
  م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
تع��� ال��امل في إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها ���ا ی�عل� 

 �ال���ل وتقاس� ال��افع�ال�المة األح�ائ�ة و 

  األح�ام ال���لة �ال�المة األح�ائ�ة

إلى ال�ع�ة ال��جهة إلى األ��اف ل�مج ال�المة األح�ائ�ة في اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع 
 ال��� وال��امج الق�ا��ة وال�����ة ب�� الق�اعات األخ�� ذات ال�لة،

 ،4الفق�ة  ،19و )ز(8 تانة �ال�المة األح�ائ�ة، وال س��ا ال�اد

وال���  ك�االل���ر ال����لي ��أن ال���ول�ة -��وت���ل ناغ��ا

 أو ق��لها ب�وت���ل ق��اج�ةعلى  أن ت�دع ص� ت���قها
��ا  ،ت�ف��ه ن��وق� م��� إن ل� ت�� ق� فعل� ذل� �ع�، وأن ت��� خ��ات 

، مع م�اعاة م�ار�ة ال�المة األح�ائ�ةت�اب�� ت�����ة و�دار�ة وس�اسات�ة ��أن 
  ؛م� أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، في وضع م�ل ه�ه ال��اب��

األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ال�ي ل��� أ��افا في ب�وت���ل ق��اج�ة �ال��اماتها ال��علقة 
�ع�ها إلى م�اصلة إتاحة ال�عل�مات ذات ال�لة لغ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة 

ال�المة األح�ائ�ة في ال���ك القان�ن�ة  ل�ع���األ��اف على وضع وت�ف�� خ�� ع�ل و���ة 
  ع� ال�ق�م ال���ز في ه�ا ال��د في تق���ها ال���ي؛
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  ال���ل�جي �ال���ع ال��علقة االتفا��ة في األ��اف
 ع�� ال�ا�ع

  2018 ال�اني ت����/ن�ف��� 29-17 م��، 
  األع�ال ج�ول م�

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
تع��� ال��امل في إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها ���ا ی�عل�   14/31ال�ق�ر 

�ال�المة األح�ائ�ة و �األح�ام ال���لة 
  إن م�ت�� األ��اف،

األح�ام ال���لة �ال�المة األح�ائ�ة  -ألف
إلى ال�ع�ة ال��جهة إلى األ��اف ل�مج ال�المة األح�ائ�ة في اس��ات���اتها وخ�� ع�لها ال����ة لل���ع  إذ ����

ال��� وال��امج الق�ا��ة وال�����ة ب�� الق�اعات األخ�� ذات ال�لة،و  وال��اسات ،وال��� اإلن�ائ�ة ال����ةال���ل�جي، 
  1واألول��ات ال����ة،ح�� االق��اء، مع م�اعاة ال��وف وال����عات 

ة �ال�المة األح�ائ�ة، وال س��ا ال�اد�لالعالقة ب�� أح�ام االتفا��ة ال�� و�ذ �الح�
  ل�المة األح�ائ�ة،لو��وت���ل ق��اج�ة 

��وت���ل ناغ��او ال���ی� على ب�وت���ل ق��اج�ة    ّ أن   و�ذ ی�رك
  في ت�ق�� أه�اف االتفا��ة، ان��ه�وت�ف��ه�ا 

أن ت�دع ص� ت���قهاعلى  ال���ل�جي اتفا��ة ال���عاأل��اف في  ���  - 
وق� م��� إن ل� ت�� ق� فعل� ذل� �ع�، وأن ت��� خ��ات  ق�بفي أ ان��امها إل�هأو  عل�ه أو م�افق�ها

ت�اب�� ت�����ة و�دار�ة وس�اسات�ة ��أن ات�اذ إن�اء ��اكل م�س��ة و  ع� ����
م� أص�اب ال��ل�ة ال�ع����، في وضع م�ل ه�ه ال��اب�� اال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وغ��ه

األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ال�ي ل��� أ��افا في ب�وت���ل ق��اج�ة �ال��اماتها ال��علقة  �  ِّ ��    ُ ی    - 
�ع�ها إلى م�اصلة إتاحة ال�عل�مات ذات ال�لة لغ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة ��ال�المة األح�ائ�ة ���ج� االتفا��ة، و 

  ل ق��اج�ة؛األح�ائ�ة وتق��� ال�ق��� ال���ي ال�ا�ع ���ج� ب�وت��� 

األ��اف على وضع وت�ف�� خ�� ع�ل و���ة  ���ع  - 
ع� ال�ق�م ال���ز في ه�ا ال��د في تق���ها ال���ي؛ اإل�الغال����ة و  
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األ��اف م�ت��
ال�ا�ع االج��اع

 ال��خ، ش�م
م� 13 ال���

 

إن م�ت�� األ��اف،

إذ ����
ال���ل�جي، 

ح�� االق��اء، مع م�اعاة ال��وف وال����عات 
و�ذ �الح�
و��وت���ل ق��اج�ة 
و�ذ ی�رك

وت�ف��ه�ا  ال�ع���ي
1

أو م�افق�ها له
ع� ����في ذل� 

ال�ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ة، وغ��ه
2

�ال�المة األح�ائ�ة ���ج� االتفا��ة، و 
األح�ائ�ة وتق��� ال�ق��� ال���ي ال�ا�ع ���ج� ب�وت��� 

3
 �ةوال��اسات

                                                
12/29 ال�ق�ر 1
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 ح��اجات إلىالا�ل��ة الالزم لال�ق�ي وال�الي القادرة إلى تق��� ال�ع�  وال����ات ذات ال�لة ال���ماتی�ع�   - 4
ال��ام إلى  ،ل�ع� ال���ی� على ب�وت���ل ق��اج�ة وت�ف��ه الالزمة ال��ارد ال�ال�ة و��ل� ت�ف��، وت����هاب�اء الق�رات أن��ة 
  ب�ل�؛

 عام اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�على ال��� في إضافة اع��ارات ال�المة األح�ائ�ة إلى  ی�اف�  - 5
  االتفا��ة؛ في إ�ارفي إ�ار االتفا��ة، و�لى م�االت الع�ل األخ��  ال���ي ن��ذج اإل�الغو  2020

��وت���ل و ، ره�ا ب��اف� ال��ارد ومع م�اعاة أه�اف االتفا��ة و��وت���ل ق��اج�ة ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل�  - 6
دمج ال�المة األح�ائ�ة في ) أ( :ال�ه�د م� أجل ب�ل م�اصلة ك�االل���ر ال����لي ��أن ال���ول�ة وال��� ال�ع���ي، -ناغ��ا
دع� و ) ج(ة �ال�المة األح�ائ�ة؛ �لاالتفا��ة و��وت���ل ق��اج�ة ال�� �أح�ام ة����الوز�ادة ) ب(ب�امج ع�ل األمانة؛  ج��ع

 ؛م��لف الق�اعات على ال����� ال���ي فيدمج ال�المة األح�ائ�ة  ال�ام�ة إلى هااأل��اف في جه�د
  األح�ام ال���لة �ال���ل وتقاس� ال��افع  - �اء

في ت�ف�� ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ارد ال����ة وال�قاس� �ال�ه�د ال�ي ت��لها األ��اف  ی�ح� -7
  ؛ل���ی� على ال��وت���لا ن��غ�� األ��اف ف�ال ع� ال�ه�د ال�ي ت��لها  ،العادل وال���ف لل��افع ال�اش�ة ع� اس���امها

 له أو ق��لهاب�وت���ل ناغ��ا على  أن ت�دع ص� ت���قهاعلى ال���ل�جي  اتفا��ة ال���عاأل��اف في  ��� -8
��ا في  ،ت�ف��ه ن��وق� م��� إن ل� ت�� ق� فعل� ذل� �ع�، وأن ت��� خ��ات  ق�بفي أ ان��امها إل�هأو  عل�ه أو م�افق�ها

 ذلك في بما ،��أن ال���ل وتقاس� ال��افع ت�اب�� ت�����ة و�دار�ة وس�اسات�ةات�اذ إن�اء ��اكل م�س��ة و  ����ع� ذل� 
ی�� تقاس�ها ����قة عادلة وم��فة  ال����ةال��ت��ة �ال��ارد  التقلیدیة المعارف استخدام عن الناشئة المنافع أن لضمان تدابیر
ال�عل�مات ذات ال�لة لغ�فة ت�ادل  أن ت��ح، و ال�ي ت��ز على تل� ال�عارف ال��ل�ةل�ع�ب األصل�ة وال����عات مع ا

  معل�مات ال���ل وتقاس� ال��افع؛

تع��� ال�عي ��أن ب�وت���ل ناغ��ا م� أجل دع� االت�االت االس��ات���ة  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� -9
  ق�اعات؛م��لف الفي  دم�هوتع��� 

أح�ام ع� ت�ف��  أن ت�لغفي ب�وت���ل ناغ��ا على �ع� األ��اف في االتفا��ة ال�ي ل� ت��ح أ��افا  ��� -10
  ال���ل وتقاس� ال��افع في تقار��ها ال����ة ال�ادسة؛

ل�ع�  الالزمة ال��ارد ال�ال�ة إلى ت�ف�� ��اء الق�رات وت����ها و��ل�لأن��ة  ت�ف�� ال�اجة إلىتأك��  �ع�� - 11
ال���مات وال����ات ذات ال�لة، ح���ا أم��، إلى تق��� ال�ع� ال�ق�ي  و��ع�، �ةفعال� هب�وت���ل ناغ��ا وت�ف�� ال���ی� على

  وال�الي؛

 في إ�ارال���ل وتقاس� ال��افع في م�االت الع�ل األخ��  دمج م�اصلةاأل��اف على ال��� في  ���ع - 12
  ؛2020 عام لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع�العال�ي �ار اإل ��أناالتفا��ة ���ء م� ال��اق�ات 

��ا في ذل� الق�ا�ا ال��علقة ، ال���ل وتقاس� ال��افع ل�مجم�اصلة ال�ه�د  ةال��ف��� ةإلى األم�� ��ل� - 13
 ؛في ج��ع أع�ال األمانة، �ع�ب األصل�ة وال����عات ال��ل�ةلال�ي ت��زها ا ال����ة�ال�عارف ال�قل���ة ال��ت��ة �ال��ارد 

القادرة على ال��ام ب�ل�، على  ذات ال�لةوال����ات  األ��اف ���عإلى األم��ة ال��ف���ة، و ��ل� أ��ا - 14
  .في ال�ه�د ال�ام�ة إلى دمج ال���ل وتقاس� ال��افع ع�� م��لف الق�اعات على ال����� ال���ي دع� األ��اف

  
__________ 

 


