
 

 

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمم املتحدة
١٩٩٢ 



 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ،إن األطراف يف هذه االتفاقية

  بأن التغري يف مناخ األرض وآثاره الضارة متثل شاغالً مشتركاً للبشرية،إذ تعترف 

 إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبرية يف الغالف اجلوي من جراء أنشطة              لـق وإذ يسـاورها الق    
بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار                   

 اإليكولوجية الطبيعية وعلى البشرية،إضايف لسطح األرض والغالف اجلوي وميكن أن يؤثر تأثرياً سلبياً على األنظمة 

 أن أكـرب قسط من االنبعاثات العاملية يف املاضي واحلاضر لغازات الدفيئة نشأ يف البلدان                وإذ تالحـظ   
املـتقدمة النمو، وأن متوسط االنبعاثات للفرد يف البلدان النامية ما زال منخفضاً نسبياً، وأن القسط الناشئ يف                  

 نبعاثات العاملية سيزيد لتلبية احتياجاهتا االجتماعية واإلمنائية،البلدان النامية من اال

  دور وأمهية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة يف األنظمة اإليكولوجية الربية والبحرية،وإذ تدرك 

 أن قدراً كبرياً من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغري املناخ، وال سيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه                وإذ تالحظ  
 أمناطه اإلقليمية،و

 بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب أقصى ما ميكن من التعاون من جانب مجيع البلدان                وإذ تعـترف   
ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومالئمة، وفقاً ملسؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، ووفقاً لقدرات كل               

 منها وظروفها االجتماعية واالقتصادية،

 إىل األحكام ذات الصلة من إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، الذي اعتمد يف                إذ تشـري  و 
 ،١٩٧٢يونيه / حزيران١٦ستكهومل يف 

 إىل أن للدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، احلق السيادي يف استغالل               وإذ تشـري   
اساهتا البيئية واإلمنائية، وعليها مسؤولية كفالة أال تسبب األنشطة اليت تقع داخل            مواردها اخلاصة هبا مبقتضى سي    

 واليتها أو حتت سيطرهتا ضرراً لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود واليتها الوطنية،

  مبدأ سيادة الدول يف التعاون الدويل لتناول تغري املناخ،وإذ تؤكد من جديد 

تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس املعايري البيئية واألهداف اإلدارية            بضرورة أن    وإذ تسـلم   
وأولويـات اإلطار البيئي واإلمنائي الذي تنطبق عليه، وأن املعايري اليت تطبقها بعض البلدان قد تكون غري مناسبة                  

 ان نامية معينة،وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية ال مربر هلا بالنسبة لبلدان أخرى، ال سيما لبلد
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بشأن  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٤٤/٢٢٨ إىل أحكام قرار اجلمعية العامة       وإذ تشري أيضاً   
 ٤٤/٢٠٧، و١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٤٣/٥٣، والقرارات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية

 ٤٦/١٦٩ و ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ملؤرخ   ا ٤٥/٢١٢، و ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املـؤرخ   
  بشأن محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلاضرة واملقبلة،١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 

 ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٤٤/٢٠٦ إىل أحكام قرار اجلمعية العامة       وإذ تشـري كذلك    
 منسوب مياه البحار من آثار ضارة باجلزر واملناطق الساحلية، وال سيما املناطق بشأن ما ميكن أن ينشأ عن ارتفاع

ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٤/١٧٢الساحلية املنخفضة، وإىل األحكام ذات الصلة من قرار اجلمعية العامة 
  بشأن تنفيذ خطة العمل ملكافحة التصحر،١٩٨٩

، وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ١٩٨٥ة األوزون لعام  إىل اتفاقية فيينا حلماية طبق  وإذ تشري  
 ،١٩٩٠يونيه / حزيران٢٩، بالشكل الذي كيف وعّدل به يف ١٩٨٧لطبقة األوزون لعام 

 ،١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٧ باإلعالن الوزاري ملؤمتر املناخ العاملي الثاين الذي اعتمد يف وإذ حتيط علماً 

ال التحليلية القيمة اليت يضطلع هبا كثري من الدول يف جمال تغري املناخ واإلسهامات اهلامة  األعموإذ تدرك 
اليت تقدمها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغري ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات 

ة الدولية األخرى، لتبادل نتائج البحث العلمي      منظومة األمم املتحدة، فضالً عن اهليئات الدولية واهليئات احلكومي        
 وتنسيق البحوث،

 بأن اخلطوات املطلوبة لفهم تغري املناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية وإذ تسلم 
 إذا اسـتندت إىل االعتـبارات العلمـية والفنـية واالقتصادية ذات الصلة وإذا أعيد تقييمها باستمرار يف ضوء                  

 االكتشافات اجلديدة يف هذه اجملاالت، 

 بأن اإلجراءات املختلفة الرامية إىل تناول تغري املناخ هلا ما يربرها اقتصادياً يف حد ذاهتا كما                 وإذ تسـلم   
 ميكن أن تساعد على حل مشاكل بيئية أخرى،

حنو مرن على أساس    بضرورة قيام البلدان املتقدمة النمو باختاذ إجراءات فورية على          وإذ تسـلم أيضـاً       
أولويات واضحة، كخطوة أوىل حنو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العاملي والوطين وكذلك              
على الصعيد اإلقليمي، حيثما يتم االتفاق على ذلك، تأخذ يف احلسبان مجيع غازات الدفيئة، مع املراعاة الواجبة                 

 يئة،إلسهاماهتا النسبية يف استفحال ظاهرة الدف

بأن البلدان املنخفضة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية والبلدان ذات املناطق الساحلية وإذ تسلم كذلك  
املنخفضـة واملناطق اجلافة وشبه اجلافة أو املناطق املعّرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات               

 اصة لآلثار الضارة لتغري املناخ،النظم اإليكولوجية اجلبلية الضعيفة معرضة بصفة خ
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 باملصاعب اخلاصة للبلدان نتيجة لإلجراءات املتخذة من أجل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة              وإذ تسلم  
 وال سيما البلدان النامية، اليت تعتمد اقتصاداهتا بصفة خاصة على إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه وتصديره،

تكامل بني االستجابات لتغري املناخ والتنمية االجتماعية واالقتصادية بغية          وجوب التنسيق امل   وإذ تؤكـد   
تفـادي أن تـلحق آثار ضارة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، مع املراعاة الكاملة لالحتياجات املشروعة ذات                

 األولوية للبلدان النامية لتحقيق منو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر،

يلـزم جلمـيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، الوصول إىل املوارد الالزمة لتحقيق التنمية                بأنـه    وإذ تسـلم   
االجتماعية واالقتصادية املستدامة، وكي حتقق البلدان النامية تقدماً صوب هذا اهلدف، تلزم زيادة استهالكها من الطاقة،                

 يف انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام، وذلك بعدة طرق من           مع مراعاة إمكانيات حتقيق املزيد من كفاءة الطاقة والتحكم        
 بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط جتعل هذا االستخدام ذا نفع من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية،

 صممت على محاية النظام املناخي لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل،وقد  

 :اتفقت على ما يلي 

 ١املادة 

 *التعاريف

 :ألغراض هذه االتفاقية 

يعين التغريات اليت تطرأ على البيئة الطبيعية أو احليوية من          " اآلثار الضارة لتغري املناخ   "مصـطلح    -١ 
جراء تغري املناخ واليت هلا آثار ضارة كبرية على تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم اإليكولوجية الطبيعية واملسرية أو 

 . االقتصادية أو على صحة اإلنسان ورفاهه�ة على عمل النظم االجتماعي

يعين تغرياً يف املناخ يعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط            " تغـري املناخ  "مصـطلح    -٢ 
البشـري الـذي يفضي إىل تغري يف تكوين الغالف اجلوي العاملي والذي يالحظ، باإلضافة إىل التقلب الطبيعي                  

 .متماثلةللمناخ، على مدى فترات زمنية 

يعين كامل عمليات الغالف اجلوي والغالف املائي واحمليط احليوي         " النظام املناخي "مصـطلح    -٣ 
 .واحمليط األرضي وتفاعالهتا

أو سالئفها يف الغالف اجلوي على امتداد       /يعين إطالق غازات الدفيئة و    " االنبعاثات"مصـطلح    -٤ 
 .رقعة حمددة وفترة زمنية حمددة

                                                        

 .تدرج عناوين املواد للتيسري على القارئ فقط * 
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يعين تلك العناصر الغازية املكونة للغالف اجلوي، الطبيعية والبشرية        " ت الدفيئة غازا"مصـطلح    -٥ 
 .املصدر معاً، اليت متتص األشعة دون احلمراء وتعيد بث هذه األشعة

يعين منظمة تكوهنا دول ذات سيادة يف منطقة        " املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي   "مصطلح   -٦ 
يتعلق باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية أو بروتوكوالهتا، وتكون مفوضة حسب معينة ويكون هلا اختصاص فيما 

األصـول، وفقـاً إلجـراءاهتا الداخلية، بالتوقيع على الصكوك املعنية أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو                   
 .االنضمام إليها

اخ ختتزن فيه أو فيها غازات      يعين عنصراً أو عناصر أي من مكونات نظام املن        " اخلزان"مصطلح   -٧ 
 .الدفيئة أو سالئف غازات الدفيئة

يعين أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غازات الدفيئة أو اهلباء اجلوي أو              " املصـرف "مصـطلح    -٨ 
 .سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي

هلباء اجلوي أو   يعين أي عملية أو نشاط يطلق غازاً من غازات الدفيئة أو ا           " املصدر"مصـطلح    -٩ 
 .سالئف غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي

 ٢املادة 

 اهلدف

اهلدف النهائي هلذه االتفاقية، وألي صكوك قانونية متصلة هبا قد يعتمدها مؤمتر األطراف، هو الوصول،                
ول دون  وفقاً ألحكام االتفاقية ذات الصلة، إىل تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حي               

وينبغي بلوغ هذا املستوى يف إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم . تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي
اإليكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغري املناخ، وتضمن عدم تعّرض إنتاج األغذية للخطر، وتسمح باملضي 

 .قدماً يف التنمية االقتصادية على حنو مستدام

 ٣املادة 

 املبادئ

 :تسترشد األطراف، يف اإلجراءات اليت تتخذها لبلوغ هدف االتفاقية وتنفيذ أحكامها، مبا يلي، يف مجلة أمور 

: حتمـي األطـراف النظام املناخي ملنفعة أجيال البشرية احلاضرة واملقبلة، على أساس اإلنصاف      -١ 
وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ البلدان       . قدرات كل منها  ووفقـاً ملسـؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، و        

 .املتقدمة النمو األطراف مكان الصدارة يف مكافحة تغري املناخ واآلثار الضارة املترتبة عليه
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يوىل االعتبار التام لالحتياجات احملددة والظروف اخلاصة للبلدان النامية األطراف، وال سيما تلك  -٢ 
تأثر بالنتائج الضارة النامجة عن تغري املناخ، ولألطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف، املعّرضة بشكل خاص لل

 .اليت سيتعني عليها أن تتحمل عبئاً غري متناسب أو غري عادي مبقتضى االتفاقية

األدىن تتخذ األطراف تدابري وقائية الستباق أسباب تغري املناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إىل احلد  -٣ 
وحيثما توجد هتديدات حبدوث ضرر جسيم أو غري قابل لإلصالح، ال ينبغي التذرع . وللتخفيف من آثاره الضارة

باالفتقار إىل يقني علمي قاطع كسبب لتأجيل اختاذ هذه التدابري، على أن يؤخذ يف االعتبار أن السياسات والتدابري 
ولتحقيق . فعالية الكلفة، مبا يضمن حتقيق منافع عاملية بأقل كلفة ممكنة         املتعلقة مبعاجلة تغري املناخ ينبغي أن تتسم ب       

 االقتصادية، وأن تكون �ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابري يف االعتبار خمتلف السياقات االجتماعية         
مجيع شـاملة، وأن تغطـي مجيع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتكيف، وأن تشمل                 

 .وميكن تنفيذ جهود تناول تغري املناخ بالتعاون بني األطراف املهتمة. القطاعات االقتصادية

وينبغي أن تكون السياسات والتدابري،     . لألطـراف حـق تعزيز التنمية املستدامة وعليها هذا الواجب          -٤ 
وف احملددة لكل طرف، كما ينبغي هلا أن املـتخذة حلماية النظام املناخي من التغري الناجم عن نشاط بشري، مالئمة للظر  

 .تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية االقتصادية ضرورية الختاذ تدابري لتناول تغري املناخ

ينـبغي أن تتعاون األطراف لتعزيز نظام اقتصادي دويل مساند ومفتوح يفضي إىل منو اقتصادي           -٥ 
مجيع األطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف، ومن مث يتيح هلا املزيد من القدرة مستدام وتنمية مستدامة لدى 
وينبغي أال تكون التدابري املتخذة ملكافحة تغري املناخ، مبا يف ذلك التدابري املتخذة             . على تناول مشاكل تغري املناخ    

 .رة الدوليةمن جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غري مربر أو تقييد مقنع للتجا

 ٤املادة 

 االلتزامات

يقوم مجيع األطراف، واضعني يف االعتبار مسؤولياهتم املشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم             -١ 
 :وأهدافهم وظروفهم اإلمنائية احملددة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يلي

ادر مجيع غازات الدفيئة اليت ال      وضـع قوائـم وطنية حلصر االنبعاثات البشرية املصدر من مص           )أ( 
حيكمها بروتوكول مونتريال، وإزالة املصارف هلذه الغازات، واستكماهلا دورياً، ونشرها وإتاحتها ملؤمتر األطراف، 

 ، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤمتر األطراف؛١٢وفقاً للمادة 

، إقليمية، تتضمن تدابري للتخفيف من تغري املناخ إعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك مالئماً )ب( 
عـن طـريق معاجلة االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال، حبسب                 
املصدر، وإزالة هذه االنبعاثات، حبسب املصرف، واختاذ تدابري لتيسري التكيف بشكل مالئم مع تغري املناخ، وتنفيذ 

 لربامج ونشرها واستكماهلا بصفة دورية؛تلك ا
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العمـل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات واملمارسات والعمليات               )ج( 
اليت تكبح أو ختفض أو متنع االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال يف مجيع                   

 ة، مبا يف ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات؛القطاعات ذات الصل

تعزيـز اإلدارة املسـتدامة والعمـل والتعاون على حفظ وتعزيز، حسبما يكون ذلك مالئماً،                )د( 
 والغابات  مصارف وخزانات مجيع غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال، مبا يف ذلك الكتلة احليوية              

 واحمليطات، فضالً عن النظم اإليكولوجية األخرى الربية والساحلية والبحرية؛

التعاون على اإلعداد للتكيف مع آثار تغري املناخ؛ وتطوير وإعداد خطط مالئمة ومتكاملة إلدارة   )ه( 
فريقيا، متضررة باجلفاف   املـناطق السـاحلية، واملـوارد املائية والزراعة، وحلماية وإنعاش مناطق، ال سيما يف أ              

 والتصحر، وبالفيضانات؛

يف سياساهتا وإجراءاهتا االجتماعية . أخذ اعتبارات تغري املناخ يف احلسبان، إىل احلد املمكن عملياً )و( 
واالقتصـادية والبيئـية ذات الصلة، واستخدام أساليب مالئمة، مثل تقييمات األثر، تصاغ وحتدد على الصعيد                

لتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة اليت تلحق باالقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء                الوطـين، بغية ا   
 املشاريع أو التدابري اليت يضطلعون هبا من أجل التخفيف من تغري املناخ أو التكيف معه؛

القتصادية  ا �العمـل والتعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية واالجتماعية            )ز( 
وغريها، والرصد املنتظم وتطوير حمفوظات البيانات املتصلة بالنظام املناخي والرامية إىل زيادة الفهم وختفيض أو               
إزالـة الشـكوك املتبقـية فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغري املناخ وفيما يتعلق بالنتائج االقتصادية                  

 ختلفة؛واالجتماعية الستراتيجيات االستجابة امل

العمل والتعاون على التبادل الكامل واملفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية            )ح( 
 االقتصـادية والقانونـية ذات الصلة املتعلقة بالنظام املناخي وتغري املناخ، وبالنتائج االقتصادية              �واالجتماعـية   

 واالجتماعية الستراتيجيات االستجابة املختلفة؛

العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغري املناخ، وتشجيع املشاركة  )ط( 
 على أوسع نطاق يف هذه العملية، مبا يف ذلك املشاركة من جانب املنظمات غري احلكومية؛

 .١٢إبالغ مؤمتر األطراف باملعلومات املتصلة بالتنفيذ، وفقاً للمادة  )ي( 

البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول، على وجه            تلـتزم    -٢ 
 :التحديد مبا هو منصوص عليه فيما يلي
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 ويتخذ تدابري مناظرة بشأن التخفيف من تغري        )١(يعتمد كل من هؤالء األطراف سياسات وطنية       )أ( 
ية املصدر من قبله ومحاية وتعزيز مصارف وخزانات املـناخ، عـن طريق احلد من انبعاثات غازات الدفيئة البشر          

غـازات الدفيئة لديه، وستظهر هذه السياسات والتدابري أن البلدان املتقدمة النمو آخذة بزمام املبادرة إىل تعديل                 
هناية االجتاهات األطول أجالً لالنبعاثات البشرية املصدر مبا يتفق مع هدف االتفاقية، مع اإلقرار بأن العودة حبلول 

هذا العقد إىل مستويات سابقة لالنبعاثات البشرية املصدر من ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات الدفيئة اليت                 
ال حيكمها بروتوكول مونتريال، ستسهم يف حتقيق ذلك التعديل، ومع مراعاة االختالفات يف نقاط البدء بالنسبة                

د مواردها وضرورة احلفاظ على منو اقتصادي قوي ومستدام،         هلذه األطراف وهنجها وهياكلها االقتصادية وقواع     
والتكنولوجـيات املتاحة وغري ذلك من الظروف املنفردة، فضالً عن ضرورة تقدمي مسامهات منصفة ومناسبة من        

وميكن هلذه األطراف أن تنفذ تلك السياسات       . جانب كل من هذه األطراف يف اجلهد العاملي املتعلق هبذا اهلدف          
بري باالشـتراك مع أطراف أخرى وميكن أن تساعد أطرافاً أخرى يف املسامهة يف حتقيق هدف االتفاقية،                 والـتدا 

 وخباصة هدف هذه الفقرة الفرعية؛

مـن أجل تعزيز إحراز تقدم لبلوغ هذه الغاية، يقوم كل من هؤالء األطراف، يف غضون ستة                  )ب( 
، بإبالغ معلومات مفصلة    ١٢ية فيما بعد، ووفقاً للمادة      أشـهر من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لـه وبصفة دور         
أعاله وكذلك بشأن انبعاثاته البشرية املصدر املسقطة ) أ(بشـأن سياساته وتدابريه املشار إليها يف الفقرة الفرعية       

لك للفترة الناجتة من مصادر غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال وإزالة املصارف هلذه االنبعاثات وذ
 ، بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة هبذه االنبعاثات البشرية املصدر من           )أ(املشـار إليها يف الفقرة الفرعية       

. ١٩٩٠ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال إىل مستوياهتا يف عام                 
 ؛٧ورته األوىل، وبعد ذلك بصورة دورية، وفقاً للمادة ويستعرض مؤمتر األطراف هذه املعلومات يف د

تـراعي حسـابات االنبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وإزالة مصارفها هلا، ألغراض الفقرة               )ج( 
أعاله، أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك القدرة الفعالة للمصارف وما يسهم به كل غاز من ) ب(الفرعية 

وسينظر مؤمتر األطراف يف منهجيات هذه احلسابات ويوافق عليها يف دورته األوىل،            .  تغري املناخ  هذه الغازات يف  
 ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد؛

. أعاله) ب(و) أ(يسـتعرض مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، مدى كفاية الفقرتني الفرعيتني             )د( 
قييمات العلمية املتاحة بشأن تغري املناخ وآثاره، فضالً عن         وجيري هذا االستعراض يف ضوء أفضل املعلومات والت       

واستناداً إىل هذا االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف       . املعلومـات الفنـية واالجتماعـية واالقتصادية ذات الصلة        
 كما. أعاله) ب(و) أ(إجـراءات مناسبة، قد تشمل اعتماد تعديالت لاللتزامات الواردة يف الفقرتني الفرعيتني             

يتخذ مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، مقررات بشأن معايري التنفيذ املشترك على النحو املبني يف الفقرة الفرعية                 
ديسمرب / كانون األول  ٣١يف موعد ال يتجاوز     ) ب(و) أ(وجيري استعراض ثان للفقرتني الفرعيتني      . أعـاله ) أ(

 ف، إىل أن يتحقق هدف هذه االتفاقية؛، وبعد ذلك على فترات منتظمة حيددها مؤمتر األطرا١٩٩٨

                                                        

 .يشمل هذا السياسات والتدابري اليت تعتمدها املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي )١(
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 :يقوم كل من هؤالء األطراف مبا يلي  )ه( 

ينسـق، حسبما يكون ذلك مالئماً مع األطراف األخرى، الصكوك االقتصادية واإلدارية ذات              `١`
 الصلة اليت تعد لتحقيق هدف هذه االتفاقية؛

 األنشطة اليت تؤدي إىل زيادة      حيـدد ويسـتعرض بصورة دورية سياساته وممارساته اليت تشجع          `٢`
االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال إىل مستويات             

 أعلى مما كانت ستبلغه بعد ذلك؛

، املعلومات املتاحة بغية    ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١يستعرض مؤمتر األطراف، يف موعد أقصاه        )و( 
  ما قد يكون مالئماً من تعديالت للقوائم الواردة يف املرفقني األول والثاين مبوافقة الطرف املعين؛اختاذ قرارات بشأن

جيـوز ألي طرف غري مدرج يف املرفق األول أن يقوم، يف صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو                  )ز( 
. أعاله) ب(و) أ(تني الفرعيتني   انضـمامه، أو يف أي وقت الحق لذلك، بإشعار الوديع بأنه يعتزم االلتزام بالفقر             

 .ويقوم الوديع بإخطار املوقعني واألطراف اآلخرين بأي إشعار من هذا القبيل

تقوم البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف املتقدمة النمو األخرى املدرجة يف املرفق الثاين،              -٣ 
ملتفق عليها اليت تتكبدها البلدان النامية األطراف يف        بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة ا        

وتقوم تلك البلدان أيضاً بتوفري املوارد املالية، مبا يف ذلك موارد . ١٢ من املادة ١االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 
 عليها لتنفيذ التدابري    لنقل التكنولوجيا، الالزمة للبلدان النامية األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق          

 من هذه املادة واليت يتفق عليها بني البلد النامي الطرف والكيان الدويل أو الكيانات الدولية                ١املشمولة بالفقرة   
ويراعى يف تنفيذ هذه االلتزامات احلاجة إىل توفري عنصري الكفاية          . ، وفقاً لتلك املادة   ١١املشـار إليها يف املادة      

 .يف تدفق األموال وأمهية التقاسم املناسب لألعباء فيما بني البلدان املتقدمة النمو األطرافوالقابلية للتنبؤ 

تقـوم البلدان املتقدمة النمو األطراف املتقدمة النمو واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق الثاين          -٤ 
ناخ الضارة يف تغطية تكاليف التكيُّف مع أيضاً مبساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة آلثار تغيُّر امل

 .تلك اآلثار الضارة

تتخذ البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف املتقدمة النمو األخرى املدرجة يف املرفق الثاين              -٥ 
مجـيع اخلطـوات املمكنة عملياً، حسبما يكون مالئماً، بتعزيز وتيسري ومتويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً                
والدراية الفنية إىل األطراف األخرى، وخباصة البلدان النامية األطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ 

ويف هذه العملية، تدعم البلدان املتقدمة النمو األطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات            . أحكام االتفاقية 
اً لألطراف واملنظمات األخرى اليت بوسعها ذلك أن تساعد يف تيسري           وميكن أيض . احمللية للبلدان النامية األطراف   

 .نقل تلك التكنولوجيات

بالنسـبة إىل األطراف املدرجني يف املرفق األول الذين ميرون بعملية التحول إىل اقتصاد سوقي                -٦ 
ذلك من أجل تعزيز قدرة      أعاله و  ٢يسمح هلم مؤمتر األطراف بقدر من املرونة يف تنفيذ التزاماهتم مبوجب الفقرة             
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هؤالء األطراف على معاجلة تغري املناخ، مبا يف ذلك ما يتعلق مبستوى ما أطلقه يف املاضي من االنبعاثات البشرية                   
 .املصدر من غازات الدفيئة، اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال الذي اختري كسند مرجعي

الية اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان        يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية األطراف بفع       -٧ 
املتقدمة النمو األطراف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق باملوارد املالية ونقل التكنولوجيا، ويأخذ بعني االعتبار متاماً                

 .الغالبة للبلدان النامية األطرافأن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر مها األولويات األوىل و

لـدى تنفـيذ االلتزامات الواردة يف هذه املادة يويل األطراف االهتمام التام الختاذ ما يلزم من                  -٨ 
إجـراءات مبوجب االتفاقية، مبا فيها اإلجراءات املتعلقة بالتمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا لتلبية االحتياجات              

أو أثر تنفيذ تدابري االستجابة /دان النامية األطراف الناشئة عن اآلثار الضارة لتغري املناخ وواالهتمامات احملددة للبل
 :لتغري املناخ، وخباصة على

 البلدان اجلزرية الصغرية؛ )أ( 

 البلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة؛ )ب( 

 ناطق املعرضة لتدهور األحراج؛البلدان ذات املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق احملرجة وامل )ج( 

 البلدان ذات املناطق املعّرضة للكوارث الطبيعية؛ )د( 

 البلدان ذات املناطق املعّرضة للجفاف والتصحر؛  )ه( 

 البلدان اليت يرتفع فيها التلوث اجلوي يف املناطق احلضرية؛ )و( 

 ها النظم اإليكولوجية اجلبلية؛البلدان ذات املناطق اليت هبا نظم إيكولوجية ضعيفة، مبا في )ز( 

أو /الـبلدان اليت يعتمد اقتصادها اعتماداً كبرياً على الدخل الناشئ عن إنتاج وجتهيز وتصدير و        )ح( 
 استهالك أنواع من الوقود األحفوري واملنتجات كثيفة الطاقة املرتبطة به؛

 .البلدان غري الساحلية وبلدان العبور )ط( 

 .متر األطراف إجراءات، حسبما يكون ذلك مالئماً، فيما يتعلق هبذه الفقرةوكذلك، جيوز أن يتخذ مؤ

يويل األطراف اعتباراً كامالً لالحتياجات احملددة واألوضاع اخلاصة ألقل البلدان منواً فيما تتخذه  -٩ 
 .من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا

ذ االلتزامات املترتبة على االتفاقية، وضع األطراف،       ، عند تنفي  ١٠يراعي األطراف، وفقاً للمادة      -١٠ 
ال سـيما البلدان النامية األطراف، املعّرضة اقتصاداهتا لآلثار الضارة النامجة عن تنفيذ التدابري املتخذة لالستجابة                

ت مستمدة وينطبق هذا بوجه خاص على األطراف الذين تعتمد اقتصاداهتم اعتماداً شديداً على إيرادا. لتغري املناخ
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أو استخدام /أو استهالك الوقود األحفوري واملنتجات كثيفة الطاقة املرتبطة به و      /أو جتهيز وتصدير و   /من إنتاج و  
 .الوقود األحفوري الذي تواجه هذه األطراف مصاعب كبرية يف التحول إىل بدائل له

 ٥املادة 

 البحث والرصد املنتظم

 :، مبا يلي٤من املادة ) ز(١م مبوجب الفقرة يقوم األطراف، لدى اضطالعهم بالتزاماهت 

القـيام بدعـم، حيثما يكون ذلك مالئماً، وزيادة تطوير برامج وشبكات أو منظمات دولية                )أ( 
وحكومية دولية هتدف إىل حتديد وإجراء وتقييم ومتويل البحوث ومجع البيانات والرصد املنتظم، مع مراعاة احلاجة 

  احلد األدىن؛إىل تقليل ازدواج اجلهد إىل

دعـم اجلهـود الدولية واحلكومية الدولية الرامية إىل تعزيز الرصد املنتظم والطاقات والقدرات               )ب( 
الوطنـية يف جمال البحث العلمي والفين، ال سيما يف البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول إىل البيانات وتبادل                  

 ا من مناطق خارج الوالية الوطنية؛هذه البيانات وحتليالهتا اليت مت احلصول عليه

ومـراعاة االهتمامات واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والتعاون يف حتسني طاقاهتا وقدراهتا             )ج( 
 .أعاله) ب(و) أ(الكامنة على املشاركة يف اجلهود املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني 

 ٦املادة 

 التعليم والتدريب والتوعية العامة

 :، مبا يلي٤من املادة ) ط(١ األطراف، لدى االضطالع بالتزاماهتا مبوجب الفقرة يقوم 

العمل على الصعيد الوطين، وحيثما كان مالئماً، على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، ووفقاً  )أ( 
 :للقوانني واألنظمة الوطنية، ويف حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسري ما يلي

 يذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغري املناخ وآثاره؛وضع وتنف `١`

 إتاحة إمكانية حصول اجلمهور على املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وآثاره؛ `٢`

 مشاركة اجلمهور يف تناول تغري املناخ وآثاره وإعداد االستجابات املناسبة؛ `٣`

 تدريب املوظفني العلميني والفنيني واإلداريني؛ `٤`

التعاون، على الصعيد الدويل، وحيثما كان مالئما، باالستعانة باهليئات القائمة يف اجملاالت التالية  )ب( 
 :وتعزيزها
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 تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغري املناخ وآثاره؛ `١`

 وتبادل أو انتداب    تطويـر وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، مبا يف ذلك تعزيز املؤسسات الوطنية            `٢`
 .املوظفني لتدريب خرباء يف هذا امليدان، وال سيما للبلدان النامية

 ٧املادة 

 مؤمتر األطراف

 .ينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف -١ 

يـبقي مؤمتـر األطراف، بوصفه اهليئة العليا هلذه االتفاقية، قيد االستعراض املنتظم تنفيذ هذه                -٢ 
ة أخرى ذات صلة يعتمدها مؤمتر األطراف، ويتخذ املؤمتر، يف حدود واليته، القرارات االتفاقية وأي صكوك قانوني

 :وحتقيقا هلذه الغاية، يقوم مؤمتر األطراف مبا يلي. الالزمة لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية

الفحـص الـدوري اللتزامات األطراف والترتيبات املؤسسية مبوجب االتفاقية، يف ضوء هدف              )أ( 
 فاقية، واخلربة املكتسبة يف تنفيذها، وتطور املعارف العلمية والتكنولوجية؛االت

تعزيز وتيسري تبادل املعلومات عن التدابري اليت يعتمدها األطراف لتناول تغري املناخ وآثاره، مع               )ب( 
 جب االتفاقية؛مراعاة الظروف واملسؤوليات والقدرات املختلفة لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف مبو

القـيام، بناء على طلب طرفني أو أكثر، بتيسري تنسيق التدابري اليت يعتمدوهنا لتناول تغري املناخ                 )ج( 
وآثـاره، مـع مراعاة الظروف واملسؤوليات والقدرات املختلفة لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف               

 مبوجب االتفاقية؛

تفاقية، بتعزيز وتوجيه وضع منهجيات قابلة للمقارنة، يتفق عليها القيام، وفقاً هلدف وأحكام اال )د( 
مؤمتـر األطراف، من أجل مجلة أمور من بينها إعداد قوائم حتصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها وإزالتها                  

زيز وتوجيه بواسـطة املصـارف، وتقييم فعالية تدابري احلد من االنبعاثات وتعزيز إزالة هذه الغازات، والقيام بتع      
 حتسني تلك املنهجيات دورياً؛

إجراء تقييم، على أساس مجيع املعلومات اليت تتاح لـه وفقاً ألحكام االتفاقية، لتنفيذ االتفاقية من قبل                  )ه( 
األطـراف، وكذلـك لآلثـار الشـاملة النامجة عن التدابري املتخذة عمالً باالتفاقية، وعلى وجه اخلصوص اآلثار البيئية                   

 تصادية واالجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم حنو هدف االتفاقية؛واالق

 النظر يف التقارير املقدمة بانتظام عن تنفيذ االتفاقية واعتماد هذه التقارير وتأمني نشرها؛ )و( 

 تقدمي توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ االتفاقية؛ )ز( 

 ؛١١ واملادة ٤ من املادة ٥ و٤ و٣ة وفقاً للفقرات السعي إىل تعبئة موارد مالي )ح( 
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 إنشاء ما يرى ضرورياً من اهليئات الفرعية لتنفيذ االتفاقية؛ )ط( 

 استعراض التقارير املقدمة من هيئاته الفرعية وتقدمي التوجيه هلا؛ )ي( 

 ذلك النظام وتلك    االتفـاق عـلى نظام داخلي وقواعد مالية لـه وألي من اهليئات الفرعية، واعتماد              )ك( 
 القواعد بتوافق اآلراء؛

القـيام، حيثما كان مالئماً، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون املنظمات الدولية املختصة واهليئات              )ل( 
 احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املناسبة، والتماس واستخدام املعلومات اليت تقدمها؛

 .تحقيق هدف االتفاقية وكذلك سائر املهام املوكلة إليه مبوجب االتفاقيةممارسة أي مهام أخرى تلزم ل )م( 

يعـتمد مؤمتـر األطراف يف دورته األوىل، نظامه الداخلي واألنظمة الداخلية للهيئات الفرعية املنشأة                -٣ 
رارات احملددة يف   مبوجـب االتفاقـية، وتتضـمن إجراءات الختاذ القرارات يف املسائل اليت ال تشملها إجراءات اختاذ الق                

 .وقد تتضمن هذه اإلجراءات حتديد األغلبيات الالزمة العتماد قرارات معينة. االتفاقية

 إىل عقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف وتعقد الدورة بعد          ٢١تدعو األمانة املؤقتة املشار إليها يف املادة         -٤ 
تعقد، فيما بعد، الدورات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنة ما           و. تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بفترة ال تتجاوز سنة واحدة        

 .مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

تعقد دورات استثنائية ملؤمتر األطراف يف أي وقت آخر يراه املؤمتر الزماً، أو بناء على طلب خطي من                   -٥ 
 غضون ستة أشهر من تاريخ قيام األمانة        أي طرف، بشرط أن حيظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد األطراف على األقل يف             

 .بإبالغه إىل األطراف

ميكن لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضالً عن أي دولة عضو فيها                -٦ 
وجيوز املوافقة  . فأو املراقبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، أن يكونوا ممثلني بصفة مراقب يف دورات مؤمتر األطرا                

عـلى حضـور أيـة هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ذات اختصاص يف املسائل               
املشمولة باالتفاقية، وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف إحدى دورات مؤمتر األطراف ما                   

وخيضع قبول واشتراك املراقبني للنظام الداخلي املعتمد من        . راف احلاضرين على األقل   مل يعترض على ذلك ثلث عدد األط      
 .ِقبل مؤمتر األطراف

 ٨املادة 

 األمانة

 .تنشأ مبوجب هذا أمانة -١ 

 :تضطلع األمانة باملهام التالية -٢ 
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ة مبوجب االتفاقية وتقدمي    اختاذ الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية املنشأ          )أ( 
 اخلدمات الالزمة إليها؛

 جتميع وإرسال التقارير املقدمة إليها؛ )ب( 

تيسري تقدمي املساعدة إىل األطراف، ال سيما البلدان النامية األطراف، بناء على طلبها، يف جتميع وإبالغ             )ج( 
 املعلومات املطلوبة وفقاً ألحكام االتفاقية؛

 ن أنشطتها وتقدميها إىل مؤمتر األطراف؛إعداد تقارير ع )د( 

 ضمان التنسيق الالزم مع أمانات اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة؛  )ه( 

الدخـول، حتـت التوجيه العام ملؤمتر األطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل األداء                  )و( 
 الفعال ملهامها؛

ددة يف االتفاقية ويف أي من بروتوكوالهتا وأي مهام أخرى حيددها مؤمتر            أداء املهام األخرى لألمانة احمل     )ز( 
 األطراف؛

 .يسمي مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات الالزمة ملمارستها عملها -٣ 

 ٩املادة 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

لمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤمتر األطراف، حسبما       تنشـأ مبوجـب هذا هيئة فرعية ل        -١ 
يكـون مالئمـاً، وهيـئاته الفرعـية األخـرى، باملعلومات واملشورة يف الوقت املناسب بشأن املسائل العلمية                  

 ويكون باب االشتراك يف هذه اهليئة مفتوحاً أمام مجيع األطراف، وتكون متعددة       . والتكنولوجية املتصلة باالتفاقية  
وتقدم اهليئة تقارير بانتظام إىل مؤمتر . وتضم ممثلني للحكومات ذوي كفاءة يف جمال اخلربة ذي الصلة. التخصصات

 .األطراف بشأن مجيع جوانب أعماهلا

 :تقوم هذه اهليئة، بتوجيه من مؤمتر األطراف وباالستعانة باهليئات الدولية املختصة القائمة، مبا يلي -٢ 

  عن حالة املعارف العلمية فيما يتصل بتغري املناخ وآثاره؛إعداد تقييمات )أ( 

 إعداد تقييمات علمية عن آثار التدابري املتخذة تنفيذاً لالتفاقية؛ )ب( 

حتديـد التكنولوجـيات والدراية اليت تتسم باالبتكار والكفاءة واحلداثة، وإسداء املشورة بشأن سبل               )ج( 
 كنولوجيات؛أو نقل تلك الت/ووسائل تعزيز تطوير و
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إسـداء املشورة بشأن الربامج العلمية والتعاون الدويل يف البحث والتطوير املتصلني بتغري املناخ وبشأن                )د( 
 سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية يف البلدان النامية؛

مؤمتر األطراف  الـرد عـلى األسئلة العلمية والتكنولوجية واخلاصة باملنهجية اليت قد يوجهها إىل اهليئة                 )ه( 
 .وهيئاته الفرعية

 .جيوز ملؤمتر األطراف أن يوضح وظائف واختصاصات هذه اهليئة مبزيد من التفصيل -٣ 

 ١٠املادة 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ

تنشـأ مبوجـب هـذا هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤمتر األطراف يف تقييم واستعراض التنفيذ الفعال                  -١ 
شتراك يف هذه اهليئة مفتوحاً أمام مجيع األطراف وتضم ممثلني للحكومات خرباء يف املسائل              ويكـون باب اال   . لالتفاقـية 

 .وتقدم اهليئة تقارير بانتظام إىل مؤمتر األطراف بشأن مجيع جوانب أعماهلا. املتصلة بتغري املناخ

 :تقوم هذه اهليئة، بتوجيه من مؤمتر األطراف، مبا يلي -٢ 

، لتقييم األثر العام اإلمجايل للخطوات اليت اختذها        ١٢ من املادة    ١ املبلغة وفقاً للفقرة     النظر يف املعلومات   )أ( 
 األطراف يف ضوء آخر التقييمات العلمية بشأن تغري املناخ؛

، بغية مساعدة مؤمتر األطراف على إجراء    ١٢ من املادة    ٢الـنظر يف املعلومـات املـبلغة وفقاً للفقرة           )ب( 
 ؛٤من املادة ) د(٢بة مبوجب الفقرة االستعراضات املطلو

 .مساعدة مؤمتر األطراف، حسبما يكون مالئماً، يف إعداد قراراته وتنفيذها )ج( 

 ١١املادة 

 اآللية املالية

حتدد مبوجب هذا آلية لتوفري املوارد املالية، كمنحة أو على أساس تساهلي، مبا يف ذلك املوارد                 -١ 
ل اآللية املالية حتت إرشاد مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمام هذا املؤمتر الذي             وتعم. الالزمة لنقل التكنولوجيا  

ويعهد بتشغيلها إىل كيان واحد أو أكثر       . يقرر سياساهتا وأولوياهتا الربناجمية ومعايري األهلية املتعلقة هبذه االتفاقية        
 . من الكيانات الدولية القائمة

 . ومتوازناً يف اآللية املالية ضمن نظام شفاف إلدارة شؤوهنامتثل مجيع األطراف متثيالً عادالً -٢ 

يـتفق مؤمتـر األطراف والكيان أو الكيانات اليت يعهد إليها بتشغيل اآللية املالية على ترتيبات إلنفاذ                  -٣ 
 :الفقرتني الواردتني أعاله، ويشمل ذلك ما يلي
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اخ متفقة مع السياسات، واألولويات الربناجمية، طـرائق لضـمان كون املشاريع املمولة لتناول تغري املن     )أ( 
 ومعايري األهلية اليت حيددها مؤمتر األطراف؛

طرائق جيوز مبوجبها إعادة النظر يف قرار متويل معني على ضوء هذه السياسات، واألولويات الربناجمية،                )ب( 
 ومعايري األهلية؛

ر األطراف بشأن عمليات التمويل اليت تقوم هبا، مما         تقـدمي الكيان أو الكيانات تقارير منتظمة إىل مؤمت         )ج( 
  أعاله؛١يتفق مع اقتضاء املساءلة املبني يف الفقرة 

القـيام، عـلى حنو قابل للتنبؤ والتعيني، بتحديد مبالغ التمويل الالزمة واملتوافرة لتنفيذ هذه االتفاقية                 )د( 
 .دورياًوحتديد الشروط اليت مبوجبها يعاد النظر يف ذلك املبلغ 

يـتخذ مؤمتـر األطراف ترتيبات لتنفيذ األحكام املذكورة أعاله يف دورته األوىل، مستعرضاً ومراعياً                -٤ 
ويف غضون أربع   . ، ويقرر إن كانت هذه الترتيبات املؤقتة ستستمر       ٢١ من املادة    ٣الترتيبات املؤقتة املشار إليها يف الفقرة       

 .تعراض اآللية املالية واختاذ التدابري املناسبةسنوات بعد ذلك، يقوم مؤمتر األطراف باس

والبلدان النامية  . للـبلدان املـتقدمة النمو األطراف أيضاً أن تقدم املوارد املالية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية              -٥ 
 .األطراف أن تستفيد من هذه املوارد، من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف

 ١٢املادة 

 إبالغ املعلومات املتعلقة بالتنفيذ

، يقوم كل طرف بإبالغ مؤمتر األطراف، عن طريق األمانة، بعناصر           ٤ مـن املادة     ١وفقـاً للفقـرة      -١ 
 :املعلومات التالية

قائمة وطنية حتصر االنبعاثات البشرية الصنع من مصادر مجيع غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول                )أ( 
زالة هذه الغازات بواسطة املصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها               وإ. مونتريال

 ويتفق عليها مؤمتر األطراف؛

 عرض عام للتدابري اليت اختذها الطرف أو يتوخى اختاذها لتنفيذ االتفاقية؛ )ب( 

اقية وأن من املناسب إدراجها يف      أي معلومـات أخرى يرى الطرف أهنا ذات صلة بتحقيق هدف االتف            )ج( 
 .بالغه، مبا يف ذلك، إن أمكن ذلك عملياً، مواد ذات صلة حبسابات االجتاهات العاملية لالنبعاثات

يقـوم كـل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من األطراف املدرجني يف املرفق األول بإدراج                   -٢ 
 :عناصر املعلومات التالية يف بالغه
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 من) ب(٢و) أ(٢ للسياسات والتدابري اليت اعتمدها لتنفيذ التزاماته مبوجب الفقرتني          عـرض مفصـل    )أ( 
 ؛٤املادة 

أعاله مباشرة  ) أ(تقدير حمدد لآلثار اليت ستنجم عن السياسات والتدابري املشار إليها يف الفقرة الفرعية               )ب( 
إزالتها بواسطة مصارفه خالل الفترة املشار إليها يف        بالنسـبة إىل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو و           

 .٤من املادة ) أ(٢الفقرة 

باإلضـافة إىل ذلـك، يقـوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف متقدم النمو آخر من األطراف                    -٣ 
 .٤ من املادة ٥ و٤ و٣املدرجني يف املرفق الثاين بإدراج تفاصيل التدابري املتخذة وفقاً للفقرات 

للـبلدان النامـية األطـراف أن تقـترح، عـلى أساس طوعي، مشاريع للتمويل، مبا يف ذلك                   -٤ 
التكنولوجـيات أو املـواد أو املعدات أو التقنيات أو املمارسات احملددة اليت ستلزم لتنفيذ هذه املشاريع، مع إعطاء           

فيئة وإزالة املزيد من هذه الغازات، تقدير، إن أمكن، جلميع التكاليف اإلضافية وللتخفيضات يف انبعاثات غازات الد     
 .وكذلك تقدير للمنافع الناجتة عن ذلك

يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من األطراف املدرجني يف املرفق األول بالغه األويل                  -٥ 
ملرفق بالغه ويقدم كل طرف غري مدرج يف ذلك ا    . يف غضـون ستة أشهر من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف            

األويل يف غضـون ثـالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر املوارد املالية وفقاً                      
وجيوز لألطراف الذين هم من أقل البلدان منواً أن يقدموا بالغهم األويل يف الوقت الذي يرونه                . ٤ مـن املادة     ٣للفقـرة   
طراف تواتر تقدمي البالغات بعد ذلك من جانب مجيع األطراف، واضعاً يف اعتباره املواعيد           وحيـدد مؤمتـر األ    . مناسـباً 

 .املختلفة املبينة يف هذه الفقرة

حتيل األمانة، يف أقرب وقت ممكن، املعلومات اليت يبلغها األطراف مبوجب هذه املادة، إىل مؤمتر               -٦ 
، يقوم مؤمتر األطراف بالنظر مرة أخرى يف إجراءات إبالغ          وإذا اقتضى األمر  . األطراف وأي هيئات فرعية معنية    

 . عن املعلومات

يقوم مؤمتر األطراف، من أول دورة لـه، بالترتيب لتوفري الدعم الفين واملايل للبلدان النامية األطراف،                -٧ 
فنية واملالية املرتبطة حسـب الطلـب، يف جمـال جتميع املعلومات وإبالغها مبوجب هذه املادة، ويف تعيني االحتياجات ال             

وجيوز تقدمي هذا الدعم من ِقبل أطراف آخرين، ومنظمات دولية    . ٤باملشـاريع املقترحة وتدابري االستجابة مبوجب املادة        
 .خمتصة واألمانة، حسبما يكون مالئماً

ناً بتقدمي  جيـوز ألي جمموعة من األطراف، رهناً باملبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف وره              -٨ 
إشعار مسبق إىل مؤمتر األطراف، أن تقدم بالغاً مشتركاً للوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه املادة، شريطة أن يشمل هذا البالغ 

 .معلومات بشأن وفاء كل طرف من هؤالء األطراف بااللتزامات اليت يتحملها مبفرده مبوجب االتفاقية
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ها أحد األطراف بأهنا سرية، وفقاً للمعايري اليت سيحددها مؤمتر   املعلومـات الـيت تتلقاها األمانة ويصف       -٩ 
األطراف، تقوم األمانة العامة بوضعها بشكل جماميع حلماية طابعها السري قبل إتاحتها ألي هيئة من اهليئات املعنية بإبالغ                 

 .املعلومات واستعراضها

 طرف على نشر بالغه يف أي وقت، تتيح          أعاله، ومع عدم اإلخالل بقدرة أي      ٩رهناً بأحكام الفقرة     -١٠ 
 .األمانة للجمهور البالغات املقدمة من األطراف مبوجب هذه املادة يف الوقت الذي تقدم فيه إىل مؤمتر األطراف

 ١٣املادة 

 حل املسائل املتعلقة بالتنفيذ

تاح لألطراف بناء على    يـنظر مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، يف إنشاء عملية استشارية متعددة األطراف، ت              
 .طلبها، وذلك حلل املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 ١٤املادة 

 تسوية املنازعات

يف حالة حدوث نزاع بني أي طرفني أو أكثر بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية، يسعى األطراف املعنيون                  -١ 
 .روهناإىل تسوية النـزاع عن طريق التفاوض أو بأي طريقة سلمية أخرى خيتا

عـند التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو يف أي وقت بعد ذلك،                    -٢ 
جيـوز ألي طـرف ال يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن يف صك خطي يقدم إىل الوديع أنه يقر مبا يلي،                

ع بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية، إزاء أي طرف يقبل ذات االلتزام، بوصـفه ملزماً حبكم إعالن ذلك فيما يتعلق بأي نزا       
 :ودون حاجة إىل اتفاق خاص

 أو/عرض النـزاع على حمكمة العدل الدولية، و )أ( 

 .التحكيم وفقاً إلجراءات يعتمدها مؤمتر األطراف، بأسرع ما ميكن عملياً، يف مرفق بشأن التحكيم )ب( 

مة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يصدر إعالناً لـه ذات األثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً              وجيوز للطرف الذي يكون منظ    
 .أعاله) ب(لإلجراءات املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

 أعاله سارياً إىل أن تنقضي فترة سريانه وفقاً ألحكامه أو بعد            ٢يظـل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة        -٣ 
 .يداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديعانقضاء ثالثة أشهر من إ

ال يؤثـر إصدار إعالن جديد أو إشعار بالنقض أو انقضاء فترة سريان اإلعالن، بأي وسيلة من    -٤ 
الوسائل، يف اإلجراءات اليت تكون قيد النظر أمام حمكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم، ما مل يتفق طرفا النـزاع 

 .على خالف ذلك
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 أعاله، إذا حدث بعد انقضاء اثين عشر شهراً على إخطار طرف آلخر بأن ٢فيذ الفقرة   رهناً بتن  -٥ 
 أعاله، ١هناك نزاعاً قائماً بينهما، إن مل يتمكن الطرفان املعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل املذكورة يف الفقرة   

 .يعرض النـزاع للتوفيق، بناء على طلب أي من األطراف يف النـزاع

وتتألف اللجنة من عدد    .  جلـنة للتوفيق بناء على طلب طرف من األطراف يف النـزاع           تنشـأ  -٦ 
متساو من األعضاء يعينهم كل من األطراف املعنيني ومن رئيس يشترك يف اختياره األعضاء املعينون من ِقبل كل                  

 .وتصدر اللجنة قراراً بتوصية ينظر فيها األطراف حبسن نية. طرف

 .راف إجراءات إضافية متعلقة بالتوفيق، بأسرع ما ميكن عملياً، يف مرفق بشأن التوفيقيعتمد مؤمتر األط -٧ 

تسري أحكام هذه املادة على أي صك قانوين ذي صلة قد يعتمده مؤمتر األطراف، ما مل ينص                  -٨ 
 .الصك على خالف ذلك

 ١٥املادة 

 تعديل االتفاقية

 .جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت لالتفاقية -١ 

وتبلغ األمانة األطراف بنص أي . تعـتمد تعديالت هذه االتفاقية يف دورة عادية ملؤمتر األطراف          -٢ 
وتقوم األمانة أيضاً   . تعديل مقترح لالتفاقية قبل انعقاد االجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل             

 .وديعبإبالغ التعديالت املقترحة إىل موقعي االتفاقية، وللعلم إىل ال

. يبذل األطراف قصارى جهدهم للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقترح لالتفاقية بتوافق اآلراء -٣ 
فـإذا اسـتنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق لآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد كمالذ أخري التعديل                 

وتبلغ األمانة التعديل املعتمد إىل الوديع،      . تماعبأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين املصوتني يف االج        
 .الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف لقبوله

 ٣ويبدأ نفاذ التعديل املعتمد وفقاً للفقرة . تودع صكوك القبول اليت تتعلق بالتعديل لدى الوديع   -٤ 
يخ استالم الوديع صك قبوله من جانب ما أعاله بالنسبة إىل األطراف الذين قبلوا التعديل، يف اليوم التسعني من تار

 .ال يقل عن ثالثة أرباع عدد األطراف يف االتفاقية

يـبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة إىل أي طرف آخر يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذا الطرف                 -٥ 
 .صك قبوله للتعديل املذكور لدى الوديع

األطراف احلاضرين الذي يدلون " اضرين واملصوتنياألطراف احل"ألغراض هذه املادة، تعين عبارة  -٦ 
 .بأصواهتم سلباً أو اجياباً
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 ١٦املادة 

 اعتماد وتعديل مرفقات االتفاقية

تشكل مرفقات االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إىل االتفاقية إشارة يف ذات الوقت إىل                 -١ 
، تقتصر هذه ١٤ من املادة ٧و) ب(٢ك، ودون املساس بأحكام الفقرتني أي من مرفقاهتا، ما مل ينص صراحة على غري ذل

 .املرفقات على القوائم والنماذج وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي هلا صبغة علمية أو فنية أو إجرائية أو إدارية

 من  ٤ و ٣ و ٢تقترح مرفقات االتفاقية وتعتمـد وفقـاً لإلجـراء املنصوص عليه يف الفقرات            -٢ 
 .١٥دة املا

 أعاله بالنسبة إىل مجيع أطراف االتفاقية بعد ستة أشهر ٢يبدأ نفاذ املرفقات املعتمدة وفقاً للفقرة  -٣ 
من تاريخ إبالغ الوديع هؤالء األطراف باعتماد املرفق، باستثناء األطراف الذين خيطرون الوديع خطياً، يف خالل                

فق بالنسبة إىل األطراف الذي يسحبون إشعارهم بعدم القبول يف          ويبدأ نفاذ املر  . تلك الفترة بعدم قبوهلم للمرفق    
 .اليوم التسعني من تاريخ استالم الوديع لسحب هذا اإلشعار

خيضـع اقـتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل ملرفقات االتفاقية لذات اإلجراء املتعلق باقتراح                -٤ 
 . أعاله٣و ٢واعتماد وبدء نفاذ مرفقات االتفاقية، وفقاً للفقرتني 

إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق على تعديل لالتفاقية، فال يبدأ نفاذ ذلك املرفق أو تعديل  -٥ 
 .املرفق إال عندما يبدأ نفاذ تعديل االتفاقية

 ١٧املادة 

 الربوتوكوالت

 .جيوز ملؤمتر األطراف، يف أي دورة عادية، أن يعتمد بروتوكوالت لالتفاقية -١ 

األمانة األطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر              تـبلغ    -٢ 
 .على األقل

 .حتدد شروط بدء نفاذ أي بروتوكول مبوجب ذلك الصك -٣ 

 .جيوز ألطراف االتفاقية وحدهم أن يكونوا أطرافاً يف بروتوكول -٤ 

 . املتصلة بأي بروتوكولألطراف الربوتوكول املعين وحدهم أن يتخذوا القرارات -٥ 
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 ١٨املادة 

 حق التصويت

 . أدناه٢يكون لكل طرف من أطراف االتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة  -١ 

متـارس املـنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسائل الداخلة يف اختصاصها، حقها يف               -٢ 
وال متارس هذه املنظمة حقها . األعضاء اليت هي أطراف يف االتفاقيةالتصويت بعدد من األصوات مساو لعدد دوهلا 

 .يف التصويت إذا مارست أي دولة من دوهلا األعضاء حقها، والعكس بالعكس

 ١٩املادة 

 الوديع

 .١٧يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع االتفاقية والربوتوكوالت اليت تعتمد وفقاً للمادة  

 ٢٠املادة 

 التوقيع

يفـتح بـاب التوقيع على هذه االتفاقية للدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف أي وكالة من                    
الوكـاالت املتخصصـة أو األطـراف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية وللمنظمات اإلقليمية للتكامل                

البيئة والتنمية مث يف مقر األمم املتحدة       االقتصـادي يف ريـو دي جانريو أثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين ب             
 .١٩٩٣يونيه / حزيران١٩ إىل ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٠بنيويورك من 

 ٢١املادة 

 ترتيبات مؤقتة

 كانون  ٢١ املؤرخ   ٤٥/٢١٢تضـطلع األمانـة، الـيت أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها               -١ 
 . على حنو مؤقت، إىل حني انتهاء الدورة األوىل ملؤمتر األطراف٨ إليها يف املادة ، مبهام األمانة املشار١٩٩٠ديسمرب /األول

 أعاله بصورة وثيقة مع الفريق احلكومي       ١يـتعاون رئيس األمانة املؤقتة املشار إليها يف الفقرة           -٢ 
. مية وفنية موضوعية  الدويل املعين بتغري املناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على االستجابة للحاجة إىل مشورة عل              

 .وميكن أيضاً التشاور مع اهليئات العلمية األخرى ذات الصلة

يكـون مرفق البيئة العاملية التابع لكل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة                -٣ 
 ١١الية املشار إليها يف املادة للبيئة والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، الكيان الدويل الذي يعهد إليه بتشغيل اآللية امل
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ويف هذا الصدد، يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العاملية على النحو املناسب وتصبح عضويته عاملية               . بصورة مؤقتة 
 .١١لتمكينه من الوفاء باملتطلبات الواردة يف املادة 

 ٢٢املادة 

 التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

اقية لتصديق الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي أو قبوهلا أو موافقتها ختضع هذه االتف -١ 
وتودع صكوك  . ويفتح باب االنضمام إىل االتفاقية من اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها            . أو انضمامها 

 .التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديع

قليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف االتفاقية، دون أن يكون أي من            تكـون أي منظمة إ     -٢ 
أما يف حالة املنظمات اليت يكون عضو       /دوهلـا األعضاء طرفاً فيها، ملزمة جبميع االلتزامات اليت توجبها االتفاقية          

ء البت يف مسؤوليات كل     واحد أو أكثر من دوهلا األعضاء طرفاً يف االتفاقية، فيتعني على املنظمة ودوهلا األعضا             
ويف هذه احلاالت، ال حيق للمنظمة والدول األعضاء ممارسة حقوقهما          . مـنها عن أداء التزاماهتا مبوجب االتفاقية      

 .مبوجب هذه االتفاقية يف وقت واحد

تعلـن املـنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو                -٣ 
مدى اختصاصها باملسائل اليت حتكمها االتفاقية، وختطر هذه املنظمات أيضاً الوديع، الذي خيطر بدوره انضمامها، 

 .األطراف، بأي تعديل ملموس ملدى اختصاصها

 ٢٣املادة 

 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو      -١ 
 .ة أو االنضماماملوافق

يـبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه                -٢ 
االتفاقـية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو                    

الدولة أو هذه املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي لصك        االنضـمام، يف الـيوم التسعني من تاريخ إيداع هذه           
 .تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها

 أعاله، ال يعد أي صك تودعه أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي   ٢ و ١ألغـراض الفقرتني     -٣ 
 .إضافة للصكوك املودعة من جانب الدول األعضاء يف هذه املنظمة
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 ٢٤املادة 

 حفظاتالت

 .ال جيوز إبداء حتفظات على االتفاقية 

 ٢٥املادة 

 االنسحاب

جيـوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية، بإشعار خطي يوجه إىل الوديع، يف أي وقت بعد                  -١ 
 .ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف

حدة من تاريخ استالم الوديع إلشعار      يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة وا          -٢ 
 .أو يف أي تاريخ الحق لذلك حيدد يف إشعار االنسحاب املذكور. االنسحاب

 .يعترب أي طرف ينسحب من االتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول يكون طرفاً فيه -٣ 

 ٢٦املادة 

 حجية النصوص

ا باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية     يـودع أصل هذه االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصه          
 .والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

 .، ذيل املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، هذه االتفاقية بتوقيعاهتموشهادة على ذلك 

 .١٩٩٢مايو من عام /حررت يف نيويورك يف اليوم التاسع من شهر أيار 
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 املرفق األول

 )أ(االحتاد الروسي
 إسبانيا
 أستراليا
 )أ(إستونيا
 أملانيا

 )أ(أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 الربتغال
 بلجيكا
 )أ(بلغاريا
 )أ(بولندا

 )أ(بيالروس
 تركيا

 اجلماعة االقتصادية األوروبية
 )أ(اجلمهورية التشيكية

 الدامنرك
 )أ(رومانيا

 *)أ(سلوفاكيا
 )أ(سلوفينيا

 السويد
 سويسرا

 رنساف
 فنلندا

 *)أ(كرواتيا
 كندا
 )أ(التفيا

 *ليختنشتاين
 لكسمربغ
 )أ(ليتوانيا

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 *موناكو
 النرويج
 النمسا

 نيوزيلندا
 )أ(هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليونان

 

 

 

 ـــــــــــــــ

 .ة انتقال إىل اقتصاد سوقيبلدان متر مبرحل )أ( 

 بلـدان أُضـيفت إىل املـرفق األول مبوجـب تعديـل دخل حّيز النفاذ يف                 :مالحظة الناشر * 
 الذي اعتمد يف مؤمتر     ٣-م أ /٤، عمـالً باملقرر     ١٩٩٨أغسـطس   / آب ١٣

 .األطراف الثالث
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 املرفق الثاين

 إسبانيا
 أستراليا
 أملانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 الربتغال

 لجيكاب
 اجلماعة االقتصادية األوروبية

 الدامنرك
 السويد
 سويسرا
 فرنسا
 فنلندا
 كندا

 لكسمربغ
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 النرويج
 النمسا

 نيوزيلندا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليونان

 

، ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨وجب تعديل دخل حّيز النفاذ يف       ُحذفـت تركيا من املرفق الثاين مب       :مالحظة الناشر
 . الذي اعُتمد يف مؤمتر األطراف السابع٧-م أ/٢٦عمالً باملقرر 

 ـ ـ ـ ـ ـ


