقال به ها، الويت ها مالي كنوانسيون و در خصوص سياست

 .اعضا، را تهيه نمايند

هاي خود نسبت  همچنين تصميم گرفته شد كه كميته دائمي در خصوص منابع مالي بايستي به توافقنامه در مسير وظايف و مسئوليت .24

 .به كنفرانس اعضاء عمل كند

، از را  محورهاي كشور حمايت از استراتژيجهت منابع  مبادلههمکاري و تا به توافقنامه مصرانه خواسته شداز نهادهاي عمل كننده  .21

كشورهاي در حال توسعه، كمتر  براي حمايت فراهم سازيو از طريق ادامه و رويه هاي تاييد هاي ساده شده و كارآمد  طريق روش

 .و افزايش دهندند كن بطور مناسبي تقويت ،توسعه يافته و جزاير كوچک

 43ماده 

اعضاء به منظور بهبود انعطاف پذيري نسبت به تغيير اقليم و به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، چشم انداز بلند مدتي را  .5

 .در خصوص اهميت تحقق كامل توسعه و انتقال فن آوري به اشتراک گذارند

اقدامات كاهش انتشار و سازگاري ذيل اين توافقنامه و شناخت توسعه  اعضاء بايد، با اشاره به اهميت فناوري براي اجراي .2

 .هاي موجود و ترويج فعاليتها، بايد اقدامات مشاركتي در خصوص توسعه انتقال فن آوري را تقويت نمايند فناوري

 .مکانيسم فناوري ايجاد شده ذيل كنوانسيون بايد در خدمت اين توافقنامه باشد .3

چارچوب فناوري به منظور ارائه دستورالعمل فراگير جهت ترغيب و تسهيل بيشتر اقدامات توسعه و به موجب اين سند يک  .4

انتقال فناوري، در راستاي مکانيسم انتقال فناوري و در جهت حمايت از اجراي اين توافقنامه، براي پيگيري چشم انداز بلند 

 .اين ماده ايجاد مي شود 5مدت مورد اشاره در پاراگراف 
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ع، ترغيب و توانمند سازي نوآوري براي پاسخ موثر بلند مدت به تغيير اقليم و بهبود رشد اقتصادي و توسعه پايدار مهم تسري .1

اين چنين تالشهايي بايد به طور مناسب، توسط مکانيسم فناوري و بوسيله ابزارهاي مالي از طريق مکانيسم هاي مالي ذيل . است

براي تحقيق و توسعه و تسهيل دستيابي و چرخه فناوري براي كشورهاي در حال كنوانسيون، جهت رويکردهاي مشاركتي 

 .توسعه حمايت شود

حمايت، شامل حمايت مالي، بايد به اعضاء كشورهاي در حال توسعه براي اجراي اين ماده، از جمله براي تقويت اقدامات  .2

در نظر گرفتن تعادل در دستيابي به حمايت هاي  مشترک در توسعه و انتقال فن آوري در مراحل مختلف چرخه فن آوري، با

، بايد اطالعات موجود در خصوص 54اقدامات جهاني مورد اشاره در ماده . ارائه شده براي كاهش و سازگاري ارائه شود

 .تالش هاي مربوط به حمايت توسعه و انتقال فن آوري براي اعضاء كشورهاي در حال توسعه را در نظر بگيرد

  :43ماده  جاع داده شده  بهار تصمیمات

سازي، هدف و  شود تا در طي سومين بازنگري جامع اجراي چارچوب ظرفيت درخواست مي( SBI)همچنين، از ركن فرعي اجرايي . 77

 71هاي مربوط به تصميمات  پاراگرافبه عالوه، توسعه اهداف و ساختار با توجه به . سازي پاريس را توسعه دهد ساختار انجمن ظرفيت

اي از تصميمات پيشنهاد شود كه توسط كنفرانس اعضاء در بيست و دومين جلسه  در نهايت، نسخه. در نظر گرفته شود 13و  12و  71الي 

 .گيرد گيري قرار مي مورد بررسي و تصميم

ماده  ذيله آوري بنا شد ، چارچوب فن2252د تا در چهل و جهارمين جلسه خود در مي ش فني درخواست-از ركن فرعي علمي. 21

با اين ديدگاه كه كنفرانس اعضاء . اي آن به كنفرانس اعضاء گزارش دهده توافقنامه شرح داده و در خصوص يافته 4پاراگراف  ،43

گيري و پذيرش با توجه  نامه پاريس براي تصميموافقپيشنهاداتي در خصوص اين چارجوب به اولين جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي ت

 :اين گزارش بايد شامل موارد زير باشد.چوب ارائه دهدبه تسهيل در چار

آوري و  ها، به خصوص نقشه راه فن ن ج آء اجراي نتايآوري و همچنين ارتقا هاي نيازهاي فن روزرساني ارزيابي اجرا و به( الف)

 .هايي با قابليت نقل و انتقال بانکي سازي پروژه هاي پروژه، از طريق آماده  ايده

 .آوري هاي نيازهاي فن هاي فني و مالي براي اجراي نتايج ارزيابي ي ارتقاء حمايتساز آماده( ب)

 .ده انتقال هستندامآهايي كه   آوري ارزيابي فن( پ)

 .دوستار محيط زيست و جامعه هاي آوري افزايش در بهبود محيط زيست براي برطرف نمودن موانع به منظور توسعه و انتقال فن( ج)

 :بطدیگر تصمیمات مرت

آوري اشاره شده در سند  هاي نيازهاي فن آوري در خصوص دستورالعمل ارتقاء اجراي نتايج ارزيابي به گزارش موقت كميته اجرايي فن . 22

FCCC/SB/2015/INF.3 توجه شود. 

ي حمايت از اجراي توافقنامه، آوري اقليم درخواست شد تا در راستا آوري بهبود يافته و از شبکه و مركز فن تصميم گرفته شد مکانيسم فن. 27

 :از جمله موارد زير. وظايف مربوطه بيشتري را به عهده گيرد

 وري آفن  ارائه تحقيق، توسعه و( الف)
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 هاي بومي  ها و ظرفيت توسعه و ارتقاء فناوري( ب)

امه پاريس، از قضاء كشوهاي متعهد توافوري اقليم بايد به كنفرانس اعآ آوري و شبکه و مركز فن تصميم گرفته شد كه كميته اجرايي فن. 29

 .نامه گزارش دهدقها براي حمايت از اجراي تواف هاي آن طريق اركان فرعي در خصوص فعاليت

آوري در حمايت از  مکانيسم فن برايهاي فراهم شده  اي از تاثيرگذاري و كفايت حمايت همچنين، تصميم گرفته شد، يک ارزيابي دوره. 72

 .در موارد مربوط به توسعه و انتقال تکنولوژي انجام گرددنامه قاجراي تواف

آوري اقليم  اي اشاره شده در پاراگراف باال با در نظر گرفتن بازنگري شبکه و مركز فن ها براي ارزيابي دوره براي آغاز شرح هدف و رويه .75

 ينامه برا توافق 54وضعيت جهاني اشاره شده در ماده  هايي براي بررسي و رويه 22، پاراگراف VIIضميمه  CP.17/2اشاره شده در تصميم 

 .ام ركن فرعي اجرايي درخواست شد44در جلسه  2259ام كنفرانس اعضاء در نوامبر 21تصميم گيري و پذيرش در جلسه 

 44ماده 

اً در برخي ظرفيت سازي ذيل اين توافقنامه بايد ظرفيت و توانايي اعضاء كشورهاي در حال توسعه را افزايش دهد، خصوص .5

كشورهاي با حداقل ظرفيت، مانند كشورهاي كمتر توسعه يافته، و آنهايي كه به ويژه نسبت به اثرات نامطلوب تغيير اقليم آسيب 

پذيرند، مثل كشورهاي جزيره اي كوچک، و همينطور، پياده سازي اقدامات سازگاري و كاهش انتشار و توسعه فن آوري، 

ه منابع مالي اقليم، جنبه هاي مربوط به آموزش و پرورش، آموزش و آگاه سازي عمومي، و اشاعه و بکارگيري، دسترسي ب

 .شفاف سازي، گزارش به موقع و دقيق اطالعات، جهت اقدامات موثر براي تغيير اقليم تسهيل گردد

ظرفيت سازي بايد بصورت كشور محور، براساس نيازهاي ملي و پاسخگوي به آنها و با در نظر گرفتن حقوق معنوي كشورهاي  .2

ظرفيت سازي بايد توسط تجربيات آموخته از فعاليت هاي . مروج ظرفيت سازي و در سطوح ملي، محلي و منطقه اي باشد

ايد يک روند مکرر و موثر داشته باشد كه مشاركتي، ميان بخشي و داراي ظرفيت سازي ذيل كنوانسيون رهنمود گرفته باشد و ب

 .قابليت پاسخگويي به هر دو جنس را دارا باشد

كشورهاي توسعه . همه اعضاء بايد در جهت توسعه ظرفيت كشورهاي در حال توسعه براي اجراي اين توافقنامه همکاري نمايند .3

 . در كشورهاي در حال توسعه را افزايش دهنديافته بايد حمايت از اقدامات ظرفيت سازي 

همه اعضاء بايد ارتقاء دهنده ظرفيت كشورهاي درحال توسعه براي اجراي اين توافقنامه از جمله از طريق رويکردهاي  .4

. چندجانبه، دوجانبه و منطقه اي باشند، و بايد به طور منظم در خصوص فعاليت ها و اقدامات ظرفيت سازي گزارش دهند

هاي در حال توسعه نيز بايد به طور منظم پيشرفت هاي حاصله در خصوص اجراي برنامه ها، سياست ها و فعاليت ها و كشور

 .اقدامات ظرفيت سازي  براي اجراي اين توافقنامه را گزارش دهند

له ترتيبات نهادي فعاليت هاي ظرفيت سازي بايد براي حمايت و اجراي اين توافقنامه از طريق ترتيبات نهادي مناسب از جم .1

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد . مناسب ايجاد شده ذيل كنوانسيون كه به اين توافقنامه خدمت مي كنند، ارتقاء يابد

توافقنامه پاريس بايد در اولين جلسه خود تصميمي در خصوص ترتيبات نهادي اوليه براي ظرفيت سازي در نظر گرفته و 



Conference of the Parties 

Twenty-First Session 

Iran National Climate Change Office  

 

 22صفحه 

Rev: 0-1 

 نسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل بیست و یکمین کنفرانس ساالنه متعاهدین کنوا

 .شهني دانش آذينصادقي و مهتاب مقصودي،  ماندانا: كنندگان تهيه

 دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا
 

 .بپذيرند

 :44ماده تصمیمات ارجاعی به 

، ميزان پيشرفت، نياز به توسعه، ميزان 2259شود تا در جلسه بيست و پنجم مورخ نوامبر  همچنين، از كنفرانس اعضاء درخواست مي. 12

به عالوه، كنفرانس اعضاء موظف است تا هر . سازي پاريس را مورد بررسي قرار دهد تاثيرگذاري و بهبود ايجاد شده در انجمن ظرفيت

اين پيشنهادات در اولين . گيرد اين امر با هدف ارائه پيشنهاداتي به كنفرانس اعضاء صورت مي. بيند، اجرا كند مي را مناسب ميگونه اقدا

، 44ماده سازي اشاره شده در  هاي نهادي به منظور دستيابي به ظرفيت پاريس با موضوعيت بهبود سازماندهيتوافقنامه جلسه مربوط به 

 .شوند ه، ارائه مينامتوافق 1پاراگراف 

 :دیگر تصمیمات مرتبط

هاي  هدف اين انجمن برطرف نمودن نيازها و شکاف. سازي پاريس تاسيس شود تصميم گرفته شد تا انجمني با عنوان انجمن ظرفيت .72

قاء هرچه همچنين، اين انجمن در ارت. باشد سازي در كشورهاي در حال توسعه مي موجود در حال حاضر و دوره آتي در اجراي ظرفيت

هاي مربوط به  الزم به ذكر است كه اين انجمن آن دسته از فعاليت. سازي ياري رسان خواهد بود هاي مرتبط با ظرفيت بيشتر فعاليت

 . باشند دهد كه از نظر انسجام و هماهنگي تحت نظارت كنوانسيون مي سازي را پوشش مي ظرفيت

پاريس، برنامه كاري كه در پاراگراف زير به آن اشاره شده است، را مورد بررسي سازي  به عالوه، تصميم گرفته شد تا انجمن ظرفيت .73

 .قرار داده و مديريت كند

 :باشد هاي زير مي اين برنامه كاري شامل فعاليت. لحاظ گردد 2222الي  2254همچنين، مقرر شد تا برنامه كاري براي دوره  .74

هاي  هاي تحت نظارت كنوانسيون كه به اجراي فعاليت برداري ميان نهاد نسخهها و اجتناب از  تشخيص چگونگي افزايش همکاري( الف)

 ؛(هاي تحت نظارت و مستقل از كنوانسيون صادق است اين امر در رابطه با همکاري با موسسه. )پردازند سازي مي ظرفيت

 ها؛ نمودن آنهايي به منظور برطرف  هايي از جنس ظرفيت و پيشنهاد راهکار شناسايي نيازها و شکاف( ب)

 سازي؛ هاي اجراي ظرفيت بهبود در توسعه و انتشار ابزارها و روش( پ)

 اي، ملي و محلي؛ هاي جهاني، منطقه توسعه همکاري( ت)

هاي تحت نظارت كنوانسيون در امور  ها، تجربيات و دروس حاصل از تجربيات نهاد شناسايي و گزينش اقدامات، چالش( ث)

 سازي؛ ظرفيت

اهکارهايي در راستاي اين كه كشورهاي در حال توسعه، توان پذيرش مسئوليت براي ايجاد و حفظ ظرفيت را در طول زمان يافتن ر( ج)

 داشته باشند؛

 اي و محلي؛ هاي ملي، منطقه ها به منظور تقويت ظرفيت در سطح شناسايي فرصت( چ)

ها و  ا و اقدامات نوآورانه، از جمله تبادل اطالعات مربوط به روشها و انسجام ميان فرآينده ها، همکاري توسعه ارتباطات، هماهنگي( ح)

 .هاي تحت نظارت كنوانسيون سازي در ميان نهاد هاي ظرفيت فعاليت

 سازي از  توسعه ظرفيت)سازي  ارائه دستورالعملي به دبيرخانه در ارتباط با نحوه حفظ و توسعه پرتال اينترنتي ظرفيت

 (.طريق اينترنت
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سازي  سازي پاريس به طور ساالنه بر يک حيطه يا موضوع مربوط به تبادالت فني مربوط به ظرفيت شد تا انجمن ظرفيتتصميم گرفته  .71

سازي در يک حيطه به خصوص  هاي موثر در زمينه ظرفيت ها و چالش هدف از اين امر، حفظ دانش بهنگام در موفقيت. تمركز كند

 . است

 .دهي كند سازي پاريس را برگزار و سازمان لسات ساالنه انجمن ظرفيتج( SBI)مقرر است تا ركن فرعي اجرايي  .72

سازي، هدف و  شود تا در طي سومين بازنگري جامع اجراي چارچوب ظرفيت درخواست مي( SBI)همچنين، از ركن فرعي اجرايي  .77

 71هاي مربوط به تصميمات  پاراگراف اف و ساختار با توجه به به عالوه، توسعه اهد. سازي پاريس را توسعه دهد ساختار انجمن ظرفيت

اي از تصميمات پيشنهاد شود كه توسط كنفرانس اعضاء در بيست و دومين جلسه  در نهايت، نسخه. در نظر گرفته شود 13و  12و  71الي 

 .گيرد گيري قرار مي مورد بررسي و تصميم

 . اعالم نمايند 2252سازي پاريس، تا تاريخ نهم مارچ  ظرفيت تصميم گرفته شد تا كشورها، نظرات خود را در رابطه با عضويت در انجمن .71

در نتيجه، . سازي پاريس گردآوري نمايد شود تا اعالم نظر كشورها را در رابطه با عضويت در انجمن ظرفيت از دبيرخانه درخواست مي .79

 .تفاده قرار دادمورد اس( SBI)توان اين سند را جهت بررسي در چهل و چهارمين جلسه ركن فرعي اجرايي  مي

 باشد؛ سازي پاريس شامل موارد زير  تصميم گرفته شد تا موارد مورد بحث در انجمن ظرفيت .12

 اعالم نظر كشورها در خصوص عضويت در انجمن؛ 

 سازي؛ نتايج سومين بازنگري جامع بر اجراي چارچوب ظرفيت 

 ر كشورهاي در حال توسعه؛سازي د گزارش ساالنه تلفيقي دبيرخانه با موضوعيت اجراي چارچوب ظرفيت 

 هاي تحت نظارت كنوانسيون و پيمان كيوتو؛ سازي نهاد گزارش تلفيقي و تاليفي دبيرخانه با موضوعيت امور ظرفيت 

 گزارشاتي در خصوص انجمن دوربان و 

  سازي پرتال ظرفيت. 

را تهيه نموده و اين گزارشات را در شود تا گزارشات پيشرفت كاري فني ساالنه خود  سازي پاريس درخواست مي از انجمن ظرفيت .15

 .و همزمان در جلسات كنفرانس اعضاء در دسترس قرار دهد( SBI)جلسات ركن فرعي اجرايي 

 

 45ماده 

اعضاء بايد به طور مناسب، با در نظر گرفتن اقداماتي به منظور ارتقاء آموزش ، پژوهش و آگاه سازي عمومي تغيير اقليم، مشاركت 

موم به اطالعات، به رسميت شناختن اهميت اين مراحل، با توجه به ارتقاء اقدامات ذيل اين توافقنامه، همکاري عمومي و دسترسي ع

 .نمايند

 :45تصمیمات ارجاعی به ماده 

سازي عمومي  هاي مربوط به آموزش، تحصيالت و آگاه سازي در بخش اطمينان حاصل شود تا در كشورهاي متعهد، ظرفيت. 13

 .شود به اندازه كافي لحاظ مي( مطرح گرديده است توافقنامهتوافقنامه 45ماده كنوانسيون و  6مادهر همانطور كه د)
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 :دیگر تصمیمات مرتبط

پاريس حضور يابند تا راهکارهاي مربوط به بهبود توافقنامه مقرر شد تا از كشورهاي متعهد دعوت شود تا در جلسه اول مربوط به . 14

نامه، تدوين توافقمشاركت ملي و دسترسي عمومي به اطالعات، به منظور ارتقاء در اقدامات مطرح شده در  سازي عمومي، آموزش، آگاه

 .شوند

 49ماده 

به موجب اين سند، به منظور ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل و ترويج اجراي موثر، يک چارچوب ارتقاء شفافيت براي اجرا و  .5

 .يري و با لحاظ ظرفيت ها و ساختارهاي مختلف اعضاء بر اساس تجربه جمعي مي باشدحمايت ايجاد مي شود، كه با انعطاف پذ

با توجه به ظرفيتهاي خود كه به آن  يدر حال توسعه ا ياعضاء كشورها برايماده را  ينمفاد ا ياجرا يدبا سازي فچارچوب شفا .2

را منعکس   يريانعطاف پذ ينماده چن ينا 53در بند  مندرج يها، روش ها و دستورالعمل ها يهرو. ، انعطاف پذير سازددارند يازن

 .كند يم

چارچوب شفافيت بايد بر اساس تمهيدات شفافيت ذيل كنوانسيون و براي ارتقاء آن بنا گردد و با اذعان به شرايط ويژه كشورهاي  .3

، با رعايت احترام به حاكميت ملي و كمتر توسعه يافته و جزيره اي كوچک، بايد به شيوه اي تسهيل كننده، غير تهاجمي، غير تنبيهي

 .اجتناب از قرار دادن بار اضافي بر اعضاء اجرا گردد

 ينب يابيدوساالنه، ارز يگزارشات دوساالنه و گزارشات به روز رسان ي،از جمله گزارشات مل يون،تحت كنوانس يتشفاف يداتتمه .4

، ها، روش ها و دستورالعمل ها يهرو جهت ترسيم يافتياز تجربه در يدبا يل،و تحل يهو تجز يو بازنگر يالملل ينو مشاوره  ب يالملل

 .رددشکل گمت ،ماده ينا  53بر اساس پاراگراف 

همانگونه كه در  يون،كنوانس يندر پرتو هدف ا يماقل ييراز اقدامات تغ يارائه درک روشن ، سازي شفافاقدام هدف ازچارچوب  .1

 يلاعضاء ذ يانفراد يمعين مل يبه مشاركت ها يابيدر دست يشرفتپ يگيريوضوح و پ ، از جملهآمده است مي باشد سند ينا 2ماده 

به  ياطالع رسان يو شکاف ها، برا يازهاها، ن يت، از جمله اقدامات مناسب، اولو7ماده  ساعضاء بر اسا يو اقدامات سازگار 4ماده 

 .54مندرج در ماده  ي اقداماتجهان يتوضع

در شده توسط هر عضو  يافتو درشده فراهم  هاي حمايتدر خصوص وضوح  ايجاد ها، حمايت سازي يتهدف از چارچوب شفاف .2

فراهم  يمال يها يتحما مجموعاز  يكل ينما يکو تا حد امکان،ارائه  55و  52، 9، 7، 4 يماده ها يلذ يماقل ييراقدامات تغ رابطه با

 .است 54مندرج در ماده  ي اقداماتجهان يتبه وضع ياطالع رسان و شده

 :نمايدارائه را  يربه طور منظم اطالعات ز يدهر عضو با .7

ي توسط گلخانه ا يبردن با حذف گازها ينتوسط منابع و از ب يانسان يگلخانه ا يگازها يدتول يگزارش فهرست انتشار مل( الف)

و توسط كنفرانس رفته شده پذي يماقل ييرتغ يدولال ينب يئتتوسط ه مور استفاده اي كهاقدامات مناسب  يروش ها چاهک ها،
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 .يس مورد قبول مي باشدتوافقنامه پار يناعضاء متعاهد

 .4ماده  يلذ يمعين مل يبه مشاركت ها يابيدر اجرا و دست يشرفت هاي حاصلهپ يگيريپ ياطالعات الزم برا( ب)

 .به طور مناسب فراهم كند، 7بر اساس ماده  ي راو سازگار يير اقليماطالعات مربوط به اثرات تغ يدبا ينهر عضو همچن .1

انتقال فن  ي،مال يندر خصوص تام ياطالعات يد،را فراهم نموده اند با يتيكه حما يياعضا يرو سا يافتهتوسعه  ياعضاء كشورها .9

 .يندارائه نما 55و 52، 9ماده  يلذ را، در حال توسعه يارائه شده به اعضاء كشورها يساز يتو حمايت ظرف يآور

سعه بايد اطالعاتي در خصوص حمايت هاي مالي، انتقال فناوري و ظرفيت سازي مورد نياز و دريافت شده كشورهاي در حال تو .52

 .ارائه نمايند 55و  52، 9ذيل ماده 

تحت  CP.21/  5 يممطابق با تصم ي،كارشناس فن يکتوسط  يدماده با ينا 9و  7 يبندها يلاطالعات ثبت شده توسط هر عضو ذ .55

خود دارند، روند  يها يتظرف با توجه به يبازنگر ينا ياز بهكه ن يدر حال توسعه ا ياعضاء كشورها يابر. يردقرار گ يبازنگر

و  كننده يلتسه يشرفتپ يکدر  يداز اعضاء با يکهر  ين،عالوه بر ا. باشد يساز ظرفيت يازهاين ييكمک به شناسا يدبا ي،بررس

 .يندمشاركت نما ،خود يمعين مل يبه مشاركت ها يابين و دستآ يو اجرا 9ماده  يلذ اقداماتچند جانبه، با توجه به 

به مشاركت  يابيو دست ي آنعضو و اجرا يت فراهم شده توسطحمامالحظه د شامل يپاراگراف با ينا يلذ يكارشناس فن يبازنگر .52

ها،  يهاطالعات با رو انطباق يبهبود آن عضو، از جمله بازنگر يها ينهزم يدبا ينهمچن يبازنگر ينا. آن باشد ي متعاقبمعين مل يها

ماده را  ينا 2پاراگراف  يلذ ،عضو نسبت به يريبا لحاظ انعطاف پذ ،ماده ينا 53 بندمندرج در  يروش ها و دستورالعمل ها

 .كشور در حال توسعه باشداعضاء  يطو شرا يمربوطه مل يها يتبا توجه خاص به قابل يدبا يبازنگر. يدمشخص نما

مربوط به  مقدماتجلسه خود،  ضمن كسب تجربه از  يندر اول يدبا يسمتعاهد توافقنامه پار كشورهاي ءكنفرانس اعضا .53

اقدام و   يتشفاف يبرا  ييمشترک، روش ها و دستورالعمل ها يها يهماده، رو يندر مورد مفاد ا يحو توض يون،كنوانس يلذ سازي شفاف

 .كنندبه طور مناسب اتخاذ را  حمايت

 .اي اين ماده بايد از كشورهاي در حال توسعه حمايت شودبراي اجر .54

 .سازي ظرفيت كشورهاي در حال توسعه حمايت شود همچنين در يک روند مداوم،  بايد شفاف .51

 :49تصمیمات ارجاعی به ماده 

رد تا بتوان ظرفيت الزم فني و سازي صورت گي اي در رابطه با ايجاد ظرفيت در راستاي شفاف تصميم گرفته شد تا اقدامات نوآورانه. 11

در راستاي اين اقدامات نوآورانه، از كشورهاي متعهد در حال توسعه در راستاي . فراهم نمود 2222نهادي را براي قبل و بعد از سال 

 (به عنوان يک اولويت مطرح شده استتوافقنامه  49ماده اين مورد در . )شود سازي حمايت مي شفاف

 :هاي زير را دنبال نمايد اقدامات نوآورانه مذكور هدفهمچنين، مقرر شد تا  .12
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ها همسطح با  به طوري كه اين فعاليت. سازي، نهادهاي ملي تقويت شوند هاي مرتبط با شفاف در راستاي اجرايي نمودن فعاليت( الف)

 .هاي ملي قرار گيرند اولويت

 .فراهم شوندتوافقنامه  49ماده  در آموزش، همياري و ابزارهاي مربوطه مهيا گردد تا موارد مذكور( ب)

 .هاي الزم صورت گيرد در افزايش ميزان شفافيت همکاري( پ)

ماده ، كشورهاي در حال توسعه در ايجاد زمينه به منظور اجراي توافقنامه، پاراگراف دوم در 49ماده  تصميم گرفته شد كه مطابق. 29

همچنين، . گردد ها لحاظ مي دهي مانند هدف، تناوب و سطح جزئيات در گزارشپذيري در مواردي  اين انعطاف. پذير باشند انعطاف49

به طوري كه انتخاب اين هدف بازنگري براي . پذيري داشته باشد تواند انعطاف هاي انجام شده توسط كشورها نيز مي در هدف بازنگري

ها و  ها، روش ها بايد در بهبود رويه پذيري انعطاف اما به اين نکته بايد توجه داشت كه اين. كشورها اختياري در نظر گرفته شود

 .به آن اشاره شده است، انعکاس داده شوند 92تصميم  مربوط به هايي كه در پاراگراف دستورالعمل

همچنين، تصميم گرفته شد كه تمام كشورهاي متعهد به استثناء كشورهاي حداقل توسعه يافته و جزاير كوچک در حال توسعه، بايد . 95

به عالوه، كشورهاي حداقل . را در هر دو سال و يا بيشتر تهيه و ارائه نمايند 52و  9، 1، 7هاي  ، پاراگراف49ماده طالعات ارائه شده در ا

 .توانند اين اطالعات را در صورت صالحديد تهيه و ارائه نمايند توسعه يافته و جزاير كوچک در حال توسعه مي

ها و  ها، روش شود تا پيشنهادات خود را در رابطه با رويه پاريس درخواست ميوافقنامه تاز كارگروه ويژه در خصوص . 92

شود بازنگري و  همچنين، از اين كارگروه درخواست مي. بهبود دهدتوافقنامه  53، پاراگراف 49ماده هاي ارائه شده در  دستورالعمل

متناوب اعالم نمايد تا اين موارد توسط كنفرانس اعضاء در بيست و  هاي بعدي را به طور روزرساني صورت گرفته در سال اول و سال به

پاريس در خصوص توافقنامه چهارمين جلسه آن مورد بررسي قرار گيرند و به عالوه، نتايج بدست آمده در جلسه اول مربوط به 

 . سازگاري ارائه شود

ها و  ، روش ها توسعه پيشنهادات مربوط به بهبود رويهشود، در  پاريس درخواست ميتوافقنامه همچنين، از كارگروه ويژه . 93

 :به آن اشاره شد، موارد زير در نظر گرفته شود، 92مربوط به تصميم هايي كه در پاراگراف  دستورالعمل

 دهي و ميزان شفافيت در طول زمان؛ اهميت بهبود در گزارش( الف)

 هاي خود نيازمندند؛ پذيري در ظرفيت اي كه به اين انعطاف سعهپذيري براي كشورهاي در حال تو نياز به ايجاد انعطاف( ب)

 نياز به بهبود در ميزان شفافيت، صحت، ثبات، قابليت قياس و جامع بودن پيشنهادات؛( پ)

 برداري و لحاظ نمودن مسئوليت غير ضروري براي كشورها و دبيرخانه؛ نياز به اجتناب از نسخه( ت)

دهي خود را مطابق با تعهدات خويش به كنوانسيون حفظ  ين امر كه كشورها تناوب و كيفيت گزارشنياز به كسب اطمينان از ا( ث)

 نمايند؛

 نياز به كسب اطمينان از اينکه از شمارش مجدد اجتناب شود؛( ج)

 .نياز به كسب اطمينان از يکپارچگي محيط زيست( چ)
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هايي كه در  ها و دستورالعمل ، روش ها ود، در زمان بهبود رويهش پاريس درخواست ميتوافقنامه از كارگروه ويژه در خصوص . 94

به آن اشاره شد، تجربيات بدست آمده و فرآيندهاي مرتبطي را كه تحت نظارت كنوانسيون هستند، در ، 92مربوط به تصميم پاراگراف 

 .نظر داشته باشند

هايي كه در  ها و دستورالعمل ، روش ها زمان ارتقاء رويهشود، در  پاريس درخواست ميتوافقنامه از كارگروه ويژه در خصوص . 91

 :به آن اشاره شد، موارد زير را در نظر داشته باشد ،92مربوط به تصميم پاراگراف 

 ها نيازمندند؛ هاي خود به آن اي كه در ظرفيت هاي موجود براي كشورهاي در حال توسعه پذيري تمامي انعطاف( الف)

دهي پيشرفت كاري در  و روش كار براي گزارش( INDCs)ر مطرح شده در اهداف معين مشاركت ملي هماهنگي ميان روش كا( ب)

 .هر كشور( INDCs)راستاي نيل به اهداف معين مشاركت ملي 

هاي ملي سازگاري با  ها و اقدامات سازگاري از جمله برنامه ريزي تهيه گزارش توسط كشورها شامل اطالعات مربوط به برنامه( پ)

 .کرد تبادل اطالعات و انتشار دروس فراگرفته شدهروي

 :همچنين، موارد زير را بايد در نظر داشت( ت)

 هاي صورت گرفته؛ حمايت 

 ها در راستاي سازگاري و كاهش؛ بهبود در انتقال و توزيع حمايت 

  ها؛ دهي در رابطه با حمايت جدول معمول براي گزارشقالب بندي رعايت 

 فني -ركن فرعي علمي توجه به مواردي كه توسط (SBSTA) دهي اطالعات مربوط به امور مالي، در نظر  در مورد روش گزارش

 گرفته شده است؛

 تواند شامل نحوه  هاي دريافت شده؛ اين گزارش مي دهي توسط كشورهاي در حال توسعه در خصوص حمايت بهبود در گزارش

 .ها باشد ده از پشتيبانيها، اثرات ايجاد شده و نتايج بدست آم استفاده از حمايت

اطالعات موجود در گزارش ارزيابي دوساالنه و گزارشات ديگر انجمن دائمي امور مالي و نهادهاي مرتبط ديگر تحت نظارت ( ث)

 كنوانسيون؛

 .اي اطالعات مربوط به اثرات اقتصادي و اجتماعي اقدامات مقابله( ج)

هايي كه  ها و دستورالعمل ، روش ها شود، در زمان بهبود رويه پاريس درخواست مي توافقنامههمچنين، از كارگروه ويژه در خصوص . 92

 3ماده هاي ايجاد شده را، مطابق  به آن اشاره شد، سطح شفافيت از حمايت، 53تصميمات مربوط به ماده  1شماره در پاراگراف 

 ، بهبود بخشد؛توافقنامه

ها، فرآيندها و  شود تا از پيشرفت كاري مربوط به بهبود رويه پاريس درخواست ميمه توافقنابه عالوه، از كارگروه ويژه در خصوص . 97

به آن اشاره شد، گزارشي تهيه كند و در جلسات آتي كنفرانس اعضاء ارائه  ،92مربوط به تصميم  هايي كه در پاراگراف دستورالعمل

 .به اتمام رسد 2251اين گزارش بايد تا سال . نمايد

به آن اشاره شد، در  ،92مربوط به تصميم  هايي كه در پاراگراف ها و دستورالعمل ها، روش كه ارتقاء رويه تصميم گرفته شد .91

 .االجرا شدن، به كار رود پاريس به محض الزمتوافقنامه 
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هايت، جايگزين سازي، بايد اجرا شده و در ن هاي مربوط به ساختار شفاف ها و دستورالعمل ها، روش همچنين، مقرر گرديد كه رويه. 99

و تصميم  ،24تا  22و  47تا  42هاي مربوط به تصميمات  پاراگراف CP. 16/1دهي و سيستم بازبيني شود كه در  سنجش، گزارش

2/CP. 17 اند ، لحاظ شده22تا  52هاي  پاراگراف. 

 :دیگر تصمیمات مرتبط

ذ كند تا از اجراي اقدامات نوآورانه در ايجاد شود، ترتيبي اتخا درخواست مي( GEF)از صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست  .17

هاي داوطلبانه تا  تواند شامل مشاركت اين اقدامات مي. پشتيباني نمايد( به عنوان يک اولويت)سازي  ظرفيت در راستاي شفاف

توان  يجه ميدر نت .هاي بعدي تجديد منابع مالي اين صندوق باشد حمايت از كشورهاي در حال توسعه در ششمين دوره و  دوره

 .هاي موجود صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست را تکميل نمود حمايت

سازي در مفاد هفتمين بازنگري مکانيسم مالي مورد بررسي  مقرر شد تا اجراي اقدامات نوآورانه در ايجاد ظرفيت در راستاي شفاف .11

 .قرار گيرد

شود تا در گزارش ساالنه خود  ايي مکانيسم مالي درخواست ميبه عنوان نهاد اجر( GEF)از صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست  .19

به كنفرانس اعضاء مواردي مانند پيشرفت كاري در بخش طراحي، توسعه و اجراي اقدامات نوآورانه در ايجاد ظرفيت در راستاي 

 . را لحاظ نمايد( به آن اشاره شد 11مربوط به تصميم كه در پاراگراف ) 2252سازي از سال  شفاف

  41ادهم

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد به صورت دوره اي، وضعيت اجراي اين توافقنامه را براي ارزيابي مجموع  .5

اين كار . ، تعيين نمايد(اشاره به وضعيت جهاني اقدامات)پيشرفت حاصله از دستيابي به هدف اين توافقنامه و اهداف بلند مدت آن 

ع و تسهيل شده، با در نظر گرفتن كاهش انتشار، سازگاري، ابزارهاي اجرا و حمايت و در پرتو ارتقاء همکاري بايد به روشي جام

 .هاي بين المللي براي اقدامات اقليمي، انجام گردد

س از سال يکبار پ 1و هر  2223كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد اولين وضعيت جهاني اقدامات را در سال  .2

 .آن عهده دار شود، مگر اينکه تصميم ديگري اتخاذ شود

نتيجه اين تعيين وضعيت بايد در يک عزم ملي با روشي مترقي و به روز، بر طبق مقررات اين توافقنامه، همچنين با ارتقاء همکاري  .3

 . ندهاي بين المللي براي اقدامات اقليمي، اقدامات و حمايت هاي خود را به اطالع اعضاء برسان

 :41تصمیمات ارجاع شده به ماده 

آوري اقليم  اي اشاره شده در پاراگراف باال با در نظر گرفتن بازنگري شبکه و مركز فن ها براي ارزيابي دوره راي آغاز شرح هدف و رويهب. 75

 ايامه برنتوافق 41ماده  شده در هايي براي بررسي وضعيت جهاني اشاره و رويه 22، پاراگراف VIIضميمه  CP.17/2اشاره شده در تصميم 

 .ام ركن فرعي اجرايي درخواست شد44در جلسه  2259ام كنفرانس اعضاء در نوامبر 21تصميم گيري و پذيرش در جلسه 
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م الدول تغيير اقلي شود تا در رابطه با اينکه چگونه گزارش ارزيابي هيئت بين درخواست مي( SBSTA)فني -همچنين، از ركن فرعي علمي. 525

به عالوه، گزارشي . رساني كند، اطالعاتي ارائه دهد توافقنامه اطالع 41ماده تواند در رابطه با بررسي وضعيت اجراي اقدامات براي اجراي  مي

 .در اين رابطه به كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس، در جلسه دوم آن ارائه شود

 :41تصمیمات مرتبط با ماده 

به آن  توافقنامه 4شود تا منابع مالي مربوط به بررسي وضعيت اجراي اقدامات كه در بند  پاريس درخواست ميتوافقنامه ژه ز كارگروه ويا. 522

گيرد تا در  اين امر با اين هدف صورت مي. ارائه كند( COP)اشاره شده است، را شناسايي كرده و گزارش مربوطه را به كنفرانس اعضاء 

اين پيشنهادات نبايد به . گيري ارائه شود پاريس، پيشنهاداتي به كنفرانس اعضاء براي بررسي و تصميم افقنامهتواولين جلسه آن در خصوص 

 :موارد زير محدود شوند

 :اطالعاتي در رابطه با( الف) 

 اثرات كلي اهداف معين مشاركت ملي كه توسط كشورها ارائه گرديده است؛ 

 پاراگراف 53و بند   55و  52هاي  ، پاراگراف7ها در گزارشات اشاره شده در بند  يتها، تجربيات و اولو ها، حمايت وضعيت تالش ،

 ؛توافقنامه 7

 گردآوري و تامين پشتيباني؛ 

 الدول تغيير اقليم؛ آخرين گزارشات هيات بين( ب)

 .هاي فرعي گزارشات ركن( پ)

 54ها را براي بررسي وضعيت اجراي اقدامات كه در بند  شود تا رويه پاريس درخواست مي توافقنامهاز كارگروه ويژه در خصوص . 522

گيرد تا در  اين امر با اين هدف صورت مي. به آن اشاره شده است، بهبود بخشيده و گزارشي تهيه و به كنفرانس اعضاء ارائه كند توافقنامه

 .گيري ارائه شود تصميم پاريس، پيشنهاداتي به كنفرانس اعضاء براي بررسي و توافقنامهاولين جلسه آن در خصوص 

 42ماده 

 .به منظور تسهيل اجرا و ارتقاء سازگاري با مقررات اين توافقتنامه، مکانيسمي برطبق اين سند بنا شده است .5

اين ماده بايد از كميته اي تشکيل گردد كه برپايه كارشناسي و تسهيل و در ماهيت و عملکرد، شفاف، غير  5مکانيسم مذكور در بند  .2

 .اين كميته بايد توجه ويژه اي به وضعيت و توانايي هاي ملي اعضاء داشته باشد. غير تنبيهي باشد خضمانه و

اين كميته ذيل رويه ها و روش هاي اتخاذ شده در اولين نشست كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس اداره مي شود   .3

 .توافقنامه پاريس ارائه مي نمايدو گزارش ساالنه اي به كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد 

 :42تصمیمات ارجاعی به ماده 

هاي علمي،  در گرايشدار عضو برجسته و با صالحيت  52به آن اشاره شد، داراي  توافقنامه 2، پاراگراف 42بند مقرر شد تا انجمني كه در . 523

بايد . پاريس انتخاب شوند وافقنامه اعضاء كشورهاي متعاهد جلسهاقتصادي يا قانوني مرتبط باشد كه توسط اعضاء كنفرانس در -فني، اجتماعي
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اي ملل متحد و  سعي شود تا اعضاي اين انجمن از نقاط مختلف جهان انتخاب شوند به طوري كه دو نفر از  اعضا اين انجمن از پنج گروه منطقه

 .رابري جنسيتي نيز در انتخابات رعايت شوديک عضو از جزاير كوچک در حال توسعه و كشورهاي حداقل توسعه يافته باشد و ب

 2، پاراگراف 42بند ها را براي برقراري موثر انجمن اشاره شده در  ها و روش شود تا رويه پاريس درخواست مي توافقنامهاز كارگروه ويژه . 524

ها به اتمام  ابطه با توسعه و بهبود اقدامات و روشپاريس موظف است تا برنامه كاري خود را در ر توافقنامهكارگروه ويژه . بهبود دهد توافقنامه

 .پاريس ارائه دهد توافقنامه اعضاء كشورهاي متعاهدگيري به كنفرانس اعضاء در اولين جلسه  رسانده و گزارشي از آن را براي بررسي و تصميم

 

 46ماده 

 .ين توافقنامه خدمات دهدكنفرانس اعضاء،  به عنوان بزرگترين بدنه كنوانسيون، بايد به  نشست اعضاء ا .5

اعضاء كنوانسيون كه جزء اعضاء اين توافقنامه نيستند ممکن است به عنوان عضو شاهد در جريان مذاكرات در هر جلسه كنفرانس  .2

هنگام كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، تصميمات ذيل . اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس شركت نمايند

 .وافقنامه فقط توسط اعضاء اين توافقنامه اتخاذ مي شوداين ت

هنگام كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، هر عضو از دفتر كنفرانس، نماينده يک عضو از كنوانسيون است اما در  .3

ء اين توافقنامه انتخاب شده اند، آن زمان، كساني كه عضو توافقنامه نيستند بايد بوسيله يک عضو ديگر كه به وسيله تعدادي از اعضا

 .جايگزين شوند

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، بايد تحت بررسي منظمي در خصوص اجراي اين موافقتنامه باشد و در رسالت  .4

توافقنامه را انجام  بايد وظايف مشخص شده براي خود توسط اين . خود، تصميمات الزم براي ارتقاء اجراي موثر آن را اتخاذ نمايد

 :داده و بايد

 .بدنه هاي فرعي را كه معتقد است براي اجراي اين توافقنامه الزم است، ايجاد نمايد ( الف

 .ساير وظايفي را كه ممکن است براي اجراي اين توافقنامه الزم باشد، عمل نمايد( ب

ون بايد با انجام تغييرات الزم ذيل اين توافقنامه اعمال گردد، شرح وظايف كنفرانس اعضاء و رويه هاي مالي بکار رفته ذيل كنوانسي  .1

 .در غير اين صورت با اجماع كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس تصميم گرفته شود

نس اعضاء، اولين نشست كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد با هماهنگي دبيرخانه به طور همزمان با اولين كنفرا .2

جلسات عادي متعاقب كنفرانس اعضاء كشورهاي . بعد از تاريخ الزم االجرا شدن اين توافقنامه، طبق برنامه ريزي برگزار گردد

متعاهد توافقنامه پاريس بايد همراه با جلسات عادي كنفرانس اعضاء برگزار گردد، در غير اين صورت در كنفرانس اعضاء 

 .پاريس تصميم گرفته مي شودكشورهاي متعاهد توافقنامه 

جلسات فوق العاده كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد در زمان ديگري  كه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد  .7
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ه ماه پس از تقاضا، توسط دبيرخانه با اعضاء مکاتب 2توافقنامه پاريس معتقد به لزوم آن است يا عضوي تقاضاي كتبي داشته باشد، 

 .شده و در صورتي كه دو سوم اعضاء حمايت كنند، برگزار گردد

سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي و آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين هر يک از اعضاي دولتي وابسته و يا ناظران  .1

توافقنامه پاريس به عنوان هاي مربوط به آن كه عضو كنوانسيون نيستند، ممکن است در جلسات كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد 

حضور هر بدنه و يا سازماني، اعم از ملي يا بين المللي، دولتي و غير دولتي كه در موضوعات تحت پوشش اين . ناظر حضور يابند

توافقتنامه واجد شرايط هستند و هركسي كه به دبيرخانه تمايل خود براي حضور در جلسات كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد 

پذيرش و مشاركت . مه پاريس را اطالع دهد، در صورتي كه حداقل يک سوم از اعضاء حاضر موافقت نمايند، ممکن استتوافقنا

 .باشد 1ناظران بايد موضوع شرح وظايف مندرج در پاراگراف 

 

  47ماده 

 .كنوانسيون ايجاد شده است بايد در خدمت اين توافقنامه باشد 1دبيرخانه اي كه ذيل ماده  .5

اين كنوانسيون، در خصوص ترتيبات  3، پاراگراف 1كنوانسيون، در خصوص وظايف اين دبيرخانه و ماده  2، پاراگراف 1ماده  .2

دبيرخانه بايد عالوه بر اين، وظايفي را . اتخاذ شده براي تعيين وظايف دبيرخانه، بايد تغييرات الزم براي اين توافقنامه را اعمال نمايد

 .فرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، براي آن مشخص شده است را اعمال نمايدكه ذيل اين توافقنامه و كن

 

 48ماده 

كنوانسيون بنا شده است، بايد به ترتيب به عنوان ركن فرعي  52و  9فني و ركن فرعي اجرايي كه توسط ماده  -ركن فرعي علمي .5

در مفاد كنوانسيون  كه مربوط به عملکرد اين دو ركن است، بايد . يندفني و ركن فرعي اجرايي توافقنامه پاريس خدمت نما -علمي 

فني و ركن فرعي اجرايي توافقنامه پاريس بايد  -جلسات نشست ركن فرعي علمي  .تغييرات الزم براي اين موافقتنامه اعمال گردد

 .ر گرددفني و ركن فرعي اجرايي كنوانسيون برگزا -به ترتيب همراه با جلسات ركن فرعي علمي 

در هنگام . اعضاء كنوانسيوني كه عضو توافقنامه نيستند، ممکن است به عنوان ناظر در مذاكرات جلسات اركان فرعي حضور يابند .2

فني و ركن فرعي اجرايي توافقنامه پاريس، تصميمات ذيل اين توافقنامه بايد فقط بوسيله اعضاء  -جلسات نشست ركن فرعي علمي 

 . شوداين توافقنامه اتخاذ 

كنوانسيون بنا شد، وظايف خود را با توجه به موارد معين اين توافقنامه  انجام دهند،  52و  9هنگامي كه اركان فرعي توسط بند هاي  .3

هر عضو از دفاتر اين اركان فرعي نماينده يک عضو كنوانسيون است اما در زمانيکه عضو توافقنامه نباشد، بايد توسط يک عضو 

 .اء اين توافقنامه و با انتخاب آنها جايگزين شودديگر از ميان اعض
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 43ماده 

اركان فرعي و ساير نهادهاي ايجاد شده توسط يا ذيل كنوانسيون بجز آنهايي كه در اين توافقنامه مندرج شده است، براساس تصميم  .5

فرانس اعضاء كشورهاي متعاهد كن. كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس، بايد در خدمت اين توافقنامه باشند

 .توافقنامه پاريس، بايد تخصيص وظايف نمايد تا توسط اين قبيل اركان فرعي و نهادها اعمال گردد

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ممکن است براي اين قبيل اركان فرعي و ترتيبات نهادي رهنمودهاي بيشتري  .2

 .فراهم نمايد

 

 53ماده 

وافقنامه بايد براي امضاء، در معرض تصويب قرار گرفتن، پذيرش يا تاييد توسط دولت ها و سازمان هاي يکپارچه اقتصادي اين ت .5

در  2257آوريل  25تا  2252آوريل  22اين توافقنامه بايد براي امضاء از تاريخ . منطقه اي كه عضو كنوانسيون هستند مفتوح گردد

پس از آن، از روزي كه اين توافقنامه براي امضاء بسته مي شود، بايد براي الحاق . گشوده شود مقر سازمان ملل متحد در نيويورک

 . اسناد تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق بايد توسط امين اسناد نگهداري شود. باز بشود

ود،  با عضو بودن، بايد به هر سازمان يکپارچه اقتصادي منطقه اي كه بدون هر يک از دولت هاي عضو آن، عضو اين توافقنامه بش .2

در مورد سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي، با يک يا چند كشور عضو، . تمام تعهدات خود ذيل اين موافقتنامه موظف شود

 كه عضو اين توافقنامه نيز مي باشند، سازمان ها و دولت هاي عضو آن، بايد در مورد مسئوليت هاي مربوطه براي انجام تعهدات خود

در چنين مواردي، سازمان ها و كشورهاي عضو، حق استفاده از حقوق ذيل اين توافقتنامه را به  ذيل اين توافقنامه تصميم بگيرند

 .صورت همزمان ندارند

سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي در اسناد تصويب، پذيرش يا تاييد يا الحاقشان بايد ميزان توانايي خود با توجه به مسائل  .3

اين سازمان ها همچنين بايد امين اسناد كه به نوبه خود به اعضاء اطالع رساني مي كند را . تحت پوشش اين توافقنامه  را اعالم كنند

 .،از هر گونه اصالح قابل توجهي در ميزان توانايي خود آگاه سازند

 

 54ماده 

درصد انتشار  11كشور عضو كنوانسيون كه مسئول حداقل  11اين توافقنامه بايد در سيزدهمين روز بعد از تاريخي كه حداقل   .5

 .گازهاي گلخانه اي جهان هستند، اسناد تصويب، پذيرش يا تاييد يا الحاقشان را  ثبت نمايند، الزم االجرا شود

گزارش  است، صرفاً بيشترين مقدار روزآمد  "مجموع انتشار جهاني گازهاي گلخانه اي"اين ماده كه  5هدف انحصاري پاراگراف  .2
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 . شده تا روز قبل از پذيرش اين توافقنامه توسط اعضاء كنوانسيون مي باشد

براي هر كشور يا سازمان يکپارچه اقتصادي منطقه اي كه اين توافقنامه را پس از آن تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق نمايد، اين  .3

يرش يا تاييد يا الحاق اين قبيل دولت ها يا سازمان هاي يکپارچه توافقنامه بايد در سيزدهمين روز بعد از تاريخ ثبت اسناد تصويب، پذ

 .اين ماده، الزم االجرا گردد 5اقتصادي منطقه اي براي اجرا شدن شرايط تنظيم شده در پاراگراف 

ناد ثبت شده اين ماده، اسناد ثبت شده توسط سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي، نبايد عالوه بر اس 5براي اهداف پاراگراف   .4

 .كشورهاي عضو آن باشد

 

 :54تصمیمات ارجاعی به ماده 

سايت خود در روز  ، در وبتوافقنامه 54بند  شود تا در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر در به عالوه، از دبيرخانه درخواست مي. 521

روزرساني  ، اطالعاتي در رابطه با مقادير كلي و درصدي بهو همچنين در گزارش بيست و يکمين جلسه كنفرانس اعضاء توافقنامهگيري  تصميم

اي، گزارشات دوساالنه يا  اي كه توسط كشورها در گزارشات ملي، گزارشات فهرست موجودي گازهاي گلخانه شده انتشار گازهاي گلخانه

 .اند، اعالم نمايد گزارشات دوساالنه به روزشده، به كنوانسيون ارائه كرده

 55ماده 

 .كنوانسيون در خصوص پذيرش اصالحات بايد تغييراتي را در اين توافقنامه ايجاد كند 51قيد شده در ماده  بندهاي

 

 59ماده 

 .كنوانسيون در خصوص پذيرش اصالحات بايد تغييراتي را در اين توافقنامه ايجاد كند 52بندهاي موجود در ماده  .5

از توافقنامه را تشکيل دهند، مگر اينکه به طريق ديگري صراحتاً رجوع به اين هاي اين توافقنامه بايد بخش جدايي ناپذيري  پيوست  .2

ها و هر مطلب مربوطه با  ها، فرم  چنيني بايدبه فهرست هاي اين پيوست. توافقنامه به طور همزمان اشاره به پيوست هاي آن نداشته باشد

 .، محدود شونداي يا اداري است ماهيتي توصيفي كه داراي سرشتي علمي، فني، رويه

 

 51ماده 

 .كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختالفات، بايد تغييرات الزم براي اين توافقنامه را ايجاد كنند 54بندهاي مربوط به ماده 

 

 52ماده 
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 .بايد داراي يک راي باشد( به استثناء موارد مطرح شده در پاراگراف دوم اين ماده)هر كشور   .5

در صورتي كه هر يک از . اي، بايد به تعداد كشورهاي عضو خود، حق راي داشته باشند ادي منطقههاي يکپارچه اقتص سازمان .2

 .عضو  اين سازمان ها از حق راي خود استفاده نمايند، اين سازمان ها نمي توانند از حق راي خود استفاده كنند و بالعکس  كشورهاي

 

 56ماده 

 .امين اسناد اين توافقنامه در نظر گرفته شوددبيرخانه عمومي سازمان ملل بايد به عنوان 

 

 57ماده 

 .هيچ استثنايي در اين اجراي اين توافقنامه وجود ندارد

 

 58ماده 

تواند با ارائه اطالعيه كتبي به امين اسناد از اين  سه سال بعد از زمانيکه اين توافقنامه براي يک كشور الزم االجرا شد، آن كشور مي  .5

 .ظر كندن توافقنامه صرف

شود و يا طي  كند، لغو توافق آن كشور از تاريخ اطالعيه كتبي براي يک سال آغاز مي زماني كه كشوري از توافقنامه صرفنظر مي  .2

تاريخ صرفنظر  بايد از زمان وصول اطالعيه كتبي به ) .گيرد روزهاي بعد از اين تاريخ، طبق آنچه در اطالعيه آمده است، صورت مي

 (.د و يا روزهاي بعد از آن كه در آن اطالعيه كتبي قيد شده استامين اسناد باش

 .نظر كرده است هر كشوري كه از عضويت كنوانسيون خارج شود، بايد به عنوان كشوري لحاظ شود كه از اين توافقنامه نيز صرف .3

 

 53ماده 

، (باشند و اسپانيايي كه همگي به يک اندازه معتبر مياي  هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسيه نسخه) نسخه اصلي اين توافقنامه 

 .بايد توسط دبيرخانه عمومي سازمان ملل نگهداري شود

 

 :مابقی تصمیمات

 ياشاره م نامهتوافقن پس بعنوان ياز ا)م سازمان ملل يراقلييون تغيس تحت كنوانسيپار نامهتوافقمات بعنوان يقرار شد تصم .1

 .اس شودمه هست، اقتبيكه شامل ضم( شود
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به امانت گذاشته شود و جهت امضاء آن  نامهتوافق يرخانه كل سازمان ملل متحد برايمات نزد دبيس تصميش نويپقرار شد  .2

 .ورک باز گذاشته شوديويکا شهر نياالت متحده آمريدر ا 2257ل يآور 25 يال 2252ل يآور 22ن يب

 .ديبرگزار نما 2252ل يآور 22رتبه در  يقامات عالم يرا برا نامهتوافقرخانه كل مراسم امضاء يمقرر شد تا دب .3

رخانه برگزار خواهد كرد را امضاء كنند يكه دب ين توافقنامه را در مراسميون خواسته شد تا ايكشورها عضو كنوانس ياز تمام .4

ل مناسب به اجرا ه را طبق روايب و الحاقيرش، تصويكار را انجام دهند و اسناد مربوط به پذ نين زمان ممکن اييا در زودتر

 .بگذارند

كه  يون مقررات توافقنامه را بطور موقت تا زمانيعضو كنوانس ياز كشورها ينکه ممکن است برخيقرار شد با توجه به ا .5

 .ه كننديرخانه تهيدب يكه بطور موقت انجام شده را برا يا از هر برنامه يشود، انجام دهند لذا درخواست شد تا گزارش ياجبار

 .ل شده استي، تکم4پاراگراف  CP.17.1م يژه در خصوص دستور كار دوربان تصميو يگروه كارثبت شد كه  .6

رات الزم و با در نظر گرفتن ييدمان و با تغيتحت همان چ (APA)س يژه در خصوص توافقات پاريو يمقرر شد تا گروه كار .7

 (2پاراگراف  CP.18/2م يد شده توسط تصمييتا. )جاد شودي، اADPن به دفتر يانتخاب مامور

ن ين جلسه متعاهدياول يبرگزار يو برا الزم االجرا توافقنامهجهت ورود به  APA يم گرفته شد تا گروه كارين تصميهمچن .8

 .س بکار آماده شوديپار توافقنامهمتعاهد  يكنفرانس بعنوان جلسه كشورها

 .هاي مرتبط با اين تصميم، نظارت شود ستعالوه بر آن تصميم گرفته شد كه در مورد اجراي برنامه كاري ناشي از درخوا .9

ن جلسه يشرفت كارها گزارش بدهد و آن را بعد از اوليدرخواست شد تا بطور منظم در خصوص پ APA ياز گروه كار .11

 .ديل نمايمتعاهد توافقنامه پاريس تکم اعضاء كشورهاي كنفرانس

د و يون برگزار نمايكنوانس ين جلسات اركان فرعيب يوستگيبه منظور پ 2252جلسات را تا سال  APAم گرفته شد تا يتصم .11

متعاهد توافقنامه  اعضاء كشورهاي كنفرانسشنهاد شده را در جلسات يپ COPكه در طول  يماتيس تصميش نويپ يستيبا

 .ديه نمايها در جلسه اول ته مات و در نظر گرفتن آنياتخاذ تصم يبراپاريس 

IV . یدگی دارند، نیاز به رس5353اقداماتی که پیش از: 

در . حداكثر تالش براي كاهش انتشار صورت گيرد  ،2222مقرر شد تا از اين امر اطمينان حاصل شود كه در دوره پيش از سال   .522

 :اين راستا اجراي موارد زير الزامي است

ه را در پيمان كيوتو ترغيب نمودن تمامي كشورها براي مشاركت در پيمان كيوتو؛ كشورهايي كه تا به امروز اصالحات دوح( الف)

 .نده اتصويب و اجرا ننمود

كانکون براي توافقنامه اي خود تحت  ترغيب نمودن تمامي كشورهايي كه تا به امروز تعهدي در رابطه با كاهش گازهاي گلخانه( ب)

 .نده اخود در نظر نگرفته و اجرا ننمود
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  1تصميم خود را در تصميم/CP. 191نمايند تا در اجراي كامل تصميم  ، تصريح 4و  3هاي  ، پاراگراف/CP. 13  سرعت

افزايش داده شود تا بتوان از اين امر اطمينان  2222بخشيده شود و ميزان كاهش در حالت بلندپروازانه براي دوره پيش از 

 .گيرد ها در راستاي كاهش انتشار تحت نظارت كنوانسيون توسط تمامي كشورها صورت مي حاصل كرد كه حداكثر تالش

شود تا در اسرع  اند، دعوت مي رساني شده دو ساالنه خود را ارائه نداده روز اي كه اولين گزارش به از كشورهاي در حال توسعه( ت)

 .وقت اين گزارش را تهيه و ارائه نمايند

ت كانکون مشاركت ها و فرآيندهاي بازبيني موجود تحت نظارت توافقا دهي ها، گزارش تمام كشورها ترغيب شوند تا در سنجش( ث)

 .گيرد ها صورت مي آن انتشار اين امر با هدف نمايش پيشرفت ايجاد شده در اجراي تعهدات كاهش. نمايند

بدون شمارش مجدد واحدهاي )نفعان متعهد و غيرمتعهد  توسط ذي را شوند تا لغو كردن داوطلبانه گواهي كربن كشورها تشويق مي .527

شود كه براي دوره دوم تعهدات، داراي  هاي انتشاري مي هاي كاهش اين امر شامل گواهي. افزايش دهند( مورد نظر پيمان كيوتو

 . اعتبارند

از جمله )المللي انتقال يافته  ها ترغيب شوند تا گزارشي شفاف در رابطه با نتايج ميزان كاهش بين كشورهاي ميزبان و خريدار گواهي .521

هدف از اين و واحدهاي كاهشي كه تحت نظارت پيمان . تهيه نمايند( ات بين الملليدهي به تعهد نتايج مورد استفاده به منظور پاسخ

 .كيوتو هستند، بهبود در يکپارچگي محيط زيست و اجتناب از شمارش مجدد است

هاي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي اقدامات داوطلبانه كاهشي و همچنين مزاياي چند طرفه براي سازگاري، سالمت و  ارزش .529

 .به رسميت شناخته شوندبايد عه پايدار توس

، پاراگراف CP. 19/1، فرآيندهاي سنجش فني موجود مربوط به كاهش انتشار كه در تصميم 2222الي 2252مقرر شد تا در دوره  .552

قويت بهبود يافته و ت ،شده ها اشاره شده است، مطابق با دانش علمي به روز به آن 59، پاراگراف CP. 20/1و تصميم ( الف)  1

 :شوند اقدامات مربوطه شامل موارد زير مي. شوند

المللي تشويق شوند تا در صورت صالحديد در اين پروسه كه شامل موارد زير  هاي بين كشورها، نهادهاي كنوانسيون و سازمان( الف)

 :است، مشاركت نمايند

 نفعان غير عضو؛ همکاري با ذي 

 اي؛ مله تجربيات و پيشنهادات بدست آمده از وقايع منطقهبه اشتراک گذاشتن تجربيات و پيشنهادات، ازج 

 هاي ملي توسعه پايدار  هايي كه در طي اين فرآيند مطابق با اولويت ها، اقدامات و فعاليت مشاركت در تسهيل اجراي سياست

 اند؛ تعريف شده

رهاي عضو در حال توسعه و كارشناسان با توجه به نظر اعضاء، تالش شود تا دستيابي و مشاركت در اين فرآيند توسط كشو( ب)

 .غيرعضو بهبود يابد

 :شود تا آب و هوايي مطابق با ضوابط كاري خود درخواست ميفناوري مركز و شبکه  ،از انجمن اجرايي

 هاي خود را در راستاي ياري رساندن و حمايت از كشورها در افزايش  در جلسات كارشناسان فني شركت نموده و فعاليت

 .ها و اقدامات تعريف شده در طي اين فرآيند، بهبود بخشند ستاجراي سيا
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 ها،  به صورت مرتب، در طي جلسات كارشناسان فني در خصوص پيشرفت كار صورت گرفته در تسهيل اجراي سياست

 . اند، به روز رساني صورت گيرد ها و اقداماتي كه در طي اين فرآيند تعريف شده فعاليت

 هاي خويش، تحت اين فرآيند به كنفرانس اعضاء ارائه دهند ود، اطالعاتي در رابطه با فعاليتدر گزارش ساالنه مشترک خ. 

پيشنهادات مناسب رشد و آب و هوايي استفاده موثر نموده تا بتوانند در توسعه فناوري شوند تا از مركز و شبکه  كشورها تشويق مي( ت)

 .اي دارند، مساعدت شوند نواحي كه پتانسيل باال براي كاهش گازهاي گلخانه اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي در پروژه هاي ترقي 

كنندگان را درباره  نهادهاي اجرايي مکانيسم ملي كنوانسيون تشويق شوند تا در جلسات كارشناسان فني مشاركت كرده و شركت .555

شده در طي فرآيند بازرسي فني، آگاه ها و اقدامات تعريف  ها، فعاليت ها در سهولت پيشرفت كار در اجراي سياست سهم آن

 .نمايند

به آن اشاره شده را سازماندهي كرده و نتايج آن را كه شامل  552شود تا  فرآيندي كه در پاراگراف  از دبيرخانه درخواست مي .552

 .باشد، انتشار دهد موارد زير مي

جلساتي . سات مکرر كارشناسان فني سازماندهي شوندمرتبط، جلتخصصي هاي  با لحاظ نمودن نظر انجمن اجرايي فني و سازمان( الف)

 .پذيري و با قابليت تکرار، تمركز دارند ها و اقدامات به منظور دستيابي به بهترين اقدامات با پتانسيل مقياس كه بر سياست

توان از اطالعات بدست آمده  در نتيجه، مي. سازي شود به آن اشاره شد، بهنگام( الف) 552به طور ساالنه جلساتي كه در پاراگراف ( ب)

توان از  همچنين مي. به آن اشاره شد، استفاده كرد( پ) 552گذاري كه در پاراگراف  اي خالصه براي سياست در اين جلسات، براي نسخه

ستاي ها و اقدامات در را اين اطالعات در تهيه گزارش فني در خصوص مزاياي مربوط به كاهش و مزاياي چند طرفه ناشي از سياست

چنيني بهتر  اطالعات اين. ها استفاده نمود هايي براي حمايت از اقدامات آن كاهش انتشار و همچنين گزينهبودن  بهبود ميزان بلندپروازانه 

 .است به صورت اينترنتي و به سادگي در دسترس قرار گيرند

اي خالصه براي  ها اشاره شده است، نسخه به آن 522كه در پاراگراف سرگروه هايي با مشورت هاي انجام شده با  با توجه به( پ

هاي ويژه به منظور دستيابي به بهترين اقداماتي با قابليت تکرار و  گذاران تهيه شود كه اطالعاتي در رابطه با اقدامات و سياست سياست

را و اقدامات نوآورانه مربوطه نيز هاي مختلف براي پشتيباني از اج همچنين، اين نسخه خالصه شامل گزينه. پذير را شامل شود مقياس

به عالوه، اين نسخه به عنوان اطالعات اوليه مورد . اين نسخه بايد حداقل دو ماه پيش از هر جلسه كنفرانس اعضاء چاپ شود. باشد مي

 .گردد به آن اشاره شده، لحاظ مي 525استفاده در واقعه مهمي كه در پاراگراف 

علمي سازماندهي -به طور مشترک توسط ركن فرعي اجرا و ركن فرعي فني 552پاراگراف  مقرر شد كه فرآيند اشاره شده در .553

 .اجرا شود 2222شده و به طور پيوسته تا سال 

به آن اشاره شده، صورت گيرد تا بر ميزان تاثيرگذاري آن  522همچنين، تصميم گرفته شد تا بازبيني بر فرآيندي كه در پاراگراف  .554

 .افزوده شود

سازي توسط كشورهاي توسعه يافته، بهبود يابد تا  آوري الزم و كافي، در رابطه با ظرفيت شرايط مالي، پشتيباني و فن بنا شد تا .551

شوند تا ميزان  در اين راستا شديدا كشورهاي توسعه يافته ترغيب مي. افزوده شود 2222برميزان بلندپروازانه تعيين شده قبل از سال 

بيليون دالر  552به طوري كه با در دست داشتن يک نقشه راه جامع براي دستيابي به مبلغ . ندحمايت مالي خود را افزايش ده



Conference of the Parties 

Twenty-First Session 

Iran National Climate Change Office  

 

 31صفحه 

Rev: 0-1 

 نسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل بیست و یکمین کنفرانس ساالنه متعاهدین کنوا

 .شهني دانش آذينصادقي و مهتاب مقصودي،  ماندانا: كنندگان تهيه

 دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا
 

در اين راستا، منابع مالي مربوط به سازگاري نسبت به مقادير فعلي . براي كاهش و سازگاري، اقدام نمايند 2222آمريکايي تا سال 

 .سازي نيز بيش از پيش ايجاد شود آوري و ظرفيت فن هايي در رابطه با به صورت چشمگيري افزايش يافته و حمايت

تصميم گرفته شد تا گفت و شنودي در رابطه با بيست و دومين جلسه كنفرانس اعضاء صورت گيرد تا پيشرفت كاري در اجراي  .552

منابع مالي  هاي مربوطه در راستاي بهبود در گردآوري مورد بررسي قرار گرفته و فرصت 4و  3هاي  پاراگراف CP. 19/1تصميم 

اين امر با هدف شناسايي راهکارهايي به منظور افزايش ميزان . سازي شناسايي گردد آوري و ظرفيت به منظور توسعه و انتقال فن

هاي مربوطه به منظور  اين راهکارها شامل شناسايي فرصت. گيرد اثرات كاهشي براي تمامي كشورها صورت مي بودن بلندپروازانه

 .باشند ها و بهبود محيط زيست مي ي و توزيع حمايتارتقاء در گردآور

توسط دبيرخانه عمومي ملل متحد، مطرح شد،  2254دسامبر  23از نتايج مربوط به دستوركار ليما كه در جلسه اقليمي كه در تاريخ  .557

 .شود قدرداني مي

شود و ثبت اين اقدامات توسط نهادهاي مستقل نفعان غير متعهد در راستاي افزايش گستره اقدامات اقليمي استفاده  هاي ذي از تالش .551

 .گيرد تصميم گيرنده براي چارچوب اقدامات اقليمي مورد تشويق قرار مي

ها سرعت يافته و در نتيجه اقدامات مربوط به كاهش و  نفعان غيرمتعهد كار كنند تا تالش شوند تا مستقيما با ذي كشورها تشويق مي .559

 .سازگاري تقويت شوند

افزايش  521و  552شوند تا مشاركت خود را در فرآيندهاي اشاره شده در پاراگراف  نفعان غير متعهد تشويق مي همچنين، ذي .522

 .دهند

اي درباره دستوركار ليما، پاريس و در خصوص هر جلسه كنفرانس  ، جلسه25پاراگراف  CP. 20/1توافق شد تا مطابق با تصميم  .525

 :شود ه در اين جلسه به امور زير پرداخته ميك. تشکيل شود 2222-2252اعضاء در طول دوره 

و  552هاي  ها و اقداماتي الزم در فرآيندهاي اشاره شده در پاراگراف هايي در سطح سردمداران در راستاي اجراي سياست مشاركت( الف)

به ( پ) 552كه در پاراگراف گذاران  توان از مباحث مذكور و نتايج آن در نسخه خالصه براي سياست مي. بيش از پيش تقويت شوند 521

 .آن اشاره شد، استفاده نمود

ها و اقدامات  ها، از جمله اجراي سياست بستگي ها و هم هاي داوطلبانه موثر و يا جديد، نوآوري ايجاد فرصتي براي معرفي تالش( ب)

گذاران كه در پاراگراف  خالصه براي سياستها اشاره شد و در نسخه  به آن 521و  552هاي  مورد نياز براي فرآيندهايي كه در پاراگراف

 .به آن اشاره شد، صورت گيرد( پ) 552

هاي داوطلبانه جديد و يا  بستگي ها و هم ها، نوآوري و تالششود  وضعيت پيشرفت كاري مربوطه مورد بررسي قرار گيرد و ارزيابي ( پ)

 .شود موثر، سازماندهي 

نفعان غيرمتعهد و اقدامات نوآورانه  المللي، ذي هاي بين موثر اعضاء برجسته، سازمانهايي مناسب و مکرر براي مشاركت  فرصت( ت)

 .المللي ايجاد شود مشاركتي بين
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در سطح سردمداران در نظر گرفته شوند تا از طرف رئيس كنفرانس اعضاء اقدام نموده تا طي سرگروه تصميم گرفته شد تا دو  .522

ها و هم  هاي جديد، نوآوري هاي موجود و افزايش ايجاد تالش راي موفق تالش، اج2222-2252هاي موثر در دوره  مشاركت

 .هاي داوطلبانه نوين و يا موثر از جمله موارد زير، را تسهيل كنند بستگي

اي كه در  همکاري با دبيرخانه اجرايي و رئيس فعلي و آتي كنفرانس اعضاء در راستاي ايجاد هماهنگي براي واقعه ساالنه( الف)

 به آن اشاره شد؛ 525اگراف پار

هايي كه منجر به افزايش اقدامات داوطلبانه نوآورانه در دستور  نفعان غيرمتعهد؛ از جمله مشاركت مشاركت با اعضاء عالقمند و ذي( ب)

 .پاريس گردد-كار ليما

ها اشاره شده  به آن( الف) 532و  (الف) 552هاي  دستورالعملي در رابطه با سازماندهي جلسات كارشناسان فني كه در پاراگراف( پ)

 است، تهيه و به دبير خانه ارائه شود؛

ها اشاره شده است، بايد در طول مدت دو سال به طور پيوسته موارد زير  به آن 522كه در پاراگراف سرگروه همچنين مقرر شد كه  .523

 :را به اجرا رسانند

را در نظر بگيرد كه براي يک سال از روز انتخاب تا آخرين گروهي سررئيس كنفرانس اعضاء در بيست و يکمين جلسه، بايد ( الف)

 .رساني كند  روز كنفرانس اعضاء در جلسه بيست و دوم، خدمت

را لحاظ كند كه در طي دو سال از روز انتخاب تا آخرين روز سرگروهي رئيس كنفرانس اعضاء در بيست و دومين جلسه بايد ( ب)

 .خدمت رساني نمايد( 2257نوامبر )بيست و سوم  برگزاري كنفرانس اعضاء در جلسه

را در نظر گيرند كه براي دو سال خدمت رساني كرده و در امور كاري سرگروهي سپس، رؤساي بعدي كنفرانس اعضاء بايد ( پ)

 .انتخاب شده پيشين را نيز به نتيجه برساندسرگروه هاي 

به  522كه در پاراگراف سرگروهي د تا از امور مربوط به كشورهاي شو هاي مرتبط دعوت  از تمام كشورهاي عالقمند و سازمان .524

 .ها اشاره شد، حمايت كنند آن

 .اندازي شود ، فرآيند بازرسي فني در خصوص سازگاري راه2222-2252تصميم گرفته شد تا در دوره  .521

اشاره شد، تالش خواهد شد تا به آن  521همچنين، مقرر شد كه در فرآيند بازرسي فني در خصوص سازگاري كه در پاراگراف  .522

 .شوند ها و افزايش درک و اجراي اقدامات سازگاري شناسايي  پذيري هاي مهم در راستاي افزايش مقاومت، كاهش آسيب فرصت

به طور مشترک توسط ركن فرعي اجرا و ركن  521به عالوه، تصميم گرفته شد تا فرآيند بازرسي فني اشاره شده در پاراگراف  .527

 .فني سازماندهي شود و توسط انجمن سازگاري اداره شود-فرعي علمي

 :، موارد زير دنبال شوند521بنا شد تا در فرآيند اشاره شده در پاراگراف  .521

 گذاري تجربيات، دروس فراگرفته شده و اقدامات مناسب؛  تسهيل در به اشتراک( الف)

مات كاهشي را بهبود ببخشند؛ از جمله اقداماتي كه گوناگوني گيري، اجراي اقدا توانند به طور چشم شناسايي اقداماتي كه مي( ب)

 .اقتصادي را بهبود بخشيده و مزاياي چند جانبه در راستاي كاهش انتشار دارند

 ترويج اقدامات مشاركتي در راستاي سازگاري؛( پ)
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 .ها و اقدامات ويژه ها، روش استهايي به منظور بهبود محيط زيست و شرايط الزم براي سازگاري در مفاد سي شناسايي فرصت( ت)

به آن اشاره شد، فرآيند،  521همچنين، تصميم گرفته شد تا در فرآيند بازرسي فني در خصوص سازگاري كه در پاراگراف  .529

 .به آن اشاره شد، در نظر گرفته شود 552ها، نتايج و دروس فراگرفته شده از فرآيند بازرسي فني كه در پاراگراف  ها، خروجي رويه

اين حمايت شامل . به آن اشاره شد، حمايت كند 521از دبيرخانه درخواست مي شود تا از فرآيند بازرسي فني كه در پاراگراف  .532

 :باشد موارد زير مي

 ها، راهکارها و اقدامات ويژه؛ سازماندهي جلسات مکرر كارشناسان فني با تمركز بر سياست( الف)

گذاران كه در  ها اشاره شد و نتايج آن كه در نسخه خالصه براي سياست به آن( الف) 532براساس جلساتي كه در پاراگراف ( ب)

ها آماده شود تا اقدامات سازگاري و  گيرد، گزارش فني به طور ساالنه در خصوص فرصت مورد استفاده قرار مي( پ) 552پاراگراف 

اطالعات بايد به صورت اينترنتي و به سادگي در دسترس قرار  كليه اين. هايي در راستاي پشتيباني از اجرا بهبود يابد همچنين گزينه

 .گيرند

، انجمن سازگاري همکاري داشته و راهکارهايي را شناسايي كند و 521تصميم گرفته شد كه در فرآيند اشاره شده در پاراگراف  .535

هادها و موسسات تحت نظارت هاي موجود مربوط به برنامه كاري مرتبط به سازگاري، ن اين راهکارها بر اساس سازماندهي

 . كنوانسيون در نظر گرفته شده و همسوسازي شوند

 521، ارزيابي از فرآيند اشاره شده در پاراگراف 522همچنين، تصميم گرفته شد تا با توجه به ارزيابي اشاره شده در پاراگراف  .532

 .صورت گيرد تا ميزان اثرگذاري آن افزايش يابد

را تا سوم فوريه  522هاي اشاره شده در پاراگراف  شود تا اطالعاتي در خصوص فرصت ر دعوت ميهاي ناظ از كشورها و سازمان .533

 .ثبت نمايند 2252

V .نفعان غیرمتعهد ذي 

نفعان غير متعهد شامل  اين ذي. شود تا در برابر تغييرات اقليمي پاسخگو باشند نفعان غير متعهد استقبال مي هاي تمامي ذي از تالش .534

 .باشند هاي مالي، شهرها و ديگر مسئوالن محلي مي بخش خصوصي، موسسهجامعه مدني، 

ها و اقدامات حمايتي خود را افزايش  شود تا تالش ها اشاره شد، دعوت مي به آن 534نفعان غير متعهدي كه در پاراگراف  از ذي .531

همچنين، . ات مخرب تغيير اقليم كاهش يابدپذيري ناشي از اثر يا مقاومت ايجاد شده و آسيب/ داده تا از ميزان انتشار كم شود و

 .به آن اشاره شد، نمايش داده شود 551گيري كه در پاراگراف  نهادهاي مستقل در تصميم

هاي محلي و مردم بومي در راستاي پاسخ به تغيير اقليم به رسميت  هاي انجمن ها، اقدامات و تالش آوري نياز به بهبود دانش، فن .532

گذاري بهترين اقدامات در رابطه با كاهش و سازگاري با روشي جامع و  براي تبادل تجربيات و به اشتراکشناخته شود و چارچوبي 

 . يکپارچه در نظر گرفته شود

گذاري كربن  هاي داخلي و قيمت هاي كاهش انتشار، از جمله ابزاري مانند سياست همچنين، اهميت نقش ايجاد انگيزه براي فعاليت .537

 .به رسميت شناخته شود

VI .اي موضوعات اداري و بودجه 
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ها توجه شود تا توسط دبيرخانه كه در اين تصميم به آن اشاره شد، انجام پذيرد و  بيني شده براي فعاليت اي پيش به الزامات بودجه .531

 .هاي مربوط به اين تصميم، با توجه به منابع موجود مالي اجرا شوند درخواست شود كه فعاليت

از جمله اقداماتي كه در اين تصميم به آن اشاره )ر دادن منابع بيشتر در راستاي اجراي اقدامات مرتبط بر ضرورت در دسترس قرا .539

 .به آن اشاره شد، تاكيد شود 9و اجراي برنامه كاري كه در پاراگراف ( شد

 .شوند تا سهمي داوطلبانه براي اجراي به موقع اين تصميم داشته باشند كشورها ترغيب مي .542

 




