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"توافقنامه پاریس"
 اعضاء چارچوب كنوانسيون تغيير آب و هوا از اين پس كنوانسيون ناميده مي شود.
 پيگيري پلت فرم دوربان كه براي افزايش اقدامات توسط تصميم  1/CP.17در كنفرانس اعضاء هفدهم ايجاد شد.
 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
 همچنين تصديق نيازها و شرايط خاص اعضاء كشورهاي در حال توسعه خصوصاً آنهايي كه طبق آنچه در كنوانسيون ذكر
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
 تصديق اينکه ممکن است اعضاء نه تنها تحت تاثير تغيير اقليم قرار گيرند بلکه تحت تاثير اثرات اقدامات در نظر گرفته شده
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
 تصديق الويت اساسي حفظ امنيت غذايي و پايان گرسنگي و آسيب پذيري ويژه سيستم توليد محصوالت غذايي نسبت به
اثرات نامطلوب تغيير اقليم
 توجه به ضرورت يک تحول فوري در نيروي كار و ايجاد كار و شغل مناسب و معقول مطابق با اولويت هاي تعريف شده
توسعه ملي
 با اذعان به اينکه تغي ير اقليم يک نگراني مشترک تمامي ابناء بشراست ،اعضاء بايد در هنگام اقدام براي تغيير اقليم ،به توجه به
تعهدات خود در زمينه حقوق بشر ،حق سالمت ،حقوق مردمان بومي ،جوامع محلي ،مهاجران ،كودكان ،افراد معلول و افراد
آسيب پذير و حق توسعه ،همچنين برابري جنسيتي ،توانمند سازي زنان و عدالت بين نسلي احترام بگذارند.
 تصديق اهميت حفظ و افزايش مناسب چاهک ها و مخازن گازهاي گلخانه اي همانگونه كه در كنوانسيون آمده است.
 توجه به حصول اطمينان از يکپارچگي تمام اكوسيستم ،از جمله اقيانوس ها ،و حفاظت از تنوع زيستي ،كه توسط برخي از
فرهنگ ها به عنوان مادر زمين شناخته شده و اشاره به اهميت مفهوم" عدالت اقليمي " در هنگام اقدام براي پاسخ به تغيير
اقليم
 تصريح اهميت آموزش ،آگاهسازي ،مشاركت ،دسترسي عمومي به اطالعات و همکاري در همه سطوح در رابطه با پاسخ به
تغيير اقليم
 تصديق اهميت مشاركت همه جانبه دولت ها و بازيگران مختلف ،مطابق با قوانين ملي مربوطه اعضاء در مقابله با تغيير اقليم.
 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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توافقات تصویب شده
پیش نویس تصمیمات CP.21 /
مورد ) 4(bدستور کار
دستورکار دوربان براي تقویت اقدامات
تصویب پروتکل و سایر اسناد رسمی ،یا نتایج توافق شده با الزامات قانونی تحت کنوانسیون و قابل اجرا براي تمام کشورها
 با توجه به اينکه تغييرات اقليم براي جوامع انساني يک تهديد جدي و بطور بالقوه غيرقابل بازگشت تشخيص داده شده لذا كاهش انتشار
گازهاي گلخانه اي در حد خيلي زيادي به منظور رسيدن به اهداف نهايي كنوانسيون مورد نياز است و بر ضرورت فوريت داشتن
رسيدگي به موضوع تغيير اقليم تأكيد شده است.
 همچنين بر نيازهاي ويژه و اهميت كشورهاي در حال توسعه در خصوص اينکه نسبت به پيامدهاي ناشي از تغييرات اقليمي و اقدامات
سازگاري بيشتر حساس هستند ،تصديق شده و اين موضوع در تصميمات  5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16, 8/CP.17مورد توجه
قرار گرفته است.
 با توجه به اينکه اختالف قابل توجهي بين اثر جمعي ناشي از تعهدات كاهش ساالنه جهاني گازهاي گلخانه اي تا سال  2222با مسيرهاي
جمعي كاهش انتشارات از طريق توقف افزايش متوسط دماي جهاني زير  2درجه سانتي گراد پايين تر از سطح آن نسبت به زمان قبل از
صنعتي شدن و حتي با تالشهاي بيشتر محدود كردن دما به زير  5.1درجه سانتي گراد ،وجود دارد و نياز پرداختن به اين اختالف اهميت
زياد و جدي دارد ،نسبت به اين موضوع تأكيد شده است.
 تاكيد شد كه تقويت برنامه هاي مشروط و جاه طلبانه قبل از سال  2222مي تواند پايه و اساس محکمي را براي تقويت برنامه هاي براي
بعد از سال  2222داشته باشند.
 نياز فوري به تقويت تأمين منابع مالي ،تکنولوژي و حمايتهاي ظرفيت سازي براي كشورهاي در حال توسعه به شيوه اي قابل پيش بيني،
در جهت افزايش عمل به اقدامات تا قبل از سال  2222توسط اين كشورها مورد توجه قرار گرفته و تصديق شد.
 بر مزاياي پايدار اقدامات زودتر و بلندپروازانه از جمله كاهش عمده در هزينه كاهش انتشار و اقدامات سازگاري در آينده تأكيد شد.
 نياز به ترويج دسترسي جهاني به انرژيهاي پايدار در كشورهاي در حال توسعه به ويژه در آفريقا ،از طريق تقويت بکارگيري انرژيهاي
تجديدپذير مورد تصديق و تأكيد قرار گرفت.
 حمايت و ترويج همکاريهاي منطقه اي و بين المللي به منظور بسيج كردن و پرداختن به اقدامات عليه تغييرات اقليمي توسط تمامي
كشورها ،ذينفعان غيردولتي از جمله جامعه مدني ،شركتهاي خصوصي ،موسسات سرمايه گذار ،شهرها و ساير مقامات و جوامع محلي و
مردم بومي مورد توافق قرار گرفت.
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ماده 4
 ".5كنوانسيون" به معني كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا ،در  9ماه مه  5992در نيويورک است.
 ".2كنفرانس كشورهاي عضو " به معناي كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون است.
".3عضو"به معناي يک عضو اين توافقنامه است.

ماده 5
 .5اين توافقنامه در ارتقاء اجراي كنوانسيون ،از جمله اهداف آن ،تقويت واكنش جهاني نسبت به تهديد تغيير اقليم،
در زمينه توسعه پايدار و تالش براي ريشه كن كردن فقر را در نظر دارد ،از جمله:
الف -نگهداشتن افزايش دماي ميانگين جهاني در زير  2درجه سلسيوس پايينتر از سطح دما قبل از صنعتي شدن و پيگيري
تالشهايي براي محدود كردن افزايش دما تا  5/1درجه زير سطح دما قبل از صنعتي شدن ،با تصديق اينکه تهديدات و اثرات
تغيير اقليم را به طور عمده اي كاهش خواهد داد.
ب -افزايش توان سازگاري با اثرات نامطلوب تغيير اقليم و آموزش انعطاف پذيري با اقليم و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
به طريقه اي كه توليد غذا را تهديد نکند.
ج -ايجاد تأمين منابع مالي در راستاي كم كردن انتشار گازهاي گلخانه اي و توسعه انعطاف پذيري اقليمي.
 .2اين توافقنامه براي انعکاس برابري و اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت و توانايي هاي مربوطه ،با توجه به شرايط
مختلف ملي ،اجرا خواهد شد.
تصمیمات ارجاعی به ماده :5
 .553مجددا از كشورها خواسته شد تا تمامي كشورهايي كه هنوز  INDCخود را به دبيرخانه ارسال نکرده اند در جهت دستيابي به اهداف
كنوانسيون طبق ماده  5آن در اسرع وقت و پيش از بيست و دومين جلسه متعاهدين كنفرانس (نوامبر  INDC )2252هاي خود را ارسال
كنند بطوريکه وضوح ،شفافيت و درک  INDCكشورها تسهيل شود.
 .42از كميته سازگاري و گروه كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته درخواست شد تا براي كميته دائمي امور مالي و ساير موسسه هاي
مرتبط به منظور توسعه روش ها تشريک مساعي نمايند و پيشنهاداتي را براي بررسي و تصويب موارد زير توسط متعاهدين كنفرانس در اولين
نشست خود بعنوان اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهند:
الف -برداشتن قدم هاي الزم به منظور تسهيل بسيج كردن كشورها در جهت حمايت هاي مرتبط با سازگاري در كشورهاي در حال توسعه،
در زمينه محدود كردن متوسط افزايش دماي جهاني طبق آنچه در ماده  5توافقنامه اشاره شده است.
5

شمارههاي تصميمات ارجاعي ،در واقع شمارههاي موجود در تصميمات  COP21ميباشند.
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ب -بررسي كفايت و اثربخشي اقدامات سازگاري و همينطور حمايتها ،طبق آنچه كه در ماده  ،7پاراگراف  (c) 54توافقنامه اشاره شده است.
 .13تصميم گرفته شد كه به منظور اجراي توافقنامه ،منابع مالي كه به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي شود ،بايستي موجب تقويت اجراي
سياست ها ،استراتژي ها ،مقررات و برنامه هاي كاري آن ها و اقدامات عليه تغييرات اقليمي با توجه به هر دو موضوع كاهش و سازگاري و
براي كمک به دستيابي به اهداف توافقنامه كه در ماده  5تعريف شده ،شود.

دیگر تصمیمات مرتبط:
 .52گزارش هاي مشاركت هاي معين ملي كه توسط برخي از كشورها مطابق با تصميم  1/CP.19پاراگراف ) 2(bارائه شده است ،مورد
استقبال قرار گرفت.
 .54از دبيرخانه درخواست شد تا به چاپ و نشر گزارش هاي مشاركت هاي معين ملي كه توسط كشورها در وب سايت دبيرخانه كنوانسيون
ثبت مي شود ،ادامه دهد.
 .51مجددا از كشورهاي توسعه يافته ،سازمان ها و نهادهاي عملياتي مکانيسم هاي مالي و يا هر سازماني كه بتواند براي تهيه و آماده سازي
 INDCكشورهايي كه ممکن است نياز به حمايت مالي داشته باشند كمک نمايد ،خواسته شد تا اين كشورها را حمايت كنند.
 .52گزارش تحليلي از نتايج مجموع گزارش هاي  INDCكشورها كه تا  5اكتبر  2251ارائه شدهاند و در سند FCCC/CP/2015/7
موجود است ،مورد توجه قرار گرفت.
 .57يادآوري شد كه بر اساس تخميني كه انجام شده ،مجموع سطح انتشارات گازهاي گلخانه اي تا سال  2221و  2232طبق برنامه هاي
 INDCكشورها ،به اندازهاي خواهد بود كه متوسط دماي زمين كمتر از  2درجه سانتيگراد نخواهد شد ولي ميزان انتشار به سطح  11گيگاتن
در سال  2232خواهد رسيد ،لذا اشاره شد كه بايستي تالش هاي كاهش انتشار نسبت به آنچه در برنامههاي  INDCبراي دوره زماني  2221و
 2232در نظر گرفته شده بسيار بيشتر شود تا افزايش متوسط درجه حرارت بيشتر از  2درجه سانتي گراد نسبت به سطح قبل از صنعتي شدن
متوقف شود ،بطوريکه بايستي با اقدامات كاهش ،انتشار به  42گيگاتن برسد يا اينکه طبق آنچه كه در گزارش ويژه در پاراگراف  55اشاره
شده است( ،پاراگراف  55از تصميمات مربوط به ماده  )2سطح انتشاربه اندازه اي كاهش يابد كه متوسط دما به زير  5/1درجه سانتي گراد
نسبت به قبل از صنعتي شدن برسد.
 .51همچنين تذكر داده شد كه نيازهاي سازگاري كشورهاي در حال توسعه در  INDCآنها بيان شده است.
 .59از دبيرخانه درخواست شد تا گزارش تحليلي كه در مورد تمامي اطالعات مربوط به  INDCكشورها بر اساس تصميم  1/CP.20مي
باشد و در پاراگراف ( 7پاراگراف  7از تصميمات مربوط به ماده  )2ذكر شده ،را تا  4آوريل  2252به روز نمايد و تا  2مي  2252در دسترس
قرار دهد.
 .25از هيأت بين الدول تغييرات اقليمي ) )IPCCدرخواست شد تا گزارش ويژهي در سال  2251در خصوص پيامدهاي ناشي از گرمايش
جهاني به ميزان  5/1درجه سانتي گراد باالتر از سطح صنعتي شدن و اينکه روند انتشار گازهاي گلخانه اي جهاني تا آن سال چطور خواهد بود،
را تهيه كند.
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ماده 9
چنانچه در مشاركت هاي معين ملي براي مقابله با تغيير اقليم آمده است ،همه اعضاء موظف به انجام اقدامات بلندپروازانه اي،
مطابق با بندهاي  55 ،52 ،9 ،7 ،4و  53و با ديد دستيابي به اهداف بند دو اين توافقنامه ،هستند .تالش هاي همه اعضاء پيشرفتي را
در طول زمان ح اصل خواهد كرد ،در عين حال تصديق مي شود كه كشورهاي در حال توسعه براي اجراي موثر اين توافقنامه نياز
به حمايت دارند.
تصمیمات ارجاعی به ماده :9
 .32از دبيرخانه درخواست شد تا سيستم ثبت موقت را در نيمه اول سال  ،2252براي ثبت برنامه مشاركت هاي معين ملي

كشورها مطابق با ماده  9توافقنامه در دسترس قرار دهد تا در طول مدتي كه متعاهدين توافقنامه پاريس در زمينه روش ها و
ماهيت آن ها بر اساس آنچه در پاراگراف مربوط به تصميم  ،29اشاره شده تصويب كنند ،در دسترس باشد.

ماده 1
 .5به منظور دستيابي به اهداف بلندمدت دما كه در ماده  2ارائه شده است ،و هدف اعضاء در مقابل رسيدن به اوج جهاني انتشار
گازهاي گلخانه اي در اسرع وقت و با تصديق اينکه رسيدن به اوج انتشار براي كشورهاي در حال توسعه زمان بيشتري نياز دارد
لذا متعهد به كاهش سريع انتشار بر اساس بهترين دانش موجود شوند و  .براي دستيابي به تعادلي بين منابع انساني توليد گازهاي
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.
 .2هر يک از اعضاء بايد اهداف معين مشاركتهاي ملي خود كه قصد دستيابي به آن دارند را به طور متوالي گزارش و ادامه
دهند .اعضاء بايد اقدامات كاهش انتشار داخلي خود را به قصد دستيابي به مشاركت ها دنبال كنند.
 .3مشاركت هاي معين ملي متوالي هر يک از اعضاء نشان دهنده پيشرفت آنها در مشاركت معين ملي فعلي آن ها و منعکس
كننده باالترين هدف بلندپروازانه آنها است كه ممکن است كه مسئوليت هاي مشترک اما متفاوت و توانايي هاي مرتبط با آن با
با توجه به شرايط متفاوت مليمنعکس شود..
 .4اعضاء كشورهاي توسعه يافته بايد با انجام اهداف كاهش انتشار مطلق خود ،مطابق توسعه اقتصادي ،به پيشگامي خود ادامه
دهند .اع ضاء كشورهاي در حال توسعه بايد به طور مداوم تالش هاي كاهش انتشار خود را ارتقاء دهند و براي حركت تدريجي
به سمت كاهش انتشار و يا محدوديت اهداف اقتصادي در پرتو شرايط مختلف ملي ترغيب شوند.
 .1براي اجراي اين بند مطابق با بندهاي 52 ،9و  ،55با تصديق اينکه افزايش حمايت از اعضاء كشورهاي در حال توسعه اجازه
بیست و یکمین کنفرانس ساالنه متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل
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بلندپروازي بيشتري در اقدامات را به آنها مي دهد ،اين كشورها بايد حمايت شوند.
 .2كشورهاي كمتر توسعه يافته و جزاير كوچک در حال توسعه ممکن است استراتژي ها ،برنامه ها و اقدامات كاهش انتشار
گازهاي گلخانه اي خود را بطوري كه منعکس كننده شرايط آنها باشد آماده و گزارش نمايند.
 .7مزاياي همراه كاهش انتشار ناشي از اقدامات سازگاري با تغيير اقليم يا برنامه هاي تنوع سازي اقتصادي اعضاء ،مي تواند در
نتايج كاهش انتشار ذيل اين بند سهيم باشد.
 .1همه اعضاء درگزارش دهي مشاركت هاي معين ملي خود ،بايد اطالعات الزم براي وضوح ،شفافيت و درک را ،مطابق با
تصميم  1 / CP.21ارائه دهند.
 .9هر عضو بايد مشاركت معين ملي خود را بر اساس تصميم  1 / CP.21و هر گونه تصميم مربوط به كنفرانس اعضاء
كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس ،را هر  1سال يکبار گزارش نمايند و از نتايج بررسي وضعيت جهاني مورد اشاره در بند 54
مطلع شوند.
 .52كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس ،بايد در اولين نشست خود ،چارچوب زماني مشتركي براي مشاركت
هاي معين ملي در نظر بگيرد.
 .55هر عضو ممکن است در هر زماني مشاركت هاي معين ملي فعلي خود را با ديد افزايش سطح بلند پروازي خود ،مطابق با
دستورالعمل پذيرفته شده توسط كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،تنظيم نمايد.
 .52مشاركت هاي معين ملي گزارش شده توسط اعضاء ،بايد در سيستم ثبت عمومي كه بوسيله دبيرخانه ايجاد شده است ،ثبت
گردد.
 .53اعضاء بايد براي مشاركت هاي معين ملي خود مسئول باشند .در محاسبه انتشارات ناشي از فعاليتهاي بشر و حذف آن متناسب
با مشاركت هاي معين ملي خود ،اعضاء بايد صداقت محيط زيستي ،شفافيت ،دقت ،كليت  ،قابليت قياس و انسجام را ارتقاء داده
و از محاسبه دوباره مطابق با دستورالعمل پذيرفته شده توسط كنفرانس اعضاء متعاهدتوافقنامه پاريس ،اطمينان حاصل كنند.
 .54اعضاء بايد در متن مشاركت هاي معين ملي خود ،در هنگام به رسميت شناختن و اجراي اقدامات مربوط به تعديل توليد
گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليتهاي انساني و حذف آنها ،به طور مناسبي ،روش هاي موجود و دستورالعمل ذيل كنوانسيون ،با
توجه به مقررات پاراگراف  53اين بند را در نظر بگيرند.
 .51اعضاء بايد در اجراي اين توافقنامه ،اعضايي كه در مورد اقتصاد متأثر از اثرات اقدامات مقابله اي ،نگران هستند خصوصا
كشورهاي در حال توسعه ،را مورد توجه قرار دهند.
 .52اعضاء ،از جمله سازمان ادغام اقتصادي منطقه اي و اعضاء آن ،كه به يک توافق براي اقدام مشترک تحت بند  2اين ماده
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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مربوطه ،در زمان گزارش مشاركت هاي معين ملي خود مطلع نمايند .دبيرخانه نيز به نوبه خود اعضاء و امضاء كنندگان
كنوانسيون را از شرايط آن توافقنامه آگاه نمايد.
 .57هر يک از اعضاء متعهد بهاين توافقنامه بايد در قبال سطح انتشار خود ،با توجه به پاراگراف  52باال ،مطابق با پاراگراف  53و
 54اين ماده و ماده  53و  51در توافقنامه ،مسئول باشد.
 .51اگر اعضاء به صورت مشترک در قالب چارچوب و يا با سازمان اقتصادي منطقهاي يکپارچه كه خود آن يکي از اعضاء اين
توافقنامه است ،هر عضو سازمان اقتصادي منطقهاي يکپارچه ،به صورت انفرادي يا همراه با سازمان اقتصادي منطقهاي يکپارچه
عمل كنند ،بايد براي سطح انتشار خود همانگونه كه در توافقنامه در پاراگراف  52اين ماده و پاراگرفهاي  53و  54اين ماده و
مادههاي  53و  51مطرح شده است ،پاسخگو باشند.
 .59اعضاء بايد براي تدوين ،تنظيم و گزارش دهي بلند مدت استراتژي هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ،با آگاهي از ماده
 2با توجه به اصل مسئولي ت هاي مشترک اما متفاوت خود و قابليت هاي مربوطه ،با توجه به شرايط مختلف ملي ،در تالش باشند.
تصمیمات ارجاعی به ماده 1:
 .22تصميم گرفته شد تا نشستي در جهت تسهيل نمودن مذاكرات متعاهدين در سال  2251برگزار شود تا تمامي كشورها تالش هاي جمعي
خود در ارتباط با توسعه اهداف بلندمدت كه در ماده  ،1پاراگراف  5توافقنامه اشاره شده ،را به اشتراک بگذارند و در مورد اقدامات
 INDCخود متعاقب با آنچه در ماده  ،1پاراگراف  1توافقنامه آمده ،اطالع دهند.
 .23از كشورهايي كه اهداف موردنظر مشاركت ملي خود را مطابق با تصميم  1/CP.20براي مدت زمان تا سال  2221در نظر گرفته اند،
بطور اجبار خواسته شد ( )Arguesكه برنامه جديدي از اهداف مشاركت هاي معين ملي خود تا سال  2222را تهيه و ارسال كنند و بعد از آن
مطابق با ماده  ،1پاراگراف  9توافقنامه پاريس براي هر  1سال يکبار آنرا انجام دهند.
 .24همچنين از كشورهاي كه اهداف معين مشاركت هاي ملي خود را مطابق با تصميم  1/CP.20براي مدت زمان تا سال  2232در نظر
گرفته اند ،درخواست شد ( )Requestكه برنامه هاي خود را تا سال  2222تهيه و ارسال كنند و اينکار را هر  1سال يکبار طبق ماده ،1
پاراگراف  9توافقنامه انجام دهند.
 .21تصميم گرفته شد كه كشورها بايد برنامه مشاركت هاي معين ملي خود را همانطور كه در ماده  1توافقنامه ذكر شده ،حداقل  9تا  52ماه
پيش از ( )in advanceجلسه مربوط به كنفرانس متعاهدين توافقنامه پاريس ارائه دهند ،تا مراحل شفاف سازي ،وضوح و درک اين برنامهها
(اهداف مشاركت هاي معين ملي) و همچنين گزارش تحليلي كه توسط دبيرخانه تهيه خواهد شد ،تسهيل شود.
 .29همچنين از اركان فرعي اجرايي درخواست شد تا روش ها و كيفيت بهره برداري و استفاده از سيستم ثبت همگاني را كه در ماده 1
پاراگراف  52توافقنامه اشاره شده است را توسعه دهد تا در اولين جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بررسي و
تصويب قرار گيرد.

بیست و یکمین کنفرانس ساالنه متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل
تهيهكنندگان :ماندانا مقصودي ،مهتاب صادقي و آذين شهني دانش.
دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا

صفحه 1
Rev: 0-1

Conference of the Parties
Twenty-First Session
Iran National Climate Change Office

 .35از گروه كاري  APAدرخواست شد تا رويه رويکردهاي تحت كنوانسيون و همينطور اسناد حقوقي مرتبط با آن را بطور مناسبي در
جهت راهنمايي براي بررسي برنامه هاي مشاركت هاي معين ملي كشورها همانطور كه در ماده  ،1پاراگراف  53اشاره شده ،به دقت شرح
دهد تا در جلسه اول متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد بطوريکه از شفافيت موارد زير نيز اطمينان حاصل شود:
الف -كشورها بايستي ميزان انتشارات ناشي از فعاليت هاي انساني و كاهش آن را مطابق با روش ها و معيارهاي مشترک كه توسط
 IPCCمورد قبول است و توسط متعاهدين توافقنامه پاريس هم تصويب شده ،محاسبه نمايند.
ب -كشورها بايستي از پايداري روش ها از جمله روش هاي پايه در ارتباط با گزارش ها و اجراي برنامه هاي مشاركت هاي معين
ملي اطمينان حاصل كنند.
ج -كشورها تالش كنند كه در خصوص تمامي بخش ها ،موجودي انتشار ناشي از فعاليت هاي انساني و كاهش آن ها را در برنامه
مشاركت هاي معين ملي خودشان در نظر بگيرند.
د -كشورها بايد يک توضيحي نسبت به اينکه چرا برخي از بخش هاي انتشار و كاهش ناشي از فعاليت هاي انساني را در نظر
نگرفته اند ارائه نمايند.

دیگر تصمیمات مرتبط:
 .32مقرر شد تا كشورها دستورالعملي كه در پاراگراف مربوط به تصميم  35ذكر شده را در دومين و واپسين برنامه اهداف مشاركت هاي
معين ملي خود بکار ببرند و برخي از كشورها ممکن است كه اين دستورالعمل را در اولين اهداف موردنظر مشاركت ملي خود استفاده كنند.
 .22از كشورها خواسته شد تا اولين گزارش مشاركت هاي معين ملي خود را قبل از مراحل مربوط به پذيرش ،تصويب و الحاق به توافقنامه
پاريس در كشور خود ،ارسال كنند و اگر كشوري قبال گزارش اهداف مشاركت هاي معين ملي خود را ،قبل از ملحق شدن به توافقنامه ارسال
كرده ،مي بايست از تمامي قوانين آن رضايت داشته باشد مگر اينکه آن كشور در غيراينصورت تصميم ديگري بگيرد.
 .22از گروه كاري  APAدرخواست مي شود تا رهنمودهاي بيشتري را در خصوص خصوصيات و تركيب برنامه هاي مشاركت هاي معين
ملي ايجاد كند تا در جلسه اول كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بررسي و تصويب شود.
 .27موافقت شد تا اطالعات مرتبط با اهداف مشاركت هاي معين ملي كشورها به منظور تسهيل نمودن شفاف سازي ،وضوح و درک آن ها
كه مي تواند شامل موارد خاصي باشد ،تهيه شود .از جمله اين موارد عبارتند از :اطالعات قابل سنجش مانند دوره يا مدت زمان اجراي برنامه
ها ،دامنه و وسعت برنامه ،مراحل برنامه ريزي ،مفروضات و رويکردهاي روش ها حتي براي آن هايي كه گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت
هاي انساني را برآورد مي كنند ،و موارد رفع آن ،همينطور از جمله اينکه كشورها چطور برنامه هاي مشاركت هاي معين ملي را با توجه به
شرايط ملي خود بعنوان منصفانه يا بلندپروازانه در نظر مي گيرند و چطور در جهت دستيابي به اهداف كنوانسيون مشاركت خواهند كرد.
 .21از گروه كاري ويژه توافقنامه پاريس درخواست شد تا در مورد اطالعات تهيه شده توسط كشورها رهنمودهاي بيشتري را به منظور تسهيل
وضوح ،شفافيت و درک گزارش هاي مشاركت هاي معين ملي ارائه دهد تا به منظور بررسي و تصويب آن ها توسط اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقنامه پاريس در اولين نشست خود ارائه شود.
 .33همچنين تصميم گرفته شد كه انجمن پي امدهاي ناشي از اجراي اقدامات سازگاري تحت اركان فرعي كنوانسيون بايد ادامه يابد و بايستي
در راستاي توافقنامه عمل نمايد.
 .34عالوه بر اين تصميم گرفته شد كه اركان فرعي و علمي-فني و اركان فرعي اجرايي بايد پيشنهادات خود را براي بررسي و تصويب در
اولين جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهند اين نظرات در مورد روش ها ،برنامه كاري و عملکرد انجمن پيامدهاي ناشي
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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
در خصوص درک اثرات ناشي از اقدامات كاهش تحت توافقنامه و تبادل اطالعات ،تجربيات و بهترين اقدامات كشورها به منظور افزايش
انعطاف پذيري آن ها در برابر اين اثرات است.
 .32از كشورها درخواست شد تا استراتژي هاي توسعه كاهش كربن را براي طوالني مدت ،تا سال  2222براي دبيرخانه ارسال كنند و از
دبيرخانه خواسته شد تا اين استراتژي هاي ارسال شده به دبيرخانه را در وب سايت منتشر كند.

ماده 2
 .5اعضاء بايد نسبت به حفظ و افزايش چاهک ها و منابع ذخيره گازهاي گلخانه اي ،مندرج در ماده  4پاراگراف )d(5
كنوانسيون از جمله جنگل ها اقدام نمايند.
 .2اعضاء به اقدام جهت پ ياده سازي و حمايت از جمله از طريق پرداخت هاي مبتني بر پي آمدها ،چارچوب فعلي
دستورالعمل ها و تصميمات پذيرفته شده قبلي كنوانسيون براي  :رويکردهاي سياسي و انگيزه هاي مثبت جهت اقدامات
مرتبط با كاهش انتشار ناشي از جنگل زدايي و تخريب جنگل ها و نقش حفاظت ،مديريت پايدار و افزايش ذخاير
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.

ماده 6
 .5اعضاء تصديق مي كنند كه بعضي براي اجراي مشاركت هاي معين ملي خود ،براي پذيرش اهداف بلندپروازانه بيشتر در
اقدامات كاهش انتشار و سازگاري و ترويج توسعه پايدار و يکپارچگي محيط زيستي همکاري داوطلبانه را انتخاب مي
نمايند.
 .2اعضاء بايد ضمن مشاركت در رويکردهاي همکاري هاي داوطلبانه كه شامل استفاده از نتايج انتقال بيالمللي كاهش انتشار
در قبال مشاركت هاي معين ملي است ،توسعه پايدار و اطمينان از يکپارچگي و شفافيت محيط زيست را ،از جمله در اداره
امور ترويج نمايند و بايد براي اطمينان حسابرسي قوي ،با اجتناب از شمارش دوباره و مطابقت با رهنمودهاي تصويب شده
توسط كنفرانس كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس را بکار گيرند.
 .3استفاده از نتايج كاهش انتشار منتقل شده بين المللي براي دستيابي به مشاركت هاي معين ملي بايد داوطلبانه و مورد تاييد
اعضاء شركت كننده باشد.
 .4يک مکانيسم مشاركت براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و حمايت از توسعه پايدار ،تحت اختيار و راهنمايي كنفرانس
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اعضاء كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس براي استفاده اعضاء به طور داوطلبانه بنا شده است .اين مکانيسم بايد توسط يک
بدنه ذيل اعضاء متعاهد توافقنامه پاريس مورد نظارت قرار گيرد و بايد به قصد:
الف -ارتقاء كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در ضمن توسعه پايدار
ب -تشويق و تسهيل مشاركت در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي نهادهاي عمومي و خصوصي مورد تاييد هر عضو
ج -مشاركت در كاهش سطح انتشار گازهاي گلخانه اي كشور ميزبان كه از فعاليت هاي كاهش انتشاري كه منتج به كاهش
انتشار مي شود ،سود خواهد برد ،مي تواند براي تحقق بخشيدن به مشاركت هاي معين ملي ،توسط ساير اعضاء مورد
استفاده قرار گيرد.
د -ارائه يک كاهش انتشار كلي در توليد گازهاي گلخانه اي جهاني
 .1كاهش هاي انتشار منتج از مکانيسم ذكر شده در پاراگراف  4اين ماده ،در صورتي كه توسط عضو ديگر براي نشان دادن
دستيابي به مشاركت هاي معين ملي ،مورد استفاده قرار گيرد ،نبايد توسط كشور ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.
 .2اعضاء متعاهد توافقنامه پاريس بايد مطمئن شود كه يک سهمي از درآمد حاصل از فعاليت هاي ذيل مکانيسم مورد اشاره در
پاراگراف  4اين ماده ،براي پوشش هزينه هاي اداري ،همچنين براي كمک به تامين هزينه هاي سازگاري كشورهاي در حال
توسعه كه به طور خاص نسبت به اثرات نامطلوب تغيير اقليم آسيب پذير هستند ،استفاده شود.
 .7كنفرانس اعضاء متعاهد توافقتنامه پاريس بايد قوانين ،شروط و روش هاي مکانيسم مورد اشاره در پاراگراف  4اين ماده را در
اولين جلسه خود اتخاذ نمايد.
 .1اعضاء اهميت دسترسي به روش هاي غير مبتني بر بازاري كه يکپارچه ،جامع و متوازن است را ،در راستاي اجراي مشاركت
هاي معين ملي خود در بستر توسعه پايدار و فقر زدايي به طريقي هماهنگ و موثر ،از جمله كاهش انتشار ،سازگاري ،تامين
مالي ،انتقال فناوري و ظرفيت سازي به طور مناسب براي كمک به اعضاء ،تصديق كردند.
اين روش ها با هدف است:
الف -ترغيب به كاهش انتشار و سازگاري بلندپروازانه
ب -افزايش مشاركت بخش هاي خصوصي و عمومي در اجراي مشاركت هاي معين ملي و
ج -ايجاد فرصتهايي براي هماهنگي مابين اسناد و تمهيدات موسسات مربوطه
 .9به موجب اين سند براي ترغيب روش هاي مبتني بر غير بازار مندرج در پاراگراف  1اين ماده ،چارچوبي براي روش هاي
مبتني بر غيربازار ،جهت توسعه پايدار تعريف شده است.
تصمیمات ارجاعی به ماده 6:
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 .37از اركان فرعي و اركان علمي-فني كنوانسيون درخواست شد تا دستورالعمل اشاره شده در ماده  ،6پاراگراف  2توافقنامه را تکميل و
توسعه دهد تا در اولين جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بررسي و تصويب شود و اطمينان بخشد كه از دوباره كاري ها در
خصوص اساس گزارش هاي تنظيم شده توسط كشورها خصوصا در مورد هم انتشار ناشي از فعاليت هاي انساني و هم در مورد منابع توليد و
منابع جذب آن ها كه توسط گزارش هاي مشاركت هاي معين ملي آن ها ذيل توافقنامه تهيه شده است ،اجتناب شده است.
 .31پيشنهاد شد تا اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس روش ها و كيفيت مکانيسم ها را تحت ماده  ،6پاراگراف  4توافقنامه در
اولين جلسه خود بر اساس موارد زير تعيين كند:
الف -مشاركت هاي داوطلبانه مجاز كه هر كشوري درگير آن شده است،
ب -مزاياي طوالني مدت ،واقعي و قابل اندازه گيري مربوط به كاهش انتشارات،
ج -حوزه مشخص فعاليت ها،
د -كاهش ميزان انتشار اضافي كه به هر طريقي به هر حال قرار است اتفاق بيافتد،
ه -تاييديه و صدور گواهينامه ناشي از اقدامات كاهش انتشار توسط نهادهاي عملياتي (نهادهاي معين شده)،
و -تجارب بدست آمده توسط مکانيسم هاي موجود و رويکردهايي كه تحت كنوانسيون اتخاذ شده و اسناد حقوقي مرتبط با آن.
 .39از اركان فرعي علمي -فني درخواست شد تا قوانين ،روش ها و فرآيندهاي مکانيسم هايي كه در پاراگراف  31اشاره شد را توسعه و
بسط دهد تا در جلسه نخست اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
 .42همچنين از اركان فرعي علمي -فني درخواست شد تا برنامه كاري تحت چارچوب رويکردهاي مبتني بر غير بازار و در جهت توسعه
پايدار را كه در ماده  ،6پاراگراف  1توافقنامه اشاره شده را با هدف بررسي چگونگي افزايش ارتباط و ايجاد همکاري مابين كشورها را
در مورد موضوعاتي از جمله كاهش انتشار ،سازگاري ،منابع مالي ،انتقال فناوري و ظرفيت سازي و چگونگي تسهيل نمودن اجراي آن
ها و هماهنگي رويکردهاي مبتني بر غيربازار را تهيه كند.
 .45عالوه بر اين از اركان فرعي علمي -فني درخواست شد تا پيش نويس تصميمات در خصوص برنامه كاري كه در پارگراف 42
اشاره شده را با توجه به ديدگاه هاي كشورها و به منظور بررسي و تصويب در اولين جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس
ارائه دهد.
 .13اطمينان حاصل شود تا در كشورهاي متعهد ،ظرفيتسازي در بخشهاي مربوط به آموزش ،تحصيالت و آگاهسازي عمومي
(همانطور كه در ماده 6كنوانسيون و ماده  45توافقنامه توافقنامه مطرح گرديده است) به اندازه كافي لحاظ ميشود.

ماده 7
 .5به موجب اين سند اعضاء در خصوص افزايش ظرفيت سازگاري ،تقويت انعطاف پذيري و كاهش آسيب پذيري نسبت به
تغيير اقليم با ديدگاه مشاركت در توسعه پايدار و اطمينان از واكنش سازگاري مناسب در رابطه با هدف دمايي مندرج در
ماده  ،2اهداف جهاني سازگاري را بنا گذاشتند.
 .2اعضاء تصديق كردند كه سازگاري يک چالش جهاني در ابعاد محلي ،ايالتي ،ملي ،منطقه اي و بين المللي است كه جزء
كليدي است كه به واكنش بلند مدت نسبت به تغيير اقليم ،براي محافظت از مردم ،معيشت و اكوسيستم ها ،با در نظر گرفتن
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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.
 .3تالش هاي سازگاري كشورهاي در حال توسعه بايد مطابق با رويه هاي اتخاذ شده توسط كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقتنامه پاريس باشد.
 .4اعضاء تصديق مي كنند كه در حال حاضر نياز به سازگاري مهم است و ميزان كاهش انتشار بيشتر مي تواند نياز به اقدامات
سازگاري بيشتر را كاهش دهد ،و در نتيجه هزينه هاي مربوط به اقدامات سازگاري بيشتر را كاهش دهد.
 .1اعضاء اذع ان مي دارند كه سازگاري بايد رويکردي كشور محور ،جنسيت محور ،مشاركتي و شفاف را با توجه به گروه هاي
حساس ،جوامع و اكوسيستم ها دنبال كند و بايد برپايه بهترين دانش در دسترس و با راهنمايي آن ،و دانش گذشته ،دانش
بومي مردم و سيستم هاي دانش محلي ،با توجه به يکپارچه سازي سازگاري در سياست ها و اقدامات اجتماعي و اقتصادي و
محيط زيستي به گونه اي مناسب باشد.
 .2اعضاء اهميت حمايت و همکاري هاي بين المللي در اقدامات سازگاري با در نظر گرفتن نيازهاي اعضاء كشورهاي در حال
توسعه ،به ويژه گروه هايي كه به طور خاص نسبت به اثرات نامطلوب تغييرات اقليم آسيب پذيرند ،را تصديق نمودند.
 .7اعضاء بايد همکاري هاي خود را در خصوص ارتقاء اقدامات سازگاري با توجه به چارچوب برنامه كاري سازگاري كانکون
و همچنين با توجه به موارد ذيل تقويت كنند:
الف-مشاركت اطالعات ،اقدامات مناسب ،تجربيات و درس هاي فراگرفته شده ،همچين علوم مرتبط ،برنامه ريزيها،
سياست ها و اجراي اقدامات مرتبط با سازگاري به طور مناسب،
ب -تقويت ترتيبات نهادي ،از جمله آنچه ذيل كنوانسيون توافق نموده اند ،براي حمايت از تلفيق اطالعات و دانش و تدارک
حمايت فني و راهنمايي اعضاء.
ج-تقويت دانش علمي در خصو ص تغيير اقليم از جمله تحقيقات ،مشاهدات سيستماتيک سامانه اقليم و سيستم هاي هشدار
گرمايش زودهنگام ،به طريقي كه موسسات خدماتي مرتبط با تغيير اقليم آگاه و تصميم سازان مورد حمايت قرار گيرند .و
خدمات تغيير اقليم ،آگاه شوند.
د-كمک به كشورهاي در حال توسعه براي شناسايي شيوه هاي سازگاري موثر ،ضرورت سازگاري ،الويت ها ،حمايت ارائه
شده و دريافت شده براي اقدامات و تالش هاي سازگاري و چالش ها و شکاف ها ،در يک طريقه منسجم همراه با ارتقاء
اقدامات مناسب.
ه-بهبود اثربخشي و دوام اقدامات كاهش انتشار.
 .1سازمان ها و آژانس هاي تخصصي سازمان ملل متحد ،به حمايت از تالش هاي اعضاء براي اجراي اقدامات مورد اشاره در
بیست و یکمین کنفرانس ساالنه متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هواي سازمان ملل
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پاراگراف  7اين ماده ،و با توجه به مفاد پاراگراف  1آن ترغيب مي شوند.
 .9هر عضوي بايد به طور مناسب ،در فرايند هاي برنامه ريزي سازگاري و اجراي اقدامات ،از جمله توسعه يا بهبود مشاركت ها،
سياست ها و برنامه هاي مربوطه كه مي تواند شامل:
الف-اجراي اقدامات ،تعهدات و يا فعاليت هاي سازگاري
ب-فرايند تنظيم يا اجراي برنامه هاي ملي سازگاري
ج -ارزيابي اثرات تغيير اقليم و آسيب پذيري با توجه به اقدامات اولويت بندي شده اقداماتمعين ملي ،با در نظر گرفتن افراد،
مکان ها و اكوسيستم هاي آسيب پذير
د-نظارت و ارزيابي و اطالع از سياست ها ،طرح ها و اقدامات؛ برنامه هاي سازگاري ،و
ه-ايجاد انعطاف پذيري در سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي ومحيط زيستي ،از جمله از طريق تنوع اقتصادي و مديريت
پايدار منابع طبيعي
 .52هر عضو بايد ب ه طور مناسب ،گزارش سازگاري را ارائه و بطور دوره اي آن را به روزرساني كند و ممکن است الويت هاي
آن ،نيازهاي حمايتي و اجرايي ،اقدامات و برنامه ها ،بدون ايجاد هرگونه بار اضافي براي كشورهاي در حال توسعه باشد.
 .55گزارش سازگاري مورد اشاره در پاراگراف  52اين ماده باي د به عنوان يک جزء از ساير گزارشات يا اسناد يا در رابطه با آن
ها ،از جمله برنامه ملي سازگاري ،به صورت دوره اي ،به طور مناسب ،به روزرساني و ثبت شود.
 .52گزارشات سازگاري اشاره شده در بند  52اين ماده ،بايد در سيستم ثبت عمومي كه توسط دبيرخانه ايجاد شده است ،ثبت
گردد.
 .53حمايت مداوم و افزاينده بين المللي بايد به اعضاء كشورهاي در حال توسعه براي اجراي بندهاي 52 ،9 ،7و  55اين ماده،
مطابق با مقررات ماده هاي  52 ،9و  55فراهم گردد.
 .54اقدامات جهاني كه در ماده  54اشاره شده بايد ،موارد ديگري از جمله موردهاي زير را در برگيرد
الف) شناسايي اقدامات سازگاري اعضاء كشورهاي در حال توسعه.
ب) ارتقاء اجراي اقدام سازگاري با توجه به گزارشات سازگاري مورد اشاره در بند  52اين ماده؛
ج) بررسي كفايت و اثربخشي سازگاري و حمايت ارائه شده براي سازگاري؛ و
د) بررسي پيشرفت كلي در رسيدن به هدف جهاني سازگاري مورد اشاره در بند  5اين ماده
تصمیمات ارجاعی به ماده 7:
 .42از كميته سازگاري و گروه كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته درخواست شد تا در زمينه چگونگي پيشرفت هاي مشترک به
شناسايي تالش هايي كه كشورهاي در حال توسعه انجام داده اند ،بپردازند ،مطابق با آنچه در ماده  ،7پاراگراف  3توافقنامه اشاره شده و
آنچه در اولين نشست اعضاء متعاهد توافقنامه پاريس براي در نظرگرفتن تصميمات پيشنهاد شد.
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دیگر تصمیمات مرتبط:
 .43از كميته سازگاري خواسته شد تا موارد زير و دومين برنامه كاري خود ،با توجه به پيشنهاداتي كه در اولين جلسه اعضاء متعاهد
كنوانسيون طبق توافقنامه پاريس ارائه شده است را در نظر بگيرد:
الف -برنامه هاي كاري سازگاري موسسات تحت كنوانسيون را در سال  ،2257با ديدگاه شناسايي راه هايي براي تقويت ارتباط كاري
آن ها با هم و بطور مناسب و به منظور تطابق كافي با ضرورت هاي كشورها  ،بازبيني كند.
ب -شناسايي روش هايي براي ارزيابي نيازهاي سازگاري با ديدگاه كمک به كشورهاي در حال توسعه بدون اينکه بار اضافي به آن ها
تحميل شود.
 .44از تمامي موسسات مرتبط با سازمان ملل و موسسات مالي منطقه اي ،ملي و بين المللي درخواست شد تا اطالعات الزم در خصوص
چگونگي توسعه كمک ها و برنامه هاي تأمين مالي در زمينه تغيير اقليمٍ از جمله اقدامات سازگاري و اصالح تغيير اقليمي را به كشورها
از طريق دبيرخانه تهيه كنند.
 .41از كشورها خواسته شد تا به منظور تقويت همکاري هاي منطقه اي در خصوص سازگاري در جاييکه مناسب و ضروري است،
مراكز و شبکه هاي منطقه اي را خصوصا در كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايند (با توجه به تصميم  1/CP.16پاراگراف .)53
 .42از كميته سازگاري و گروه كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته درخواست شد تا براي كميته دائمي امور مالي و ساير موسسه
هاي مرتبط به منظور توسعه روش ها تشريک مساعي نمايند و پيشنهاداتي را براي بررسي و تصويب موارد زير توسط متعاهدين كنفرانس
در اولين نشست خود بعنوان اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهند:
الف -برداشتن قدم هاي الزم به منظور تسهيل بسيج كردن كشورها براي حمايت هاي مرتبط با سازگاري در كشورهاي در حال توسعه
و در زمينه محدود كردن متوسط افزايش دماي جهاني طبق آنچه در ماده  5توافقنامه اشاره شده است،
ب -بررسي كفايت و اثربخشي اقدامات سازگاري و همينطور حمايت ها ،طبق آنچه كه در ماده  ،7پاراگراف (c) 54توافقنامه اشاره
شده است.
 .47بعالوه از صندوق سبز اقليم درخواست شد تا ارائه كمک به كشورهاي كمتر توسعه يافته و ساير كشورهاي در حال توسعه ،براي
اينکه بتوانند برنامه هاي ملي سازگاري خود را تدوين كنند را تسريع نمايد ،مطابق با تصميم  1/CP.16و  5/CP.17و همچنين براي
اجراي بعدي سياست ها ،پروژه ها و برنامههاي مشخص شده اين كشورها نيز اين كمک ها را تسريع نمايد.

ماده 8
 .5اعضاء اهميت پيش گيري ،به حداقل رساندن و مقابله با ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب تغيير آب و هوا ،از جمله
رويدادهاي شديد آب و هوايي و حوادث تدريجي و نقش توسعه پايدار در كاهش خطر ضرر و خسارت را اذعان مي دارند.
 .2دستور العمل و اختيارات مکانيسم بين المللي در خصوص ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب تغيير آب و هوا بايد در
جلسه بعدي كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بحث قرار گيرد و ممکن است همانگونه كه در
كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه پاريس تصميم گيري شد تقويت شده يا ارتقاء يابد.
 .3اعضاء بايد برپايه همکاري و تسهيل ،با توجه به ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب تغيير اقليم ،درک ،اقدام و حمايت
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خود از مکانيسم بين المللي ورشو را ارتقاء دهند.
 .4بنابراين عرصه هاي همکاري و تسهيل در جهت ارتقاء درک ،اقدام و حمايت ممکن است شامل موارد زير باشد:
(الف) سيستم هاي پيش هشدار
ب) سازماندهي فوري
پ) حوادث تدريجي
ت) رويدادهايي كه ممکن است ضرر و خسارت را دائمي و برگشت ناپذير نمايد.
ث) مديريت و ارزيابي جامع خطرات
ج) تسهيالت بيمه خطر ،ادغام بيمه اقليمي و ساير راه حل هاي بيمه اي
چ) ضررهاي غير اقتصادي
ح) انعطاف پذيري جوامع ،معيشت و اكوسيستم ها
 .1مکانيسم بين المللي ورشو بايد با بدنه هاي موجود و گروه هاي كارشناسي ذيل توافقنامه ،همچنين بدنه هاي كارشناسي و
سازمان هاي مرتبط خارج از توافقنامه همکاري نمايد.
تصمیمات مرتبط با ماده :8
 .41تصميم گيري شد تا مکانيسم بين المللي ورشو در خصوص خسارات و زيان هاي ناشي از تغيير اقليم پس از بررسي و بازبيني آن در
سال  2252ادامه يابد.
 .49از كميته اجرايي مکانيسم بين المللي ورشو درخواست شد تا يک موسسه اي براي انتقال ريسک كه بعنوان مخزني براي اطالعات در
مورد بيمه و انتقال ريسک باشد را ايجاد نمايد تا بدين ترتيب تالش كشورها در جهت توسعه و اجراي استراتژي هاي مديريت جامع
ريسک تسهيل شود.
 .12همچنين از كميته اجرايي مکانيسم بين المللي ورشو درخواست شد تا با توجه به رويه ها و تعهدات خود ،يک كارگروه ويژه براي
اجرا و طراحي كارها و حل آن ها ايجاد نمايد ،بطوريکه مناسب چارچوب و گروه كارشناسي كنوانسيون از جمله كميته سازگاري و
كميته كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته و بعالوه مناسب سازمان هاي مرتبط و ساير بدنه هاي كارشناسي خارج از كنوانسيون باشد
تا نظرات و پيشنهادات براي رويکردهاي يکپارچه به منظور جلوگيري و به حداقل رساندن پيامدهاي نامطلوب تغيير اقليم توسعه داده
شود.
 .15سپس از كميته اجرايي مکانيسم بين المللي ورشو درخواست شد تا در جلسه بعدي به منظور بهره برداري مقرراتي كه در دو
پاراگرافهاي  49و  12اشاره شد ،كار خود را آغاز نمايد و عملکرد پيشرفت كاري خود را در گزارش ساالنه ارائه دهد.
 . 12همه كشورها موافقت كردند كه ماده  8توافقنامه الزام آور نيست و يا مبنايي براي هر گونه مسئوليت يا جبران خسارت محسوب
نميشود.
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ماده 3
 .5كشورهاي توسعه يافته بايد منابع مالي ،براي حمايت از كشورهاي در حال توسعه ،با در نظر گرفتن هردو بخش كاهش انتشار
و سازگاري ،در كنار وظايف فعلي خود فراهم نمايند.
 .2بقيه اعضاء براي فراهم نمودن يا ادامه اين قبيل حمايت هاي داوطلبانه ترغيب مي شوند.
 .3به عنوان بخشي از تالش هاي جهاني ،كشورهاي توسعه يافته بايد پيشرو بودن در انتقال منابع مالي اقليمي از طريق منابع ،ابزار
و راه هاي مختلف را ،با توجه به اهميت نقش منابع مالي عمومي ،از طريق فعاليت هاي مختلف شامل حمايت استراتژي هاي
كشور محور و با در نظر گرفتن الويت هاي كشورهاي در حال توسعه ،ادامه دهند .اين چنين نقل و انتقاالت منابع مالي اقليمي
بايد نشان دهنده پيشرفتي فراسوي فعاليت هاي پيشين باشد.
 .4تأمين منابع مالي بيشتر ،با در نظر گرفتن نياز به منابع عمومي و كمک هاي بال عوض براي سازگاري ،بايد با هدف دستيابي به
تعادل ميان كاهش انتشار و سازگاري و با در نظر گرفتن استراتژي هاي كشور محور و الويت ها و نيازهاي كشورهاي در
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.
 .1اعضاء كشورهاي توسعه يافته بايد هر دو سال يکبار گزارشي كه نشان دهنده اطالعات كمي و كيفي مرتبط با بندهاي  5و 3
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.
.2

وضعيت جهاني اقدامات اشاره شده در ماده  ،54بايد اطالعاتي را كه مرتبط با فعاليت هاي مالي اقليم مي باشند و توسط
اعضاء كشورهاي توسعه يافته و يا بدنه هاي توافقنامه تهيه شده اند را در نظر بگيرد.

 .7كشورهاي در حال توسعه بايد اطالعات شفاف و نامتناقض در خصوص حمايتهاي فراهم شده و انتقال يافته به اعضاء
كشورهاي در حال توسعه از طريق درآمدهاي عمومي را ،هر دو سال يکبار مطابق با رويه ها ،روش ها و دستورالعمل هاي
مورد قبول اولين جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،همانگونه كه در ماده  53پاراگراف  53تصريح
شده است ،تهيه نمايند .ساير اعضاء نيز به انجام اين كار ترغيب شده اند.
 .1ساز و كار مالي كنوانسيون ،از جمله نهادهاي عملياتي  ،بايد به عنوان ساز و كار مالي اين توافقنامه خدمت كنند.
 .9موسسات در خدمت اين توافقنامه از جمله نهادهاي عملياتي ساز و كار مالي كنوانسيون ،بايد دسترسي كشورهاي در حال
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.
تصمیمات ارجاعی به ماده :3
 .14همچنين تصميم گرفته شد كه مطابق با ماده  ،3پاراگراف  3توافقنامه ،كشورهاي توسعه يافته اي كه قصد دارند اهداف بسيج
جمعي فعلي خود را تا سال  2221در زمينه اقدامات معني دار كاهش انتشار و شفافيت اجراي آن ها ادامه دهند ،اعضاء متعاهد توافقنامه
پاريس قبل از سال  2221بايستي يک هدف جديد با كيفيتي مشخص و با حداقل تأمين مالي  522ميليارد دالر براي هر سال را با در نظر
گرفتن نيازها و اولويت هاي كشورهاي در حال توسعه تعيين كنند.
 .12تصميم گرفته شد فرايند شناسايي اطالعاتي كه توسط كشورها تهيه مي شود ،مطابق با آنچه در ماده  3پاراگراف  1توافقنامه و بر
اساس پيشنهاداتي كه در اولين جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس براي بررسي و تصويب اعضاء ارائه شد ،در بيست و
دومين كنفرانس آغاز شود.
 .17همچنين تصميم گرفته شد اطمينان حاصل شود تا ارائه اطالعات بر طبق ماده  ،3پاراگراف  7توافقنامه بايستي مطابق با رويه ها و
دستورالعمل هاي اشاره شده در پاراگرافمربوط به تصميم  92باشد.
 .11از اركان فرعي و علمي -فني درخواست شد تا روش هاي ارزيابي منابع مالي كه بواسطه مشاركت هاي عمومي تهيه و مديريت شده
اند را مطابق با ماده  ،3پاراگراف  7توافقنامه براي در نظر گرفتن در جلسه بيست و چهارم كنفرانس اعضاء (نوامبر  )2251توسعه دهد با
اين ديد كه توصيه هاي الزم براي بررسي و تصويب در اولين نشست اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ايجاد شود.
 .92همچنين ،از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود ،در زمان بهبود رويهها ،روشها و دستورالعملهايي كه
در پاراگراف مربوط به تصميم  ،92به آن اشاره شد ،سطح شفافيت از حمايتهاي ايجاد شده را ،مطابق ماده  3توافقنامه ،بهبود بخشد؛
دیگر تصمیمات مرتبط:
 .13تصميم گرفته شد كه به منظور اجراي توافقنامه ،منابع مالي كه به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي شود بايستي موجب تقويت
اجراي سياست ها ،استراتژي ها ،مقررات و برنامه هاي كاري آن ها و اقدامات عليه تغيير اقليم با توجه به هر دو موضوع كاهش و
سازگاري و براي كمک به دستيابي به اهداف توافقنامه كه در ماده  5تعريف شده ،شود.
 .11اهميت منابع مالي كافي و قابل پيش بيني مورد تصديق همه كشورها قرار گرفت ،از جمله اهميت آن براي نتايج مبتني بر پرداخت ها
و مناسب براي رويکردها و سياست هاي اجرايي و ايجاد انگيزه هاي مثبت براي كاهش انتشار از بخش جنگل زدايي و تخريب جنگل ها
و نقش حفاظت و مديريت پايدار جنگل ها و تقويت نقش ذخيره كربن توسط جنگل ها مورد توجه قرار گرفت .همچنين براي
رويکردهاي سياست جايگزين مانند اجراي مشترک ،بر سياست هاي كاهش انتشار و رويکردهاي سازگاري براي مديريت صحيح و
پايدار جنگل ها تاكيد شد ،در حاليکه در مورد منافع غيركربني مرتبط با چنين رويکردهايي نيز تاكيد مجدد شد .اهميت تشويق در مورد
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هماهنگي حمايت هايي از جمله حمايت از بخش هاي دولتي و خصوصي ،منابع دو يا چندجانبه مانند صندوق سبز اقليم و منابع جايگزين
مطابق با تصميمات گرفته شده توسط اعضاء كنفرانس ،نيز مورد توجه قرار گرفته شد.
 .19تصميم گرفته شد كه صندوق سبز اقليم و صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست ،نهادهاي سپرده گذار با بهره بردار از مکانيسم
مالي كنوانسيون ،همچنين صندوق هاي كشورهاي كمتر توسعه يافته و صندوق ويژه تغيير اقليم كه توسط تسهيالت جهاني محيط زيست
اداره مي شود ،بايستي به توافقنامه عمل كنند.
 .22تصديق شد كه صندوق سازگاري ممکن است در خصوص موضوعات مرتبط با تصميماتي كه توسط كنفرانس متعاهدين به
پروتکل كيوتو و كنفرانس متعاهدين توافقنامه پاريس گرفته شده ،به توافقنامه عمل كنند.
 .25از اعضاء متعاهد به پروتکل كيوتو خواسته شد تا موضوعي كه در پاراگراف  22اشاره شده را مورد بررسي و توجه قرار دهند و
نظرات را به اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس جهت بررسي در جلسه اول ارائه دهند.
 .22از اعضاء متعاهد به پروتکل كيوتو خواسته شد تا موضوعي كه در پاراگراف 22اشاره شده ،را مورد بررسي قرار دهند و در
خصوص آن در اولين جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس نظرات خود را ارائه دهند.
 .23توصيه شد كه اعضاء كشورهاي متعاهدتوافقنامه پاريس بايستي دستورالعملي را براي نهادهاي سپرده گذار در جهت اداره مکانيسم
مالي كنوانسيون و در خصوص سياست ها ،الويت هاي برنامه و ضوابط واجد شرايط مربوط به توافقنامه به منظور انتقال به كنفرانس
اعضا ،را تهيه نمايند.
 .24همچنين تصميم گرفته شد كه كميته دائمي در خصوص منابع مالي بايستي به توافقنامه در مسير وظايف و مسئوليت هاي خود نسبت
به كنفرانس اعضاء عمل كند.
 .21از نهادهاي عمل كننده به توافقنامه مصرانه خواسته شد تاهمکاري و مبادله منابع جهت حمايت از استراتژي هاي كشورمحور را  ،از
طريق روش هاي ساده شده و كارآمد و رويه هاي تاييد و از طريق ادامه فراهم سازي حمايت براي كشورهاي در حال توسعه ،كمتر
توسعه يافته و جزاير كوچک ،بطور مناسبي تقويت كنند و افزايش دهند.

ماده 43
 .5اعضاء به منظور بهبود انعطاف پذيري نسبت به تغيير اقليم و به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ،چشم انداز بلند مدتي را
در خصوص اهميت تحقق كامل توسعه و انتقال فن آوري به اشتراک گذارند.
 .2اعضاء بايد ،با اشاره به اهميت فناوري براي اجراي اقدامات كاهش انتشار و سازگاري ذيل اين توافقنامه و شناخت توسعه
فناوري هاي موجود و ترويج فعاليتها ،بايد اقدامات مشاركتي در خصوص توسعه انتقال فن آوري را تقويت نمايند.
 .3مکانيسم فناوري ايجاد شده ذيل كنوانسيون بايد در خدمت اين توافقنامه باشد.
 .4به موجب اين سند يک چارچوب فناوري به منظور ارائه دستورالعمل فراگير جهت ترغيب و تسهيل بيشتر اقدامات توسعه و
انتقال فناوري ،در راستاي مکانيسم انتقال فناوري و در جهت حمايت از اجراي اين توافقنامه ،براي پيگيري چشم انداز بلند
مدت مورد اشاره در پاراگراف  5اين ماده ايجاد مي شود.
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 .1تسري ع ،ترغيب و توانمند سازي نوآوري براي پاسخ موثر بلند مدت به تغيير اقليم و بهبود رشد اقتصادي و توسعه پايدار مهم
است .اين چنين تالشهايي بايد به طور مناسب ،توسط مکانيسم فناوري و بوسيله ابزارهاي مالي از طريق مکانيسم هاي مالي ذيل
كنوانسيون ،جهت رويکردهاي مشاركتي براي تحقيق و توسعه و تسهيل دستيابي و چرخه فناوري براي كشورهاي در حال
توسعه حمايت شود.
 .2حمايت ،شامل حمايت مالي ،بايد به اعضاء كشورهاي در حال توسعه براي اجراي اين ماده ،از جمله براي تقويت اقدامات
مشترک در توسعه و انتقال فن آوري در مراحل مختلف چرخه فن آوري ،با در نظر گرفتن تعادل در دستيابي به حمايت هاي
ارائه شده براي كاهش و سازگاري ارائه شود .اقدامات جهاني مورد اشاره در ماده  ،54بايد اطالعات موجود در خصوص
تالش هاي مربوط به حمايت توسعه و انتقال فن آوري براي اعضاء كشورهاي در حال توسعه را در نظر بگيرد.
تصمیمات ارجاع داده شده به ماده :43
 .77همچنين ،از ركن فرعي اجرايي ( )SBIدرخواست ميشود تا در طي سومين بازنگري جامع اجراي چارچوب ظرفيتسازي ،هدف و
ساختار انجمن ظرفيتسازي پاريس را توسعه دهد .به عالوه ،توسعه اهداف و ساختار با توجه به پاراگرافهاي مربوط به تصميمات 71
الي  71و  12و  13در نظر گرفته شود .در نهايت ،نسخهاي از تصميمات پيشنهاد شود كه توسط كنفرانس اعضاء در بيست و دومين جلسه
مورد بررسي و تصميمگيري قرار ميگيرد.
 .21از ركن فرعي علمي-فني درخواست شد تا در چهل و جهارمين جلسه خود در مي  ،2252چارچوب فنآوري بنا شده ذيل ماده
 ،43پاراگراف  4توافقنامه شرح داده و در خصوص يافتههاي آن به كنفرانس اعضاء گزارش دهد .با اين ديدگاه كه كنفرانس اعضاء
پيشنهاداتي در خصوص اين چارجوب به اولين جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي توافقنامه پاريس براي تصميمگيري و پذيرش با توجه
به تسهيل در چارچوب ارائه دهد.اين گزارش بايد شامل موارد زير باشد:
(الف) اجرا و بهروزرساني ارزيابيهاي نيازهاي فنآوري و همچنين ارتقاء اجراي نتايج آنها ،به خصوص نقشه راه فنآوري و
ايدههاي پروژه ،از طريق آمادهسازي پروژههايي با قابليت نقل و انتقال بانکي.
(ب) آمادهسازي ارتقاء حمايتهاي فني و مالي براي اجراي نتايج ارزيابيهاي نيازهاي فنآوري.
(پ) ارزيابي فنآوريهايي كه آماده انتقال هستند.
(ج) افزايش در بهبود محيط زيست براي برطرف نمودن موانع به منظور توسعه و انتقال فنآوريهاي دوستار محيط زيست و جامعه.

دیگر تصمیمات مرتبط:
 .22به گزارش موقت كميته اجرايي فنآوري در خصوص دستورالعمل ارتقاء اجراي نتايج ارزيابيهاي نيازهاي فنآوري اشاره شده در سند
 FCCC/SB/2015/INF.3توجه شود.
 .27تصميم گرفته شد مکانيسم فنآوري بهبود يافته و از شبکه و مركز فنآوري اقليم درخواست شد تا در راستاي حمايت از اجراي توافقنامه،
وظايف مربوطه بيشتري را به عهده گيرد .از جمله موارد زير:
(الف) تحقيق ،توسعه و ارائه فنآوري
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(ب) توسعه و ارتقاء فناوريها و ظرفيتهاي بومي
 .29تصميم گرفته شد كه كميته اجرايي فنآوري و شبکه و مركز فنآوري اقليم بايد به كنفرانس اعضاء كشوهاي متعهد توافقامه پاريس ،از
طريق اركان فرعي در خصوص فعاليتهاي آنها براي حمايت از اجراي توافقنامه گزارش دهد.
 .72همچنين ،تصميم گرفته شد ،يک ارزيابي دورهاي از تاثيرگذاري و كفايت حمايتهاي فراهم شده براي مکانيسم فنآوري در حمايت از
اجراي توافقنامه در موارد مربوط به توسعه و انتقال تکنولوژي انجام گردد.
 .75براي آغاز شرح هدف و رويهها براي ارزيابي دورهاي اشاره شده در پاراگراف باال با در نظر گرفتن بازنگري شبکه و مركز فنآوري اقليم
اشاره شده در تصميم  2/CP.17ضميمه  ،VIIپاراگراف  22و رويههايي براي بررسي وضعيت جهاني اشاره شده در ماده  54توافقنامه براي
تصميم گيري و پذيرش در جلسه 21ام كنفرانس اعضاء در نوامبر  2259در جلسه 44ام ركن فرعي اجرايي درخواست شد.

ماده 44
 .5ظرفيت سازي ذيل اين توافقنامه بايد ظرفيت و توانايي اعضاء كشورهاي در حال توسعه را افزايش دهد ،خصوصاً در برخي
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،
اشاعه و بکارگيري ،دسترسي به منابع مالي اقليم ،جنبه هاي مربوط به آموزش و پرورش ،آموزش و آگاه سازي عمومي ،و
شفاف سازي ،گزارش به موقع و دقيق اطالعات ،جهت اقدامات موثر براي تغيير اقليم تسهيل گردد.
 .2ظرفيت سازي بايد بصورت كشور محور ،براساس نيازهاي ملي و پاسخگوي به آنها و با در نظر گرفتن حقوق معنوي كشورهاي
مروج ظرفيت سازي و در سطوح ملي ،محلي و منطقه اي باشد .ظرفيت سازي بايد توسط تجربيات آموخته از فعاليت هاي
ظرفيت سازي ذيل كنوانسيون رهنمود گرفته باشد و بايد يک روند مکرر و موثر داشته باشد كه مشاركتي ،ميان بخشي و داراي
قابليت پاسخگويي به هر دو جنس را دارا باشد.
 .3همه اعضاء بايد در جهت توسعه ظرفيت كشورهاي در حال توسعه براي اجراي اين توافقنامه همکاري نمايند .كشورهاي توسعه
يافته بايد حمايت از اقدامات ظرفيت سازي در كشورهاي در حال توسعه را افزايش دهند.
 .4همه اعضاء بايد ارتقاء دهنده ظرفيت كشورهاي درحال توسعه براي اجراي اين توافقنامه از جمله از طريق رويکردهاي
چندجانبه ،دوجانبه و منطقه اي باشند ،و بايد به طور منظم در خصوص فعاليت ها و اقدامات ظرفيت سازي گزارش دهند.
كشور هاي در حال توسعه نيز بايد به طور منظم پيشرفت هاي حاصله در خصوص اجراي برنامه ها ،سياست ها و فعاليت ها و
اقدامات ظرفيت سازي براي اجراي اين توافقنامه را گزارش دهند.
 .1فعاليت هاي ظرفيت سازي بايد براي حمايت و اجراي اين توافقنامه از طريق ترتيبات نهادي مناسب از جمله ترتيبات نهادي
مناسب ايجاد شده ذيل كنوانسيون كه به اين توافقنامه خدمت مي كنند ،ارتقاء يابد .كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقنامه پاريس بايد در اولين جلسه خود تصميمي در خصوص ترتيبات نهادي اوليه براي ظرفيت سازي در نظر گرفته و
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بپذيرند.
تصمیمات ارجاعی به ماده 44:
 .12همچنين ،از كنفرانس اعضاء درخواست ميشود تا در جلسه بيست و پنجم مورخ نوامبر  ،2259ميزان پيشرفت ،نياز به توسعه ،ميزان
تاثيرگذاري و بهبود ايجاد شده در انجمن ظرفيتسازي پاريس را مورد بررسي قرار دهد .به عالوه ،كنفرانس اعضاء موظف است تا هر
گونه اقدامي را مناسب ميبيند ،اجرا كند .اين امر با هدف ارائه پيشنهاداتي به كنفرانس اعضاء صورت ميگيرد .اين پيشنهادات در اولين
جلسه مربوط به توافقنامه پاريس با موضوعيت بهبود سازماندهيهاي نهادي به منظور دستيابي به ظرفيتسازي اشاره شده در ماده ،44
پاراگراف  1توافقنامه ،ارائه ميشوند.

دیگر تصمیمات مرتبط:
 .72تصميم گرفته شد تا انجمني با عنوان انجمن ظرفيتسازي پاريس تاسيس شود .هدف اين انجمن برطرف نمودن نيازها و شکافهاي
موجود در حال حاضر و دوره آتي در اجراي ظرفيتسازي در كشورهاي در حال توسعه ميباشد .همچنين ،اين انجمن در ارتقاء هرچه
بيشتر فعاليتهاي مرتبط با ظرفيتسازي ياري رسان خواهد بود .الزم به ذكر است كه اين انجمن آن دسته از فعاليتهاي مربوط به
ظرفيتسازي را پوشش ميدهد كه از نظر انسجام و هماهنگي تحت نظارت كنوانسيون ميباشند.
 .73به عالوه ،تصميم گرفته شد تا انجمن ظرفيتسازي پاريس ،برنامه كاري كه در پاراگراف زير به آن اشاره شده است ،را مورد بررسي
قرار داده و مديريت كند.
 .74همچنين ،مقرر شد تا برنامه كاري براي دوره  2254الي  2222لحاظ گردد .اين برنامه كاري شامل فعاليتهاي زير ميباشد:
(الف) تشخيص چگونگي افزايش همکاريها و اجتناب از نسخهبرداري ميان نهادهاي تحت نظارت كنوانسيون كه به اجراي فعاليتهاي
ظرفيتسازي ميپردازند( .اين امر در رابطه با همکاري با موسسههاي تحت نظارت و مستقل از كنوانسيون صادق است)؛
(ب) شناسايي نيازها و شکافهايي از جنس ظرفيت و پيشنهاد راهکارهايي به منظور برطرف نمودن آنها؛
(پ) بهبود در توسعه و انتشار ابزارها و روشهاي اجراي ظرفيتسازي؛
(ت) توسعه همکاريهاي جهاني ،منطقهاي ،ملي و محلي؛
(ث) شناسايي و گزينش اقدامات ،چالشها ،تجربيات و دروس حاصل از تجربيات نهادهاي تحت نظارت كنوانسيون در امور
ظرفيتسازي؛
(ج) يافتن ر اهکارهايي در راستاي اين كه كشورهاي در حال توسعه ،توان پذيرش مسئوليت براي ايجاد و حفظ ظرفيت را در طول زمان
داشته باشند؛
(چ) شناسايي فرصتها به منظور تقويت ظرفيت در سطحهاي ملي ،منطقهاي و محلي؛
(ح) توسعه ارتباطات ،هماهنگيها ،همکاريها و انسجام ميان فرآيندها و اقدامات نوآورانه ،از جمله تبادل اطالعات مربوط به روشها و
فعاليتهاي ظرفيتسازي در ميان نهادهاي تحت نظارت كنوانسيون.


ارائه دستورالعملي به دبيرخانه در ارتباط با نحوه حفظ و توسعه پرتال اينترنتي ظرفيتسازي (توسعه ظرفيتسازي از
طريق اينترنت).
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 .71تصميم گرفته شد تا انجمن ظرفيت سازي پاريس به طور ساالنه بر يک حيطه يا موضوع مربوط به تبادالت فني مربوط به ظرفيتسازي
تمركز كند .هدف از اين امر ،حفظ دانش بهنگام در موفقيتها و چالشهاي موثر در زمينه ظرفيتسازي در يک حيطه به خصوص
است.
 .72مقرر است تا ركن فرعي اجرايي ( )SBIجلسات ساالنه انجمن ظرفيتسازي پاريس را برگزار و سازماندهي كند.
 .77همچنين ،از ركن فرعي اجرايي ( )SBIدرخواست ميشود تا در طي سومين بازنگري جامع اجراي چارچوب ظرفيتسازي ،هدف و
ساختار انجمن ظرفيتسازي پاريس را توسعه دهد .به عالوه ،توسعه اهداف و ساختار با توجه به پاراگرافهاي مربوط به تصميمات 71
الي  71و  12و  13در نظر گرفته شود .در نهايت ،نسخهاي از تصميمات پيشنهاد شود كه توسط كنفرانس اعضاء در بيست و دومين جلسه
مورد بررسي و تصميمگيري قرار ميگيرد.
 .71تصميم گرفته شد تا كشورها ،نظرات خود را در رابطه با عضويت در انجمن ظرفيتسازي پاريس ،تا تاريخ نهم مارچ  2252اعالم نمايند.
 .79از دبيرخانه درخواست ميشود تا اعالم نظر كشورها را در رابطه با عضويت در انجمن ظرفيتسازي پاريس گردآوري نمايد .در نتيجه،
ميتوان اين سند را جهت بررسي در چهل و چهارمين جلسه ركن فرعي اجرايي ( )SBIمورد استفاده قرار داد.
 .12تصميم گرفته شد تا موارد مورد بحث در انجمن ظرفيتسازي پاريس شامل موارد زير باشد؛



اعالم نظر كشورها در خصوص عضويت در انجمن؛
نتايج سومين بازنگري جامع بر اجراي چارچوب ظرفيتسازي؛



گزارش ساالنه تلفيقي دبيرخانه با موضوعيت اجراي چارچوب ظرفيتسازي در كشورهاي در حال توسعه؛



گزارش تلفيقي و تاليفي دبيرخانه با موضوعيت امور ظرفيتسازي نهادهاي تحت نظارت كنوانسيون و پيمان كيوتو؛




گزارشاتي در خصوص انجمن دوربان و
پرتال ظرفيتسازي.

 .15از انجمن ظرفيتسازي پاريس درخواست ميشود تا گزارشات پيشرفت كاري فني ساالنه خود را تهيه نموده و اين گزارشات را در
جلسات ركن فرعي اجرايي ( )SBIو همزمان در جلسات كنفرانس اعضاء در دسترس قرار دهد.

ماده 45
اعضاء بايد به طور مناسب ،با در نظر گرفتن اقداماتي به منظور ارتقاء آموزش  ،پژوهش و آگاه سازي عمومي تغيير اقليم ،مشاركت
عمومي و دسترسي ع موم به اطالعات ،به رسميت شناختن اهميت اين مراحل ،با توجه به ارتقاء اقدامات ذيل اين توافقنامه ،همکاري
نمايند.
تصمیمات ارجاعی به ماده 45:
 .13اطمينان حاصل شود تا در كشورهاي متعهد ،ظرفيتسازي در بخشهاي مربوط به آموزش ،تحصيالت و آگاهسازي عمومي
(همانطور كه در ماده 6كنوانسيون و ماده  45توافقنامهتوافقنامه مطرح گرديده است) به اندازه كافي لحاظ ميشود.
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دیگر تصمیمات مرتبط:
 .14مقرر شد تا از كشورهاي متعهد دعوت شود تا در جلسه اول مربوط به توافقنامه پاريس حضور يابند تا راهکارهاي مربوط به بهبود
آموزش ،آگاهسازي عمومي ،مشاركت ملي و دسترسي عمومي به اطالعات ،به منظور ارتقاء در اقدامات مطرح شده در توافقنامه ،تدوين
شوند.

ماده 49
 .5به موجب اين سند ،به منظور ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل و ترويج اجراي موثر ،يک چارچوب ارتقاء شفافيت براي اجرا و
حمايت ايجاد مي شود ،كه با انعطاف پذيري و با لحاظ ظرفيت ها و ساختارهاي مختلف اعضاء بر اساس تجربه جمعي مي باشد.
 .2چارچوب شفافسازي بايد اجراي مفاد اين ماده را براي اعضاء كشورهاي در حال توسعه اي كه به آن با توجه به ظرفيتهاي خود
نياز دارند ،انعطاف پذير سازد .رويه ها ،روش ها و دستورالعمل هاي مندرج در بند  53اين ماده چنين انعطاف پذيري را منعکس
مي كند.
 .3چارچوب شفافيت بايد بر اساس تمهيدات شفافيت ذيل كنوانسيون و براي ارتقاء آن بنا گردد و با اذعان به شرايط ويژه كشورهاي
كمتر توسعه يافته و جزيره اي كوچک ،بايد به شيوه اي تسهيل كننده ،غير تهاجمي ،غير تنبيهي ،با رعايت احترام به حاكميت ملي و
اجتناب از قرار دادن بار اضافي بر اعضاء اجرا گردد.
 .4تمهيدات شفافيت تحت كنوانسيون ،از جمله گزارشات ملي ،گزارشات دوساالنه و گزارشات به روز رساني دوساالنه ،ارزيابي بين
المللي و مشاوره بين المللي و بازنگري و تجزيه و تحليل ،بايد از تجربه دريافتي جهت ترسيم رويه ها ،روش ها و دستورالعمل ها،
بر اساس پاراگراف  53اين ماده ،متشکل گردد.
 .1هدف ازچارچوب اقدام شفافسازي  ،ارائه درک روشني از اقدامات تغيير اقليم در پرتو هدف اين كنوانسيون ،همانگونه كه در
ماده  2اين سند آمده است مي باشد ،از جمله وضوح و پيگيري پيشرفت در دستيابي به مشاركت هاي معين ملي انفرادي اعضاء ذيل
ماده  4و اقدامات سازگاري اعضاء بر اساس ماده  ،7از جمله اقدامات مناسب ،اولويت ها ،نيازها و شکاف ها ،براي اطالع رساني به
وضعيت جهاني اقدامات مندرج در ماده .54
 .2هدف از چارچوب شفافيتسازي حمايتها ،ايجاد وضوح در خصوص حمايتهاي فراهم شده و دريافت شده توسط هر عضو در
رابطه با اقدامات تغيير اقليم ذيل ماده هاي  52 ،9 ،7 ،4و  55و تا حد امکان،ارائه يک نماي كلي از مجموع حمايت هاي مالي فراهم
شده و اطالع رساني به وضعيت جهاني اقدامات مندرج در ماده  54است.
 .7هر عضو بايد به طور منظم اطالعات زير را ارائه نمايد:
(الف) گزارش فهرست انتشار ملي توليد گازهاي گلخانه اي انساني توسط منابع و از بين بردن با حذف گازهاي گلخانه اي توسط
چاهک ها ،روش هاي اقدامات مناسب مور استفاده اي كه توسط هيئت بين الدولي تغيير اقليم پذيرفته شده و توسط كنفرانس
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اعضاء متعاهدين توافقنامه پاريس مورد قبول مي باشد.
(ب) اطالعات الزم براي پيگيري پيشرفت هاي حاصله در اجرا و دستيابي به مشاركت هاي معين ملي ذيل ماده .4
 .1هر عضو همچنين بايد اطالعات مربوط به اثرات تغيير اقليم و سازگاري را بر اساس ماده  ،7به طور مناسب فراهم كند.
 .9اعضاء كشورهاي توسعه يافته و ساير اعضايي كه حمايتي را فراهم نموده اند بايد ،اطالعاتي در خصوص تامين مالي ،انتقال فن
آوري و حمايت ظرفيت سازي ارائه شده به اعضاء كشورهاي در حال توسعه را ،ذيل ماده  52 ،9و 55ارائه نمايند.
 .52كشورهاي در حال تو سعه بايد اطالعاتي در خصوص حمايت هاي مالي ،انتقال فناوري و ظرفيت سازي مورد نياز و دريافت شده
ذيل ماده  52 ،9و  55ارائه نمايند.
 .55اطالعات ثبت شده توسط هر عضو ذيل بندهاي  7و  9اين ماده بايد توسط يک كارشناس فني ،مطابق با تصميم  CP.21 / 5تحت
بازنگري قرار گيرد .براي اعضاء كشورهاي در حال توسعه اي كه نياز به اين بازنگري با توجه به ظرفيت هاي خود دارند ،روند
بررسي ،بايد كمک به شناسايي نيازهاي ظرفيت سازي باشد .عالوه بر اين ،هر يک از اعضاء بايد در يک پيشرفت تسهيل كننده و
چند جانبه ،با توجه به اقدامات ذيل ماده  9و اجراي آن و دستيابي به مشاركت هاي معين ملي خود ،مشاركت نمايند.
 .52بازنگري كارشناس فني ذيل اين پاراگراف بايد شامل مالحظه حمايت فراهم شده توسط عضو و اجراي آن و دستيابي به مشاركت
هاي معين ملي متعاقب آن باشد .اين بازنگري همچنين بايد زمينه هاي بهبود آن عضو ،از جمله بازنگري انطباق اطالعات با رويه ها،
روش ها و دستورالعمل هاي مندرج در بند  53اين ماده ،با لحاظ انعطاف پذيري نسبت به عضو ،ذيل پاراگراف  2اين ماده را
مشخص نمايد .بازنگري بايد با توجه خاص به قابليت هاي مربوطه ملي و شرايط اعضاء كشور در حال توسعه باشد.
 .53كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد در اولين جلسه خود ،ضمن كسب تجربه از مقدمات مربوط به
شفافسازي ذيل كنوانسيون ،و توضيح در مورد مفاد اين ماده ،رويه هاي مشترک ،روش ها و دستورالعمل هايي براي شفافيت اقدام و
حمايت را به طور مناسب اتخاذ كنند.
 .54براي اجراي اين ماده بايد از كشورهاي در حال توسعه حمايت شود.
 .51همچنين در يک روند مداوم ،بايد شفافسازي ظرفيت كشورهاي در حال توسعه حمايت شود.
تصمیمات ارجاعی به ماده 49:
 .11تصميم گرفته شد تا اقدامات نوآورانهاي در رابطه با ايجاد ظرفيت در راستاي شفافسازي صورت گيرد تا بتوان ظرفيت الزم فني و
نهادي را براي قبل و بعد از سال  2222فراهم نمود .در راستاي اين اقدامات نوآورانه ،از كشورهاي متعهد در حال توسعه در راستاي
شفافسازي حمايت ميشود( .اين مورد در ماده  49توافقنامه به عنوان يک اولويت مطرح شده است)
 .12همچنين ،مقرر شد تا اقدامات نوآورانه مذكور هدفهاي زير را دنبال نمايد:
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(الف) در راستاي اجرايي نمودن فعاليتهاي مرتبط با شفافسازي ،نهادهاي ملي تقويت شوند .به طوري كه اين فعاليتها همسطح با
اولويتهاي ملي قرار گيرند.
(ب) آموزش ،همياري و ابزارهاي مربوطه مهيا گردد تا موارد مذكور در ماده  49توافقنامه فراهم شوند.
(پ) در افزايش ميزان شفافيت همکاريهاي الزم صورت گيرد.
 .92تصميم گرفته شد كه مطابق ماده  ،49پاراگراف دوم در توافقنامه ،كشورهاي در حال توسعه در ايجاد زمينه به منظور اجراي ماده
49انعطافپذير باشند .اين انعطافپذيري در مواردي مانند هدف ،تناوب و سطح جزئيات در گزارشدهيها لحاظ ميگردد .همچنين،
در هدف بازنگريهاي انجام شده توسط كشورها نيز ميتواند انعطافپذيري داشته باشد .به طوري كه انتخاب اين هدف بازنگري براي
كشورها اختياري در نظر گرفته شود .اما به اين نکته بايد توجه داشت كه اين انعطافپذيريها بايد در بهبود رويهها ،روشها و
دستورالعملهايي كه در پاراگراف مربوط به تصميم  92به آن اشاره شده است ،انعکاس داده شوند.
 .95همچنين ،تصميم گرفته شد كه تمام كشورهاي متعهد به استثناء كشورهاي حداقل توسعه يافته و جزاير كوچک در حال توسعه ،بايد
اطالعات ارائه شده در ماده  ،49پاراگرافهاي  9 ،1 ،7و  52را در هر دو سال و يا بيشتر تهيه و ارائه نمايند .به عالوه ،كشورهاي حداقل
توسعه يافته و جزاير كوچک در حال توسعه ميتوانند اين اطالعات را در صورت صالحديد تهيه و ارائه نمايند.
 .92از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا پيشنهادات خود را در رابطه با رويهها ،روشها و
دستورالعملهاي ارائه شده در ماده  ،49پاراگراف  53توافقنامه بهبود دهد .همچنين ،از اين كارگروه درخواست ميشود بازنگري و
بهروزرساني صورت گرفته در سال اول و سالهاي بعدي را به طور متناوب اعالم نمايد تا اين موارد توسط كنفرانس اعضاء در بيست و
چهارمين جلسه آن مورد بررسي قرار گيرند و به عالوه ،نتايج بدست آمده در جلسه اول مربوط به توافقنامه پاريس در خصوص
سازگاري ارائه شود.
 .93همچنين ،از كارگروه ويژه توافقنامه پاريس درخواست ميشود ،در توسعه پيشنهادات مربوط به بهبود رويهها ،روشها و
دستورالعملهايي كه در پاراگراف مربوط به تصميم  ،92به آن اشاره شد ،موارد زير در نظر گرفته شود:
(الف) اهميت بهبود در گزارشدهي و ميزان شفافيت در طول زمان؛
(ب) نياز به ايجاد انعطافپذيري براي كشورهاي در حال توسعهاي كه به اين انعطافپذيري در ظرفيتهاي خود نيازمندند؛
(پ) نياز به بهبود در ميزان شفافيت ،صحت ،ثبات ،قابليت قياس و جامع بودن پيشنهادات؛
(ت) نياز به اجتناب از نسخهبرداري و لحاظ نمودن مسئوليت غير ضروري براي كشورها و دبيرخانه؛
(ث) نياز به كسب اطمينان از اين امر كه كشورها تناوب و كيفيت گزارشدهي خود را مطابق با تعهدات خويش به كنوانسيون حفظ
نمايند؛
(ج) نياز به كسب اطمينان از اينکه از شمارش مجدد اجتناب شود؛
(چ) نياز به كسب اطمينان از يکپارچگي محيط زيست.
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 .94از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود ،در زمان بهبود رويهها ،روشها و دستورالعملهايي كه در
پاراگراف مربوط به تصميم  ،92به آن اشاره شد ،تجربيات بدست آمده و فرآيندهاي مرتبطي را كه تحت نظارت كنوانسيون هستند ،در
نظر داشته باشند.
 .91از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود ،در زمان ارتقاء رويهها ،روشها و دستورالعملهايي كه در
پاراگراف مربوط به تصميم  ،92به آن اشاره شد ،موارد زير را در نظر داشته باشد:
(الف) تمامي انعطافپذيريهاي موجود براي كشورهاي در حال توسعهاي كه در ظرفيتهاي خود به آنها نيازمندند؛
(ب) هماهنگي ميان روش كار مطرح شده در اهداف معين مشاركت ملي ( )INDCsو روش كار براي گزارشدهي پيشرفت كاري در
راستاي نيل به اهداف معين مشاركت ملي ( )INDCsهر كشور.
(پ) تهيه گزارش توسط كشورها شامل اطالعات مربوط به برنامهريزيها و اقدامات سازگاري از جمله برنامههاي ملي سازگاري با
رويکرد تبادل اطالعات و انتشار دروس فراگرفته شده.
(ت) همچنين ،موارد زير را بايد در نظر داشت:
 حمايتهاي صورت گرفته؛

 بهبود در انتقال و توزيع حمايتها در راستاي سازگاري و كاهش؛
 رعايت قالب بندي جدول معمول براي گزارشدهي در رابطه با حمايتها؛

 توجه به مواردي كه توسط ركن فرعي علمي -فني) (SBSTAدر مورد روش گزارشدهي اطالعات مربوط به امور مالي ،در نظر
گرفته شده است؛
 بهبود در گزارشدهي توسط كشورهاي در حال توسعه در خصوص حمايتهاي دريافت شده؛ اين گزارش ميتواند شامل نحوه
استفاده از حمايتها ،اثرات ايجاد شده و نتايج بدست آمده از پشتيبانيها باشد.
(ث) اطالعات موجود در گزارش ارزيابي دوساالنه و گزارشات ديگر انجمن دائمي امور مالي و نهادهاي مرتبط ديگر تحت نظارت
كنوانسيون؛
(ج) اطالعات مربوط به اثرات اقتصادي و اجتماعي اقدامات مقابلهاي.
 .92همچنين ،از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود ،در زمان بهبود رويهها ،روشها و دستورالعملهايي كه
در پاراگراف شماره  1تصميمات مربوط به ماده  ،53به آن اشاره شد ،سطح شفافيت از حمايتهاي ايجاد شده را ،مطابق ماده 3
توافقنامه ،بهبود بخشد؛
 .97به عالوه ،از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا از پيشرفت كاري مربوط به بهبود رويهها ،فرآيندها و
دستورالعملهايي كه در پاراگراف مربوط به تصميم  ،92به آن اشاره شد ،گزارشي تهيه كند و در جلسات آتي كنفرانس اعضاء ارائه
نمايد .اين گزارش بايد تا سال  2251به اتمام رسد.
 .91تصميم گرفته شد كه ارتقاء رويهها ،روشها و دستورالعملهايي كه در پاراگراف مربوط به تصميم  ،92به آن اشاره شد ،در
توافقنامه پاريس به محض الزماالجرا شدن ،به كار رود.
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 .99همچنين ،مقرر گرديد كه رويهها ،روشها و دستورالعملهاي مربوط به ساختار شفافسازي ،بايد اجرا شده و در نهايت ،جايگزين
سنجش ،گزارشدهي و سيستم بازبيني شود كه در  1/CP. 16پاراگرافهاي مربوط به تصميمات  42تا  47و  22تا  ،24و تصميم
 2/CP. 17پاراگرافهاي  52تا  ،22لحاظ شدهاند.

دیگر تصمیمات مرتبط:
 .17از صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست ( )GEFدرخواست ميشود ،ترتيبي اتخاذ كند تا از اجراي اقدامات نوآورانه در ايجاد
ظرفيت در راستاي شفافسازي (به عنوان يک اولويت) پشتيباني نمايد .اين اقدامات ميتواند شامل مشاركتهاي داوطلبانه تا
حمايت از كشورهاي در حال توسعه در ششمين دوره و دورههاي بعدي تجديد منابع مالي اين صندوق باشد .در نتيجه ميتوان
حمايتهاي موجود صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست را تکميل نمود.
 .11مقرر شد تا اجراي اقدامات نوآورانه در ايجاد ظرفيت در راستاي شفافسازي در مفاد هفتمين بازنگري مکانيسم مالي مورد بررسي
قرار گيرد.
 .19از صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست ( )GEFبه عنوان نهاد اجرايي مکانيسم مالي درخواست ميشود تا در گزارش ساالنه خود
به كنفرانس اعضاء مواردي مانند پيشرفت كاري در بخش طراحي ،توسعه و اجراي اقدامات نوآورانه در ايجاد ظرفيت در راستاي
شفافسازي از سال ( 2252كه در پاراگراف مربوط به تصميم  11به آن اشاره شد) را لحاظ نمايد.

ماده41
 .5كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد به صورت دوره اي ،وضعيت اجراي اين توافقنامه را براي ارزيابي مجموع
پيشرفت حاصله از دستيابي به هدف اين توافقنامه و اهداف بلند مدت آن (اشاره به وضعيت جهاني اقدامات) ،تعيين نمايد .اين كار
بايد به روشي جام ع و تسهيل شده ،با در نظر گرفتن كاهش انتشار ،سازگاري ،ابزارهاي اجرا و حمايت و در پرتو ارتقاء همکاري
هاي بين المللي براي اقدامات اقليمي ،انجام گردد.
 .2كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد اولين وضعيت جهاني اقدامات را در سال  2223و هر  1سال يکبار پس از
آن عهده دار شود ،مگر اينکه تصميم ديگري اتخاذ شود.
 .3نتيجه اين تعيين وضعيت بايد در يک عزم ملي با روشي مترقي و به روز ،بر طبق مقررات اين توافقنامه ،همچنين با ارتقاء همکاري
هاي بين المللي براي اقدامات اقليمي ،اقدامات و حمايت هاي خود را به اطالع اعضاء برسانند.
تصمیمات ارجاع شده به ماده 41:
 .75براي آغاز شرح هدف و رويهها براي ارزيابي دورهاي اشاره شده در پاراگراف باال با در نظر گرفتن بازنگري شبکه و مركز فنآوري اقليم
اشاره شده در تصميم  2/CP.17ضميمه  ،VIIپاراگراف  22و رويههايي براي بررسي وضعيت جهاني اشاره شده در ماده  41توافقنامه براي
تصميم گيري و پذيرش در جلسه 21ام كنفرانس اعضاء در نوامبر  2259در جلسه 44ام ركن فرعي اجرايي درخواست شد.
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 .525همچنين ،از ركن فرعي علمي-فني ( )SBSTAدرخواست ميشود تا در رابطه با اينکه چگونه گزارش ارزيابي هيئت بينالدول تغيير اقليم
ميتواند در رابطه با بررسي وضعيت اجراي اقدامات براي اجراي ماده  41توافقنامه اطالعرساني كند ،اطالعاتي ارائه دهد .به عالوه ،گزارشي
در اين رابطه به كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس ،در جلسه دوم آن ارائه شود.

تصمیمات مرتبط با ماده 41:
 .522از كارگروه ويژه توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا منابع مالي مربوط به بررسي وضعيت اجراي اقدامات كه در بند  4توافقنامه به آن
اشاره شده است ،را شناسايي كرده و گزارش مربوطه را به كنفرانس اعضاء ( )COPارائه كند .اين امر با اين هدف صورت ميگيرد تا در
اولين جلسه آن در خصوص توافقنامه پاريس ،پيشنهاداتي به كنفرانس اعضاء براي بررسي و تصميمگيري ارائه شود .اين پيشنهادات نبايد به
موارد زير محدود شوند:
(الف) اطالعاتي در رابطه با:


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



وضعيت تالشها ،حمايتها ،تجربيات و اولويتها در گزارشات اشاره شده در بند  ،7پاراگرافهاي  52و  55و بند  ،53پاراگراف
 7توافقنامه؛



گردآوري و تامين پشتيباني؛

(ب) آخرين گزارشات هيات بينالدول تغيير اقليم؛
(پ) گزارشات ركنهاي فرعي.
 .522از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا رويهها را براي بررسي وضعيت اجراي اقدامات كه در بند 54
توافقنامه به آن اشاره شده است ،بهبود بخشيده و گزارشي تهيه و به كنفرانس اعضاء ارائه كند .اين امر با اين هدف صورت ميگيرد تا در
اولين جلسه آن در خصوص توافقنامه پاريس ،پيشنهاداتي به كنفرانس اعضاء براي بررسي و تصميمگيري ارائه شود.

ماده 42
 .5به منظور تسهيل اجرا و ارتقاء سازگاري با مقررات اين توافقتنامه ،مکانيسمي برطبق اين سند بنا شده است.
 .2مکانيسم مذكور در بند  5اين ماده بايد از كميته اي تشکيل گردد كه برپايه كارشناسي و تسهيل و در ماهيت و عملکرد ،شفاف ،غير
خضمانه و غير تنبيهي باشد .اين كميته بايد توجه ويژه اي به وضعيت و توانايي هاي ملي اعضاء داشته باشد.
 .3اين كميته ذيل رويه ها و روش هاي اتخاذ شده در اولين نشست كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس اداره مي شود
و گزارش ساالنه اي به كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه مي نمايد.
تصمیمات ارجاعی به ماده 42:
 .523مقرر شد تا انجمني كه در بند  ،42پاراگراف  2توافقنامه به آن اشاره شد ،داراي  52عضو برجسته و با صالحيت دار در گرايشهاي علمي،
فني ،اجتماعي-اقتصادي يا قانوني مرتبط باشد كه توسط اعضاء كنفرانس در جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد وافقنامه پاريس انتخاب شوند .بايد
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سعي شود تا اعضاي اين انجمن از نقاط مختلف جهان انتخاب شوند به طوري كه دو نفر از اعضا اين انجمن از پنج گروه منطقهاي ملل متحد و
يک عضو از جزاير كوچک در حال توسعه و كشورهاي حداقل توسعه يافته باشد و برابري جنسيتي نيز در انتخابات رعايت شود.
 .524از كارگروه ويژه توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا رويهها و روشها را براي برقراري موثر انجمن اشاره شده در بند  ،42پاراگراف 2
توافقنامه بهبود دهد .كارگروه ويژه توافقنامه پاريس موظف است تا برنامه كاري خود را در رابطه با توسعه و بهبود اقدامات و روشها به اتمام
رسانده و گزارشي از آن را براي بررسي و تصميمگيري به كنفرانس اعضاء در اولين جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهد.

ماده 46
 .5كنفرانس اعضاء ،به عنوان بزرگترين بدنه كنوانسيون ،بايد به نشست اعضاء اين توافقنامه خدمات دهد.
 .2اعضاء كنوانسيون كه جزء اعضاء اين توافقنامه نيستند ممکن است به عنوان عضو شاهد در جريان مذاكرات در هر جلسه كنفرانس
اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس شركت نمايند .هنگام كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،تصميمات ذيل
اين توافقنامه فقط توسط اعضاء اين توافقنامه اتخاذ مي شود.
 .3هنگام كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،هر عضو از دفتر كنفرانس ،نماينده يک عضو از كنوانسيون است اما در
آن زمان ،كساني كه عضو توافقنامه نيستند بايد بوسيله يک عضو ديگر كه به وسيله تعدادي از اعضاء اين توافقنامه انتخاب شده اند،
جايگزين شوند.
 .4كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،بايد تحت بررسي منظمي در خصوص اجراي اين موافقتنامه باشد و در رسالت
خود ،تصميمات الزم براي ارتقاء اجراي موثر آن را اتخاذ نمايد .بايد وظايف مشخص شده براي خود توسط اين توافقنامه را انجام
داده و بايد:
الف) بدنه هاي فرعي را كه معتقد است براي اجراي اين توافقنامه الزم است ،ايجاد نمايد.
ب) ساير وظايفي را كه ممکن است براي اجراي اين توافقنامه الزم باشد ،عمل نمايد.
 .1شرح وظايف كنفرانس اعضاء و رويه هاي مالي بکار رفته ذيل كنوانسيون بايد با انجام تغييرات الزم ذيل اين توافقنامه اعمال گردد،
در غير اين صورت با اجماع كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس تصميم گرفته شود.
 .2اولين نشست كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد با هماهنگي دبيرخانه به طور همزمان با اولين كنفرانس اعضاء،
بعد از تاريخ الزم االجرا شدن اين توافقنامه ،طبق برنامه ريزي برگزار گردد .جلسات عادي متعاقب كنفرانس اعضاء كشورهاي
متعاهد توافقنامه پاريس بايد همراه با جلسات عادي كنفرانس اعضاء برگزار گردد ،در غير اين صورت در كنفرانس اعضاء
كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس تصميم گرفته مي شود.
 .7جلسات فوق العاده كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد در زمان ديگري كه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد
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توافقنامه پاريس معتقد به لزوم آن است يا عضوي تقاضاي كتبي داشته باشد 2 ،ماه پس از تقاضا ،توسط دبيرخانه با اعضاء مکاتبه
شده و در صورتي كه دو سوم اعضاء حمايت كنند ،برگزار گردد.
 .1سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي و آژانس بين المللي انرژي اتمي و همچنين هر يک از اعضاي دولتي وابسته و يا ناظران
هاي مربوط به آن كه عضو كنوانسيون نيستند ،ممکن است در جلسات كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس به عنوان
ناظر حضور يابند .حضور هر بدنه و يا سازماني ،اعم از ملي يا بين المللي ،دولتي و غير دولتي كه در موضوعات تحت پوشش اين
توافقتنامه واجد شرايط هستند و هركسي كه به دبيرخانه تمايل خود براي حضور در جلسات كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقنا مه پاريس را اطالع دهد ،در صورتي كه حداقل يک سوم از اعضاء حاضر موافقت نمايند ،ممکن است .پذيرش و مشاركت
ناظران بايد موضوع شرح وظايف مندرج در پاراگراف  1باشد.

ماده 47
 .5دبيرخانه اي كه ذيل ماده  1كنوانسيون ايجاد شده است بايد در خدمت اين توافقنامه باشد.
 .2ماده  ،1پاراگراف  2كنوانسيون ،در خصوص وظايف اين دبيرخانه و ماده  ،1پاراگراف  3اين كنوانسيون ،در خصوص ترتيبات
اتخاذ شده براي تعيين وظايف دبيرخانه ،بايد تغييرات الزم براي اين توافقنامه را اعمال نمايد .دبيرخانه بايد عالوه بر اين ،وظايفي را
كه ذيل اين توافقنامه و كن فرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،براي آن مشخص شده است را اعمال نمايد.

ماده 48
 .5ركن فرعي علمي -فني و ركن فرعي اجرايي كه توسط ماده  9و  52كنوانسيون بنا شده است ،بايد به ترتيب به عنوان ركن فرعي
علمي  -فني و ركن فرعي اجرايي توافقنامه پاريس خدمت نمايند .در مفاد كنوانسيون كه مربوط به عملکرد اين دو ركن است ،بايد
تغييرات الزم براي اين موافقتنامه اعمال گردد .جلسات نشست ركن فرعي علمي  -فني و ركن فرعي اجرايي توافقنامه پاريس بايد
به ترتيب همراه با جلسات ركن فرعي علمي  -فني و ركن فرعي اجرايي كنوانسيون برگزار گردد.
 .2اعضاء كنوانسيوني كه عضو توافقنامه نيستند ،ممکن است به عنوان ناظر در مذاكرات جلسات اركان فرعي حضور يابند .در هنگام
جلسات نشست ركن فرعي علمي  -فني و ركن فرعي اجرايي توافقنامه پاريس ،تصميمات ذيل اين توافقنامه بايد فقط بوسيله اعضاء
اين توافقنامه اتخاذ شود.
 .3هنگامي كه اركان فرعي توسط بند هاي  9و  52كنوانسيون بنا شد ،وظايف خود را با توجه به موارد معين اين توافقنامه انجام دهند،
هر عضو از دفاتر اين اركان فرعي نماينده يک عضو كنوانسيون است اما در زمانيکه عضو توافقنامه نباشد ،بايد توسط يک عضو
ديگر از ميان اعضاء اين توافقنامه و با انتخاب آنها جايگزين شود.
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ماده 43
 .5اركان فرعي و ساير نهادهاي ايجاد شده توسط يا ذيل كنوانسيون بجز آنهايي كه در اين توافقنامه مندرج شده است ،براساس تصميم
كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ،بايد در خدمت اين توافقنامه باشند .كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقنامه پاريس ،بايد تخصيص وظايف نمايد تا توسط اين قبيل اركان فرعي و نهادها اعمال گردد.
 .2كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ممکن است براي اين قبيل اركان فرعي و ترتيبات نهادي رهنمودهاي بيشتري
فراهم نمايد.

ماده 53
 .5اين ت وافقنامه بايد براي امضاء ،در معرض تصويب قرار گرفتن ،پذيرش يا تاييد توسط دولت ها و سازمان هاي يکپارچه اقتصادي
منطقه اي كه عضو كنوانسيون هستند مفتوح گردد .اين توافقنامه بايد براي امضاء از تاريخ  22آوريل  2252تا  25آوريل  2257در
مقر سازمان ملل متحد در نيويورک گشوده شود .پس از آن ،از روزي كه اين توافقنامه براي امضاء بسته مي شود ،بايد براي الحاق
باز بشود .اسناد تصويب ،پذيرش ،تاييد يا الحاق بايد توسط امين اسناد نگهداري شود.
 .2هر سازمان يکپارچه اقتصادي منطقه اي كه بدون هر يک از دولت هاي عضو آن ،عضو اين توافقنامه بشود ،با عضو بودن ،بايد به
تمام تعهدات خود ذيل اين موافقتنامه موظف شود .در مورد سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي ،با يک يا چند كشور عضو،
كه عضو اين توافقنامه نيز مي باشند ،سازمان ها و دولت هاي عضو آن ،بايد در مورد مسئوليت هاي مربوطه براي انجام تعهدات خود
ذيل اين توافقنامه تصميم بگيرند در چنين مواردي ،سازمان ها و كشورهاي عضو ،حق استفاده از حقوق ذيل اين توافقتنامه را به
صورت همزمان ندارند.
 .3سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي در اسناد تصويب ،پذيرش يا تاييد يا الحاقشان بايد ميزان توانايي خود با توجه به مسائل
تحت پوشش اين توافقنامه را اعالم كنند .اين سازمان ها همچنين بايد امين اسناد كه به نوبه خود به اعضاء اطالع رساني مي كند را
،از هر گونه اصالح قابل توجهي در ميزان توانايي خود آگاه سازند.

ماده 54
 .5اين توافقنامه بايد در سيزدهمين روز بعد از تاريخي كه حداقل  11كشور عضو كنوانسيون كه مسئول حداقل  11درصد انتشار
گازهاي گلخانه اي جهان هستند ،اسناد تصويب ،پذيرش يا تاييد يا الحاقشان را ثبت نمايند ،الزم االجرا شود.
 .2هدف انحصاري پاراگراف  5اين ماده كه "مجموع انتشار جهاني گازهاي گلخانه اي" است ،صرفاً بيشترين مقدار روزآمد گزارش
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شده تا روز قبل از پذيرش اين توافقنامه توسط اعضاء كنوانسيون مي باشد.
 .3براي هر كشور يا سازمان يکپارچه اقتصادي منطقه اي كه اين توافقنامه را پس از آن تصويب ،پذيرش ،تاييد يا الحاق نمايد ،اين
توافقنامه بايد در سيزدهمين روز بعد از تاريخ ثبت اسناد تصويب ،پذيرش يا تاييد يا الحاق اين قبيل دولت ها يا سازمان هاي يکپارچه
اقتصادي منطقه اي براي اجرا شدن شرايط تنظيم شده در پاراگراف  5اين ماده ،الزم االجرا گردد.
 .4براي اهداف پاراگراف  5اين ماده ،اسناد ثبت شده توسط سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي ،نبايد عالوه بر اسناد ثبت شده
كشورهاي عضو آن باشد.
تصمیمات ارجاعی به ماده :54
 .521به عالوه ،از دبيرخانه درخواست ميشود تا در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر در بند  54توافقنامه ،در وبسايت خود در روز
تصميمگيري توافقنامه و همچنين در گزارش بيست و يکمين جلسه كنفرانس اعضاء ،اطالعاتي در رابطه با مقادير كلي و درصدي بهروزرساني
شده انتشار گازهاي گلخانهاي كه توسط كشورها در گزارشات ملي ،گزارشات فهرست موجودي گازهاي گلخانهاي ،گزارشات دوساالنه يا
گزارشات دوساالنه به روزشده ،به كنوانسيون ارائه كردهاند ،اعالم نمايد.

ماده 55
بندهاي قيد شده در ماده  51كنوانسيون در خصوص پذيرش اصالحات بايد تغييراتي را در اين توافقنامه ايجاد كند.

ماده 59
 .5بندهاي موجود در ماده  52كنوانسيون در خصوص پذيرش اصالحات بايد تغييراتي را در اين توافقنامه ايجاد كند.
 .2پيوست هاي اين توافقنامه بايد بخش جدايي ناپذيري از توافقنامه را تشکيل دهند ،مگر اينکه به طريق ديگري صراحتاً رجوع به اين
توافقنامه به طور همزمان اشاره به پيوست هاي آن نداشته باشد .پيوستهاي اينچنيني بايدبه فهرستها ،فرمها و هر مطلب مربوطه با
ماهيتي توصيفي كه داراي سرشتي علمي ،فني ،رويهاي يا اداري است ،محدود شوند.

ماده 51
بندهاي مربوط به ماده  54كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختالفات ،بايد تغييرات الزم براي اين توافقنامه را ايجاد كنند.

ماده 52
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 .5هر كشور (به استثناء موارد مطرح شده در پاراگراف دوم اين ماده) بايد داراي يک راي باشد.
 .2سازمانهاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي ،بايد به تعداد كشورهاي عضو خود ،حق راي داشته باشند .در صورتي كه هر يک از
كشورهاي عضو اين سازمان ها از حق راي خود استفاده نمايند ،اين سازمان ها نمي توانند از حق راي خود استفاده كنند و بالعکس.

ماده 56
دبيرخانه عمومي سازمان ملل بايد به عنوان امين اسناد اين توافقنامه در نظر گرفته شود.

ماده 57
هيچ استثنايي در اين اجراي اين توافقنامه وجود ندارد.

ماده 58
 .5سه سال بعد از زمانيکه اين توافقنامه براي يک كشور الزم االجرا شد ،آن كشور ميتواند با ارائه اطالعيه كتبي به امين اسناد از اين
توافقنامه صرفنظر كند.
 .2زماني كه كشوري از توافقنامه صرفنظر ميكند ،لغو توافق آن كشور از تاريخ اطالعيه كتبي براي يک سال آغاز ميشود و يا طي
روزهاي بعد از اين تاريخ ،طبق آنچه در اطالعيه آمده است ،صورت ميگيرد( .تاريخ صرفنظر بايد از زمان وصول اطالعيه كتبي به
امين اسناد باشد و يا روزهاي بعد از آن كه در آن اطالعيه كتبي قيد شده است).
 .3هر كشوري كه از عضويت كنوانسيون خارج شود ،بايد به عنوان كشوري لحاظ شود كه از اين توافقنامه نيز صرفنظر كرده است.

ماده 53
نسخه اصلي اين توافقنامه ( نسخههاي عربي ،چيني ،انگليسي ،فرانسوي ،روسيهاي و اسپانيايي كه همگي به يک اندازه معتبر ميباشند)،
بايد توسط دبيرخانه عمومي سازمان ملل نگهداري شود.

مابقی تصمیمات:
 .1قرار شد تصميمات بعنوان توافقنامه پاريس تحت كنوانسيون تغييراقليم سازمان ملل (از اين پس بعنوان توافقنامه اشاره مي
شود) كه شامل ضميمه هست ،اقتباس شود.
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 .2قرار شد پيش نويس تصميمات نزد دبيرخانه كل سازمان ملل متحد براي توافقنامه به امانت گذاشته شود و جهت امضاء آن
بين  22آوريل  2252الي  25آوريل  2257در اياالت متحده آمريکا شهر نيويورک باز گذاشته شود.
 .3مقرر شد تا دبيرخانه كل مراسم امضاء توافقنامه را براي مقامات عالي رتبه در  22آوريل  2252برگزار نمايد.
 .4از تمامي كشورها عضو كنوانسيون خواسته شد تا اين توافقنامه را در مراسمي كه دبيرخانه برگزار خواهد كرد را امضاء كنند
يا در زودترين زمان ممکن اين كار را انجام دهند و اسناد مربوط به پذيرش ،تصويب و الحاقيه را طبق روال مناسب به اجرا
بگذارند.
 .5قرار شد با توجه به اينکه ممکن است برخي از كشورهاي عضو كنوانسيون مقررات توافقنامه را بطور موقت تا زماني كه
اجباري شود ،انجام دهند لذا درخواست شد تا گزارشي از هر برنامهاي كه بطور موقت انجام شده را براي دبيرخانه تهيه كنند.
 .6ثبت شد كه گروه كاري ويژه در خصوص دستور كار دوربان تصميم  1.CP.17پاراگراف  ،4تکميل شده است.
 .7مقرر شد تا گروه كاري ويژه در خصوص توافقات پاريس ) (APAتحت همان چيدمان و با تغييرات الزم و با در نظر گرفتن
انتخاب مامورين به دفتر  ،ADPايجاد شود( .تاييد شده توسط تصميم  2/CP.18پاراگراف )2
 .8همچنين تصميم گرفته شد تا گروه كاري  APAجهت ورود به توافقنامه الزم االجرا و براي برگزاري اولين جلسه متعاهدين
كنفرانس بعنوان جلسه كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بکار آماده شود.
 .9عالوه بر آن تصميم گرفته شد كه در مورد اجراي برنامه كاري ناشي از درخواست هاي مرتبط با اين تصميم ،نظارت شود.
 .11از گروه كاري  APAدرخواست شد تا بطور منظم در خصوص پيشرفت كارها گزارش بدهد و آن را بعد از اولين جلسه
كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس تکميل نمايد.
 .11تصميم گرفته شد تا  APAجلسات را تا سال  2252به منظور پيوستگي بين جلسات اركان فرعي كنوانسيون برگزار نمايد و
بايستي پيش نويس تصميماتي كه در طول  COPپيشنهاد شده را در جلسات كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه
پاريس براي اتخاذ تصميمات و در نظر گرفتن آن ها در جلسه اول تهيه نمايد.
 .IVاقداماتی که پیش از  ،5353نیاز به رسیدگی دارند:
 .522مقرر شد تا از اين امر اطمينان حاصل شود كه در دوره پيش از سال  ،2222حداكثر تالش براي كاهش انتشار صورت گيرد .در
اين راستا اجراي موارد زير الزامي است:
(الف) ترغيب نمودن تمامي كشورها براي مشاركت در پيمان كيوتو؛ كشورهايي كه تا به امروز اصالحات دوحه را در پيمان كيوتو
تصويب و اجرا ننموده اند.
(ب) ترغيب نمودن تمامي كشورهايي كه تا به امروز تعهدي در رابطه با كاهش گازهاي گلخانهاي خود تحت توافقنامه كانکون براي
خود در نظر نگرفته و اجرا ننموده اند.
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تصميم خود را در تصميم  ،1/CP. 19پاراگرافهاي  3و  ،4تصريح نمايند تا در اجراي كامل تصميم  1/CP. 13سرعت
بخشيده شود و ميزان كاهش در حالت بلندپروازانه براي دوره پيش از  2222افزايش داده شود تا بتوان از اين امر اطمينان
حاصل كرد كه حداكثر تالشها در راستاي كاهش انتشار تحت نظارت كنوانسيون توسط تمامي كشورها صورت ميگيرد.

(ت) از كشورهاي در حال توسعهاي كه اولين گزارش بهروزرساني شده دو ساالنه خود را ارائه ندادهاند ،دعوت ميشود تا در اسرع
وقت اين گزارش را تهيه و ارائه نمايند.
(ث) تمام كشورها ترغيب شوند تا در سنجشها ،گزارشدهيها و فرآيندهاي بازبيني موجود تحت نظارت توافقات كانکون مشاركت
نمايند .اين امر با هدف نمايش پيشرفت ايجاد شده در اجراي تعهدات كاهش انتشار آنها صورت ميگيرد.
 .527كشورها تشويق ميشوند تا لغو كردن داوطلبانه گواهي كربن را توسط ذينفعان متعهد و غيرمتعهد (بدون شمارش مجدد واحدهاي
مورد نظر پيمان كيوتو) افزايش دهند .اين امر شامل گواهيهاي كاهشهاي انتشاري ميشود كه براي دوره دوم تعهدات ،داراي
اعتبارند.
 .521كشورهاي ميزبان و خريدار گواهيها ترغيب شوند تا گزارشي شفاف در رابطه با نتايج ميزان كاهش بينالمللي انتقال يافته (از جمله
نتايج مورد استفاده به منظور پاسخدهي به تعهدات بين المللي) تهيه نمايند .هدف از اين و واحدهاي كاهشي كه تحت نظارت پيمان
كيوتو هستند ،بهبود در يکپارچگي محيط زيست و اجتناب از شمارش مجدد است.
 .529ارزش هاي اجتماعي ،اقتصادي و محيط زيستي اقدامات داوطلبانه كاهشي و همچنين مزاياي چند طرفه براي سازگاري ،سالمت و
توسعه پايدار بايد به رسميت شناخته شوند.
 .552مقرر شد تا در دوره  2252الي ،2222فرآيندهاي سنجش فني موجود مربوط به كاهش انتشار كه در تصميم  ،1/CP. 19پاراگراف
( 1الف) و تصميم  ،1/CP. 20پاراگراف  59به آنها اشاره شده است ،مطابق با دانش علمي به روز شده ،بهبود يافته و تقويت
شوند .اقدامات مربوطه شامل موارد زير ميشوند:
(الف) كشورها ،نهادهاي كنوانسيون و سازمانهاي بينالمللي تشويق شوند تا در صورت صالحديد در اين پروسه كه شامل موارد زير
است ،مشاركت نمايند:


همکاري با ذينفعان غير عضو؛



به اشتراک گذاشتن تجربيات و پيشنهادات ،ازجمله تجربيات و پيشنهادات بدست آمده از وقايع منطقهاي؛



مشاركت در تسهيل اجراي سياستها ،اقدامات و فعاليتهايي كه در طي اين فرآيند مطابق با اولويتهاي ملي توسعه پايدار
تعريف شدهاند؛

(ب) با توجه به نظر اعضاء ،تالش شود تا دستيابي و مشاركت در اين فرآيند توسط كشورهاي عضو در حال توسعه و كارشناسان
غيرعضو بهبود يابد.
از انجمن اجرايي ،مركز و شبکه فناوري آب و هوايي مطابق با ضوابط كاري خود درخواست ميشود تا:


در جلسات كارشناسان فني شركت نموده و فعاليتهاي خود را در راستاي ياري رساندن و حمايت از كشورها در افزايش
اجراي سياستها و اقدامات تعريف شده در طي اين فرآيند ،بهبود بخشند.
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به صورت مرتب ،در طي جلسات كارشناسان فني در خصوص پيشرفت كار صورت گرفته در تسهيل اجراي سياستها،
فعاليتها و اقداماتي كه در طي اين فرآيند تعريف شدهاند ،به روز رساني صورت گيرد.



در گزارش ساالنه مشترک خود ،اطالعاتي در رابطه با فعاليتهاي خويش ،تحت اين فرآيند به كنفرانس اعضاء ارائه دهند.

(ت) كشورها تشويق ميشوند تا از مركز و شبکه فناوري آب و هوايي استفاده موثر نموده تا بتوانند در توسعه پيشنهادات مناسب رشد و
ترقي پروژه هاي اقتصادي ،محيط زيستي و اجتماعي در نواحي كه پتانسيل باال براي كاهش گازهاي گلخانهاي دارند ،مساعدت شوند.
 .555نهادهاي اجرايي مکانيسم ملي كنوانسيون تشويق شوند تا در جلسات كارشناسان فني مشاركت كرده و شركتكنندگان را درباره
سهم آنها در سهولت پيشرفت كار در اجراي سياستها ،فعاليتها و اقدامات تعريف شده در طي فرآيند بازرسي فني ،آگاه
نمايند.
 .552از دبيرخانه درخواست ميشود تا فرآيندي كه در پاراگراف  552به آن اشاره شده را سازماندهي كرده و نتايج آن را كه شامل
موارد زير ميباشد ،انتشار دهد.
(الف) با لحاظ نمودن نظر انجمن اجرايي فني و سازمانهاي تخصصي مرتبط ،جلسات مکرر كارشناسان فني سازماندهي شوند .جلساتي
كه بر سياستها و اقدامات به منظور دستيابي به بهترين اقدامات با پتانسيل مقياسپذيري و با قابليت تکرار ،تمركز دارند.
(ب) به طور ساالنه جلساتي كه در پاراگراف ( 552الف) به آن اشاره شد ،بهنگامسازي شود .در نتيجه ،ميتوان از اطالعات بدست آمده
در اين جلسات ،براي نسخهاي خالصه براي سياستگذاري كه در پاراگراف ( 552پ) به آن اشاره شد ،استفاده كرد .همچنين ميتوان از
اين اطالعات در تهيه گزارش فني در خصوص مزاياي مربوط به كاهش و مزاياي چند طرفه ناشي از سياستها و اقدامات در راستاي
بهبود ميزان بلندپروازانه بودن كاهش انتشار و همچنين گزينههايي براي حمايت از اقدامات آنها استفاده نمود .اطالعات اينچنيني بهتر
است به صورت اينترنتي و به سادگي در دسترس قرار گيرند.
پ) با توجه به مشورت هاي انجام شده با با سرگروه هايي كه در پاراگراف  522به آنها اشاره شده است ،نسخهاي خالصه براي
سياستگذاران تهيه شود كه اطالعاتي در رابطه با اقدامات و سياستهاي ويژه به منظور دستيابي به بهترين اقداماتي با قابليت تکرار و
مقياسپذير را شامل شود .همچنين ،اين نسخه خالصه شامل گزينههاي مختلف براي پشتيباني از اجرا و اقدامات نوآورانه مربوطه نيز
ميباشد .اين نسخه بايد حداقل دو ماه پيش از هر جلسه كنفرانس اعضاء چاپ شود .به عالوه ،اين نسخه به عنوان اطالعات اوليه مورد
استفاده در واقعه مهمي كه در پاراگراف  525به آن اشاره شده ،لحاظ ميگردد.
 .553مقرر شد كه فرآيند اشاره شده در پاراگراف  552به طور مشترک توسط ركن فرعي اجرا و ركن فرعي فني-علمي سازماندهي
شده و به طور پيوسته تا سال  2222اجرا شود.
 .554همچنين ،تصميم گرفته شد تا بازبيني بر فرآيندي كه در پاراگراف  522به آن اشاره شده ،صورت گيرد تا بر ميزان تاثيرگذاري آن
افزوده شود.
 .551بنا شد تا شرايط مالي ،پشتيباني و فنآوري الزم و كافي ،در رابطه با ظرفيتسازي توسط كشورهاي توسعه يافته ،بهبود يابد تا
برميزان بلندپروازانه تعيين شده قبل از سال  2222افزوده شود .در اين راستا شديدا كشورهاي توسعه يافته ترغيب ميشوند تا ميزان
حمايت مالي خود را افزايش دهند .به طوري كه با در دست داشتن يک نقشه راه جامع براي دستيابي به مبلغ  552بيليون دالر
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آمريکايي تا سال  2222براي كاهش و سازگاري ،اقدام نمايند .در اين راستا ،منابع مالي مربوط به سازگاري نسبت به مقادير فعلي
به صورت چشمگيري افزايش يافته و حمايتهايي در رابطه با فنآوري و ظرفيتسازي نيز بيش از پيش ايجاد شود.
 .552تصميم گرفته شد تا گفت و شنودي در رابطه با بيست و دومين جلسه كنفرانس اعضاء صورت گيرد تا پيشرفت كاري در اجراي
تصميم  1/CP. 19پاراگرافهاي  3و  4مورد بررسي قرار گرفته و فرصتهاي مربوطه در راستاي بهبود در گردآوري منابع مالي
به منظور توسعه و انتقال فنآوري و ظرفيتسازي شناسايي گردد .اين امر با هدف شناسايي راهکارهايي به منظور افزايش ميزان
بلندپروازانه بودن اثرات كاهشي براي تمامي كشورها صورت ميگيرد .اين راهکارها شامل شناسايي فرصتهاي مربوطه به منظور
ارتقاء در گردآوري و توزيع حمايتها و بهبود محيط زيست ميباشند.
 .557از نتايج مربوط به دستوركار ليما كه در جلسه اقليمي كه در تاريخ  23دسامبر  2254توسط دبيرخانه عمومي ملل متحد ،مطرح شد،
قدرداني ميشود.
 .551از تالشهاي ذينفعان غير متعهد در راستاي افزايش گستره اقدامات اقليمي استفاده شود و ثبت اين اقدامات توسط نهادهاي مستقل
تصميم گيرنده براي چارچوب اقدامات اقليمي مورد تشويق قرار ميگيرد.
 .559كشورها تشويق ميشوند تا مستقيما با ذينفعان غيرمتعهد كار كنند تا تالشها سرعت يافته و در نتيجه اقدامات مربوط به كاهش و
سازگاري تقويت شوند.
 .522همچنين ،ذينفعان غير متعهد تشويق ميشوند تا مشاركت خود را در فرآيندهاي اشاره شده در پاراگراف  552و  521افزايش
دهند.
 .525توافق شد تا مطابق با تصميم  1/CP. 20پاراگراف  ،25جلسهاي درباره دستوركار ليما ،پاريس و در خصوص هر جلسه كنفرانس
اعضاء در طول دوره  2222-2252تشکيل شود .كه در اين جلسه به امور زير پرداخته ميشود:
(الف) مشاركتهايي در سطح سردمداران در راستاي اجراي سياستها و اقداماتي الزم در فرآيندهاي اشاره شده در پاراگرافهاي  552و
 521بيش از پيش تقويت شوند .ميتوان از مباحث مذكور و نتايج آن در نسخه خالصه براي سياستگذاران كه در پاراگراف ( 552پ) به
آن اشاره شد ،استفاده نمود.
(ب) ايجاد فرصتي براي معرفي تالشهاي داوطلبانه موثر و يا جديد ،نوآوريها و همبستگيها ،از جمله اجراي سياستها و اقدامات
مورد نياز براي فرآيندهايي كه در پاراگرافهاي  552و  521به آنها اشاره شد و در نسخه خالصه براي سياستگذاران كه در پاراگراف
( 552پ) به آن اشاره شد ،صورت گيرد.
(پ) وضعيت پيشرفت كاري مربوطه مورد بررسي قرار گيرد و ارزيابي شود و تالشها ،نوآوريها و همبستگيهاي داوطلبانه جديد و يا
موثر ،سازماندهي شود.
(ت) فرصتهايي مناسب و مکرر براي مشاركت موثر اعضاء برجسته ،سازمانهاي بينالمللي ،ذينفعان غيرمتعهد و اقدامات نوآورانه
مشاركتي بينالمللي ايجاد شود.
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 .522تصميم گرفته شد تا دو سرگروه در سطح سردمداران در نظر گرفته شوند تا از طرف رئيس كنفرانس اعضاء اقدام نموده تا طي
مشاركتهاي موثر در دوره  ،2222-2252اجراي موفق تالشهاي موجود و افزايش ايجاد تالشهاي جديد ،نوآوريها و هم
بستگيهاي داوطلبانه نوين و يا موثر از جمله موارد زير ،را تسهيل كنند.
(الف) همکاري با دبيرخانه اجرايي و رئيس فعلي و آتي كنفرانس اعضاء در راستاي ايجاد هماهنگي براي واقعه ساالنهاي كه در
پاراگراف  525به آن اشاره شد؛
(ب) مشاركت با اعضاء عالقمند و ذينفعان غيرمتعهد؛ از جمله مشاركتهايي كه منجر به افزايش اقدامات داوطلبانه نوآورانه در دستور
كار ليما-پاريس گردد.
(پ) دستورالعملي در رابطه با سازماندهي جلسات كارشناسان فني كه در پاراگرافهاي ( 552الف) و ( 532الف) به آنها اشاره شده
است ،تهيه و به دبير خانه ارائه شود؛
 .523همچنين مقرر شد كه سرگروه كه در پاراگراف  522به آنها اشاره شده است ،بايد در طول مدت دو سال به طور پيوسته موارد زير
را به اجرا رسانند:
(الف) رئيس كنفرانس اعضاء در بيست و يکمين جلسه ،بايد سرگروهي را در نظر بگيرد كه براي يک سال از روز انتخاب تا آخرين
روز كنفرانس اعضاء در جلسه بيست و دوم ،خدمت رساني كند.
(ب) رئيس كنفرانس اعضاء در بيست و دومين جلسه بايد سرگروهي را لحاظ كند كه در طي دو سال از روز انتخاب تا آخرين روز
برگزاري كنفرانس اعضاء در جلسه بيست و سوم (نوامبر  )2257خدمت رساني نمايد.
(پ) سپس ،رؤساي بعدي كنفرانس اعضاء بايد سرگروهي را در نظر گيرند كه براي دو سال خدمت رساني كرده و در امور كاري
سرگروه هاي انتخاب شده پيشين را نيز به نتيجه برساند.
 .524از تمام كشورهاي عالقمند و سازمانهاي مرتبط دعوت شود تا از امور مربوط به كشورهاي سرگروهي كه در پاراگراف  522به
آنها اشاره شد ،حمايت كنند.
 .521تصميم گرفته شد تا در دوره  ،2222-2252فرآيند بازرسي فني در خصوص سازگاري راهاندازي شود.
 .522همچنين ،مقرر شد كه در فرآيند بازرسي فني در خصوص سازگاري كه در پاراگراف  521به آن اشاره شد ،تالش خواهد شد تا
فرصتهاي مهم در راستاي افزايش مقاومت ،كاهش آسيبپذيريها و افزايش درک و اجراي اقدامات سازگاري شناسايي شوند.
 .527به عالوه ،تصميم گرفته شد تا فرآيند بازرسي فني اشاره شده در پاراگراف  521به طور مشترک توسط ركن فرعي اجرا و ركن
فرعي علمي-فني سازماندهي شود و توسط انجمن سازگاري اداره شود.
 .521بنا شد تا در فرآيند اشاره شده در پاراگراف  ،521موارد زير دنبال شوند:
(الف) تسهيل در به اشتراکگذاري تجربيات ،دروس فراگرفته شده و اقدامات مناسب؛
(ب) شناسايي اقداماتي كه ميتوانند به طور چشمگيري ،اجراي اقدامات كاهشي را بهبود ببخشند؛ از جمله اقداماتي كه گوناگوني
اقتصادي را بهبود بخشيده و مزاياي چند جانبه در راستاي كاهش انتشار دارند.
(پ) ترويج اقدامات مشاركتي در راستاي سازگاري؛
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(ت) شناسايي فرصتهايي به منظور بهبود محيط زيست و شرايط الزم براي سازگاري در مفاد سياستها ،روشها و اقدامات ويژه.
 .529همچنين ،تصميم گرفته شد تا در فرآيند بازرسي فني در خصوص سازگاري كه در پاراگراف  521به آن اشاره شد ،فرآيند،
رويهها ،خروجيها ،نتايج و دروس فراگرفته شده از فرآيند بازرسي فني كه در پاراگراف  552به آن اشاره شد ،در نظر گرفته شود.
 .532از دبيرخانه درخواست مي شود تا از فرآيند بازرسي فني كه در پاراگراف  521به آن اشاره شد ،حمايت كند .اين حمايت شامل
موارد زير ميباشد:
(الف) سازماندهي جلسات مکرر كارشناسان فني با تمركز بر سياستها ،راهکارها و اقدامات ويژه؛
(ب) براساس جلساتي كه در پاراگراف ( 532الف) به آنها اشاره شد و نتايج آن كه در نسخه خالصه براي سياستگذاران كه در
پاراگراف ( 552پ) مورد استفاده قرار ميگيرد ،گزارش فني به طور ساالنه در خصوص فرصتها آماده شود تا اقدامات سازگاري و
همچنين گزينههايي در راستاي پشتيباني از اجرا بهبود يابد .كليه اين اطالعات بايد به صورت اينترنتي و به سادگي در دسترس قرار
گيرند.
 .535تصميم گرفته شد كه در فرآيند اشاره شده در پاراگراف  ،521انجمن سازگاري همکاري داشته و راهکارهايي را شناسايي كند و
اين راهکارها بر اساس سازماندهيهاي موجود مربوط به برنامه كاري مرتبط به سازگاري ،نهادها و موسسات تحت نظارت
كنوانسيون در نظر گرفته شده و همسوسازي شوند.
 .532همچنين ،تصميم گرفته شد تا با توجه به ارزيابي اشاره شده در پاراگراف  ،522ارزيابي از فرآيند اشاره شده در پاراگراف 521
صورت گيرد تا ميزان اثرگذاري آن افزايش يابد.
 .533از كشورها و سازمانهاي ناظر دعوت ميشود تا اطالعاتي در خصوص فرصتهاي اشاره شده در پاراگراف  522را تا سوم فوريه
 2252ثبت نمايند.

 .Vذينفعان غیرمتعهد
 .534از تالشهاي تمامي ذينفعان غير متعهد استقبال ميشود تا در برابر تغييرات اقليمي پاسخگو باشند .اين ذينفعان غير متعهد شامل
جامعه مدني ،بخش خصوصي ،موسسههاي مالي ،شهرها و ديگر مسئوالن محلي ميباشند.
 .531از ذينفعان غير متعهدي كه در پاراگراف  534به آنها اشاره شد ،دعوت ميشود تا تالشها و اقدامات حمايتي خود را افزايش
داده تا از ميزان انتشار كم شود و /يا مقاومت ايجاد شده و آسيبپذيري ناشي از اثرات مخرب تغيير اقليم كاهش يابد .همچنين،
نهادهاي مستقل در تصميمگيري كه در پاراگراف  551به آن اشاره شد ،نمايش داده شود.
 .532نياز به بهبود دانش ،فنآوريها ،اقدامات و تالشهاي انجمنهاي محلي و مردم بومي در راستاي پاسخ به تغيير اقليم به رسميت
شناخته شود و چارچوبي براي تبادل تجربيات و به اشتراکگذاري بهترين اقدامات در رابطه با كاهش و سازگاري با روشي جامع و
يکپارچه در نظر گرفته شود.
 .537همچنين ،اهميت نقش ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي كاهش انتشار ،از جمله ابزاري مانند سياستهاي داخلي و قيمتگذاري كربن
به رسميت شناخته شود.

 .VIموضوعات اداري و بودجهاي
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 .531به الزامات بودجهاي پيشبيني شده براي فعاليتها توجه شود تا توسط دبيرخانه كه در اين تصميم به آن اشاره شد ،انجام پذيرد و
درخواست شود كه فعاليتهاي مربوط به اين تصميم ،با توجه به منابع موجود مالي اجرا شوند.
 .539بر ضرورت در دسترس قرار دادن منابع بيشتر در راستاي اجراي اقدامات مرتبط (از جمله اقداماتي كه در اين تصميم به آن اشاره
شد) و اجراي برنامه كاري كه در پاراگراف  9به آن اشاره شد ،تاكيد شود.
 .542كشورها ترغيب ميشوند تا سهمي داوطلبانه براي اجراي به موقع اين تصميم داشته باشند.
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