اتفاقية بشأن التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض
من مجموعات الحيوان والنبات البرية
)(cites

اتفاقية بشأف التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات احليواف والنبات الربية
إف الدوؿ املتعاقػػدة :
إذ تدرؾ أف جمموعات احليواف والنبات الربيػة يف ىتػأ أىتػاااا الميوػة واملتنوعػة ىػال يػوض ال يعػوض مػن الػنة ال بيعيػة يفاألرض واليت جيب أف تتوافر اا احلماية من أيل ىذا اليل واأليياؿ القادمة.
 وإذ تع ػػال القيم ػػة املتواي ػػدة داتم ػػا نموع ػػات احليػ ػواف والنب ػػات الربي ػػة م ػػن النػ ػواوال المالي ػػة والعومي ػػة وال قافي ػػة والرتفيهي ػػةواالقتصادية.
 وإذ تػػدرؾ أف الشػػعوب والػػدوؿ ىػػال األقػػدر عوػػت اايػػة جمموعػػات احلي ػواف والنبػػات الربيػػة انا ػػة ػػا وينب ػػال أف تاػػوفكذلك.
وإذ تدرؾ أيضا أف التعاوف الدويل أمرا يوىريا حلماية أنواع معينة من جمموعات احليواف والنبات الربية من االست الؿ املفرطعن طريق التجارة الدولية.
واقتناعا منها بالضرورة املوحة يف اختاذ اإليراضات املناسبة اذا اادؼ اتفقت عوت ما يوال:*تعريفات * )المادة األولى(
ألغراض ىذه االتفاقية وما مل يقتضال السياؽ خالؼ ذلك:
أ )يعين "النوع "كل نوع أو حتت نوع أو مجهرة من أفراد النوع يف ويو ي رايف منفصل.
ب )تعين "عينة":
أوال :أي ويواف أو نبات سواض كاف ويا أـ ميتا
ثانيا :يف والة احليواف  :بالنسبة لألنواع املدريػة يف املوحقػٌن األوؿ وال ػال كػل يػوض مػن احليػواف أو كػل مشػتقات مػن احليػواف
يتيسػػر التعػػرؼ عويهػػا وبالنسػػبة لألنػواع املدريػػة يف املوحػػق ال الػ كػػل يػػوض مػػن احليػواف أو كػػل مشػػتقات مػػن احليػواف يتيسػػر
التعرؼ عويها واحملددة يف املوحق ال ال بالنسبة لونوع املعين.
ثال ا :يف والة النبات  :بالنسبة لألنواع املدرية يف املوحق األوؿ كل يوض من النبات يسهل التعرؼ عويو أو كل مشتقات من
النبات يسهل التعرؼ عويها وبالنسبة لأل نواع املدرية يف املوحقٌن ال ال وال ال كل يوض مػن النبػات يتيسػر التعػرؼ عويػو أو
كل مشتقات من النبات يتيسر التعرؼ عويها واحملددة بالنسبة اذا النوع يف املوحقٌن ال ال وال ال .
ت )تعين "التجارة ":التصدير إعادة التصدير االستًناد االيراد من البحر.

ث )تعين "إعادة التصدير ":تصدير أي عينة سبق استًنادىا.
ج )يعػين "االيػراد مػن البحػر  ":النقػل ا داخػل دولػة لعينػات مػن أيػة أنػواع أخػذت مػن بيريػة ضريػة غػًن خاةػعة لسػو ة أيػة
دولة.
ح )تعين "اايرية العومية ":ىيرية عومية وطنية تعٌن وفقا لومادة التاسعة.
خ )تعين "اايرية التنفيذية ":ىيرية وطنية تعٌن وفقا لومادة التاسعة.
د )يعين "طرؼ ":دولة أ بحت املعاىدة احلالية جتاىها نافذة املفعوؿ.
)المادة الثانية(

*املبادئ األساسية *
 1يشػػتمل املوحػػق األوؿ عوػػت كػػل األنػواع املهػػددة بػػاالنقراض والػػيت تتػػأثر أو جتمػػل أف تتػػأثر بالتجػػارة .وجيػػب أف ختضػالتجا رة يف عينات ىذه األنواع لتنةي ارـ خاص وأ ال يتعرض أك ر من ذلك بقاؤىا لوخ ر .وجيب أال يسمح بالتجارة
فيها إال يف واالت است ناتية.
2يشتمل املوحق ال ال عوت:أ ) كل األنواع اليت بالرغ من أهنا ليست بالضرورة مهددة واليا باالنقراض ولان رمبا تصبح كذلك ما مل ختضػ التجػارة يف
عينات ىذه األنواع لتنةي ارـ لتجنب االست الؿ املتنايف م بقاضىا.
ب ) األنواع األخرى اليت جيب أف تاوف حمل تنةي وأ ميان اخضاع التجارة يف عينات بعض األنواع املشار إليها يف البند
(أ )من ىذه الفقرة ملراقبة فعالة.
3يشتمل املوحق ال ال عوت:كػ ل األنػواع الػػيت يعوػن أي طػػرؼ أهنػػا ختضػ يف وػدود سػػو تو لتنةػػي يهػػدؼ ا احليوولػة دوف االسػػت الؿ أو تقييػػده والػػذي
يت وب تعاوف األطراؼ األخرى لرقابة التجارة فيها.
4عوػػت األط ػراؼ عػػدـ السػػماح بالتجػػارة يف عينػػات األن ػواع املدريػػة يف املوحػػق األوؿ وال ػػال وال ال ػ إال وفقػػا لنصػػوصاالتفاقية احلالية.
)المادة الثالثة(

*تنةي التجارة يف عينات األنواع املدرية يف املوحق األوؿ *
1تت كل جتارة يف عينات األنواع املدرية يف املوحق األوؿ وفقا لنصوص ىذه املادة. 2يقتضال تصدير أية عينة من األنواع املدرية يف املوحق األوؿ منحا وتقدميا مسبقٌن إلذف التصدير وال مينح إذف التصديرإال عند استيفاض الشروط اآلتية:
أ ) أف تاوف اايرية العومية لدولة التصدير قد أفادت أف م ل ىذا التصدير سوؼ ال ياوف ةارا عوت بقاض ذلك النوع .
ب ) أف تاوف اايرية التنفيذيػة لدولػة التصػدير قػد حتققػت أف العينػة مل يػت احلصػوؿ عويهػا خمالفػة لقػوانٌن الدولػة بشػأف اايػة
جمموعات احليواف والنبات .

ت ) أف تتحقق اايرية التنفيذية لدولة التصدير من أف أية عينة وية ستجهو وتشػحن عوػت رمػو يقوػل إ أد وػد مػن خ ػر
اال ابة أو األةرار بالصحة أو قسوة املعاموة.
ث )أف تتحقق اايرية التنفيذية لدولة التصدير من أف إذف استًناد قد منح لوعينة.
 3يت وب استًناد أية عينة مػن األنػواع املدريػة يف املوحػق األوؿ منحػا وتقػدميا مسػبقٌن الذف اسػتًناد وأمػا اذف تصػدير وأمػاىتهادة إعادة تصدير وال مينح إذف االستًناد إال عند استيفاض الشروط اآلتية:
أ )أف تاوف اايرية العومية لودولة املستوردة قد حتققت من أف االستًناد سياوف ألغراض غًن ةارة عوت بقاض األنواع املعنية.
ب ) أف تتحقق اايرية العومية لودولة املستوردة من أف مستو العينة احلية املقرتح جمهوا جتهيوا مناسبا اليواتها والعناية ا.
ت ) أف تتحقق اايرية التنفيذية لودولة املستوردة أف العينة لن تستخدـ اساسا ألغراض جتارية.
 4يت وب إعادة تصدير أية عينة من األنواع املدرية يف املوحق األوؿ منحا وتقدميا مسبقٌن لشهادة إعادة تصدير وال دتنحىتهادة إعادة التصدير إال عند استيفاض الشروط اآلتية:
أ )أف تاػػوف اايريػػة التنفيذيػػة لودولػػة املعيػػدة لوتصػػدير قػػد حتققػػت مػػن أف العينػػة قػػد ا اسػػتًنادىا ا الدولػػة وفقػػا لنصػػوص
االتفاقية احلالية.
ب ) أف تاوف اايرية التنفيذية لودولة املعيدة لوتصدير قد حتققت من أف كػل عينػة ويػة سػوؼ جتهػو وتشػحن عوػت رمػو يقوػل
إ أد ود من خ ر اإل ابة أو االةرار بالصحة أو قسوة املعاموة.
ت )أف تاوف اا يرية التنفيذية لودولة املعيدة لوتصدير قد حتققت من أف إذف استًناد قد منح عن كل عينة وية.
 5يقتضال االيراد من البحر لعينة من نػوع مػدرج يف املوحػق األوؿ مػنح ىتػهادة مسػبقة مػن اايريػة التنفيذيػة لدولػة االيػراد والدتنح الشهادة إال عند استيفاض الشروط اآلتية:
أ )أف تاوف اايرية العومية لدولة االيراد قد حتققت من أف االيراد غًن ةار عوت بقاض األنواع املعنية.
ب ) أف تاوف اايرية التنفيذية لدولة االيراد قد حتققت من أف مستو العينة احلية املقػرتح جمهػوا جتهيػوا مناسػبا اليواتهػا والعنايػة
ا.
ت )أف تاوف اايرية التنفيذية لدولة االيراد قد حتققت من أف العينة لن تستخدـ أساسا ألغراض جتارية.
)المادة الرابعة(

*تنةي التجارة يف عينات األنواع املدرية يف املوحق ال ال *
1جيب أف تت كل جتارة يف عينات األنواع املدرية يف املوحق ال ال وفقا لنصوص ىذه املادة.2يقتضال تصدير عينة من األنواع املدرية يف املوحق ال ال منحا وتقدميا مسبقٌن إلذف تصدير .وال ميػنح إذف التصػدير إالعند استيفاض الشروط اآلتية:
أ ) أف تاوف اايرية العومية لدولة التصدير قد أفادت أف م ل ىذا التصدير لن ياوف ةارا عوت بقاض ذلك النوع.
ب )أف تاػوف اايريػة التنفيذيػة لدولػة التصػدير قػد حتققػت مػن أف العينػة مل يػت احلصػوؿ عويهػا ب ريقػة خمالفػة لقػوانٌن الدولػة
بشأف ااية جمموعات احليواف والنبات.

ت ) أف تاوف اايرية التنفيذية لدولة التصدير قد حتققت من أف كل عينة وية سػوؼ جتهػو وتشػحن عوػت رمػو يقوػل ا أد
ود من خ ر اإل ابة أو الضرر بالصحة أو قسوة املعاموة.
 3وعوت اايرية العومية لال طػرؼ أف تشػرؼ عوػت كػل مػن عمويػيت اذوف التصػدير الػيت دتنحهػا توػك الدولػة لعينػات األنػواعاملدريػة يف املوحػػق ال ػػال والتصػػدير الفعوػػال لتوػػك العينػػات وعنػػدما تقػرر اايريػػة العوميػػة أنػػو مػػن الوايػػب تقييػػد تصػػدير عينػػات
واود من توك األنواع لالبقاض عوت ا ألنواع يف كل مناطق انتشارىا عوت مستوى يتسق م دورىا يف النة البيريية اليت تتوايد
فيها والذي يفوؽ بوةوح املستوى الذي كػاف جيعوهػا مسػتحقة ألف تػدرج يف املوحػق األوؿ فػ ف عوػت اايريػة العوميػة أف تبوػ
اايرية التنفيذية املعنية باإليراضات املناسبة ايت جيب اختاذىا لوحد من منح اذوف التصدير لعينات من ذلك النوع.
 4يقتضال استًناد أية عينة من النوع املدرج يف املوحق ال ال تقدميا مسبقا إلذف تصدير أو لشهادة إعادة تصدير. 5تقتضال إعادة تصدير عينة من نوع مدرج يف املوحق ال ال منحا وتقدميا مسبقٌن لشهادة إعادة تصدير .وال دتنح ىتهادةإعادة التصدير إال عند استيفاض الشروط اآلتية:
أ ) أف تاػػوف اايريػػة التنفيذيػػة لودولػػة املعيػػدة لوتصػػدير قػػد حتققػػت مػػن أف العينػػة قػػد اسػػتوردت ا ىػػذه الدولػػة وفقػػا لنصػػوص
االتفاقية احلالية.
ب ) أف تاوف اايرية العومية لودولة املعيدة لوتصدير قػد حتققػت مػن أف كػل عينػة ويػة سػوؼ جتهػو وتشػحن عوػت ويػو يقوػل
إ أد ود من خ ر اال ابة والضرر بالصحة أو قسوة املعاموة.
 6يقتضال االيراد من البحر لعينة من األنواع املدرية يف املوحق ال ال منحا مسبقا لشهادة من اايرية النتفيذية لودولة اليت االيها االيراد وال دتنح الشهادة إال عند استيفاض الشروط اآلتية:
أ ) أف تبو اايرية العومية لودولة اليت يت فيها االيراد أنو لن يرتتب عوت االيراد ةرر عوت بقاض األنواع املعنية.
ب ) اف تاوف اايرية التنفيذية لودولة اليت يت االيراد اليها قد حتققت من أف كل عينة وية سػتعامل عوػت ويػو يقوػل إ أد
ود من خ ر اإل ابة أو الضرر بالصحة أو قسوة املعاموة.
7جيوز منح الشهادة املشار إليها يف الفقرة )(6من ىذه املادة بنػاض عوػت رأي اايريػة العوميػة بعػد استشػارة اايريػات الوطنيػةالعوميػػة األخػػرى أو إذا دعػػت األمػػر بعػػد استشػػارة ىيريػػات دوليػػة عوميػػة لفػرتات ال تتجػػاوز سػػنة واوػػدة لألعػػداد اإلمجاليػة مػػن
العينات اليت يصرح بايرادىا يف توك الفرتات.
)المادة الخامسة(

*تنةي التجارة يف عينات من األنواع املدرية يف املوحق ال ال *
1جيب أف تت كل جتارة يف عينات األنواع املدرية يف املوحق ال ال وفقا ألو اـ ىذه املادة.2يقتضػػال تصػػدير عينػػة مػػن األنػواع املدريػػة يف املوحػػق ال الػ مػػن كػػل درلػػة أدريػػت ذلػػك النػػوع يف املوحػػق ال الػ منحػػاوتقدميا مسبقٌن إلذف تصدير .وال مينح إذف التصدير إال عند استيفاض الشروط األتية:
أ ) اف تتحقق اايرية التنفيذية لدولة التصدير من أف توك العينة مل يت احلصوؿ عويها خمالفة لقوانٌن توػك الدولػة بشػأف اايػة
جمموعات احليواف والنبات.

ب ) أف تتحقق اايرية التنفيذية لدولة التصدير أف كل عينة وية سوؼ جتهو وتشحن عوت رمػو يقوػل إ أد وػد مػن خ ػر
اإل ابة أو الضرر بالصحة أو قسوة املعاموة.
3باست ناض احلاالت املنصوص عويها يف الفقرة "الرابعة "من ىذه املادة يقتضال استًناد عينة مػن األنػواع املدريػة يف املوحػقال ال تقدميا مسبقا لشهادة املنشأ وكذلك الذف استًناد عندما يت االستًناد من دولة ادريت ذلك النوع يف املوحق ال ال .
 4ويف والة إعادة التصدير تقبل دولة االستًناد ىتهادة دمنووة من اايرية التنفيذيػة لودولػة املعيػدة لوتصػدير بػأف العينػة قػد اهتيريتها أو تصنيعها يف توك الدولة أو بأنو معاد تصديرىا عوت والتها كدليل عوت مراعاة نصوص االتفاقية احلالية فيما خيص
العينة املعنية.
)المادة السادسة(

*األذوف والشهادات *
1جيب أف تاوف األذوف والشهادات املمنووة مبويب نصوص املواد ال ال ة والرابعة وانامسة وفقا لنصوص ىذه املادة. 2يتضمن إذف التصدير البيانات احملددة يف النموذج الوارد يف املوحق الراب وجيوز أف يسػتعمل اإلذف لوتصػدير فقػال خػالؿستة أىتهر من التاريخ الذي منح فيو.
 3يتضػمن أي إذف أو ىتػهادة عنػواف االتفاقيػة احلاليػة واسػ وخػت رئػال لوهيريػة التنفيذيػة املارمػة لػ ذف ورقػ لورقابػة وددتػواايرية ل ذف أو الشهادة.
 4يؤىتر بوةوح عوت كل ور اإلذف أو الشهادة اليت أ درهتا اايرية التنفيذية أهنا ور فقال وال جيوز استعماؿ ػورة مػنىذا القبيل بدال من األ ل إال يف الن اؽ املؤىتر بو عويها.
5تت وب كل ىتحنة من العينات إذنا أو ىتهادة منفصوة. 6عوت اايرية التنفيذية لودولة املسػتوردة لوعينػة أف تو ػال وحتػتفذ بػ ذف التصػدير أو ىتػهادة إعػادة التضػدير وكػل إذف اسػتًنادمقابل اما قدـ خبصوص استًناد توك العينة.
7جيػػوز لوهيريػػة التنفيذيػػة عنػػدما ياػػوف ذلػػك مناسػػبا ومػػن السػػهل اذمػػازه أف تضػ عالمػػة عوػػت العينػػة تسػػاعد عوػػت التعػػرؼعويها .ولتوك األغراض يعين لفذ "عالمة " أي طاب غًن قابل ل زالػة أو خػاا ر ػاص أو أيػة وسػاتل مناسػبة لوتعػرؼ عوػت
العينة تصم ب ريقة يصعب عوت األىتخاص غًن املخولٌن تقويدىا.
)المادة السابعة(

*إعفاضات ونصوص اخرى تتعوق بالتجارة *
1ال ت بق نصوص املواد ال ال ة والرابعة وانامسة عوت املػرور أو التفريػ مػ إعػادة الشػحن لوعينػات عػرب أو يف اقوػي طػرؼلالتفاقية ما دامت توك العينات باقية حتت رقابة المارؾ.
 2عندما تتحقق اايرية التنفيذية لودولة املصدرة أو املعيدة لوتصدير من أف العينػة قػد ا احلصػوؿ عويهػا قبػل ت بيػق نصػوصاالتفاقية احلالية عوت توك العينة فاف نصوص املواد ال ال ة والرابعة وانامسة ال ت بق عوت توػك العينػة بشػرط أف تصػدر اايريػة
التنفيذية ىتهادة ذا املعىن.

 3ال ت بق نصوص املواد ال ال ة والرابعة وانامسػة عوػت العينػات املخصصػة لالسػتعماؿ الشخصػال أو املنػويل وال جيػوز ىػذااالعفاض:
أ ) يف والػػة عينػػات األنػواع املدريػػة يف املوحػػق األوؿ عنػػدما ياػػوف املالػػك قػػد وصػػل عويهػػا خػػارج دولػػة إقامتػػو املعتػػادة وا
استًنادىا ا ىذه الدولة.
ب )يف والة عينات ألنواع مدرية يف املوحق ال ال عندما:
أوال :ياوف املالك قد وصل عويها خارج دولة إقامتو املعتادة ويف الدولة اليت ا فيها أخذىا من بيريتها الربية.
ثانيا :ياوف استًنادىا قد ا ا دولة االقامة املعتاد لومالك.
ثال ا  :تقتضال الدولة اليت ا فيها أخذىا من بيريتها الربية منح إذف تصدير قبل القياـ بتصدير م ل توك العينات .ما مل تتحقق
ااي رية التنفيذية أف احلصوؿ عوت العينات قد ا قبل ت بيق نصوص االتفاقية احلالية عوت م ل ىذه العينات.
 4عينات أنواع احليػواف املدريػة يف املوحػق األوؿ والػيت ربيػت يف األسػر ألغػراض جتاريػة اوعينػات النبػات املدريػة يف املوحػقاألوؿ اليت تااثرت ناعيا الغراض جتارية تعترب كأهنا عينات من األنواع املدرية يف املوحق ال ال.
 5عندما تتحقق اايرية التنفيذية لودولة املصدرة أف أية عينة من أنػواع احليػواف ربيػت يف األسػر أو أف عينػة مػن أنػواع النبػاتتااثرت ناعيا أو أهنا يوض من ذلك احليواف أو النبات أو أهنا اىتتقت من ذلك احليػواف أو النبػات فانػو جيػب قبػوؿ ىتػهادة
ا درهتا توك اايرية التنفيذية ذا املضموف بدال من األذوف أو الشهادات اليت تت وبها نصوص املواد ال ال ة والرابعة وانامسة.
 6ال ت بق نصوص املواد ال ال ة والرابعة وانامسة عوت اإلعارة غًن التجارية واإلىداض أو التبػادؿ بػٌن العومػاض أو املؤسسػاتالعوميػػة املسػػجوة يف دواػػا بواس ػ ة اايريػػة التنفيذيػػة لعينػػات املعشػػبة ولوعينػػات األخػػرى احملفوةػػة أو انففػػة أو املوبسػػة انا ػػة
باملتاوف ولونبات احلال اليت حتمل ب اقة ادرة أو موافق عويها من فبل ىيرية نتفيذية.
 7جيوز لوهيرية التنفيذية لال دولة أف ت ض النةر عن مت وبػات املػواد ال ال ػة والرابعػة وانامسػة فتسػمح بػدوف ػدور أذوفأو ىتػهادات بانتقػاؿ العينػات الػػيت تشػال يػوضا مػن وديقػػة ويػواف متجولػة أو سػًنؾ أو معػػرض لوحيوانػات الربيػة أو معػػرض
لونباتات أو أية معارض متجولة ىتري ة أف:
أ )يسجل املصدر أو املستورد لدى اايرية التنفيذية املعنية تفا يل كاموة عن توك العينات.
ب ) تنتمال العينات إ أي من الفريات احملددة يف الفقرتٌن ال انية أو انامسة من توك املادة.
ت ) تتحقق اايرية التنفيذية من أف كل عينة ويػة سػوؼ تنقػل ويعتػىن ػا عوػت رمػو يقوػل إ أد وػد مػن خ ػر اإل ػابة أو
الضرر بالصحة أو قسوة املعاموة.
)المادة الثامنة(

*التدابًن اليت عوت األطراؼ اختاذىا *
 1عوت األطراؼ أف تتخذ التدابًن املناسبة لتنفيذ نصوص االتفاقية احلالية وحلةر التجارة يف العينػات الػيت تػت خمالفػة لتوػكالنصوص ويشتمل ذلك التدابًن اآلتية:
أ )فرض عقوبة عوت التجارة يف توك العينات أو عوت ويازهتا أو عوت كوتيهما معا.
ب )العمل عوت مصادرة توك العينات أو إعادهتا إ دولة التصدير.

2وجيوز لو رؼ باإلةافة إ التػدابًن املتخػذة مبويػب الفقػرة (أ )مػن ىػذه املػادة عنػدما يعتػرب ذلػك ةػروريا أف يػنص عوػتأي طريقػػة لالسػػرتداد الػػداخوال لونفقػػات احملتموػػة نتيجػػة ملصػػادرة العينػػة الػػيت ا االجتػػار فيهػػا خمالفػػة لوتػػدابًن املتخػػذة ت بيقػػا
لنصوص االتفاقية احلالية.
 3عوت األطراؼ أف تافل بقدر املست اع مرور العينات خالؿ كل االيراضات الرئية الالزمة يف والة التجارة بالعينات يفأقصر وقت ولتيسًن ذلك جيوز لو رؼ أف جدد موانئ خروج وموانئ دخوؿ ينب ال أف تقدـ إليها العينات لوتخويص وعوت
األطراؼ فضال عن ذلك أف تعمل عوت أف كل العينات خالؿ فرتة العبور أو االنتةار أو الشحن ستوقت العناية املناسبة اليت
من ىتأهنا اف تقول إ أد ود من خ ر اإل ابة أو الضرر بالصحة أو قسوة املعاموة.
4عندما تصادر عينة وية كنتيجة لوتدابًن املشار اليها يف الفقرة )(1من ىذه املادة:أ ) يعهد بالعينة ا اايرية التنفيذية لودولة اليت ادرت العينة.
ب ) عوت اايرية التنفيذية بعد التشاور م الدولة املصدرة إعادة العينة إ توك الدولة عوت نفقة األخًنة أو ا مركو إغاثة أو
أي مااف آخر م يل تعتربه اايرية التنفيذية مناسبا ومتفقا م أغراض االتفاقية احلالية.
ت ) جيوز لوهيرية التنفيدية أف حتصل عوت رأي اايرية العومية أو عندما تعترب ذلك مرغوبا فيػو أف تستشػًن أمانػة السػر لتسػهيل
القرار املنصوص عويو يف البند (ب )من ىذه الفقرة مبا يف ذلك اختيار مركو اإلغاثة أو املااف اآلخر امل يل.
5مركو اإلغاثة املشار إليو يف الفقرة ) (4من ىذه املادة يعين منشأة تعينها اايرية التنفيذية لالىتماـ بسػالمة العينػات احليػةوعوت ويو انصوص توك اليت دتت مصادرهتا.
6عوت كل طرؼ أف جتفذ بسجالت ختص التجارة يف عينات األنواع املدرية يف املاوق األوؿ وال ال وال الػ الػيت جيػبأف تشتمل عوت:
أ )أئاض وعناوين املصدرين واملستوردين.
ب )عدد ونوع األذوف والشهادات املمنووة والدوؿ اليت دتت معها توك التجارة وعدد أو كميات و أ ناؼ العينات وأئاض
األنواع كما ىال مدرية يف املوحق األوؿ وال ال وال ال وإذا اقتضت األمر وج وينس العينات املعنية.
 7عوت كل طرؼ أف يعد تقارير دورية عند تنفيذ االتفاقية احلالية وأف يرف ا أمانة السر:أ )تقريرا سنويا يشتمل عوت موخص لومعوومات املوةحة يف البند (ب )من الفقرة )(6من ىذه املادة
ب )تقريرا كل سنتٌن عن االي راضات التشريعية والالتحية واالدارية اليت اختذت لتنفيذ نصوص االتفاقية احلالية.
8تتػاح الفر ػة لوجمهػور لالطػالع عوػت البيانػات املشػار اليهػا يف الفقػرة )(7مػن ىػذه املػادة عنػدما ال يتعػارض ذلػك مػقانوف ال رؼ املعين.
)المادة التاسعة(

*اايريات التنفيذية والعومية *
1يعٌن كل طرؼ ألغراض االتفاقية احلالية:أ ) ىيرية تنفيذية أو أك ر خمتصة ينمح األذوف والشهادات باس ذلك ال رؼ.
ب )ىيرية عومية أو أك ر.

 2عوت كل دولة أف تبو عند ايداع وثيقة التصديق أو الفبوؿ أو املوافقػة أو االنضػماـ واومػة االيػداع اسػ وعنػواف اايريػةالتنفيذية املرخص اا بالتعامل م األطراؼ األخرى لالتفاقية وم أمانة السر.
 3عوػػت ال ػػرؼ املعػػين أف يبوػ أي ت يػًن يف التعيػػٌن أو التفػػويض مبقتضػػت نصػػوص ىػػذه املػػادة أمانػػة السػػر الرسػػااا ا كػػلاألطراؼ.
4عوت كل ىيرية تنفيذية مشار إليها يف الفقرة )(2من ىذه املػادة أف ترسػل ذػوذج األختػاـ أو األختػاـ الرئيػة أو األدواتاملستخدمة لتوثيق األذوف والشهادات إ أمانة السر أو اايرية التنفيذية ل رؼ آخر إذا طوبت اي منهما ذلك.
)المادة العاشرة(

*التجارة م دولة ليست طرفا لالتفاقية *
عندما ياوف التصدير أو إعادة التصدير إ دولة او االستًناد مػن دولػة ليسػت طرفػا لالتفاقيػة احلاليػة جيػوز ألي طػرؼ قبػوؿ
وثػاتق ىتػبيهة ػادرة مػن اايريػات املختصػة يف توػك الدولػة والػيت تتفػق يف يوىرىػا مػ مت وبػات االتفاقيػة احلاليػة فيمػا خيػػتص
باإلذف والشهادات وذلك كبديل اذه األذوف والشهادات.
)المادة الحادية عشر(

*مؤدتر األطراؼ *
 1عوت أمانة السر أف تدعو إ ايتماع مؤدتر األطراؼ يف وقت ال يتجاوز سنتٌن بعد نفاذ مفعوؿ االتفاقية احلالية. 2عوػػت أمانػػة السػػر بعػػد ذلػػك أف تػػدعو ا عقػػد ايتماعػػات عاديػػة لومػؤدتر مػػرة عوػػت األقػػل كػػل سػػنتٌن مػػامل يقػػرر املػؤدترخالؼ ذلك وإ عقد ايتماعات غًن عادية يف أي وقت بناض عوت طوب كتايب مقدـ من ثو األطراؼ عوت األقل.
 3عوت األطراؼ أف تراي يف االيتماعات سواض كانت عادية أو غًن عادية تنفيذ االتفاقية احلالية وجيوز اا:أ )اختاذ التدابًن الضرورية لتماٌن أمانة السر من أداض مهامها .
ب )دراسة واقرار التعديالت لوموحقٌن االوؿ وال ال وفقا لومادة انامسة عشرة.
ت ) فحص التقدـ الذي ا حتقيقو رمو استعادة واحلفاظ عوت األنواع املدرية يف املوحق األوؿ وال ال وال ال .
ث )توقت ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرؼ.
ج )التقدـ بتو يات إذا اقتضت األمر لتحسٌن فعالية االتفاقية احلالية.
 4جيوز لألطراؼ يف كل ايتماع عادي أف جددوا زماف ومااف االيتماع العػادي القػادـ الػذي يعقػد وفقػا لنصػوص الفقػرة)(2من ىذه املادة.
5جيوز لألطراؼ يف أي ايتماع أف جددوا ويوافقوا عوت قواعد الالتحة الداخوية لاليتماع.6جيوز دت يل األم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ووكالة ال اقة الذرية الدولية وأيضا أية دولة ليست طرفا يف االتفاقية احلاليةيف ايتماعات املؤدتر وذلك بواس ة مراقبٌن ياوف ا وق االىترتاؾ دوف وق التصويت.
7يسػػمح أليػػة ىيريػػة أو منشػػأة مؤىوػػة فنيػػا يف ىتػريوف احلمايػػة أو احلفػػاظ عوػػت أو الصػػيانة نموعػػات احليػواف والنبػػات الربيػػةومنتمية إ إوػدى الفريػات املػذكورة أدنػاه إف كانػت قػد ابو ػت أمانػة السػر برغبتهػا يف أف دت ػل يف ايتماعػات املػؤدتر بواسػ ة
مراقبٌن –ضضور ىذه االيتماعات ما مل يعرتض عوت ذلك ثو األطراؼ احلاةرين:

أ )اايريات أو املنشآت الدولية واومية كانت أو غًن واومية واايريات واملنشآت الوطنية احلاومية.
ب )اايريات واملنشآت الوطنية غًن احلاومية املعتمدة اذا ال رض من الدولة اليت يويد فيها مقرىا.
وعند قبوؿ دت يل ىذه اايريات ياوف اؤالض املراقبٌن وق االىترتاؾ يف االيتماعات دوف وق التصويت.
)المادة الثانية عشرة(

*أمانة السر *
 1عوػػت املػػدير التنفيػػذي لربنػاما األمػ املتحػػدة لوبيريػػة أف يشػال فػػور سػرياف مفعػػوؿ ىػػذه االتفاقيػة أماتػػة سػػر وجيػػوز لػػو أفيستعٌن بالقدر وعوت النحو الذين يرامها مناسبٌن باايريات وباملنشآت املالتمػة واوميػة كانػت أو غػًن واوميػة دوليػة كانػت
أو وطنية واملؤىوة فنيا حلماية جمموعات احليواف والنبات الربية و لوحفاظ عويها ورعايتها.
2تاوف مهاـ أمانة السر كاآليت:أ )تنةي ايتماعات األطراؼ وتوويدىا باندمات الالزمة اا.
ب )أداض املهاـ اليت عهد ا إليها مبقتضت نصوص املادتٌن انامسة عشرة والسادسة عشرة.
ت ) القياـ بالدراسات العومية والفنية يف إطار الرباما اليت اعتمدىا مؤدتر األطراؼ وذلك بالقدر الذي تسػه فيػو يف ت بيػق
االتفاقيػػة احلاليػػة مبػػا يف ذلػػك الدراسػػات املتعوقػػة مبعػػايًن التجهيػػو والشػػحن املالتمػػٌن لوعينػػات احليػػة وبوسػػاتل التعػػرؼ عوػػت
العينات.
ث )دراسػة تقػارير األطػراؼ وااللتمػاس مػن األخػًنة –إذا رأت ذلػك ةػروريا لضػماف ت بيػق االتفاقيػة احلاليػة –املعوومػات
االةافية بصدد ىذه التقارير.
ج )تنبيو األطراؼ إ أي موةوع يتعوق بأغراض االتفاقية احلالية.
ح )النشػػر الػػدوري لو بعػػات السػػارية لوموحػػق األوؿ وال ػػال وال الػ مػ أيػػة معوومػات تيسػػر التعػػرؼ عوػػت عينػػات األن ػواع
املدرية يف ىذه املالوق وتوزيعها عوت األطراؼ.
خ ) إعػػداد تقػػارير سػػنوية لألطػراؼ عػػن عمػػل أمانػػة السػػر وعػػن ت بيػػق االتفاقيػػة احلاليػػة وأيػػة تقػػارير أخػػرى جتمػػل أف ت وبهػػا
ايتماعات األطراؼ.
د )وةػ تو ػيات بشػأف حتقيػق أغػراض وتنفيػذ نصػوص االتفاقيػة احلاليػة مبػا يف ذلػك تبػادؿ املعوومػات ذات ال ػاب العومػال
والفين.
ذ )أداض أية مهمة جيوز لألطراؼ أف تعهد ا إليها.
)المادة الثالثة عشرة(

*التدابًن الدولية *
 1عندما تتحقق أمانة السر عوت ةوض ما تتوقاه من معوومات مػن أف نوعػا مػدريا يف املوحقػٌن األوؿ وال ػال مهػدد نتيجػةلوتجارة بعينات ذلك النوع أو أف نصوص االتفاقية احلالية مل ت بق ت بيقا فعػاال فانػو جيػب عويهػا ابػالغ توػك املعوومػات ا
اايرية التنفيذية املعتمدة من ال رؼ أو األطراؼ املعنية.

2جيب عوت أي طرؼ يتوقت بالغا عوت النحو املوةح يف الفقرة )(1من ىذه املادة أف يبو يف أقرب وقت دمان وبقدرما تسمح بو قوانينو أمانة السر بال الوقات املتعوقة بذلك األمر وأف يقرتح إذا اقتضت احلاؿ االيراضات العاليية.
وعندما يعترب ال رؼ أنو من املرغوب فيو ايراض حتقيق فانو جيوز أف جيري م ل ذلك التحقيق ىتخص واود أو أك ر بتفويض
ريح من ذلك ال رؼ.
 3يراي املؤدتر التايل لألطراؼ املعوومات الػيت يقػدمها ال ػرؼ أو الناجتػة عػن أي حتقيػق أيػري طبقػا لوفقػرة )(2مػن ىػذهاملادة ولو أف يصدر أي تو يات يراىا مالتمة.
)المادة الرابعة عشرة(

*األثر عوت التشريعات الداخوية واالتفاقيات الدولية *
1جيب أال تؤثر نصوص االتفاقية احلالية بأية واؿ عوت وق األطراؼ يف اختاذ:أ ) تػػدابًن داخويػػة أك ػػر ػرامة بشػػأف ىتػػروط التجػػارة أو احليػػازة أو النقػػل لعينػػات األن ػواع املدريػػة يف املوحػػق األوؿ وال ػػال
وال ال أو احلةر امل وق اذه األعماؿ.
ب )تدابًن داخوية حتد من أو حتةر التجارة يف العينات غًن املدرية يف املوحق األوؿ وال ػال وال الػ أو ويػازة أو نقػل توػك
العينات.
 2جيب أال تؤثر نصوص االتفاقية احلالية بأية واؿ عوت نصوص تتعوق بأية تدبًنات داخويػة أو بالتوامػات األطػراؼ الناجتػةمػن أيػة معاىػدة أو اتفاقيػة أو اتفػاؽ دويل خػاص بنػواوال أخػػرى لوتجػارة يف العينػات أو حليازهتػا أو لنقوهػا والػيت تاػوف نافػػذة
املفعػػوؿ أو سػػتاوف نافػػذة املفعػػوؿ فيمػػا بعػػد ألي –طػػرؼ مبػػا يف ذلػػك أي تػػدبًن متعوػػق بالمػػارؾ أو بالصػػحة العامػػة أو
بالبي رة أو ضقوؽ احلجر الوراعال.
3جيب أال تؤثر نصوص االتفاقية احلالية بأية وػاؿ عوػت نصػوص أو عوػت االلتوامػات الناجتػة عػن أيػة معاىػدة أو اتفاقيػة أواتف ػػاؽ دويل اب ػػرـ أو س ػػيربـ ب ػػٌن دوؿ انش ػػأت احت ػػاد او اتف ػػاؽ جت ػػارة اقويمي ػػة اسس ػػت أو أبق ػػت عو ػػت رقاب ػػة خاريي ػػة موو ػػدة
لوجمارؾ وأزالت الرقابة المركية بٌن األطراؼ بالقدر الذي يتعوق بالتجارة بٌن الدوؿ األعضاض يف ذلك االحتاد أو االتفاؽ
 4إذا كانت الدولة ال رؼ يف االتفاقية احلالية يف نفس الوقت طرفا يف أية معاىػدة أخػرى أو اتفاقيػة أو اتفػاؽ دويل سػارياملفعوؿ عند بداية العمل باالتفاقية احلالية وكانت احلمايػة مبويػب نصو ػو مافولػة لألنػواع البحريػة املدريػة يف املوحػق ال ػال
ف هنا تعفال من االلتواـ امل فروض مبقتضت نصػوص االتفاقيػة احلاليػة فيمػا خيػتص بالتجػارة يف عينػات األنػواع املدريػة يف املوحػق
ال ال واليت تنقوها وفقا لنصوص توك املعاىدة أو الوتفاقية الدولية أو ذلك االتفاؽ الدويل بالسفن املسجوة يف توك الدولة.
5بصرؼ النةر عن املواد ال ال ة والرابعة وانامس ة يووـ فقال لتصدير عينة أخذت وفقا لوفقرة الرابعة من ىذه املادة ىتػهادةمػػن اايريػػة النتفيذيػػة لودولػػة الػػيت يػػت ايػراد العينػػة إليهػػا تفيػػد أف العينػػة قػػد أخػػذت وفقػػا لنصػػوص معاىػػدة أو اتفاقيػػة أخػػرى أو
اتفاؽ آخر معين.
6جيب أال دتس نصوص االتفاقية احلالية تقنٌن وموا وة ت وير قانوف البحار القات ما مؤدتر قانوف البحار لألم املتحدةالػذي عقػػد طبقػػا لوقػرار رقػ 2750ج (مػػن الػػدورة انامسػة والعشػرين )لوجمعيػػة العموميػة لألمػ املتحػػدة وال بالػػدعاوي

احلاليػػة أو املسػػتقبوة وال بويهػػات النةػػر القانونيػػة أليػػة دولػػة بشػػأف قػػانوف البحػػار وطبيعػػة ومػػدى سػػيادة الدولػػة السػػاووية أو
سيادهتا عوت السفن اليت حتمل عومها.
)المادة الخامسة عشرة(

*تعديالت املوحق األوؿ وال ال *
 1تسري النصوص األتية عوت ما خيص إدخاؿ تعديالت عوت املوحق األوؿ وال ال يف ايتماعات مؤدتر األطراؼ:أ )جيوز ألي طرؼ أف يقرتح تعديال لوموحق األوؿ أو ال ال ملناقشتو يف االيتماع القػادـ وجيػب ابػالغ نػص التعػديل املقػرتح
إ أمانػػة السػػر قبػػل ماتػػة و سػػٌن يومػػا عوػػت األقػػل مػػن موعػػد االيتمػػاع .وعوػػت أمانػػة السػػر أف تستشػػًن األطػراؼ األخػػرى
واايريػػات املهتمػػة يف التعػػديل وفقػػا لنصػػوص البنػػدين (ب )و (ت )لوفقػػرة )(2مػػن ىػػذه املػػادة وأف تبوػ اإليابػػة إ كػػل
األطراؼ يف موعد أقصاه ثالثوف يوما قبل االيتماع.
ب ) تعتمد التعديالت بأغوبية ثو ال األطراؼ احلاةرين واملصوتٌن واذا ال رض تعين عبارة "األطراؼ احلاةرين واملصوتٌن "
األطراؼ احلاةػرين الػذين أدلػوا بصػوت قبػوؿ أو رفػض .وال تؤخػذ يف االعتبػار أ ػوات األطػراؼ الػيت امتنعػت عػن التصػويت
من بٌن ثو ال األ وات الالزمة العتماد التعديل.
ت ) يبدأ العمل بالتعديالت املعتمدة يف االيتماع بعد مضال تسعوف يوما عويو بالنسبة لال األطراؼ مػا عػدا أولريػك الػذين
أبدوا حتفةاهت طبقا لوفقرة )(3من ىذه املادة
2تسري النصوص اآلتية عوػ ت مػا خيػص إدخػاؿ تعػديالت عوػت املوحػق األوؿ وال ػال ملناقشػتو يف الفػرتة مػا بػٌن ايتماعػاتمؤدتر األطراؼ:
أ ) جيػوز ألي طػرؼ أف يقػرتح تعػديالت عوػت املوحػق األوؿ وال ػال ملناقشػتو يف الفػرتة مػا بػٌن االيتماعػات بواسػ ة ايػراضات
املراسوة املنصوص عويها يف ىذه الفرتة.
ب )عوػت أ مانػة السػر أف تبوػ األطػراؼ بالنسػبة لألنػواع البحريػة نػص التعػديل املقػرتح فػور اسػتالمو وعويهػا أيضػا أف تستشػًن
املنةمات بٌن احلاومة اليت اا مهاـ تتعوق ذه األنواع خا ة لوحصوؿ عوت بيانوت عومية ميان اف تقدمها توك املنشػآت
ولضػماف التنسػػيق فيمػا خيػػتص باػػل إيػراضات احلفػػاظ عوػػت الػيت نفػػذهتا توػػك املنشػآت وتبوػ أمانػػة السػر األطػراؼ يف أقػػرب
وقت دمان اآلراض اليت أبدهتا والبيانات اليت قدمتها ىذه املنشآت فضال عن استنتايات األمانة الذاتية وتو ياهتا.
ت )عوػػت أمانػػة السػػر أف تبو ػ األط ػراؼ بالنبسػػة لألن ػواع األخػػرى غػػًن البحريػػة نػػص التعػػديل املقػػرتح فػػور اسػػتالمو وكػػذلك
تو ياهتا الذاتية يف أقرب وقت دمان.
ث ) جيػػوز ألي طػػرؼ أف يػوايف أمانػػة السػػر بػػأي تعويقػػات عوػػت التعػػديل املقػػرتح م ػ كػػل بيانػػات عوميػػة ومعوومػػات تتعوػػق
باملوةوع خالؿ ستٌن يوما من تاريخ إبالغ أمانة السر إ األطراؼ بتو ياهتا طبقا لوبندين (ب )أو (ت )من ىذه الفقرة.
ج ) عوت أمانة السر أف تبو إيابات الدوؿ اليت توقتها م تو ياهتا الذاتية إ األطراؼ يف أقرب وقت دمان.
ح ) إذا مل تتوػػق أمانػػة السػػر إعرتاةػػا عوػػت التعػػديل املقػػرتح خػػالؿ ثالثػػٌن يومػػا مػػن تػػاريخ إبػػالغ اإليابػػات والتو ػػيات طبقػػا
لنصػوص البنػػد (ج )مػػن ىػػذه الفقػػرة يسػػري التعػديل بػ مضػػال تسػػعٌن يومػػا جتػػاه كػل األطػراؼ باسػػت ناض أولريػػك الػػذين أبػػدوا
حتفةا وفقا لوفقرة ال ال ة من ىذه املادة.

خ ) إذا توقت أمانة السر اعرتاةا من أي طرؼ جيب أف ي رح التعديل املقرتح لوتصويت عويو باملراسوة وفقا لنصػوص البنػود
(د )و (ذ )و (ر )من ىذه الفقرة.
د )تبو أمانة السر األطراؼ باستالـ إخ ار اإلعرتاض.
ذ )مػا مل تتوػق أمانػة السػر خػالؿ سػتٌن يومػا مػن تػػاريخ اإلخ ػار املنصػوص عويػو يف البنػد (ث )مػن ىػذه الفقػرة األ ػوات
املؤيدة أو املعرتةة أو املمتنعة لنصف األطراؼ عوت األقل جاؿ التعديل املقرتح ملويد من املناقشة إ االيتماع التايل لومؤدتر.
ر ) يف والة ما إذا كانت األ وات اليت توقتها أمانة السر من نصف األعضاض ف نو يووـ القرار التعديل أغوبيػة ثو ػال األطػراؼ
اليت أدلت بصوت تأييد أو اعرتاض.
ز )عوت أمانة السر ابالغ كل األطراؼ بنتيجة التصويت.
س )إذا ا إقرار التعديل املقرتح ف نػو يصػبح سػاري املفعػوؿ بعػد 90يومػا مػن تػاريخ إخ ػار أمانػة السػر بقبولػو بالنسػبة لاػل
األطراؼ فيما عدا أولريك الذين أبدوا حتفةا طبقا لوفقرة )(3من ىذه املادة.
3خػالؿ فػرتة التسػعٌن يومػا املنصػوص عويهػا يف البنػد (ت )يف الفقػرة )(1أو البنػد (س )مػن الفقػرة )(2مػن ىػذه املػادةجيػػوز ألي طػػرؼ أف يبػػدي حتفةػػا عوػػت التعػػديل مبويػػب إىتػػعار كتػػايب يويهػػو إ واومػػة اإليػػداع وطاملػػا مل يسػػحب ىػػذا
التحفذ يعامل ال رؼ فيما يتعوق بالتجارة يف األنواع املعنية كدولة ليست طرفا يف االتفاقية احلالية.
)المادة السادسة عشرة(

*املوحق ال ال وتعديالت ىذا املوحق *
 1جق ألي طرؼ يف أي وقت أف يقدـ إ أمانة السر قاتمة األنواع اليت أعون اخضاعها يف وػدود سػيادتو لتنةػي حتقيقػاال رض املنصػوص عويػو يف الفقػرة )(3مػن املػادة ال انيػة .ويشػمل املوحػق ال الػ أئػاض األطػراؼ الػيت تقػدمت الدراج األنػواع
املعنيػػة واالئػػاض العوميػػة ل توػػك األنػواع أو أي أيػواض أو مشػػتقات مػػن احليوانػػات أو النباتػػات املعنيػػة الػػيت وػػددت ت بيقػػا لوبنػػد
(ب )من املادة األو بالنسبة إ النوع املعين.
2تبو أمانة السر كل قاتمة قدمت اا استنادا لنصوص الفقرة )(1من ىذه املادة إ األطراؼ يف أقرب وقت دمان بعػداسػتالمها اياىػا  .ويسػري نفػاذ مفعػوؿ ىػذه القاتمػة كجػوض مػن املوحػق ال الػ عنػد انقضػاض التسػعٌن يومػا التاليػة لتػاريخ ذلػك
االبػػالغ  .وجيػػوز ألي طػػرؼ يف أي وقػػت الوػػق البػػالغ ىػػذه القاتمػػة إبػػداض حتفػػذ باىتػػعار كتػػايب مويػػو إ واومػػة االيػػداع
بشأف كل نوع او يوض أو مشتق من احليوانات أو النباتات املعنية وطاملا مل تسحب الدولة م ل ىذا التحفذ فاهنا تعامل فيما
يتعوق بالتجارة يف النوع املعين أو يف الوض املعين من احليواف أو النبات أو مشتقاهتا كدولة غًن طرؼ يف االتفاقية احلالية.
 3جق لو رؼ الذي تقدـ الدراج نوع يف املوحق ال ال أف يستبعد منو يف أي وقت وذلك باخ ار أمانة السر اليت عويهاأف تبو االستبعاد إ كل األطراؼ وياوف ذلك االستبعاد ساري املفعوؿ عند انقضاض ثالثٌن يوما بعد تاريخ ىذا االبالغ.
 4عوػت أي طػرؼ قػدـ قاتمػة طبقػا لنصػوص الفقػرة األو مػن ىػذه املػادة أف يقػدـ إ أمانػة السػر نسػخة مػن كػل القػوانٌنوالو واتح الداخوية اليت ت بق حلماية م ل ذلك األنواع م كل التفسًنات اليت يعتربىا ال ػرؼ مالتمػة أو الػيت قػد ت وبهػا أمانػة
السػػر  .وعوػػت كػػل طػػرؼ طاملػػا أف النػػوع املعػػين مػػدرج يف املوحػػق ال الػ أف يبوػ كػػل تعػػديالت أدخوػػت عوػػت ىػػذه الق ػوانٌن
والوواتح أو كل تفسًنات يديدة واؿ اقرارىا.

)المادة السابعة عشرة(
*تعديل االتفاقية *
1تػدعو أمانػة السػر بنػاض عوػت طوػب كتػايب مػن ثوػ األطػراؼ عوػت األقػل إ ايتمػاع غػًن عػادي ملػؤدتر األطػراؼ ملناقشػةوإقرار تعديالت االتفاقية احلاليػة واعتمادىػا .ويػت اقػرار م ػل ىػذه التعػديالت بأغوبيػة ثو ػال األطػراؼ احلاةػرة واملصػوتة ويعػين
تعبًن "األطراؼ احلاةرة واملصػوتة " يف ىػذا الصػدد األطػراؼ احلاةػرة والػيت أدلػت بصػوت تأييػدا أو اعرتاةػا وال تؤخػذ بعػٌن
االعتبار األطراؼ اليت امتنعت عن التصويت بٌن ال و ٌن الالزمٌن القرار التعديل.
2تبو امانة السر نص كل تعديل مقرتح إ كل االطراؼ وذلك قبل مضال تسعٌن يوما عوت األقل عوت موعد االيتماع. 3يسري مفعوؿ التعديل بالنسبة لألطراؼ اليت وافقػت عويػو عنػد انقضػاض سػتٌن يومػا بعػد ايػداع ثو ػال األطػراؼ وثيقػة اقػرارالتعديل لدى واومة االيداع .وبعد ذلك يسري مفعػوؿ التعػديل ألي طػرؼ آخػر سػتٌن يومػا مػن ايػداع ذلػك ال ػرؼ وثيقػة
اقراره لوتعديل.
)المادة الثامنة عشرة(

*تسوية املنازعات *
 1ياػوف أي نػواع قػد ينشػأ بػٌن طػرفٌن أو أك ػر بشػأف تفسػًن أو ت بيػق نصػوص االتفاقيػة احلاليػة حمػل تفػاوض بػٌن أطػراؼالنواع.
2إف مل يان من املمان تسوية النواع وفقا لوفقرة )(1من ىذه املادة جيوز لألطراؼ بناض عوت اتفاؽ متبادؿ عرض النػواععوت التحاي وعوت األخص عوت حمامة التحاي الداتمة يف الىاي وتوتوـ األطراؼ اليت عرةت النواع بقرار التحاي .
)المادة التاسعة عشرة(

*التوقي *
تعرض االتفاقية احلالية لوتوقي عويها وأ ال الثٌن من ابريل سنة 1973يف واىتن ن وبعػد ذلػك وػأ الواوػد وال الثػٌن مػن
ديسمرب سنة 1974يف برف.
)المادة العشرون(

*التصديق القبوؿ املوافقة *
ختض ػ االتفاقيػػة احلاليػػة لوتصػػديق أو لوقبػػوؿ أو لوموافقػػة عويهػػا وتػػودع وثػػاتق التصػػديق أو القبػػوؿ أو املوافقػػة لػػدى واومػػة
االحتاد التعاىدي السويسري اليت تعترب واومة االيداع.
)المادة الواحدة والعشرون(
*االنضماـ *
تبقت االتفاقية احلالية مفتووة بدوف حتديد زمنيا لالنضماـ اليها ..وتودع وثاتق االنضماـ لدى واومة االيداع.
)المادة الثانية والعشرون(

*سرياف املفعوؿ *

1تصػبح االتفاقيػة احلاليػة سػارية املفعػوؿ عنػػد مضػال تسػعٌن يومػا بعػد تػاريخ ايػداع الوثيقػة العاىتػرة لوتصػديق أو الفبػػوؿ أواملوافقة أو االنضماـ لدى واومة االيداع.
 2تصبح االتفاقية احلالية سارية املفعوؿ لال دولة تصدؽ أو تقبل أو توافق عويها او تنض اليها بعد ايداع الوثيقة العاىترةلوتصديق أو الفبوؿ أو املوافقة أو االنضماـ عند مضال تسعٌن يوما من تاريخ ايداع توك الدولة وثيقة التصديق أو القبوؿ أو
املوافقة أو االنضماـ.
)المادة الثالثة والعشرون(

*التحفةات *
1ال جيوز ابداض حتفةػات عامػة عوػت نصػوص االتفاقيػة احلاليػة .ومػ ذلػك جيػوز ابػداض حتفةػات خا ػة وفقػا لنصػوص ىػذهاملادة واملواد انامسة عشرةةة والسادسة عشرةةة.
 2جيوز ألي دولة عند ايداعها وثيقة التصديق أو القبوؿ أو املوافقة أو االنضماـ أف تبد حتفةا خا ا بشأف:أ )أي نوع مدرج يف املوحق األوؿ أوال ال أو ال ال .
ب ) أية أيواض من ويواف أو نبات أو مشتقات منها حمددة بالنسبة لنوع مدرج يف املوحق ال ال .
 3طاملػا مل يسػحب ال ػرؼ حتفةػو الػذي أبػداه وفقػا اػذه املػادة ف نػو يعامػل كدولػة غػًن طػرؼ لالتفاقيػة احلاليػة فيمػا يتعوػقبالتجارة يف األنواع أو يف األيواض أو املشتقات من احليواف أو النبات احملددة يف م ل ىذا التحفذ.
)المادة الرابعة والعشرون(

*االنسحاب *
جيػػوز ألي طػػرؼ أف ينسػػحب مػػن االتفاقيػػة احلاليػػة يف أي وقػػت باىتػػعار كتػػايب يويهػػو حلاومػػة االيػػداع ويصػػبح االنسػػحاب
نافذا بعد االثىن عشرةة ىتهر التالية من تسو واومة االيداع لالىتعار.
)المادة الخامسة والعشرون(

*االيداع *
1يودع النص األ وال لالتفاقية احلالية احملررة بالو ة الصينية واالذمويوية والفرنسية والروسػية واالسػبانية –والػيت تتسػاوى كػلمنهػػا يف وجيتهػػا – لػػدى واومػػة االيػػداع الػػيت ترسػػل ػػورا م ابقػػة رئيػػة منهػػا إ كافػػة الػػدوؿ الػػيت وقعػػت عويهػػا أو الػػيت
أودعت وثاتق االنضماـ اليها.
2تبو واومة االيداع مجي الدوؿ املوقعة واملنضػمة وأمانػة السػر بالتوقيعػات وبايػداع وثػاتق التصػديق أو القبػوؿ أو املوافقػةأو االنضماـ ويبدأ سرياف مفعوؿ االتفاقية احلالية وبتعديالهتا وبابداض وبسحب التحفةات وباىتعارات االنسحاب.
 3عوت واومة االيداع أف تبع فور بدأ نفاذ مفعوؿ االتفاقية احلالية بصورة رئية منها ا أمانة األم املتحدة لتسجيوهاونشرىا وفقا لومادة )(102من مي اؽ األم املتحدة.
واىتػػهادا عوػػت مػػا تقػػدـ قػػاـ املفوةػػوف املوقعػػوف أدنػػاه –املخولػػوف التخويػػل الوايػػب اػػذا الشػػأف –بػػالتوقي عوػػت االتفاقيػػة
احلالية.
ا يف واىتن ن يف اليوـ ال ال من ىتهر آذار سنة ألف وتسعماتة وثالثة وسبعوف لوميالد.

