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ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

คณะท ำงำนเจรจำส ำหรับกำรประชุมภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

ภำคีควำมตกลงนี้ 

เป็น ภำคีกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ 
“อนุสัญญำ” 

เป็นไปตำม ที่ประชุมเดอร์บันเพื่อกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้อตัดสินใจที่ 1/CP.17 ของที่
ประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำ สมัยที่ ๑๗ 

เพื่อให้บรรลุถึง วัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ และให้เป็นไปตำมหลักกำรของอนุสัญญำ รวมถึงหลักกำรของ
ควำมเป็นธรรม และควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำง โดยค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของแต่ละภำคี 
ตำมสถำนกำรณข์องประเทศที่แตกต่ำงกัน  

ตระหนักถึง ควำมจ ำเป็นในกำรตอบสนองที่มีประสิทธิผลและก้ำวหน้ำขึ้นต่อภัยคุกคำมเร่งด่วนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ บนพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 

อีกทั้งตระหนักถึง ควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนและสถำนกำรณ์พิเศษของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะภำคี
ประเทศก ำลังพัฒนำที่มีควำมเปรำะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำ  

ค ำนึงอย่ำงเต็มที่ถึง ควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนและสถำนกำรณ์พิเศษของประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ในด้ำนเงินทุน 
และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

ตระหนักว่ำ ภำคีอำจได้รับผลกระทบ ไม่เฉพำะจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเท่ำนั้น แต่อำจได้รับ
ผลกระทบจำกมำตรกำรต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย 

เน้นย้ ำ ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่ำงกำรด ำเนินงำน กำรตอบสนอง และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ กับกำรเข้ำถึงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอย่ำงเป็นธรรมและกำรขจัดควำมยำกจน 

ตระหนักถึง ควำมส ำคัญพื้นฐำนของกำรรักษำควำมมั่นคงทำงอำหำรและก ำจัดควำมหิวโหย และควำม
เปรำะบำงอย่ำงยิ่งของระบบกำรผลิตอำหำรต่อผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ค ำนึงถึง ควำมจ ำเป็นของกำรเปลี่ยนผ่ำนแรงงำนที่เป็นธรรม และกำรสร้ำงงำนที่มีคุณค่ำและมีคุณภำพ 
ตำมล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำซึ่งก ำหนดโดยแต่ละประเทศ 

รับรู้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นข้อกังวลร่วมกันของมนุษยชำติ เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำคีควรเคำรพ ส่งเสริม และพิจำรณำพันธกรณีที่เกี่ยวข้องของตนในด้ำนสิทธิ
มนุษยชน สิทธิด้ำนสุขภำพ สิทธิชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน เด็ก ผู้พิกำรทุพพลภำพและกลุ่ม
คนในสถำนกำรณ์เปรำะบำง และสิทธิในกำรพัฒนำ รวมถึงควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ กำรเสริมสิทธิสตรี และ
ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนต่ำงรุ่น 

ตระหนักถึง ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ตำมควำมเหมำะสม ของกำรดูดซับและกัก
เก็บก๊ำซเรือนกระจกตำมทีก่ ำหนดในอนุสัญญำ 

รับทรำบ ควำมส ำคัญในกำรประกันควำมสมบูรณ์ของทุกระบบนิเวศ รวมถึงมหำสมุทร และกำรปกป้องควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ซึ่งได้รับกำรยอมรับในบำงวัฒนธรรมในฐำนะพระแม่ธรณี และรับทรำบควำมส ำคัญ



ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
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ของบำงแนวคิดของ “ควำมยุติธรรมด้ำนภูมิอำกำศ” เมื่อด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

ยืนยันถึง ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรตระหนักรู้ของประชำชน กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน และควำมร่วมมือในทุกระดับ ในประเด็นที่ระบไุวภ้ำยใต้ควำมตกลงนี ้ 

ตระหนักถึง ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนทุกระดับของรัฐบำล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ 
ตำมกฎหมำยภำยในประเทศของภำคี ในกำรแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

อีกทั้งตระหนักว่ำ วิถีชีวิตที่ยั่งยืนและรูปแบบที่ยั่งยืนของกำรบริโภคและกำรผลิต มีบทบำทส ำคัญในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงภำพภูมิอำกำศ โดยภำคีประเทศพัฒนำแล้วจะเป็นผู้น ำ  

ได้ตกลงกันดังต่อไปน้ี 

 

ข้อ ๑ 

เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของควำมตกลงนี้ ให้ใช้นิยำมตำมข้อ ๑ ของอนุสัญญำ โดยมีนิยำมเพิ่มเติม ดังนี ้

(เอ) “อนุสัญญำ” หมำยถึง กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งได้
มีกำรรับรอง ณ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม ค.ศ. ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(บี) “ที่ประชุมรัฐภำคี” หมำยถึง ที่ประชุมรัฐภำคีของอนุสัญญำ 

(ซี) “ภำคี” หมำยถึง ภำคีของควำมตกลงน้ี 

 

ข้อ ๒ 

๑. ในกำรยกระดับกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ รวมถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ ควำมตกลงนี้ มุ่งเสริมสร้ำงกำร
ตอบสนองระดับโลกต่อภัยคุกคำมจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ในบริบทของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และควำมพยำยำมในกำรขจัดควำมยำกจน รวมถึงโดย 

(เอ) ควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ำกว่ำ ๒ องศำเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อน
อุตสำหกรรม และกำรมุ่งพยำยำมควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน ๑.๕ องศำเซลเซียส เมื่อเทียบ
กับยุคก่อนอุตสำหกรรม โดยค ำนึงว่ำกำรด ำเนินกำรตำมน้ี จะลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

(บี) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และกำรพัฒนำประเทศที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ โดยไม่กระทบต่อกำรผลิตอำหำร 

(ซี) ท ำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงที่น ำไปสู่กำรพัฒนำที่ปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกต่ ำและกำรพัฒนำให้มีภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 
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๒. ควำมตกลงนี้จะด ำเนินกำรโดยสะท้อนถึงควำมเป็นธรรม และหลักควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่
แตกต่ำงโดยค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของแต่ละภำคี ตำมสถำนกำรณข์องประเทศที่แตกต่ำงกัน 

 

ข้อ ๓ 

ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (nationally determined contributions) เพื่อตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับโลกนั้น ทุกภำคีจะจัดท ำและแจ้งควำมพยำยำมอย่ำงมุ่งมั่นตำมที่ได้ระบุใน
ข้อ ๔, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๓ เพื่อมุ่งสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของควำมตกลงฉบับน้ี ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 
๒ ควำมพยำยำมที่จะด ำเนินกำรของทุกภำคีจะแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำ โดย
ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องสนับสนุนภำคีประเทศก ำลังพัฒนำเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ได้อย่ำงมี
ประสิทธผิล 

 

ข้อ ๔ 

๑. เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยอุณหภูมิระยะยำวที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ ภำคีตั้งเป้ำที่จะมุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกในระดับสูงที่สุดของโลกโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยตระหนักว่ำภำคีประเทศก ำลังพัฒนำจะใช้
เวลำนำนกว่ำที่จะไปสู่ระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่สูงที่สุด และหลังจำกนั้นภำคีตั้งเป้ำที่จะด ำเนินกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกลงอย่ำงรวดเร็ว ตำมวิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยมนุษย์จำกแหล่งก ำเนิดและกำรก ำจัดโดยกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจกในช่วงครึ่ง
หลังของศตวรรษน้ี บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม และในบริบทของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมพยำยำมที่
จะขจัดควำมยำกจน  

๒. แต่ละภำคีต้องจัดท ำ แจ้ง และจัดให้มีกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งภำคีตั้งใจจะบรรลุ
กำรมีส่วนร่วมนั้น ภำคีต้องด ำเนินมำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำยในประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรมีส่วนร่วมน้ัน 

๓. กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดครั้งถัดไปของแต่ละภำคีจะแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำที่เพิ่มขึ้นจำกกำรมีส่วน
ร่วมที่ประเทศก ำหนดของภำคีที่มีอยู่ในขณะนั้น และสะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่เป็นไปได้สูงสุดของ
ตน โดยสะท้อนควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำงโดยค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของแต่ละภำคี ตำม
สถำนกำรณข์องประเทศที่แตกต่ำงกัน 

๔. ภำคีประเทศพัฒนำแล้วควรยังคงควำมเป็นผู้น ำโดยจัดท ำเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ลดได้
จริงและครอบคลุมทุกภำคเศรษฐกิจ ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำควรยังคงยกระดับควำมพยำยำมในกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกและได้รับกำรส่งเสริมเพื่อมุ่งสู่กำรจัดท ำเป้ำหมำยกำรลดหรือจ ำกัดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกที่ครอบคลุมทุกภำคเศรษฐกิจในอนำคตที่เป็นไปตำมสถำนกำรณข์องประเทศที่แตกต่ำงกัน  

๕. ต้องมีกำรสนับสนุนแก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำในกำรปฏิบัตติำมข้อน้ี โดยสอดคล้องกับข้อ ๙ ๑๐ และ ๑๑  
และตระหนักว่ำกำรสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นแก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำจะท ำให้ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำมีกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งมั่นขึ้น 
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๖. ภำคีประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและประเทศก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็กอำจจัดท ำและแจ้งยุทธศำสตร์ 
แผน และกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรพัฒนำที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ ที่สะท้อนสถำนกำรณพ์ิเศษของตน 

๗. ประโยชน์ร่วมด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว และ/หรือ แผนสร้ำง
ควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ สำมำรถน ำไปเป็นส่วนหนึ่งของผลกำรด ำเนินกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ภำยใตข้้อน้ี 

๘. ในกำรแจ้งกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด ทุกภำคีต้องให้ข้อมูลที่จ ำเป็นเพื่อควำมชัดเจน ควำมโปร่งใส 
และควำมเข้ำใจ ตำมข้อตัดสินใจที่ 1/CP.21 และข้อตัดสินใจใดที่เกี่ยวข้องของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่
เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส 

๙. แต่ละภำคีต้องแจ้งกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด ทุกห้ำปี ตำมข้อตัดสินใจที่ 1/CP.21 และข้อตัดสินใจใด
ของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส และแต่ละภำคีต้องได้รับกำรแจ้งผล
กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลก ตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๑๔ 

๑๐. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส ต้องพิจำรณำกรอบระยะเวลำร่วม 
(common time frames) ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด ในกำรประชุมสมัยที่ ๑ 

๑๑. ในเวลำใด ๆ ภำคีอำจปรับกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดที่มีอยู่ของตน เพื่อยกระดับควำมมุ่งมั่นของตน
ตำมแนวทำงที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส  

๑๒. กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดซึ่งแจ้งโดยภำคีต้องได้รับกำรบันทึกไว้ในระบบทะเบียนสำธำรณะ ซึ่งอยู่
ภำยใต้กำรดูแลของส ำนักเลขำธิกำร 

๑๓. ภำคีต้องจัดท ำบัญชี (account) กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดของตน ในกำรจัดท ำบัญชีกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกโดยมนุษย์และกำรก ำจัดก๊ำซเรือนกระจกตำมกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดนั้น ภำคีต้อง
ส่งเสริมควำมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ควำมโปร่งใส ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน กำรเปรียบเทียบกันได้ 
และควำมสอดคล้อง และต้องมั่นใจว่ำมีกำรหลีกเลี่ยงกำรนับซ้ ำ ตำมแนวทำงที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐ
ภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส 

๑๔. ในบริบทของกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด เมื่อตระหนักถึงและด ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยมนุษย์และกำรก ำจัดก๊ำซเรือนกระจก ภำคีควรค ำนึงถึง 
วิธีกำรและแนวทำงที่มีอยู่ภำยใต้อนุสัญญำ ตำมบทบัญญัติวรรค ๑๓ ของข้อน้ี ตำมควำมเหมำะสม 

๑๕. ในกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ ภำคีต้องค ำนึงถึงข้อกังวลของภำคีที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบสูงสุด จำก
ผลกระทบของมำตรกำรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (response measures) 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ  

๑๖. ภำคี รวมถึงองค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคและรัฐที่เป็นสมำชิก ที่ได้บรรลุควำมตกลงที่จะ
ด ำเนินกำรร่วมกันตำมวรรค ๒ ของข้อน้ี ต้องแจ้งให้ส ำนักเลขำธิกำรทรำบถึงเงื่อนไขของควำมตกลง
ดังกล่ำว รวมถึงระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่ได้จัดสรรให้แต่ละภำคีในช่วงระยะเวลำที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
ภำคีนั้นไดแ้จ้งกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดของตน ส ำนักเลขำธิกำรต้องแจ้งภำคีอนุสัญญำและรัฐที่ลง
นำมในอนุสัญญำทรำบถึงเงื่อนไขควำมตกลงน้ันด้วย 
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๑๗. แต่ละภำคีของควำมตกลงดังกล่ำว ต้องรับผิดชอบต่อระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของตนตำมที่
ก ำหนดในควำมตกลงนั้น ตำมที่ก ำหนดในวรรค ๑๖ ของข้อนี้ โดยสอดคล้องกับวรรค ๑๓ และ ๑๔ ของ
ข้อนี้ และข้อ ๑๓ และ ๑๕  

๑๘. หำกภำคีร่วมกันด ำเนินงำน ทั้งในกรอบของ และร่วมกับองค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค ซึ่ง
องค์กำรนั้นเป็นภำคีของควำมตกลงนี้ แต่ละรัฐสมำชิกขององค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคนั้น  
และองค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคนั้น  ต้องรับผิดชอบต่อระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของ
ตน ตำมควำมตกลงที่ได้แจ้งไว้ตำมวรรค ๑๖ ของข้อนี้ โดยสอดคล้องกับวรรคที่ ๑๓ และ ๑๔ ของข้อนี้ 
และข้อ ๑๓ และ ๑๕  

๑๙. ทุกภำคีควรมุ่งมั่นที่จะจัดท ำและแจ้งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำในระยะยำว ตำม
วัตถุประสงค์ในข้อ ๒ โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำงโดยค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถ
ของแต่ละภำคี ตำมสถำนกำรณ์ของประเทศที่แตกต่ำงกัน 

 

ข้อ ๕ 

๑. ภำคีควรด ำเนินกำรอนุรักษ์และยกระดับ ตำมควำมเหมำะสม ในกำรดูดซับและกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๔ วรรค ๑ (ดี) ของอนุสัญญำ รวมถึงป่ำไม้  

๒. ส่งเสริมให้ภำคีมีกำรด ำเนินงำนและให้กำรสนับสนุน รวมถึงผ่ำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
กำรด ำเนินงำน (results-based payments) ต่อกรอบกำรด ำเนินงำนที่มีอยู่ ตำมแนวทำงและข้อตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้ตกลงร่วมกันแล้วภำยใต้อนุสัญญำ ส ำหรับ แนวนโยบำยและแรงจูงใจเชิงบวกส ำหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรตัดไม้ท ำลำยป่ำและกำรท ำให้ป่ำเสื่อมโทรม และ
บทบำทของกำรอนุรักษ์ กำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน และกำรเพิ่มกำรกักเก็บคำร์บอนในพื้นที่ป่ำในประเทศ
ก ำลังพัฒนำ และแนวนโยบำยทำงเลือกอื่น เช่น แนวทำงร่วมเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจกและปรับตัว (joint 
mitigation and adaptation) เพื่อกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังยืนยันถึง
ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดประโยชนอ์ื่นที่ไม่ใช่คำร์บอนที่เกี่ยวกับแนวทำงดังกล่ำว ตำมควำม
เหมำะสม 

 

ข้อ ๖ 

๑. ภำคีตระหนักว่ำบำงภำคีเลือกที่จะด ำเนินควำมร่วมมือโดยสมัครใจ ในกำรด ำเนินงำนตำมกำรมีส่วนร่วมที่
ประเทศก ำหนดของตน เพื่อให้สำมำรถเพิ่มควำมพยำยำมในกำรด ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกและปรับตัว 
และเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและควำมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม  

๒. เมื่อภำคีเข้ำร่วมบนพ้ืนฐำนของควำมสมัครใจในแนวทำงควำมร่วมมือที่มีกำรใช้ผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่
ถ่ำยโอนระหว่ำงประเทศเพื่อบรรลุกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด ภำคีต้องส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ
ท ำให้มั่นใจว่ำมีควำมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและควำมโปร่งใส รวมถึงในกำรก ำกับดูแล และต้องใช้กำร
จัดท ำบัญชีที่เข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่ำ ในบรรดำสิ่งทั้งหลำย (inter alia) มีกำรหลีกเลี่ยงกำรนับซ้ ำ สอดคล้อง
กับแนวทำงที่รับรองโดยที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส 
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๓. กำรใช้ผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ถ่ำยโอนระหว่ำงประเทศเพื่อบรรลุกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด
ภำยใต้ควำมตกลงนี้ ตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจและได้รับอนุญำตจำกภำคีที่เข้ำร่วม 

๔. ให้จัดตั้งกลไกที่น ำไปสู่กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้อ ำนำจ
และแนวทำงของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส เพื่อ ให้ภำคีใช้บน
พื้นฐำนของควำมสมัครใจ กลไกดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่
ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส และต้องมุ่งหมำยเพื่อ 

(เอ) ส่งเสริมกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ในขณะเดียวกันเสริมสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

(บี) สร้ำงแรงจูงใจและเอื้ออ ำนวยกำรมีส่วนร่วมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนที่ได้รับอนุญำตจำกภำคี 

(ซี) น ำไปสู่กำรลดระดับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคีที่กิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกตั้งอยู่ ซึ่งจะ
ได้ประโยชน์จำกกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกโดยส่งผลให้เกิดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่สำมำรถ
น ำไปใช้โดยอีกภำคีหนึ่งในกำรบรรลุกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด และ 

(ดี) ส่งผลให้เกิดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกระดับโลกในภำพรวม 

๕. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกลไกที่ก ำหนดในวรรค ๔ ของข้อนี้ ต้องไม่ถูกน ำมำใช้เพื่อแสดง
ผลส ำเร็จของกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดของภำคีที่กิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกนั้นตั้งอยู่ หำกน ำไปใช้
โดยอีกภำคีหน่ึงในกำรแสดงผลส ำเร็จของกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดของตน 

๖. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสต้องท ำให้มั่นใจว่ำส่วนแบ่งของเงินที่ได้
จำกกิจกรรมภำยใต้กลไกที่ก ำหนดในวรรค ๔ ของข้อนี้ ได้น ำไปใช้เพื่อครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำร และเพื่อช่วยเหลือภำคีประเทศก ำลังพัฒนำที่มีควำมเปรำะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเพื่อใช้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับตัว 

๗. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสต้องรับรองกฎ รูปแบบ และกระบวนกำร
ขั้นตอนส ำหรับกลไกที่ก ำหนดในวรรค ๔ ของข้อนี้ ในกำรประชุมสมัยที่ ๑ 

๘. ภำคีตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีแนวทำงที่ไม่ใช้ตลำดที่บูรณำกำร เป็นองค์รวม และสมดุล ให้แก่ภำคี 
เพื่อช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนดของตน ในบริบทของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ
กำรขจัดควำมยำกจน ในลักษณะที่มีกำรประสำนงำนร่วมกันและมีประสิทธิผล รวมถึงผ่ำน ในบรรดำสิ่ง
ทั้งหลำย (inter alia) กำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรปรับตัว กำรเงิน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ ตำมควำมเหมำะสม แนวทำงเหล่ำนี้ต้องมุ่งหมำยเพื่อ 

(เอ) ส่งเสริมควำมพยำยำมในกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และกำรปรับตัว 

(บี) ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศ
ก ำหนด และ 

(ซี) สร้ำงโอกำสในกำรประสำนควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเครื่องมือต่ำง ๆ และกำรจัดกำรเชิงสถำบันที่
เกี่ยวข้อง 
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๙. ให้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนส ำหรับแนวทำงที่ไม่ใช้ตลำดเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในกำรส่งเสริมแนวทำงที่
ไม่ใช้ตลำดที่ก ำหนดในวรรค ๘ ของข้อนี ้

 

ข้อ ๗ 

๑. ภำคีได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปรับตัวของโลกในกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ส่งเสริมภูมิ
ต้ำนทำนและกำรฟื้นตัวและลดควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และเพื่อท ำให้มั่นใจว่ำจะมีกำรตอบสนองด้ำนกำรปรับตัวที่เพียงพอในบริบทของเป้ำหมำย
อุณหภูมิ ตำมที่ก ำหนดในข้อ ๒  

๒. ภำคีตระหนักว่ำกำรปรับตัวเป็นควำมท้ำทำยของโลกที่ทุกภำคีเผชิญ ทั้งในมิติระดับท้องถิ่น ระดับย่อยของ
ประเทศ (subnational) ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับระหว่ำงประเทศ และตระหนักว่ำกำร
ปรับตัวเป็นองค์ประกอบส ำคัญของ และน ำไปสู่กำรตอบสนองของโลกในระยะยำวจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ เพื่อปกป้องประชำชน กำรด ำรงชีวิตและระบบนิเวศ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและ
ฉับพลัน ของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำที่มีควำมเปรำะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๓. ควำมพยำยำมในกำรปรับตัวของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำต้องได้รับกำรตระหนักถึง โดยสอดคล้องกับ
รูปแบบที่จะรับรองโดยที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส ในกำรประชุม
สมัยที่ ๑  

๔. ภำคีตระหนักว่ำควำมจ ำเป็นในปัจจุบันต่อกำรปรับตัวมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง และตระหนักว่ำกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกในระดับทีสูงขึ้นสำมำรถลดควำมจ ำเป็นต่อควำมพยำยำมในกำรปรับตัวที่เพิ่มขึ้น และตระหนัก
ว่ำควำมจ ำเป็นต่อกำรปรับตัวที่เพิ่มขึ้นสำมำรถน ำไปสูค่่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรปรับตัวที่เพิ่มขึ้น 

๕. ภำคีรับรู้ว่ำกำรด ำเนินกำรด้ำนงำนปรับตัวควรเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยประเทศ ตอบสนองต่อ
บทบำทหญิงชำย มีส่วนร่วมและโปร่งใสอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงถึงกลุ่มคน ชุมชน และระบบนิเวศที่มีควำม
เปรำะบำง และควรอยู่บนพื้นฐำนและเป็นไปตำมแนวทำงของวิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และตำมควำม
เหมำะสมของภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำของชนพื้นเมือง และระบบภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อบูรณำกำร
กำรปรับตัวเข้ำไปในนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตำมควำมเหมำะสม 

๖. ภำคีตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่อควำมพยำยำมด้ำนกำร
ปรับตัว และควำมส ำคัญของกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำรของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะภำคีที่มี
ควำมเปรำะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๗. ภำคีควรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว โดยค ำนึงถึงกรอบกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวแคนคูน (Cancun Adaptation Framework) รวมถึงที่เกี่ยวกับ 

(เอ) แบ่งปันข้อมูล แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี ประสบกำรณ์และบทเรียน รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยำศำสตร์ กำรจัดท ำแผน นโยบำย และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับตัว ตำมควำมเหมำะสม 
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(บี) เสริมสร้ำงกำรจัดกำรเชิงสถำบัน รวมถึงสถำบันที่มีอยู่ภำยใต้อนุสัญญำที่ท ำหน้ำที่ภำยใต้ควำมตก
ลงนี้ เพื่อสนับสนุนกำรสังเครำะห์ข้อมูลและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง และกำรให้กำรสนับสนุนและแนวทำงทำง
เทคนิคต่อภำคี 

(ซี) เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนภูมิอำกำศ รวมถึงงำนวิจัย ระบบสังเกตกำรณ์ ระบบ
ภูมิอำกำศ และระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลทแจ้งต่อผู้ให้บริกำรข้อมูลภูมิอำกำศและ
สนับสนุนกำรตัดสินใจ 

(ดี) ช่วยเหลือภำคีประเทศก ำลังพัฒนำในกำรระบุแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรปรับตัวที่มีประสิทธิผล 
ควำมต้องกำรด้ำนกำรปรับตัว ล ำดับควำมส ำคัญ กำรสนับสนุนทั้งที่ให้และได้รับในกำรด ำเนินงำนและ
ควำมพยำยำมด้ำนกำรปรับตัว และควำมท้ำทำยและสิ่งที่ยังขำดอยู่ในลักษณะที่สอดคล้องกับกำรส่งเสริม
แนวทำงกำรปฏิบัติที่ด ี

(อี) ปรับปรุงประสิทธิผลและควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว 

๘. ส่งเสริมให้องค์กำรและทบวงกำรช ำนำญพิเศษของสหประชำชำติสนับสนุนควำมพยำยำมของภำคีในกำร
ด ำเนินงำนที่ก ำหนดในวรรค ๗ ของข้อน้ี โดยค ำนึงถึงบทบัญญัติในวรรค ๕ ของข้อน้ี 

๙. แต่ละภำคีต้องด ำเนินกระบวนกำรจัดท ำแผนกำรปรับตัวและกำรน ำไปปฏิบัติ รวมถึงกำรจัดท ำและ
เสริมสร้ำงแผน นโยบำย และ/หรือ กำรมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้อง ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจรวมถึง 

(เอ) กำรด ำเนินงำนของกิจกรรม ค ำมั่น และ/หรือ ควำมพยำยำม ด้ำนกำรปรับตัว 

(บี) กระบวนกำรในกำรจัดท ำและกำรด ำเนินงำนของแผนกำรปรับตัวแห่งชำต ิ

(ซี) กำรประเมินผลกระทบและควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพื่อจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนที่ประเทศก ำหนด โดยค ำนึงถึงกลุ่มคน สถำนที่และระบบนิเวศที่มีควำม
เปรำะบำง 

(ดี) กำรติดตำมและกำรประเมิน และกำรเรียนรู้จำกแผน นโยบำย แผนงำนและกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรปรับตัว และ 

(อี) กำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศ 
รวมถึงผ่ำนกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 

๑๐. แต่ละภำคีควรส่งรำยงำนด้ำนกำรปรับตัวและปรับปรุงเป็นระยะ ซึ่งอำจประกอบด้วย ล ำดับควำมส ำคัญ 
ควำมต้องกำรในกำรด ำเนินงำนและกำรสนับสนุน แผน และกิจกรรม ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่สร้ำง
ภำระเพ่ิมเติมใด ๆ ให้แก่ภำคปีระเทศก ำลังพัฒนำ  

๑๑. ให้จัดส่งรำยงำนด้ำนกำรปรับตัวที่ก ำหนดในวรรค ๑๐ ของข้อน้ี และปรับปรุงเป็นระยะ ตำมควำม
เหมำะสม โดยให้เป็นส่วนหนึ่งหรือผนวกเข้ำกับรำยงำนหรือเอกสำรอื่น รวมถึงแผนกำรปรับตัวแห่งชำติ 
กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด ตำมที่ก ำหนดในข้อ ๔ วรรค ๒ และ/หรือ รำยงำนแห่งชำต ิ

๑๒. ให้บันทึกรำยงำนด้ำนกำรปรับตัวตำมที่ก ำหนดในวรรค ๑๐ ของข้อนี้ ไว้ในระบบทะเบียนสำธำรณะซึ่ง
ส ำนักเลขำธิกำรเป็นผู้ดูแล  



ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

คณะท ำงำนเจรจำส ำหรับกำรประชุมภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

๑๓. ให้มีกำรสนับสนุนระหว่ำงประเทศที่ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นแก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำเพื่อกำรด ำเนินงำน
ของวรรค ๗ ๙ ๑๐ และ ๑๑ ของข้อน้ี ตำมบทบัญญัติของข้อ ๙ ๑๐ และ ๑๑ 

๑๔. กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลกที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ ต้อง ในบรรดำสิ่งทั้งหลำย 
(inter alia)  

(เอ) ตระหนักถึงควำมพยำยำมด้ำนกำรปรับตัวของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ 

(บี) ยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว โดยค ำนึงถึงรำยงำนด้ำนกำรปรับตัว ตำมที่ก ำหนดใน
วรรค ๑๐ ของข้อน้ี 

(ซี) ทบทวนควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรปรับตัวและกำรสนับสนุนที่ให้ส ำหรับกำรปรับตัว 
และ 

(ดี) ทบทวนควำมก้ำวหน้ำที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกำรบรรลุเป้ำหมำยของโลกด้ำนกำรปรับตัวที่ตำมที่
ก ำหนดในวรรค ๑ ของข้อน้ี 

 

ข้อ ๘ 

๑. ภำคีตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรหลีกเลี่ยง บรรเทำและจัดกำรกับกำรสูญเสียและควำมเสียหำยที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงสถำนกำรณ์สภำพอำกำศ
รุนแรงและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และตระหนักถึงบทบำทของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกำรลดควำมเสี่ยงของกำรสูญเสียและควำมเสียหำย 

๒. กลไกระหว่ำงประเทศวอร์ซอส ำหรับกำรสูญเสียและควำมเสียหำยเกี่ยวข้องกับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage 
associated with Climate Change Impacts) ต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลและแนวทำงของที่ประชุมรัฐ
ภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสและอำจได้รับกำรยกระดับและเสริมสร้ำงให้ดีขึ้น
ตำมทีก่ ำหนดโดยที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส 

๓. ภำคีควรยกระดับควำมเข้ำใจ กำรด ำเนินงำน และกำรสนับสนุน รวมถึงโดยผ่ำนกลไกระหว่ำงประเทศ
วอร์ซอส ำหรับกำรสูญเสียและควำมเสียหำย ตำมควำมเหมำะสม บนพื้นฐำนของควำมร่วมมือและกำร
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงกำรสูญเสียและควำมเสียหำยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทำงลบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

๔. ในกำรนี้ สำขำควำมร่วมมือและกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรด ำเนินงำน และ
กำรสนับสนุน อำจรวมถึง 

(เอ) ระบบกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ 

(บี) กำรเตรียมพร้อมในภำวะฉุกเฉิน 

(ซี) สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 

(ดี) สถำนกำรณ์ที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรสูญเสียและควำมเสียหำยที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้กลับสู่สภำพเดิม
และที่เป็นกำรถำวร 



ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
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(อี) กำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม 

(เอฟ) หน่วยประกันควำมเสี่ยง กำรรวมควำมเสี่ยงด้ำนภูมิอำกำศ และรูปแบบกำรประกันภัยอื่น ๆ 

(จี) ควำมสูญเสียที่ไม่สำมำรถประเมินในเชิงเศรษฐศำสตร์ 

(เอช) ภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของชุมชน กำรด ำรงชีวิตและระบบนิเวศ 

๕. กลไกระหว่ำงประเทศวอร์ซอต้องร่วมมือกับองค์กรและกลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่มีอยู่ในปัจจุบันภำยใต้ควำมตกลง 
รวมถึงองค์กำรและกลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ในควำมตกลงนี ้ 

 

ข้อ ๙ 

๑. ภำคีประเทศพัฒนำแล้วต้องให้ทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อช่วยเหลือภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ ทั้งด้ำนกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวโดยเป็นกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตำมพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำ ของ
ภำคีประเทศพัฒนำแล้ว  

๒. สนับสนุนให้ภำคีอ่ืน ๆ ให้กำรสนับสนุนดังกล่ำว หรือให้กำรสนับสนุนดังกล่ำวต่อไป โดยสมัครใจ  

๓. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมระดับโลก ภำคีประเทศพัฒนำแล้วควรยังคงเป็นผู้น ำในกำรระดม
เงินทุนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (climate finance) จำกแหล่งทุน เครื่องมือ และช่องทำงที่
หลำกหลำย โดยรับทรำบถึงบทบำทที่ส ำคัญของเงินทุนจำกภำครัฐ ผ่ำนกำรด ำเนินงำนที่หลำกหลำย 
รวมถึงกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดโดยประเทศ และค ำนึงถึงควำมต้องกำร และประเด็นส ำคัญของ
ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ กำรระดมเงินทุนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศดังกล่ำวควรแสดงถึง
ควำมก้ำวหน้ำที่มำกไปกว่ำควำมพยำยำมที่ผ่ำนมำ  

๔. กำรให้ทรัพยำกรทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้นควรมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรปรับตัวและลดก๊ำซ
เรือนกระจก โดยค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดโดยประเทศ และประเด็นส ำคัญและควำมต้องกำรของภำคี
ประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะภำคีประเทศก ำลังพัฒนำที่เปรำะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและมีข้อจ ำกัดด้ำนศักยภำพอย่ำงมำก ตัวอย่ำงเช่น ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด
และประเทศก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก โดยพิจำรณำถึงควำมต้องกำรทรัพยำกรจำกภำครัฐและใน
รูปแบบของเงินให้เปล่ำส ำหรับกำรปรับตัว  

๕. ภำคีประเทศพัฒนำแล้วต้องแจ้งข้อมูลบ่งชี้เชิงปริมำณและคุณภำพรำยสองปีที่เกี่ยวกับวรรค ๑ และ ๓ ของ
ข้อนี ้ตำมควำมเหมำะสม รวมถึง ระดับกำรคำดกำรณท์รัพยำกรเงินทุนภำครัฐที่จะให้แก่ภำคีประเทศก ำลัง
พัฒนำ และสนับสนุนให้ภำคีอื่นที่ให้ทรัพยำกรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวรำยสองปีบนพื้นฐำนของควำมสมัครใจ  

๖. กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลกที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ ต้องค ำนึงถึงข้อมูลที่แสดงถึงควำม
พยำยำมเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ได้รับจำกภำคีประเทศพัฒนำแล้ว และ/
หรือ จำกองค์กรของควำมตกลงนี้  

๗. ภำคีประเทศพัฒนำแล้ว ต้องให้ข้อมูลรำยสองปีที่โปร่งใสและสอดคล้องกัน เกี่ยวกับกำรสนับสนุนที่ระดม
ทุนโดยภำครัฐและให้แก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเป็นไปตำมรูปแบบ กระบวนกำรขั้นตอน และ
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แนวทำงที่ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงนี้จะรับรองในกำรประชุมสมัยที่ ๑ 
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรค ๑๓ และสนับสนุนให้ภำคีอื่นให้ข้อมูลดงักล่ำวเช่นกัน 

๘. ให้กลไกทำงกำรเงินของอนุสัญญำ รวมถึงหน่วยปฏิบัติของกลไกดังกล่ำว ท ำหน้ำที่เป็นกลไกทำงกำรเงิน
ของควำมตกลงนี้  

๙. สถำบัน ที่ท ำหน้ำที่ภำยใต้ควำมตกลงนี้ รวมถึงหน่วยปฏิบัติของกลไกทำงกำรเงินของอนุสัญญำ ต้องมุ่ง
สร้ำงควำมมั่นใจให้กำรเข้ำถึงทรัพยำกรทำงกำรเงินมีประสิทธิภำพผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติที่ง่ำยและมีกำร
สนับสนุนเพื่อเตรียมควำมพร้อมที่ดีขึ้นส ำหรับภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะส ำหรับประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุดและประเทศก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก  ในบริบทของยุทธศำสตร์และแผนด้ำนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ  

 

ข้อ ๑๐ 

๑. ภำคีมีวิสัยทัศน์ร่วมระยะยำวเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรตระหนักอย่ำงยิ่งถึงกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

๒. ภำคีต้องเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดย
รับทรำบถึงควำมส ำคัญของเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวภำยใต้
ควำมตกลงนี้ และตระหนักถึงควำมพยำยำมในกำรใช้ประโยชน์และเผยแพร่เทคโนโลยีที่มีอยู่  

๓. กลไกทำงเทคโนโลยีที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้อนุสัญญำ ต้องท ำหน้ำทีภ่ำยใต้ควำมตกลงนี ้

๔. ให้จัดตั้งกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นแนวทำงที่ครอบคลุมกำรท ำงำนของกลไกเทคโนโลยี 
ในกำรส่งเสริมและเอื้ออ ำนวยกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลงนี ้ให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำวตำมที่ก ำหนดในวรรค ๑ ของข้อนี ้

๕. กำรเร่งรัด กำรกระตุ้น และกำรท ำให้เกิดนวัตกรรม มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศระดับโลกอย่ำงมีประสิทธิภำพในระยะยำว และส่งเสริมกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยควำมพยำยำมดังกล่ำวต้องได้รับกำรสนับสนุนตำมควำมเหมำะสม 
รวมถึง กำรสนับสนุนจำกกลไกทำงเทคโนโลยี และผ่ำนช่องทำงทำงกำรเงิน (financial means) ของกลไก
ทำงกำรเงินภำยใต้อนุสัญญำ ส ำหรับแนวทำงควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำ และเอื้ออ ำนวยกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงต้นของวัฏจักรเทคโนโลยีแก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ  

๖. ต้องมีกำรสนับสนุน รวมถึงกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ ในกำรปฏิบัติตำมข้อนี้ 
รวมถึงเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ตำมช่วงต่ำง ๆ 
ของวัฏจักรเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรสนับสนุนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำร
ปรับตัว กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลกตำมที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ ต้องค ำนึงถึงข้อมูลที่
มีอยู่ของควำมพยำยำมที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ภำคีประเทศ
ก ำลังพัฒนำ 

 



ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

คณะท ำงำนเจรจำส ำหรับกำรประชุมภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

ข้อ ๑๑ 

๑. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำยใต้ควำมตกลงนี้ ควรยกระดับศักยภำพและควำมสำมำรถของภำคีประเทศก ำลัง
พัฒนำ โดยเฉพำะภำคีที่มีศักยภำพน้อยที่สุด อำท ิประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและประเทศที่มีควำมเปรำะบำง
อย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิ ประเทศก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะ
ขนำดเล็ก เพื่อด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึง ในบรรดำสิ่ง
ทั้งหลำย (inter alia) กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรปรับตัวและกำรลดก๊ำซเรือนกระจก และควรเอื้ออ ำนวยกำร
พัฒนำ เผยแพร่และถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (climate 
finance) มิติที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ฝึกอบรมและตระหนักรู้ของประชำชน และกำรสื่อสำรข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็วและโปร่งใส 

๒. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ควรก ำหนดโดยประเทศ ขึ้นอยู่และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ และ
เสริมสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของของภำคี โดยเฉพำะภำคีประเทศก ำลังพัฒนำซึ่งรวมถึงระดับประเทศ ระดับ
ย่อยของประเทศ (subnational) และระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ควรเป็นไปตำมบทเรียน 
รวมถึงบทเรียนจำกกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพภำยใต้อนุสัญญำ และควรเป็นกระบวนกำรที่ท ำซ้ ำอย่ำง
ต่อเนื่องที่มีประสิทธิผล ซึ่งสร้ำงกำรมีส่วนร่วม คำบเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ และตอบสนองต่อบทบำทหญิง
ชำย 

๓. ทุกภำคีควรร่วมมือกันเพื่อยกระดับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ เพื่อปฏิบัติตำม
ควำมตกลงนี้ โดยภำคีประเทศพัฒนำแล้ว ควรยกระดับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพแก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ 

๔. ทุกภำคีที่ยกระดับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ เพื่อปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ รวมถึง
ผ่ำนแนวทำงในระดับภูมิภำค ทวิภำคีและพหุภำคี ต้องแจ้งกำรด ำเนินงำนและมำตรกำรของกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ ควรแจ้งควำมก้ำวหน้ำที่เกิดขึ้นของกำรด ำเนินงำนด้ำน
แผน นโยบำย กิจกรรมหรือมำตรกำรของกำรเสริมสร้ำงศักยภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อปฏิบัติตำมควำม 
ตกลงน้ี 

๕. กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ต้องยกระดับผ่ำนกำรจัดกำรเชิงสถำบันที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ รวมถึงกำรจัดกำรเชิงสถำบันที่เหมำะสมที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้อนุสัญญำ ที่ท ำหน้ำที่
ภำยใต้ควำมตกลงนี้ ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส ในกำรประชุมสมัยที่ ๑ 
พิจำรณำและรับรองข้อตัดสินใจต่อกำรจัดกำรเชิงสถำบันส ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในเบื้องต้น  

 

ข้อ ๑๒ 

ภำคีต้องร่วมมือในกำรด ำเนินมำตรกำรตำมควำมเหมำะสม เพื่อยกระดับกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรตระหนัก
รู้ของประชำชน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของขั้นตอนเหล่ำน้ีต่อกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลงนี ้

 

 



ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

คณะท ำงำนเจรจำส ำหรับกำรประชุมภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

ข้อ ๑๓ 

๑. เพื่อสร้ำงควำมไว้ใจและควำมมั่นใจร่วมกันและเพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งกรอบ
ควำมโปร่งใสที่ยกระดับขึ้นจำกเดิมส ำหรับกำรด ำเนินงำนและกำรสนับสนุนโดยใหมีควำมยืดหยุ่นซึ่ง
ค ำนึงถึงศักยภำพที่แตกต่ำงกันของภำคีและต่อยอดจำกประสบกำรณ์ที่มีร่วมกัน 

๒. กรอบควำมโปร่งใสต้องให้ควำมยืดหยุ่นในกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติของข้อนี้ส ำหรับภำคีประเทศก ำลัง
พัฒนำที่ต้องกำรควำมยืดหยุ่นดังกล่ำว โดยเป็นไปตำมศักยภำพของภำคี ทั้งนี้ รูปแบบ กระบวนกำร
ขั้นตอน และแนวทำงที่ก ำหนดในวรรค ๑๓ ของข้อนี้ต้องสะท้อนถึงควำมยืดหยุ่นดังกล่ำว   

๓. กรอบควำมโปร่งใสต้องต่อยอดและยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมโปร่งใส (transparency 
arrangements) ภำยใต้อนุสัญญำ โดยตระหนักถึงสถำนกำรณ์พิเศษของประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและ
ประเทศก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก และต้องน ำไปปฏิบัติในลักษณะที่เอื้ออ ำนวย ไม่แทรกแซง ไม่มี
กำรลงโทษ ให้ควำมเคำรพต่ออ ำนำจอธิปไตยของประเทศ และหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงภำระที่ไม่จ ำเป็นแก่ภำคี  

๔. กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมโปร่งใสภำยใต้อนุสัญญำ รวมถึงรำยงำนแห่งชำติ (national communications) 
รำยงำนรำยสองปี (biennial reports) และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำยสองปี (biennial update reports) 
กำรทบทวนและตรวจประเมินระดับนำนำชำติ (international assessment and review) และกำร
วิเครำะห์และหำรือระดับนำนำชำติ (international consultation and analysis) จะต้องเป็นส่วนของ
ประสบกำรณ์ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรขั้นตอน และแนวทำงภำยใตว้รรค ๑๓ ของข้อนี้  

๕. ควำมมุ่งประสงค์ของกรอบควำมโปร่งใสด้ำนกำรด ำเนินงำน คือ กำรให้ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ ตำมที่ก ำหนดใน
ข้อ ๒ ของอนุสัญญำ รวมถึงควำมชัดเจนและกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรบรรลุกำรมีส่วนร่วมที่
ประเทศก ำหนดของแต่ละภำคีตำมข้อ ๔ และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวของภำคีตำมข้อ ๗ ซึ่งรวมถึง
แนวปฏิบัติที่ดี กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ ควำมต้องกำร และสิ่งที่ยังขำด เพื่อใช้ประกอบกำรทบทวน
สถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลกตำมข้อ ๑๔  

๖. ควำมมุ่งประสงค์ของกรอบควำมโปร่งใสด้ำนกำรสนับสนุน คือ กำรให้ควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรให้และรับ
กำรสนับสนุนโดยแต่ละภำคีที่เกี่ยวข้อง ในบริบทของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ตำมข้อ ๔, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๑ และกำรให้ภำพรวมทั้งหมดเท่ำที่จะท ำได้ของกำรให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินโดยรวม เพื่อใช้ประกอบกำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลกตำมข้อ ๑๔  

๗. แต่ละภำคีต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ  

(เอ) รำยงำนบัญชีของประเทศที่แสดงกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์จำก
แหล่งก ำเนิดและกำรก ำจัดโดยแหล่งดูดซับก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งได้จัดท ำโดยใช้ระเบียบวิธีตำมแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ดีที่ได้รับกำรยอมรับจำกคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และได้ตกลงร่วมกันโดยที่ประชุมรัฐภำคีที่ท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส และ 

(บี) ข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนและกำรบรรลุกำรมีส่วน
ร่วมที่ประเทศก ำหนดของภำคีตำมข้อ ๔  



ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

คณะท ำงำนเจรจำส ำหรับกำรประชุมภำยใต้กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

๘. แต่ละภำคีควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรปรับตัวตำมข้อ ๗ 
ตำมควำมเหมำะสม 

๙. ภำคีประเทศพัฒนำแล้วต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ ที่ได้ให้แก่ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำตำมข้อ ๙, ๑๐ และ ๑๑ และภำคีอื่น ๆ ที่ให้กำร
สนับสนุนควรให้ข้อมูลดังกล่ำวเช่นกัน   

๑๐. ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพที่ต้องกำรและที่ได้รับตำมข้อ ๙, ๑๐ และ ๑๑ 

๑๑. ข้อมูลที่ส่งโดยแต่ละภำคีตำมที่ก ำหนดในวรรค ๗ และ ๙ ของข้อนี้ ต้องผ่ำนกำรทบทวนของผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนเทคนิค (technical expert review) ตำมข้อตัดสินใจที่ 1/CP.21 กระบวนกำรทบทวนดังกล่ำวต้อง
รวมถึงควำมช่วยเหลือในกำรบ่งชี้ควำมต้องกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพส ำหรับภำคีประเทศก ำลัง
พัฒนำที่ต้องกำรกำรเสริมสร้ำงศักยภำพดังกล่ำว โดยเป็นไปตำมศักยภำพของภำคีนั้น นอกจำกนี้ แต่ละ
ภำคีต้องมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำถึงควำมก้ำวหน้ำ ในลักษณะที่เอื้ออ ำนวย ในระดับพหุภำคี โดย
ค ำนึงถึงกำรด ำเนินงำนในข้อ ๙ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องและกำรบรรลุกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศ
ก ำหนด  

๑๒. กำรทบทวนของผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคในวรรคนี้ต้องประกอบด้วยกำรพิจำรณำถึงกำรสนับสนุนที่ภำคีให้ 
ตำมที่เกี่ยวข้อง และกำรด ำเนินงำนและกำรบรรลุกำรมีส่วนร่วมที่ก ำหนดโดยประเทศของภำคี กำร
ทบทวนดังกล่ำวต้องบ่งชี้ถึงสิ่งที่ภำคีสำมำรถปรับปรุงให้ดีขึ้น และรวมถึงกำรทบทวนควำมสอดคล้องของ
ข้อมูลกับรูปแบบ กระบวนกำรขั้นตอน และแนวทำงตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรค ๑๓ ของข้อนี้ โดยค ำนึงถึง
ควำมยืดหยุ่นที่ให้แก่ภำคีตำมวรรค ๒ ของข้อนี้ กำรทบทวนน้ีต้องให้ควำมสนใจโดยเฉพำะกับขีด
ควำมสำมำรถของประเทศที่เกี่ยวข้องและสถำนกำรณ์ของภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ  

๑๓. ที่ประชุมรัฐภำคีที่ท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส ในกำรประชุมสมัยที่ ๑ ต้องรับรอง
รูปแบบ กระบวนกำรขั้นตอน และแนวทำงร่วม ส ำหรับควำมโปร่งใสด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำร
สนับสนุน ตำมควำมเหมำะสม โดยต่อยอดจำกประสบกำรณ์กำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมโปร่งใส
ภำยใต้อนุสัญญำ และขยำยควำมจำกบทบัญญัติในข้อนี้  

๑๔. ต้องมีกำรสนับสนุนแก่ประเทศก ำลังพัฒนำในกำรปฏิบัตติำมข้อนี้  

๑๕. อีกทั้งต้องมีกำรสนับสนุนส ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพที่เกี่ยวข้องกับควำมโปร่งใสแก่ภำคีประเทศก ำลัง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   

 

ข้อ ๑๔ 

๑. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสต้องทบทวนกำรด ำเนินงำนของควำมตก
ลงน้ีเป็นระยะ เพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำในภำพรวม ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของควำมตกลงนี้และ
เป้ำหมำยระยะยำวของควำมตกลง (ซึ่งเรียกว่ำ “กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลก” 
(global stocktake)) กำรทบทวนนีต้้องท ำในลักษณะที่ครอบคลุมและเอื้ออ ำนวย โดยพิจำรณำกำรลดก๊ำซ
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เรือนกระจก กำรปรับตัว กลไกกำรด ำเนินงำนและกำรสนับสนุน และค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและ
วิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่  

๒. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสต้องเริ่มกำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำร
ด ำเนินงำนระดับโลกครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖) และทุกห้ำปีหลังจำกนั้น เว้นแต่ที่ประชุมรัฐ
ภำคีซึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสตัดสินใจเป็นอย่ำงอื่น 

๓. ผลลัพธ์ของกำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลกต้องแจ้งภำคีเพื่อปรับปรุงและยกระดับ
กำรด ำเนินงำนและกำรสนับสนุนที่สองคล้องกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับควำมตกลงนี้ ตำมที่ประเทศ
ก ำหนด รวมทั้งยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนภูมิอำกำศ 

 

ข้อ ๑๕ 

๑. ให้จัดตั้งกลไกเพื่อเอื้ออ ำนวยในกำรปฏิบัติตำมและส่งเสริมกำรบังคับใชบ้ทบญัญัติต่ำง ๆ ของควำมตกลงนี้  

๒. กลไกที่ก ำหนดในวรรค ๑ ของข้อนี้ ต้องประกอบด้วยคณะกรรมกำรคณะหนึ่งซึ่งต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญและ
ด ำเนินงำนในลักษณะที่เอื้ออ ำนวย และปฏิบัติหน้ำที่ในลักษณะที่โปร่งใส ไม่เป็นปฏิปักษ์ และไม่ลงโทษ 
คณะกรรมกำรต้องให้ควำมสนใจเป็นกำรเฉพำะต่อขีดควำมสำมำรถและสถำนกำรณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องของภำคี  

๓. คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรตำมรูปแบบและกระบวนกำรขั้นตอนตำมที่ได้รับรองโดยที่ประชุมรัฐภำคีซึ่ง
ท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส ในกำรประชุมสมัยที่ ๑ และรำยงำนประจ ำปีต่อที่ประชุมรัฐ
ภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคี
ควำมตกลงปำรีส 

 

ข้อ ๑๖ 

๑. ให้ที่ประชุมรัฐภำคี ในฐำนะที่เป็นองค์กรสูงสุดของอนุสัญญำ ท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมภำคีควำมตกลงนี้  

๒. ภำคีอนุสัญญำที่ไม่ใช่ภำคีควำมตกลงนี้อำจเข้ำร่วมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ในกำรพิจำรณำต่ำง ๆ ของสมัย
ประชุมใด ๆ ของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมภำคีควำมตกลงนี้ได้ เมื่อที่ประชุมรัฐภำคีท ำ
หน้ำที่เป็นที่ประชุมภำคีควำมตกลงนี้ ข้อตัดสินใจต่ำงๆ ภำยใต้ควำมตกลงนี้ต้องกระท ำโดยภำคีของควำม
ตกลงน้ีเท่ำนั้น  

๓. เมื่อที่ประชุมรัฐภำคีท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมภำคีควำมตกลงนี้ สมำชิกใด ๆ ของส ำนักงำน (Bureau) ของที่
ประชุมรัฐภำคีที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนของภำคีอนุสัญญำ แต่ในขณะนั้นมิได้เป็นภำคีของควำมตกลงนี้ จะถูก
แทนโดยสมำชิกเพิ่มเติมที่ได้รับกำรเลือกตั้งโดยและจำกบรรดำภำคีของควำมตกลงนี้  

๔. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสที่ต้องทบทวนกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้
เป็นประจ ำ และต้องก ำหนดข้อตัดสินใจต่ำงๆ ที่จ ำเป็นภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของตน เพื่อส่งเสริมให้กำร
ปฏิบัติตำมควำมตกลงน้ีเกิดประสิทธิผล ที่ประชุมต้องท ำหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมควำมตกลงนี้และ
ต้อง  
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(เอ) จัดตั้งองค์กรย่อยดังกล่ำว ตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ และ  

(บี) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ดังกล่ำว ตำมที่อำจก ำหนดเพ่ือกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้  

๕. ระเบียบข้อบังคับของที่ประชุมรัฐภำคีและกฎระเบียบทำงกำรเงินที่ใช้บังคับภำยใต้อนุสัญญำต้องน ำมำใช้
บังคับภำยใต้ควำมตกลงนี้โดยอนุโลม เว้นแต่ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลง
ปำรีสอำจตัดสินใจเป็นอย่ำงอื่นโดยฉันทำมต ิ 

๖. ให้ส ำนักเลขำธิกำรจัดกำรประชุมสมัยแรกของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลง
ปำรีสพร้อมกับกำรประชุมรัฐภำคีอนุสัญญำที่จัดครั้งแรก หลังจำกวันที่ควำมตกลงนี้มีผลใช้บังคับ กำร
ประชุมสำมัญสมัยต่อไปของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสต้องจัดขึ้น
พร้อมกับกำรประชุมสำมัญของที่ประชุมรัฐภำคี เว้นแต่ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคี
ควำมตกลงปำรีสตัดสินใจเป็นอย่ำงอ่ืน  

๗. กำรประชุมสมัยวิสำมัญของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสต้องจัดขึ้นใน
เวลำอื่นตำมที่ที่ประชุมภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมภำคีของควำมตกลงปำรีสอำจเห็นว่ำจ ำเป็น หรือโดย
กำรร้องขอเป็นลำยลักษณ์อักษรของภำคีใด ๆ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำกำรร้องขอนั้นได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคี
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของภำคี ภำยในหกเดือนที่มีค ำร้องขอซึ่งส ำนักเลขำธิกำรได้แจ้งถึงภำคีอื่น ๆ   

๘. สหประชำชำติและองค์กำรช ำนัญพิเศษแห่งสหประชำชำติและทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
ตลอดจนรัฐสมำชิกใดขององค์กำรเหล่ำนั้น หรือผู้สังเกตกำรณ์ในองค์กำรเหล่ำนั้นที่มิได้เป็นภำคีอนุสัญญำ 
อำจมีผู้แทนเข้ำร่วมในสมัยประชุมต่ำง ๆ ของที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลง
ปำรีส ในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ได้ องค์กรหรือหน่วยงำนใด ไม่ว่ำในระดับประเทศ หรือระหว่ำงประเทศ ที่
เป็นของรัฐบำลหรือไม่ได้เป็นของรัฐบำลซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมตกลงนี้ และได้แจ้งแก่
ส ำนักเลขำธิกำรถึงควำมประสงค์ของตนที่จะมีผู้แทนในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ในสมัยประชุมของที่ประชุมรัฐ
ภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส เว้นแต่มีภำคีอย่ำงน้อยที่สุดหนึ่งในสำมของภำคีที่เข้ำ
ประชุมคัดค้ำน กำรรับและกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้สังเกตกำรณ์ต้องอยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบข้อบังคับ
ตำมทีก่ ำหนดในวรรค ๕ ของข้อนี้  

 

ข้อ ๑๗ 

๑. ให้ส ำนักเลขำธิกำรที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อ ๘ ของอนุสัญญำท ำหน้ำที่เป็นส ำนักเลขำธิกำรของควำมตกลงนี้  

๒. ข้อ ๘ วรรค ๒ ของอนุสัญญำในเรื่องหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำร และข้อ ๘ วรรค ๓ ของอนุสัญญำในเรื่อง
กำรจัดกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำร ต้องน ำมำใช้บังคับกับควำมตกลงนี้โดยอนุโลม 
นอกจำกนี้ ส ำนักเลขำธิกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยภำยใต้ควำมตกลงนี้และที่ที่ประชุมรัฐภำคี
ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตก
ลงปำรีสได้มอบหมำย   
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ข้อ ๑๘ 

๑. ให้องค์กรย่อยเพื่อให้ค ำปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรย่อยด้ำนกำรด ำเนินงำนที่จัดตั้ง
โดยข้อ ๙ และ ๑๐ ของอนุสัญญำ ท ำหน้ำที่เป็นองค์กรย่อยเพื่อให้ค ำปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีและองค์กรย่อยด้ำนกำรด ำเนินงำนของควำมตกลงนี้ ตำมล ำดับ บทบัญญัติต่ำง ๆ ของอนุสัญญำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสององค์กรย่อยนี้ต้องน ำมำใช้บังคับกับควำมตกลงนี้โดยอนุโลม กำร
ประชุมสมัยต่ำง ๆ ขององค์กรย่อยเพื่อให้ค ำปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและองค์กรย่อยด้ำน
กำรด ำเนินงำนของควำมตกลงนี้ต้องจัดขึ้นพร้อมกับกำรประชุมขององค์กรย่อยเพื่อให้ค ำปรึกษำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรย่อยด้ำนกำรด ำเนินงำนของอนุสัญญำตำมล ำดับ  

๒. ภำคีของอนุสัญญำที่ไม่ได้เป็นภำคีของควำมตกลงนี้อำจเข้ำร่วมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ในกระบวนกำร
พิจำรณำต่ำง ๆ ของกำรประชุมสมัยใด ๆ ขององค์กรย่อย เมื่อองค์กรย่อยต่ำง ๆ ท ำหน้ำที่เป็นองค์กรย่อย
ของควำมตกลงนี้ ข้อตัดสินใจต่ำง ๆ ภำยใต้ควำมตกลงนี้ต้องกระท ำโดยภำคีที่เป็นภำคีของควำมตกลงนี้
เท่ำนั้น  

๓. เมื่อองค์กรย่อยที่จัดตั้งขึ้นโดยข้อ ๙ และ ๑๐ ของอนุสัญญำ ปฏิบัติหน้ำที่ของตนในเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
ควำมตกลงนี้ สมำชิกใด ๆ ของส ำนักงำนขององค์กรย่อยเหล่ำนั้นที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้แทนของภำคีของ
อนุสัญญำ แต่ในขณะนั้นมิได้เป็นภำคีของควำมตกลงนี้ ต้องถูกแทนโดยสมำชิกเพิ่มเติมที่ได้รับกำรเลือกตั้ง
โดยและจำกบรรดำภำคีของควำมตกลงนี้  

 

ข้อ ๑๙ 

๑. ให้องค์กรย่อยต่ำง ๆ หรือสถำบันอ่ืน ๆ ที่ได้รับกำรจัดตั้งโดยหรืออยู่ภำยใต้อนุสัญญำ นอกเหนือจำกองค์กร
ย่อยหรือสถำบันต่ำง ๆ ที่อ้ำงถึงในควำมตกลงนี้ ท ำหน้ำที่ให้กับควำมตกลงนี้ตำมข้อตัดสินใจของที่ประชุม
รัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีส  ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคี
ควำมตกลงปำรีสต้องก ำหนดหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่จะให้องค์กรย่อยหรือสถำบันดังกล่ำวนั้นปฏิบัติ   

๒. ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำมตกลงปำรีสอำจให้แนวทำงเพิ่มเติมต่อองค์กรย่อย
และสถำบันดังกล่ำวนั้น  

 

ข้อ ๒๐ 

๑. ควำมตกลงนี้ต้องเปิดให้ลงนำม และต้องได้รบักำรให้สัตยำบัน กำรยอมรับ หรือควำมเห็นชอบจำกรัฐต่ำง ๆ 
และองค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคที่เป็นภำคีอนุสัญญำ ควำมตกลงนี้ต้องเปิดให้ลงนำม ณ 
ส ำนักงำนใหญ่สหประชำชำติ ณ นครนิวยอร์ก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษำยน ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ถึงวันที่ 
๒๑ เมษำยน ค.ศ. ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐) หลังจำกนั้น ควำมตกลงนี้ต้องเปิดให้ภำคยำนุวัตินับจำกวันที่ถัด
จำกวันที่ปิดกำรลงนำม ทั้งนี้ สัตยำบันสำร สำรกำรยอมรับ สำรกำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัติสำร 
ต้องส่งมอบไว้ที่ผู้เก็บรักษำ   

๒. องค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคใด ๆ ที่เป็นภำคีควำมตกลงนี้ โดยไม่มีรัฐสมำชิกขององค์กำรเป็น
ภำคีควำมตกลงนี้ ต้องผูกพันตำมพันธกรณีทั้งปวงภำยใต้ควำมตกลงนี้ ในกรณีที่องค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจ
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ระดับภูมิภำคมีรัฐสมำชิกหนึ่งหรือมำกกว่ำเป็นภำคีควำมตกลงนี้ องค์กำรและรัฐสมำชิกขององค์กำรต้อง
ตัดสินใจในเรื่องควำมรับผิดชอบขององค์กำรฯ และรัฐสมำชิกของตนในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีต่ำง ๆ 
ภำยใต้ควำมตกลงนี้ ในกรณีเช่นว่ำนั้น องค์กำรนั้นและรัฐสมำชิกขององค์กำร ต้องไม่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิต่ำง ๆ 
ภำยใต้ควำมตกลงนี้ในเวลำเดียวกัน   

๓. ในสัตยำบันสำร สำรกำรยอมรับ สำรกำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัติสำรขององค์กำรนั้น องค์กำร
ร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคต้องประกำศขอบเขตอ ำนำจของตนเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยใต้ควำม
ตกลงนี้ไว้ องค์กำรเหล่ำนี้ต้องแจ้งผู้เก็บรักษำเกี่ยวกับข้อแก้ไขใด ๆ ที่ส ำคัญในเรื่องขอบเขตอ ำนำจของตน
ด้วย ซึ่งผู้เก็บรักษำต้องแจ้งให้ภำคีต่ำง ๆ ทรำบตำมล ำดับ   

 

ข้อ ๒๑ 

๑. ควำมตกลงนี้ต้องมีผลใช้บังคับในวันที่สำมสิบหลังจำกวันที่ภำคีอนุสัญญำอย่ำงน้อยที่สุด ๕๕ ภำคี ซึ่งมีกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวมกันอย่ำงน้อยที่สุดประมำณร้อยละ ๕๕ ของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด 
ได้มอบสัตยำบันสำร สำรกำรยอมรับ สำรกำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัติสำร  

๒. เพื่อวัตถุประสงค์ที่จ ำกัดตำมวรรค ๑ ของข้อนี้เท่ำนั้น “กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งหมด” หมำยถึง 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกล่ำสุดที่ได้รับแจ้งจำกภำคีอนุสัญญำ ในวันหรือก่อนวันที่รับรองควำมตก
ลงนี้  

๓. ส ำหรับแต่ละรัฐหรือองค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคแต่ละแห่งที่ให้สัตยำบัน ยอมรับ หรือเห็นชอบ
ควำมตกลงนี้ หรือภำคยำนุวัติเข้ำเป็นภำคีควำมตกลงนี้หลังจำกที่เงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้
ส ำหรับกำรมีผลใช้บังคับของควำมตกลงนี้ได้รับกำรด ำเนินกำรโดยครบถ้วนแล้ว ควำมตกลงนี้ ต้องมีผลใช้
บังคับในวันที่สำมสิบหลังจำกวันที่รัฐหรือองค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคดังกล่ำวนั้นได้มอบ
สัตยำบันสำร สำรกำรยอมรับ สำรกำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัติสำรของตน  

๔. เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของวรรค ๑ ของข้อนี้ ตรำสำรใด ๆ ที่องค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคได้มอบ
ไว้ ต้องไม่ให้นับเป็นจ ำนวนตรำสำรเพ่ิมเติมจำกตรำสำรที่รัฐสมำชิกขององค์กำรนั้นได้มอบแล้ว  

 

ข้อ ๒๒ 

บทบัญญัติต่ำง ๆ ในข้อ ๑๕ ของอนุสัญญำเกี่ยวกับกำรรับรองข้อแก้ไขต่ำง ๆ ของอนุสญัญำ ต้องน ำมำใช้
บังคับกับควำมตกลงน้ีโดยอนุโลม  

 

ข้อ ๒๓ 

๑. บทบัญญัติต่ำง ๆ ในข้อ ๑๖ ของอนุสัญญำเกี่ยวกับกำรรับรองและกำรแก้ไขภำคผนวกต่ำง ๆ ของ
อนุสัญญำ ต้องน ำมำใช้บังคับกับควำมตกลงนี้โดยอนุโลม  

๒. ภำคผนวกต่ำง ๆ ของควำมตกลงนี้ต้องประกอบเป็นส่วนหนึ่งของควำมตกลงนี้ และเว้นแต่จะได้บัญญัติ
อย่ำงแจ้งชัดไว้เป็นอย่ำงอื่น กำรอ้ำงถึงควำมตกลงนี้จะเป็นกำรอ้ำงถึงภำคผนวกใด ๆ ของควำมตกลงนี้
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พร้อมกันด้วย ภำคผนวกดังกล่ำวนั้นต้องจ ำกัดอยู่ที่รำยชื่อ แบบฟอร์ม และเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเป็นกำร
อธิบำยทำงวิทยำศำสตร์ เทคนิค กระบวนกำรหรือกำรบริหำรจัดกำร  

 

ข้อ ๒๔ 

บทบัญญัติต่ำง ๆ ในข้อ ๑๔ ของอนุสัญญำเกี่ยวกับกำรระงับข้อพิพำทต้องน ำมำใช้บังคับกับควำมตกลงนี้โดย
อนุโลม 

 

ข้อ ๒๕ 

๑. แต่ละภำคีจะมีหนึ่งคะแนนเสียง เว้นแต่ตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรค ๒ ของข้อน้ี  

๒. องค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคต้องใช้สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงของตน ในเรื่องที่อยู่ภำยในขอบ
อ ำนำจขององค์กำร โดยมีจ ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนของรัฐสมำชิกขององค์กำรที่เป็นภำคีควำมตกลงนี้ 
องค์กำรเช่นว่ำนั้นต้องไม่ใช้สิทธิกำรลงคะแนนเสียงของตน หำกรัฐสมำชิกใด ๆ ขององค์กำรได้ใช้สิทธิกำร
ลงคะแนนเสียง และในทำงกลับกัน  

 

ข้อ ๒๖ 

ให้เลขำธิกำรสหประชำชำติเป็นผู้เก็บรักษำควำมตกลงนี้ 

 

ข้อ ๒๗ 

กำรต้ังข้อสงวนต่ำง ๆ ต่อควำมตกลงนี้จะกระท ำมิได้  

 

ข้อ ๒๘ 

๑. ในเวลำใด ๆ หลังจำกครบสำมปีนับจำกวันที่ควำมตกลงนี้มีผลใช้บังคับกับภำคีใด ภำคีนั้นอำจถอนตัวจำก
ควำมตกลงนี้ได้ โดยกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้เก็บรักษำ  

๒. กำรถอนตัวเช่นว่ำนั้นจะมีผลหลังพ้นหนึ่งปีนับจำกวันที่ผู้เก็บรักษำได้รับกำรแจ้งกำรถอนตัว หรือในวัน
หลังจำกนั้นตำมที่อำจจะระบุไว้ในกำรแจ้งกำรถอนตัว  

๓. ภำคีใดที่ได้ถอนตัวจำกอนุสัญญำจะถือว่ำได้ถอนตัวจำกควำมตกลงนี้ด้วย  

 

ข้อ ๒๙ 

ต้นฉบับของควำมตกลงนี้ ซึ่งตัวบทเป็นภำษำอำหรับ ภำษำจีน ภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศส ภำษำรัสเซีย และ
ภำษำสเปน มีควำมถูกต้องเท่ำเทียมกัน จะมอบไว้กับเลขำธิกำรสหประชำชำติ   
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ท ำขึ้น ณ กรุงปำรีส เมื่อวันที่สิบสองของเดือนธันวำคม คริสตศักรำชสองพันสิบห้ำ  

เพื่อเป็นพยำนแก่กำรน้ี ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจอย่ำงถูกต้องเพื่อกำรนั้น จึงได้ลงนำมในควำมตก
ลงนี้   
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ภาคผนวก 
ตารางค าแปลความตกลงปารีส 

ค าศพัท์เฉพาะและค าศัพท์ทีม่ีการใช้หลายครั้ง 
ค าศพัท ์ ค าแปลที่ใช ้
acceptance, instrument of acceptance กำรยอมรับ, สำรกำรยอมรับ 
accession, instrument of accession ภำคยำนุวัติ, ภำคยำนุวัตสิำร 
approval, instrument of approval ควำมเห็นชอบ, สำรกำรให้ควำมเห็นชอบ 
action กำรด ำเนินงำน / กิจกรรม 
adaptation communication รำยงำนด้ำนกำรปรับตัว 
ambition ควำมพยำยำม 
amendment ข้อแก้ไข 
annex ภำคผนวก 
anthropogenic โดยมนุษย ์
Article ข้อ 
best available science วิทยำศำสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู ่
biennial report รำยงำนรำยสองปี 
biennial update report รำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำยสองปี 
bureau ส ำนักงำน 
Cancun Adaptation Framework กรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัวแคนคูน 
capacity-building กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
climate finance เงินทุนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
climate resilience ภูมิต้ำนทำนและควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวจำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
common but differentiated responsibilities 
and respective capabilities, in the light of 
different national circumstances 

ควำมรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่ำง โดย
ค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของแต่ละภำคี ตำม
สถำนกำรณ์ของประเทศที่แตกต่ำงกัน 

common concern of humankind ข้อกังวลร่วมกันของมนุษยชำต ิ
common time frames กรอบระยะเวลำร่วม 
Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Paris Agreement 

ที่ประชุมรัฐภำคีซึ่งท ำหน้ำที่เป็นที่ประชุมรัฐภำคีควำม
ตกลงปำรีส 

consensus ฉันทำมต ิ
country-driven ก ำหนดโดยประเทศ 
Decision ข้อตัดสินใจ 
Depositary ผู้เก็บรักษำ 
developing country Parties ภำคีประเทศก ำลังพัฒนำ 
developed country Parties ภำคีประเทศพัฒนำแล้ว 
Durban Platform for Enhanced Action ที่ประชุมเดอร์บันเพื่อกำรยกระดับกำรด ำเนินงำน 
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ค าศพัท ์ ค าแปลที่ใช ้
economic diversification ควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ 
economy-wide absolute emission reduction 
targets 

เป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทีล่ดได้จริง
และครอบคลมุทุกภำคเศรษฐกิจ 

economy-wide emission reduction and 
limitation targets 

เป้ำหมำยกำรลดหรือจ ำกัดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทกุภำคเศรษฐกิจ 

effective มีประสิทธิผล 
efficient มีประสิทธิภำพ 
effort ควำมพยำยำม 
equity ควำมเป็นธรรม 
enhance ยกระดับ/ ส่งเสริม 
enter into force มีผลบังคับใช ้
environmental integrity ควำมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม 
facilitate เอื้ออ ำนวย 
framework กรอบกำรด ำเนินงำน 
gender-responsive ตอบสนองต่อบทบำทหญิงชำย 
global stocktake กำรทบทวนสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนระดับโลก 
good practices แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี 
guidance แนวทำง 
host Party ภำคีที่กิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจกต้ังอยู่ 
implementation กำรด ำเนินงำน / กำรปฏิบัติตำม 
in accordance with ตำม / โดยเป็นไปตำม 
indigenous peoples ชนพ้ืนเมือง 
institutional arrangement กำรจดักำรเชิงสถำบัน 
inter alia ในบรรดำสิ่งทั้งหลำย 
intergenerational equity ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนต่ำงรุ่น 
Intergovernmental Panel on Climate Change คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
international assessment and review กำรทบทวนและตรวจประเมินระดับนำนำชำติ 
International Atomic Energy Agency ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ 
international consultation and analysis กำรวิเครำะห์และหำรือระดับนำนำชำติ 
internationally transferred mitigation 
outcomes 

ผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ถ่ำยโอนระหว่ำงประเทศ 

joint mitigation and adaptation approaches แนวทำงร่วมเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจกและปรับตัว 
least developed countries ภำคีประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 
livelihoods กำรด ำรงชีวิต 
loss and damage กำรสูญเสียและควำมเสียหำย 
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ค าศพัท ์ ค าแปลที่ใช ้
low greenhouse gas emissions development กำรพัฒนำที่ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ 
means of implementation กลไกกำรด ำเนินงำน 
methodologies ระเบียบวิธี 
mitigation กำรลดก๊ำซเรือนกระจก 
modalities รูปแบบ 
mutatis mutandis โดยอนุโลม 
national adaptation plan แผนกำรปรับตัวแห่งชำติ 
national communication รำยงำนแห่งชำต ิ
need ควำมจ ำเป็น/ควำมต้องกำร 
nationally determined contributions กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด 
paragraph วรรค 
Parties ภำคี 
pathway แนวทำง 
poverty eradication กำรขจัดควำมยำกจน 
pre-industrial levels ยุคก่อนอุตสำหกรรม 
“prepare, communicate and maintain 
successive nationally determined 
contributions” 

จัดท ำ แจ้ง และจัดให้มีกำรมสี่วนร่วมที่ประเทศ
ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง 

procedures กระบวนกำรขั้นตอน 
progression ควำมก้ำวหน้ำ 
provision บทบัญญัต ิ
public access to information กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน 
public awareness กำรตระหนักรู้ของประชำชน 
public participation กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
Public registry ระบบทะเบียนสำธำรณะ 
purpose ควำมมุ่งประสงค ์
ratification, instrument of ratification กำรให้สัตยำบัน, สัตยำบันสำร 
regional economic integration organizations องค์กำรร่วมทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค 
removal กำรก ำจัด 
reservation ข้อสงวน 
reservoirs กำรกักเก็บ 
response measures มำตรกำรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 
results-based payments กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเมื่อเกิดผลสมัฤทธ์ในกำร

ด ำเนินงำน 
secretariat ส ำนักเลขำธิกำร 
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ค าศพัท ์ ค าแปลที่ใช ้
Secretary-General เลขำธิกำร 
session สมัย 
sinks กำรดูดซับ 
small island developing States ประเทศก ำลังพัฒนำที่เป็นเกำะขนำดเล็ก 
sources แหล่งก ำเนิด 
special circumstance สถำนกำรณ์พิเศษ 
subnational ระดับย่อยของประเทศ 
Subsidiary Body for Implementation องค์กรย่อยด้ำนกำรด ำเนินงำน 
Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice 

องค์กรย่อยเพ่ือให้ค ำปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

sustainable development กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
technical expert review กำรทบทวนของผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคนิค 
those that are particularly vulnerable to the 
adverse effects of climate change 

ที่มีควำมเปรำะบำงอย่ำงยิ่งต่อผลกระทบทำงลบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

กรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

United Nations specialized agencies องค์กำรช ำนำญพิเศษแห่งสหประชำชำติ 
vice versa ในทำงกลับกัน 
Warsaw International Mechanism for Loss and 
Damage associated with Climate Change 
Impacts 

กลไกระหว่ำงประเทศวอร์ซอส ำหรับกำรสูญเสียและ
ควำมเสียหำยเกี่ยวข้องกับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

 

 

 

 


