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 مؤمتر األطراف 
 الدورة الرابعة والعشرون

 2018كانون األول/ديسمرب   14-2كاتوفيتسه، 
 من جدول األعمال 4البند 

األعمال التحضريية لتنفيذ اتفاق ابريس ولعقد الدورة األوىل ملؤمتر 
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس

األعماااال التحضاااريية لتنفياااذ اتفااااق ابرياااس ولعقاااد الااادورة األوىل ملااااؤمتر   
 جتماع األطراف يف اتفاق ابريساألطراف العامل بوصفه ا

 مقرتح من الرئيس  
 توصية مؤمتر األطراف  

وصىىم مىىاألط األ،ىىطاور ه اوراىىة الطاشرىى، والرعىىطقنر اعىىطوك اينىىطر ال ىىا   ىى  قن ىىط   ىىة أ 
 ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس وقر مده ه اوراة األوىل:

 1-م أ ت/-مشروع املقرر   

الطرائاااا وااجاااراالات الفعماااة لفعالياااة ةاااري عمااال ال  ناااة املعنياااة بتيساااري   
مااان  15مااان املاااادة  2التنفياااذ وتع يااا  ا متشاااال املشاااار رلي اااا يف الفقااارة 

 اتفاق ابريس
 إن ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقسر 
 ر21-م أ/1من اينطر  103و 102اني من اافاق ابرقسر وإىل الفنط  15إذ قعري إىل ايااة  
الططائىىو وارجىىطاااال ال لمىى، لفرال ىى، لىىري عمىىل اللينىى، ايعىىار إل  ىىا ه  قر مىىد -1 
 من اافاق ابرقسر علم النحو الوارا ه ايط و؛ 15من ايااة  2الفنطة 
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أن جيىىىىطا ه الىىىىدورة المتىىىىاشر، يىىىىاألط األ،ىىىىطاو الرامىىىىل شوصىىىىفة اج مىىىىاك  قنىىىىطر -2 
(ر االلىىى رطاأل األول للططائىىىو وارجىىىطاااال ايعىىىار إل  ىىىا ه 2024اافىىىاق ابرقىىىس  األ،ىىىطاو ه 

أعىى ه الىى نااا  إىل ااىىتة اييف متىىب، ه انف ىىراار ومىى  مطاعىىاة أقىى، اوصىى اال للينىى، ايعىىار  1الفنىىطة 
 أع هر وأن قن ط ه إجطاا ايزقد من االل رطاضاال شصورة من  م،؛ 1إل  ا ه الفنطة 

ابآلاثر اينىىدرة ايبابىى، ه اي زاع ىى، علىىم األععىىط، الىى  ل  ىىطل   ىىا  حيىى ع علمىىا   -3 
 األماع، عم   ابألحيفام الواراة ه ايط و؛

أن اُ خر ارجطاااال ال  ُع د  ا إىل األماعى، ه اىرا اينىطر رانىا  ش ىوا ط  قطلب -4 
 ايوارا ايال ،.
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 املرفا

عماال ال  نااة املشااار رلي ااا يف الطرائااا وااجااراالات الفعمااة لفعاليااة ةااري   
 من اتفاق ابريس 15من املادة  2الفقرة 

 الغرض واملبادئ والطبيعة وامل ام والنطاق -أو ا  
 15آل ىى، ا متىىري انف ىىر أحيفىىام اافىىاق ابرقىىس وارزقىىز ام جا ىىا اينعىى ة اوجىىب ايىىااة  أتخىىر -1

 .جلن،  قعار إل  ا   ما قل  ابلم اللين،( شيفلمن االافاق 
لينىىىى، ميفو عىىىى،ا مىىىىن ااىىىىتاا ه ألالىىىى ا وا متىىىىريق،ا ه ،ب ر  ىىىىا وارمىىىىل شططقنىىىى، شىىىىفا ، وال -2
 .خصام ، وغري عناش ،. واو  اللين، اا ماما  خاصا  للندراال وال طوو الو،ن ، ليفل ،طو غري
 منة. 2   ا ايااة  وامتبشد اللين، ه عمل ا أبحيفام اافاق ابرقسر اا -3
ارمل شوصف ا  ر امترم جاادة  إىل جتنب الاواج ، اجل در والولدى ق ام اللين، شرمل ا -4

 اجلزاااال وحتبم المت ااة الو،ن ،. لفطأل الرنوابال أو ل متوق، اينالعاالر وال آل ، لإلعفاذ أو

 الرتتيبات املؤةسية -اثنياا  
ال نن ىى،  ع ىىوا  مىىن ايعىى وا  ىىم ابليففىىااة ه ايىىاالال الرلم ىى، أو 12ا ىى لا اللينىى، مىىن  -5
الناعوع ىىىى، ذاال الصىىىىل، قن خىىىىب م مىىىىاألط األ،ىىىىطاو الرامىىىىل شوصىىىىفة  االج ماع ىىىى، االق صىىىىااق، أو أو

اج مىىاك األ،ىىطاو ه اافىىاق ابرقىىس علىىم ألىىاغ ال مج ىىل اجللىىطاه الرىىاالر علىىم أن قيفىىون مىىن م 
ع وان من  ل جمموع، من ايموعاال ارقل م ، اامس ه األمم اي حىدة وع ىو واحىد مىن  ىل 

 .رق، الصلرية النام ، وأقل البلدان منوا ر م  مطاعاة ادو ال والن شني اجلنمتنيمن الدول اجلز 
وقن خب ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس أع اا اللين، ابرضىا ، إىل منىاول ليفىل ع ىور  -6

م  مطاعاة ،ب ر، اللين، من ح ث ال ناااا إىل ااتاا والمترِ  احلج ث إىل جتمت د ال نوك ه اره 
 .أع ه 5ل  ا ه الفنطة ااتة ايعار إ

وقُن خىىب األع ىىاا واألع ىىاا اينىىاوشون للرمىىل ه اللينىى، لفىىبة يىى   لىىنواال ولىىوالق ني  -7
 .م  ال  ني  حد أقصم

( قُن خىىب 2019وه الىىدورة الجاع ىى، ياألط/اج مىىاك أ،ىىطاو ابرقىىس  اعىىطقن الجىىا /عو مت  -8
 ان ولىى ، أع ىىاا ولىى ، أع ىىاا منىىاوشني لىى ، أع ىىاا ولىى ، أع ىىاا منىىاوشني لوالقىى، أوىل مىىد ا لىىن

لوالق، مد ا ي   لنواال. وشرىد ذلى ر قن خىب ماألط/اج مىاك أ،ىطاو ابرقىس ه اورااىة الرااقى، 
ذاال الصىىىل، لىىى ، أع ىىىاا ولىىى ، أع ىىىاا منىىىاوشني لوالقىىى، مىىىد ا يىىى   لىىىنواال. وق ىىىل األع ىىىاا 

 واألع اا ايناوشون ه مناصب م حىت قُن خب خلف م.
أااا م امىىة ه  ارىىرر عل ىىة إألىىام الوالقىى، ايمتىىندة إل ىىة أو ل ع ىىو ه اللينىى، أووإذا الى نا -9

ابنىم  اللين،ر ُعنين خبري من عفس الططو الرا قن م  إل ة الر و ايىر ور ل حىل هلىة لن ىاا مىا
 من الوالق، غري اين   ،.
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 .وقرمل األع اا واألع اا ايناوشون ه اللين،  طااي  شصف  م ختاا -10
وان خىىب اللينىى، مىىن شىىني أع ىىائ ا رئ متىىني م عىىار ني لفىىبة يىى   لىىنواالر مىى  مطاعىىاة  -11

ضىىىطورة ضىىىمان ال مج ىىىل اجللىىىطاه الرىىىاال. وق ىىىطل  الطئ متىىىان اي عىىىار ان ابي ىىىام اينىىىطر اِب ا ىىىا ه 
 .أاانه 18و 17الن ام الداخل  للين، ايعار إل  ا ه الفنطاني 

اللينىىىى، مىىىىطاني ه المتىىىىن، علىىىىم األقىىىىل اع بىىىىارا  مىىىىن ق نىىىىطر خىىىى و ذلىىىى ر جت مىىىى   ومىىىىا م -12
. ولىىىىىدى جدولىىىىى، اج ماعا ىىىىىار قنبلىىىىى  للينىىىىى، أن اطاعىىىىى  مىىىىىدى ال صىىىىىوال عنىىىىىد 2020 عىىىىىام

 .اافاق ابرقسر حمتب االق  اا ال  ختدماج ماعا ا ابل زامن م  اوراال ا  ئاال الفطع ، 
ألع ىىاا اينىىاوشون للينىى، األع ىىاا وا اع مىىاِاه إال وال حي ىىط أينىىاا وضىى  منىىطر للينىى، أو -13

 .وموظفو األماع،
ج ىىى، أخىىىطى مرن ىىى، شرمل ىىى، ع ىىىط اللينىىى،ر  اقىىىُ، لىىىطق،  أا ،ىىىطو أو وعلىىىم اللينىىى،ر أو -14

 .ايرلوماال الواراة لطاي  
 .أع اا من األع اا احلاضطقن 10وق طلب اع ماا اللين، للمنطراال عصال  -15
فىاق علىم أا منىطر ش وا ىو اآلراا. وإذا ه ولىر ا لل وصىل إىل االا وابرل اللين،  ىل مىا -16

الُ نفدال مج   اجل وا الطام ، إىل ال وصل إىل اوا و اآلراار جىالر  مى ذ أخىرير اع مىاا اينىطراال 
 .انل عن ي ي، أرابك األع اا احلاضطقن ايصواني أبغلب ، ال

رقىس ليفى  ا   اللين، ع اما  ااخل ا   ىدو ال وصى ، شىة لىدى ماألط/اج مىاك أ،ىطاو ابو  -17
(ر وامتبشىىىد اللينىىى، ه ذلىىى  2020قن ىىىط   ىىىة وقر مىىىده ه اوراىىىة الجالجىىى،  اعىىىطقن الجىىىا /عو مت 

ابىاا  العىفا  ، وال  متىىرير وابلرمىل شططقنى، غىىري خصىام ، وغىىري عناش ى،ر مى  إقىى ا اا مىام خىىا  
 .إىل الندراال وال طوو الو،ن ، ليفل ،طو

أعىى ه أا ممتىىائل ا لىىزم حلمتىىن لىىري  17الفنىىطة وق نىىاول الن ىىام الىىداخل  ايعىىار إل ىىة ه  -18
ه ذلىىىى  ايمتىىىىائل اي رلنىىىى، شىىىىدور الطئ متىىىىني اي عىىىىار ني للينىىىى،ر  الرمىىىىل والفرال ىىىى، ه اللينىىىى،ر اىىىىا

وا ارل ايصىا،ر وأا جىداول لمن ى، إضىا  ، م صىل، شرمىل اللينى،ر وايطاحىل ارجطائ ى، واجلىداول 
 الزمن ، لرمل اللين،ر وارل ل قطاراال اللين،.

 البدال والعم ية -اثلشاا  
أاانهر ورانىىىا   ىىىره  22و 20ايعىىار إل  ىىىا ه الفنىىطاني   ىىىاه إ،ىىار رارلىىى، اللينىى، م ام -19

الططائىىىىو وارجىىىىطاااالر اطبىىىىو اللينىىىى، الن ىىىىام الىىىىداخل  ذا الصىىىىل، اينىىىىطر وضىىىىرة عمىىىى   أبحيفىىىىام 
 قل : أع ه وامتبشد ه ذل  اا 18و 17 الفنطاني
 قلري الطاش  الناعو  ألحيفام اافاق ابرقس؛ اللين، مال س ه عمل   أ( 
لدى الن ط ه   ف ، ا متىري ال نف ىر وارزقىز االم جىالر امتىرم اللينى، جااىدة إىل   ل( 

ه ذلىى  مىىن خىى ل  ال رامىىل البنىىاا مىى  الطىىطو ايرىى  وال عىىاور مرىىة ه مج ىى  مطاحىىل الرمل ىى،ر اىىا
 ن أجل ال رل و؛الدعوة إىل اندمي عطوأل خط ،؛ وإاتح، الفط  م
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او  اللين، اا ماما  خاصا  للندراال وال ىطوو الو،ن ى، ليفىل ،ىطور مى  إارا    ج( 
ال طوو اااص، ألقل البلدان منوا  والىدول اجلزرقى، الصىلرية النام ى،ر ه مج ى  مطاحىل الرمل ى،ر و نىا  

عوع ، ايمتاعدة ه ذل  عند حتدقد   ف ، ال عاور م  الططو اير ر و  ألحيفام اافاق ابرقسر اا
الىى  نيفىىن انىىدن ا إىل الطىىطو ايرىى  مىىن أجىىل اعىىم اراملىىة مىى  اللينىى،ر وعوع ىى، ال ىىداشري اينالىىب، 

 ل  متري ال نف ر وارزقز االم جال ه  ل حال،؛
قنبل  للينى، أن اطاعى  األعمىال اي ىطل   ىا ه إ،ىار ا ئىاال أخىطى واوجىب   ا( 

شل ىىى، جتنىىىب  اُنعىىى  اوجبىىىة أو اافىىىاق ابرقىىىس دمختىىىاطا بىىىاال أخىىىطى و ىىىرل  مىىىن خىىى ل من ىىىدايال 
 الاواج ، األعمال ال  صدر  ا ايفل ا؛

 قنبل  للين، أن اطاع  االع باراال اي رلن، آباثر اداشري ال صدا؛  ه( 
وقنبلىىىىى  للينىىىىى، أن ان ىىىىىطر حمتىىىىىب االق  ىىىىىاار ه ايمتىىىىىائل ذاال الصىىىىىل، ش نف ىىىىىر ،ىىىىىطو  -20
ق رلىو ش نف ىره  عىطأل خطى  قندمىة اىرا الطىطو   مىاام جالة أحيفام  اافاق ابرقس علم ألاغ  أو

 .و/أو ام جالة أا  حيفم من أحيفام اافاق ابرقس
ولىىى نوم اللينىىى، شدرالىىى، أول ىىى، للرىىىطأل ه غ ىىىون اي لىىى، الزمن ىىى، الىىى  لىىىُ بني  ه الن ىىىام  -21

أعىى ه  ىىدو ال حنىىو مىىن أن الرىىطأل اينىىدم حي ىىوا  18و 17الىىداخل  ايعىىار إل ىىة ه الفنىىطاني 
ام جالىة حيفمىىا   إذا  اعىىا ايمتى ل، م رلنى،  ش نف ىىر الطىطو أو ه ذلى  مىا مرلومىاال  ا  ى،ر اىىا علىم

 .من أحيفام اافاق ابرقس
 قل : وانوم اللين، اا -22

 قل : قنم الططو اا ابدأ الن ط ه الن ااي إذا م  أ( 
مىىىن اافىىىاق  4مواصىىىل، انىىىدمي ممتىىىاط، هىىىداة و،ن ىىىا  اوجىىىب ايىىىااة  إرلىىىال أو '1'

سر ال نااا  إىل أحد  حال، إرلال مدوع، ه المتيل الرام ايعار إل ىة ه ابرق
 ر من اافاق ابرقس؛4من ايااة  12الفنطة 

ر 13من ايىااة  9و 7إرلال مرلوماال اوجب الفنطاني  اندمي انطقط إلزام  أو '2'
 ر من اافاق ابرقس؛9من ايااة  7الفنطة  أو

األ،ىىىىطاو ه ال نىىىىدم انىىىىطلر الىىىى نااا  إىل ايعىىىىار ، ه الن ىىىىط ال  متىىىىريا اي رىىىىدا  '3'
 ايرلوماال ايندم، من األماع،؛

 ر من اافاق ابرقس؛ 9من ايااة  5اندمي مرلوماال إلزام ، اوجب الفنطة  '4'
جيىىىىول للينىىىى،ر اوا نىىىى، الطىىىىطو ايرىىىى ر أن اعىىىىطك ه ع ىىىىط ا متىىىىريا ه الن ىىىىااي إذا   ل( 

مىىن اافىىاق ابرقىىس  13مىىن ايىىااة  9و 7ُوجىىدال ه ايرلومىىاال ايندمىى، مىىن الطىىطو اوجىىب الفنىىطاني 
مىىن  13اناق ىىاال  بىىرية وممتىى مطة مىى  الططائىىو وارجىىطاااال وايبىىاا  ال وج   ىى، ايعىىار إل  ىىا ه الفنىىطة 

مىىىىىن اافىىىىىاق ابرقىىىىىس. ول متىىىىى ند اىىىىىرا الن ىىىىىط إىل ال وصىىىىى اال ايندمىىىىى، ه ال نىىىىىارقط الن ائ ىىىىى،  13ايىىىىىااة 
مىىىن االافىىىاقر إىل  13مىىىن ايىىىااة  12و 11الل رطاضىىىاال ااىىىتاا ال نن ىىىنير ايرىىىدة اوجىىىب الفنىىىطاني 

جاعىىب أا ارل نىىاال خط ىى، قنىىدم ا الطىىطو خىى ل االلىى رطاأل. ولىىدى ع ىىط اللينىى، ه اىىره ايمتىىائلر 
مىىىىن االافىىىىاقر   ىىىى   عىىىىن أوجىىىىة ايطوعىىىى،  13مىىىىن ايىىىىااة  15و 14نىىىى، أحيفىىىىام الفنىىىىطاني اطاعىىىى  اللي
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مىىىن اافىىىاق  13اينصىىىو  عل  ىىىا ه أحيفىىىام الططائىىىور وارجىىىطاااال وايبىىىاا  ال وج   ىىى، اوجىىىب ايىىىااة 
 ابرقس ابلنمتب، إىل البلدان النام ، األ،طاو ال  حت اج إىل اره ايطوع، ه ضوا قدرا ا.

ىىىىىث م ىىىىىمون   أ( أعىىىىى ه ال22لن ىىىىىط ه ايمتىىىىىائل ايعىىىىىار إل  ىىىىىا ه الفنىىىىىطة ا وأينىىىىىاا -23 قُبح 
 .أع ه( ‘4‘-‘1‘  أ( 22ايمتاطاال والطلائل وايرلوماال وال نارقط ايعار إل  ا ه الفنطة 

أعى هر  22وعندما انطر اللينى، شىدا الن ىط ه ممتى ل، علىم النحىو ايعىار إل ىة ه الفنىطة  -24
 .واطلب إل ة اندمي ايرلوماال ال لم، شع ن اره ايمت ل،ختطط الططو  اير  

 22 أو 20ق رلىىىو شن ىىىط اللينىىى، ه ايمتىىىائل الىىى  شىىىدأ ا و نىىىا  ألحيفىىىام الفنىىىطاني  و  مىىىا -25
 :أع ه 18و 17أع ه وعم   ابلن ام الداخل  ايعار إل ة ه الفنطاني 

أينىاا وضى  اللينى، منىطرا   جيول للططو اير  ايعىار ، ه مناقعىاال اللينى،ر إال  أ( 
 ؛وعند اع مااه

إذا ،لب الططو اير  ايعار ،   اش ا ر ارند اللين، معىاوراال أينىاا االج مىاك   ل( 
 ؛اينط ر   ة أن قُن ط ه ايمت ل، اي رلن، شرل  الططو

ه مرطأل ع ط اللين،ر جيول  ا أن حتصل علىم مرلومىاال إضىا  ، علىم النحىو   ج( 
أن اىىىدعور حمتىىىب االق  ىىىاا وابل عىىىاور مىىى  الطىىىطو ايرىىى ر  أاانه أو 35 الفنىىىطة ايعىىىار إل ىىىة ه

مىىن  الىى  ختدمىىة رجلىىني عىىن ا  ئىىاال والبا بىىاال ذاال الصىىل، اينصىىو  عل  ىىا ه اافىىاق ابرقىىس أو
 ؛أجل ايعار ، ه اج ماعا ا ذاال الصل،

معىىىارق  طلىىىل اللينىىى، عمتىىىخ، مىىىن معىىىارق  ع ائي ىىىار ومعىىىارق  اىىىداشرياا وأا ا  ا( 
اوص اال إىل الططو اير ر واطاع  أا ارل ناال قبدق ا الططو عند وض  الصى ل، الن ائ ى، ل لى  

 .الن ائج وال داشري وال وص اال
ق رلىىىىو ابجلىىىىداول الزمن ىىىى، لإلجىىىىطاااال اينصىىىىو  عل  ىىىىا ه  وا ىىىى ل اللينىىىى، ايطوعىىىى،    مىىىىا -26
 خا  لندرا ا وظطو  ا الو،ن ،. قد حت اجة األ،طاور م  إق ا اا مام و نا  يا 15 ايااة
ورانىىىىا  ش ىىىىوا ط ايىىىىوارا ايال ىىىى،ر قنبلىىىى  انىىىىدمي ايمتىىىىاعدةر عنىىىىد ،لب ىىىىار إىل البلىىىىدان النام ىىىى،  -27

 األ،طاو ايرن ، حىت ق متىن معار   ا ال لم، ه االج ماعاال ذاال الصل، ال  ارنداا اللين،.

 التدابري والنواتج -رابعاا  
ال وصىى اال اينالىىب،ر امتبشىىد اللينىى، ابلطب رىى، الناعوع ىى،  الن ىىائج أو أولىىدى حتدقىىد ال ىىداشري  -28

لألحيفام ذاال الصل، من اافاق ابرقسر واطاع  ال رل ناال الواراة من الططو ايرى ر واىو  اا مامىا  
خاصىىىا  للنىىىدراال وال ىىىطوو الو،ن ىىى، للطىىىطو ايرىىى . وقنبلىىى  أق ىىىا  إارا  ال ىىىطوو اااصىىى، للىىىدول 

 .النام ، وأقل البلدان منوا ر ابرضا ، إىل حاالال النوة النااطةر حمتب االق  اااجلزرق، الصلرية 
عىىىن  وجيىىول للطىىطو ايرىىى  أن قنىىدم إىل اللينىى، مرلومىىىاال عىىن ق ىىوا ار ىىىو النىىدراالر أو -29

لىدعم الىرا النىاه ليفى  ان ىط اللينى،    ىا اب ق رلىو ه ذلى  مىا حتىدايال مر نى،ر اىا اح  اجاال أو
 .ال وص اال اينالب، الن ائج أو شري أوعند حتدقداا ال دا
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و دو ا متري ال نف ىر وارزقىز االم جىالر ا خىر اللينى، ال ىداشري اينالىب،. وقىد اعىمل اىره  -30
 قل : ال داشري ما
الىىىىىىدخول ه حىىىىىىوار مىىىىىى  الطىىىىىىطو ايرىىىىىى   ىىىىىىدو حتدقىىىىىىد ال حىىىىىىدايال وانىىىىىىدمي   أ( 

ل علىم ال موقىل وال يفنولوج ىا واعىم ق رلىو ابحلصىو  ه ذلى  مىا ال وص االر واباال ايرلومىاالر اىا
 شناا الندراالر حمتب االق  اا؛

البا بىىىاال ايرن ىىى، ابل موقىىىل  ممتىىىاعدة الطىىىطو ايرىىى  ه ال رامىىىل مىىى  ا  ئىىىاال أو  ل( 
الىى  ختىىدم االافىىاق مىىن أجىىل  وال يفنولوج ىىا وشنىىاا النىىدراال اينصىىو  عل  ىىا ه اافىىاق ابرقىىس أو

 حتدقد ال حدايال واحللول ايميفن،؛ 
انىىدمي اوصىىى اال إىل الطىىىطو ايرىىى  شعىى ن ال حىىىدايال واحللىىىول ايعىىىار إل  ىىىا ه  ج(  
البا بىىاال   ل( أعىى ه وإرلىىال اىىره ال وصىى االر اوا نىى، الطىىطو ايرىى ر إىل ا  ئىىاال أو30الفنىىطة 

 ذاال الصل،ر حمتب االق  اا؛ 
ال وص ، شوض  خط، عملر وممتاعدة الطىطو ايرى  ه وضى  ااطى، إذا ،لىب   ا( 

 ؛ذل 
ق رلىىىو امتىىىائل ال نف ىىىر واالم جىىىال ايعىىىار إل  ىىىا ه  إصىىىدار ع ىىىائج وقائر ىىى،   مىىىا ه(  
  أ( أع ه.22الفنطة 
وقعي   الططو اير  علم اندمي ايرلوماال إىل اللين، عن ال ندم انطل ه انف ىر خطى،  -31

  ا( أع ه.30الرمل ايعار إل  ا ه الفنطة 

 ظميةالنظر يف القضااي الن   -خامساا  
جيول للين، أن حتدا الن ااي ذاال الطاش  الن مى  اي رلنى، ش نف ىر وام جىال أحيفىام اافىاق  -32

ابرقىىىىس والىىىى  قواج  ىىىىا عىىىىدا مىىىىن األ،ىىىىطاو وأن ارىىىىطأل اىىىىره الن ىىىىااير وأا اوصىىىى اال حمتىىىىب 
 .االق  اار علم ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس ليف  قن ط    ا

ه أا وقىىىار أن قطلىىىب إىل اللينىىى، أن ان ىىىط ه وجيىىىول ياألط/اج مىىىاك أ،ىىىطاو ابرقىىىسر  -33
الن ااي ذاال الطاش  النُّ م . وشرد ع ط اللين، ه الن  ،ر اط   انطقىطا  إىل ماألط/اج مىاك أ،ىطاو 

 .ابرقسر واندم اوص اال حمتب االق  اا
ان ىط اللينى، ه ايمتىائل اي صىل، ش نف ىر ،ىطو أحيفىام   ولدى اناول الن ىااي النُّ م ى،ر ال -34
 اق ابرقس وابم جالة إاياا.ااف

 املع ومات -ةادةاا  
ه ل اق عمل اللينى،ر جيىول  ىا ال مىاغ معىورة ااىتاار وال مىاغ والنى  ايرلومىاال مىن  -35

 .ال  ختدمة الرمل اال وا  ئاال والبا باال واين دايال اينصو  عل  ا ه اافاق ابرقس أو
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ه اجتماااع األطااراف يف اتفاااق العفقااة ماامت مااؤمتر األطااراف العاماال بوصااف -ةابعاا  
 ابريس

من اافاق ابرقسر انىدم اللينى، انطقىطا  لىنواي  إىل ماألط/اج مىاك  15عم   أبحيفام ايااة  -36
 أ،طاو ابرقس.

 األمانة -اثمناا  
 من اافاق ابرقس شوصف ا أماع، اللين،. 17ارمل األماع، ايعار إل  ا ه ايااة  -37

    


