اتفاق باريس
إن األطراف يف هذا االتفاق،
باعتبارها أطرافاً يف اتفاقية األمةا احتةةاإل ارطاربة بتةرين تنةخ احملةار ،احتةار إاي ةا في ةا بلة
ب "االتفاقي "،
احعزز احملتري مبوجة احقةرر /1م أ 11-ااصةادر عة
وإذ تع ل مبقتضى ممل اج دبربان الع ل ّ
مؤمتر األطراف يف االتفاقي يف دورته ااسابع عترإل،
وس ةةعياً ممل ةةا إىل حتقي ةةد ه ةةاف االتفاقي ة واساد ةةاداً مبباد ةةا ،مب ةةا يف ذا ةةب مب ةةاأ ار ص ةةاف
واحسؤوايات احتاك وإن كا ت متبابمل ومراعاإل قارات كل طرف ،يف ضوء ااظروف ااوطملي احختلف ،
وإذ تارك احلاجة إىل تصة ّا فعةات وتةارل الت ابةا احلة ااةذ بتةاله تنةخ احملةار ،اسةتملاداً
إىل أفضل احعارف ااعل ي احتاح ،
وإذ تةةارك أبضةاً االحتياجةةات اّة ّادإل وااظةةروف الالة البلةةاان ااملامية األطةراف ،ال سةةي ا
تلب ااقابل التريثر بوجه خاص باآلثار ااضارإل اتنخ احملار ،وفد ما تملص عليه االتفاقي ،
وإذ تضةةيف يف اعتبارهةةا علةةى لةةو كامةةل االحتياجةةات اّةةادإل واألوضةةاة الالة ألقةةل اابلةةاان
منواً في ا بتصل بت وبل ااتاملواوجيا و قل ا،
وإذ تةةارك أن األط ةراف قةةا ال تتةةريثر بتنةةخ احملةةار فةس ة  ،بةةل أبض ةاً بخثةةار ااتةةاابخ احتخةةذإل
التصا اه،
وإذ تؤكةةا مةةا ارجةراءات احتعلقة بتنةةخ احملةةار وع ليةةات ااتصةةا اةةه ويثةةار مة ع قة وثيقة
بااولوت احملصف إىل ااتمل ي احستاام وااقضاء على اافقر،
وإذ تة ةةارك األواوب ة ة األساسة ةةي احت ثل ة ة يف ض ة ة ان األم ة ة اانة ةةذا وااقضة ةةاء علة ةةى ا ة ةةوة،
وبريوجه قابلي تريثر ظا ار تاج اانذا بصف خال باآلثار ااضارإل اتنخ احملار،
وإذ تض ةةيف يف اعتباره ةةا ض ةةرورإل حتقي ةةد ااتة ةةوت ااع ةةادت الق ةةوجي ااعامل ة وإل ةةاد ااع ةةل ااا ةةر
وااوظا ف اا ق  ،وفقاً األواوبات ارمنا ي اّادإل وطملياً،

وإذ تقةةرّ بةةرين تنةةخ احملةةار بتةةال دةةا ً متةةاكاً البت ةرب  ،وأ ةةه بملبن ة األط ةراف ،عملةةا ا ةةاذ
ارجراءات التصا اتنخ احملار ،أن حتام وتعزز وتراعة مةا بقةيف علةى كةل ممل ةا مة ااتزامةات متعلقة
حبق ة ةةوق ار س ة ةةان ،واحل ة ةةد يف ااص ة ةةة  ،وحق ة ةةوق اات ة ةةعو األل ة ةةلي وا ت ع ة ةةات اّلية ة ة واح ة ةةاجرب
واألطف ةةات واألد ةةخاص ذو ارعاقة ة واألد ةةخاص اا ةةذب بعيت ةةون أوض ةةاعاً هتة ة  ،واحل ةةد يف ااتمل ية ة ،
فض ً ع احساواإل بني ا ملسني ومتاني احرأإل وار صاف بني األجيات،
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وخزا ةةات ةةازات ااافي ة احتةةار
وإذ تقةةر بريمهي ة أن ظحتفةةُ وتظعة ّةزز ،حس ة االقتضةةاء ،بواايةةيف ّ
إاي ا يف االتفاقي ،
وإذ ت حةةُ أمهية كفااة م سة م نيةةيف ااةملظا ارباواوجية  ،مبةةا في ةةا اّي ةةات ،واابة م ااتملةةوة
اابيواةةوج  ،وهةةو مةةا تع ة ّ عملةةه بع ة ااثقافةةات ب "أمملةةا األر ،"،وإذ تتةةخ إىل أمهي ة مف ةةوم "ااعااا ة
احملاخي " ااجي اابع  ،وذاب عملا ا اذ إجراءات التصا اتنخ احملار،
وإذ تؤكةةا أمهي ة ااتعلةةيا وااتةةارب وااتوعي ة ااعام ة ومتةةارك ا
وااتعاون على نييف احستوبات يف احسا ل اايت بتملاوهلا هذا االتفاق،

ةةور وول ةواه إىل احعلومةةات

وإذ تةارك أمهية متةارك نيةةيف مسةةتوبات احلاةا واتلةةف ا ةةات اافاعلة  ،وفقةاً التتةربعات
ااوطملي اال م األطراف ،يف ااتصا اتنخ احملار،
وإذ ت ةةارك أبضة ةاً أن أمن ةةاع ااع ةةي احس ةةتاام وأمن ةةاع االس ةةت ك وار ت ةةاج احس ةةتاام  ،اا ةةيت
تض ليف في ا اابلاان احتقام األطراف باور رباد  ،تؤد دوراً هاماً يف ااتصا اتنخ احملار،
قا اتفقت على ما بل :

المادة 1
أل را ،هذا االتفاق ،تمل بد ااتعاربف ااواردإل يف احادإل  1م االتفاقي  .وبارضاف إىل ذاب:
(أ) بظقصا بة ص ل "االتفاقي " اتفاقي األمةا احتةةاإل ارطاربة بتةرين تنةخ احملةار ،ااةيت
اعتظ ات يف يوبورك يف  9أبار/مابو 1991؛
( ) بقصا بة ص ل "مؤمتر األطراف" مؤمتر األطراف يف االتفاقي ؛
(ج)

بقصا بة ص ل "اا رف" اا رف يف هذا االتفاق.

المادة 2
 -1برم ة هةةذا االتفةةاق ،م ة خ ة ت حتسةةني تملفيةةذ االتفاقي ة  ،ومبةةا بت ة ل هةةاف ا ،إىل
توطي ةةا االس ةةتةاب ااعاحي ة الت اب ةةا اا ةةذ بت ةةاله تن ةةخ احمل ةةار ،يف س ةةياق ااتمل ي ة احس ةةتاام وج ةةود
ااقضاء على اافقر ،بوسا ل ممل ا:
(أ) اربقاء علةى ارتفةاة متوسةر درجة احلةرارإل ااعاحية يف حةاود أقةل باثةخ مة درجتةني
م ةةوبتني فةةوق مس ةةتوبات مةةا قب ةةل احلقب ة ااص ةملاعي وموالةةل ا ةةود اارامي ة إىل حص ةةر ارتفةةاة درج ة
احل ةرارإل يف حةةا ال بتةةةاوز  1.1درج ة م وب ة فةةوق مسةةتوبات مةةا قبةةل احلقب ة ااص ةملاعي  ،تسةةلي اً بةةرين
ذاب سوف بقلص بصورإل كبخإل ااطر تنخ احملار ويثار ؛
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( ) وتعزبز ااقارإل على ااتايف ميف اآلثار ااضارإل اتنةخ احملةار وتعزبةز ااقةارإل علةى حت ةل
تنخ احملار وتوطيا ااتمل ي الفيض ا بعاثات ازات ااافي  ،على لو ال ب اد إ تاج األ ذب ؛
(ج) وجع ةةل اات ةةافقات احااية ة مت اد ةةي م ةةيف مس ةةار ب ةةؤد إىل تمل ية ة خفيضة ة ا بعاث ةةات
ازات ااافي وقادرإل على حت ل تنخ احملار.
 -1سةةيظملفهذ هةةذا االتف ةةاق علةةى ل ةةو لسةةا ار صةةاف ومب ةةاأ احسةةؤوايات احت ةةاك وإن
كا ت متبابمل وقارات كل طرف ،يف ضوء ااظروف ااوطملي احختلف .

المادة 3
علة ةةى نية ةةيف األط ة ةراف أن تض ة ة ليف بة ةةا ود اا وح ة ة اّة ةةادإل يف اح ة ةواد  4و 1و 9و11
و 11و 11وأن تبل ةةه عمل ةةا ،باعتباره ةةا مس ةةامهات يف ةةادإل وطملية ةاً تصة ة يف ااتص ةةا ااع ةةاح اتن ةةخ
احمل ةةار ،مة ة أج ةةل حتقي ةةد ةةر ،ه ةةذا االتف ةةاق احملص ةةوص علي ةةه يف اح ةةادإل  .1وس ةةت ثل ج ةةود ني ةةيف
األطراف تقةاماً حيةرز علةى مةر ااةزم  ،علةى أن تظراعةى في ةا احلاجة إىل دعةا اابلةاان ااملامية األطةراف
يف ااتملفيذ اافعات هلذا االتفاق.

المادة 4
 -1م ة أجةةل حتقيةةد هةةاف درج ة احل ةرارإل اا وبةةل األجةةل اّةةاد يف احةةادإل  ،1هتةةاف
األطراف إىل حتقيد وقف عاح الرتفةاة ا بعاثةات ةازات ااافي ة يف أقةر وقةت ُاة  ،ظمسةل بةرين
وقة ةةف ارتفة ةةاة اال بعاثة ةةات سة ةةيت ل وقت ة ةاً أطة ةةوت م ة ة اابلة ةةاان ااملامي ة ة األط ة ةراف؛ وإىل االض ة ة ة
بتخفيضةةات س ةربع بع ةةا ذاةةب وفق ةاً ألفضةةل احع ةةارف ااعل ي ة احتاح ة  ،م ة أجةةل حتقي ةةد ت ةوازن ب ةةني
اال بعاث ةةات اابتة ةرب احملت ةةري مة ة احص ةةادر وع لي ةةات إزاات ةةا بواسة ة اابوااي ةةيف يف ااملص ةةف ااث ةةا مة ة
ااقرن ،على أساس ار صاف ويف سياق ااتمل ي احستاام وا ود اارامي إىل ااقضاء على اافقر.
 -1بع ّا كل طرف وبظبله مسامهات متتااية يفةادإل وطمليةاً بعتةزم حتقيق ةا وبتع ةاها .وتسةعى
األطراف إىل ا اذ تاابخ فيف يفلي هباف حتقيد أهااف تلب احسامهات.
 -1سةةت ثل احسةةامه ااتااي ة اّةةادإل وطملي ةاً ااةةل طةةرف تقةةاماً بتةةةاوز مسةةامهته ااراهمل ة
اّةةادإل وطملي ةاً وستةسةةا أعلةةى ط ةةوا ُا ة اةةه ،مبةةا براع ة مسةةؤواياته احتةةاك وإن كا ةةت متبابمل ة
وقاراته ،يف ضوء ااظروف ااوطملي احختلف .
 -4بملبن ة أن توالةةل اابلةةاان احتقام ة األط ةراف أداء دورهةةا ااربةةاد ع ة طربةةد اعت ةةاد
أهةةااف م لق ة لف ة اال بعاثةةات علةةى ةةاق االقتصةةاد .وبملبن ة البلةةاان ااملامي ة األط ةراف أن توالةةل
حتسةةني ج ودهةةا احتعلق ة بةةااتخفيف ،وتظت ة هةيف علةةى ااتةةةوت مةةيف مةةرور ااةةزم لةةو أهةةااف لف ة
اال بعاثات أو حتاباها على اق االقتصاد ،يف ضوء ااظروف ااوطملي احختلف .
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 -1بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي األطراف م أجل تملفيةذ هةذ احةادإل ،وفقةاً ال ةواد 9
و 11و ،11تسةةلي اً بةةرين تعزبةةز ااةةاعا احق ة ّام إىل اابلةةاان ااملامي ة األط ةراف سيس ة ببلةةو مسةةتوجي
أعلى م اا وا يف إجراءاهتا.
 -6مياة ألقةل اابلةاان منةواً وااةاوت ا زربة ااصةنخإل ااملامية أن تعة ّا اسةااتيةيات وخ ةاً
وإجراءات التمل ي الفيض ا بعاثات ازات ااافي وأن تبله عمل ا ،مبا براع ظروف ا الال .
 -1مياة حملةافيف ااتخفيةف احتةةاك ااملااة ع ةا تتخةذ األطةراف مة إجةراءات التايّةةف
و/أو ما تضعه م خ ر التملوبيف االقتصاد أن تس ا يف تا ج ااتخفيف مبوج هذ احادإل.
 -8تق ةةام ني ةةيف األطة ةراف ،عمل ةةا اربة ة عة ة مسامهات ة ة ا اّ ةةادإل وطملية ةاً ،احعلوم ةةات
اا زم الوضوا وااتةفافي وااف ةا وفقةاً ال قةرر /1م أ 11-وأ مقةررات ذات لةل حةؤمتر األطةراف
ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق.
 -9بظبلةةه كةةل طةةرف عة مسةةامه يفةةادإل وطمليةاًكةةل اةةو سةملوات وفقةاً ال قةةرر /1م أ11-
وأ مقررات ذات لل حؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف يف هةذا االتفةاق ،مراعيةاً يف
ذاب تا ج ع لي استخ ص احلصيل ااعاحي احتار إاي ا يف احادإل .14
 -11بملظةةر م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق يف األطةةر
اازمملي احتاك ال سامهات اّادإل وطملياً يف دورته األوىل.
 -11ل ةةوز ا ةةرف أن بعة ة ّات يف أ وق ةةت مس ةةامهته ااقا ة ة اّ ةةادإل وطملية ةاً هب ةةاف رف ةةيف
مستوجي اا وا في ا ،وفقاً ارردادات احعت اإل م مةؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف
يف هذا االتفاق.
 -11تظس هةل احسامهات اّادإل وطملياً اايت تبله عمل ا األطراف يف سةل عام تتع ا األما .
 -11حتتسة ة ة األطة ة ةراف مس ة ةةامهاهتا اّ ة ةةادإل وطملية ة ةاً .ويف س ة ةةياق احتس ة ةةا م ة ةةا بة ة ةرتبر
مبس ةةامهاهتا اّ ةةادإل وطملي ةاً م ة ا بعاث ةةات بت ةرب احملت ةةري وع لي ةةات إزاا ة هل ةةا ،تع ة ّةزز األط ةراف ااس ة م
اابي ية وااتةةفافي واااقة واالكت ةةات وقابلية احقار ة واالتسةةاق ،وتافةةل املة احلسةةا احةةزدوج ،وفقةاً
ارردادات احعت اإل م مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق.
 -14بملبنة األطةراف ،يف سةةياق مسةةامهاهتا اّةةادإل وطمليةاً ،أن تراعة  ،عملةةا إقةرار وتملفيةذ
إج ة ةراءات ااتخفي ة ةةف احتص ة ةةل باال بعاث ة ةةات اابت ة ةرب احملت ة ةةري وع لي ة ةةات إزاات ة ةةا ،حس ة ة االقتض ة ةةاء،
األسااي َ وارردادات ااقا مبوج االتفاقي يف ضوء أحاام اافقرإل  11م هذ احادإل.

 -11تراع ة األط ةراف يف تملفي ةةذ ه ةةذا االتف ةةاق د ةوا ل األط ةراف اا ةةيت تا ةةون اقتص ةةاداهتا
األكثر تعرضاً اتريثخات تاابخ ااتصا  ،ال سي ا اابلاان ااملامي األطراف.
اف  -مبة ةةا في ة ةةا مملظ ة ةةات ااتاام ة ةةل االقتصة ةةاد ارقلي ة ة ودوهل ة ةةا
 -16تظة ةةخ م ر األط ة ةر ظ

األعض ةةاء ،اا ةةيت تول ةةلت إىل اتف ةةاق بقضة ة بااتص ةةرف ت عة ة مبوجة ة اافقة ةرإل  1مة ة ه ةةذ اح ةةادإل،
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احخص ةةص اا ةةل ط ةةرف يف ااف ةاإل
األما ة َ بريحا ةةام ذا ةةب االتف ةةاق ،مب ةةا يف ذا ةةب مس ةةتوجي اال بعاث ةةات
ّ
اازمملي ة ة ذات ااص ةةل  ،عمل ةةا إب ةةا ع ة ة مس ةةامهاهتا اّ ةةادإل وطملي ة ةاً .وتبل ةةه األما ة ة ب ةةاورها أط ة ةراف
االتفاقي واحوقعني علي ا بريحاام ذاب االتفاق.
 -11باةةون كةةل طةةرف يف ذاةةب االتفةةاق مسةةؤوالً ع ة مسةةتوجي ا بعاثاتةةه اّةةاد يف االتفةةاق
واحت ةةار إاي ةةه يف اافق ةرإل  16م ة ه ةةذ اح ةةادإل وفق ةاً الفق ةرتني  11و 14م ة ه ةةذ اح ةةادإل وال ةةادتني 11
و.11
 -18إذا تصةةرفت األط ةراف ت ع ة يف إطةةار مملظ ة التاامةةل االقتصةةاد ارقلي ة ه ة
فس ة ة ا ط ة ةةرف يف ه ة ةةذا االتف ة ةةاق ،وبااتض ة ةةام مع ة ةةا ،ف ة ةةمن ك ة ةةل دواة ة ة عض ة ةةو يف مملظ ة ة ااتاام ة ةةل
االقتص ةةاد ارقلي ة ة تل ةةب تا ةةون مس ةةؤوا مبفرده ةةا وبااتض ةةام م ةةيف مملظ ة ة ااتاام ةةل االقتص ةةاد
ارقلي ة عة مسةةتوجي ا بعاثاهتةةا احملصةةوص عليةةه يف االتفةةاق احبلةةه عملةةه مبوجة اافقةرإل  16مة هةةذ
احادإل وفقاً الفقرتني  11و 14م هذ احادإل وال ادتني  11و.11
 -19بملبن ة أن تسةةعى نيةةيف األط ةراف إىل وضةةيف اس ةااتيةيات إمنا ي ة خفيض ة ا بعاثةةات
ةةازات ااافي ة ة وطوبلة ة األج ةةل واربة ة عمل ةةا ،واض ةةع ً يف اعتباره ةةا اح ةةادإل  1ومراعية ة ً مس ةةؤواياهتا
احتاك وإن كا ت متبابمل وقارات كل ممل ا ،يف ضوء ااظروف ااوطملي احختلف .

المادة 5
 -1بملبنة ة أن تتخ ةةذ األطة ةراف إجة ةراءات ترمة ة  ،حسة ة االقتض ةةاء ،إىل ل ةةون وتعزب ةةز
بوااي ةةيف وخزا ةةات ةةازات ااافي ة ة وف ةةد م ةةا بظت ةةار إاي ةةه يف اافق ة ةرإل (1د) م ة ة اح ةةادإل  4م ة ة االتفاقي ة ة
ومبا بت ل اانابات.
 -1تت هةيف األطةراف علةى ا ةاذ إجةراءات ترمة  ،بوسةا ل مة بيمل ةا احةافوعات ااقا ة
علةةى ااملتةةا ج ،إىل تملفيةةذ ودعةةا ارطةةار ااقةةا ا احملصةةوص عليةةه يف ارردةةادات واحقةةررات ذات ااصةةل
ااةةيت سةةبد االتفةةاق علي ةةا مبوج ة االتفاقي ة بتةةرين :اا ةملإل ج ااسياسةةاتي واّف ةزات ارلابي ة األ ت ة
احتعلق ة ة اف ة ة اال بعاثة ةةات ااملان ة ة ع ة ة إزاا ة ة اانابة ةةات وتة ةةاهورها ،ودور حفة ةةُ اانابة ةةات وإدارهتة ةةا
احسةةتاام وتعزبةةز احخزو ةةات اااربو ي ة النابةةات يف اابلةةاان ااملامي ة ؛ واا ةملإل ج ااسياسةةاتي اابابل ة  ،م ة
قبيل ةظ ظ ةج ااتخفيةف وااتايةف احتةاك اةردارإل ااسةلي واحسةتاام النابةات ،مةيف إعةادإل تريكيةا أمهية
حتفيز احملافيف خ اااربو ي احرتب هبذ ااملإلة ظ ج ،حس االقتضاء.
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المادة 6
 -1تس ةةلا األطة ةراف ب ةةرين ت ةةار بعة ة األطة ةراف ااس ةةع إىل تع ةةاون ط ةةوع يف تملفي ةةذ
مسامهاهتا اّادإل وطملياً رتاح مسةتوجي أعلةى مة اا ةوا يف إجراءاهتةا احتعلقة بةااتخفيف وااتايةف
وتعزبز ااتمل ي احستاام وااس م اابي ي .
 -1تع ة ّةزز األط ةراف ،عمل ةةا احت ةةارك عل ةةى أس ةةاس ط ةةوع يف ةةج تعاو ي ة تمل ةةو عل ةةى
اسةةتخاام تةةا ج فيةةف مملقوا ة دواي ةاً يف ااوفةةاء مبسةةامهاهتا اّةةادإل وطملي ةاً ،ااتمل ي ة َ احسةةتاام وتافةةل
ااس م اابي ي وااتفافي  ،مبا يف ذاةب علةى لةعيا احلاةا ،وت بةد يفاسةب يفا ة اافااة نلة أمةور
ممل ةةا املّ ة ظ احلس ةةا م اح ةةزدوج ،متاد ةةياً م ةةيف اررد ةةادات احعت ةةاإل يف م ةؤمتر األط ةراف ااعام ةةل بول ةةفه
اجت اة األطراف يف هذا االتفاق باربو.
مبوج

 -1باةةون اسةةتخاام تةةا ج ااتخفيةةف احملقوا ة دواي ةاً يف حتقيةةد احسةةامهات اّةةادإل وطملي ةاً
هذا االتفاق طوعياً ومرخصاً به م األطراف احتارك .

 -4تظملت ةةري مبوجة ة ه ةةذا االتف ةةاق ياية ة ال س ةةامه يف في ةةف ا بعاث ةةات ةةازات ااافي ة ة
ودعةةا ااتمل ي ة احسةةتاام ضةةيف اسةةل وتوجيةةه م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف
هذا االتفاق ،اتستخام ا األطةراف علةى أسةاس طةوع  ،وتظتةرف علي ةا هي ة بظعيمل ةا مةؤمتر األطةراف
ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق ،وهتاف إىل ما بل :
(أ)
ااوقت ذاته؛

تعزب ة ةةز ااتخفي ة ةةف م ة ة ة ا بعاث ة ةةات ة ةةازات ااافي ة ة ة وتوطي ة ةةا ااتمل ية ة ة احس ة ةةتاام يف

( ) وحتفيز وتيسخ متةارك ااايا ةات ااعامة والالة احةرخص هلةا مة جا ة األطةراف
يف ااتخفيف م ا بعاثات ازات ااافي ؛
(ج) واحس ةةامه يف خف ة مس ةةتوبات ا بعاث ةةات اا ةةرف احض ةةيف ،اا ةةذ سيس ةةتفيا م ة
أ ت ة فيةةف تملةةتج عمل ةةا فيضةةات ا بعاثةةات ميا ة أن بسةةتخام ا طةةرف يخةةر الوفةةاء مبسةةامهته
اّادإل وطملياً؛
(د)

وحتقيد فيف عام ا بعاثات ااعاحي .

 -1ال تظسةةتخام فيضةةات اال بعاثةةات ااملااة عة اآلاية احتةةار إاي ةةا يف اافقةرإل  4مة
هذ احادإل يف إثبات حتقيد اا رف احضيف مسةامهته اّةادإل وطمليةاً إذا مةا اسةتخام ا طةرف يخةر يف
إثبات حتقيد مسامهته اّادإل وطملياً.
 -6بافل مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفةاق أن بظسةتخام
صي ٌ م ااعوا ا احتريتي م األ ت احض ليف هبا يف إطار اآلاية احتةار إاي ةا يف اافقةرإل  4مة هةذ
احةةادإل اتن ية ااملفقةةات اردارب ة وحسةةاعاإل اابلةةاان ااملامي ة األطةراف ااقابلة التةةريثر بوجةةه خةةاص باآلثةةار
ااضارإل اتنخ احملار على ااوفاء بتااايف ااتايف.
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 -1بعت ةةا م ةؤمتر األط ةراف ااعام ةةل بول ةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف ه ةةذا االتف ةةاق قواع ةةا
وطرا د وإجراءات اآلاي احتار إاي ا يف اافقرإل  4م هذ احادإل يف دورته األوىل.
 -8تقةةر األط ةراف بريمهي ة إتاح ة ةظ ظ ةةج ةةخ سةةوقي متاامل ة و واي ة ومتواز ة األط ةراف
حساعاهتا يف تملفيذ مسامهاهتا اّادإل وطملياً ،يف سياق ااتمل ي احستاام وااقضاء على اافقر ،على لو
مملسد وفعات ،مبا بت ل يف نل أمور ااتخفيف وااتايف واات وبل و قل ااتاملواوجيا وبملاء ااقةارات،
حس االقتضاء .وهتاف هذ ااملإل ج إىل ما بل :
(أ)

تعزبز مستوجي اا وا يف ايل ااتخفيف وااتايف؛

( ) وتعزبز متارك ااق اعني ااعام والاص يف تملفيذ احسامهات اّادإل وطملياً؛
(ج)

وإتاح فرص التملسيد بني اتلف األدوات واااتيبات احؤسسي ذات ااصل .

 -9حي ة ّاد مبوج ة ه ةةذا االتفةةاق إط ةةار ال ةملإلة ظ ج ةةخ ااسةةوقي إزاء ااتمل ي ة احس ةةتاام م ة
أجل تعزبز ااملإلة ظ ج خ ااسوقي احتار إاي ا يف اافقرإل  8م هذ احادإل.

المادة 7
 -1تضةةيف األط ةراف مبوج ة هةةذا االتفةةاق اهلةةاف ااعةةاح احتعلةةد بةةااتايف واحت ثةةل يف
تعزبةةز ااقةةارإل علةةى ااتايةةف وتوطيةةا ااقةةارإل علةةى ااتة ةةل واحلةةا م ة قابلي ة ااتةةريثر بتنةةخ احملةةار ،بني ة
احسةةامه يف ااتمل ية احسةةتاام وكفااة اسةةتةاب م ة بتةةرين ااتايةةف يف سةةياق هةةاف درجة احلةرارإل
احتار إايه يف احادإل .1
تقر األطراف برين ااتايف بتال حتاباً عاحياً بواج ةه ا يةيف واةه أبعةاد يفلية ودون
-1
ّ
وطملية ووطملية وإقلي ية ودواية  ،وأ ةةه عملصةةر أساسة يف االسةةتةاب ااعاحية اا وبلة األجةةل اتنةةخ احملةةار
ومسامه ر يسي في ا حل اب اابتر وسبل ااعي وااملإلظظا ارباواوجي  ،يخذ ًإل يف اعتبارها االحتياجةات
احلة واافورب البلاان ااملامي األطراف ااقابل التريثر بوجه خاص باآلثار ااضارإل اتنخ احملار.
ّ
 -1بظع ةةاف ةةود ااتاي ةةف اا ةةيت تب ةةذهلا اابل ةةاان ااملامية ة األطة ةراف وفقة ةاً ال را ةةد اا ةةيت
بعت اها مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق يف دورته األوىل.

 -4تق ةةر األط ةراف ب ةةرين همل ةةاك حااي ةاً حاج ة ماس ة إىل ااتاي ةةف وب ةةرين م ة د ةةرين بل ةةو
مسةةتوبات أعلةةى م ة ااتخفيةةف أن بقلةةص احلاج ة إىل ج ةةود تايةةف إضةةافي  ،وأن تزابةةا احتياجةةات
ااتايف ميا أن بمل و على تزابا تااايف ااتايف.
 -1تسةةلا األط ةراف بةةرين إج ةراءات ااتايةةف بملبن ة أن تتبةةيف ة ةاً ق ةةر ااتوجيةةه براع ة
ااقضةةابا ا ملسةةا ي وبقةةوم علةةى احتةةارك وبتسةةا بااتةةفافي ااااملة  ،وبراعة ااف ةةات وا ت عةةات اّلية
وااملظظظا ارباواوجي ااقابل التريثر ،وبملبن أن بستملا إىل أفضةل ااملتةا ج ااعل ية احتاحة وعملةا االقتضةاء
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إىل احعةةارف ااتقلياب ة ومعةةارف ااتةةعو األلةةلي واا ةملظظظا احعرفية اّلي ة وأن بسادةةا هبةةا بني ة إدمةةاج
ااتايف يف ااسياسات وارجراءات االجت اعي  -االقتصادب واابي ي  ،حس االقتضاء.
 -6تق ةةر األطة ةراف بريمهية ة دع ةةا ج ةةود ااتاي ةةف وااتع ةةاون اا ةةاويل احتعل ةةد هب ةةا وبريمهية ة
مراعاإل احتياجات اابلاان ااملامية األطةراف ،ال سةي ا تلةب ااقابلة التةريثر بوجةه خةاص باآلثةار ااضةارإل
اتنخ احملار.
 -1بملبن ة أن تع ةةزز األط ةراف تعاو ةةا م ة أج ةةل تةةاعيا إج ةراءات ااتايّةةف ،عل ةةى ل ةةو
براع إطار كا اون التايف ،مبا بت ل ما بل :
(أ) تبةةادت احعلومةةات واح ارسةةات ا يةةاإل وااتةةةار وااةةاروس احسةةتفادإل ،مبةةا بت ة ل،
حس االقتضاء ،ا وا احتصل بااعلا وااتخ ير وااسياسات وااتملفيذ يف إجراءات ااتايف؛
( ) وتعزب ةةز اااتيب ةةات احؤسس ةةي  ،مب ةةا في ةةا ترتيب ةةات االتفاقية ة اا ةةيت ةةام ه ةةذا االتف ةةاق،
ااعا توايف احعلومات واحعارف ذات ااصل  ،وتقا اااعا وارردادات ااتقملي األطراف؛
(ج) وتعزب ةةز احعة ةةارف ااعل ي ة ة احتعلق ة ة باحمل ةةار ،مبة ةةا بت ة ة ل اابةة ةةوب واحراقب ة ة احمل ةي ة ة
الملظام احملاخ و ظا ار ذار احبار ،على لو بظسادا به يف الامات احملاخي ويف ا اذ ااقرار؛

(د) ومس ة ة ةةاعاإل اابل ة ة ةةاان ااملامية ة ة ة األطة ة ة ةراف يف حتاب ة ة ةةا ُارس ة ة ةةات ااتاي ة ة ةةف اافعااة ة ة ة ،
واحتياجةات ااتايةف ،واألواوبةات ،ومةا بظقةام وبظتلقةةى مة دعةا رجةراءات وج ةود ااتايةف ،وكةةذاب
ااتةابات وااثنرات ب ربق تتسد وتتةييف اح ارسات ا ياإل؛
(ه)

وحتسني فعااي إجراءات ااتايف ودميومت ا.

 -8تت هةيف احملظ ات وااوكاالت احتخصص األمةا احتةةاإل علةى دعةا ج ةود األطةراف
اتملفيذ ارجةراءات احتةار إاي ةا يف اافقةرإل  1مة هةذ احةادإل ،يخةذإلً يف اعتبارهةا أحاةام اافقةرإل  1مة
هذ احادإل.
 -9بت ة ةةارك ك ة ةةل ط ة ةةرف ،حسة ة ة االقتض ة ةةاء ،يف ع لي ة ةةات ة ةةير ااتاي ة ةةف وتملفي ة ةةذ
ارجةراءات ،مبةةا يف ذاةةب وضةيف أو تعزبةةز ال ةةر و/أو ااسياسةات و/أو احسةةامهات ذات ااصةةل  ،ااةةيت
قا تت ل ما بل :
(أ)

تملفيذ ارجراءات و/أو ااتع اات و/أو ا ود يف ات ااتايف؛

( ) وع لي ليا وتملفيذ خ ر ااتايف ااوطملي ؛
(ج) وتقيةةيا يثةةار تنةةخ احملةةار وقابلي ة ااتةةريثر بةةه بني ة وضةةيف إج ةراءات ذات أواوب ة يفةةادإل
وطملياً ،ميف مراعاإل ااف ات واألماك وااملإلظظا ارباواوجي ااقابل التريثر؛
(د)

ورلا خ ر وسياسات وبرامج وإجراءات ااتايف وتقيي ا وااتعلا ممل ا؛
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(هة) وبمل ةةاء ق ةةارإل اا ة ةملإلظا االجت اعي ة ة االقتصة ةةادب واا ة ةملإلظا ارباواوجي ة ة عل ةةى ااتة ة ةةل،
بوسا ل تت ل ااتملوبيف االقتصاد واردارإل احستاام ال وارد اا بيعي .
 -11بملبنة ااةةل طةةرف ،حسة االقتضةةاء ،أن بقةةام ب ةاً عة ااتايةةف وحي ّاثةةه دوربةاً،
ومياة أن بتة ل هةةذا ااةةب أواوباتةةه واحتياجاتةةه يف ةةات ااتملفيةةذ وااةةاعا وخ ةةه وإجراءاتةةه ،دون
ااتسب يف أ ع ء إضايف بقيف على اابلاان ااملامي األطراف.
وحي ة ّاب
 -11بظق ةاهم ااةةب احتعلةةد بةةااتايف احتةةار إايةةه يف اافق ةرإل  11م ة هةةذ احةةادإل ظ
دورباً ،كعملصر م ب ات أو وثا د أخرجي أو مقا ةاً هبةا ،حسة االقتضةاء ،مبةا بتة ل خ ة تايةف
وطملي و/أو مسامه يفادإل وطملياً وفد ما هو متار إايه يف اافقرإل  1م احادإل  ،4و/أو ب اً وطملياً.
 -11بسةةةل ااةةب
سةل عام تتع ا األما .

احتعلةةد بةةااتايف ،احت ةةار إايةةه يف اافق ةرإل  11م ة هةةذ اح ةةادإل ،يف

 -11بظق ةاهم إىل اابلةةاان ااملامي ة األط ةراف دعةةا دويل متوال ةةل ومعةةزز اتملفيةةذ اافق ةرات 1
و 9و 11و 11م هذ احادإل ،وفقاً ألحاام احواد  9و 11و.11
 -14ترم ع لي استخ ص احلصةيل ااعاحية احتةار إاي ةا يف احةادإل  14إىل نلة أمةور،
ممل ا ما بل :
(أ)

إقرار ج ود ااتايف اايت تبذهلا اابلاان ااملامي األطراف؛

( ) وحتسني تملفيذ إجراءات ااتايف مةيف مراعةاإل ااةب
اافقرإل  11م هذ احادإل؛
(ج)

احتعلةد بةااتايف احتةار إايةه يف

واستعرا ،م ءم وفعااي ااتايف واااعا احقام م أجل ااتايف؛

(د) واسةةتعرا ،ااتقةةام ااعةةام اّةةرز يف حتقيةةد اهلةةاف ااعةةاح يف ةةات ااتايةةف احتةةار
إايه يف اافقرإل  1م هذ احادإل.

المادة 8
 -1تعاف األطراف بريمهي امل السا ر واألضةرار احرتب ة باآلثةار ااضةارإل اتنةخ احملةار
وتقليل ةةا وااتص ةةا هل ةةا ،مب ةةا يف ذا ةةب ااظ ة ةواهر ا وب ة ة ااقص ةةوجي وااظ ة ةواهر ااب ي ة ة احل ةةاوب ،ودور
ااتمل ي احستاام يف احلا م ااطر السا ر واألضرار.
ضةةيف ياي ة وارسةةو اااواي ة احعملي ة بالسةةا ر واألض ةرار احرتب ة بتةةريثخات تنةةخ احملةةار
-1
اسةةل م ةؤمتر األط ةراف ااعام ةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتف ةةاق وتوجي ةةه ول ةةوز تعزبزه ةةا
وتوطياها وفقاً حا بقرر مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق.
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 -1بملبن ة األط ةراف أن تع ةةزز ااف ةةا وارجة ةراءات واا ةةاعا ،بوس ةةا ل ممل ةةا ياي ة وارس ةةو
اااواي ة  ،حس ة االقتض ةةاء ،عل ةةى أس ةةاس تع ةةاو وتيس ةةخ في ةةا بتعل ةةد بالس ةةا ر واألض ةرار احرتب ة
باآلثار ااضارإل اتنخ احملار.
 -4وتبعةاً اةةذاب ،مياة أن بتة ل ااتعةةاون وااتيسةةخ مة أجةةل تعزبةةز ااف ةةا وارجةراءات
واااعا ا االت ااتااي :
(أ)

ظا ار ذار احبار؛

( ) واالستعااد ال وارئ؛

ااتريمني؛

(ج)

وااظواهر ااب ي احلاوب؛

(د)

واحلوادب اايت قا تمل و على خسا ر وأضرار دا

(ه)

وتقييا احخاطر وإدارهتا على لو دامل؛

(و)

وتس ي ت ااتريمني ضا احخاطر ،وا يةيف احخةاطر احملاخية  ،و ةخ ذاةب مة حلةوت

(ز)

والسا ر خ االقتصادب ؛

(ا)

وقارإل ا ت عات اّلي وسبل ااعي

وال رجع في ا؛

وااملظا ارباواوجي على ااتة ل.

 -1تتع ةةاون ياية ة وارس ةةو اااواية ة م ةةيف اهلي ةةات وأفرقة ة الة ة اء ااقا ة ة مبوجة ة االتف ةةاق،
وكذاب ميف احملظ ات وهي ات ال اء ذات ااصل خارج االتفاق.

المادة 9
 -1تقةةام اابلةةاان احتقام ة األط ةراف م ةوارد مااي ة حسةةاعاإل اابلةةاان ااملامي ة األط ةراف يف
كل م ااتخفيف وااتايف موالل ً الاتزاماهتا ااقا مبوج االتفاقي .
-1

تظت هةيف األطراف األخرجي على تقا أو موالل تقا هذا اااعا طوعياً.

 -1يف إطةةار ج ةةود عاحي ة  ،بملبن ة أن توالةةل اابلةةاان احتقام ة األط ةراف ربادهتةةا اتعب ة
اات وب ةةل احمل ةةاخ م ة طا ف ة واس ةةع م ة احص ةةادر واألدوات وااقمل ةوات ،م ةةيف ارد ةةارإل إىل اا ةةاور اهل ةةام
األمة ةوات ااعامة ة  ،مة ة خة ة ت وعة ة اتلفة ة مة ة ارجة ةراءات ،ممل ةةا دع ةةا االسة ةااتيةيات ااق ربة ة
ااتوجية ةه ،ومراع ةةاإل احتياج ةةات اابل ةةاان ااملامية ة األطة ةراف وأواوباهت ةةا .وبملبنة ة أن تت ةةال ه ةةذ ااتعب ة ة
الت وبل احملاخ تقاماً بتةاوز ا ود احبذوا سابقاً.
 -4بملبن ة ة ة أن هتة ة ةةاف إتاح ة ة ة م ة ة ةوارد مااي ة ة ة مزبة ة ةةاإل إىل حتقية ة ةةد ت ة ة ةوازن بة ة ةةني ااتاية ة ةةف
وااتخفية ةةف ،مة ةةيف مراعة ةةاإل االس ة ةااتيةيات ااق رب ة ة ااتوجي ة ةه ،وأواوبة ةةات واحتياجة ةةات اابلة ةةاان ااملامي ة ة
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األطراف ،ال سي ا تلب ااقابل التةريثر بوجةه خةاص باآلثةار ااضةارإل اتنةخ احملةار وتعةا مة قيةود كبةخإل
يف ااقةةارات ،مة قبيةةل أقةةل اابلةةاان منةواً وااةةاوت ا زربة ااصةةنخإل ااملامية  ،مةةيف احلاجة إىل مةوارد عامة
وموارد مقام يف دال ممل م أجل ااتايف.
 -1تقةةام اابلةةاان احتقامة األطةراف كةةل سةملتني معلومةةات إردةةادب ك ية و وعية تتعلةةد
بةةاافقرتني  1و 1مة هةةذ احةةادإل ،حسة االقتضةةاء ،مبةةا يف ذاةةب ،حسة مةةا هةةو متةةاا ،مسةةتوبات
اح ة ةوارد احااي ة ة ااعام ة ة احتوقع ة ة اا ةةيت بل ةةزم تق ةةامي ا إىل اابل ةةاان ااملامي ة ة األط ة ةراف .وتظت ة ة هةيف األط ة ةراف
األخرجي اايت تقام احوارد على تقا هذ احعلومات كل سملتني على أساس طوع .
 -6تريخةةذ ع لي ة اسةةتخ ص احلصةةيل ااعاحي ة احتةةار إاي ةةا يف احةةادإل  14يف االعتبةةار
احعلومةةات ذات ااصةةل ااةةيت تقةةام ا اابلةةاان احتقام ة األط ةراف و/أو هي ةةات االتفةةاق بتةةرين ا ةةود
احتصل باات وبل احملاخ .
 -1تقام اابلةاان احتقامة األطةراف كةل سةملتني معلومةات دةفاف ومتسةق بتةرين ااةاعا
احق ةةام إىل اابل ةةاان ااملامية ة األطة ةراف واحعب ةةري عة ة طرب ةةد تة ةاخ ت عامة ة وفقة ةاً ال را ةةد وارجة ةراءات
واحبة ةةادئ ااتوجي ي ة ة ااة ةةيت س ة ةةيعت اها م ة ةؤمتر األط ة ةراف ااعامة ةةل بول ة ةةفه اجت ة ةةاة األط ة ةراف يف ه ة ةةذا
االتفة ةةاق ،يف دورتة ةةه األوىل ،وفة ةةد مة ةةا ت ة ةملص علية ةةه اافق ة ةرإل  11م ة ة احة ةةادإل  .11وتظت ة ة هةيف األط ة ةراف
األخرجي على فعل ذاب.
-8
هلذا االتفاق.

تاةةون اآلاي ة احااي ة ا تفاقي ة  ،مب ةةا يف ذاةةب كيا اهت ةةا ااتت ةةنيلي  ،مبثاب ة اآلاي ة احااي ة

 -9هت ةةاف احؤسس ةةات اا ةةيت ةةام ه ةةذا االتف ةةاق ،مب ةةا في ةةا ااايا ةةات ااتت ةةنيلي ا اي ة
احااي ة ا تفاقي ة  ،إىل ض ة ان فعااي ة احلصةةوت علةةى اح ةوارد احااي ة م ة خ ة ت إج ةراءات موافق ة مبس ة
وتعزبةةز دعةةا اسةةتعااد اابلةةاان ااملامي ة األط ةراف ،ال سةةي ا أقةةل اابلةةاان من ةواً وااةةاوت ا زرب ة ااصةةنخإل
ااملامي  ،يف سياق اسااتيةياهتا وخ ا احملاخي ااوطملي .

المادة 11
 -1تتقاسةةا األطةراف رطبة طوبلة األجةةل بتةةرين أمهية حتقيةةد هةةاف ت ةةوبر ااتاملواوجيةةا
و قل ا حتقيقاً تاماً اتةسني ااقارإل على حت ل تنخ احملار وخف ا بعاثات ازات ااافي .
 -1تع ةةل األطة ةراف ،إدراك ة ةاً ممل ةةا ألمهية ة ااتاملواوجي ةةا يف تملفي ةةذ إجة ةراءات ااتخفي ةةف
وااتايةةف يف إطةةار هةةذا االتفةةاق ،واعااف ةاً ممل ةةا بةةا ود احبذوا ة املتةةر ااتاملواوجيةةا وتع ي ةةا ،علةةى
تعزبز ااع ل ااتعاو احتعلد بت وبر ااتاملواوجيا و قل ا.
-1

ام ياي ااتاملواوجيا احملتريإل مبوج
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االتفاقي هذا االتفاق.

 -4بظملتري مبوج هذا االتفاق إطار التاملواوجيا م أجةل تقةا إردةادات دةامل اع ةل
ياي ااتاملواوجيا في ا بتصل بتعزبز وتيسخ ااع ل احعزز احتعلد بت وبر ااتاملواوجيةا و قل ةا اةاعا تملفيةذ
هذا االتفاق ،سعياً إىل حتقيد اارطب اا وبل األجل احتار إاي ا يف اافقرإل  1م هذ احادإل.
 -1باتس تسربيف االبتاار وتتةةيعه وإتاحتةه أمهية حايفة يف ااتصةا ااعةاح اافعةات
واا وبل األجةل اتنةخ احملةار وتعزبةز اامل ةو االقتصةاد وااتمل ية احسةتاام  .وبظةاعا هةذا ا ةا ،حسة
االقتضةةاء ،مة ج ةةات مة بيمل ةةا ياية ااتاملواوجيةةا وبوسةةا ل مااية م ة جا ة اآلاية احااية ا تفاقي ة ،
في ة ةةا بتص ة ةةل ب ة ةةاامل ج ااتعاو ية ة ة البةة ة ة واات ة ةةوبر ،وتيس ة ةةخ ول ة ةةوت اابل ة ةةاان ااملامية ة ة األطة ة ةراف إىل
ااتاملواوجيا ،ال سي ا يف احراحل األوىل الاورإل ااتاملواوجي .
 -6بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي األطراف ،مبةا يف ذاةب ااةاعا احةايل ،مة أجةل تملفيةذ
هةةذ احةةادإل ،مبةةا يف ذاةةب اتعزبةةز ااع ةةل ااتعةةاو احتعلةةد بت ةةوبر ااتاملواوجيةةا و قل ةةا يف اتلةةف مراحةةل
ااةةاورإل ااتاملواوجي ة  ،هبةةاف حتقيةةد اات ةوازن بةةني دعةةا ااتخفيةةف وااتايةةف .وتريخةةذ ع لي ة اسةةتخ ص
احلصيل ااعاحي احتار إاي ا يف احادإل  14يف االعتبار احعلومات احتاح بترين ا ةود احتصةل بااةاعا
احقام إىل اابلاان ااملامي األطراف يف ات ت وبر ااتاملواوجيا و قل ا.

المادة 11
 -1بملبن ة ة أن بع ةةزز بمل ةةاء ااق ةةارات مبوج ة ة ه ةةذا االتف ةةاق كف ةةاءات وق ةةارات اابل ة ةاان
ااملامي األطراف ،ال سي ا اابلاان األقةل قةارإل ،مة قبيةل أقةل اابلةاان منةواً وااةاوت ااقابلة التةريثر بوجةه
خةةاص باآلثةةار ااضةةارإل اتنةةخ احملةةار ،مثةةل ااةةاوت ا زرب ة ااصةةنخإل ااملامي ة  ،م ة أجةةل ا ةةاذ إج ةراءات
فعااة إزاء تنةةخ احملةةار تتة ل ،يف نلة أمةةور ،تملفيةةذ إجةراءات ااتايةةف وااتخفيةةف ،وبملبنة أن بيسةةر
ت ةةوبر ااتاملواوجي ةةا وتع ي ةةا و تةةرها ،وااول ةةوت إىل اات وب ةةل احملةةاخ  ،وجوا ة ااتعل ةةيا واات ةةارب
وااتوعي ااعام ذات ااصل  ،وتقا احعلومات بصورإل دفاف ومملاسب م حي ااتوقيت ودقيق .
ومس ةتملااً إىل االحتياجةةات ااوطملي ة
 -1بملبن ة أن باةةون بملةةاء ااقةةارات ق ةةر ااتوجيةةه ،ظ
وملبّية ة ةاً هل ة ةةا ،وأن بع ة ةةزز اا ة ةةتةاا اا ظق ة ةةر األطة ة ةراف ،خالة ة ة بااملس ة ةةب البل ة ةةاان ااملامية ة ة األطة ة ةراف،
ظ
مبة ةةا بت ة ة ل احسة ةةتوجي ااة ةةوط ودون ااة ةةوط واّل ة ة  .وبملبن ة ة أن بسادة ةةا بملة ةةاء ااقة ةةارات بااة ةةاروس
احسةتفادإل ،مبةا يف ذاةب ااةاروس احستخلصة مة أ تة بملةاء ااقةارات يف إطةار االتفاقية  ،وبملبنة أن
باون ع لي فعاا وتارارب قا على احتارك ودامل اعاإل ق اعات ومراعي ال ملظور ا ملسا .
 -1بملبن ة أن تتعةةاون نيةةيف األط ةراف اتعزبةةز قةةارإل اابلةةاان ااملامي ة األط ةراف علةةى تملفيةةذ
هةةذا االتفةةاق .وبملبنة أن تعةةزز اابلةةاان احتقامة األطةراف دع ةةا رجةراءات بملةةاء ااقةةارات يف اابلةةاان
ااملامي األطراف.
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 -4تبل ةةه ني ةةيف األطة ةراف اا ةةيت تع ةةزز ق ةةارإل اابل ةةاان ااملامية ة األطة ةراف عل ةةى تملفي ةةذ ه ةةذا
االتفةةاق ،مبةةا يف ذاةةب مة خة ت ةةج إقلي ية وثملا ية ومتعةةادإل األطةراف ،بصةةورإل مملتظ ة  ،عة هةةذ
ارجة ةراءات أو اات ةةاابخ احتعلقة ة ببمل ةةاء ااق ةةارات .وبملبنة ة أن تبل ةةه اابل ةةاان ااملامية ة األطة ةراف بص ةةورإل
مملتظ ة عة ااتقةةام اّةةرز يف تملفيةةذ خ ةةر أو سياسةةات أو إج ةراءات أو تةةاابخ بملةةاء ااقةةارات تملفيةةذاً
هلذا االتفاق.
 -1تع ةهزز أ ت ة بملةةاء ااقةةارات ع ة طربةةد ترتيبةةات مؤسسةةي مملاسةةب اةةاعا تملفيةةذ هةةذا
االتف ةةاق ،مب ةةا بتة ة ل اااتيب ةةات احؤسس ةةي احملاس ةةب احتخ ةةذإل مبوجة ة االتفاقية ة خامة ة ً هل ةةذا االتف ةةاق.
وبملظةةر م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق يف مقةةرر بتةةرين اااتيبةةات
احؤسسي األواي الال ببملاء ااقارات وبعت ا يف دورته األوىل.

المادة 12
تتع ةةاون األطة ةراف يف ا ةةاذ اات ةةاابخ اا زم ة ة  ،حسة ة االقتض ةةاء ،اتعزب ةةز ااتعل ةةيا واات ةةارب
وااتوعية ااعامة واحتةةارك ااعامة وولةةوت ا ةةور إىل احعلومةةات يف ةةات تنةةخ احملةةار ،مسةةل بريمهية
هذ ال وات في ا بتعلد بتعزبز ارجراءات احتخذإل يف إطار هذا االتفاق.

المادة 13
 -1ابملةةاء ااثق ة واال ت ةةان احتبةةاداني وتعزبةةز فعااي ة ااتملفيةةذ ،بملتةةري مبوج ة هةةذا االتفةةاق
إط ةةار د ةةفافي مع ةةزز ارج ة ةراءات واا ةةاعا بتس ةةا مبرو ة ة ذاتي ة ة تريخ ةةذ يف االعتب ةةار اخ ةةت ف ق ةةارات
األطراف وبستملا إىل ااتةرب ا اعي .
 -1بتةةي إطةةار ااتةةفافي احرو ة يف تملفيةةذ أحاةةام هةةذ احةةادإل البلةةاان ااملامي ة األط ةراف
ااةةيت حتتةةاج إاي ةةا يف ضةةوء قةةاراهتا .وتتةسةةا هةةذ احرو ة يف اا را ةةد وارج ةراءات واحبةةادئ ااتوجي ي ة
احتار إاي ا يف اافقرإل  11م هذ احادإل.
 -1بس ةتملا إط ةةار اات ةةفافي إىل ترتيب ةةات اات ةةفافي اا ةةيت ت ةملص علي ةةا االتفاقي ة وبعززه ةةا،
معافةاً بةةااظروف الالة ألقةةل اابلةةاان منةواً وااةةاوت ا زربة ااصةةنخإل ااملامية  ،وبظمل هفةذ علةةى لةةو تيسةةخ
و خ تاخل و خ عقايب ،وحيام ااسيادإل ااوطملي  ،وبتةمل إاقاء ع ء ال ازوم اه على األطراف.
 -4تتةةال ترتيبةةات ااتةةفافي ااةةيت ت ةملص علي ةةا االتفاقي ة  ،مبةةا في ةةا ااب ةةات ااوطملي ة ،
وتق ةةاربر ف ة ةاإل ااس ة ةملتني وااتق ةةاربر اّ هاث ة ة اف ة ةاإل ااس ة ةملتني ،وااتقي ةةيا واالسة ةةتعرا ،ااة ةةاوايان ،وااتتة ةةاور
وااتةليةةل ااةةاوايان جةةزءاً م ة ااتةرب ة احس ةتملا إاي ةةا اوضةةيف اا را ةةد وارج ةراءات واحبةةادئ ااتوجي ي ة
احملصوص علي ا يف اافقرإل  11م هذ احادإل.
 -1اانةةر ،م ة إطةةار دةةفافي ارج ةراءات هةةو إتاح ة ف ةةا واض ة ارج ةراءات احتعلق ة
بتنخ احملار يف ضوء هاف االتفاقي اّةاد يف احةادإل  1ممل ةا ،مبةا يف ذاةب وضةوا وتتبةيف ااتقةام اّةرز
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لةةو حتقيةةد احسةةامهات اّةةادإل وطملي ةاً اف ةرادجي األط ةراف مبوج ة احةةادإل 4؛ وإج ةراءات ااتايةةف ااةةيت
تتخة ةةذها األط ة ةراف مبوج ة ة اح ة ةةادإل  ،1مب ة ةةا بت ة ة ل اح ارس ة ةةات ا ي ة ةةاإل واألواوب ة ةةات واالحتياج ة ةةات
وااثنرات ،ا ساداد هبا يف استخ ص احلصيل ااعاحي مبوج احادإل .14
 -6اان ة ةةر ،مة ة ة إط ة ةةار د ة ةةفافي اا ة ةةاعا ه ة ةةو إتاحة ة ة ااوض ة ةةوا بت ة ةةرين اا ة ةةاعا احق ة ةةام
واحتلقةةى مة فةرادجي األطةراف ذات ااصةةل يف سةةياق ارجةراءات احتعلقة بتنةةخ احملةةار احتخةةذإل مبوجة
احةواد  4و 1و 9و 11و ،11وقةةار ارماةةان ،إتاحة لةةورإل عامة كاملة عة ااةةاعا احةةايل ارنةةايل
احقام ،ا ساداد هبا يف استخ ص احلصيل ااعاحي مبوج احادإل .14
-1

بقام كل طرف با تظام احعلومات ااتااي :

تقربر جرد وط ال بعاثات ازات ااافي اابترب احملتري م احصادر وع ليةات إزاات ةا
(أ)
بواس اابوااييف بةظ َعة ّا باسةتع ات ممل ةيةات اح ارسةات ا يةاإل احقبواة اةاجي اهلي ة احلاومية اااواية احعملية
بتنخ احملار واحوافد علي ا م مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق؛
مبوج

( ) واحعلوم ةةات اا زم ة اتتب ةةيف ااتق ةةام اّ ةةرز يف تملفي ةةذ وحتقي ةةد مس ةةامهت ا اّ ةةادإل وطملي ةاً
احادإل .4

مبوج

 -8بملبن ة أن بقةةام كةةل طةةرف أبض ةاً معلومةةات تتعلةةد بتةةريثخات تنةةخ احملةةار وب ةااتايف
احادإل  ،1حس االقتضاء.

 -9تقةةام اابل ةةاان احتقام ة األط ةراف معلوم ةةات ع ة اا ةةاعا احقةةام إىل اابل ةةاان ااملامي ة
األط ةراف يف ةةات اات وبةةل و قةةل ااتاملواوجيةةا وبملةةاء ااقةةارات مبوج ة اح ةواد  9و 11و ،11وبملبن ة
األطراف األخرجي اايت تقام اااعا أن تقام هذ احعلومات.
 -11بملبن ة البلةةاان ااملامي ة األط ةراف أن تقةةام معلومةةات ع ة ااةةاعا اا ة زم واحتلقةةى يف
ات اات وبل و قل ااتاملواوجيا وبملاء ااقارات مبوج احواد  9و 11و.11
 -11ضةةيف احعلومةةات احقام ة م ة كةةل طةةرف مبوج ة اافق ةرتني  1و 9م ة هةةذ احةةادإل
السة ةةتعرا ،خ ة ة اء تق ة ة  ،وفق ة ةاً ال قة ةةرر /1م أ .11-وتت ة ة ل ع لي ة ة االسة ةةتعرا ،أبض ة ةاً ،بااملسة ةةب
البلةةاان ااملامي ة األط ةراف اّتاج ة إىل ذاةةب يف ضةةوء ق ةةاراهتا ،احسةةاعاإل يف حتابةةا االحتياج ةةات يف
ةةات بمل ةةاء ااق ةةارات .وبارض ةةاف إىل ذا ةةب ،بت ةةارك ك ةةل ط ةةرف يف ااملظ ةةر ب ربقة ة تيسة ةخب ومتع ةةادإل
األط ة ةراف يف ااتقة ةةام اّة ةةرز في ة ةةا ة ةةص ا ة ةةود احبذوا ة ة مبوج ة ة احة ةةادإل  ،9ويف تملفية ةةذ كة ةةل طة ةةرف
حسامهته اّادإل وطملياً وحتقيقه هلا.
 -11بمل ةةو اسةةتعرا ،ال ة اء ااتق ة مبوج ة هةةذ اافق ةرإل علةةى ااملظةةر يف ااةةاعا احقةةام
مة ة اا ةةرف ،حسة ة احل ةةات ،وتملفي ةةذ وحتقيق ةةه حس ةةامهته اّ ةةادإل وطملية ةاً .وحي ةةاد االس ةةتعرا ،أبضة ةاً
ة ةةاالت عل ة ةةى اا ة ةةرف أن حيسة ة ةمل ا ،وبت ة ةةت ل عل ة ةةى اس ة ةةتعرا ،التس ة ةةاق احعلوم ة ةةات م ة ةةيف اا را ة ةةد
وارج ة ةراءات واحب ةةادئ ااتوجي ي ة ة احت ةةار إاي ةةا يف اافق ة ةرإل  11م ة ة ه ةةذ اح ةةادإل ،م ةةيف مراع ةةاإل احرو ة ة
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اح ملوح ال رف مبوجة اافقةرإل  1مة هةذ احةادإل .وبةويل االسةتعرا ،أمهية خالة القةارات ااوطملية
وااظروف الال بال بلا م اابلاان ااملامي األطراف.
 -11بعت ة ةةا م ة ةؤمتر األط ة ةراف ااعامة ةةل بولة ةةفه اجت ة ةةاة األط ة ةراف يف هة ةةذا االتفة ةةاق ،يف
دورتةةه األوىل ،باالسةتملاد إىل الة إل احسةةت اإل مة اااتيبةةات احتصةةل بااتةةفافي مبوجة االتفاقية وبلةةورإل
أحاةةام ه ةةذ احةةادإل ،طرا ةةد وإج ةراءات ومب ةةادئ توجي ي ة مت ةةاك  ،حس ة االقتض ةةاء ،حرل ةاً عل ةةى
دفافي ارجراءات واااعا.
 -14بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي م أجل تملفيذ هذ احادإل.

 -11بظقةاهم ااةةاعا أبضةاً ابملةةاء ااقةةارات احتصةةل بااتةةفافي البلةةاان ااملامية األطةراف علةةى
أساس متوالل.

المادة

 14

 -1بض ة ليف م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق دورب ةاً
بع لي السةتخ ص حصةيل تملفيةذ هةذا االتفةاق اتقيةيا ااتقةام ا ةاع اّةرز لةو حتقيةد ةر ،هةذا
االتفةةاق وأهاافةةه اا وبل ة األجةةل (احتةةار إاي ةةا بعبةةارإل "ع لي ة اسةةتخ ص احلصةةيل ااعاحي ة ") .وبقةةوم
بةذاب ب ربقة دةةامل وتيسةخب  ،مةةيف مراعةةاإل مسةا ل ااتخفيةةف وااتايةةف ووسةا ل ااتملفيةةذ وااةةاعا ،ويف
ضوء ار صاف وأفضل احعارف ااعل ي احتاح .
 -1بض ة ليف م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بول ةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق ب ةةريوت
ع لية اةةه السةةتخ ص احلصةةيل ااعاحية يف عةةام  1111مث كةةل اةةو سةملوات بعةةا ذاةةب مةةا م بقةةرر
مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق خ ف ذاب.
 -1تساد ةةا األطة ةراف بملت ةةا ج ع لية ة اس ةةتخ ص احلص ةةيل ااعاحية ة يف حت ةةاب وتعزب ةةز
إجراءاهتةةا ودع ةةا علةةى لةو يفةةاد وطمليةاً ،وفقةاً األحاةةام ذات ااصةةل مة هةةذا االتفةةاق ،وكةةذاب يف
تعزبز ااتعاون اااويل احتعلد بارجراءات احملاخي .

المادة 15
-1
االمتثات اه.

تظملت ة ةةري مبوجة ة ة ه ة ةةذا االتف ة ةةاق ياية ة ة اتيس ة ةةخ تملفي ة ةةذ أحا ة ةةام ه ة ةةذا االتف ة ةةاق وتعزب ة ةةز

 -1تترياف اآلاي احتار إاي ا يف اافقةرإل  1مة هةذ احةادإل مة ملة تضةا خة اء وتاةون
ذات طبيع ة تيس ةخب وتع ةةل ب ربق ة دةةفاف و ةةخ اهتامي ة و ةةخ عقابي ة  .وتةةويل االةمل ة اهت ام ةاً خال ةاً
القارات ااوطملي اال طرف واظروفه.
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 -1تع ةةل االةمل ة مبوج ة اا را ةةد وارج ةراءات ااةةيت بعت ةةاها مةةؤمتر األط ةراف ااعامةةل
بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق يف دورته األوىل وتقام إايه تقاربر سملوب .


المادة

 16

-1
هذا االتفاق.

بع ةةل م ةؤمتر األط ةراف ،وهةةو اهلي ة ااعليةةا ا تفاقي ة  ،بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف

 -1لة ةةوز األط ة ةراف يف االتفاقي ة ة ة ةةخ األط ة ةراف يف هة ةةذا االتفة ةةاق أن بتة ةةاركوا بصة ةةف
مة ةراقبني يف أع ةةات أ دورإل مة ة دورات مة ةؤمتر األطة ةراف ااعام ةةل بول ةةفه اجت ةةاة األطة ةراف يف ه ةةذا
االتف ةةاق .وعمل ةةاما بع ةةل مة ةؤمتر األط ةراف بول ةةفه اجت ةةاة األطة ةراف يف ه ةةذا االتف ةةاق ،با ةةون ا ةةاذ
هذا االتفاق وقفاً على أعضا ه ااذب ها أطراف يف هذا االتفاق .
ااقرارات مبوج
 -1عملةةاما بع ةةل مةؤمتر األطةراف بولةةفه اجت ةةاة األطةراف يف هةةذا االتفةةاق ،بظسةةتعا،
ع ة أن عضةةو م ة أعضةةاء مات ة م ةؤمتر األط ةراف ميثةةل طرف ةاً يف االتفاقي ة ال باةةون يف ذاةةب ااوقةةت
طرفاً يف هذا االتفاق بعضو إضايف تملتخبه األطراف يف هذا االتفاق م بيمل ا.
 -4بظبقة مةؤمتر األطةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةراف يف هةةذا االتفةةاق تملفيةةذ هةةذا
االتفةةاق قيةةا االسةةتعرا ،احملةةتظا وبتخةةذ ،يف حةةاود والبتةةه ،ااق ةرارات اا زم ة اتعزبةةز تملفيةةذ تملفيةةذاً
فعلياً .وبؤد اح ام احسملاإل إايه مبوج هذا االتفاق فيقوم مبا بل :
(أ) إ تاء ما بظعت ضرورباً م اهلي ات اافرعي اتملفيذ هذا االتفاق؛
( ) وُارس ما قا بقتضيه تملفيذ هذا االتفاق م م ام أخرجي.
 -1ت بهةد أحاةةام ااملظةةام ااةةااخل ح ةؤمتر األط ةراف وارج ةراءات احااي ة احمل بقة مبوج ة
االتفاقي  ،ميف تعابل ما بلزم تعابلةه يف إطةار هةذا االتفةاق ،باسةتثملاء مةا ةااف ذاةب مة األمةور ااةيت
بقررها بتوافد اآلراء مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق.
 -6تة ةةاعو األما ة ة إىل عق ة ةةا اا ة ةةاورإل األوىل ح ة ةؤمتر األط ة ةراف ااعام ة ةةل بول ة ةةفه اجت ة ةةاة
األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق بةةاالقاان مةةيف ااةةاورإل األوىل ح ةؤمتر األط ةراف احقةةرر عقةةاها بعةةا تةةارب بةةاء
فاذ هذا االتفاق .وتعقا ااةاورات ااعادبة اا حقة حةؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف
يف هةةذا االتفةةاق بةةاالقاان مةةيف ااةةاورات ااعادب ة ح ةؤمتر األط ةراف ،مةةا م بقةةرر م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل
بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق خ ف ذاب.
 -1تعق ةةا دورات اس ةةتثملا ي ح ةؤمتر األط ةراف ااعام ةةل بول ةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف ه ةةذا
االتفةةاق يف األوقةةات ااةةيت بعت هةةا م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق
ضةةرورب  ،أو بملةةاء علةةى طلة ماتةةو م ة أ طةةرف ،د ةرب أن حيظةةى هةةذا اا ل ة بتريبيةةا ال بقةةل
ع ثل األطراف يف ضون ست أد ر م تارب إرسات األما هذا اا ل إىل األطراف.
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 -8ميا ة األمةةا احتةةةاإل ووكاالهتةةا احتخصص ة وااوكاا ة اااواي ة ال اق ة ااذرب ة  ،فض ة ً
عة ة أ دواة ة عض ةةو في ةةا أو احة ةراقبني ا ةةاب ا ةةخ األطة ةراف يف االتفاقية ة  ،أن باو ة ةوا ُثَل ةةني بص ةةف
مراق ة يف دورات م ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتف ةةاق .ولةةوز قب ةةوت
حضور أبة هي ة أو وكااة  ،سةواء كا ةت وطملية أو دواية  ،حاومية أو ةخ حاومية  ،ذات اختصةاص
يف احسةا ل احتة وا باالتفةةاق وتاةون قةا أبلنةةت األما ة بر بت ةا يف أن تاةةون ُثلَة بصةف مراقة يف
دورإل ح ةؤمتر األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق ،مةةا م بعةةا ،علةةى ذاةةب
ثل ة األط ةراف احلاض ةرإل عل ةةى األقةةل .و ض ةةيف قب ةةوت اح ةراقبني ومت ةةاركت ا ألحاةةام ااملظ ةةام اا ةةااخل
احتار إاي ا يف اافقرإل  1م هذ احادإل.

المادة 17
-1

تع ل األما احملتريإل مبوج

احادإل  8م االتفاقي بصفت ا أما هذا االتفاق.

 -1تظ بد على هذا االتفةاق ،مةيف تعةابل مةا بلةزم تعابلةه ،أحاةام اافقةرإل  1مة احةادإل 8
م ة االتفاقي ة بتةةرين وظةةا ف األما ة  ،وأحاةةام اافق ةرإل  1م ة احةةادإل  8م ة االتفاقي ة بتةةرين اااتيبةةات
احوضةةوع ألداء األما ة م ام ةةا .ومتةةارس األما ة بارضةةاف إىل ذاةةب اح ةةام احسةملاإل إاي ةةا مبوجة هةةذا
االتفاق واح ام اايت بسملاها إاي ا مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف هذا االتفاق.

المادة 18
 -1تع ةةل اهلي ة اافرعية ال تةةورإل ااعل ي ة وااتاملواوجية واهلي ة اافرعية التملفيةةذ احملتةةريتان
مبوج ة ة احة ةةادتني  9و 11م ة ة االتفاقي ة ة بص ةةفت ا ،علة ةةى اات ة ةوايل ،اهلي ة ة اافرعي ة ة ال تة ةةورإل ااعل ي ة ة
وااتاملواوجي ة واهلي ة اافرعي ة التملفيةةذ الالةةتني هبةةذا االتفةةاق .وتظ بهةةد أحاةةام االتفاقي ة احتعلق ة بةةريداء
هاتني اهلي تني على هةذا االتفةاق ،مةيف تعةابل مةا بلةزم تعابلةه .وتظع َقةا دورات اجت اعةات اهلي ة اافرعية
ال تورإل ااعل ية وااتاملواوجية واهلي ة اافرعية التملفيةذ الالةتني هبةذا االتفةاق بةاالقاان مةيف اجت اعةات
اهلي اافرعي ال تورإل ااعل ي وااتاملواوجي واهلي اافرعي التملفيذ الالتني باالتفاقي على ااتوايل.
 -1لةةوز األط ةراف يف االتفاقي ة ااةةيت ايسةةت أطراف ةاً يف هةةذا االتفةةاق أن تتةةارك بصةةف
مراقة يف أع ةةات أ دورإل مة دورات اهلي تةةني اافةةرعيتني .وعملةةاما تع ةةل اهلي تةةان اافرعيتةةان بصةةفت ا
اهلي تني اافرعيتني الالتني هبذا االتفاق ،باون ا اذ ااقرارات مبوج هذا االتفاق وقفاً على أطرافه.
 -1عملةةاما متةةارس اهلي تةةان اافرعيتةةان احملتةةريتان مبوج ة احةةادتني  9و 11م ة االتفاقي ة
م ام ا اصوص احسا ل احتعلقة هبةذا االتفةاق ،بظسةتعا ،عة أ عضةو مة أعضةاء ماتة هةاتني
اهلي ت ةةني ااف ةةرعيتني ميث ةةل طرفة ةاً يف االتفاقية ة ال با ةةون يف ذا ةةب ااوق ةةت طرفة ةاً يف ه ةةذا االتف ةةاق بعض ةةو
إضايف تملتخبه األطراف يف هذا االتفاق م بيمل ا.
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المادة 19
ة ةةام هة ةةذا االتفة ةةاق اهلي ة ةةات اافرعي ة ة أو خهة ةةا م ة ة اااتيبة ةةات احؤسسة ةةي احملتة ةةريإل
-1
مبوجة ة ة االتفاقية ة ة أو يف إطاره ة ةةا ،اة ة ة ف تل ة ةةب احت ة ةةار إاي ة ةةا يف ه ة ةةذا االتف ة ةةاق بمل ة ةةاءً عل ة ةةى قة ة ةرار
بتخة ة ةةذ م ة ة ةؤمتر األط ة ة ةراف ااعام ة ة ةةل بول ة ة ةةفه اجت ة ة ةةاة األط ة ة ةراف يف ه ة ة ةةذا االتف ة ة ةةاق .وحي ة ة ةةاد م ة ة ةؤمتر
األط ةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األط ةراف يف هةةذا االتفةةاق اح ةةام ااةةيت ستض ة ليف هبةةا هةةذ اهلي ةةات
اافرعي أو اااتيبات.
 -1ل ةةوز حة ةؤمتر األطة ةراف ااعام ةةل بول ةةفه اجت ةةاة األطة ةراف يف ه ةةذا االتف ةةاق أن بق ةةام
مزبااً م ارردادات هلذ اهلي ات اافرعي واااتيبات احؤسسي .

المادة 21

 -1بظف ة ةةت ب ة ةةا توقي ة ةةيف ه ة ةةذا االتف ة ةةاق و ض ة ةةيف اتص ة ةةابد أو قب ة ةةوت أو موافقة ة ة اا ة ةةاوت
ومملظ ةةات ااتاامةةل االقتصةةاد ارقلي ة األطةراف يف االتفاقية  .وبظفةةت بةةا توقيةةيف االتفةةاق يف مقةةر
األم ةةا احتة ةةاإل بمليوب ةةورك يف اافة ةاإل مة ة  11يس ةةان/أبربل  1116إىل  11يس ةةان/أبربل .1111
وبفت بعةا ذاةب بةا اال ضة ام إىل هةذا االتفةاق اعتبةاراً مة اايةوم ااتةايل اتةارب إقفةات بةا توقيعةه.
وتودة لاوك ااتصابد أو ااقبوت أو احوافق أو اال ض ام ااجي ااودبيف.
 -1أ مملظ ة تاامةةل اقتصةةاد إقلي ة تصةةب طرف ةاً يف هةةذا االتفةةاق دون أن باةةون
أ مة ااةةاوت األعضةةاء في ةةا طرفةاً فيةةه تتقيةةا باةةل االاتزامةةات احاتب ة علةةى هةةذا االتفةةاق .ويف حاا ة
مملظ ةةات ااتاامةةل االقتصةةاد ارقلي ة ااةةيت باةةون عضةةو واحةةا أو أكثةةر م ة دوهلةةا األعضةةاء طرف ةاً
يف هةةذا االتفةةاق ،تقةةرر احملظ ة ودوهلةةا األعضةةاء مسةةؤوايات كةةل ممل ةةا عة أداء ااتزاماهتةةا مبوجة هةةذا
االتفةةاق .ويف هةةذ احلةةاالت ،ال حيةةد ال ملظ ة وااةةاوت األعضةةاء أن متةةارس يف وقةةت واحةةا حقوق ةاً
هذا االتفاق.
مبوج
 -1تعلة ة مملظ ةةات ااتاام ةةل االقتص ةةاد ارقلي ة ة  ،يف ل ةةاوك تص ةةابق ا أو قبوهل ةةا
أو موافقت ةةا أو ا ض ة ة ام ا ،م ةةاجي اختصالة ة ا في ةةا بتعل ةةد باحس ةةا ل اا ةةيت حيا ةةا ه ةةذا االتف ةةاق.
ةةر ب ةةاور األطة ةراف ،ب ةةري تع ةةابل ج ةةوهر ح ةةاجي
و ةةر ه ةةذ احملظ ةةات أبضة ةاً ااودب ةةيف ،اا ةةذ
اختصال ا.

المادة 21
 -1ببةةاأ فةةاذ هةةذا االتفةةاق يف اايةةوم ااث ثةةني مة تةةارب قيةةام مةةا ال بقةةل عة  11طرفةاً
م ة ة األط ة ةراف يف االتفاقي ة ة  ،بظع ة ةةزجي إاي ة ةةا يف ا ة ةةوة م ة ةةا ال بق ة ةةل ع ة ة  11يف احا ة ة م ة ة إن ة ةةايل
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اال بعاث ة ة ةةات ااعاحية ة ة ة مة ة ة ة
أو ا ض ام ا.

ة ة ةةازات ااافي ة ة ة ة  ،بمب ة ة ةةااة ل ة ة ةةاوك تص ة ة ةةابق ا أو قبوهل ة ة ةةا أو موافقت ة ة ةةا

 -1األ ة ة ةرا ،اّ ة ةةاودإل الفقة ة ةرإل  1مة ة ة ه ة ةةذ اح ة ةةادإل فق ة ةةر ،بعة ة ة مصة ة ة ل "إن ة ةةايل
اال بعاثةةات ااعاحية مة ةةازات ااافي ة " أحةةاب ااا يةةات احبلهنَة يف تةةارب اعت ةةاد هةةذا االتفةةاق م ة
جا األطراف يف االتفاقي أو قبل هذا ااتارب .
 -1بباأ فةاذ االتفةاق ،بااملسةب ااةل دواة أو مملظ ة تاامةل اقتصةاد إقلي ة تصةاق
علةةى هةةذا االتفةةاق أو تقبلةةه أو توافةةد عليةةه أو تملضةةا إايةةه بعةةا ااوفةةاء بتةةروع بةةاء ااملفةةاذ اّةةادإل يف
اافق ة ةرإل  1م ة ة هة ةةذ احة ةةادإل ،يف ااية ةةوم ااث ثة ةةني م ة ة تة ةةارب إبة ةةااة هة ةةذ اااوا ة ة أو مملظ ة ة ااتاامة ةةل
االقتصاد ارقلي هذ اصب تصابق ا أو قبوهلا أو موافقت ا أو ا ض ام ا.
-4
اقتصاد إقلي

أل ة ةرا ،اافق ة ةرإل  1م ة ة هة ةةذ احة ةةادإل ،ال بع ة ة ّا أ لة ةةب تودعة ةةه مملظ ة ة تاامة ةةل
إضاف ً الصاوك احودع م جا دوهلا األعضاء.

المادة 22
ت بةةد علةةى هةةذا االتفةةاق أحاةةام احةةادإل  11م ة االتفاقي ة بتةةرين اعت ةةاد ااتعةةاب ت علةةى
االتفاقي ميف تعابل ما بلزم تعابله.

المادة 23
 -1ت ب ةةد عل ةةى ه ةةذا االتف ةةاق ،م ةةيف تع ةةابل م ةةا بل ةةزم تعابل ةةه ،أحا ةةام اح ةةادإل  16مة ة
االتفاقي احتعلق باعت اد مرفقات االتفاقي وتعابل ا.
 -1تت ةةال مرفق ةةات ه ةةذا االتف ةةاق ج ةةزءاً ال بتةة ةزأ ممل ةةه ،وتت ةةال أ إد ةةارإل إىل ه ةةذا
االتفةةاق إدةةارإل يف ذات ااوقةةت إىل أ م ة مرفقاتةةه ،مةةا م بظةملص ل ةراح علةةى ةةخ ذاةةب .وتقتصةةر
ه ةةذ احرفق ةةات عل ةةى ااقة ةوا ا واالس ةةت ارات وأ م ةةادإل أخ ةةرجي ذات ط ةةابيف ول ةةف هل ةةا ل ةةبن عل ية ة
أو تقملي أو إجرا ي أو إدارب .

المادة 24
ت بد على هذا االتفاق ،مةيف تعةابل مةا بلةزم تعابلةه ،أحاةام احةادإل  14مة االتفاقية بتةرين
تسوب احملازعات.
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المادة 25
-1
هذ احادإل.

باةةون ااةةل طةةرف لةةوت واحةةا ،باسةةتثملاء مةةا هةةو مملصةةوص عليةةه يف اافقةرإل  1مة

 -1متة ة ة ةةارس مملظ ة ة ة ةةات ااتاامة ة ة ةةل االقتصة ة ة ةةاد ارقلي ة ة ة ة  ،يف احسة ة ة ةةا ل ااااخل ة ة ة ة يف
اختصالة ا ،حق ةةا يف ااتصةةوبت بعةةاد مة األلةوات مسةةاو اعةةاد دوهلةةا األعضةةاء ااةةيت هة أط ةراف
يف هة ةةذا االتفة ةةاق .وال متة ةةارس هة ةةذ احملظ ة ة حق ة ةةا يف ااتصة ةةوبت إذا مارسة ةةت أ دوا ة ة م ة ة دوهلة ةةا
األعضاء حق ا ،وااعاو بااعاو.

المادة 26
باون األمني ااعام األما احتةاإل ودبيف هذا االتفاق.

المادة 27
ال لوز إبااء حتفظات على هذا االتفاق.

المادة 28
 -1ل ةةوز أل ط ةةرف أن بملس ةةة مة ة ه ةةذا االتف ةةاق يف أ وق ةةت بع ةةا مضة ة ثة ة ب
سملوات م تارب باء فاذ االتفاق بااملسب إىل ذاب اا رف بمرسات إخ ار كتايب إىل ااودبيف.
 -1ببةةاأ فةةاذ أ ا سةةةا مة هةةذا ااقبيةةل عملةةا ا قضةةاء سةمل واحةةاإل مة تةةارب تلقة
ااودبيف ارخ ار باال سةا أو يف أ تارب الحد ظحياهد يف ارخ ار باال سةا .
-1

أ طرف بملسة

م االتفاقي بظعت مملسةباً أبضاً م هذا

االتفاق.

المادة 29
بةودة ألةل هةذا االتفةاق ،ااةذ تتسةاوجي يف احلةية صولةه ارسةبا ي وار اليزبة وااروسةةي
وااصيملي وااعربي واافر سي  ،ااجي األمني ااعام األما احتةاإل.
ظحرر يف باربو يف اايوم ااثا عتر م كا ون األوت/دبس

م سمل أافني واس عتر.

وإثباتاً حا تقام قام احوقعون أد ا  ،احفوضون طبقاً األلوت ،بتوقييف هذا االتفاق.
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