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ภาคีความตกลงนี้
เป น ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “อนุสัญญา”
เปนไปตาม ที่ประชุมเดอรบันเพื่อการยกระดับการดําเนินงานซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
ขอตัดสินใจที่ 1/CP.17 ของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา สมัยที่ ๑๗
เพื่อใหบรรลุถึง วัตถุประสงคของอนุสัญญา และใหเปนไปตามหลักการของ
อนุสัญญา รวมถึงหลักการของความเปนธรรม และความรับผิดชอบรวมกันใน
ระดับที่แตกตาง โดยคํานึงถึงขีดความสามารถของแตละภาคี ตามสถานการณ
ของประเทศที่แตกตางกัน
ตระหนักถึง ความจําเปนในการตอบสนองที่มีประสิทธิผลและกาวหนาขึ้นตอ
ภัยคุกคามเรงดวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บนพื้นฐานความรูทาง
วิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู
อีกทั้งตระหนักถึง ความตองการเฉพาะดานและสถานการณพิเศษของภาคี
ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะภาคีประเทศกําลังพัฒนาที่มีความเปราะบาง
อยางยิ่งตอผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ระบุ
ไวในอนุสัญญา
คํ า นึ ง อย า งเต็ ม ที่ ถึ ง ความต อ งการเฉพาะด า นและสถานการณ พิ เ ศษของ
ประเทศพัฒนานอยที่สุด ในดานเงินทุน และการถายทอดเทคโนโลยี
ตระหนักวา ภาคีอาจไดรับผลกระทบ ไมเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเทานั้น แตอาจไดรับผลกระทบจากมาตรการตาง ๆ ที่นํามาใชใน
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย
คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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เนนย้ํา ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงาน การตอบสนอง และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการเขาถึงการพัฒนาที่
ยั่งยืนอยางเปนธรรมและการขจัดความยากจน
ตระหนักถึง ความสําคั ญพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงทางอาหารและ
กําจัดความหิวโหย และความเปราะบางอยางยิ่งของระบบการผลิตอาหารตอ
ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คํานึงถึง ความจําเปนของการเปลี่ยนผานแรงงานที่เปนธรรม และการสราง
งานที่มีคุณคาและมีคุณภาพ ตามลําดับความสําคัญของการพัฒนาซึ่งกําหนด
โดยแตละประเทศ
รับรูวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน ขอกังวลรวมกันของมนุษยชาติ
เมื่อดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคีควรเคารพ
สงเสริม และพิจารณาพันธกรณีที่เกี่ยวของของตนในดานสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ดานสุขภาพ สิทธิชนพื้นเมือง ชุมชนทองถิ่น ผูโยกยายถิ่นฐาน เด็ก ผู พิการ
ทุ พ พลภาพและกลุ ม คนในสถานการณ เ ปราะบาง และสิ ท ธิ ใ นการพั ฒ นา
รวมถึง ความเทาเทีย มกั นทางเพศ การเสริ ม สิ ท ธิส ตรี และความเป นธรรม
ระหวางชนตางรุน
ตระหนักถึง ความสําคัญของการอนุรักษและการเพิ่มประสิทธิภาพ ตามความ
เหมาะสม ของการดู ด ซั บ และกั ก เก็ บ ก า ซเรื อ นกระจกตามที่ กํ า หนดใน
อนุสัญญา
รับทราบ ความสําคัญในการประกันความสมบูรณของทุกระบบนิเวศ รวมถึง
มหาสมุทร และการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งไดรับการยอมรับ
ในบางวั ฒ นธรรมในฐานะพระแม ธ รณี และรั บ ทราบความสํ าคั ญ ของบาง
คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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แนวคิดของ “ความยุติธรรมดานภูมิอากาศ” เมื่อดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยื น ยั น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา การฝ ก อบรม การตระหนั ก รู ข อง
ประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน การเขาถึงขอมูลของประชาชน และ
ความรวมมือในทุกระดับ ในประเด็นที่ระบุไวภายใตความตกลงนี้
ตระหนักถึง ความสําคัญของการดําเนินการของหนวยงานทุกระดับของรัฐบาล
และผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ตามกฎหมายภายในประเทศของภาคี ในการแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อีกทั้งตระหนักวา วิถีชีวิตที่ยั่งยืนและรูปแบบที่ยั่งยืนของการบริโภคและการ
ผลิต มีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ โดย
ภาคีประเทศพัฒนาแลวจะเปนผูนํา
ไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ ๑
เพื่อความมุงประสงคของความตกลงนี้ ใหใชนิยามตามขอ ๑ ของอนุสัญญา
โดยมีนิยามเพิ่มเติม ดังนี้
(เอ) “อนุสัญญา” หมายถึง กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไดมีการรับรอง ณ นครนิวยอรก เมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
(บี) “ที่ประชุมรัฐภาคี” หมายถึง ที่ประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญา
(ซี) “ภาคี” หมายถึง ภาคีของความตกลงนี้
คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ขอ ๒
๑. ในการยกระดับการปฏิบัติตามอนุสัญญา รวมถึงวัตถุประสงคของอนุสัญญา
ความตกลงนี้ มุงเสริมสรางการตอบสนองระดับโลกตอภัย คุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความ
พยายามในการขจัดความยากจน รวมถึงโดย
(เอ) ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา ๒ องศา
เซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคกอนอุตสาหกรรม และการมุงพยายามควบคุมการ
เพิ่มขึ้นของอุณ หภูมิ ไมใหเกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส เมื่อ เทียบกับยุคกอ น
อุ ต สาหกรรม โดยคํ า นึ ง ว า การดํ า เนิ น การตามนี้ จะลดความเสี่ ย งและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีนัยสําคัญ
(บี) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสงเสริม การสรางภูมิตานทานและ
ความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
พัฒนาประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา โดยไมกระทบตอการผลิตอาหาร
(ซี) ทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคลองกับแนวทางที่นําไปสู
การพัฒนาที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ําและการพัฒนาใหมีภูมิตานทานและ
ความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒. ความตกลงนี้จะดําเนินการโดยสะทอนถึงความเปนธรรม และหลักความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของแตละ
ภาคี ตามสถานการณของประเทศที่แตกตางกัน
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ขอ ๓
สํ า หรั บ การมี ส ว นร ว มที่ ป ระเทศกํ า หนด (nationally
determined
contributions) เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก
นั้น ทุกภาคีจะจัดทําและแจงความพยายามอยางมุงมั่นตามที่ไดระบุในขอ ๔,
๗, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๓ เพื่อมุงสูการบรรลุวัตถุประสงคของความตกลงฉบับนี้
ตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๒ ความพยายามที่จะดําเนินการของทุกภาคีจะแสดง
ถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตามระยะเวลา โดยคํานึงถึงความจําเปนที่
ตองสนับสนุนภาคีประเทศกําลังพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามความตกลงนี้
ไดอยางมีประสิทธิผล
ขอ ๔
๑. เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายอุณหภูมิระยะยาวที่ไดกําหนดไวในขอ ๒ ภาคีตั้ง
เปาที่จะมุงสูการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับสูงที่สุดของโลกโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะเปนไปได โดยตระหนักวาภาคีประเทศกําลังพัฒนาจะใชเวลานาน
กวาที่จะไปสูระดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่สูงที่สุด และหลังจากนั้นภาคี
ตั้งเปาที่จะดําเนินการลดกาซเรือนกระจกลงอยางรวดเร็ว ตามวิทยาศาสตร
ที่ดีที่สุดที่มีอยู เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการปลอยกาซเรือนกระจกโดย
มนุษยจากแหลงกําเนิดและการกําจัดโดยการดูดซับกาซเรือนกระจกในชวง
ครึ่งหลังของศตวรรษนี้ บนพื้นฐานของความเปนธรรม และในบริบทของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความพยายามที่จะขจัดความยากจน
๒. แตละภาคีตองจัดทํา แจง และจัดใหมีการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งภาคีตั้งใจจะบรรลุการมีสวนรวมนั้น ภาคีตองดําเนินมาตรการ
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ลดกาซเรือนกระจกภายในประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการมีสวนรวม
นั้น
๓. การมี ส ว นร ว มที่ ป ระเทศกํ า หนดครั้ ง ถั ด ไปของแต ล ะภาคี จ ะแสดงถึ ง
ความกาวหนาที่เพิ่มขึ้นจากการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดของภาคีที่มีอยู
ในขณะนั้น และสะทอนใหเห็นถึงความพยายามที่เปนไปไดสูงสุดของตน
โดยสะท อ นความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ในระดั บ ที่ แ ตกต า งโดยคํ า นึ ง ถึ ง ขี ด
ความสามารถของแตละภาคี ตามสถานการณของประเทศที่แตกตางกัน
๔. ภาคีประเทศพัฒนาแลวควรยังคงความเปนผูนําโดยจัดทําเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกที่ลดไดจริงและครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ ภาคี
ประเทศกําลังพัฒนาควรยังคงยกระดับความพยายามในการลดกาซเรือน
กระจกและไดรับการสงเสริมเพื่อมุงสูการจัดทําเปาหมายการลดหรือจํากัด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจในอนาคตที่เปนไป
ตามสถานการณของประเทศที่แตกตางกัน
๕. ตองมีการสนับสนุนแกภาคีประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามขอนี้ โดย
สอดคลองกับขอ ๙ ๑๐ และ ๑๑ และตระหนักวาการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น
แก ภ าคี ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาจะทํ า ให ภ าคี ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นามี ก าร
ดําเนินงานที่มุงมั่นขึ้น
๖. ภาคีประเทศพัฒนานอยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก
อาจจัดทําและแจงยุทธศาสตร แผน และการดําเนินงานสําหรับการพัฒนาที่
ปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา ที่สะทอนสถานการณพิเศษของตน
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๗. ประโยชนรวมดานการลดกาซเรือนกระจกที่เปนผลจากการดําเนินงานดาน
การปรับตัว และ/หรือ แผนสรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สามารถ
นําไปเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินการลดกาซเรือนกระจกภายใตขอนี้
๘. ในการแจงการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด ทุกภาคีตองใหขอมูลที่จําเปน
เพื่อความชัดเจน ความโปรงใส และความเขาใจ ตามขอตัดสินใจที่ 1/CP.21
และขอตัดสินใจใดที่เกี่ยวของของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุม
รัฐภาคีความตกลงปารีส
๙. แต ล ะภาคี ต อ งแจ ง การมี ส ว นร ว มที่ ป ระเทศกํ า หนด ทุ ก ห า ป ตามข อ
ตัดสินใจที่ 1/CP.21 และขอตัดสินใจใดของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปน
ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส และแตละภาคีตองไดรับการแจงผลการ
ทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลก ตามที่กําหนดในขอ ๑๔
๑๐. ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ตอง
พิจารณากรอบระยะเวลารวม (common time frames) สําหรับการมี
สวนรวมที่ประเทศกําหนด ในการประชุมสมัยที่ ๑
๑๑. ในเวลาใด ๆ ภาคีอาจปรับการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดที่มีอยูของตน
เพื่อยกระดับความมุงมั่นของตนตามแนวทางที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคี
ซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
๑๒. การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดซึ่งแจงโดยภาคีตองไดรับการบันทึกไวใน
ระบบทะเบียนสาธารณะ ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสํานักเลขาธิการ
๑๓. ภาคีตองจัดทําบัญชี (account) การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดของตน
ในการจัดทําบัญชีการปลอยกาซเรือนกระจกโดยมนุษยและการกําจัดกาซ
เรือนกระจกตามการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดนั้น ภาคีตองสงเสริมความ
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สมบูรณของสิ่งแวดลอม ความโปรงใส ความถูกตอง ความครบถวน การ
เปรียบเทียบกันได และความสอดคลอง และตองมั่นใจวามีการหลีกเลี่ยง
การนับซ้ํา ตามแนวทางที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่
ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
๑๔. ในบริ บ ทของการมี ส ว นร ว มที่ ป ระเทศกํ า หนด เมื่ อ ตระหนั ก ถึ ง และ
ดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกที่เกี่ยวของกับการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยมนุษยและการกําจัดกาซเรือนกระจก ภาคีควรคํานึงถึง วิธีการ
และแนวทางที่มีอยูภายใตอนุสัญญา ตามบทบัญญัติวรรค ๑๓ ของขอนี้
ตามความเหมาะสม
๑๕. ในการปฏิ บัติ ต ามความตกลงนี้ ภาคี ต อ งคํ านึ ง ถึ ง ข อ กั ง วลของภาคี ที่
เศรษฐกิ จ ได รั บ ผลกระทบสู ง สุ ด จากผลกระทบของมาตรการการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (response measures)
โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาคีประเทศกําลังพัฒนา
๑๖. ภาคี รวมถึงองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและรัฐที่เปนสมาชิก
ที่ไดบรรลุความตกลงที่จะดําเนินการรวมกันตามวรรค ๒ ของขอนี้ ตอง
แจงใหสํานักเลขาธิการทราบถึงเงื่อนไขของความตกลงดังกลาว รวมถึง
ระดับการปลอยกาซเรือนกระจกที่ไดจัดสรรใหแตละภาคีในชวงระยะเวลา
ที่เ กี่ย วข อง เมื่อ ภาคีนั้ นได แ จง การมีส วนรว มที่ ประเทศกําหนดของตน
สํานักเลขาธิการตองแจงภาคีอนุสัญญาและรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาทราบ
ถึงเงื่อนไขความตกลงนั้นดวย
๑๗. แตละภาคีของความตกลงดังกลาว ตองรับผิดชอบตอระดับการปลอยกาซ
เรือนกระจกของตนตามที่กําหนดในความตกลงนั้น ตามที่กําหนดในวรรค
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๑๖ ของขอนี้ โดยสอดคลองกับวรรค ๑๓ และ ๑๔ ของขอนี้ และขอ ๑๓
และ ๑๕
๑๘. หากภาคีรวมกันดําเนินงาน ทั้งในกรอบของ และรวมกับองคการรวมทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งองคการนั้นเปนภาคีของความตกลงนี้ แตละรัฐ
สมาชิกขององคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้น และองคการรวม
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนั้น ตองรับผิดชอบตอระดับการปลอยกาซ
เรือนกระจกของตน ตามความตกลงที่ไดแจงไวตามวรรค ๑๖ ของขอนี้
โดยสอดคลองกับวรรคที่ ๑๓ และ ๑๔ ของขอนี้ และขอ ๑๓ และ ๑๕
๑๙. ทุกภาคีควรมุงมั่นที่จะจัดทําและแจงยุทธศาสตรการพัฒนาที่ปลอยกาซ
เรือนกระจกต่ําในระยะยาว ตามวัตถุประสงคในขอ ๒ โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของแต
ละภาคี ตามสถานการณของประเทศที่แตกตางกัน
ขอ ๕
๑. ภาคีควรดําเนินการอนุรักษและยกระดับ ตามความเหมาะสม ในการดูดซับ
และกัก เก็บก าซเรือ นกระจกตามที่ กํ าหนดไว ในข อ ๔ วรรค ๑ (ดี ) ของ
อนุสัญญา รวมถึงปาไม
๒. สงเสริมใหภาคีมีการดําเนินงานและใหการสนับสนุน รวมถึงผานการจาย
ค า ตอบแทนเมื่ อ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดํ า เนิ น งาน (results-based
payments) ตอกรอบการดําเนินงานที่มีอยู ตามแนวทางและขอตัดสินใจที่
เกี่ยวของที่ไดตกลงรวมกันแลวภายใตอนุสัญญา สําหรับ แนวนโยบายและ
แรงจูงใจเชิงบวกสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือนกระจกจาก
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การตั ด ไม ทํ า ลายป า และการทํ า ให ป า เสื่ อ มโทรม และบทบาทของการ
อนุรักษ การจัดการปาไมอยางยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคารบอนใน
พื้นที่ปาในประเทศกําลังพัฒนา และแนวนโยบายทางเลือกอื่น เชน แนวทาง
รวมเพื่อลดกาซเรือนกระจกและปรับตัว (joint mitigation and
adaptation)
เพื่ อ การจั ด การป า ไม อ ย า งบู ร ณาการและยั่ ง ยื น ใน
ขณะเดียวกันยังยืนยันถึงความสําคัญของการสรางแรงจูงใจใหเกิดประโยชน
อื่นที่ไมใชคารบอนที่เกี่ยวกับแนวทางดังกลาว ตามความเหมาะสม
ขอ ๖
๑.ภาคีตระหนักวาบางภาคีเลือกที่จะดําเนินความรวมมือโดยสมัครใจ ในการ
ดําเนินงานตามการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดของตน เพื่อใหสามารถเพิ่ม
ความพยายามในการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจกและปรับตัว และเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสมบูรณของสิ่งแวดลอม
๒.เมื่อภาคีเขารวมบนพื้นฐานของความสมัครใจในแนวทางความรวมมือที่มี
การใชผลการลดกาซเรือนกระจกที่ถายโอนระหวางประเทศเพื่อบรรลุการมี
สวนรวมที่ประเทศกําหนด ภาคีตองสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และทําให
มั่นใจวามีความสมบูรณของสิ่งแวดลอมและความโปรงใส รวมถึง ในการ
กํากับดูแล และตองใชการจัดทําบัญชีที่เขมขน เพื่อใหมั่นใจวา ในบรรดาสิ่ง
ทั้งหลาย (inter alia) มีการหลีกเลี่ยงการนับซ้ํา สอดคลองกับ แนวทางที่
รับรองโดยทีป่ ระชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
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๓.การใชผลการลดกาซเรือนกระจกที่ถายโอนระหวางประเทศเพื่อบรรลุการมี
สวนรวมที่ประเทศกําหนดภายใตความตกลงนี้ ตองเปนไปโดยสมัครใจและ
ไดรับอนุญาตจากภาคีที่เขารวม
๔.ใหจัดตั้งกลไกที่นําไปสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตอํานาจและแนวทางของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่
เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส เพื่อ ใหภาคีใชบนพื้นฐานของความ
สมัครใจ กลไกดังกลาวตองอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรที่ไดรับ การ
แตง ตั้งจากที่ประชุ มรัฐภาคีซึ่ง ทําหนาที่เ ปนที่ ประชุม รัฐภาคี ความตกลง
ปารีส และตองมุงหมายเพื่อ
(เอ) ส ง เสริ ม การลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก ในขณะเดี ย วกั น
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
(บี) สรางแรงจูงใจและเอื้ออํานวยการมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากภาคี
(ซี) นําไปสูการลดระดับการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคีที่กิจกรรมลด
กาซเรือนกระจกตั้งอยู ซึ่งจะไดประโยชนจากกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก
โดยสงผลใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่สามารถนําไปใชโดยอีก
ภาคีหนึ่งในการบรรลุการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด และ
(ดี) สงผลใหเกิดการลดการปลอยกาซเรือนกระจกระดับโลกในภาพรวม
๕.การลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากกลไกที่กําหนดในวรรค ๔ ของ
ขอนี้ ตองไมถูกนํามาใชเพื่อแสดงผลสําเร็ จของการมีสวนรวมที่ประเทศ
กําหนดของภาคีที่กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกนั้นตั้งอยู หากนําไปใชโดยอีก
ภาคีหนึ่งในการแสดงผลสําเร็จของการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดของตน
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๖.ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสตองทําให
มั่นใจวาสวนแบงของเงินที่ไดจากกิจกรรมภายใตกลไกที่กําหนดในวรรค ๔
ของขอนี้ ไดนําไปใชเพื่อครอบคลุมคาใชจายในการบริหารจัดการ และเพื่อ
ชวยเหลือภาคีประเทศกําลังพัฒนาที่มีความเปราะบางอยางยิ่งตอผลกระทบ
ทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใชครอบคลุมคาใชจายใน
การปรับตัว
๗.ที่ ป ระชุ ม รั ฐ ภาคี ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ที่ ประชุ ม รั ฐ ภาคี ค วามตกลงปารี ส ต อ ง
รับรองกฎ รูปแบบ และกระบวนการขั้นตอนสําหรับกลไกที่กําหนดในวรรค
๔ ของขอนี้ ในการประชุมสมัยที่ ๑
๘.ภาคีตระหนักถึงความสําคัญของการมีแนวทางที่ไมใชตลาดที่บูรณาการ เปน
องครวม และสมดุล ใหแกภาคี เพื่อชวยเหลือในการดําเนินงานการมีสวน
รวมที่ประเทศกําหนดของตน ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัด
ความยากจน ในลั ก ษณะที่ มี ก ารประสานงานร ว มกั น และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รวมถึงผาน ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย (inter alia) การลดกาซเรือนกระจก การ
ปรับตัว การเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสรางศักยภาพ ตาม
ความเหมาะสม แนวทางเหลานีต้ องมุงหมายเพื่อ
(เอ) สงเสริมความพยายามในการลดกาซเรือนกระจก และการปรับตัว
(บี) ยกระดับการมีสวนรวมของภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินงาน
การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด และ
(ซี) สรางโอกาสในการประสานความเชื่อมโยงระหวางเครื่องมือตาง ๆ
และการจัดการเชิงสถาบันที่เกี่ยวของ
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๙. ใหกําหนดกรอบการดําเนินงานสําหรับแนวทางที่ไมใชตลาดเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในการสงเสริมแนวทางที่ไมใชตลาดที่กําหนดในวรรค ๘ ของขอนี้
ขอ ๗
๑. ภาคีไดกําหนดเปาหมายการปรับตัวของโลกในการยกระดับความสามารถ
ในการปรับตัว สงเสริมภูมิตานทานและการฟนตัวและลดความเปราะบาง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เพื่อทําใหมั่นใจวาจะมีการตอบสนองดานการปรับตัวที่เพียงพอในบริบทของ
เปาหมายอุณหภูมิ ตามทีก่ ําหนดในขอ ๒
๒. ภาคีตระหนักวาการปรับตัวเปนความทาทายของโลกที่ทุกภาคีเผชิญ ทั้งใน
มิติระดับทองถิ่น ระดับยอยของประเทศ (subnational) ระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ และตระหนักวาการปรับตัวเปน
องคประกอบสําคัญของ และนําไปสูการตอบสนองของโลกในระยะยาวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกปองประชาชน การดํารงชีวิตและ
ระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนและฉับพลัน ของภาคีประเทศ
กํ า ลั ง พั ฒ นาที่ มี ค วามเปราะบางอย า งยิ่ ง ต อ ผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓. ความพยายามในการปรับตัวของภาคีประเทศกําลังพัฒนาตองไดรับการ
ตระหนักถึง โดยสอดคลองกับรูปแบบที่จะรับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทํา
หนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ในการประชุมสมัยที่ ๑
๔. ภาคีตระหนักวาความจําเปนในปจจุบันตอการปรับตัวมีความสําคัญอยางยิ่ง
และตระหนักวาการลดกาซเรือนกระจกในระดับทีสูงขึ้นสามารถลดความ
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จํ า เป น ต อ ความพยายามในการปรั บตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และตระหนั ก ว า ความ
จําเปนตอการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นสามารถนําไปสูคาใชจายดานการปรับตัวที่
เพิ่มขึ้น
๕. ภาคีรับรูวาการดําเนินการดานงานปรับตัวควรเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
โดยประเทศ ตอบสนองตอบทบาทหญิงชาย มีสวนรวมและโปรงใสอยาง
เต็มที่ โดยคํานึงถึงกลุมคน ชุมชน และระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง และ
ควรอยูบนพื้นฐานและเปนไปตามแนวทางของวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู
และตามความเหมาะสมของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาของชนพื้นเมือง
และระบบภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อบูรณาการการปรับตัวเขาไปในนโยบาย
และการดําเนินงานดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม ตามความเหมาะสม
๖. ภาคีตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนและความรวมมือระหวาง
ประเทศตอความพยายามดานการปรับตัว และความสําคัญของการคํานึงถึง
ความต อ งการของภาคี ป ระเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา โดยเฉพาะภาคี ที่ มี ค วาม
เปราะบางอย า งยิ่ ง ต อ ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๗. ภาคีควรเสริมสรางความรวมมือในการยกระดับการดําเนินงานดานการ
ปรับตัว โดยคํานึงถึงกรอบการดําเนินงานดานการปรับตัวแคนคูน (Cancun
Adaptation Framework) รวมถึงที่เกี่ยวกับ
(เอ) แบงปนขอมูล แนวทางการปฏิบัติที่ดี ประสบการณและบทเรียน
รวมถึ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร การจั ด ทํ า แผน นโยบาย และการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการปรับตัว ตามความเหมาะสม
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(บี ) เสริ ม สร า งการจั ด การเชิ ง สถาบั น รวมถึ ง สถาบั น ที่ มี อ ยู ภ ายใต
อนุสัญญาที่ทําหนาที่ภายใตความตกลงนี้ เพื่อสนับสนุนการสังเคราะหขอมูล
และความรูที่เกี่ยวของ และการใหการสนับสนุนและแนวทางทางเทคนิคตอ
ภาคี
(ซี) เสริมสรางความรูทางวิทยาศาสตรดานภูมิอากาศ รวมถึงงานวิจัย
ระบบสังเกตการณ ระบบภูมิอากาศ และระบบการเตือนภัยลวงหนา เพื่อ
เปนขอมูลทแจงตอผูใหบริการขอมูลภูมิอากาศและสนับสนุนการตัดสินใจ
(ดี) ชวยเหลือภาคีประเทศกําลังพัฒนาในการระบุแนวทางปฏิบัติดาน
การปรับตัวที่มีประสิทธิผล ความตองการดานการปรับตัว ลําดับความสําคัญ
การสนับสนุนทั้งที่ใหและไดรับในการดําเนินงานและความพยายามดานการ
ปรับตัว และความทาทายและสิ่งที่ยังขาดอยูในลักษณะที่สอดคลองกับการ
สงเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(อี) ปรับปรุงประสิทธิผลและความตอเนื่องของการดําเนินงานดานการ
ปรับตัว
๘. สงเสริมใหองคการและทบวงการชํานาญพิเศษของสหประชาชาติสนับสนุน
ความพยายามของภาคีในการดําเนินงานที่กําหนดในวรรค ๗ ของขอนี้ โดย
คํานึงถึงบทบัญญัติในวรรค ๕ ของขอนี้
๙. แตละภาคีตองดําเนินกระบวนการจัดทําแผนการปรับตัวและการนําไป
ปฏิบัติ รวมถึงการจัดทําและเสริมสรางแผน นโยบาย และ/หรือ การมีสวน
รวมที่เกี่ยวของ ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึง
(เอ) การดําเนินงานของกิจกรรม คํามั่น และ/หรือ ความพยายาม ดาน
การปรับตัว
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(บี) กระบวนการในการจัดทําและการดําเนินงานของแผนการปรับตัว
แหงชาติ
(ซี) การประเมินผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ จั ด ลํ า ดั บความสํ าคั ญ ในการดํ า เนิ น งานที่ ประเทศ
กําหนด โดยคํานึงถึงกลุมคน สถานที่และระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง
(ดี) การติดตามและการประเมิน และการเรียนรูจากแผน นโยบาย
แผนงานและการดําเนินงานดานการปรับตัว และ
(อี) การสรางภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวของระบบ
เศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศ รวมถึงผานการสรางความหลากหลายทาง
เศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๑๐. แตละภาคีควรสงรายงานดานการปรับตัวและปรับปรุงเปนระยะ ซึ่งอาจ
ประกอบดวย ลําดับความสําคัญ ความตองการในการดําเนินงานและการ
สนั บ สนุ น แผน และกิ จ กรรม ตามความเหมาะสม โดยไม ส ร า งภาระ
เพิ่มเติมใด ๆ ใหแกภาคีประเทศกําลังพัฒนา
๑๑. ใหจัดสงรายงานดานการปรับตัวที่กําหนดในวรรค ๑๐ ของขอนี้ และ
ปรับปรุงเปนระยะ ตามความเหมาะสม โดยใหเปนสวนหนึ่งหรือผนวกเขา
กับรายงานหรือเอกสารอื่น รวมถึงแผนการปรับตัวแหงชาติ การมีสวนรวม
ที่ประเทศกําหนด ตามที่กําหนดในขอ ๔ วรรค ๒ และ/หรือ รายงาน
แหงชาติ
๑๒. ใหบันทึกรายงานดานการปรับตัวตามที่กําหนดในวรรค ๑๐ ของขอนี้ ไว
ในระบบทะเบียนสาธารณะซึ่งสํานักเลขาธิการเปนผูดูแล
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๑๓. ใหมีการสนับสนุนระหวางประเทศที่ตอเนื่องและเพิ่มขึ้นแกภาคีประเทศ
กําลังพัฒนาเพื่อการดําเนินงานของวรรค ๗ ๙ ๑๐ และ ๑๑ ของขอนี้ ตาม
บทบัญญัตขิ องขอ ๙ ๑๐ และ ๑๑
๑๔. การทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลกที่กําหนดในขอ ๑๔
ตอง ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย (inter alia)
(เอ) ตระหนักถึงความพยายามดานการปรับตัวของภาคีประเทศกําลัง
พัฒนา
(บี) ยกระดับการดําเนินงานดานการปรับตัว โดยคํานึงถึงรายงานดาน
การปรับตัว ตามที่กําหนดในวรรค ๑๐ ของขอนี้
(ซี) ทบทวนความเพียงพอและประสิทธิผลของการปรับตัวและการ
สนับสนุนที่ใหสําหรับการปรับตัว และ
(ดี) ทบทวนความกาวหนาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการบรรลุเปาหมายของ
โลกดานการปรับตัวที่ตามที่กําหนดในวรรค ๑ ของขอนี้
ขอ ๘
๑. ภาคีตระหนักถึงความสําคัญของการหลีกเลี่ยง บรรเทาและจัดการกับการ
สู ญ เสี ย และความเสี ย หายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลกระทบทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสถานการณสภาพอากาศรุนแรงและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป และตระหนักถึงบทบาท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการลดความเสีย่ งของการสูญเสียและความเสียหาย
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๒. กลไกระหวางประเทศวอรซอสําหรับการสูญเสียและความเสียหายเกี่ยวของ
กั บ ผล กระ ทบจากการเปลี่ ย นแ ปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ( Warsaw
International Mechanism for Loss and Damage associated with
Climate Change Impacts) ตองอยูภายใตการกํากับดูแลและแนวทางของ
ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสและอาจ
ไดรับการยกระดับและเสริมสรางใหดขี ึ้นตามทีก่ ําหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่ง
ทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
๓. ภาคีควรยกระดับความเขาใจ การดําเนินงาน และการสนับสนุน รวมถึงโดย
ผานกลไกระหวางประเทศวอรซอสําหรับการสูญเสียและความเสียหาย ตาม
ความเหมาะสม บนพื้นฐานของความรวมมือและการสงเสริมการดําเนินงาน
โดยคํานึงถึงการสูญเสียและความเสียหายที่เกี่ยวของกับผลกระทบทางลบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. ในการนี้ สาขาความรวมมือและการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจ การดําเนินงาน และการสนับสนุน อาจรวมถึง
(เอ) ระบบการเตือนภัยลวงหนา
(บี) การเตรียมพรอมในภาวะฉุกเฉิน
(ซี) สถานการณที่เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
(ดี) สถานการณที่อาจเกี่ยวของกับการสูญเสียและความเสียหายที่ไม
สามารถแกไขใหกลับสูสภาพเดิมและที่เปนการถาวร
(อี) การประเมินและการจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม
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(เอฟ) หนวยประกันความเสี่ยง การรวมความเสี่ยงดานภูมิอากาศ และ
รูปแบบการประกันภัยอื่น ๆ
(จี) ความสูญเสียที่ไมสามารถประเมินในเชิงเศรษฐศาสตร
(เอช) ภู มิ ต า นทานและความสามารถในการฟ น ตั ว ของชุ ม ชน การ
ดํารงชีวิตและระบบนิเวศ
๕. กลไกระหวางประเทศวอรซอตองรวมมือกับองคกรและกลุมผูเชี่ยวชาญที่มี
อยู ใ นป จ จุ บัน ภายใต ค วามตกลง รวมถึ ง องค ก ารและกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญที่
เกี่ยวของที่ไมไดอยูในความตกลงนี้
ขอ ๙
๑. ภาคีประเทศพัฒนาแลวตองใหทรัพยากรทางการเงินเพื่อช วยเหลือภาคี
ประเทศกําลังพัฒนา ทั้งดานการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวโดยเปน
การดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งตามพั น ธกรณี ภ ายใต อ นุ สั ญ ญา ของภาคี
ประเทศพัฒนาแลว
๒. สนับสนุนใหภาคีอื่น ๆ ใหการสนับสนุนดังกลาว หรือใหการสนับสนุน
ดังกลาวตอไป โดยสมัครใจ
๓. เพื่อเปนสวนหนึ่งของความพยายามระดับโลก ภาคีประเทศพัฒนาแลวควร
ยังคงเปน ผูนําในการระดมเงิน ทุนเพื่อการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
(climate finance) จากแหลงทุน เครื่องมือ และชองทางที่หลากหลาย โดย
รับทราบถึงบทบาทที่สําคัญของเงินทุนจากภาครัฐ ผานการดําเนินงานที่
หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนยุทธศาสตรที่กําหนดโดยประเทศ และ
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คํานึงถึงความตองการ และประเด็นสําคัญของภาคีประเทศกําลังพัฒนา การ
ระดมเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาวควรแสดงถึ ง
ความกาวหนาที่มากไปกวาความพยายามที่ผานมา
๔. การใหทรัพยากรทางการเงินที่เพิ่มขึ้นควรมุงหมายเพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหว างการปรั บตั ว และลดก าซเรื อ นกระจก โดยคํ านึ ง ถึ ง ยุ ท ธศาสตร ที่
กําหนดโดยประเทศ และประเด็นสําคัญและความตองการของภาคีประเทศ
กําลังพัฒนา โดยเฉพาะภาคีประเทศกําลังพัฒนาที่เปราะบางอยางยิ่งตอ
ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีขอจํากัดดาน
ศักยภาพอยางมาก ตัวอยางเชน ประเทศพัฒนานอยที่สุดและประเทศกําลัง
พัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก โดยพิจารณาถึงความตองการทรัพยากรจาก
ภาครัฐและในรูปแบบของเงินใหเปลาสําหรับการปรับตัว
๕. ภาคีประเทศพัฒนาแลวตองแจงขอมูลบงชี้เชิงปริมาณและคุณภาพรายสอง
ปที่เกี่ยวกับวรรค ๑ และ ๓ ของขอนี้ ตามความเหมาะสม รวมถึง ระดับการ
คาดการณทรัพยากรเงินทุนภาครัฐที่จะใหแกภาคีประเทศกําลังพัฒนา และ
สนับสนุนใหภาคีอื่นที่ใหทรัพยากรแจงขอมูลดังกลาวรายสองป บนพื้นฐาน
ของความสมัครใจ
๖. การทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลกที่ กําหนดในขอ ๑๔
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ข อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง ความพยายามเกี่ ย วกั บ เงิ น ทุ น เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไดรับจากภาคีประเทศพัฒนาแลว และ/หรือ
จากองคกรของความตกลงนี้
๗. ภาคีประเทศพัฒนาแลว ตองใหขอมูลรายสองปที่โปรงใสและสอดคลองกัน
เกี่ยวกับการสนับสนุนที่ระดมทุนโดยภาครัฐและใหแกภาคีประเทศกําลัง
คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Page ๒๑

คําแปลอยางไมเปนทางการ

พั ฒ นา โดยเป น ไปตามรู ป แบบ กระบวนการขั้ น ตอน และแนวทางที่ ที่
ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงนี้จะรับรองในการ
ประชุมสมัยที่ ๑ ตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๑๓ วรรค ๑๓ และสนับสนุนให
ภาคีอื่นใหขอมูลดังกลาวเชนกัน
๘. ใหกลไกทางการเงินของอนุสัญญา รวมถึงหนวยปฏิบัติของกลไกดังกลาว
ทําหนาที่เปนกลไกทางการเงินของความตกลงนี้
๙. สถาบัน ที่ทําหนาที่ภายใตความตกลงนี้ รวมถึงหนวยปฏิบัติของกลไกทาง
การเงิ น ของอนุ สั ญ ญา ต อ งมุ ง สร า งความมั่ น ใจให ก ารเข า ถึ ง ทรั พ ยากร
ทางการเงินมีประสิทธิภาพผานขั้นตอนการอนุมัติที่งายและมีการสนับสนุน
เพื่อเตรียมความพรอมที่ดีขึ้นสําหรับภาคีประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะ
สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาด
เล็ก ในบริบทของยุทธศาสตรและแผนดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของภาคีประเทศกําลังพัฒนา
ขอ ๑๐
๑. ภาคีมีวิสัยทัศนรวมระยะยาวเกี่ยวกับความสําคัญของการตระหนักอยางยิ่ง
ถึงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มภูมิตานทานและความสามารถ
ในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
๒. ภาคีตองเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินความรวมมือดานการพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี โดยรับทราบถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในการ
ดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวภายใตความตกลงนี้
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และตระหนักถึงความพยายามในการใชประโยชนและเผยแพรเทคโนโลยีที่มี
อยู
๓. กลไกทางเทคโนโลยีที่จัดตั้งขึ้นภายใตอนุสัญญา ตองทําหนาที่ภายใตความ
ตกลงนี้
๔. ให จั ด ตั้ ง กรอบการดํ า เนิ น งานด า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช เ ป น แนวทางที่
ครอบคลุ ม การทํ า งานของกลไกเทคโนโลยี ในการส ง เสริ ม และเอื้ อ
อํานวยการยกระดับการดําเนินงานดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใตความตกลงนี้ ใหบรรลุวิสัยทัศนระยะ
ยาวตามที่กําหนดในวรรค ๑ ของขอนี้
๕. การเรงรัด การกระตุน และการทําใหเกิดนวัตกรรม มีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งสําหรับการตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกอยาง
มีประสิทธิภาพในระยะยาว และสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยความพยายามดังกลาวตองไดรับการสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม รวมถึง การสนับสนุนจากกลไกทางเทคโนโลยี และผาน
ชองทางทางการเงิน (financial means) ของกลไกทางการเงินภายใต
อนุสั ญญา สํ าหรั บแนวทางความรว มมือ ในการวิจัย และพัฒ นา และเอื้ อ
อํ า นวยการเข า ถึ ง เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว งต น ของวั ฏ จั ก ร
เทคโนโลยีแกภาคีประเทศกําลังพัฒนา
๖. ตองมีการสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแกภาคีประเทศกําลัง
พัฒนา ในการปฏิบัติตามขอนี้ รวมถึงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของความ
รวมมือในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี ตามชวงตาง ๆ ของวัฏจักร
เทคโนโลยี เพื่อให เกิด ความสมดุลระหวางการสนับสนุน ดานการลดกาซ
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เรือนกระจกและการปรับตัว การทบทวนสถานการณและการดําเนินงาน
ระดั บ โลกตามที่ กํ า หนดในข อ ๑๔ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ข อ มู ล ที่ มี อ ยู ข องความ
พยายามที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
แกภาคีประเทศกําลังพัฒนา
ขอ ๑๑
๑. การเสริมสรางศักยภาพภายใตความตกลงนี้ ควรยกระดับศักยภาพและ
ความสามารถของภาคีประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะภาคีที่มีศักยภาพนอย
ที่สุด อาทิ ประเทศพัฒนานอยที่สุดและประเทศที่มีความเปราะบางอยางยิ่ง
ตอผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ประเทศ
กําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก เพื่อดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยางมีประสิทธิผล รวมถึง ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย (inter alia) การ
ดํ า เนิ น การด า นการปรั บ ตั ว และการลดก า ซเรื อ นกระจก และควรเอื้ อ
อํานวยการพัฒนา เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี การเขาถึง เงินทุนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate finance) มิติที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา ฝกอบรมและตระหนักรูของประชาชน และการสื่อสารขอมูลที่
ถูกตอง รวดเร็วและโปรงใส
๒. การเสริมสรางศักยภาพ ควรกําหนดโดยประเทศ ขึ้นอยูและตอบสนองตอ
ความต อ งการของประเทศ และเสริ ม สร า งความเป น เจ า ของของภาคี
โดยเฉพาะภาคีประเทศกําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงระดับประเทศ ระดับยอยของ
ประเทศ (subnational) และระดับทองถิ่น การเสริมสรางศักยภาพ ควร
เปนไปตามบทเรียน รวมถึงบทเรียนจากกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพภายใต
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อนุสัญญา และควรเปนกระบวนการที่ทําซ้ําอยางตอเนื่องที่มีประสิทธิผล ซึ่ง
สรางการมีสวนรวม คาบเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ และตอบสนองตอบทบาท
หญิงชาย
๓. ทุ ก ภาคี ค วรร ว มมื อ กั น เพื่ อ ยกระดั บ การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของภาคี
ประเทศกําลังพัฒนา เพื่อปฏิบัติตามความตกลงนี้ โดยภาคีประเทศพัฒนา
แลว ควรยกระดับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการเสริมสรางศักยภาพ
แกภาคีประเทศกําลังพัฒนา
๔. ทุกภาคีที่ยกระดับการเสริมสรางศักยภาพของภาคีประเทศกําลังพัฒนา
เพื่อปฏิบัติตามความตกลงนี้ รวมถึงผานแนวทางในระดับภูมิภาค ทวิภาคี
และพหุ ภ าคี ต อ งแจ ง การดํ า เนิ น งานและมาตรการของการเสริ ม สร า ง
ศักยภาพอยางสม่ําเสมอ ภาคีประเทศกําลังพัฒนา ควรแจงความกาวหนาที่
เกิดขึ้นของการดําเนินงานดานแผน นโยบาย กิจกรรมหรือมาตรการของการ
เสริมสรางศักยภาพอยางสม่ําเสมอ เพื่อปฏิบัติตามความตกลงนี้
๕. กิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพ ตองยกระดับผานการจัดการเชิงสถาบันที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงนี้ รวมถึงการจัดการเชิง
สถาบันที่เหมาะสมที่จัดตั้งขึ้นภายใตอนุสัญญา ที่ทําหนาที่ภายใตความตกลง
นี้ ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ในการ
ประชุมสมัยที่ ๑ พิจารณาและรับรองขอตัดสินใจตอการจัดการเชิงสถาบัน
สําหรับการเสริมสรางศักยภาพในเบื้องตน
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ขอ ๑๒
ภาคีต องรว มมือ ในการดําเนิ นมาตรการตามความเหมาะสม เพื่อ ยกระดั บ
การศึกษา การฝก อบรม การตระหนั กรูข องประชาชน การมีส วนรวมของ
ประชาชนและการเขาถึงขอมูลของประชาชน ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยตระหนักถึงความสําคัญของขั้นตอนเหลานี้ตอการยกระดับการ
ดําเนินงานภายใตความตกลงนี้
ขอ ๑๓
๑. เพื่อสรางความไวใจและความมั่นใจรวมกันและเพื่อสงเสริมการดําเนินงานที่
มีประสิทธิผล จึงไดจัดตั้งกรอบความโปรงใสที่ยกระดับขึ้นจากเดิม สําหรับ
การดําเนินงานและการสนับสนุนโดยใหมีความยืดหยุนซึ่งคํานึงถึงศักยภาพ
ที่แตกตางกันของภาคีและตอยอดจากประสบการณที่มีรวมกัน
๒. กรอบความโปรงใสตองใหความยืดหยุนในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของขอ
นี้สํ าหรับภาคี ประเทศกํ าลั ง พัฒ นาที่ ตอ งการความยื ด หยุ นดั งกล าว โดย
เป น ไปตามศั ก ยภาพของภาคี ทั้ ง นี้ รู ป แบบ กระบวนการขั้ น ตอน และ
แนวทางที่กําหนดในวรรค ๑๓ ของขอนี้ตองสะทอนถึงความยืดหยุน ดังกลาว
๓. กรอบความโปร ง ใสต องต อยอดและยกระดั บการดํ าเนิ น งานดานความ
โปรงใส (transparency arrangements) ภายใตอนุสัญญา โดยตระหนักถึง
สถานการณพิเศษของประเทศพัฒนานอยที่สุดและประเทศกําลังพัฒนาที่
เป น เกาะขนาดเล็ ก และต อ งนํ า ไปปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะที่ เ อื้ อ อํ า นวย ไม
แทรกแซง ไมมีการลงโทษ ใหความเคารพตออํานาจอธิปไตยของประเทศ
และหลีกเลี่ยงการสรางภาระที่ไมจําเปนแกภาคี
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๔. การดําเนินงานดานความโปรงใสภายใตอนุสัญญา รวมถึงรายงานแหงชาติ
(national communications) รายงานรายสองป (biennial reports)
และรายงานความกาวหนารายสองป (biennial update reports) การ
ทบทวนและตรวจประเมินระดับนานาชาติ (international assessment
and review) และการวิเคราะหและหารือระดับนานาชาติ (international
consultation and analysis) จะตองเปนสวนของประสบการณที่นํามาใช
ในการพัฒนารูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และแนวทางภายใตวรรค ๑๓
ของขอนี้
๕. ความมุงประสงคของกรอบความโปรงใสดานการดําเนินงาน คือ การให
ความเขาใจที่ชัดเจนตอการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องอนุ สั ญ ญา ตามที่ กํ า หนดในข อ ๒ ของ
อนุสัญญา รวมถึงความชัดเจนและการติดตามความกาวหนาของการบรรลุ
การมี ส ว นร ว มที่ ป ระเทศกํ า หนดของแต ล ะภาคี ต ามข อ ๔ และการ
ดําเนินงานดานการปรับตัวของภาคีตามขอ ๗ ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี การ
จัดลําดับความสําคัญ ความตองการ และสิ่งที่ยังขาด เพื่อใชประกอบการ
ทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลกตามขอ ๑๔
๖. ความมุงประสงคของกรอบความโปรงใสดานการสนับสนุน คือ การใหความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการใหและรับการสนับสนุนโดยแตละภาคีที่เกี่ยวของ ใน
บริบทของการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามขอ ๔,
๗, ๙, ๑๐ และ ๑๑ และการใหภาพรวมทั้งหมดเทาที่จะทําไดของการให
การสนับสนุนทางการเงินโดยรวม เพื่อใชประกอบการทบทวนสถานการณ
และการดําเนินงานระดับโลกตามขอ ๑๔
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๗. แตละภาคีตองใหขอมูลตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(เอ) รายงานบัญชีของประเทศที่แสดงการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษยจากแหลงกําเนิดและการกําจัดโดยแหลงดูดซับกาซ
เรือนกระจก ซึ่งไดจัดทําโดยใชระเบียบวิธีตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ไดรับ
การยอมรับจากคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและไดตกลงรวมกันโดยที่ประชุมรัฐภาคีที่ทําหนาที่เปนที่
ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส และ
(บี ) ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ในการติ ด ตามความก า วหน า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ดําเนินงานและการบรรลุการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนดของภาคีตามขอ ๔
๘. แต ล ะภาคีค วรให ขอ มู ลเกี่ ยวกั บผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัวตามขอ ๗ ตามความเหมาะสม
๙. ภาคีประเทศพัฒนาแลวตองใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน การ
ถายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสรางศักยภาพ ที่ไดใหแกภาคีประเทศ
กําลังพัฒนาตามขอ ๙, ๑๐ และ ๑๑ และภาคีอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนควร
ใหขอมูลดังกลาวเชนกัน
๑๐. ภาคีประเทศกําลังพัฒนาควรใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน
การถายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสรางศักยภาพที่ตองการและที่ไดรับ
ตามขอ ๙, ๑๐ และ ๑๑
๑๑. ขอมูลที่สงโดยแตละภาคีตามที่กําหนดในวรรค ๗ และ ๙ ของขอนี้ ตอง
ผานการทบทวนของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค (technical expert review)
ตามขอตัดสินใจที่ 1/CP.21 กระบวนการทบทวนดังกลาวตองรวมถึงความ
ชวยเหลือในการบงชี้ความตองการดานการเสริมสรางศักยภาพสําหรับภาคี
คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Page ๒๘

คําแปลอยางไมเปนทางการ

ประเทศกําลังพัฒนาที่ตองการการเสริมสรางศักยภาพดังกลาว โดยเปนไป
ตามศั ก ยภาพของภาคี นั้น นอกจากนี้ แต ล ะภาคี ต อ งมีส ว นร วมในการ
พิจารณาถึงความกาวหนา ในลักษณะที่เอื้ออํานวย ในระดับพหุภาคี โดย
คํานึงถึงการดําเนินงานในขอ ๙ และการดําเนินงานที่เกี่ยวของและการ
บรรลุการมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด
๑๒. การทบทวนของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคในวรรคนี้ตองประกอบดวยการ
พิจารณาถึงการสนับสนุนที่ภาคีให ตามที่เกี่ยวของ และการดําเนินงานและ
การบรรลุ ก ารมี ส ว นร ว มที่ กํ า หนดโดยประเทศของภาคี การทบทวน
ดั ง กล าวต อ งบ ง ชี้ ถึ ง สิ่ ง ที่ ภ าคี ส ามารถปรั บปรุ ง ให ดี ขึ้ น และรวมถึ ง การ
ทบทวนความสอดคลองของขอมูลกับรูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และ
แนวทางตามที่กําหนดไวในวรรค ๑๓ ของขอนี้ โดยคํานึงถึงความยืดหยุนที่
ให แ ก ภ าคี ต ามวรรค ๒ ของข อ นี้ การทบทวนนี้ ต อ งให ค วามสนใจ
โดยเฉพาะกับขีดความสามารถของประเทศที่เกี่ยวของและสถานการณของ
ภาคีประเทศกําลังพัฒนา
๑๓. ที่ประชุมรัฐภาคีที่ทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ในการ
ประชุมสมัยที่ ๑ ตองรับรองรูปแบบ กระบวนการขั้นตอน และแนวทาง
รวม สําหรับความโปรงใสดานการดําเนินงานและการสนับสนุน ตามความ
เหมาะสม โดยตอยอดจากประสบการณการจัดการที่เกี่ยวของกับความ
โปรงใสภายใตอนุสัญญา และขยายความจากบทบัญญัติในขอนี้
๑๔. ตองมีการสนับสนุนแกประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามขอนี้
๑๕. อีกทั้งตองมีการสนับสนุนสําหรับการเสริมสรางศักยภาพที่เกี่ยวของกับ
ความโปรงใสแกภาคีประเทศกําลังพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ขอ ๑๔
๑. ที่ ประชุ ม รัฐภาคีซึ่ งทํ าหน าที่ เป น ที่ประชุม รัฐ ภาคี ความตกลงปารี สต อ ง
ทบทวนการดํ า เนิ น งานของความตกลงนี้ เ ป น ระยะ เพื่ อ ประเมิ น
ความกาวหนาในภาพรวม ตอการบรรลุวัตถุประสงคของความตกลงนี้และ
เปาหมายระยะยาวของความตกลง (ซึ่งเรียกวา “การทบทวนสถานการณ
และการดําเนินงานระดับโลก” (global stocktake)) การทบทวนนี้ตองทํา
ในลักษณะที่ครอบคลุมและเอื้ออํานวย โดยพิจารณาการลดกาซเรือนกระจก
การปรับตัว กลไกการดําเนินงานและการสนับสนุน และคํานึงถึงความเปน
ธรรมและวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู
๒. ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ตองเริ่ม
การทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลกครั้งแรกในป ค.ศ.
๒๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖) และทุกหาปหลังจากนั้น เวนแตที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทํา
หนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสตัดสินใจเปนอยางอื่น
๓. ผลลัพธของการทบทวนสถานการณและการดําเนินงานระดับโลกตองแจง
ภาคีเพื่อปรับปรุงและยกระดับการดําเนินงานและการสนับสนุนที่สองคลอง
กับบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับความตกลงนี้ ตามที่ประเทศกําหนด รวมทั้ง
ยกระดับความรวมมือระหวางประเทศตอการดําเนินงานดานภูมิอากาศ
ขอ ๑๕
๑. ใหจัดตั้งกลไกเพื่อเอื้ออํานวยในการปฏิบัติตามและสงเสริมการบังคับใช
บทบัญญัตติ างๆ ของความตกลงนี้
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๒. กลไกที่กําหนดในวรรค ๑ ของขอนี้ ตองประกอบดวยคณะกรรมการคณะ
หนึ่งซึ่งตองเปนผูเชี่ยวชาญและดําเนินงานในลักษณะที่เอื้อ อํานวย และ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นลั ก ษณะที่ โ ปร ง ใส ไม เ ป น ปฏิ ป ก ษ และไม ล งโทษ
คณะกรรมการตองใหความสนใจเปน การเฉพาะตอขีดความสามารถและ
สถานการณของประเทศที่เกี่ยวของของภาคี
๓. คณะกรรมการตองดําเนินการตามรูปแบบและกระบวนการขั้นตอนตามที่
ไดรับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลง
ปารีส ในการประชุมสมัยที่ ๑ และรายงานประจําปตอที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทํา
หนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปน
ที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
ขอ ๑๖
๑. ใหที่ประชุมรัฐภาคี ในฐานะที่เปนองคกรสูงสุดของอนุสัญญา ทําหนาที่เปน
ที่ประชุมภาคีความตกลงนี้
๒. ภาคีอนุสัญญาที่ไมใชภาคีความตกลงนี้อาจเขารวมในฐานะผูส ังเกตการณใน
การพิจารณาตาง ๆ ของสมัยประชุมใด ๆ ของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่
เป น ที่ ป ระชุ ม ภาคี ค วามตกลงนี้ ไ ด เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม รั ฐ ภาคี ทํ า หน า ที่ เ ป น ที่
ประชุมภาคีความตกลงนี้ ขอตัดสินใจตางๆ ภายใตความตกลงนี้ตองกระทํา
โดยภาคีของความตกลงนี้เทานั้น
๓. เมื่อที่ประชุมรัฐภาคีทําหนาที่เปนที่ประชุมภาคีความตกลงนี้ สมาชิกใด ๆ
ของสํานักงาน (Bureau) ของที่ประชุมรัฐภาคีที่ทําหนาที่เปนผูแทนของภาคี
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อนุ สั ญ ญา แต ในขณะนั้ น มิ ไ ด เ ป น ภาคี ข องความตกลงนี้ จะถู ก แทนโดย
สมาชิกเพิ่มเติมที่ไดรับการเลือกตั้งโดยและจากบรรดาภาคีของความตกลงนี้
๔. ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสที่ ตอง
ทบทวนการปฏิบัติตามความตกลงนี้เปนประจํา และตองกําหนดขอตัดสินใจ
ตางๆ ที่จําเปนภายใตอํานาจหนาที่ของตน เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติตาม
ความตกลงนี้เกิดประสิทธิผล ที่ประชุมตองทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตาม
ความตกลงนี้และตอง
(เอ) จัดตั้งองคกรยอยดังกลาว ตามที่เห็นวาจําเปนในการปฏิบัติตามความตก
ลงนี้ และ
(บี) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ดังกลาว ตามที่อาจกําหนดเพื่อการปฏิบัติตามความ
ตกลงนี้
๕. ระเบียบขอบังคับของที่ประชุมรัฐภาคีและกฎระเบียบทางการเงินที่ใชบังคับ
ภายใตอนุสัญญาตองนํามาใชบังคับภายใตความตกลงนี้โดยอนุโลม เวนแตที่
ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสอาจตัดสินใจ
เปนอยางอื่นโดยฉันทามติ
๖. ใหสํานักเลขาธิการจัดการประชุมสมัยแรกของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่
เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสพรอมกับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
ที่จัดครั้งแรก หลังจากวันที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ การประชุมสามัญสมัย
ตอไปของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
ตองจัดขึ้นพรอมกับการประชุมสามัญของที่ประชุมรัฐภาคี เวนแตที่ประชุม
รัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ตัดสินใจเปนอยาง
อื่น
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๗. การประชุมสมัยวิสามัญของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐ
ภาคีความตกลงปารีสตองจัดขึ้นในเวลาอื่นตามที่ที่ประชุมภาคีซึ่งทําหนาที่
เปนที่ประชุมภาคีของความตกลงปารีสอาจเห็นวาจําเปน หรือโดยการรอง
ขอเปนลายลักษณอักษรของภาคีใด ๆ ภายใตเงื่อนไขวาการรองขอนั้นไดรับ
การสนับสนุนจากภาคีไมนอยกวาหนึ่งในสามของภาคี ภายในหกเดือนที่มีคํา
รองขอซึ่งสํานักเลขาธิการไดแจงถึงภาคีอื่น ๆ
๘. สหประชาชาติ แ ละองค ก ารชํ า นั ญ พิ เ ศษแห ง สหประชาชาติ แ ละทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ตลอดจนรัฐสมาชิกใดขององคการ
เหลานั้น หรือผูสังเกตการณในองคการเหลานั้นที่มิไดเปนภาคีอนุสัญญา
อาจมีผูแทนเขารวมในสมัยประชุมตาง ๆ ของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่
เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ในฐานะผูสังเกตการณได องคกรหรือ
หนวยงานใด ไมวาในระดับประเทศ หรือระหวางประเทศ ที่เปนของรัฐบาล
หรือไมไดเปนของรัฐบาลซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องตาง ๆ ภายใตความตกลงนี้
และไดแจงแกสํานักเลขาธิการถึงความประสงคของตนที่จะมีผูแทนในฐานะ
ผูสังเกตการณในสมัยประชุมของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุม
รัฐภาคีความตกลงปารีส เวนแตมีภาคีอยางนอยที่สุดหนึ่งในสามของภาคีที่
เขาประชุมคัดคาน การรับและการเขารวมประชุมของผูสังเกตการณตองอยู
ภายใตบังคับของระเบียบขอบังคับตามทีก่ ําหนดในวรรค ๕ ของขอนี้
ขอ ๑๗
๑. ใหสํานักเลขาธิการที่จัดตั้งขึ้นโดยขอ ๘ ของอนุสัญญาทําหนาที่เปนสํานัก
เลขาธิการของความตกลงนี้
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๒. ขอ ๘ วรรค ๒ ของอนุสัญญาในเรื่องหนาที่ของสํานักเลขาธิการ และขอ ๘
วรรค ๓ ของอนุสัญญาในเรื่องการจัดการตาง ๆ สําหรับการทําหนาที่ของ
สํานักเลขาธิการ ตองนํามาใชบังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม นอกจากนี้
สํานักเลขาธิการตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายภายใตความตกลงนี้และ
ที่ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสที่ประชุม
รัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสไดมอบหมาย
ขอ ๑๘
๑. ใหองคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคกร
ยอยดานการดําเนินงานที่จัดตั้งโดยขอ ๙ และ ๑๐ ของอนุสัญญา ทําหนาที่
เปนองคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและองคกร
ยอยดานการดําเนินงานของความตกลงนี้ ตามลําดับ บทบัญญัติตาง ๆ ของ
อนุสัญญาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของสององคกรยอยนี้ ตองนํามาใช
บังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม การประชุมสมัยตาง ๆ ขององคกรยอย
เพื่อใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและองคกรยอยดานการ
ดําเนินงานของความตกลงนี้ตองจัดขึ้นพรอมกับการประชุมขององคกรยอย
เพื่อใหคําปรึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคกรยอยดานการ
ดําเนินงานของอนุสัญญาตามลําดับ
๒. ภาคีของอนุสัญญาที่ไมไดเปนภาคีของความตกลงนี้อาจเขารวมในฐานะผู
สังเกตการณในกระบวนการพิจารณาตาง ๆ ของการประชุมสมัยใด ๆ ของ
องคกรยอย เมื่อองคกรยอยตาง ๆ ทําหนาที่เปนองคกรยอยของความตกลง
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นี้ ขอตัดสินใจตาง ๆ ภายใตความตกลงนี้ตองกระทําโดยภาคีที่เปนภาคีของ
ความตกลงนี้เทานั้น
๓. เมื่อองคกรยอยที่จัดตั้งขึ้นโดยขอ ๙ และ ๑๐ ของอนุสัญญา ปฏิบัติหนาที่
ของตนในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับความตกลงนี้ สมาชิกใด ๆ ของสํานักงานของ
องคกรยอยเหลานั้นที่ทําหนาที่เปนผูแทนของภาคีของอนุสัญญา แตในขณะ
นั้นมิไดเปนภาคีของความตกลงนี้ ตองถูกแทนโดยสมาชิกเพิ่มเติมที่ไดรับ
การเลือกตั้งโดยและจากบรรดาภาคีของความตกลงนี้
ขอ ๑๙
๑. ใหองคกรยอยตาง ๆ หรือสถาบันอื่น ๆ ที่ไดรับการจัดตั้งโดยหรืออยูภายใต
อนุสัญญา นอกเหนือจากองคกรยอยหรือสถาบันตาง ๆ ที่อางถึงในความตก
ลงนี้ ทําหนาที่ใหกับความตกลงนี้ตามขอตัดสินใจของที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทํา
หนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่
เป น ที่ ประชุ ม รั ฐภาคี ค วามตกลงปารี ส ต อ งกํ าหนดหน าที่ ต าง ๆ ที่ จ ะให
องคกรยอยหรือสถาบันดังกลาวนั้นปฏิบัติ
๒. ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส อาจให
แนวทางเพิ่มเติมตอองคกรยอยและสถาบันดังกลาวนั้น
ขอ ๒๐
๑. ความตกลงนี้ตองเปดใหลงนาม และตองไดรับการใหสัตยาบัน การยอมรับ
หรื อ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ ต า ง ๆ และองค ก ารร ว มทางเศรษฐกิ จ ระดั บ
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ภูมิภาคที่เปนภาคีอนุสัญญา ความตกลงนี้ตองเปดใหลงนาม ณ สํานักงาน
ใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๖
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) หลังจาก
นั้น ความตกลงนี้ตองเปดใหภาคยานุวัตินับจากวันที่ถัดจากวันที่ปดการลง
นาม ทั้งนี้ สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการใหความเห็นชอบ หรือ
ภาคยานุวัติสาร ตองสงมอบไวที่ผูเก็บรักษา
๒. องคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใด ๆ ที่เปนภาคีความตกลงนี้ โดย
ไมมีรัฐสมาชิกขององคการเปนภาคีความตกลงนี้ ตองผูกพันตามพันธกรณี
ทั้ ง ปวงภายใต ค วามตกลงนี้ ในกรณี ที่ อ งค ก ารร ว มทางเศรษฐกิ จ ระดั บ
ภูมิภาคมีรัฐสมาชิกหนึ่งหรือมากกวาเปนภาคีความตกลงนี้ องคการและรัฐ
สมาชิกขององคการตองตัดสินใจในเรื่องความรับผิดชอบขององคการฯ และ
รัฐสมาชิกของตนในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ ภายใตความตกลงนี้ ใน
กรณีเชนวานั้น องคการนั้นและรัฐสมาชิกขององคการ ตองไมมีสิทธิที่จะใช
สิทธิตาง ๆ ภายใตความตกลงนี้ในเวลาเดียวกัน
๓. ในสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ
สารขององคการนั้น องคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตองประกาศ
ขอบเขตอํ านาจของตนเกี่ ย วกับเรื่ อ งต าง ๆ ที่ อยู ภ ายใต ค วามตกลงนี้ ไ ว
องคการเหลานี้ตองแจงผูเก็บรักษาเกี่ยวกับขอแกไขใด ๆ ที่สําคัญในเรื่อง
ขอบเขตอํานาจของตนดว ย ซึ่งผู เก็ บรัก ษาตองแจ งให ภาคีต าง ๆ ทราบ
ตามลําดับ

คณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Page ๓๖

คําแปลอยางไมเปนทางการ

ขอ ๒๑
๑. ความตกลงนี้ตองมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่ภาคีอนุสัญญา
อยางนอยที่สุด ๕๕ ภาคี ซึ่งมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมกันอยางนอย
ที่สุดประมาณรอยละ ๕๕ ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด ไดมอบ
สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ
สาร
๒. เพื่อวัตถุประสงคที่จํากัดตามวรรค ๑ ของขอนี้เทานั้น “การปลอยกาซเรือน
กระจกทั้งหมด” หมายถึง ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลาสุดที่ไดรับ
แจงจากภาคีอนุสัญญา ในวันหรือกอนวันที่รับรองความตกลงนี้
๓. สําหรับแตละรัฐหรือองคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแตละแหงที่ให
สัตยาบัน ยอมรับ หรือเห็นชอบความตกลงนี้ หรือภาคยานุวัติเขาเปนภาคี
ความตกลงนี้หลังจากที่เงื่อนไขที่กําหนดไวในวรรค ๑ ของขอนี้สําหรับการมี
ผลใชบังคับของความตกลงนี้ไดรับการดําเนินการโดยครบถวนแลว ความตก
ลงนี้ตองมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่รัฐหรือองคการรวมทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคดังกลาวนั้นไดมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ
สารการใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารของตน
๔. เพื่อความมุงประสงคของวรรค ๑ ของขอนี้ ตราสารใด ๆ ที่องคการรวม
ทางเศรษฐกิ จ ระดั บภู มิ ภ าคได ม อบไว ต อ งไม ใ ห นั บเป น จํ า นวนตราสาร
เพิ่มเติมจากตราสารที่รัฐสมาชิกขององคการนั้นไดมอบแลว
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ขอ ๒๒
บทบัญญัตติ าง ๆ ในขอ ๑๕ ของอนุสญ
ั ญาเกี่ยวกับการรับรองขอแกไขตาง ๆ
ของอนุสัญญา ตองนํามาใชบังคับกับความตกลงนีโ้ ดยอนุโลม
ขอ ๒๓
๑. บทบัญญัติตาง ๆ ในขอ ๑๖ ของอนุสัญญาเกี่ยวกับการรับรองและการแกไข
ภาคผนวกตาง ๆ ของอนุสัญญา ตองนํามาใชบังคับกับความตกลงนี้โดย
อนุโลม
๒. ภาคผนวกตาง ๆ ของความตกลงนี้ตองประกอบเปนสวนหนึ่งของความตก
ลงนี้ และเวนแตจะไดบัญญัติอยางแจงชัดไวเปนอยางอื่น การอางถึงความ
ตกลงนี้จะเปนการอางถึงภาคผนวกใด ๆ ของความตกลงนี้พรอมกันดวย
ภาคผนวกดังกลาวนั้นตองจํากัดอยูที่รายชื่อ แบบฟอรม และเรื่องอื่นใดที่มี
ลักษณะเปนการอธิบายทางวิทยาศาสตร เทคนิ ค กระบวนการหรือการ
บริหารจัดการ
ขอ ๒๔
บทบัญญัตติ าง ๆ ในขอ ๑๔ ของอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับการระงับขอพิพาทตอง
นํามาใชบังคับกับความตกลงนีโ้ ดยอนุโลม
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ขอ ๒๕
๑. แตละภาคีจะมีหนึ่งคะแนนเสียง เวนแตตามที่กําหนดไวในวรรค ๒ ของขอ
นี้
๒. องคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตองใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ของตน ในเรื่องที่อยูภายในขอบอํานาจขององคการ โดยมีจํานวนคะแนนเสียง
เทากับจํานวนของรัฐสมาชิกขององคการที่เปนภาคีความตกลงนี้ องคการเชน
ว า นั้ น ต อ งไม ใ ช สิ ท ธิ ก ารลงคะแนนเสี ย งของตน หากรั ฐสมาชิ ก ใด ๆ ของ
องคการไดใชสิทธิการลงคะแนนเสียง และในทางกลับกัน
ขอ ๒๖
ใหเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูเก็บรักษาความตกลงนี้
ขอ ๒๗
การตั้งขอสงวนตาง ๆ ตอความตกลงนี้จะกระทํามิได
ขอ ๒๘
๑. ในเวลาใด ๆ หลังจากครบสามปนับจากวันที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคับกับ
ภาคีใด ภาคีนั้นอาจถอนตัวจากความตกลงนี้ได โดยการแจงเปนลายลักษณ
อักษรไปยังผูเก็บรักษา
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๒. การถอนตัวเชนวานั้นจะมีผลหลังพนหนึง่ ปนับจากวันที่ผเู ก็บรักษาไดรบั การ
แจงการถอนตัว หรือในวันหลังจากนั้นตามที่อาจจะระบุไวในการแจงการ
ถอนตัว
๓. ภาคีใดที่ไดถอนตัวจากอนุสัญญาจะถือวาไดถอนตัวจากความตกลงนี้ดวย
ขอ ๒๙
ตนฉบับของความตกลงนี้ ซึ่งตัวบทเปนภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกัน จะ
มอบไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
ทําขึ้น ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่สิบสองของเดือนธันวาคม คริสตศักราชสองพัน
สิบหา
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตองเพื่อ
การนั้น จึงไดลงนามในความตกลงนี้
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ภาคผนวก
ตารางคําแปลความตกลงปารีส
คําศัพทเฉพาะและคําศัพทที่มีการใชหลายครัง้
คําศัพท
คําแปลที่ใช
acceptance, instrument of
การยอมรับ, สารการยอมรับ
acceptance
accession, instrument of
ภาคยานุวัต,ิ ภาคยานุวัติสาร
accession
approval, instrument of approval ความเห็นชอบ, สารการใหความ
เห็นชอบ
action
การดําเนินงาน / กิจกรรม
adaptation communication
รายงานดานการปรับตัว
ambition
ความพยายาม
amendment
ขอแกไข
annex
ภาคผนวก
anthropogenic
โดยมนุษย
Article
ขอ
best available science
วิทยาศาสตรที่ดีที่สุดที่มีอยู
biennial report
รายงานรายสองป
biennial update report
รายงานความกาวหนารายสองป
bureau
สํานักงาน
Cancun Adaptation Framework
กรอบการดําเนินงานดานการปรับตัว
แคนคูน
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คําศัพท
capacity-building
climate finance

คําแปลที่ใช
การเสริมสรางศักยภาพ
เงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
climate resilience
ภูมิตานทานและความสามารถในการฟน
ตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
common but differentiated
ความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่
responsibilities and respective
แตกตาง โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ
capabilities, in the light of
ของแตละภาคี ตามสถานการณของ
different national circumstances ประเทศที่แตกตางกัน
common concern of humankind ขอกังวลรวมกันของมนุษยชาติ
common time frames
กรอบระยะเวลารวม
Conference of the Parties serving ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทําหนาที่เปนที่
as the meeting of the Parties to ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
the Paris Agreement
consensus
ฉันทามติ
country-driven
กําหนดโดยประเทศ
Decision
ขอตัดสินใจ
Depositary
ผูเก็บรักษา
developing country Parties
ภาคีประเทศกําลังพัฒนา
developed country Parties
ภาคีประเทศพัฒนาแลว
Durban Platform for Enhanced
ที่ประชุมเดอรบันเพื่อการยกระดับการ
Action
ดําเนินงาน
economic diversification
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
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คําศัพท
คําแปลที่ใช
economy-wide absolute emission เปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจก
reduction targets
ที่ลดไดจริงและครอบคลุมทุกภาค
เศรษฐกิจ
economy-wide emission
เปาหมายการลดหรือจํากัดการปลอย
reduction and limitation targets กาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกภาค
เศรษฐกิจ
effective
มีประสิทธิผล
efficient
มีประสิทธิภาพ
effort
ความพยายาม
equity
ความเปนธรรม
enhance
ยกระดับ/ สงเสริม
enter into force
มีผลบังคับใช
environmental integrity
ความสมบูรณของสิ่งแวดลอม
facilitate
เอื้ออํานวย
framework
กรอบการดําเนินงาน
gender-responsive
ตอบสนองตอบทบาทหญิงชาย
global stocktake
การทบทวนสถานการณและการ
ดําเนินงานระดับโลก
good practices
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
guidance
แนวทาง
host Party
ภาคีที่กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกตั้งอยู
implementation
การดําเนินงาน / การปฏิบัติตาม
in accordance with
ตาม / โดยเปนไปตาม
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คําศัพท
indigenous peoples
institutional arrangement
inter alia
intergenerational equity
Intergovernmental Panel on
Climate Change
international assessment and
review
International Atomic Energy
Agency
international consultation and
analysis
internationally transferred
mitigation outcomes
joint mitigation and adaptation
approaches
least developed countries
livelihoods
loss and damage
low greenhouse gas emissions
development
means of implementation
methodologies

คําแปลที่ใช
ชนพื้นเมือง
การจัดการเชิงสถาบัน
ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย
ความเปนธรรมระหวางชนตางรุน
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การทบทวนและตรวจประเมินระดับ
นานาชาติ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ
การวิเคราะหและหารือระดับนานาชาติ
ผลการลดกาซเรือนกระจกที่ถายโอน
ระหวางประเทศ
แนวทางรวมเพื่อลดกาซเรือนกระจก
และปรับตัว
ภาคีประเทศพัฒนานอยที่สุด
การดํารงชีวิต
การสูญเสียและความเสียหาย
การพัฒนาที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา
กลไกการดําเนินงาน
ระเบียบวิธี
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คําศัพท
mitigation
modalities
mutatis mutandis
national adaptation plan
national communication
need
nationally determined
contributions
paragraph
Parties
pathway
poverty eradication
pre-industrial levels
“prepare, communicate and
maintain successive nationally
determined contributions”
procedures
progression
provision
public access to information
public awareness
public participation
Public registry

คําแปลที่ใช
การลดกาซเรือนกระจก
รูปแบบ
โดยอนุโลม
แผนการปรับตัวแหงชาติ
รายงานแหงชาติ
ความจําเปน/ความตองการ
การมีสวนรวมที่ประเทศกําหนด
วรรค
ภาคี
แนวทาง
การขจัดความยากจน
ยุคกอนอุตสาหกรรม
จัดทํา แจง และจัดใหมีการมีสวนรวมที่
ประเทศกําหนดอยางตอเนื่อง
กระบวนการขั้นตอน
ความกาวหนา
บทบัญญัติ
การเขาถึงขอมูลของประชาชน
การตระหนักรูของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชน
ระบบทะเบียนสาธารณะ
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คําศัพท
purpose
ratification, instrument of
ratification
regional economic integration
organizations
removal
reservation
reservoirs
response measures
results-based payments
secretariat
Secretary-General
session
sinks
small island developing States
sources
special circumstance
subnational
Subsidiary Body for
Implementation

คําแปลที่ใช
ความมุงประสงค
การใหสัตยาบัน, สัตยาบันสาร
องคการรวมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
การกําจัด
ขอสงวน
การกักเก็บ
มาตรการการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจายคาตอบแทนเมื่อเกิดผลสัมฤทธ
ในการดําเนินงาน
สํานักเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมัย
การดูดซับ
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาด
เล็ก
แหลงกําเนิด
สถานการณพิเศษ
ระดับยอยของประเทศ
องคกรยอยดานการดําเนินงาน
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คําศัพท
Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice
sustainable development
technical expert review
those that are particularly
vulnerable to the adverse effects
of climate change
United Nations Framework
Convention on Climate Change
United Nations specialized
agencies
vice versa
Warsaw International Mechanism
for Loss and Damage associated
with Climate Change Impacts

คําแปลที่ใช
องคกรยอยเพื่อใหคําปรึกษาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ยั่งยืน
การทบทวนของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
ที่มีความเปราะบางอยางยิ่งตอ
ผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องคการชํานาญพิเศษแหงสหประชาชาติ
ในทางกลับกัน
กลไกระหวางประเทศวอรซอสําหรับการ
สูญเสียและความเสียหายเกี่ยวของกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
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