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 اتفاق باريس  

 
 إن األطراف يف هذا االتفاق، 
بلة   أطرافاً يف اتفاقية  األمةا احتةةاإل ارطاربة  بتةرين تنةخ احملةار، احتةار إاي ةا في ةا باعتبارها 

 "االتفاقي "، ب

ااصةادر عة   11-/م أ1مبقتضى ممل اج دبربان الع ل احعّزز احملتري مبوجة  احقةرر  وإذ تع ل 
   مؤمتر األطراف يف االتفاقي  يف دورته ااسابع  عترإل،

يف ذاةةةب مبةةةاأ ار صةةةاف  إىل حتقيةةةد هةةةاف االتفاقيةةة  واسادةةةاداً مبباد  ةةةا، مبةةةا وسةةةعياً ممل ةةةا 
 ات كل طرف، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف ،واحسؤوايات احتاك  وإن كا ت متبابمل  ومراعاإل قار 

احلاجة  إىل تصةّا فعةات وتةارل  الت ابةا احلة  ااةذ  بتةاله تنةخ احملةار، اسةتملاداً  وإذ تارك 
 إىل أفضل احعارف ااعل ي  احتاح ،

االحتياجةةات اّةةّادإل وااظةةروف الالةة  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف، ال سةةي ا  وإذ تةةارك أبضةةاً  
 االتفاقي ، احملار، وفد ما تملص عليه ااضارإل اتنخ باآلثارخاص  بوجه ل  التريثرااقابتلب 

اابلةةاان ألقةةل االحتياجةةات اّةةادإل واألوضةةاة الالةة  وإذ تضةةيف يف اعتبارهةةا علةةى لةةو كامةةل  
 منواً في ا بتصل بت وبل ااتاملواوجيا و قل ا،

أن األطةةراف قةةا ال تتةةريثر بتنةةخ احملةةار فةسةة ، بةةل أبضةةاً بخثةةار ااتةةاابخ احتخةةذإل  وإذ تةةارك 
 التصا  اه،
مةةا ارجةةراءات احتعلقةة  بتنةةخ احملةةار وع ليةةات ااتصةةا  اةةه ويثةةار  مةة  ع قةة  وثيقةة   وإذ تؤكةةا 

 بااولوت احملصف إىل ااتمل ي  احستاام  وااقضاء على اافقر،
احت ثلةةةةة  يف ضةةةة ان األمةةةةة  اانةةةةذا   وااقضةةةةةاء علةةةةى ا ةةةةةوة، األواوبةةةةة  األساسةةةةي  وإذ تةةةةارك  

 وبريوجه قابلي  تريثر  ظا ار تاج اانذا   بصف  خال  باآلثار ااضارإل اتنخ احملار،

حتقيةةةد ااتةةةةوت ااعةةةادت القةةةوجي ااعاملةةة  وإلةةةاد ااع ةةةل اااةةةر  ضةةةرورإل وإذ تضةةةيف يف اعتبارهةةةا  
 ادإل وطملياً،وااوظا ف اا  ق ، وفقًا األواوبات ارمنا ي  اّ

بةةرين تنةةخ احملةةار بتةةال دةةا ً  متةةاكاً البتةةرب ، وأ ةةه بملبنةة  األطةةراف، عملةةا ا ةةاذ  وإذ تقةةرّ  
ارجراءات التصا  اتنخ احملار، أن حتام وتعزز وتراعة  مةا بقةيف علةى كةل ممل ةا مة  ااتزامةات متعلقة  

ليةةةةةة  واح ةةةةةةاجرب  ، واحلةةةةةةد يف ااصةةةةةةة ، وحقةةةةةةوق ااتةةةةةةعو  األلةةةةةةلي  وا ت عةةةةةةات اّحبقةةةةةةوق ار سةةةةةةان
واألطفةةةات واألدةةةةخاص ذو  ارعاقةةة  واألدةةةةخاص ااةةةذب  بعيتةةةةون أوضةةةاعاً هتةةةة ، واحلةةةد يف ااتمل يةةةة ، 

 فضً  ع  احساواإل بني ا ملسني ومتاني احرأإل وار صاف بني األجيات،



 
 

 

 

2 

 

فةةُ وتظعةةّزز، حسةة  االقتضةةاء، بواايةةيف وخزّا ةةات  ةةازات ااافي ةة  احتةةار وإذ تقةةر   بريمهيةة  أن حتظ
  االتفاقي ،إاي ا يف
، مبةةا في ةةا اّي ةةات، واابةة م ااتملةةوة ارباواوجيةة أمهيةة  كفااةة م سةة م  نيةةيف ااةةملظا  وإذ ت حةةُ 
"أمملةةا األر،"، وإذ تتةةخ إىل أمهيةة  مف ةةوم "ااعاااةة   ب، وهةةو مةةا تعةةّ  عملةةه بعةة  ااثقافةةات اابيواةةوج 

 احملار، احملاخي " ااجي اابع ، وذاب عملا ا اذ إجراءات التصا  اتنخ
وااتةةارب  وااتوعيةة  ااعامةة  ومتةةارك  ا   ةةور وولةةواه إىل احعلومةةات  ااتعلةةياأمهيةة   وإذ تؤكةةا 

 وااتعاون على نييف احستوبات يف احسا ل اايت بتملاوهلا هذا االتفاق،

أمهيةة  متةارك  نيةةيف مسةةتوبات احلاةا واتلةةف ا  ةةات اافاعلة ، وفقةةاً التتةةربعات  تةارك وإذ 
 ، يف ااتصا  اتنخ احملار، ااوطملي  اال م  األطراف

احسةةةةتاام  وأمنةةةةاع االسةةةةت  ك وار تةةةةاج احسةةةةتاام ، ااةةةةيت أمنةةةةاع ااعةةةةي  أن  وإذ تةةةةارك أبضةةةةاً  
 باور رباد ، تؤد  دوراً هاماً يف ااتصا  اتنخ احملار،األطراف تض ليف في ا اابلاان احتقام  

 بل : اتفقت على ما قا 
  

 1المادة   
 

 م  االتفاقي . وبارضاف  إىل ذاب:  1تمل بد ااتعاربف ااواردإل يف احادإل أل را، هذا االتفاق،  
بتةرين تنةخ احملةار، ااةيت ارطاربة  بظقصا بة ص ل  "االتفاقي " اتفاقي  األمةا احتةةاإل  )أ( 

 ؛1991أبار/مابو  9 ات يف  يوبورك يف اعتظ 
 ؛بقصا بة ص ل  "مؤمتر األطراف" مؤمتر األطراف يف االتفاقي  ) ( 
 بقصا بة ص ل  "اا رف" اا رف يف هذا االتفاق. )ج( 

  
 2المادة   

 
برمةةة  هةةةذا االتفةةةاق، مةةة  خةةة ت حتسةةةني تملفيةةةذ االتفاقيةةة ، ومبةةةا بتةةة ل هةةةاف ا، إىل  -1 
الت ابةةةا ااةةةذ  بتةةةاله تنةةةخ احملةةةار، يف سةةةياق ااتمل يةةة  احسةةةتاام  وج ةةةود  االسةةةتةاب  ااعاحيةةة توطيةةةا 

 :بوسا ل ممل اااقضاء على اافقر، 
اربقاء علةى ارتفةاة متوسةر درجة  احلةرارإل ااعاحية  يف حةاود أقةل باثةخ مة  درجتةني  )أ( 

قبةةةل احلقبةةة  ااصةةةملاعي  وموالةةةل  ا  ةةةود ااراميةةة  إىل حصةةةر ارتفةةةاة درجةةة   م ةةةوبتني فةةةوق مسةةةتوبات مةةةا
درجةة  م وبةة  فةةوق مسةةتوبات مةةا قبةةل احلقبةة  ااصةةملاعي ، تسةةلي اً بةةرين  1.1احلةةرارإل يف حةةا ال بتةةةاوز 

 سوف بقلص بصورإل كبخإل ااطر تنخ احملار ويثار ؛  ذاب
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تعزبز ااقارإل على ااتايف ميف اآلثار ااضارإل اتنةخ احملةار وتعزبةز ااقةارإل علةى حت ةل و  ) ( 
 ب اد إ تاج األ ذب ؛ تنخ احملار وتوطيا ااتمل ي  الفيض  ا بعاثات  ازات ااافي  ، على لو ال

مةةةةيف مسةةةار بةةةةؤد  إىل تمل يةةةة  خفيضةةةة  ا بعاثةةةةات  جعةةةل ااتةةةةافقات احاايةةةة  مت ادةةةةي و  )ج( 
 احملار.  ازات ااافي   وقادرإل على حت ل تنخ

احسةةةؤوايات احتةةةاك  وإن  مبةةةاأ سةةةيظملفهذ هةةةذا االتفةةةاق علةةةى لةةةو لسةةةا ار صةةةاف و  -1 
 كا ت متبابمل  وقارات كل طرف، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف .

  
 3المادة   

 
 11و 9و 1و 4ليف بةةةةةا  ود اا  وحةةةةة  اّةةةةةادإل يف احةةةةةواد علةةةةى نيةةةةةيف األطةةةةةراف أن تضةةةةة  

اتنةةةةخ  ااتصةةةةا  ااعةةةةاح وأن تبلةةةةه عمل ةةةةا، باعتبارهةةةةا مسةةةةامهات يفةةةةادإل وطمليةةةةاً تصةةةة  يف  11و 11و
. وسةةةت ثل ج ةةةود نيةةةيف 1 ةةةر، هةةةذا االتفةةةاق احملصةةةوص عليةةةه يف احةةةادإل  احملةةةار، مةةة  أجةةةل حتقيةةةد

عةى في ةا احلاجة  إىل دعةا اابلةاان ااملامية  األطةراف حيةرز علةى مةر ااةزم ، علةى أن تظرا األطراف تقةاماً 
 يف ااتملفيذ اافعات هلذا االتفاق.

  
 4المادة   

 
، هتةةةاف 1مةةة  أجةةةل حتقيةةةد هةةةاف درجةةة  احلةةةرارإل اا وبةةةل األجةةةل اّةةةاد يف احةةةادإل  -1 

األطراف إىل حتقيد وقف عاح  الرتفةاة ا بعاثةات  ةازات ااافي ة  يف أقةر  وقةت ُاة ، مظسةل    بةرين 
قةةةةةف ارتفةةةةةاة اال بعاثةةةةةات سةةةةةيت ل  وقتةةةةةاً أطةةةةةوت مةةةةة  اابلةةةةةاان ااملاميةةةةة  األطةةةةةراف؛ وإىل االضةةةةة  ة و 

مةةة  أجةةةل حتقيةةةد تةةةوازن بةةةني  ،بتخفيضةةةات سةةةربع  بعةةةا ذاةةةب وفقةةةاً ألفضةةةل احعةةةارف ااعل يةةة  احتاحةةة 
اال بعاثةةةةات اابتةةةةرب  احملتةةةةري مةةةة  احصةةةةادر وع ليةةةةات إزاات ةةةةا بواسةةةة   اابواايةةةةيف يف ااملصةةةةف ااثةةةةا  مةةةة  

 ن، على أساس ار صاف ويف سياق ااتمل ي  احستاام  وا  ود اارامي  إىل ااقضاء على اافقر.ااقر 
. وتسةعى وبتع ةاها مسامهات متتااية  يفةادإل وطمليةاً بعتةزم حتقيق ةاوبظبله بعّا كل طرف  -1 

 األطراف إىل ا اذ تاابخ  فيف يفلي  هباف حتقيد أهااف تلب احسامهات.
اّةةادإل وطمليةةاً ااةةل طةةرف تقةةاماً بتةةةاوز مسةةامهته ااراهملةة  ااتاايةة  سةةت ثل احسةةامه   -1 

اّةةةادإل وطمليةةةاً وستةسةةةا أعلةةةى ط ةةةوا ُاةةة  اةةةه، مبةةةا براعةةة  مسةةةؤواياته احتةةةاك  وإن كا ةةةت متبابملةةة  
 وقاراته، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف . 

 اعت ةةةادطربةةةد بملبنةةة  أن توالةةةل اابلةةةاان احتقامةةة  األطةةةراف أداء دورهةةةا ااربةةةاد  عةةة   -4 
بملبنةة  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف أن توالةةل م لقةة  لفةة  اال بعاثةةات علةةى   ةةاق االقتصةةاد. و  أهةةااف

لفةةة  حتسةةةني ج ودهةةةا احتعلقةةة  بةةةااتخفيف، وتظتةةةةهيف علةةةى ااتةةةةوت مةةةيف مةةةرور ااةةةزم  لةةةو  أهةةةااف 
 اال بعاثات أو حتاباها على   اق االقتصاد، يف ضوء ااظروف ااوطملي  احختلف .
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 9بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي  األطراف م  أجل تملفيةذ هةذ  احةادإل، وفقةاً ال ةواد  -1 
، تسةةلي اً بةةرين تعزبةةز ااةةاعا احقةةّام إىل اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف سيسةة   ببلةةو  مسةةتوجي 11و 11و

 أعلى م  اا  وا يف إجراءاهتا.
اسةااتيةيات وخ  ةةاً   أن تعةّا مياة  ألقةل اابلةاان منةواً وااةاوت ا زربةة  ااصةنخإل ااملامية -6 

 براع  ظروف ا الال . وإجراءات التمل ي  الفيض  ا بعاثات  ازات ااافي   وأن تبله عمل ا، مبا
تايّةةف المياة  حملةافيف ااتخفيةف احتةةاك  ااملااة  ع ةا تتخةذ  األطةةراف مة  إجةراءات  -1 

 ف مبوج  هذ  احادإل.و/أو ما تضعه م  خ ر التملوبيف االقتصاد  أن تس ا يف  تا ج ااتخفي
تقةةةةام نيةةةةيف األطةةةةراف، عملةةةةا اربةةةة   عةةةة  مسامهاتةةةةة ا اّةةةةادإل وطمليةةةةاً، احعلومةةةةات  -8 

وأ  مقةررات ذات لةل  حةؤمتر األطةراف  11-/م أ1اا زم  الوضوا وااتةفافي  وااف ةا وفقةاً ال قةرر 
 تفاق.اال هذا ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف

 11-/م أ1يفةةادإل وطمليةةاً كةةل اةةو سةةملوات وفقةةاً ال قةةرر بظبل ةةه كةةل طةةرف عةة  مسةةامه   -9 
، مراعيةاً يف تفةاقاال هةذا وأ  مقررات ذات لل  حؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف يف

 .14 احلصيل  ااعاحي  احتار إاي ا يف احادإل صع لي  استخ  تا ج  ذاب
تفةةاق يف األطةةر اال هةةذا يف بملظةةر مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف -11 

 اازمملي  احتاك  ال سامهات اّادإل وطمليًا يف دورته األوىل.

لةةةةوز ا ةةةةرف أن بعةةةةّات يف أ  وقةةةةت مسةةةةامهته ااقا  ةةةة  اّةةةةادإل وطمليةةةةاً هبةةةةاف رفةةةةيف  -11 
مستوجي اا  وا في ا، وفقاً ارردادات احعت اإل م  مةؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف 

 تفاق. اال هذا يف
 تظسةهل احسامهات اّادإل وطملياً اايت تبله عمل ا األطراف يف سةل عام تتع ا  األما  . -11 

مةةةةةا بةةةةةةرتبر  احتسةةةةةةا  ويف سةةةةةياقحتتسةةةةة  األطةةةةةراف مسةةةةةةامهاهتا اّةةةةةادإل وطمليةةةةةةاً.  -11 
  مبسةةةامهاهتا اّةةةادإل وطمليةةةاً مةةة  ا بعاثةةةات بتةةةرب  احملتةةةري وع ليةةةات إزااةةة  هلةةةا، تعةةةّزز األطةةةراف ااسةةة م

اابي يةة  وااتةةفافي  واااقةة  واالكت ةةات وقابليةة  احقار ةة  واالتسةةاق، وتافةةل املةة  احلسةةا  احةةزدوج، وفقةةاً 
 تفاق.اال هذا ارردادات احعت اإل م  مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف

ذ بملبنةة  األطةةراف، يف سةةياق مسةةامهاهتا اّةةادإل وطمليةةاً، أن تراعةة ، عملةةا إقةةرار وتملفيةة -14 
، حسةةةةة  االقتضةةةةةاء، إزاات ةةةةةاإجةةةةةراءات ااتخفيةةةةةف احتصةةةةةل  باال بعاثةةةةةات اابتةةةةةرب  احملتةةةةةري وع ليةةةةةات 
 م  هذ  احادإل. 11األساايَ  وارردادات ااقا    مبوج  االتفاقي  يف ضوء أحاام اافقرإل 

تراعةةة  األطةةةراف يف تملفيةةةذ هةةةذا االتفةةةاق دةةةوا ل األطةةةراف ااةةةيت تاةةةون اقتصةةةاداهتا  -11 
 اتريثخات تاابخ ااتصا ، ال سي ا اابلاان ااملامي  األطراف.األكثر تعرضًا 

في ةةةةةا مملظ ةةةةةات ااتاامةةةةةل االقتصةةةةةاد  ارقلي ةةةةة  ودوهلةةةةةا  مبةةةةةا -تظةةةةةةخ مر األطةةةةةرافظ  -16 
مةةةة  هةةةةذ  احةةةةادإل،  1ااةةةةيت تولةةةةلت إىل اتفةةةةاق بقضةةةة  بااتصةةةةرف  ت عةةةة  مبوجةةةة  اافقةةةةرإل  ،األعضةةةةاء
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اال بعاثةةةات احخّصةةةص ااةةةل طةةةرف يف اافةةةاإل  األما ةةةَ  بريحاةةةام ذاةةةب االتفةةةاق، مبةةةا يف ذاةةةب مسةةةتوجي
اازممليةةةة  ذات ااصةةةةل ، عملةةةةا إب   ةةةةا عةةةة  مسةةةةامهاهتا اّةةةةادإل وطمليةةةةاً. وتبل ةةةةه األما ةةةة  بةةةةاورها أطةةةةراف 

 االتفاقي  واحوقعني علي ا بريحاام ذاب االتفاق.
باةةون كةةل طةةرف يف ذاةةب االتفةةاق مسةةؤوالً عةة  مسةةتوجي ا بعاثاتةةه اّةةاد يف االتفةةاق  -11 

 11ل ةةةادتني امةةة  هةةةذ  احةةةادإل و  14و 11وفقةةةاً الفقةةةرتني  مةةة  هةةةذ  احةةةادإل 16واحتةةةار إايةةةه يف اافقةةةرإل 
 .11و

إذا تصةةرفت األطةةراف  ت عةة  يف إطةةار مملظ ةة  التاامةةل االقتصةةاد  ارقلي ةة  هةة   -18 
االتفةةةةةاق، وبااتضةةةةةام  مع ةةةةةا، فةةةةةمن كةةةةةل دواةةةةة  عضةةةةةو يف مملظ ةةةةة  ااتاامةةةةةل   فسةةةةة ا طةةةةةرف يف هةةةةةذا

االقتصةةةةاد  ارقلي ةةةة  تلةةةةب تاةةةةون مسةةةةؤوا  مبفردهةةةةا وبااتضةةةةام  مةةةةيف مملظ ةةةة  ااتاامةةةةل االقتصةةةةاد  
مةة  هةةذ   16ارقلي ةة  عةة  مسةةتوجي ا بعاثاهتةةا احملصةةوص عليةةه يف االتفةةاق احبلةةه عملةةه مبوجةة  اافقةةرإل 

 .11و 11ل ادتني ا  هذ  احادإل و م 14و 11احادإل وفقًا الفقرتني 
بملبنةة  أن تسةةعى نيةةيف األطةةراف إىل وضةةيف اسةةااتيةيات إمنا يةة  خفيضةة  ا بعاثةةات  -19 

مسةةةةؤواياهتا  ومراعيةةةة ً  1يف اعتبارهةةةةا احةةةةادإل  وطوبلةةةة  األجةةةةل واربةةةة   عمل ةةةةا، واضةةةةع ً  ةةةةازات ااافي ةةةة  
 ملي  احختلف .احتاك  وإن كا ت متبابمل  وقارات كل ممل ا، يف ضوء ااظروف ااوط
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بملبنةةة  أن تتخةةةذ األطةةةراف إجةةةراءات ترمةةة ، حسةةة  االقتضةةةاء، إىل لةةةون وتعزبةةةز  -1 

مةةةة  االتفاقيةةةة   4)د( مةةةة  احةةةةادإل 1إايةةةةه يف اافقةةةةرإل بظتةةةةار بواايةةةةيف وخزا ةةةةات  ةةةةازات ااافي ةةةة  وفةةةةد مةةةةا 
 بت ل اانابات. ومبا

تتةهيف األطةراف علةى ا ةاذ إجةراءات ترمة ، بوسةا ل مة  بيمل ةا احةافوعات ااقا  ة   -1 
علةةى ااملتةةا ج، إىل تملفيةةذ ودعةةا ارطةةار ااقةةا ا احملصةةوص عليةةه يف ارردةةادات واحقةةررات ذات ااصةةل  
ااةةةيت سةةةبد االتفةةةاق علي ةةةا مبوجةةة  االتفاقيةةة  بتةةةرين: ااةةةملإل ج ااسياسةةةاتي  واّفةةةزات ارلابيةةة  األ تةةة   

تعلقةةةة  افةةةة  اال بعاثةةةةات ااملانةةةة  عةةةة  إزااةةةة  اانابةةةةات وتةةةةاهورها، ودور حفةةةةُ اانابةةةةات وإدارهتةةةةا اح
احسةةتاام  وتعزبةةز احخزو ةةات اااربو يةة  النابةةات يف اابلةةاان ااملاميةة ؛ وااةةملإل ج ااسياسةةاتي  اابابلةة ، مةة  

عةادإل تريكيةا أمهية  النابةات، مةيف إ واحسةتاام  ااسةلي  اةردارإل قبيل  ةظ ظةج ااتخفيةف وااتايةف احتةاك  
 حتفيز احملافيف  خ اااربو ي  احرتب   هبذ  ااملةإل ظج، حس  االقتضاء.
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تسةةةةل ا األطةةةةراف بةةةةرين  تةةةةار بعةةةة  األطةةةةراف ااسةةةةع  إىل تعةةةةاون طةةةةوع  يف تملفيةةةةذ  -1 
ايةف مسامهاهتا اّادإل وطملياً رتاح  مسةتوجي أعلةى مة  اا  ةوا يف إجراءاهتةا احتعلقة  بةااتخفيف واات

 وتعزبز ااتمل ي  احستاام  وااس م  اابي ي .
تعةةةّزز األطةةةراف، عملةةةا احتةةةارك  علةةةى أسةةةاس طةةةوع  يف  ةةةج تعاو يةةة  تمل ةةةو  علةةةى  -1 

اسةةتخاام  تةةا ج  فيةةف مملقواةة  دوايةةاً يف ااوفةةاء مبسةةامهاهتا اّةةادإل وطمليةةاً، ااتمل يةةَ  احسةةتاام  وتافةةل 
، وت بةد يفاسةب  يفا ة  اافااة  نلة  أمةور احلاةالةعيا ااس م  اابي ي  وااتفافي ، مبا يف ذاةب علةى 

مةةةيف ارردةةةادات احعت ةةةاإل يف مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه متادةةةياً  ،ممل ةةةا املّةةة ظ احلسةةةا م احةةةزدوج
 تفاق باربو.اال هذا اجت اة األطراف يف

باةةون اسةةتخاام  تةةا ج ااتخفيةةف احملقواةة  دوايةةاً يف حتقيةةد احسةةامهات اّةةادإل وطمليةةاً  -1 
 مبوج  هذا االتفاق طوعيًا ومرخصًا به م  األطراف احتارك .

يايةةةة  ال سةةةةامه  يف  فيةةةةف ا بعاثةةةةات  ةةةةازات ااافي ةةةة   مبوجةةةة  هةةةةذا االتفةةةةاقتظملتةةةةري  -4 
 ودعةةا ااتمل يةة  احسةةتاام   ضةةيف اسةةل   وتوجيةةه مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف

طةوع ، وتظتةرف علي ةا هي ة  بظعي مل ةا مةؤمتر األطةراف  ، اتستخام ا األطةراف علةى أسةاستفاقاال هذا
 بل : ، وهتاف إىل ماتفاقهذا االااعامل بولفه اجت اة األطراف يف 

تعزبةةةةةةز ااتخفيةةةةةةف مةةةةةة  ا بعاثةةةةةةات  ةةةةةةازات ااافي ةةةةةة  وتوطيةةةةةةا ااتمل يةةةةةة  احسةةةةةةتاام  يف  )أ( 
 ذاته؛ ااوقت

األطةراف  جا ة  مة  حتفيز وتيسخ متةارك  ااايا ةات ااعامة  والالة  احةرخص هلةاو  ) ( 
 يف ااتخفيف م  ا بعاثات  ازات ااافي  ؛

احسةةةامه  يف خفةةة  مسةةةتوبات ا بعاثةةةات اا ةةةرف احضةةةيف، ااةةةذ  سيسةةةتفيا مةةة  و  )ج( 
أ تةة    فيةةف تملةةتج عمل ةةا  فيضةةات ا  بعاثةةات مياةة  أن بسةةتخام ا طةةرف يخةةر الوفةةاء مبسةةامهته 

 اّادإل وطملياً؛ 

 .ااعاحي  حتقيد  فيف عام ا  بعاثاتو  )د( 

مةة   4ال تظسةةتخام  فيضةةات اال بعاثةةات ااملااةة  عةة  اآلايةة  احتةةار إاي ةةا يف اافقةةرإل  -1 
اا رف احضيف مسةامهته اّةادإل وطمليةاً إذا مةا اسةتخام ا طةرف يخةر يف  يف إثبات حتقيد هذ  احادإل

 إثبات حتقيد مسامهته اّادإل وطملياً.
تفةاق أن بظسةتخام هذا االاة األطراف يف بافل مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت  -6 

مة  هةذ   4 صيٌ  م  ااعوا ا احتريتي  م  األ ت   احض ليف هبا يف إطار اآلاية  احتةار إاي ةا يف اافقةرإل 
اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف ااقابلةة  التةةريثر بوجةةه خةةاص باآلثةةار احةةادإل اتن يةة  ااملفقةةات ارداربةة  وحسةةاعاإل 

 فاء بتااايف ااتايف.على ااو  ااضارإل اتنخ احملار
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تفةةةاق قواعةةةا اال هةةةذا بعت ةةةا مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف -1 
 يف دورته األوىل. م  هذ  احادإل 4وطرا د وإجراءات اآلاي  احتار إاي ا يف اافقرإل 

ةةةج  ةةةخ سةةةوقي  متااملةةة  و وايةةة  ومتواز ةةة   -8  األطةةةراف تقةةةر األطةةةراف بريمهيةةة  إتاحةةة   ةظ ظ
يف تملفيذ مسامهاهتا اّادإل وطملياً، يف سياق ااتمل ي  احستاام  وااقضاء على اافقر، على لو  هتاحساعا

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 :

 ايل ااتخفيف وااتايف؛تعزبز مستوجي اا  وا يف   )أ( 
 ؛ احسامهات اّادإل وطملياً تعزبز متارك  ااق اعني ااعام والاص يف تملفيذ و  ) ( 

 ااصل . إتاح  فرص التملسيد بني اتلف األدوات واااتيبات احؤسسي  ذاتو  )ج( 

حيةةةّاد مبوجةةة  هةةةذا االتفةةةاق إطةةةار الةةةملةإل ظج  ةةةخ ااسةةةوقي  إزاء ااتمل يةةة  احسةةةتاام  مةةة   -9 
 م  هذ  احادإل. 8تعزبز ااملةإل ظج  خ ااسوقي  احتار إاي ا يف اافقرإل أجل 
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بةةااتايف واحت ثةةل يف حتعلةةد ااهلةةاف ااعةةاح   مبوجةة  هةةذا االتفةةاقتضةةيف األطةةراف  -1 

، بنيةة  بتنةةخ احملةةارواحلةةا مةة  قابليةة  ااتةةريثر ااتة ةةل تعزبةةز ااقةةارإل علةةى ااتايةةف وتوطيةةا ااقةةارإل علةةى 
يف ااتمل يةة  احسةةتاام  وكفااةة  اسةةتةاب  م   ةة  بتةةرين ااتايةةف يف سةةياق هةةاف درجةة  احلةةرارإل  احسةةامه 

 .1احتار إايه يف احادإل 
تقّر األطراف برين ااتايف بتال حتاباً عاحياً بواج ةه ا  يةيف واةه أبعةاد يفلية  ودون  -1 

اا وبلةة  األجةةل اتنةةخ احملةةار  وطملية  ووطمليةة  وإقلي يةة  ودوايةة ، وأ ةةه عملصةةر أساسة  يف االسةةتةاب  ااعاحيةة 
يف اعتبارها االحتياجةات  ومسامه  ر يسي  في ا حل اب  اابتر وسبل ااعي  وااملإلظظا ارباواوجي ، يخذإلً 

 احلّة  واافورب  البلاان ااملامي  األطراف ااقابل  التريثر بوجه خاص باآلثار ااضارإل اتنخ احملار.

ل را ةةةةد ااةةةةيت ا اً اابلةةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف وفقةةةةبظعةةةةاف   ةةةةود ااتايةةةةف ااةةةةيت تبةةةةذهلا  -1 
 تفاق يف دورته األوىل.هذا االبعت اها مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف 

تقةةةر األطةةةراف بةةةرين هملةةةاك حاايةةةاً حاجةةة  ماسةةة  إىل ااتايةةةف وبةةةرين مةةة  دةةةرين بلةةةو   -4 
وأن تزابةةا احتياجةةات مسةةتوبات أعلةةى مةة  ااتخفيةةف أن بقلةةص احلاجةة  إىل ج ةةود تايةةف إضةةافي ، 

 ااتايف ميا  أن بمل و  على تزابا تااايف ااتايف.

تسةةلا األطةةراف بةةرين إجةةراءات ااتايةةف بملبنةة  أن تتبةةيف  ةةةاً ق ةةر  ااتوجيةةه براعةة   -1 
ااقضةةابا ا ملسةةا ي  وبقةةوم علةةى احتةةارك  وبتسةةا بااتةةفافي  ااااملةة ، وبراعةة  ااف ةةات وا ت عةةات اّليةة  

ااعل ية  احتاحة  وعملةا االقتضةاء ااملتةا ج ااقابل  التريثر، وبملبن  أن بستملا إىل أفضةل وااملظظظا ارباواوجي  
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بسادةةا هبةةا بنيةة  إدمةةاج أن إىل احعةةارف ااتقليابةة  ومعةةارف ااتةةعو  األلةةلي  وااةةملظظظا احعرفيةة  اّليةة  و 
 االقتضاء. االقتصادب  واابي ي ، حس  - ااتايف يف ااسياسات وارجراءات االجت اعي 

تقةةةةر األطةةةةراف بريمهيةةةة  دعةةةةا ج ةةةةود ااتايةةةةف وااتعةةةةاون ااةةةةاويل احتعلةةةةد هبةةةةا وبريمهيةةةة   -6 
تلةب ااقابلة  التةريثر بوجةه خةاص باآلثةار ااضةارإل مراعاإل احتياجات اابلاان ااملامية  األطةراف، ال سةي ا 

 .اتنخ احملار

تةةةاعيا إجةةةراءات ااتايّةةةف، علةةةى لةةةو  مةةة  أجةةةل بملبنةةة  أن تعةةةزز األطةةةراف تعاو ةةةا -1 
 بل : بت ل ما إطار كا اون التايف، مبابراع  

بتةةة ل،  تبةةةادت احعلومةةةات واح ارسةةةات ا يةةةاإل وااتةةةةار  وااةةةاروس احسةةةتفادإل، مبةةةا )أ( 
 حس  االقتضاء، ا وا   احتصل  بااعلا وااتخ ير وااسياسات وااتملفيذ يف إجراءات ااتايف؛

ااةةةيت  ةةةام هةةةذا االتفةةةاق،  في ةةةا ترتيبةةةات االتفاقيةةة  تعزبةةةز اااتيبةةةات احؤسسةةةي ، مبةةةاو  ) ( 
 ااعا توايف احعلومات واحعارف ذات ااصل ، وتقا  اااعا وارردادات ااتقملي  األطراف؛

بتةةةة ل اابةةةةةوب واحراقبةةةة  احمل ةيةةةة   تعزبةةةةز احعةةةةارف ااعل يةةةة  احتعلقةةةة  باحملةةةةار، مبةةةةاو  )ج( 
 ملاخي  ويف ا اذ ااقرار؛ الملظام احملاخ  و ظا ار ذار احبار، على لو بظسادا به يف الامات اح

مسةةةةةةةاعاإل اابلةةةةةةةاان ااملاميةةةةةةة  األطةةةةةةةراف يف حتابةةةةةةةا ُارسةةةةةةةات ااتايةةةةةةةف اافعااةةةةةةة ، و  )د( 
بظقةام وبظتلقةةى مة  دعةا رجةراءات وج ةود ااتايةف، وكةةذاب  واحتياجةات ااتايةف، واألواوبةات، ومةا

 ااتةابات وااثنرات ب ربق  تتسد وتتةييف اح ارسات ا ياإل؛

 اءات ااتايف ودميومت ا.حتسني فعااي  إجر و  )ه( 

تتةهيف احملظ ات وااوكاالت احتخصص  األمةا احتةةاإل علةى دعةا ج ةود األطةراف  -8 
مة   1يف اعتبارهةا أحاةام اافقةرإل  مة  هةذ  احةادإل، يخةذإلً  1اتملفيذ ارجةراءات احتةار إاي ةا يف اافقةرإل 

 هذ  احادإل.

وتملفيةةةةةذ  بتةةةةةارك كةةةةةل طةةةةةرف، حسةةةةة  االقتضةةةةةاء، يف ع ليةةةةةات   ةةةةةير ااتايةةةةةف -9 
تعزبةةز ال ةةر و/أو ااسياسةات و/أو احسةةامهات ذات ااصةةل ، ااةةيت  يف ذاةةب وضةيف أو ارجةراءات، مبةةا
 بل : قا تت ل ما

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

 ع لي  ليا   وتملفيذ خ ر ااتايف ااوطملي ؛و  ) ( 

اتةةريثر بةةه بنيةة  وضةةيف إجةةراءات ذات أواوبةة  يفةةادإل تقيةةيا يثةةار تنةةخ احملةةار وقابليةة  او  )ج( 
 وطملياً، ميف مراعاإل ااف ات واألماك  وااملإلظظا ارباواوجي  ااقابل  التريثر؛

 رلا خ ر وسياسات وبرامج وإجراءات ااتايف وتقيي  ا وااتعلا ممل ا؛و  )د( 
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اتة ةةةةل، بملةةةةاء قةةةةارإل ااةةةةملإلظا االجت اعيةةةة  االقتصةةةةادب  وااةةةةملإلظا ارباواوجيةةةة  علةةةةى او  )هة( 
 بوسا ل تت ل ااتملوبيف االقتصاد  واردارإل احستاام  ال وارد اا بيعي .

بملبنةة  ااةةل طةةرف، حسةة  االقتضةةاء، أن بقةةام ب  ةةاً عةة  ااتايةةف وحيّاثةةه دوربةةاً،  -11 
ومياةة  أن بتةة ل هةةذا ااةةب   أواوباتةةه واحتياجاتةةه يف  ةةات ااتملفيةةذ وااةةاعا وخ  ةةه وإجراءاتةةه، دون 

 ضايف بقيف على اابلاان ااملامي  األطراف.ااتسب  يف أ  ع ء إ

ةةةّاب  11احتةةةار إايةةةه يف اافقةةةرإل  احتعلةةةد بةةةااتايفبظقةةةاهم ااةةةب    -11  مةةة  هةةةذ  احةةةادإل وحيظ
تايةف  دورباً، كعملصر م  ب  ات أو وثا د أخرجي أو مقا ةاً هبةا، حسة  االقتضةاء، مبةا بتة ل خ ة 

 ، و/أو ب  اً وطملياً. 4احادإل  م  1اافقرإل  ه يفهو متار إايوفد ما وطملي  و/أو مسامه  يفادإل وطملياً 
مةةة  هةةةذ  احةةةادإل، يف  11بسةةةةل ااةةةب   احتعلةةةد بةةةااتايف، احتةةةار إايةةةه يف اافقةةةرإل  -11 

 سةل عام تتع ا  األما  .

 1بظقةةةاهم إىل اابلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف دعةةةا دويل متوالةةةل ومعةةةزز اتملفيةةةذ اافقةةةرات  -11 
 .11و 11و 9 احوادم  هذ  احادإل، وفقًا ألحاام  11و 11و 9و

إىل نلة  أمةور،  14ترم  ع لي  استخ ص احلصةيل  ااعاحية  احتةار إاي ةا يف احةادإل  -14 
 ممل ا ما بل : 

 تبذهلا اابلاان ااملامي  األطراف؛إقرار ج ود ااتايف اايت  )أ( 
حتسني تملفيذ إجراءات ااتايف مةيف مراعةاإل ااةب   احتعلةد بةااتايف احتةار إايةه يف و  ) ( 
 م  هذ  احادإل؛ 11اافقرإل 

 استعرا، م ءم  وفعااي  ااتايف واااعا احقام م  أجل ااتايف؛و  )ج( 
ااعةةةاح  يف  ةةةات ااتايةةةف احتةةةار اسةةةتعرا، ااتقةةةام ااعةةةام اّةةةرز يف حتقيةةةد اهلةةةاف و  )د( 

 م  هذ  احادإل. 1إايه يف اافقرإل 
  

 8المادة   
 

تعاف األطراف بريمهي  امل  السا ر واألضةرار احرتب ة  باآلثةار ااضةارإل اتنةخ احملةار  -1 
وتقليل ةةةةا وااتصةةةةا  هلةةةةا، مبةةةةا يف ذاةةةةب ااظةةةةواهر ا وبةةةة  ااقصةةةةوجي وااظةةةةواهر ااب ي ةةةة  احلةةةةاوب، ودور 

 احستاام  يف احلا م  ااطر السا ر واألضرار.ااتمل ي  
 ضةةيف يايةة  وارسةةو اااوايةة  احعمليةة  بالسةةا ر واألضةةرار احرتب ةة  بتةةريثخات تنةةخ احملةةار  -1 

تفةةةاق وتوجي ةةةه ولةةةوز تعزبزهةةةا اال هةةةذا اسةةةل   مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف
 تفاق.هذا االامل بولفه اجت اة األطراف يف مؤمتر األطراف ااع وتوطياها وفقًا حا بقرر 



 
 

 

 

10 

 

بملبنةةة  األطةةةراف أن تعةةةزز ااف ةةةا وارجةةةراءات وااةةةاعا، بوسةةةا ل ممل ةةةا يايةةة  وارسةةةو  -1 
اااوايةةة ، حسةةة  االقتضةةةاء، علةةةى أسةةةاس تعةةةاو  وتيسةةةخ  في ةةةا بتعلةةةد بالسةةةا ر واألضةةةرار احرتب ةةة  

 باآلثار ااضارإل اتنخ احملار.
 ل ااتعةةاون وااتيسةةخ مةة  أجةةل تعزبةةز ااف ةةا وارجةةراءات وتبعةاً اةةذاب، مياةة  أن بتةة -4 

 واااعا ا االت ااتااي :
  ظا ار ذار احبار؛ )أ( 
 االستعااد ال وارئ؛و  ) ( 
 ااظواهر ااب ي   احلاوب؛و  )ج( 
 احلوادب اايت قا تمل و  على خسا ر وأضرار دا    وال رجع  في ا؛و  )د( 
 و دامل؛تقييا احخاطر وإدارهتا على لو  )ه( 
احخةاطر احملاخية ، و ةخ ذاةب مة  حلةوت وا يةيف تس ي ت ااتريمني ضا احخاطر، و  )و( 
 ااتريمني؛
 السا ر  خ االقتصادب ؛و  )ز( 
 قارإل ا ت عات اّلي  وسبل ااعي  وااملظا ارباواوجي  على ااتة ل. و  )ا( 
 ةةة  مبوجةةة  االتفةةةاق، تتعةةةاون يايةةة  وارسةةةو اااوايةةة  مةةةيف اهلي ةةةات وأفرقةةة  الةةة اء ااقا  -1 

 .االتفاقوكذاب ميف احملظ ات وهي ات ال اء ذات ااصل  خارج 
  

   9المادة   
 

تقةةام اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف مةةوارد ماايةة  حسةةاعاإل اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف يف  -1 
 كل م  ااتخفيف وااتايف مواللً  الاتزاماهتا ااقا    مبوج  االتفاقي .

 .طوعياً تظتةهيف األطراف األخرجي على تقا  أو موالل  تقا  هذا اااعا  -1 
يف إطةةار ج ةةود عاحيةة ، بملبنةة  أن توالةةل اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف ربادهتةةا اتعب ةة   -1 

اات وبةةةل احملةةةاخ  مةةة  طا فةةة  واسةةةع  مةةة  احصةةةادر واألدوات وااقملةةةوات، مةةةيف اردةةةارإل إىل ااةةةاور اهلةةةام 
ااق ربةةةة  سةةةةااتيةيات دعةةةةا االت   وعةةةة  اتلفةةةة  مةةةة  ارجةةةةراءات، ممل ةةةةا األمةةةةوات ااعامةةةة ، مةةةة  خةةةة 

 ه، ومراعةةةاإل احتياجةةةات اابلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف وأواوباهتةةةا. وبملبنةةة  أن تتةةةال هةةةذ  ااتعب ةةة يةةةااتوج
 الت وبل احملاخ  تقامًا بتةاوز ا  ود احبذوا  سابقاً.

بملبنةةةةةة  أن هتةةةةةةاف إتاحةةةةةة  مةةةةةةوارد ماايةةةةةة  مزبةةةةةةاإل إىل حتقيةةةةةةد تةةةةةةوازن بةةةةةةني ااتايةةةةةةف  -4 
واحتياجةةةةات اابلةةةةاان ااملاميةةةة   وأواوبةةةةات ،هيةةةةااق ربةةةة  ااتوجاالسةةةةااتيةيات مراعةةةةاإل وااتخفيةةةةف، مةةةةيف 
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وتعةا  مة  قيةود كبةخإل  بوجةه خةاص باآلثةار ااضةارإل اتنةخ احملةارااقابل  التةريثر سي ا تلب  األطراف، ال
إىل مةةوارد عامةة   احلاجةة مةة  قبيةةل أقةةل اابلةةاان منةةواً وااةةاوت ا زربةة  ااصةةنخإل ااملاميةة ، مةةيف  يف ااقةةارات،

 وموارد مقام  يف دال ممل  م  أجل ااتايف.

تقةةام اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف كةةل سةةملتني معلومةةات إردةةادب  ك يةة  و وعيةة  تتعلةةد  -1 
حسةة  مةةا هةةو متةةاا، مسةةتوبات مةة  هةةذ  احةةادإل، حسةة  االقتضةةاء، مبةةا يف ذاةةب،  1و 1بةةاافقرتني 

احةةةةوارد احاايةةةة  ااعامةةةة  احتوقعةةةة  ااةةةةيت بلةةةةزم تقةةةةامي ا إىل اابلةةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف. وتظتةةةةةهيف األطةةةةراف 
 األخرجي اايت تقام احوارد على تقا  هذ  احعلومات كل سملتني على أساس طوع .

يف االعتبةةةار  14تريخةةةذ ع ليةةة  اسةةةتخ ص احلصةةةيل  ااعاحيةةة  احتةةةار إاي ةةةا يف احةةةادإل  -6 
احعلومةةات ذات ااصةةل  ااةةيت تقةةام ا اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف و/أو هي ةةات االتفةةاق بتةةرين ا  ةةود 

 احتصل  باات وبل احملاخ .

تقام اابلةاان احتقامة  األطةراف كةل سةملتني معلومةات دةفاف  ومتسةق  بتةرين ااةاعا  -1 
اخ ت عامةةة  وفقةةةاً ال را ةةةد وارجةةةةراءات احقةةةام إىل اابلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف واحعبةةةري عةةةة  طربةةةد تةةة

هةةةةةذا  واحبةةةةةادئ ااتوجي يةةةةة  ااةةةةةيت سةةةةةيعت اها مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ااعامةةةةةل بولةةةةةفه اجت ةةةةةاة األطةةةةةراف يف
. وتظتةةةةةةهيف األطةةةةةراف 11مةةةة  احةةةةةادإل  11، يف دورتةةةةةه األوىل، وفةةةةةد مةةةةا تةةةةةملص عليةةةةةه اافقةةةةةرإل تفةةةةاقاال

   األخرجي على فعل ذاب.
مبةةةا يف ذاةةةب كيا اهتةةةا ااتتةةةنيلي ، مبثابةةة  اآلايةةة  احاايةةة   تاةةةون اآلايةةة  احاايةةة  ا تفاقيةةة ، -8 

 االتفاق. هلذا
هتةةةاف احؤسسةةةات ااةةةيت  ةةةام هةةةذا االتفةةةاق، مبةةةا في ةةةا ااايا ةةةات ااتتةةةنيلي  ا ايةةة   -9 

احاايةة  ا تفاقيةة ، إىل ضةة ان فعاايةة  احلصةةوت علةةى احةةوارد احاايةة  مةة  خةة ت إجةةراءات موافقةة  مبسةة   
بلةةةاان ااملاميةةة  األطةةةراف، ال سةةةي ا أقةةةل اابلةةةاان منةةةواً وااةةةاوت ا زربةةة  ااصةةةنخإل وتعزبةةةز دعةةةا اسةةةتعااد اا

 ااملامي ، يف سياق اسااتيةياهتا وخ   ا احملاخي  ااوطملي .
  

   11المادة   
 

تتقاسةةا األطةةراف رطبةة  طوبلةة  األجةةل بتةةرين أمهيةة  حتقيةةد هةةاف ت ةةوبر ااتاملواوجيةةا  -1 
 ى حت ل تنخ احملار وخف  ا بعاثات  ازات ااافي  .و قل ا حتقيقًا تامًا اتةسني ااقارإل عل

تع ةةةةل األطةةةةراف، إدراكةةةةاً ممل ةةةةا ألمهيةةةة  ااتاملواوجيةةةةا يف تملفيةةةةذ إجةةةةراءات ااتخفيةةةةف  -1 
وااتايةةف يف إطةةار هةةذا االتفةةاق، واعاافةةاً ممل ةةا بةةا  ود احبذواةة  املتةةر ااتاملواوجيةةا وتع ي  ةةا، علةةى 

 واوجيا و قل ا.تعزبز ااع ل ااتعاو  احتعلد بت وبر ااتامل

  ام ياي  ااتاملواوجيا احملتريإل مبوج  االتفاقي  هذا االتفاق. -1 
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إطار التاملواوجيا م  أجةل تقةا  إردةادات دةامل  اع ةل  االتفاقبظملتري مبوج  هذا  -4 
وتيسخ ااع ل احعزز احتعلد بت وبر ااتاملواوجيةا و قل ةا اةاعا تملفيةذ  بتعزبزياي  ااتاملواوجيا في ا بتصل 

 م  هذ  احادإل. 1 هذا االتفاق، سعياً إىل حتقيد اارطب  اا وبل  األجل احتار إاي ا يف اافقرإل

باتس  تسربيف االبتاار وتتةةيعه وإتاحتةه أمهية  حايفة  يف ااتصةا  ااعةاح  اافعةات  -1 
ملةار وتعزبةز اامل ةو االقتصةاد  وااتمل ية  احسةتاام . وبظةاعا هةذا ا  ةا، حسة  واا وبل األجةل اتنةخ اح

االقتضةةاء، مةة  ج ةةات مةة  بيمل ةةا يايةة  ااتاملواوجيةةا وبوسةةا ل ماايةة  مةة  جا ةة  اآلايةة  احاايةة  ا تفاقيةة ، 
في ةةةةةةا بتصةةةةةةل بةةةةةةاامل ج ااتعاو يةةةةةة  البةةةةةةة  واات ةةةةةةوبر، وتيسةةةةةةخ ولةةةةةةوت اابلةةةةةةاان ااملاميةةةةةة  األطةةةةةةراف إىل 

 ، ال سي ا يف احراحل األوىل الاورإل ااتاملواوجي .ااتاملواوجيا

بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي  األطراف، مبةا يف ذاةب ااةاعا احةايل، مة  أجةل تملفيةذ  -6 
هةةذ  احةةادإل، مبةةا يف ذاةةب اتعزبةةز ااع ةةل ااتعةةاو  احتعلةةد بت ةةوبر ااتاملواوجيةةا و قل ةةا يف اتلةةف مراحةةل 

ص ااةةاورإل ااتاملواوجيةة ، هبةةاف حتقيةةد ااتةةوازن بةةني دعةةا ااتخفيةةف وااتايةةف. وتريخةةذ ع ليةة  اسةةتخ 
ا  ةود احتصةل  بااةاعا  بترينيف االعتبار احعلومات احتاح   14 احلصيل  ااعاحي  احتار إاي ا يف احادإل

  إىل اابلاان ااملامي  األطراف يف  ات ت وبر ااتاملواوجيا و قل ا.احقام 
  

   11المادة   
 

اان اابلةةةة بملبنةةةة  أن بعةةةةزز بملةةةةاء ااقةةةةارات مبوجةةةة  هةةةةذا االتفةةةةاق كفةةةةاءات وقةةةةارات -1 
ااقابلة  التةريثر بوجةه سي ا اابلاان األقةل قةارإل، مة  قبيةل أقةل اابلةاان منةواً وااةاوت  ااملامي  األطراف، ال

مثةةةل ااةةةاوت ا زربةةة  ااصةةةنخإل ااملاميةةة ، مةةة  أجةةةل ا ةةةاذ إجةةةراءات  ،خةةةاص باآلثةةةار ااضةةةارإل اتنةةةخ احملةةةار
أن بيسةةر  ااتخفيةةف، وبملبنةة فعااةة  إزاء تنةةخ احملةةار تتةة ل، يف نلةة  أمةةور، تملفيةةذ إجةةراءات ااتايةةف و 
وااتةةةارب   ااتعلةةةياوجوا ةةة  ت ةةةوبر ااتاملواوجيةةةا وتع ي  ةةةا و تةةةرها، وااولةةةوت إىل اات وبةةةل احملةةةاخ ، 

 وااتوعي  ااعام  ذات ااصل ، وتقا  احعلومات بصورإل دفاف  ومملاسب  م  حي  ااتوقيت ودقيق .

إىل االحتياجةةات ااوطمليةة   ، ومظسةةتملااً ااتوجيةةهق ةةر  بملبنةة  أن باةةون بملةةاء ااقةةارات  -1 
ومظلبّيةةةةةاً هلةةةةةا، وأن بعةةةةةزز ااةةةةةتةاا ااقظ ةةةةةر  األطةةةةةراف، خالةةةةة  بااملسةةةةةب  البلةةةةةاان ااملاميةةةةة  األطةةةةةراف، 

بتةةةة ل احسةةةةتوجي ااةةةةوط  ودون ااةةةةوط  واّلةةةة . وبملبنةةةة  أن بسادةةةةا بملةةةةاء ااقةةةةارات بااةةةةاروس  مبةةةةا
إطةار االتفاقية ، وبملبنةة  أن  يف ذاةب ااةاروس احستخلصة  مةة  أ تة   بملةاء ااقةارات يف احسةتفادإل، مبةا

 باون ع لي  فعاا  وتارارب  قا    على احتارك  ودامل  اعاإل ق اعات ومراعي  ال ملظور ا ملسا .

بملبنةة  أن تتعةةاون نيةةيف األطةةراف اتعزبةةز قةةارإل اابلةةاان ااملاميةة  األطةةراف علةةى تملفيةةذ  -1 
جةةراءات بملةةاء ااقةةارات يف اابلةةاان االتفةةاق. وبملبنةة  أن تعةةزز اابلةةاان احتقامةة  األطةةراف دع  ةةا ر هةةذا

 ااملامي  األطراف.
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تبلةةةه نيةةةةيف األطةةةةراف ااةةةيت تعةةةةزز قةةةةارإل اابلةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف علةةةى تملفيةةةةذ هةةةةذا  -4 
يف ذاةةب مةة  خةة ت  ةةج إقلي يةة  وثملا يةة  ومتعةةادإل األطةةراف، بصةةورإل مملتظ ةة ، عةة  هةةذ   االتفةةاق، مبةةا
تبلةةةةه اابلةةةةاان ااملاميةةةة  األطةةةةراف بصةةةةورإل بملبنةةةة  أن و ااتةةةةاابخ احتعلقةةةة  ببملةةةةاء ااقةةةةارات.  أو ارجةةةةراءات

تةةاابخ بملةةاء ااقةةارات تملفيةةذاً  وأإجةةراءات  وأسياسةةات  وأمملتظ ةة  عةة  ااتقةةام اّةةرز يف تملفيةةذ خ ةةر 
 هلذا االتفاق. 

ز أ تةة   بملةةاء ااقةةارات عةة  طربةةد ترتيبةةات مؤسسةةي  مملاسةةب  اةةاعا تملفيةةذ هةةذا تعةةزه  -1 
هلةةةذا االتفةةةةاق.  سسةةةي  احملاسةةةب  احتخةةةذإل مبوجةةةة  االتفاقيةةة  خامةةة ً بتةةة ل اااتيبةةةةات احؤ  االتفةةةاق، مبةةةا

بتةةةرين اااتيبةةةات  مقةةررتفةةةاق يف اال هةةةذا وبملظةةر مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةراف يف
 احؤسسي  األواي  الال  ببملاء ااقارات وبعت ا  يف دورته األوىل.

  
 12المادة   

ا زمةةةة ، حسةةةة  االقتضةةةةاء، اتعزبةةةةز ااتعلةةةةيا وااتةةةةارب  تتعةةةةاون األطةةةةراف يف ا ةةةةاذ ااتةةةةاابخ ا 
وااتوعيةة  ااعامةة  واحتةةارك  ااعامةة  وولةةوت ا   ةةور إىل احعلومةةات يف  ةةات تنةةخ احملةةار، مسةةل   بريمهيةة  

 هذ  ال وات في ا بتعلد بتعزبز ارجراءات احتخذإل يف إطار هذا االتفاق.
   13المادة   

 
 االتفةةةاقبملتةةةري مبوجةةة  هةةةذا داني وتعزبةةةز فعاايةةة  ااتملفيةةةذ، ابملةةةاء ااثقةةة  واال ت ةةةان احتبةةةا -1 

إطةةةةار دةةةةفافي  معةةةةزز ارجةةةةراءات وااةةةةاعا بتسةةةةا مبرو ةةةة  ذاتيةةةة  تريخةةةةذ يف االعتبةةةةار اخةةةةت ف قةةةةارات 
 األطراف وبستملا إىل ااتةرب  ا  اعي .

بتةةي  إطةةار ااتةةفافي  احرو ةة  يف تملفيةةذ أحاةةام هةةذ  احةةادإل البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف  -1 
اا را ةةد وارجةةراءات واحبةةادئ ااتوجي يةة  يف هةةذ  احرو ةة   وتتةسةةاااةةيت حتتةةاج إاي ةةا يف ضةةوء قةةاراهتا. 

 م  هذ  احادإل. 11 احتار إاي ا يف اافقرإل

ااةةةيت تةةةملص علي ةةةا االتفاقيةةة  وبعززهةةةا، بسةةةتملا إطةةةار ااتةةةفافي  إىل ترتيبةةةات ااتةةةفافي   -1 
ذ علةةى لةةو تيسةةخ  معافةةاً بةةااظروف الالةة  ألقةةل اابلةةاان منةةواً وااةةاوت ا زربةة  ااصةةنخإل ااملاميةة ، وبظملفهةة

 ازوم اه على األطراف. و خ تاخل  و خ عقايب، وحيام ااسيادإل ااوطملي ، وبتةمل  إاقاء ع ء ال

لي ةةا االتفاقيةة ، مبةةا في ةةا ااب  ةةات ااوطمليةة ، تتةةال ترتيبةةات ااتةةفافي  ااةةيت تةةملص ع -4 
ثةةةة  افةةةةاإل ااسةةةةملتني، وااتقيةةةةيا واالسةةةةتعرا، ااةةةةاوايان، وااتتةةةةاور  وتقةةةةاربر فةةةةاإل ااسةةةةملتني وااتقةةةةاربر اّاه
وااتةليةةةل ااةةةاوايان جةةةزءاً مةةة  ااتةربةةة  احسةةةتملا إاي ةةةا اوضةةةيف اا را ةةةد وارجةةةراءات واحبةةةادئ ااتوجي يةةة  

 م  هذ  احادإل. 11احملصوص علي ا يف اافقرإل 

اانةةةر، مةةة  إطةةةار دةةةفافي  ارجةةةراءات هةةةو إتاحةةة  ف ةةةا واضةةة  ارجةةةراءات احتعلقةةة   -1 
ممل ةا، مبةا يف ذاةب وضةوا وتتبةيف ااتقةام اّةرز  1 بتنخ احملار يف ضوء هاف االتفاقي  اّةاد يف احةادإل
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وإجةةةراءات ااتايةةةف ااةةةيت ؛ 4فةةةرادجي األطةةةراف مبوجةةة  احةةةادإل ا لةةةو حتقيةةةد احسةةةامهات اّةةةادإل وطمليةةةاً 
بتةةةةة ل اح ارسةةةةةات ا يةةةةةاإل واألواوبةةةةةات واالحتياجةةةةةات  ، مبةةةةةا1تتخةةةةةذها األطةةةةةراف مبوجةةةةة  احةةةةةادإل 

 .14وااثنرات، ا ساداد هبا يف استخ ص احلصيل  ااعاحي  مبوج  احادإل 

اانةةةةةةر، مةةةةةة  إطةةةةةةار دةةةةةةفافي  ااةةةةةةاعا هةةةةةةو إتاحةةةةةة  ااوضةةةةةةوا بتةةةةةةرين ااةةةةةةاعا احقةةةةةةام  -6 
طةةراف ذات ااصةةل  يف سةةياق ارجةةراءات احتعلقةة  بتنةةخ احملةةار احتخةةذإل مبوجةة  مةة  فةةرادجي األ واحتلقةةى
، وقةةار ارماةةان، إتاحةة  لةةورإل عامةة  كاملةة  عةة  ااةةاعا احةةايل ارنةةايل 11و 11و 9و 1و 4احةةواد 

 .14احقام، ا ساداد هبا يف استخ ص احلصيل  ااعاحي  مبوج  احادإل 

 اتااي :بقام كل طرف با تظام احعلومات ا -1 

تقربر جرد وط  ال بعاثات  ازات ااافي   اابترب  احملتري م  احصادر وع ليةات إزاات ةا  ( )أ 
بواس   اابوااييف بةظَعةّا باسةتع ات ممل ةيةات اح ارسةات ا يةاإل احقبواة  اةاجي اهلي ة  احلاومية  اااواية  احعملية  

 ؛ تفاقاال هذا جت اة األطراف يفبتنخ احملار واحوافد علي ا م  مؤمتر األطراف ااعامل بولفه ا

احعلومةةةات اا زمةةة  اتتبةةةيف ااتقةةةام اّةةةرز يف تملفيةةةذ وحتقيةةةد مسةةةامهت ا اّةةةادإل وطمليةةةاً و  ) ( 
 .4مبوج  احادإل 

ااتايف بةةةتنةةخ احملةةار و تةةريثخات بملبنةة  أن بقةةام كةةل طةةرف أبضةةاً معلومةةةات تتعلةةد ب -8 
 ، حس  االقتضاء.1مبوج  احادإل 

تقامةةة  األطةةةراف معلومةةةات عةةة  ااةةةاعا احقةةةام إىل اابلةةةاان ااملاميةةة  تقةةةام اابلةةةاان اح -9 
، وبملبنةة  11و 11و 9األطةةراف يف  ةةات اات وبةةل و قةةل ااتاملواوجيةةا وبملةةاء ااقةةارات مبوجةة  احةةواد 

 األطراف األخرجي اايت تقام اااعا أن تقام هذ  احعلومات.
ا ااةة زم واحتلقةةى يف بملبنةة  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف أن تقةةام معلومةةات عةة  ااةةاع -11 

 .11و 11و 9 ات اات وبل و قل ااتاملواوجيا وبملاء ااقارات مبوج  احواد 
مةة  هةةذ  احةةادإل  9و 1 ضةةيف احعلومةةات احقامةة  مةة  كةةل طةةرف مبوجةة  اافقةةرتني  -11 

. وتتةةةة ل ع ليةةةة  االسةةةةتعرا، أبضةةةةاً، بااملسةةةةب  11-/م أ1السةةةةتعرا، خةةةة اء تقةةةة ، وفقةةةةاً ال قةةةةرر 
  األطةةةراف اّتاجةةة  إىل ذاةةةب يف ضةةةوء قةةةاراهتا، احسةةةاعاإل يف حتابةةةا االحتياجةةةات يف البلةةةاان ااملاميةةة

 ةةةات بملةةةاء ااقةةةارات. وبارضةةةاف  إىل ذاةةةب، بتةةةارك كةةةل طةةةرف يف ااملظةةةر ب ربقةةة  تيسةةةخب  ومتعةةةادإل 
، ويف تملفيةةةةذ كةةةةل طةةةةرف 9األطةةةةراف يف ااتقةةةةام اّةةةةرز في ةةةةا  ةةةةص ا  ةةةةود احبذواةةةة  مبوجةةةة  احةةةةادإل 

 إل وطمليًا وحتقيقه هلا.حسامهته اّاد
بمل ةةو  اسةةتعرا، الةة اء ااتقةة  مبوجةة  هةةذ  اافقةةرإل علةةى ااملظةةر يف ااةةاعا احقةةام  -11 

. وحيةةةةاد االسةةةةتعرا، أبضةةةةاً مةةةة  اا ةةةةرف، حسةةةة  احلةةةةات، وتملفيةةةةذ  وحتقيقةةةةه حسةةةةامهته اّةةةةادإل وطمليةةةةاً 
 ةةةةةاالت علةةةةةى اا ةةةةةرف أن حيسةةةةةمل ا، وبتةةةةةت ل علةةةةةى اسةةةةةتعرا، التسةةةةةاق احعلومةةةةةات مةةةةةيف اا را ةةةةةد 

مةةةة  هةةةةذ  احةةةةادإل، مةةةةيف مراعةةةةاإل احرو ةةةة   11وارجةةةةراءات واحبةةةةادئ ااتوجي يةةةة  احتةةةةار إاي ةةةةا يف اافقةةةةرإل 
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القةارات ااوطملية   الة أمهية  خمة  هةذ  احةادإل. وبةويل االسةتعرا،  1اح ملوح  ال رف مبوجة  اافقةرإل 
 وااظروف الال  بال بلا م  اابلاان ااملامي  األطراف.

، يف تفةةةةةاقاال هةةةةةذا بعت ةةةةا مةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ااعامةةةةةل بولةةةةفه اجت ةةةةةاة األطةةةةةراف يف -11 
دورتةةه األوىل، باالسةةتملاد إىل الةة إل احسةةت اإل مةة  اااتيبةةات احتصةةل  بااتةةفافي  مبوجةة  االتفاقيةة  وبلةةورإل 

إل، طرا ةةةد وإجةةةراءات ومبةةةادئ توجي يةةة  متةةةاك ، حسةةة  االقتضةةةاء، حرلةةةاً علةةةى أحاةةةام هةةةذ  احةةةاد
 دفافي  ارجراءات واااعا. 

 بظقاهم اااعا إىل اابلاان ااملامي  م  أجل تملفيذ هذ  احادإل. -14 

بظقةةاهم ااةةاعا أبضةةاً ابملةةاء ااقةةارات احتصةةل  بااتةةفافي  البلةةاان ااملاميةة  األطةةراف علةةى  -11 
 أساس متوالل.

  14المادة   
 

تفةةةاق دوربةةةاً هةةةذا االبضةةة ليف مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف  -1 
بع لي  السةتخ ص حصةيل  تملفيةذ هةذا االتفةاق اتقيةيا ااتقةام ا  ةاع  اّةرز لةو حتقيةد  ةر، هةذا 

حتةةار إاي ةةا بعبةةارإل "ع ليةة  اسةةتخ ص احلصةةيل  ااعاحيةة "(. وبقةةوم االتفةةاق وأهاافةةه اا وبلةة  األجةةل )ا
بةذاب ب ربقةة  دةةامل  وتيسةخب ، مةةيف مراعةةاإل مسةا ل ااتخفيةةف وااتايةةف ووسةا ل ااتملفيةةذ وااةةاعا، ويف 

 ضوء ار صاف وأفضل احعارف ااعل ي  احتاح .

تفةةةاق بةةةريوت هةةةذا االبضةةة ليف مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف  -1 
بقةةرر  مث كةةل اةةو سةةملوات بعةةا ذاةةب مةةا م 1111ع ليةة  اةةه السةةتخ ص احلصةةيل  ااعاحيةة  يف عةةام 

 تفاق خ ف ذاب.هذا االمؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يف 

تسادةةةا األطةةةراف بملتةةةا ج ع ليةةة  اسةةةتخ ص احلصةةةيل  ااعاحيةةة  يف حتةةةاب  وتعزبةةةز  -1 
و يفةةاد وطمليةةاً، وفقةةاً األحاةةام ذات ااصةةل  مةة  هةةذا االتفةةاق، وكةةذاب يف إجراءاهتةةا ودع  ةةا علةةى لةة

 تعزبز ااتعاون اااويل احتعلد بارجراءات احملاخي .
  

   15المادة   
 

يايةةةةة  اتيسةةةةةخ تملفيةةةةةذ أحاةةةةةام هةةةةةذا االتفةةةةةاق وتعزبةةةةةز  مبوجةةةةة  هةةةةةذا االتفةةةةةاقملتةةةةةري تظ  -1 
 اه. االمتثات
مة  هةذ  احةادإل مة   ملة  تضةا خة اء وتاةون  1تترياف اآلاي  احتار إاي ا يف اافقةرإل  -1 

و ةةخ عقابيةة . وتةةويل االةملةة  اهت امةةاً خالةةاً اهتاميةة  ذات طبيعةة  تيسةةخب  وتع ةةل ب ربقةة  دةةفاف  و ةةخ 
 القارات ااوطملي  اال طرف واظروفه.
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متر األطةةةراف ااعامةةةل تع ةةةل االةملةةة  مبوجةةة  اا را ةةةد وارجةةةراءات ااةةةيت بعت ةةةاها مةةةؤ  -1 
 تفاق يف دورته األوىل وتقام إايه تقاربر سملوب .هذا االبولفه اجت اة األطراف يف 

  
  16المادة   

 
األطةةةراف يف بع ةةةل مةةةؤمتر األطةةةراف، وهةةةو اهلي ةةة  ااعليةةةا ا تفاقيةةة ، بولةةةفه اجت ةةةاة  -1 

 هذا االتفاق.

لةةةةوز األطةةةةراف يف االتفاقيةةةةة   ةةةةخ األطةةةةراف يف هةةةةةذا االتفةةةةاق أن بتةةةةاركوا بصةةةةةف   -1 
مةةةراقبني يف أع ةةةات أ  دورإل مةةة  دورات مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف هةةةذا 

ن ا ةةةاذ وعملةةةاما بع ةةةل مةةةؤمتر األطةةةراف بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف هةةةذا االتفةةةاق، باةةةو االتفةةةاق. 
 أطراف يف هذا االتفاق.  هاااقرارات مبوج  هذا االتفاق وقفًا على أعضا ه ااذب  

عملةةاما بع ةةل مةةؤمتر األطةةراف بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف هةةذا االتفةةاق، بظسةةتعا،  -1 
ذاةةب ااوقةةت  باةةون يف عةة  أن عضةةو مةة  أعضةةاء ماتةة  مةةؤمتر األطةةراف ميثةةل طرفةةاً يف االتفاقيةة  ال

 طرفاً يف هذا االتفاق بعضو إضايف تملتخبه األطراف يف هذا االتفاق م  بيمل ا.

تفةةاق تملفيةةذ هةةذا اال هةةذا بظبقةة  مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف -4 
تعزبةةةز تملفيةةةذ  تملفيةةةذاً االتفةةةاق قيةةةا االسةةةتعرا، احملةةةتظا وبتخةةةذ، يف حةةةاود والبتةةةه، ااقةةةرارات اا زمةةة  ا

 بل : فعلياً. وبؤد  اح ام احسملاإل إايه مبوج  هذا االتفاق فيقوم مبا

 بظعت  ضروربًا م  اهلي ات اافرعي  اتملفيذ هذا االتفاق؛ إ تاء ما )أ( 

 قا بقتضيه تملفيذ هذا االتفاق م  م ام أخرجي. ُارس  ماو  ) ( 

د أحاةةام ااملظةةام ااةةااخل  حةةؤمتر األطةةراف وارجةةراءات احاايةة  احمل بقةة  مبوجةة  ت بهةة -1 
 ةااف ذاةب مة  األمةور ااةيت  ، باسةتثملاء مةايف إطةار هةذا االتفةاقتعابلةه بلزم  االتفاقي ، ميف تعابل ما

   .تفاقاال هذا األطراف يف بقررها بتوافد اآلراء مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة

ما ةةةةة  إىل عقةةةةةا ااةةةةةاورإل األوىل حةةةةةؤمتر األطةةةةةراف ااعامةةةةةل بولةةةةةفه اجت ةةةةةاة تةةةةةاعو األ -6 
تفةةاق بةةاالقاان مةةيف ااةةاورإل األوىل حةةؤمتر األطةةراف احقةةرر عقةةاها بعةةا تةةارب  بةةاء اال هةةذا األطةةراف يف

 فاذ هذا االتفاق. وتعقا ااةاورات ااعادبة  اا حقة  حةؤمتر األطةراف ااعامةل بولةفه اجت ةاة األطةراف 
بقةةرر مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل  تفةةاق بةةاالقاان مةةيف ااةةاورات ااعادبةة  حةةؤمتر األطةةراف، مةةا ماال هةةذا يف

 تفاق خ ف ذاب.اال هذا بولفه اجت اة األطراف يف

 هةةةذا تعقةةةا دورات اسةةةتثملا ي  حةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف -1 
تفةةاق اال هةةذا بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يفتفةةاق يف األوقةةات ااةةيت بعت هةةا مةةؤمتر األطةةراف ااعامةةل اال

بملةةاء علةةى طلةة  ماتةةو  مةة  أ  طةةرف، دةةرب   أن حيظةةى هةةذا اا لةة  بتريبيةةا ال بقةةل  ضةةرورب ، أو
 ع  ثل  األطراف يف  ضون ست  أد ر م  تارب  إرسات األما   هذا اا ل  إىل األطراف.
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ال اقةةة  ااذربةةة ، فضةةةً  مياةةة  األمةةةا احتةةةةاإل ووكاالهتةةةا احتخصصةةة  وااوكااةةة  اااوايةةة   -8 
لةةةةني بصةةةةف  احةةةةراقبني اةةةةاب ا  ةةةةخ األطةةةةراف يف االتفاقيةةةة ، أن باو ةةةةوا ُثَ  عةةةة  أ  دواةةةة  عضةةةةو في ةةةةا أو

تفةةةاق. ولةةةوز قبةةةوت اال هةةةذا مراقةةة  يف دورات مةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف
حاومية ، ذات اختصةاص   ةخ دواية ، حاومية  أو وكااة ، سةواء كا ةت وطملية  أو حضور أبة  هي ة  أو
  بصةف  مراقةة  يف وتاةون قةا أبلنةةت األما ة  بر بت ةا يف أن تاةةون ُثلَة باالتفةةاقيف احسةا ل احتة وا  

بعةةةا، علةةةى ذاةةةب  ، مةةةا متفةةةاقاال هةةةذا دورإل حةةةؤمتر األطةةةراف ااعامةةةل بولةةةفه اجت ةةةاة األطةةةراف يف
املظةةةام ااةةةااخل  حاةةةام اا ألثلةةة  األطةةةراف احلاضةةةرإل علةةةى األقةةةل. و ضةةةيف قبةةةوت احةةةراقبني ومتةةةاركت 

 م  هذ  احادإل. 1يف اافقرإل  ااحتار إاي 

 

    17المادة   
 م  االتفاقي  بصفت ا أما   هذا االتفاق. 8تع ل األما   احملتريإل مبوج  احادإل  -1 

 8مة  احةادإل  1بلةزم تعابلةه، أحاةام اافقةرإل  تعةابل مةا مةيفتظ بد على هذا االتفةاق،  -1 
مةة  االتفاقيةة  بتةةرين اااتيبةةات  8مةة  احةةادإل  1اافقةةرإل أحاةةام مةة  االتفاقيةة  بتةةرين وظةةا ف األما ةة ، و 

ومتةةارس األما ةة  بارضةةاف  إىل ذاةةب اح ةةام احسةةملاإل إاي ةةا مبوجةة  هةةذا احوضةةوع  ألداء األما ةة  م ام ةةا. 
 تفاق.اال هذا سملاها إاي ا مؤمتر األطراف ااعامل بولفه اجت اة األطراف يفاالتفاق واح ام اايت ب

  
   18المادة   

 
تع ةةل اهلي ةة  اافرعيةة  ال تةةورإل ااعل يةة  وااتاملواوجيةة  واهلي ةة  اافرعيةة  التملفيةةذ احملتةةريتان  -1 

بصةةةةفت  ا، علةةةةى ااتةةةةوايل، اهلي ةةةة  اافرعيةةةة  ال تةةةةورإل ااعل يةةةة   مةةةة  االتفاقيةةةة  11و 9مبوجةةةة  احةةةةادتني 
وااتاملواوجيةة  واهلي ةةة  اافرعيةةة  التملفيةةذ الالةةةتني هبةةةذا االتفةةاق. وتظ بهةةةد أحاةةةام االتفاقيةة  احتعلقةةة  بةةةريداء 

بلةزم تعابلةه. وتظعَقةا دورات اجت اعةات اهلي ة  اافرعية   هاتني اهلي تني على هةذا االتفةاق، مةيف تعةابل مةا
ااعل ية  وااتاملواوجية  واهلي ة  اافرعية  التملفيةذ الالةتني هبةذا االتفةاق بةاالقاان مةيف اجت اعةات  ال تورإل

 اهلي   اافرعي  ال تورإل ااعل ي  وااتاملواوجي  واهلي   اافرعي  التملفيذ الالتني باالتفاقي  على ااتوايل.

ن تتةةةارك بصةةةف  لةةةوز األطةةةراف يف االتفاقيةةة  ااةةةيت ايسةةةت أطرافةةةاً يف هةةةذا االتفةةةاق أ -1 
وعملةةاما تع ةةل اهلي تةةان اافرعيتةةان بصةةفت  ا مراقةة  يف أع ةةات أ  دورإل مةة  دورات اهلي تةةني اافةةرعيتني. 

 اهلي تني اافرعيتني الالتني هبذا االتفاق، باون ا اذ ااقرارات مبوج  هذا االتفاق وقفاً على أطرافه.

مةة  االتفاقيةةة   11و 9عملةةاما متةةارس اهلي تةةةان اافرعيتةةان احملتةةةريتان مبوجةة  احةةةادتني  -1 
م ام  ا اصوص احسا ل احتعلقة  هبةذا االتفةاق، بظسةتعا، عة  أ  عضةو مة  أعضةاء ماتة  هةاتني 

باةةةون يف ذاةةةب ااوقةةةت طرفةةةاً يف هةةةذا االتفةةةاق بعضةةةو  اهلي تةةةني اافةةةرعيتني ميثةةةل طرفةةةاً يف االتفاقيةةة  ال
  تملتخبه األطراف يف هذا االتفاق م  بيمل ا.إضايف
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   19المادة   

 
 خهةةةةا مةةةةة  اااتيبةةةةةات احؤسسةةةةةي  احملتةةةةةريإل   ةةةةام هةةةةةذا االتفةةةةةاق اهلي ةةةةةات اافرعيةةةةة  أو -1 

يف إطارهةةةةةا، اةةةةة ف تلةةةةةب احتةةةةةار إاي ةةةةةا يف هةةةةةذا االتفةةةةةاق بملةةةةةاًء علةةةةةى قةةةةةرار  مبوجةةةةة  االتفاقيةةةةة  أو
تفةةةةةةةاق. وحيةةةةةةةاد مةةةةةةةؤمتر اال هةةةةةةةذا األطةةةةةةةراف ااعامةةةةةةةل بولةةةةةةةفه اجت ةةةةةةةاة األطةةةةةةةراف يفمةةةةةةةؤمتر  بتخةةةةةةةذ 
تفةةاق اح ةةام ااةةيت ستضةة ليف هبةةا هةةذ  اهلي ةةات اال هةةذا ااعامةةل بولةةفه اجت ةةاة األطةةراف يف األطةةراف

 اافرعي  أو اااتيبات.

تفةةةةاق أن بقةةةةام هةةةةذا االلةةةةوز حةةةةؤمتر األطةةةةراف ااعامةةةةل بولةةةةفه اجت ةةةةاة األطةةةةراف يف  -1 
 ارردادات هلذ  اهلي ات اافرعي  واااتيبات احؤسسي .  مزبااً م 

   21المادة   
 

موافقةةةةة  ااةةةةةاوت  قبةةةةةوت أو بظفةةةةةت  بةةةةةا  توقيةةةةةيف هةةةةةذا االتفةةةةةاق و ضةةةةةيف اتصةةةةةابد أو -1 
ومملظ ةةات ااتاامةةل االقتصةةاد  ارقلي ةة  األطةةراف يف االتفاقيةة . وبظفةةت  بةةا  توقيةةيف االتفةةاق يف مقةةر 

. 1111  يسةةةةان/أبربل 11إىل  1116 يسةةةةان/أبربل  11اافةةةةاإل مةةةة  األمةةةةا احتةةةةةاإل بمليوبةةةةورك يف 
وبفت  بعةا ذاةب بةا  اال ضة ام إىل هةذا االتفةاق اعتبةاراً مة  اايةوم ااتةايل اتةارب  إقفةات بةا  توقيعةه. 

 اال ض ام ااجي ااودبيف. احوافق  أو ااقبوت أو وتودة لاوك ااتصابد أو

يف هةةذا االتفةةاق دون أن باةةون  أ  مملظ ةة  تاامةةل اقتصةةاد  إقلي ةة  تصةةب  طرفةةاً  -1 
ويف حااةة  االتفةةاق. هةةذا أ  مةة  ااةةاوت األعضةةاء في ةةا طرفةةاً فيةةه تتقيةةا باةةل االاتزامةةات احاتبةة  علةةى 

أكثةةر مةة  دوهلةةا األعضةةاء طرفةةاً  مملظ ةةات ااتاامةةل االقتصةةاد  ارقلي ةة  ااةةيت باةةون عضةةو واحةةا أو
ت كةةل ممل ةةا عةة  أداء ااتزاماهتةةا مبوجةة  هةةذا يف هةةذا االتفةةاق، تقةةرر احملظ ةة  ودوهلةةا األعضةةاء مسةةؤوايا

حيةةةد ال ملظ ةةة  وااةةةاوت األعضةةةاء أن متةةةارس يف وقةةةت واحةةةا حقوقةةةاً  ويف هةةةذ  احلةةةاالت، الاالتفةةةاق. 
 مبوج  هذا االتفاق.

قبوهلةةةةا  تعلةةةة  مملظ ةةةةات ااتاامةةةةل االقتصةةةةاد  ارقلي ةةةة ، يف لةةةةاوك تصةةةةابق ا أو -1 
بتعلةةةةد باحسةةةةا ل ااةةةةيت حيا  ةةةةا هةةةةذا االتفةةةةاق.  ا ضةةةة ام ا، مةةةةاجي اختصالةةةة ا في ةةةةا موافقت ةةةةا أو أو
و  ةةةةر هةةةةذ  احملظ ةةةةات أبضةةةةاً ااودبةةةةيف، ااةةةةذ    ةةةةر بةةةةاور  األطةةةةراف، بةةةةري  تعةةةةابل جةةةةوهر  حةةةةاجي 

 اختصال ا.
  

   21المادة   
 

طرفةةاً  11بقةةل عةة   ال ااث ثةةني مةة  تةةارب  قيةةام مةةاببةةاأ  فةةاذ هةةذا االتفةةاق يف اايةةوم  -1 
يف احا ةةةةة  مةةةةة  إنةةةةةايل  11مةةةةة  األطةةةةةراف يف االتفاقيةةةةة ، بظعةةةةةزجي إاي ةةةةةا يف ا  ةةةةةوة مةةةةةا ال بقةةةةةل عةةةةة  
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موافقت ةةةةةةةةا  قبوهلةةةةةةةةا أو  ةةةةةةةةازات ااافي ةةةةةةةة ، بمبةةةةةةةةااة لةةةةةةةةاوك تصةةةةةةةةابق ا أوااعاحيةةةةةةةة  مةةةةةةةة   بعاثةةةةةةةةات اال
 ا ض ام ا.  أو

هةةةةةذ  احةةةةةةادإل فقةةةةةر، بعةةةةةة  مصةةةةة ل  "إنةةةةةةايل مةةةةةة   1األ ةةةةةرا، اّةةةةةةاودإل الفقةةةةةرإل  -1 
اال بعاثةةات ااعاحيةة  مةة   ةةازات ااافي ةة " أحةةاب ااا يةةات احبلهنَةة  يف تةةارب  اعت ةةاد هةةذا االتفةةاق مةة  

 جا   األطراف يف االتفاقي  أو قبل هذا ااتارب .

مملظ ة  تاامةل اقتصةاد  إقلي ة  تصةاق  بباأ  فةاذ االتفةاق، بااملسةب  ااةل دواة  أو -1 
تملضةةا إايةةه بعةةا ااوفةةاء بتةةروع بةةاء ااملفةةاذ اّةةادإل يف  توافةةد عليةةه أو تقبلةةه أو االتفةةاق أو علةةى هةةذا
مملظ ةةةة  ااتاامةةةةل  مةةةة  هةةةةذ  احةةةةادإل، يف اايةةةةوم ااث ثةةةةني مةةةة  تةةةةارب  إبةةةةااة هةةةةذ  اااواةةةة  أو 1اافقةةةةرإل 

 ا ض ام ا. موافقت ا أو قبوهلا أو االقتصاد  ارقلي   هذ  اصب تصابق ا أو

بعةةةةةّا أ  لةةةةةب تودعةةةةةه مملظ ةةةةة  تاامةةةةةل  مةةةةة  هةةةةةذ  احةةةةةادإل، ال 1 أل ةةةةةرا، اافقةةةةةرإل -4 
 اقتصاد  إقلي   إضافً  الصاوك احودع  م  جا   دوهلا األعضاء.

  
   22المادة   

 
مةةة  االتفاقيةةة  بتةةةرين اعت ةةةاد ااتعةةةاب ت علةةةى  11علةةةى هةةةذا االتفةةةاق أحاةةةام احةةةادإل  ت بةةةد 

 بلزم تعابله. االتفاقي  ميف تعابل ما

 
 

   23المادة   
 

مةةةة   16أحاةةةةام احةةةةادإل  ،مةةةةيف تعةةةةابل مةةةةا بلةةةةزم تعابلةةةةه ،علةةةةى هةةةةذا االتفةةةةاق ت بةةةةد -1 
 االتفاقي  احتعلق  باعت اد مرفقات االتفاقي  وتعابل ا.

بتةةةةةزأ مملةةةةه، وتتةةةةال أ  إدةةةةارإل إىل هةةةةذا  تتةةةةال مرفقةةةةات هةةةةذا االتفةةةةاق جةةةةزءاً ال -1 
وتقتصةةةر علةةى  ةةةخ ذاةةب.  ملص لةةةراح بظةة االتفةةاق إدةةةارإل يف ذات ااوقةةت إىل أ  مةةة  مرفقاتةةه، مةةةا م

هةةةذ  احرفقةةةات علةةةى ااقةةةوا ا واالسةةةت ارات وأ  مةةةادإل أخةةةرجي ذات طةةةابيف ولةةةف  هلةةةا لةةةبن  عل يةةة  
 إدارب . إجرا ي  أو تقملي  أو أو

  
   24المادة   

 
مة  االتفاقية  بتةرين  14أحاةام احةادإل تعابلةه، بلةزم  تعةابل مةا مةيف ،على هذا االتفاق ت بد 

 تسوب  احملازعات. 
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   25المادة 
 

مةة   1هةةو مملصةةوص عليةةه يف اافقةةرإل  باةةون ااةةل طةةرف لةةوت واحةةا، باسةةتثملاء مةةا -1 
 هذ  احادإل.

متةةةةةةةةارس مملظ ةةةةةةةةةات ااتاامةةةةةةةةةل االقتصةةةةةةةةةاد  ارقلي ةةةةةةةةة ، يف احسةةةةةةةةةا ل ااااخلةةةةةةةةة  يف  -1 
وات مسةةاو اعةةاد دوهلةةا األعضةةاء ااةةيت هةة  أطةةراف اختصالةة ا، حق ةةا يف ااتصةةوبت بعةةاد مةة  األلةة

متةةةةارس هةةةةذ  احملظ ةةةة  حق ةةةةا يف ااتصةةةةوبت إذا مارسةةةةت أ  دواةةةة  مةةةة  دوهلةةةةا  يف هةةةةذا االتفةةةةاق. وال
 األعضاء حق ا، وااعاو بااعاو.

  
   26المادة   

 
 هذا االتفاق. باون األمني ااعام األما احتةاإل ودبيف 

 

   27المادة   
 

 لوز إبااء حتفظات على هذا االتفاق. ال  
  

   28المادة   
 

لةةةوز أل  طةةةرف أن بملسةةةة  مةةة  هةةةذا االتفةةةاق يف أ  وقةةةت بعةةةا مضةةة  ثةةة ب  -1 
 ااودبيف. سملوات م  تارب  باء  فاذ االتفاق بااملسب  إىل ذاب اا رف بمرسات إخ ار كتايب إىل

واحةةاإل مةة  تةةارب  تلقةة   ببةةاأ  فةةاذ أ  ا سةةةا  مةة  هةةذا ااقبيةةل عملةةا ا قضةةاء سةةمل  -1 
اهد يف ارخ ار باال سةا . ااودبيف ارخ ار باال سةا  أو  يف أ  تارب  الحد حيظ

 أ  طرف بملسة  م  االتفاقي  بظعت  مملسةبًا أبضًا م  هذا االتفاق. -1 
  

   29المادة   
 

  تتسةاوجي يف احلةية   صولةه ارسةبا ي  وار اليزبة  وااروسةةي  بةودة ألةل هةذا االتفةاق، ااةذ 
 وااصيملي  وااعربي  واافر سي ، ااجي األمني ااعام األما احتةاإل.

 حظر ر يف باربو يف اايوم ااثا  عتر م  كا ون األوت/دبس   م  سمل  أافني واس  عتر. 
 لوت، بتوقييف هذا االتفاق.وإثباتًا حا تقام قام احوقعون أد ا ، احفوضون طبقًا األ 

 


