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  مقدمةال

("اتفاق  دولة اتفاق عالمي بشأن المناخ 195، اعتمدت 2015كانون االول عام  الواقع فيلمناخ لفي مؤتمر باريس 
 الرامي الى االبقاء علىطويل األجل الھدف ال علىأنحاء العالم  من، وافقت حكومات باريسبموجب اتفاق  . ")باريس

  .ةالصناعي حقبةالمستويات ما قبل  فوق" تينمئوي تيندرج بكثير من في حدود "أقل ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية

 واصفين "محددة وطنيا مساھمات"وا دمأن يق ("االطراف") أطراف اتفاق باريسعلى  للوصول إلى ھذا الھدف، يجب
قبل العالمي.    تينمئويال تيندرجال ھدف من أجل المساھمة في الدفيئةغازات ل ھامن انبعاثاتكل دولة قلل تسوف  كيففيھا 

، والتي ھي فعليا " الخاصة بهمساھمات المعتزمة المحددة وطنيا"القدم ين أ طرفعلى كل  كانمؤتمر باريس، 
يتضمن اتفاق باريس  بالتالي .  خفض االنبعاثات امكانية تھدف إلى عرض كيفيةة مؤقت" محددة وطنيا مساھمات"

 محددة وطنياال مساھماتال شملتأن .  باالخص، يجب مساھماتال تلك ھاشملتينبغي أن  المعلومات التي عنإرشادات 
نطاق ال ،اھدافھاتنفيذ لفترات الو / أو زمنية الاألطر ھا، بلدان أھدافال حددت على أساسھا التيالمرجعية المؤقتة ـة طالنق
محددة ھا المساھماتالمعتمدة في وصفا لالفتراضات واألساليب المنھجية و كمالحد من االنبعاثات، ل ھاخططل تغطيةالو

  مستوى الطموح فيھا." تعزيز"بھدف  كل خمس سنوات محددة وطنياال مساھماتال يجب مراجعة كل  .وطنيا

 ھممساھمات استخدام ،اتفاق باريس االنضمام الىقبل  "مساھمات معتزمة محددة وطنيا" واقدم نلألطراف الذييجوز 
مساھمات محددة  تقديميجوز لألطراف  كما  .للمضي قدما محددة وطنياال ھامساھمات ىاولـك محددة وطنياالمعتزمة ال

مجتمعة والمشار اليھا  محددة وطنياالمساھمات ال صكوكتشير ھذه الوثيقة إلى جميع  . معدلةجديدة أو  وطنيا
  ".ھمات المحددة وطنياابـ"المس

  طبيعة القانون النموذجي

محددة الالمساھمات تحقق من المرجح انه .  دون قوة القانون يةسياسوثائق بحد ذاتھا ھي  محددة وطنياالان المساھمات 
  القوانين المحلية لكل دولة. معإذا تم دمجھا  وطنيا

مساھماتھم التشريعات المحلية إلنفاذ  تطبيقللبلدان التي تسعى إلى  مصدر معلوماتبمثابة  ھوھذا القانون النموذجي  ان
ھذا  الى فانه موجه إدارية أقل،ية في البلدان ذات موارد أن القانون النموذجي قد يكون مفيدا للغا.  بما محددة وطنياال

  .يهعل أنه ال يقتصر بالضرورة غيرالمجتمع، 

لذلك يقدم ھذا القانون النموذجي عدة أقسام مختلفة  . تتبنى مجموعة متنوعة من األساليب محددة وطنياان المساھمات ال
 اتغازل بالنسبةھدف محدد لمعظم الدول تشمل  محددة وطنيا. ان المساھمات التھدف إلى تغطية النھج األكثر شيوعا

البلدان  بامكان  كثافة، متغير مع الوقت، وما إلى ذلك).الكمية، على أساس العلى أساس  :الدفيئة (على سبيل المثال
وضع حد أقصى انبعاثات صناعات معينة،  من تخفيضكالمجموعة متنوعة من التدابير،  عبرتلك األھداف  الوصول اللى

المساھمات وتشمل بعض   .وغيرھا، الطاقة الموفرة اتاالستثمارالكربون،  على ضرائبال، لإلنبعاثات والمتاجرة بھا
غازات الدفيئة الاألراضي في قوائم جرد والغابات  اتلتشمل قطاع تھانيتعبر عن محددة وطنيا ھدف بالوعة للكربون، أو ال

تقديم أحكام محددة تتناول جميع السيناريوھات المحتملة، وال يفضل نھج  القانون النموذجي ال يحاول ان  .الخاصة بھم
عبر لتزام كا، أيا كان شكلھا، محددة وطنياالمساھمات اليسعى  ببساطة لتكريس دال من ذلك، فانه ب  واحد على اآلخر.

  تنفيذھا بنجاح. محلي من أجل زيادة فرص قانون

النبعاثات  قوائم جرد وطنيةطراف تقديم مجموعة متنوعة من التقارير بانتظام: من األاتفاق باريس يتطلب أيضا ان 
عدم إلزامية  كونھا وعلى الرغم من ؛محددة وطنياالمساھمات العن تنفيذ وتحقيق  مرحلية تقارير ؛وبالوعةغازات الدفيئة 

بلدان نامية  التي ھي األطراف يشجع االتفاقفان  ،اضافة الى ذلك تكيف مع تغير المناخ. البالنسبة للبلدان النامية، خطط 
سبق  الدعم الذيمعلومات عن وكما تحقيق أھدافھم،  اليه من اجل ني يحتاجوذلتقديم معلومات عن نوع الدعم الخارجي ال

  .تقديم التقارير وجمع المعلوماتترعى كيفية  االلتزامات، يشمل القانون النموذجي أحكام ھذهتلبية ل تسھيال  تلقوه. ان

المحلية والھياكل  وطنية والمصطلحات المستخدمة ستختلف وفقا للممارسات القانونيةالتشريعات الشكل ، ان بالطبع
اساس عدل على ت نقطة انطالق ھو تقديم يةنموذجالھذه األحكام  ان الھدف من  اإلدارية والحكومية، وعوامل أخرى.

ھذه وتشمل كما   .محددة وطنياال همساھمات، ومحتوى لديه المفضلةتنفيذ الكل بلد معين، أداة ب الخاصة القانونية االتفاقيات
وتوجد ؛ في صياغة التشريعات تھالمساعد البلدان مصممة خصيصا لتلبية احتياجات ذكرات صياغة"األحكام النموذجية "م

  الوثيقة. ھذهفي حواشي المذكرات ھذه 



  التدابير المستقبلية لالمم المتحدة 

وثائق  ايداع يدخل االتفاق حيز التنفيذ بعد  .ضمنا 2017 نيسان 21 حتىاتفاق باريس مفتوح  على لتوقيعا باب ان
 فطر 55ال يقل عن  من قبل ما  "االمين العام لالمم المتحدة"لدى  اليه أو االنضمام عليه أو الموافقة تصديقه أو قبوله

دولة على االتفاق،  180، وقعت  أيلول 7 حتى . ٪ من مجموع االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة55على األقل  ونمثلي
، 2018في عام   1.ثائق تصديقهو - ٪ من االنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة 39.08مسؤولة عن  –دولة  27أودعت و

تين درجالتحقيق ھدف  محددة وطنياالمساھمات ال مجموع بامكان لتقييم ما إذا كان" يتيسيراألطراف في "حوار  سيشارك
  .2020عام قبل لالطراف  محددة وطنياالمساھمات التستحق   .تينيوئالم
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  X201عام  XXالقانون رقم 
  تكييف والتخفيف من تغيير المناخقانون ال

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ب عمال ،2015 المحددة وطنيا التفاق باريس ته(ھا)مساھمل [اسم البلد]قانون تنفيذ 
 تينمئوي تينبأكثر من درج العالمية درجات الحرارةارتفاع  عدمضمان ومكافحة تغير المناخ  الرامي الىتغير المناخ، 

  .ةالصناعي الحقبةمستويات ما قبل فوق 

  1الجزء 
  عموميات

 ".التكييف والتخفيف من تغيير المناخ قانون بـ "يمكن تسمية ھذا القانون  .1

 :يقصد بالكلمات اآلتية المعاني المبينة إلى جانب كل منھا .تعريفات .2

لفترة غير  ،حتوي على الكربونين مركب كيميائي يخزتتراكم ول "وعات الكربون": خزان طبيعي أو اصطناعي
 محددة.

تمتص األشعة تحت الحمراء ويشع حرارة في كل االتجاھات، بما في ذلك غاز ثاني ي"الغازات الدفيئة": أي غاز 
 الفلورية. من أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز واألوزون وأي

 .الدفيئة للحد من انبعاثات الغازاتالنظم القائمة على السوق ": لياالمنقولة دو التخفيفنتائج "

 .القانونھذا  تطبيقة عن مسؤولوطنية ": ھيئة إدارية يةھيئة اإلدارال"

 .يةھيئة اإلدارالفي رتبتا المسؤولين  أعلى"وزير": 

إلى  كما قدمت[اسم البلد] للمساھمة في الجھود العالمية لمكافحة تغير المناخ، خطة ": محددة وطنياالمساھمة ال "
 ].تاريخ[ ـباألمانة 

 بشأناتفاقية األمم المتحدة اإلطارية اطراف  مؤتمرل  CP.21/1القرار بموجب اتفاق باريس المعتمدباريس":  "اتفاق
 / FCCC( 2015ديسمبر  13نوفمبر إلى  30في باريس من  عقد ذيالوتغير المناخ في دورته الحادية والعشرين 

CP / 2015/10 / ADD.1. ( 

  عقارات.ال، أو تراستالأو جمعية، الأو مؤسسة، الأو مجموعة من األفراد، الفرد أو ال"الشخص": 

  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. أمانة"األمانة": 

 .القانونمصدر لتفسير أحكام ھذا كتستخدم مساھمة محددة وطنيا احدث لبيانات المدرجة في اان  .3

 انبعاثات تخفيضلأكثر صرامة  في اتخاذ تدابيرتابعة للحكومة ال الھيئاتد سلطة يقيّ  ما القانونليس في ھذا  .4
 .أو اتباع خطوات اضافية للتكييف غازات الدفيئةال

  ابتداءا من تاريخ صدوره. حيز التنفيذ القانونھذا يدخل   .5

  2الجزء 
  السلطات

 2[اسم البلد].لـ للتكييف والتخفيف من تغيير المناخإدارية  كھيئةوزارة] ال[اسم  تعين .1

 التالي:تقتصر على  وال تتضمن ة،ياإلدار ھيئةلاأن واجبات  .2

                                                 
  رئيسية. في ھذه الحالة ينبغي تحديد سلطة إداريةغير انه  ة واحدةيأكثر من ھيئة إدار: يمكن تحديد صياغة كرةذم  2



  ؛3التقارير المدرجة في الجزء  إنجاز وتقديموبحث التنسيق   )أ(

بتنفيذ اتفاق  المتعلقةوغيرھا  ية،وتنفيذ ةوإداري ةيعلم مسائلبشأن التواصل مع األمانة والدول األخرى   )ب(
  س؛باري

  ھذا الصدد؛لھذا القانون، والتعاون مع السلطات األخرى ل داخليال والتطبيق تنسيق التنفيذ  ج)(

  ؛اتفاق باريسبوالدولية المتعلقة  الوطنيةتمثيل [اسم الدولة] في االجتماعات   د)(

  ؛توفير التدريب والتعليم والمعلومات المتعلقة باتفاق باريس  ه)(

  ؛ستقديم المشورة للوزير بشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذھا لتنفيذ وتطبيق اتفاق باري  و)(

  ھذا القانون.ب تتعلقمحكمة في أي مسألة أي التدخل في التقاضي أمام   (ز)

 أحكام ھذا القانون. نفيذت أجل حسب الضرورة من القوانينوالبروتوكوالت ويصدر الوزير األوامر  .3

كما تزاماتھا بموجب ھذا القانون، بالاالمتثال  بغيةخاصة وعامة  ھيئاتجمع المعلومات من  االداريةلھيئة ل يمكن .4
 .معقولة باي وسيلةا التحقق من المعلومات التي في حوزتھبامكانھا و

أحكام ھذا  مراعاةاإلدارية في  ھيئةالكامل مع البتعاون ان تالعامة  سلطاتالخاصة وال يئاتلھا كافة على جبي .5
 .القانون

  3الجزء 
  االبالغ

وعات الكربون، وإعداد تقرير عن و بشرية المنشأالانبعاثات غازات الدفيئة ساب تحباسنويا ة اإلدارية ھيئتقوم ال .1
بالغ اإلو تقاطالتضمن الدقة في  أنظمةإصدار  االداريةيجب على الھيئة ، ھذا المطلبل اذانفا  .لألمانةالحسابات 

 قطاعات االقتصاد. كافةانبعاثات عن 

المحددة المساھمات تنفيذ  فيالتقدم المحرز  من خالله تقريرا إلى األمانة تصف ادعدبا اسنوياإلدارية ة ھيئالتقوم  .2
 .سنويا

أولويات التكيف واحتياجات  من خالله تصفاألمانة  الى التكيف بالغا عن ادعدبا اسنوياإلدارية ة ھيئالتقوم  .3
 3.[ اسم البلد ]ـبالخاصة  التنفيذ والدعم والخطط واإلجراءات

[اسم البلد] في السنة  المقدم الىالدعم  من خالله تصفتقريرا إلى األمانة  ادعدباسنويا اإلدارية ة ھيئالتقوم  .4
 في المستقبل.اليه  سيحتاجالمماثل الذي دعم الوكما ، قدراتالونقل التكنولوجيا وبناء  التمويل لناحية السابقة

طالما ان يتضمن  سلطتھا التقديرية في الجمع بين أي من التقارير المطلوبة،  ممارسةة ياإلدارة ھيئيجوز لل .5
 .يتناولھاموحد معلومات كافية حول كل قضية التقرير ال

 شرطسواء باالتفاق مع فرقاء اخرين او بشكل مستقل،  ،اتباع جدول زمني بديل لالبالغة ياإلداريجوز للھيئة  .6
 .زءجمن ھذا ال 4 - 1القفرات  إبالغ أقل من تلك الواردة فينسبة بديل الالجدول الزمني  يتضمنال  أن

  

  4الجزء 
  التخفيف

 القانون.لھذا  1عاثات المدرجة في الجدول [اسم البلد]، كحد أدنى، تحقيق أھداف االنبعلى  .1

                                                 
يقع  إضافي ءعبفي أي  التسبب"حسب االقتضاء" و "دون  التكيف بالغ يقدم اتفاق باريس أن : يشترطصياغة كرةذم  3

  على البلدان النامية األطراف."



الطباعة اسم [ فينشر التعديالت ت لألمانة. معدلة محددة وطنيا ات معدل تلقائيا عند تقديم مساھم 1يعتبر الجدول  .2
الرسمي  االكتروني الموقع ] في أقرب وقت ممكن بعد تقديمھا إلى األمانة. المفضلة نشرطريقة الأو المفضلة 
 .لمرجع الرسمي للجدولھو ا للمؤتمر

[اسم البلد]  ان نضمت أنظمة اصدار ةاإلداري ھيئةلا على ] يوما من تاريخ نفاذ ھذا القانون،XXفي غضون [ .3
تشمل  يمكن انمن اتفاق باريس،  6مع المادة  توافقا مكن عمليا. وقت مبأسرع  1سيحقق االنبعاثات في الجدول 

 .دوليانتائج التخفيف المنقولة  األنظمةھذه 

  

  5الجزء 
  التكييف

 من ھذا القانون. 1[اسم البلد] إجراء تدابير التكيف المدرجة في الجدول  على يجب .1

 [اسم البلد] ان نضمت أنظمة اصدار ةاإلداري ھيئةلا على] يوما من تاريخ نفاذ ھذا القانون، XXفي غضون [ .2
 عمليا.بأسرع ما يمكن  1سيكمل تدابير التكيف المدرجة في الجدول 

  6الجزء 
  االدارة والمراقبة

تزامات المنصوص عليھا في ھذا االل اليفاءوضع واقتراح ميزانية سنوية كافية  داريةيجب على الھيئة اال .1
 .القانون

الى تقديم تقرير ب داريةالھيئة االفي غضون سنتين من تاريخ نفاذ ھذا القانون، ومرة كل سنتين بعد ذلك، تقوم  .2
أي تغييرات  ھا بشانتوصيات من خالله تقدمو ھذا القانون،مع [اسم البلد] امتثال  فيه صفتھيئة تشريعية] ال[الـ
على )، تقاريرالأو (عند استالم ھذا التقرير  باريس. أھداف اتفاق ،ةياإلدار ، بنظر الھيئةتعززھذا القانون ل
 .للتغييرات المقترحة لھذا القانون استجابا ةالمناسب اتذ اإلجراءاتخاالتشريعية] ھيئة ال[الـ

  7الجزء 
  المسؤولية والتنفيذ

 االدارية الھيئة ارتأى ان كلما ةاإلداري ھيئةضد الاسمه الشخصي بدعوى مدنية ب ان يتقدمي شخص يجوز أل .1
 تقديرية.ال سلطتھا ال يقع ضمنھذا القانون و نص عنهوجب مأداء أي عمل أو فشلت في 

أو غيره من  نظامللطعن في  ةاإلداري ھيئةضد الاسمه الشخصي بدعوى مدنية ب ان يتقدمي شخص يجوز أل .2
 دون أساس علمي. غير قانوني أو كونياإلدارية  ھيئةلالقرارات االجرائية ل

 ھذا القانون، أو أي يخالفأنه  زعميأي شخص  ضداسمه الشخصي بدعوى مدنية ب ان يتقدمي شخص يجوز أل .3
 4به. المتعلقة اتتنظيمال من

 صادرة حسب األصول لطلباتاالمتثال  عدمة اإلدارية في أداء واجباته أو ھيئعرقلة أو إعاقة ضابط من ال ان .4
 .مخالفة مدنية تشكل ل على معلوماتاحصستلال

 .مخالفة مدنية شكلي الصادرة بموجب ھذا القانون االنظمةب متثالشخص اال ان رفض اي .5

 قيمتھا ال تزيد بغرامةيعاقب ھذا القانون  صوص عنھا فيمن ةارتكب مخالفة مدني هثبت أنتلشخص الذي يا ان .6
 .صحيحيت مرألخضع يوكما  عن كل مخالفة[المبلغ] يوميا  نع

                                                 
جزءا من نظام  واكونبان يح ألي شخص، بما في ذلك المواطنين، اسمال من البنود  شأن ھذا النوعمن : صياغة كرةذم  4
القانون المحلي والعرف فان المساءلة،  تأمينل مھمة ميزة تكون  ين قدمواطنالمقدمة من وى ادعال ان في حين  .يذفتنال
  قانون.الفي  ھاجادراتحدد ما إذا كان ينبغي س



تقارير أو من ال أيبتعلق تية أو مكتوبة كاذبة أو مضللة ھبيانات شف على اصدارأي شخص أو محاولة ان اقدام  .7
 .جرم جزائي يشكل بھذا القانون يرعاھاغيرھا من األنشطة التي 

 .جرم جزائي يشكل ھذا القانونلنتھاك متعمد الأي شخص ب ارتكان ا .8

[المبلغ]، أو ن ع قيمتھا زيدتال  غرامةب ھذا القانون بحسبجرم جزائي ارتكب أنه  يتبينشخص يعاقب كل  .9
 ].مدة زمية[الـ مدة ال تتجاوز لبالسجن 

ة اإلدارية أو المحكمة، حسب االقتضاء، ھيئالعلى ھذا القانون،  عنھا في المنصوص الغرامة قيمةتحديد  بھدف .10
اضافة ، سجل االمتثال للمخالفو المخالفة،جدية ومدة  ،أن تأخذ بعين االعتبار المنفعة االقتصادية لعدم االلتزام

 العدالة.تقتضيھا  عوامل أخرى الى أي

  1الملحق 

  ].نص للمساھمات المحددة وطنيا أحدث يتضمن 1الجدول  ان[


