جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6102
1

تصمیم شماره ،11
0

ارسال INDCها توسط کشورها در اسرع وقت و پیش از
بیست و دومین جلسه متعاهدین کنفرانس (نوامبر )6112

پیش از نوامبر 6112

_____

یكی از تصمیمات
6

مربوط به ماده ،6
صفحه  4فایل اصلی

6

به روزرسانی و در دسترس قرار دادن گزارش تحلیلی در
رابطه با تمامی اطالعات مربوط به  INDCکشورها

دبیرخانه

می 6112

از تصمیمات مربوط به
ماده  ،6صفحه  5فایل

3

در دست قرار دادن سیستم ثبت موقت برای ثبت برنامه
مشارکتهای معین ملی کشورها مطابق با ماده  1توافقنامه

دبیرخانه

از دبیرخانه درخواست شد تا گزارش تحلیلي كه در مورد تمامي اطالعات مربوط به  INDCكشورها بر
اساس تصمیم  1/CP.20مي باشد و در پاراگراف ( 7پاراگراف  7از تصمیمات مربوط به ماده  )6ذكر
شده ،را تا  4آوريل  6102به روز نمايد و تا  6مي  6102در دسترس قرار دهد.

از دبیرخانه درخواست شد تا سیستم ثبت موقت را در نیمه اول سال  ،6102براي ثبت برنامه

از تصمیمات مربوط به
ماده  ،1صفحه  2فایل

متعاهدین توافقنامه پاریس در زمینه روش ها و ماهیت آن ها بر اساس آنچه در پاراگراف مربوط به تصمیم  ،61اشاره
شده تصویب کنند ،در دسترس باشد.

تصمیم شماره  ،44یكی

ادامه کار مكانیسم بین المللی ورشو در خصوص خسارات و
4

 INDCکشورها تسهیل شود.

مشاركتهاي معین ملي كشورها مطابق با ماده  3توافقنامه در دسترس قرار دهد تا در طول مدتی که

اصلی

زیان های ناشی از تغییر اقلیم پس از بررسی و بازبینی آن در

متعاهدين كنفرانس (نوامبر )6102

INDC

هاي خود را ارسال كنند بطوریكه وضوح ،شفافیت و درک

اصلی
تصمیم شماره  ،11یكی

نیمه اول سال 6112

دستیابي به اهداف كنوانسیون طبق ماده  6آن در اسرع وقت و پیش از بیست و دومین جلسه

تصمیم شماره  ،11یكی

پیش از  4آوریل
 6112و پیش از 6

مجددا از کشورها خواسته شد تا تمامی کشورهایی که هنوز  INDCخود را به دبیرخانه ارسال نكردهاند ،در جهت

پس از سال 6112

_____

سال 6112

از تصمیمات مربوط به

تصمیم گیری شد تا مکانیسم بین المللي ورشو در خصوص خسارات و زيان هاي ناشي از تغییر اقلیم

ماده  ،4صفحه  12فایل

پس از بررسي و بازبیني آن در سال  6102ادامه يابد.

اصلی

 1منظور از تصمیم ،تصمیمات اتخاذ شده در بیست و یكمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون تغییر اقلیم میباشد.
 6منظور از کلمه "ماده" در این سند ،بندهای توافقنامه پاریس است.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

1
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

تشریح چارچوب فنآوری بنا شده ذیل ماده  ،11پاراگراف

چهل و جهارمین جلسه

 4توافقنامه و ارائه گزارشی در خصوص یافتههای آن به

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

از ركن فرعي علمي-فني درخواست شد تا در چهل و چهارمین جلسه خود در مي ،6102
چارچوب فنآوري بنا شده ذيل ماده  ،01پاراگراف  4توافقنامه شرح داده و در خصوص

5

کنفرانس اعضاء
(با این دیدگاه که کنفرانس اعضاء پیشنهاداتی در خصوص این چارجوب به اولین
جلسه کنفرانس اعضاء کشورهای توافقنامه پاریس برای تصمیمگیری و پذیرش با
توجه به تسهیل در چارچوب ارائه دهد).

يافتههاي آن به كنفرانس اعضاء گزارش دهد .با اين ديدگاه كه كنفرانس اعضاء پیشنهاداتي در
خصوص اين چارجوب به اولین جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي توافقنامه پاريس براي

رکن فرعی علمی-فنی

رکن فرعی علمی-

تصمیم شماره  ،24یكی

تصمیمگیري و پذيرش با توجه به تسهیل در چارچوب ارائه دهد .این گزارش باید شامل موارد زیر

در می  / 6112اولین

فنی  /کنفرانس

از تصمیمات مربوط به

باشد:

جلسه کنفرانس اعضاء

اعضاء کشورهای

ماده  ،11صفحه 61

کشورهای توافقنامه

توافقنامه پاریس

فایل اصلی

پاریس

(الف) اجرا و بهروزرسانی ارزیابیهای نیازهای فنآوری و همچنین ارتقاء اجرای نتایج آنها ،به خصوص نقشه
راه فنآوری و ایدههای پروژه ،از طریق آمادهسازی پروژههایی با قابلیت نقل و انتقال بانكی.
(ب) آمادهسازی ارتقاء حمایتهای فنی و مالی برای اجرای نتایج ارزیابیهای نیازهای فنآوری.
(پ) ارزیابی فنآوریهایی که آماده انتقال هستند.
(ج) افزایش در بهبود محیط زیست برای برطرف نمودن موانع به منظور توسعه و انتقال فنآوریهای دوستار محیط
زیست و جامعه.

تصمیم شماره  ،84یكی
2

اعالم نظرات توسط کشورها در رابطه با عضویت در انجمن
ظرفیتسازی پاریس

پیش از نهم مارچ
6112

کشورها

از تصمیمات مربوط به
ماده  ،11صفحه 61

تصمیم گرفته شد تا كشورها ،نظرات خود را در رابطه با عضويت در انجمن ظرفیتسازي پاريس،
تا تاريخ نهم مارچ  6102اعالم نمايند.

فایل اصلی
این توافقنامه باید برای امضاء ،در معرض تصویب قرار گرفتن ،پذیرش یا تایید توسط دولت ها و سازمان های

7

8

گشودن این توافقنامه برای امضاء در مقر سازمان ملل متحد
در نیویورک

برگزاری کل مراسم امضاء توافقنامه برای مقامات عالی رتبه

از تاریخ  66آوریل
 6112تا  61آوریل

______

6118
در  66آوریل 6112

دبیرخانه

یكپارچه اقتصادی منطقه ای که عضو کنوانسیون هستند مفتوح گردد .اين توافقنامه بايد براي امضاء از تاريخ

بند  1ماده 61

 66آوريل  6102تا  60آوريل  6107در مقر سازمان ملل متحد در نیويورک گشوده شود .پس از

صفحه  16فایل اصلی

آن ،از روزی که این توافقنامه برای امضاء بسته می شود ،باید برای الحاق باز بشود .اسناد تصویب ،پذیرش ،تایید یا

تصمیم شماره  ،1بخش
مابقی تصمیمات،

الحاق باید توسط امین اسناد نگهداری شود.

مقرر شد تا دبیرخانه كل مراسم امضاء توافقنامه را براي مقامات عالي رتبه در  66آوريل 6102
برگزار نمايد.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي
صفحه  15فایل اصلی

برگزاری جلساتی به منظور پیوستگی بین جلسات ارکان
فرعی کنوانسیون  /ارائه پیش نویس تصمیمات پیشنهاد شده
9

در طول  ،COPدر جلسات کنفرانس اعضاء کشورهای
متعاهد توافقنامه پاریس برای اتخاذ تصمیمات و در نظر
گرفتن آنها در جلسه اول

تا سال  / 6112جلسه
اول کنفرانس اعضاء
کشورهای متعاهد
توافقنامه پاریس

گروه کاری
 / APAکنفرانس
اعضاء کشورهای
متعاهد توافقنامه
پاریس

تصمیم شماره ،11
بخش مابقی
تصمیمات ،صفحه 15
فایل اصلی

تصمیم گرفته شد تا  APAجلسات را تا سال  6102به منظور پیوستگي بین جلسات اركان فرعي
كنوانسیون برگزار نمايد و بايستي پیش نويس تصمیماتي كه در طول

COP

پیشنهاد شده را در

جلسات كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس براي اتخاذ تصمیمات و در نظر گرفتن
آن ها در جلسه اول تهیه نمايد.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6107
از کمیته سازگاری خواسته شد تا موارد زیر و دومین برنامه کاری خود ،با توجه به پیشنهاداتی که در اولین جلسه

بازبینی برنامههای کاری سازگاری موسسات تحت
0

کنوانسیون ،با دیدگاه شناسایی راههایی برای تقویت ارتباط
کاری آنها با یكدیگر و بطور مناسب و به منظور تطابق

تصمیم شماره  ،41یكی
سال 6118

کمیته سازگاری

کافی با ضرورتهای کشورها

از تصمیمات مربوط به
ماده  ،8صفحه  15فایل
اصلی

اعضاء متعاهد کنوانسیون طبق توافقنامه پاریس ارائه شده است را در نظر بگیرد:
الف -برنامههاي كاري سازگاري موسسات تحت كنوانسیون را در سال  ،6107با ديدگاه
شناسايي راه هايي براي تقويت ارتباط كاري آن ها با هم و بطور مناسب و به منظور تطابق
كافي با ضرورت هاي كشورها  ،بازبیني كند.
ب -شناسایی روش هایی برای ارزیابی نیازهای سازگاری با دیدگاه کمک به کشورهای در حال توسعه بدون
اینكه بار اضافی به آن ها تحمیل شود.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6108
تهیه گزارش ویژه در خصوص پیامدهای ناشی از گرمایش
0

جهانی به میزان  1/5درجه سانتی گراد باالتر از سطح صنعتی
شدن و اینكه روند انتشار گازهای گلخانه ای جهانی تا آن

هیأت بین الدول
سال 6114

))IPCC

سال چطور خواهد بود.
6

برگزاری نشستی در جهت تسهیل مذاکرات متعاهدین ،با این
هدف که تمامی کشورها تالشهای جمعی خود در ارتباط

تغییرات اقلیمی

سال 6114

______

تصمیم شماره  ،61یكی
از تصمیمات مربوط به
ماده  ،6صفحه  5فایل

از هیأت بین الدول تغییرات اقلیمي ) )IPCCدرخواست شد تا گزارش ويژهي در سال  6108در
خصوص پیامدهاي ناشي از گرمايش جهاني به میزان  0/5درجه سانتي گراد باالتر از سطح صنعتي
شدن و اينکه روند انتشار گازهاي گلخانه اي جهاني تا آن سال چطور خواهد بود ،را تهیه كند.

اصلی
تصمیم گرفته شد تا نشستي در جهت تسهیل نمودن مذاكرات متعاهدين در سال  6108برگزار شود تا

تصمیم شماره  ،61یكی

تمامي كشورها تالش هاي جمعي خود در ارتباط با توسعه اهداف بلندمدت كه در ماده ،4

از تصمیمات مربوط به

پاراگراف  0توافقنامه اشاره شده ،را به اشتراک بگذارند و در مورد اقدامات  INDCخود متعاقب با
آنچه در ماده  ،4پاراگراف  8توافقنامه آمده ،اطالع دهند.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

1

جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي
ماده  ،4صفحه  4فایل

با توسعه اهداف بلندمدت را به اشتراک گذاشته و در مورد
اقدامات  INDCخود اطالع دهند.

3

اصلی

توسعه روشهای ارزیابی منابع مالی که بواسطه

پیش از جلسه بیست و

مشارکتهای عمومی تهیه و مدیریت شدهاند برای در نظر

چهارم کنفرانس اعضاء

ارکان فرعی و

تصمیم شماره  ،54یكی

از اركان فرعي و علمي -فني درخواست شد تا روشهاي ارزيابي منابع مالي كه بواسطه مشاركت

گرفتن در جلسه بیست و چهارم کنفرانس اعضاء (نوامبر

(نوامبر  / )6114پیش

علمی -فنی  /اعضاء

از تصمیمات مربوط به

هاي عمومي تهیه و مديريت شده اند را مطابق با ماده  ،9پاراگراف  7توافقنامه براي در نظر

 /)6114با این دید که توصیههای الزم برای بررسی و

از اولین نشست اعضاء

متعاهد توافقنامه

ماده  ،1صفحه  14فایل

تصویب در اولین نشست اعضاء کشورهای متعاهد توافقنامه

کشورهای متعاهد

پاریس

اصلی

پاریس ایجاد شود.

4

هاي الزم براي بررسي و تصويب در اولین نشست اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ايجاد
شود.

توافقنامه پاریس

تهیه پیشرفت کاری مربوط به بهبود رویهها ،فرآیندها و
دستورالعملهای اشاره شده در تصمیم  16و ارائه آن به

گرفتن در جلسه بیست و چهارم كنفرانس اعضاء (نوامبر  )6108توسعه دهد با اين ديد كه توصیه

کارگروه ویژه در
پیش از سال 6114

جلسات آتی کنفراتنس اعضاء

خصوص توافقنامه
پاریس

تصمیم شماره  ،18یكی

به عالوه ،از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا از پیشرفت كاري

از تصمیمات مربوط به

مربوط به بهبود رويهها ،فرآيندها و دستورالعملهايي كه در پاراگراف مربوط به تصمیم  ،96به آن

ماده  ،11صفحه 68

اشاره شد ،گزارشي تهیه كند و در جلسات آتي كنفرانس اعضاء ارائه نمايد .اين گزارش بايد تا

فایل اصلی

سال  6108به اتمام رسد.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6109
آغاز امور مربوط به شرح هدف و رویهها برای ارزیابی
دورهای اشاره شده در پاراگراف مربوط به تصمیم  81با در
0

نظر گرفتن بازنگری شبكه و مرکز فنآوری اقلیم اشاره شده
در تصمیم  2/CP.17ضمیمه  ،VIIپاراگراف  61و
رویههایی برای بررسی وضعیت جهانی اشاره شده در ماده
 14توافقنامه  /به منظور ارائه در جلسه 65ام کنفرانس اعضاء

جلسه 44ام رکن
فرعی اجرایی /
جلسه 65ام کنفرانس
اعضاء در نوامبر
6111

رکن فرعی اجرایی

تصمیم شماره  ،81یكی

از ركن فرعي اجرايي درخواست ميشود تا در 44امین جلسه خود ،امور مربوط به شرح هدف و

 /کنفرانس اعضاء

از تصمیمات مربوط به

رويهها براي ارزيابي دورهاي اشاره شده در پاراگراف مربوط به تصمیم  71با در نظر گرفتن

کشورهای

ماده  ،11صفحه 61

توافقنامه پاریس

فایل اصلی

بازنگري شبکه و مركز فنآوري اقلیم اشاره شده در تصمیم  2/CP.17ضمیمه  ،VIIپاراگراف  61و
رويههايي براي بررسي وضعیت جهاني اشاره شده در ماده  04توافقنامه را آغاز كند تا براي
تصمیم گیري و پذيرش در جلسه 65ام كنفرانس اعضاء در نوامبر  6109ارائه شود.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

مربوطه در فايل

متن كامل بند مربوطه

اصلي
برای تصمیم گیری و پذیرش
بررسی میزان پیشرفت ،نیاز به توسعه ،میزان تاثیرگذاری و
بهبود ایجاد شده در انجمن ظرفیتسازی پاریس به منظور
ارائه پیشنهاداتی به کنفرانس اعضاء در اولین جلسه مربوط به
6

توافقنامه پاریس با موضوعیت بهبود سازماندهیهای نهادی
در راستای دستیابی به ظرفیتسازی اشاره شده در ماده ،11
پاراگراف  5توافقنامه.

جلسه بیست و پنجم
کنفرانس اعضاء

کنفرانس اعضاء

کشورهای توافقنامه

کشورهای متعاهد

پاریس (مورخ نوامبر

توافقنامه پاریس

/ )6111

همچنین ،از كنفرانس اعضاء درخواست ميشود تا در جلسه بیست و پنجم مورخ نوامبر ،6109

تصمیم شماره  ،46یكی

میزان پیشرفت ،نیاز به توسعه ،میزان تاثیرگذاري و بهبود ايجاد شده در انجمن ظرفیتسازي

از تصمیمات مربوط به

پاريس را مورد بررسي قرار دهد .به عالوه ،کنفرانس اعضاء موظف است تا هر گونه اقدامی را مناسب میبیند،

ماده  ،11صفحه 66

اجرا کند .این امر با هدف ارائه پیشنهاداتی به کنفرانس اعضاء صورت میگیرد .این پیشنهادات در اولین جلسه

فایل اصلی

مربوط به توافقنامه پاریس با موضوعیت بهبود سازماندهیهای نهادی به منظور دستیابی به ظرفیتسازی اشاره شده در
ماده  ،00پاراگراف  5توافقنامه ،ارائه میشوند.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6161
تاکید بر تقویت برنامههای مشروط و جاهطلبانه قبل از سال
0

 6161در راستای ایجاد پایه و اساس محكم برای تقویت
برنامههای بعد از 6161

قبل و بعد از سال
6161

چهارمین بند در مقدمه
_____

صفحه  1فایل اصلی

توجه به و تصدیق "نیاز فوری به تقویت تأمین منابع مالی،
6

تكنولوژی و حمایتهای ظرفیتسازی برای کشورهای در
حال توسعه به شیوهای قابل پیشبینی ،در جهت افزایش عمل

قبل از سال 6161

_____

3

تا سال ( 6161به صورت اجباری)

پیش از سال 6161

را براي تقويت برنامههايي براي بعد از سال  6161ایجاد نماید.

پنجمین بند در مقدمه

نیاز فوری به تقويت تأمین منابع مالي ،تکنولوژي و حمايتهاي ظرفیتسازي براي كشورهاي در

مربوط به تصمیمات،

حال توسعه به شیوهاي قابل پیشبیني ،در جهت افزايش عمل به اقدامات تا قبل از سال 6161

صفحه  1فایل اصلی

به اقدامات تا قبل از سال  6161توسط این کشورها"
تهیه و ارسال برنامه جدید از اهداف مشارکتهای معین ملی

مربوط به تصمیمات،

تاکید شد که تقويت برنامههاي مشروط و جاهطلبانه قبل از سال  6161میتواند ،پايه و اساس محکمي

کشورهایی که

تصمیم شماره  ،61یكی

اهداف موردنظر

از تصمیمات مربوط به

توسط اين كشورها مورد توجه قرار گرفته و تصدیق شد.
از كشورهايي كه اهداف موردنظر مشاركت ملي خود را مطابق با تصمیم  1/CP.20تا سال  6165در
نظر گرفته اند ،بطور اجبار خواسته شد ( )Arguesكه برنامه جديدي از اهداف مشاركت هاي معین
ملي خود تا سال  6161را تهیه و ارسال كنند و بعد از آن مطابق با ماده  ،4پاراگراف  1توافقنامه پاریس برای

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

مشارکت ملی خود

ماده  ،4صفحه  4فایل

را مطابق با تصمیم

اصلی

هر  5سال یكبار آنرا انجام دهند

 1/CP.20تا سال
 6165در نظر
گرفتهاند.
کشورهای که
اهداف معین
تهیه و ارسال برنامههای کشورهایی که اهداف معین
4

مشارکتهای ملی خود را مطابق با تصمیم  1/CP.20تا

مشارکتهای ملی
پیش از سال 6161

سال  6111در نظر گرفتهاند.

خود را مطابق با
تصمیم 1/CP.20

تا سال  6111در

تصمیم شماره  ،64یكی
از تصمیمات مربوط به
ماده  ،4صفحه  4فایل

همچنین ،از كشورهاي كه اهداف معین مشاركت هاي ملي خود را مطابق با تصمیم  1/CP.20تا سال
 6131در نظر گرفتهاند ،درخواست شد ( )Requestكه برنامههاي خود را تا سال  6161تهیه و ارسال
كنند و اینكار را هر  5سال یكبار طبق ماده  ،4پاراگراف  1توافقنامه انجام دهند.

اصلی

نظر گرفتهاند
تصمیم شماره  ،12یكی
5

ارسال استراتژیهای توسعه کاهش کربن برای طوالنی
مدت ،به دبیرخانه

پیش از سال 6161

کشورها

از تصمیمات مربوط به
ماده  ،4صفحه  11فایل

از كشورها درخواست شد تا استراتژي هاي توسعه كاهش كربن را براي طوالني مدت ،تا سال
 6161براي دبیرخانه ارسال كنند و از دبیرخانه خواسته شد تا این استراتژی های ارسال شده به دبیرخانه را در
وب سایت منتشر کند.

اصلی

2

لحاظ نمودن برنامه کاری برای دوره  6114الی 6161

از سال  6114الی
6161

تصمیم شماره  ،84یكی
_____

همچنین ،مقرر شد تا برنامه كاري براي دوره  6104الي  6161لحاظ گردد .این برنامه کاری شامل
فعالیتهای زیر میباشد:

از تصمیمات مربوط به

(الف) تشخیص چگونگی افزایش همكاریها و اجتناب از نسخهبرداری میان نهادهای تحت نظارت کنوانسیون

ماده  ،11صفحه 66

که به اجرای فعالیتهای ظرفیتسازی میپردازند( .این امر در رابطه با همكاری با موسسههای تحت نظارت و
مستقل از کنوانسیون صادق است)؛

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي
فایل اصلی

(ب) شناسایی نیازها و شكافهایی از جنس ظرفیت و پیشنهاد راهكارهایی به منظور برطرف نمودن آنها؛
(پ) بهبود در توسعه و انتشار ابزارها و روشهای اجرای ظرفیتسازی؛
(ت) توسعه همكاریهای جهانی ،منطقهای ،ملی و محلی؛
(ث) شناسایی و گزینش اقدامات ،چالشها ،تجربیات و دروس حاصل از تجربیات نهادهای تحت نظارت
کنوانسیون در امور ظرفیتسازی؛
(ج) یافتن راهكارهایی در راستای این که کشورهای در حال توسعه ،توان پذیرش مسئولیت برای ایجاد و حفظ
ظرفیت را در طول زمان داشته باشند؛
(چ) شناسایی فرصتها به منظور تقویت ظرفیت در سطحهای ملی ،منطقهای و محلی؛
(ح) توسعه ارتباطات ،هماهنگیها ،همكاریها و انسجام میان فرآیندها و اقدامات نوآورانه ،از جمله تبادل
اطالعات مربوط به روشها و فعالیتهای ظرفیتسازی در میان نهادهای تحت نظارت کنوانسیون.
ارائه دستورالعملی به دبیرخانه در ارتباط با نحوه حفظ و توسعه پرتال اینترنتی ظرفیتسازی (توسعه ظرفیتسازی از
طریق اینترنت)

اجرای اقدامات نوآورانهای در رابطه با ایجاد ظرفیت در
7

راستای شفافسازی در راستای فراهمسازی ظرفیت الزم
فنی و نهادی برای قبل و بعد از سال 6161

تصمیم شماره  ،45یكی
قبل و بعد از سال
6161

_____

تصمیم گرفته شد تا اقدامات نوآورانهاي در رابطه با ايجاد ظرفیت در راستاي شفافسازي صورت

از تصمیمات مربوط به

گیرد تا بتوان ظرفیت الزم فني و نهادي را براي قبل و بعد از سال  6161فراهم نمود .در راستای این

ماده  ،11صفحه 62

اقدامات نوآورانه ،از کشورهای متعهد در حال توسعه در راستای شفافسازی حمایت میشود( .این مورد در ماده 11

فایل اصلی

توافقنامه به عنوان یک اولویت مطرح شده است)

تصمیم شماره 112الی
 ،111اقدامات مربوط
8

تصمیمات شماره  112الی 111

پیش از سال 6161

______

به پیش از سال ،6161

______________

صفحه  15الی  41فایل
اصلی
اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6163
0

در نظر گرفتن کنفرانس اعضاء کشورهای متعاهد توافقنامه

سال 6161

کنفرانس اعضاء

بند  6ماده 14

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد اولین وضعیت جهاني اقدامات را در سال

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

مربوطه در فايل

متن كامل بند مربوطه

اصلي
پاریس به عنوان مسئول اولین وضعیت جهانی اقدامات در
سال  6161و جلسات آتی مربوطه آن در هر  5سال

کشورهای متعاهد

(مگر

صفحه  64فایل اصلی

 6163و هر  5سال يکبار پس از آن عهده دار شود ،مگر اينکه تصمیم ديگري اتخاذ شود.

توافقنامه پاریس

اینكه تصمیم دیگری اتخاذ شود)
اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به سال 6165
یادآوری شد که بر اساس تخمینی که انجام شده ،مجموع سطح انتشارات گازهای گلخانهای تا سال  6165و 6111

0

افزایش تالشهای کاهش انتشار نسبت به آنچه در برنامههای

دوره زمانی  6165و

 INDCبرای دوره زمانی  6165و  6111در نظر گرفته شده

6111

کشورها

طبق برنامههای  INDCکشورها ،به اندازهای خواهد بود که متوسط دمای زمین کمتر از  6درجه سانتیگراد نخواهد

تصمیم شماره  ،18یكی

شد ،ولی میزان انتشار به سطح  55گیگاتن در سال  6111خواهد رسید ،لذا اشاره شد كه بايستي تالشهاي

از تصمیمات مربوط به

كاهش انتشار نسبت به آنچه در برنامههاي  INDCبراي دوره زماني  6165و  6131در نظر گرفته
شده بسیار بیشتر شود تا افزايش متوسط درجه حرارت بیشتر از  6درجه سانتي گراد نسبت به سطح

ماده  ،6صفحه  5فایل

قبل از صنعتي شدن متوقف شود ،بطوريکه بايستي با اقدامات كاهش ،انتشار به  41گیگاتن برسد يا

اصلی

اينکه طبق آنچه كه در گزارش ويژه در پاراگراف  00اشاره شده است( ،پاراگراف  00از
تصمیمات مربوط به ماده  )6سطح انتشاربه اندازه اي كاهش يابد كه متوسط دما به زير  0/5درجه
سانتي گراد نسبت به قبل از صنعتي شدن برسد.

تعیین یک هدف جدید با کیفیتی مشخص و با حداقل تأمین
6

مالی  111میلیارد دالر برای هر سال با در نظر گرفتن نیازها و

پیش از سال 6165

اولویت های کشورهای در حال توسعه

تصمیم شماره  ،54یكی

همچنین تصمیم گرفته شد که مطابق با ماده  ،1پاراگراف  1توافقنامه ،کشورهای توسعه یافته ای که قصد دارند

اعضاء متعاهد

از تصمیمات مربوط به

اهداف بسیج جمعی فعلی خود را تا سال  6165در زمینه اقدامات معنی دار کاهش انتشار و شفافیت اجرای آن ها

توافقنامه پاریس

ماده  ،1صفحه  14فایل
اصلی

ادامه دهند ،اعضاء متعاهد توافقنامه پاريس قبل از سال  6165بايستي يک هدف جديد با كیفیتي
مشخص و با حداقل تأمین مالي  011میلیارد دالر براي هر سال را با در نظر گرفتن نیازها و
اولويت هاي كشورهاي در حال توسعه تعیین كنند.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به اولین نشست كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس
اولین نشست
0

در نظر گرفتن چارچوب زمانی مشترک برای مشارکتهای

کنفرانس اعضاء

معین ملی

کشورهای متعاهد
توافقتنامه پاریس

کنفرانس اعضاء
کشورهای متعاهد
توافقتنامه پاریس

بند  11ماده 4
صفحه  8فایل اصلی

كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقتنامه پاريس ،بايد در اولین نشست خود ،چارچوب زماني
مشتركي براي مشاركتهاي معین ملي در نظر بگیرد.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

توسعه روشها و کیفیت بهره برداری و استفاده از سیستم

اولین جلسه کنفرانس

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

6

تصمیم شماره  ،61یكی

همچنین از اركان فرعي اجرايي درخواست شد تا روشها و كیفیت بهره برداري و استفاده از

ثبت همگانی اشاره شده در ماده  4پاراگراف  16توافقنامه

اعضاء کشورهای

ارکان فرعی

از تصمیمات مربوط به

سیستم ثبت همگاني را كه در ماده  4پاراگراف  06توافقنامه اشاره شده است را توسعه دهد تا در

به منظور بررسی و تصویب آن در اولین جلسه کنفرانس

متعاهدین توافقنامه

اجرایی

ماده  ،4صفحه  4فایل

اولین جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بررسي و تصويب قرار

اعضاء کشورهای متعاهدین توافقنامه پاریس

اصلی

پاریس

گیرد.
از گروه كاري

APA

درخواست شد تا رويه رويکردهاي تحت كنوانسیون و همینطور اسناد

حقوقي مرتبط با آن را بطور مناسبي در جهت راهنمايي براي بررسي برنامه هاي مشاركت هاي
معین ملي كشورها همانطور كه در ماده  ،4پاراگراف  03اشاره شده ،به دقت شرح دهد تا در
جلسه اول متعاهدين توافقنامه پاريس مورد بررسي و تصويب قرار گیرد بطوریكه از شفافیت موارد زیر

تشریح دقیق رویه رویكردهای تحت کنوانسیون و همینطور
اسناد حقوقی مرتبط با آن بطور مناسب در جهت راهنمایی
3

برای بررسی برنامههای مشارکتهای معین ملی کشورها
اشاره شده در ماده  ،4پاراگراف  11به منظور بررسی و

تصمیم شماره  ،11یكی

نیز اطمینان حاصل شود:
الف -کشورها بایستی میزان انتشارات ناشی از فعالیت های انسانی و کاهش آن را مطابق با روش ها و معیارهای

جلسه اول متعاهدین

گروه کاری

از تصمیمات مربوط به

مشترک که توسط  IPCCمورد قبول است و توسط متعاهدین توافقنامه پاریس هم تصویب شده ،محاسبه

توافقنامه پاریس

APA

ماده  ،4صفحه  1فایل

نمایند.

اصلی

تصویب در جلسه اول متعاهدین توافقنامه پاریس

ب -کشورها بایستی از پایداری روش ها از جمله روش های پایه در ارتباط با گزارش ها و اجرای برنامه های
مشارکت های معین ملی اطمینان حاصل کنند.
ج -کشورها تالش کنند که در خصوص تمامی بخش ها ،موجودی انتشار ناشی از فعالیت های انسانی و
کاهش آن ها را در برنامه مشارکت های معین ملی خودشان در نظر بگیرند.
د -کشورها باید یک توضیحی نسبت به اینكه چرا برخی از بخش های انتشار و کاهش ناشی از فعالیت های
انسانی را در نظر نگرفته اند ارائه نمایند.

4

ارائه رهنمودهای بیشتر در مورد اطالعات تهیه شده توسط

پیش از اولین نشست

کشورها به منظور تسهیل وضوح ،شفافیت و درک گزارش

اعضاء کشورهای

گروه کاری ویژه

از تصمیمات مربوط به

رهنمودهاي بیشتري را به منظور تسهیل وضوح ،شفافیت و درک گزارش هاي مشاركت هاي

های مشارکت های معین ملی به منظور بررسی و تصویب در

متعهد توافقنامه

توافقنامه پاریس

ماده  ،4صفحه  1فایل

معین ملي ارائه دهد تا به منظور بررسي و تصويب آن ها توسط اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه

جلسه اول متعاهدین توافقنامه پاریس
5

تصمیم شماره  ،64یكی

از گروه كاري ويژه توافقنامه پاريس درخواست شد تا در مورد اطالعات تهیه شده توسط كشورها

ارائه رهنمودهای بیشتر در خصوص خصوصیات و ترکیب

پاریس
پیش از جلسه اول

اصلی
گروه کاری
APA

تصمیم شماره  ،62یكی

پاريس در اولین نشست خود ارائه شود.
از گروه كاري

APA

درخواست مي شود تا رهنمودهاي بیشتري را در خصوص خصوصیات و

تركیب برنامه هاي مشاركت هاي معین ملي ايجاد كند تا در جلسه اول كنفرانس اعضاء كشورهاي

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

1

جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
مسئول

اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

برنامههای مشارکتهای معین ملی به منظور بررسی و

کنفرانس اعضاء

از تصمیمات مربوط به

تصویب در جلسه اول کنفرانس اعضاء کشورهای متعاهد

کشورهای متعاهد

ماده  ،4صفحه  1فایل

توافقنامه پاریس

توافقنامه پاریس

اصلی

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

پیش از اولین جلسه
2

ارائه پیشنهادات برای بررسی و تصویب در اولین جلسه

اعضاء کشورهای

اعضاء کشورهای متعاهد توافقنامه پاریس

متعاهد توافقنامه
پاریس

7

اتخاذ قوانین ،رویهها و روشهای مكانیسم مورد اشاره در
پاراگراف  4ماده 2
توسعه و تكمیل دستورالعمل اشاره شده در ماده ،2

8

پاراگراف  6توافقنامه به منظور بررسی و تصویب در اولین
جلسه اعضاء کشورهای متعاهد توافقنامه پاریس

رکن فرعی و
علمی-فنی و رکن
فرعی اجرایی

نشست اول کنفرانس

کنفرانس اعضاء

اعضاء متعاهد

متعاهد توافقتنامه

توافقتنامه پاریس

پاریس

پیش از نشست اول
کنفرانس اعضاء
متعاهد توافقتنامه
پاریس

ارکان فرعی و
ارکان علمی-فنی
کنوانسیون

تصمیم شماره  ،14یكی

متعاهد توافقنامه پاريس بررسي و تصويب شود.

عالوه بر این تصمیم گرفته شد که اركان فرعي و علمي-فني و اركان فرعي اجرايي بايد پیشنهادات
خود را براي بررسي و تصويب در اولین جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه

از تصمیمات مربوط به

دهند این نظرات در مورد روش ها ،برنامه کاری و عملكرد انجمن پیامدهای ناشی از اجرای اقدامات سازگاری به

ماده  ،4صفحه  1و 11

منظور پرداختن به اثرات ناشی از اقدامات سازگاری تحت توافقنامه از طریق تقویت همكاری مابین کشورها در
خصوص درک اثرات ناشی از اقدامات کاهش تحت توافقنامه و تبادل اطالعات ،تجربیات و بهترین اقدامات

فایل اصلی

کشورها به منظور افزایش انعطاف پذیری آن ها در برابر این اثرات است.

بند  8ماده 2

كنفرانس اعضاء متعاهد توافقتنامه پاريس بايد قوانین ،رويهها و روشهاي مکانیسم مورد اشاره در

صفحه  11فایل اصلی
تصمیم شماره  ،18یكی

پاراگراف  4اين ماده را در اولین جلسه خود اتخاذ نمايد.
از اركان فرعي و اركان علمي-فني كنوانسیون درخواست شد تا دستورالعمل اشاره شده در ماده
 ،2پاراگراف  6توافقنامه را تکمیل و توسعه دهد تا در اولین جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد

از تصمیمات مربوط به

توافقنامه پاريس بررسي و تصويب شود و اطمینان بخشد که از دوباره کاری ها در خصوص اساس گزارش

ماده  ،2صفحه  16فایل

های تنظیم شده توسط کشورها خصوصا در مورد هم انتشار ناشی از فعالیت های انسانی و هم در مورد منابع تولید و

اصلی

منابع جذب آن ها که توسط گزارش های مشارکت های معین ملی آن ها ذیل توافقنامه تهیه شده است ،اجتناب شده
است.
پیشنهاد شد تا اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس روشها و كیفیت مکانیسمها را تحت ماده

9

تعیین روشها و کیفیت مكانیسمها را تحت ماده ،2
پاراگراف  4توافقنامه

نشست اول کنفرانس

اعضاء کشورهای

اعضاء متعاهد

متعاهد توافقنامه

توافقتنامه پاریس

پاریس

تصمیم شماره  ،14یكی
از تصمیمات مربوط به
ماده  ،2صفحه  16فایل
اصلی

 ،2پاراگراف  4توافقنامه در اولین جلسه خود بر اساس موارد زير تعیین كند:
الف -مشارکت های داوطلبانه مجاز که هر کشوری درگیر آن شده است،
ب -مزایای طوالنی مدت ،واقعی و قابل اندازه گیری مربوط به کاهش انتشارات،
ج -حوزه مشخص فعالیت ها،
د -کاهش میزان انتشار اضافی که به هر طریقی به هر حال قرار است اتفاق بیافتد،
ه -تاییدیه و صدور گواهینامه ناشی از اقدامات کاهش انتشار توسط نهادهای عملیاتی (نهادهای معین شده)،

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا

11

جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

و -تجارب بدست آمده توسط مكانیسم های موجود و رویكردهایی که تحت کنوانسیون اتخاذ شده و اسناد
حقوقی مرتبط با آن.

01

توسعه و بسط قوانین ،روش ها و فرآیندهای مكانیسم

پیش از جلسه نخست

هایی اشاره شده در پاراگراف  1به منظور بررسی و

اعضاء کشورهای

ارکان فرعی

از تصمیمات مربوط به

تصویب در جلسه نخست اعضاء کشورهای متعاهد

متعاهد توافقنامه

علمی -فنی

ماده  ،2صفحه  16فایل

توافقنامه پاریس

00

پاریس

اصلی

ارائه پیش نویس تصمیمات در خصوص برنامه کاری اشاره

پیش از جلسه نخست

تصمیم شماره  ،41یكی

شده در پارگراف  41با توجه به دیدگاه های کشورها به

اعضاء کشورهای

ارکان فرعی

از تصمیمات مربوط به

منظور بررسی و تصویب در اولین جلسه اعضاء کشورهای

متعاهد توافقنامه

علمی -فنی

ماده  ،2صفحه  16فایل

متعاهد توافقنامه پاریس
بررسی و توجه به مورد ارائه شده در پاراگراف  21و ارائه
06

نظرات به اعضاء کشورهای متعاهد توافقنامه پاریس جهت
بررسی

03

در نظر گرفتن و تصویب تصمیمی در خصوص ترتیبات
نهادی اولیه برای ظرفیت سازی
تدوین راهكارهای مربوط به بهبود آموزش ،آگاهسازی

04

تصمیم شماره  ،11یكی

عمومی ،مشارکت ملی و دسترسی عمومی به اطالعات ،به
منظور ارتقاء در اقدامات مطرح شده در توافقنامه

پاریس

اصلی

پیش از جلسه نخست

تصمیم شماره  ،21یكی

اعضاء کشورهای

اعضاء متعاهد به

از تصمیمات مربوط به

متعاهد توافقنامه

پروتكل کیوتو

ماده  ،1صفحه  11فایل

پاریس

از اركان فرعي علمي -فني درخواست شد تا قوانین ،روش ها و فرآيندهاي مکانیسم هايي كه
در پاراگراف  38اشاره شد را توسعه و بسط دهد تا در جلسه نخست اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقنامه پاريس مورد بررسي و تصويب قرار گیرد.

عالوه بر این از اركان فرعي علمي -فني درخواست شد تا پیش نويس تصمیمات در خصوص برنامه
كاري كه در پارگراف  41اشاره شده را با توجه به ديدگاه هاي كشورها و به منظور بررسي و
تصويب در اولین جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهد.

از اعضاء متعاهد به پروتکل كیوتو خواسته شد تا موضوعی که در پاراگراف  21اشاره شده را مورد بررسی
و توجه قرار دهند و نظرات را به اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس جهت بررسي در جلسه
اول ارائه دهند.

اصلی

اولین جلسه کنفرانس

کنفرانس اعضاء

بند  6ماده 4

اعضاء کشورهای

کشورهای متعاهد

صفحه  15و  12فایل

توافقنامه پاریس

توافقنامه پاریس

اصلی

کشورها /

تصمیم شماره  ،44یكی

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

کنفرانس اعضاء

از تصمیمات مربوط به

تا راهکارهاي مربوط به بهبود آموزش ،آگاهسازي عمومي ،مشاركت ملي و دسترسي عمومي به

کشورهای متعاهد

ماده  ،16صفحه 64

جلسه اول توافقنامه
پاریس

فعالیت های ظرفیت سازی باید برای حمایت و اجرای این توافقنامه از طریق ترتیبات نهادی مناسب از جمله ترتیبات
نهادی مناسب ایجاد شده ذیل کنوانسیون که به این توافقنامه خدمت می کنند ،ارتقاء یابد .كنفرانس اعضاء
كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد در اولین جلسه خود تصمیمي در خصوص ترتیبات نهادي
اولیه براي ظرفیت سازي در نظر گرفته و بپذيرند.

اطالعات ،به منظور ارتقاء در اقدامات مطرح شده در توافقنامه ،تدوين شوند.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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جدول تحلیل توافقنامه COP 21
رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

اتخاذ رویه های مشترک ،روش ها و دستورالعمل هایی

اولین جلسه کنفرانس

برای شفافیت اقدام و حمایت را به طور مناسب ،ضمن

اعضاء کشورهای

کسب تجربه از مقدمات مربوط به شفافسازی ذیل

متعاهد توافقنامه

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

توافقنامه پاریس

05

کنوانسیون ،و توضیح در مورد مفاد این ماده

پاریس

کنفرانس اعضاء
کشورهای متعاهد
توافقنامه پاریس

فایل اصلی
كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس بايد در اولین جلسه خود ،ضمن كسب تجربه

بند  11ماده 11

از مقدمات مربوط به شفافسازي ذيل كنوانسیون ،و توضیح در مورد مفاد اين ماده ،رويه هاي

صفحه  65فایل اصلی

مشترک ،روش ها و دستورالعمل هايي براي شفافیت اقدام و حمايت را به طور مناسب اتخاذ
كنند.
از كارگروه ويژه توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا منابع مالي مربوط به بررسي وضعیت
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 ميگیرد تا در اولین جلسه آن

02

شناسایی منابع مالی مربوط به بررسی وضعیت اجرای

پیش از اولین جلسه

تصمیم شماره ،111

اقدامات اشاره شده در بند  4توافقنامه و ارائه گزارش

کنفرانس اعضاء در

کارگروه ویژه

یكی از تصمیمات

مربوطه به کنفرانس اعضاء ( )COPبه منظور ارائه

خصوص توافقنامه

توافقنامه پاریس

مربوط به ماده ،14

پیشنهاداتی به کنفرانس اعضاء برای بررسی و تصمیمگیری

پاریس

صفحه  61فایل اصلی

پیش از اولین جلسه

تصمیم شماره ،116

در خصوص توافقنامه پاريس ،پیشنهاداتي به كنفرانس اعضاء براي بررسي و تصمیمگیري ارائه
شود .اين پیشنهادات نبايد به موارد زير محدود شوند:
(الف) اطالعاتی در رابطه با:



اثرات کلی اهداف معین مشارکت ملی که توسط کشورها ارائه گردیده است؛



وضعیت تالشها ،حمایتها ،تجربیات و اولویتها در گزارشات اشاره شده در بند  ،8پاراگرافهای

 11و  11و بند  ،11پاراگراف  8توافقنامه؛



گردآوری و تامین پشتیبانی؛

(ب) آخرین گزارشات هیات بینالدول تغییر اقلیم؛
(پ) گزارشات رکنهای فرعی.

بهبود رویهها برای بررسی وضعیت اجرای اقدامات اشاره
شده در بند  14توافقنامه و تهیه گزارشیو ارائه آن به
07

کنفرانس اعضاء با این منظور ارائه پیشنهاداتی به کنفرانس
اعضاء برای بررسی و تصمیمگیری در اولین جلسه آن در
خصوص توافقنامه پاریس

08

بهبود رويهها و روشها براي برقراري موثر انجمن اشاره شده در بند

کنفرانس اعضاء در
خصوص توافقنامه
پاریس
پیش از اولین جلسه

کارگروه ویژه در
خصوص توافقنامه
پاریس
کارگروه ویژه در

از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا رويهها را براي بررسي

یكی از تصمیمات

وضعیت اجراي اقدامات كه در بند  04توافقنامه به آن اشاره شده است ،بهبود بخشیده و گزارشي

مربوط به ماده ،14

تهیه و به كنفرانس اعضاء ارائه كند .اين امر با اين هدف صورت ميگیرد تا در اولین جلسه آن در

صفحه  61فایل اصلی
تصمیم شماره ،114

خصوص توافقنامه پاريس ،پیشنهاداتي به كنفرانس اعضاء براي بررسي و تصمیمگیري ارائه شود.

از كارگروه ويژه توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا رويهها و روشها را براي برقراري موثر

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

 ،05پاراگراف  6توافقنامه ،به اتمام رساندن برنامه كاري خود در

اعضاء کشورهای

خصوص توافقنامه

یكی از تصمیمات

كنفرانس اعضاء در اولین جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه

متعاهد توافقنامه

پاریس

مربوط به ماده ،15

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

رابطه با توسعه و بهبود اقدامات و روشها و ارائه گزارشي از آن به
براي بررسي و تصمیمگیري

گزارشدهی منظم در خصوص پیشرفت کارها و تكمیل آن
09

بعد از اولین جلسه کنفرانس اعضاء کشورهای متعاهد
توافقنامه پاریس
ارائه برنامه مشارکتهای معین ملی حداقل  1تا  16ماه پیش

61

از جلسه مربوط به کنفرانس متعاهدین توافقنامه پاریس
(مطابق با ماده  4توافقنامه)

پاریس

صفحه  11فایل اصلی

پس از اولین جلسه

تصمیم شماره ،11

کنفرانس اعضاء

بخش مابقی

کشورهای متعاهد

گروه کاری APA

تصمیمات ،صفحه 15

انجمن اشاره شده در بند  ،05پاراگراف  6توافقنامه 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 تصمیمگیري به كنفرانس اعضاء در اولین جلسه اعضاء
كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهد.

از گروه كاري  APAدرخواست شد تا بطور منظم در خصوص پیشرفت كارها گزارش بدهد و
آن را بعد از اولین جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس تکمیل نمايد.

توافقنامه پاریس

فایل اصلی

حداقل  1تا  16ماه

تصمیم شماره  ،65یكی

پیش از جلسه مربوط

از تصمیمات مربوط به

توافقنامه ذكر شده ،حداقل  9تا  06ماه پیش از جلسه مربوط به كنفرانس متعاهدين توافقنامه

ماده  ،4صفحه  4فایل

پاريس ارائه دهند ،تا مراحل شفاف سازی ،وضوح و درک این برنامهها (اهداف مشارکت های معین ملی) و

به کنفرانس متعاهدین

کشورها

اصلی

توافقنامه پاریس

تصمیم گرفته شد که كشورها بايد برنامه مشاركت هاي معین ملي خود را همانطور كه در ماده 4

همچنین گزارش تحلیلی که توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد ،تسهیل شود.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به اولین نشست كمیته سازگاري و گروه كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته
از كمیته سازگاري و گروه كارشناسي كشورهاي كمتر توسعه يافته درخواست شد تا براي كمیته
دائمي امور مالي و ساير موسسههاي مرتبط به منظور توسعه روش ها تشريک مساعي نمايند و

0

پیشنهاداتي را براي بررسي و تصويب موارد زير توسط متعاهدين كنفرانس در اولین نشست خود

تشریک مساعی برای کمیته دائمی امور مالی و سایر

اولین نشست کمیته

کمیته سازگاری و

تصمیم شماره  ،42یكی

بعنوان اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس ارائه دهند:

موسسههای مرتبط به منظور توسعه روشها و ارائه

سازگاری و گروه

گروه کارشناسی

از تصمیمات مربوط به

الف -برداشتن قدم های الزم به منظور تسهیل بسیج کردن کشورها در جهت حمایت های مرتبط با سازگاری در

پیشنهادات برای بررسی و تصویب مواردی توسط متعاهدین

کارشناسی کشورهای

کشورهای کمتر

ماده  ،6صفحه  5 ،4و

کشورهای در حال توسعه ،در زمینه محدود کردن متوسط افزایش دمای جهانی طبق آنچه در ماده  6توافقنامه اشاره

کمتر توسعه یافته

توسعه یافته

 15فایل اصلی

کنفرانس در اولین نشستشان

شده است.
ب -بررسی کفایت و اثربخشی اقدامات سازگاری و همینطور حمایتها ،طبق آنچه که در ماده  ،8پاراگراف (c) 14
توافقنامه اشاره شده است.

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

متن كامل بند مربوطه

مربوطه در فايل
اصلي

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به در بیست و دومین كنفرانس اعضاء

0

آغاز فرآیند شناسایی اطالعاتی کشورها مطابق با ماده 1
پاراگراف  5توافقنامه و براساس پیشنهادات اولین جلسه
متعاهدین

6

توسعه هدف و ساختار انجمن ظرفیت سازی پاریس و
پیشنهاد نسخهای از تصمیمات توسط کنفرانس اعضا

3

تقویت یا ارتقای دستورالعمل و اختیارات مكانیسم بین
المللی در خصوص ضرر و خسارت ناشی از اثرات نامطلوب
تغییر آب و هوا

تصمیم شماره  ،52یكی
در بیست و دومین

اعضاء متعاهد

از تصمیمات مربوط به

کنفرانس اعضاء

توافقنامه پاریس

ماده  ،1صفحه  14فایل

تصمیم گرفته شد فرايند شناسايي اطالعاتي كه توسط كشورها تهیه مي شود ،مطابق با آنچه در ماده
 9پاراگراف  5توافقنامه و بر اساس پیشنهاداتي كه در اولین جلسه اعضاء كشورهاي متعاهد
توافقنامه پاريس براي بررسي و تصويب اعضاء ارائه شد ،در بیست و دومین كنفرانس آغاز شود.

اصلی
در بیست و دومین
جلسه کنفرانس
اعضاء

تصمیم شماره  ،88یكی

همچنین ،از رکن فرعی اجرایی ( )SBIدرخواست می شود تا در طی سومین بازنگری جامع اجرای چارچوب

رکن فرعی اجرایی

از تصمیمات مربوط به

ظرفیتسازی ،هدف و ساختار انجمن ظرفیتسازی پاریس را توسعه دهد .به عالوه ،توسعه اهداف و ساختار با توجه

()SBI

ماده  ،11صفحه 61

جلسه بعدی کنفرانس

کنفرانس اعضاء

اعضاء کشورهای

کشورهای

متعاهدین توافقنامه

متعاهدین توافقنامه

پاریس

پاریس

به پاراگرافهای مربوط به تصمیمات  85الی  84و  46و  41در نظر گرفته شود .در نهایت ،نسخهاي از تصمیمات
پیشنهاد شود كه توسط كنفرانس اعضاء در بیست و دومین جلسه مورد بررسي و تصمیمگیري قرار

فایل اصلی

گیرد.

بند  6ماده 4

دستور العمل و اختیارات مکانیسم بین المللي در خصوص ضرر و خسارت ناشي از اثرات نامطلوب

صفحه  15و  12فایل
اصلی

تغییر آب و هوا بايد در جلسه بعدي كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه پاريس مورد
بحث قرار گیرد و ممکن است همانگونه كه در كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهدين توافقنامه
پاريس تصمیم گیري شد تقويت شده يا ارتقاء يابد.

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به در جلسه بعدي كمیته اجرايي مکانیسم بینالمللي ورشو
در جلسه بعدی
0

آغاز بهره برداری مقررات دو پاراگراف  41و  51و ارائه
گزارش کار ساالنه

کمیته اجرایی
مكانیسم بینالمللی
ورشو

کمیته اجرایی
مكانیسم بینالمللی
ورشو

تصمیم شماره  ،51یكی
از تصمیمات مربوط به
ماده  ،4صفحه  18فایل

سپس از كمیته اجرايي مکانیسم بینالمللي ورشو درخواست شد تا در جلسه بعدي به منظور بهره
برداري مقرراتي كه در دو پاراگرافهاي  49و  51اشاره شد ،كار خود را آغاز نمايد و عملکرد
پیشرفت كاري خود را در گزارش ساالنه ارائه دهد.

اصلی

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به چهل و چهارمین جلسه ركن فرعي اجرايي ()SBI

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

0

گردآوری اعالم نظر کشورها در رابطه با عضویت در انجمن
ظرفیت سازی

زمان مقرر شده

مسئول

چهل و چهارمین

دبیرخانه  /رکن

جلسه رکن فرعی

فرعی اجرایی

اجرایی ()SBI

()SBI

مربوطه در فايل

متن كامل بند مربوطه

اصلي
از دبیرخانه درخواست ميشود تا اعالم نظر كشورها را در رابطه با عضويت در انجمن

تصمیم شماره  ،81یكی
از تصمیمات مربوط به

ظرفیتسازي پاريس گردآوري نمايد .در نتیجه ،ميتوان اين سند را جهت بررسي در چهل و
چهارمین جلسه ركن فرعي اجرايي ( )SBIمورد استفاده قرار داد.

ماده  ،11صفحه 61
فایل اصلی

اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به پیش از بیست و چهارمین جلسه كنفرانس اعضاء كشورهاي متعاهد توافقنامه پاريس
پیش از بیست و

0

بهبود پیشنهادات در رابطه با رویهها ،روشها و دستورالعمل-
های ارائه شده در ماده  11پاراگراف  11توافقنامه و انجام
بازنگریها

چهارمین جلسه

کارگروه ویژه در

از كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس درخواست ميشود تا پیشنهادات خود را در رابطه

کنفرانس اعضاء

خصوص توافقنامه

تصمیم شماره  ،16یكی

با رويهها ،روشها و دستورالعملهاي ارائه شده در ماده  ،03پاراگراف  03توافقنامه بهبود دهد.

کشورهای متعاهد

پاریس  /کنفرانس

از تصمیمات مربوط به

همچنین ،از اين كارگروه درخواست ميشود بازنگري و بهروزرساني صورت گرفته در سال اول

توافقنامه پاریس /

اعضاء کشورهای

ماده  ،11صفحه 62

و سال هاي بعدي را به طور متناوب اعالم نمايد تا اين موارد توسط كنفرانس اعضاء در بیست و

جلسه اول مربوط به

متعاهد توافقنامه

فایل اصلی

توافقنامه پاریس در

پاریس

چهارمین جلسه آن مورد بررسي قرار گیرند و به عالوه ،نتايج بدست آمده در جلسه اول مربوط به
توافقنامه پاريس در خصوص سازگاري ارائه شود.

خصوص سازگاری
اقدامات/فعالیتهاي مقرر شده مربوط به دومین جلسه كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس

0

ارائه اطالعات و گزارشها توسط رکن فرعی علمی – فنی
( )SBSTAبرای بررسی چگونگی گزارش ارزیابی هیئت
بینالدول تغییر اقلیم

تصمیم شماره ،111

پیش از دومین جلسه
کارگروه ویژه در

کن فرعی علمی-

یكی از تصمیمات

خصوص توافقنامه

فنی ()SBSTA

مربوط به ماده ،14

پاریس

همچنین ،از ركن فرعي علمي-فني ( )SBSTAدرخواست ميشود تا در رابطه با اينکه چگونه
گزارش ارزيابي هیئت بینالدول تغییر اقلیم ميتواند در رابطه با بررسي وضعیت اجراي اقدامات
براي اجراي ماده  04توافقنامه اطالعرساني كند ،اطالعاتي ارائه دهد .به عالوه ،گزارشي در اين
رابطه به كارگروه ويژه در خصوص توافقنامه پاريس ،در جلسه دوم آن ارائه شود.

صفحه  61فایل اصلی

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

مربوطه در فايل

متن كامل بند مربوطه

اصلي

مابقي اقدامات و مقررات مقرر شده
در سیزدهمین روز
بعد از تاریخی که
حداقل  55کشور
عضو کنوانسیون که
0

الزماالجرا شدن توافقنامه تصویب ،پذیرش یا تایید و الحاق
اسناد

اين توافقنامه بايد در سیزدهمین روز بعد از تاريخي كه حداقل  55كشور عضو كنوانسیون كه
مسئول حداقل  55درصد انتشار گازهاي گلخانه اي جهان هستند ،اسناد تصويب ،پذيرش يا تايید

مسئول حداقل 55
درصد انتشار گازهای

______

گلخانه ای جهان

بند  1ماده 61
صفحه  11فایل اصلی

هستند ،اسناد

يا الحاقشان را ثبت نمايند ،الزم االجرا شود.
* هدف انحصاری پاراگراف  1این ماده که "مجموع انتشار جهانی گازهای گلخانه ای" است ،صرفاً بیشترین مقدار
روزآمد گزارش شده تا روز قبل از پذیرش این توافقنامه توسط اعضاء کنوانسیون می باشد.

تصویب ،پذیرش یا
تایید یا الحاقشان را
ثبت نمایند
در سیزدهمین روز
بعد از تاریخ ثبت
6

الزماالجرا شدن توافقنامه تصویب ،پذیرش یا تایید و الحاق
اسناد

اسناد تصویب،
پذیرش یا تایید یا
الحاق این قبیل دولت

______

بند  1ماده 61
صفحه  11فایل اصلی

براي هر كشور يا سازمان يکپارچه اقتصادي منطقه اي كه اين توافقنامه را پس از آن تصويب،
پذيرش ،تايید يا الحاق نمايد ،اين توافقنامه بايد در سیزدهمین روز بعد از تاريخ ثبت اسناد
تصويب ،پذيرش يا تايید يا الحاق اين قبیل دولت ها يا سازمان هاي يکپارچه اقتصادي منطقه اي
براي اجرا شدن شرايط تنظیم شده در پاراگراف  0اين ماده ،الزم االجرا گردد.

ها یا سازمان های

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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رديف

رجوع به بند
اقدام/فعالیت مقرر شده در بازه زماني مشخص

زمان مقرر شده

مسئول

مربوطه در فايل

متن كامل بند مربوطه

اصلي
یكپارچه اقتصادی
منطقه ای
سه سال بعد از زمانیکه اين توافقنامه براي يک كشور الزم االجرا شد ،آن كشور ميتواند با ارائه

سه سال بعد از
3

چگونگی صرفنظر کردن کشوری از توافقنامه

زمانیكه این توافقنامه
برای یک کشور الزم
االجرا شود

اطالعیه كتبي به امین اسناد از اين توافقنامه صرفنظر كند.

کشورها

بند  1ماده 64
صفحه  14فایل اصلی

* زمانی که کشوری از توافقنامه صرفنظر میکند ،لغو توافق آن کشور از تاریخ اطالعیه کتبی برای یک سال آغاز
میشود و یا طی روزهای بعد از این تاریخ ،طبق آنچه در اطالعیه آمده است ،صورت میگیرد( .تاریخ صرفنظر باید
از زمان وصول اطالعیه کتبی به امین اسناد باشد و یا روزهای بعد از آن که در آن اطالعیه کتبی قید شده است).

تهیه کنندگان :آذین شهنی دانش ،نادیا بابائی
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا
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