
        
  
  
  

  
  
  
  

  اتفاقية الشراكة المؤسسة  لمنطقة تجارة حرة اتفاقية الشراكة المؤسسة  لمنطقة تجارة حرة 
  

  بين  بين  
  

    الجمهورية العربية السورية   الجمهورية العربية السورية 
  
  و و 
  

ة التركية ة التركية هوريهوريممججالال



  ٢

  اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة
  بين 

  الجمهورية العربية السورية
   و

  الجمهورية التركية
  مقدمة

  

المشار إليهما فيمـا    ( الجمهورية التركية    حكومةوإن حكومة الجمهورية العربية السورية      
آخذين بعين االعتبـار أهميـة       ، ) حيث يكون ذلك مالئماً    وتركيا سوريةيلي بالطرفين أو    

الروابط التقليدية القائمة بين الطرفين والقيم المشتركة التي تجمع بينهمـا، راغبـين فـي               
والتجـارة بـين الطـرفين       التعاون االقتصادي    مجاليتطوير العالقات الودية، السيما في      

 بالمشاركة النشطة في عمليـة التكامـل        ا التجارة المتبادلة، مؤكدين رغبتهم    نطاقوتعزيز  
االقتصادي في أوروبا وحوض المتوسط بما يتوافق مع إعـالن برشـلونة،معبرين عـن              
استعدادهما للتعاون في إيجاد سبل ووسائل لتعزيز هذه العمليـة، مـدركين أهميـة هـذه                

ة القائمة على التعاون والحوار لتحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة، مـدركين             االتفاقي
ا في هذا السياق    ما مع االقتصاد العالمي وتعاونه    مهيعلى تطوير تفاعل اقتصاد   البلدين  عزم  

خذين بعين االعتبار االتفاقية التي تؤسس شراكة بين تركيـا والمجموعـة االقتـصادية              أ،
االقتـصادية  التعاون بين الجمهورية العربيـة الـسورية والمجموعـة          األوروبية واتفاقية   

 بين طرفي هذه االتفاقية ومـن       متطورمراعين الخبرة المكتسبة من التعاون ال      األوروبية،
 التجاريين الرئيسين، آخذين بعين االعتبـار الحاجـة إلـى           ا وبين شركائهم  االتعاون بينهم 

  . البلدينالقتصادية واالجتماعية في تكثيف الجهود القائمة لتعزيز التنمية ا
معلنين استعدادهما للقيام بأنشطة تهـدف إلـى تعزيـز التطـور المتجـانس لتجارتهمـا                
واستثماراتهما، وإلى توسيع وتنويع التعاون المتبادل في المجاالت ذات االهتمام المشترك،           

 داعمة قائمـة علـى      بما في ذلك المجاالت التي ال تغطيها هذه االتفاقية لخلق إطار وبيئة           
  .المساواة وعدم التمييز وتوازن الحقوق والواجبات

لكـل مـن الجمهوريـة العربيـة الـسورية           آخذين بعين االعتبار أهمية التجارة الحـرة      
 غـات  (١٩٩٤والجمهورية التركية، كما تكفلها االتفاقية العامة للتعرفة والتجـارة لعـام            

اف الملحقة باالتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة      واالتفاقيات األخرى المتعددة األطر   ) ١٩٩٤
ازمين لهذا الغرض على وضع أحكام تهدف إلى اإللغاء التـدريجي  ع، ) WTO(العالمية 

للعقبات أمام التجارة بين الطرفين وفقاً ألحكام هذه األدوات وال سيما تلك المتعلقة بإقامـة               
  مناطق تجارة حرة

" المشار إليها فيما يلي بـ      (  االتفاقية التالية    إبرامف،   فقد قررا من أجل تحقيق هذه األهدا      
  ). هذه االتفاقية

   
  الفصل األول
  المبادئ العامة

  -١-المادة 
  األهداف

  



  ٣

تركيا الناجمة عن االتحاد الجمركي مـع المجموعـة         التزامات  آخذين بعين االعتبار     -١
االقتـصادية  مجموعة  األوروبية واتفاقية التعاون بين الجمهورية العربية السورية وال       

 بـصورة أساسـية   األوروبية، يقوم الطرفان تدريجياً بإقامة منطقة تجارة حرة تقوم          
تبـدأ   سنة   ١٢على كل التجارة القائمة بينهما خالل فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها            

مـن  ) ٢٤(من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بما ينسجم مع أحكـام المـادة             
االتفاقية المؤسـسة   ب وغيرها من االتفاقيات متعددة األطراف الملحقة        ١٩٩٤الغات  

  ) . WTO(لمنظمة التجارة العالمية 
  : تهدف هذه االتفاقية إلى -٢

 .شعبي البلدين  زيادة وتعزيز التعاون االقتصادي ورفع مستويات المعيشة ل . أ 
التخلص التدريجي من الصعوبات والقيود على تجارة السلع، بما فـي ذلـك               . ب 

  .لمنتجات الزراعيةا
  تعزيز التطور المتناغم للعالقات االقتصادية بين الطرفين من خالل توسـيع             . ج 

   .البينيةالتجارة 
 .توفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية بين الطرفين  .د 

 المساهمة من خالل إزالة الحواجز على التجارة في التطور والتوسيع المتناغم           .  هـ
  .للتجارة العالمية

تشجيع المزيد من االستثمارات السـيما االسـتثمارات     مزيد من   روف ل خلق ظ    .و
  . البلدينفي كالالمشتركة 

    .البلدان األخرى التجارة والتعاون بين الطرفين في أسواق تطوير  .ز
  

  الفصل الثاني
  الحركة الحرة للسلع
  المنتجات الصناعية

  )٢(المادة 
  المجال
  

 في  في أراضي كل طرف التي تقع     شأة  تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات المن      
ف السلع وترميزهـا باسـتثناء الـسلع        يمن النظام المنسق لتوص   ) ٩٧(إلى) ٢٥(الفصول  

  .من هذه االتفاقية )١(الملحق المدرجة في 
  
  )٣(المادة 

   ذات األثر المماثلواألعباءإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات 
  

ألثر المماثل المطبقة على الواردات إلى تركيا       ذات ا واألعباء  تلغى الرسوم الجمركية     -١
  .من المنتجات  المنشأة في سورية بتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ 

 إلـى   المطبقة على االسـتيراد    ذات األثر المماثل      واألعباء تخضع الرسوم الجمركية   -٢
سورية من المنتجات المنشأة في تركيا إلى تفكيك خطي يصل إلى الـصفر حـسب               

  :ينلبرنامج والجدول الزمني التاليا
المدرجة فـي    %٣،٥و% ٣و% ١،٧و% ١،٥ و    %١ تلغى كل الرسوم البالغة        . أ 

 .بتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ )٢(الملحق 



  ٤

% ٧و% ٥البالغة  تلغى الرسوم   ،  )ح(و  ) ز(باستثناء المنتجات المغطاة بالفقرتين        . ب 
تاريخ دخول هـذه االتفاقيـة حيـز        ات من    خالل ثالث سنو   )٢(الملحق   في   المدرجة
 .التنفيذ

  

% ١٠،  تلغـى الرسـوم البالغـة         )ح(و  ) ز(باستثناء المنتجات المغطاة بالفقرتين      . ج 
 خالل ست سنوات من تاريخ دخول       )٢(في الملحق   المدرجة  % ١٤،٥و% ١١،٧٥و

 .هذه االتفاقية حيز التنفيذ
 % ٢٠    تلغى الرسوم البالغة     ،  )ح(و  ) ز(المنتجات المغطاة بالفقرتين    باستثناء    .د 

 تاريخ دخول هذه االتفاقية     من سنوات   تسع خالل   )٢(في الملحق   ة  درجالم% ٢٣،٥و  
 .حيز التنفيذ

% ٢٩    تلغى الرسوم البالغة    ،    )ح(و  ) ز(المنتجات المغطاة بالفقرتين    باستثناء  . هـ
دخـول   تـاريخ من   خالل اثنتي عشر سنة       )٢(في الملحق   ة  درجالم% ٤٧و% ٣٥و

  .هذه االتفاقية حيز التنفيذ
 كل الرسـوم    تخفض،   ٨٧٠٣،٢٣،٩٢ و  ٨٧٠٣،٢٣،٩١ منتجات الفئتين باستثناء   .و

دخول هذه االتفاقيـة حيـز      % ٥٠إلى  ) ٢(في الملحق   المدرجة  % ٥٠التي تزيد عن  
 . دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ وتلغى خالل اثنتي عشر عاماً منالتنفيذ

ات المغطاة بملحق اإلعالن الوزاري حول التجـارة فـي تقانـة            فيما يتعلق بالمنتج   .ز
اتفاق منظمة التجارة    (١٩٩٦ كانون األول    ١٣المعلومات الموقع في سنغافورة بتاريخ      

بتـاريخ   )٢(الملحـق   ، تلغى كل الرسوم المدرجة في       )العالمية حول تقانة المعلومات   
  .دخول االتفاقية حيز التنفيذ

ــ   . ح ــات فئ ــق بمنتج ــا يتعل ــام فيم ــسق ذوات األرق ــام المن  ٢٩و ٢٨ات النظ
بتـاريخ   )٢(الملحـق   ، تلغى كافة الرسوم المدرجة في       ٣٨و٣٧و٣٦و٣٥و٣١و٣٠و

 .دخول االتفاقية حيز التنفيذ
، يخفض  )٢(الملحق   كما هو محدد في       ٨٧٠٣،٢٣،٩١فيما يتعلق بمنتجات الفئة      . ط

خ دخول هذه   خالل ثالث سنوات من تاري    % ٦٥إلى  % ١٤٥بصورة خطية من    الرسم  
 .االتفاقية حيز التنفيذ ويلغى بعدها خالل التسع سنوات الباقية من الفترة االنتقالية

، يخفض  )٢(الملحق  كما هو محدد في      ٨٧٠٣،٢٣،٩٢فيما يتعلق بمنتجات الفئة     . ك  
 دخـول   تاريخ  سنوات من   ثالث  خالل  % ١٥٠إلى  % ٢٥٥الرسم بصورة خطية من     

  .ة االنتقاليةفتر الباقية من السعيلغى بعدها خالل  السنوات التاالتفاقية حيز التنفيذ وهذه 
في حال مواجهة منتج معين لصعوبات، يمكن للجنة الشراكة مراجعة الجدول الزمنـي        . ٣

أعاله  وذلك وفق االتفاق المشترك للتفاهم بأن الجدول الزمني يمكن           )  ٢(وفق الفقرة     
ـ     تمديده بالنسبة لهذا المنتج  ليتجاوز الم       إذا .   عاماً ١٢دة االنتقالية القصوى  المحددة ب

لم تتخذ لجنة الشراكة قراراً خالل ثالثين يوماًَ  من تاريخ تقديم سورية طلباً لمراجعة                
الجدول الزمني بمنتج معين ، يمكن لسورية تعليق الجدول الزمني المشار إليه بصورة             

  .مؤقتة  لفترة ال تتجاوز العام
  
  )٤(المادة 

  الضريبية الجمركية ذات الطبيعة الرسوم
  

يشمل تطبيق  األحكام المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على الـواردات الرسـوم             
  . أيضاًالضريبيةالجمركية ذات الطبيعة 

  



  ٥

  
  
  
  )٥(المادة 

  التعديل الهيكلي
  
) ٣( أحكام المـادة     تخرج عن سورية أن تتخذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة        ليمكن   -١

  .زيادة أو إعادة فرض رسوم جمركية خالل الفترة االنتقاليةعلى شكل 
تتعلق هذه  اإلجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينـة تمـر             يمكن أن     . أ 

بمرحلة إعادة هيكلية أو تواجه صعوبات كبيرة ال سـيما عنـدما يـنجم عـن هـذه                  
  .الصعوبات مشكالت اجتماعية كبيرة

بقة على الواردات إلى سـورية مـن المنتجـات          ال تتجاوز الرسوم الجمركية المط      . ب 
 القيمة وتحتفظ بميزة    من% ٢٥المنشأة في تركيا والمفروضة بموجب هذه اإلجراءات        

ال يتجاوز المعدل السنوي لقيمـة واردات       .تفضيلية بالنسبة للمنتجات المنشأة في تركيا     
 الـواردات   من المعدل السنوي الكلي لقيمة    % ٢٠المنتجات الخاضعة لهذه اإلجراءات     

من المنتجات الصناعية المنشأة في تركيا خالل السنوات الثالث السابقة التـي تتـوافر     
  .عنها إحصائيات

 مجلس الـشراكة    تطبق هذه اإلجراءات لفترة ال تتجاوز خمس سنوات إال إذا سمح            . ج 
ويتوقف تطبيق هذه اإلجراءات عند انتهاء الفتـرة االنتقاليـة القـصوى            . بفترة أطول 

  .ة سناثنتي عشربالمحددة 
مـن  أطول   فترة   انقضاءال يمكن تطبيق مثل هذه اإلجراءات على منتج ما في حال             .د 

أو اإلجـراءات   األعبـاء   ثالث سنوات منذ تاريخ إلغاء كافة الرسوم والقيود الكمية أو           
  .ذات األثر المماثل المتعلقة بهذا المنتج

خالل ثالثـين   . تنوي اتخاذها  بأية إجراءات استثنائية     مجلس الشراكة تعلم سورية   . هـ
 اإلعالم، يمكن لتركيا أن تطلب إجـراء مـشاورات حـول هـذه              ايوماً من تاريخ هذ   

عند اتخاذ مثل هذه اإلجـراءات،      . تنفيذها التي تطبق عليها قبل      والقطاعاتاإلجراءات  
جدوالً زمنياً إللغاء الرسوم الجمركية المفروضة بموجـب هـذه          مجلس  تقدم سورية لل  

 لهذه الرسوم على أقساط سنوية متـساوية تبـدأ          إلغاء هذا الجدول الزمني     يبين. الفقرة
 جدوالً  لمجلس الشراكة أن يقرر    ويمكن ،على أبعد تقدير بعد سنتين من تاريخ فرضها       

  .زمنياً آخر
بـصورة  لمجلـس الـشراكة     ، يمكن   ) ١(لفقرة  ا من) ج(للفقرة الفرعية   استثناءاً   -٢

 ، االعتبار الصعوبات المرتبطة بإقامـة صـناعة جديـدة         استثنائية، وبغية األخذ بعين   
 لمدة أقصاها   )١(السماح لسورية باإلبقاء على اإلجراءات المتخذة سلفاً بموجب الفقرة          

  . باثنتي عشر سنةانقضاء المرحلة االنتقالية المحددةبعد ثالث سنوات 
  

  المنتجات الزراعية األساسية والمصنعة والمسامك
  )٦(المادة 
  المجال
  

 تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات الزراعية األساسية والمـصنعة والمـسامك             -١
  .في أراضي كل من الطرفينالمنشأة 



  ٦

 األساسـية والمـصنعة      الزراعيـة  بتعبير المنتجـات  " لغرض هذه االتفاقية، يقصد      -٢
النظام المنسق  "من   ) ٢٤(إلى  ) ٠١(المنتجات المذكورة في الفصول من      " والمسامك
 . من هذه االتفاقية)١(الملحق والمنتجات المذكورة في " السلع وترميزهالتوصيف 

  
 بعين االعتبار دور الزراعة في كل من اقتصاديهما وتنمية التجارة بالمنتجـات             اًخذأ -٣

الزراعية والحساسية العالية للمنتجات الزراعيـة واألحكـام الخاصـة بـسياستهما            
 المزيد من االمتيازات    إمكانيات منح ة  الزراعية، يدرس الطرفان في اللجنة المشترك     

  .في مجال المنتجات الزراعيةالبعض التجارية لبعضهما 
  
  )٧(المادة 

  التنازالت تبادل
  

 بما يتوافق   )١(البروتوكول  ة التنازالت المبينة في     مشترك الطرفان بصورة    يمنح  
  .مع أحكام هذا الفصل

  
  )٨(المادة 

  الصحة والصحة النباتيةإجراءات 
  
. ل التجارة يون الطرفان في مجال إجراءات الصحة والصحة النباتية بهدف تسه         يتعا -١

اتفاقيـة منظمـة    " بالمبادئ المبينة في     ،عند تطبيق هذه اإلجراءات   ،  يتقيد الطرفان و
  ".بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية)  WTO(التجارة العالمية 

لتي قد تنجم عن تطبيق إجـراءات        المشكالت ا  ، عند الطلب  ،يحدد الطرفان ويعالجان   -٢
  .التوصل إلى حلول يقبلها الطرفان وذلك بهدفلصحة والصحة النباتية خاصة با

  
  )٩(المادة 

   بالمنتجات الزراعيةخاصةإجراءات وقائية 
  
 إذا سببت واردات    ،)٢٢( باستثناء األحكام األخرى من هذه االتفاقية والسيما المادة          -١

ين خاضعة لتنازالت تضمنها هذه االتفاقية اضـطراباً        منتجات منشأة لدى أحد الطرف    
، يدخل كال الطـرفين مباشـرة فـي         المحليةلياتها التنظيمية   آلأو  ألسواقهما  خطيراً  

انتظار التوصل إلى حل، يمكن للطرف المعني اتخاذ        وب. مشاورات إليجاد حل مالئم   
  .لمية ذات الصلةضرورية بما يتوافق مع أنظمة التجارة العاالتي يراها جراءات اإل

إلجراءات األقل إضـراراً    ل ينبغي إعطاء األولوية     لدى اختيار اإلجراءات المالئمة،    -٢
 وتكـون   الوقائيـة  إعالم لجنة الشراكة باإلجراءات       فوراً يتمو.بتطبيق هذه االتفاقية  

اإلجراءات  خاضعة لمشاورات دورية في إطار تلك اللجنة ال سيما بهدف إلغائهـا              
  .وفحالما تسمح الظر

  
  أحكام عامة

  ) ١٠(المادة 
  تصنيف السلع

  



  ٧

يطبق الطرفان على التجارة بينهما  المشمولة بهذه االتفاقية التعرفـة الجمركيـة               
  .إليهما تصنيف السلع  الواردة على لديهماالمفروضة 

  
  
  )١١(المادة 

  الرسوم األساسية
  
ليه إلغاء التعرفة   يكون الرسم الجمركي األساسي الذي يطبق ع      فيما يتعلق بكل منتج،      -١

  :وأحكام التخفيض الالحقة كما يلي
النسب المطبقة فعلياً والسائدة في تركيا يوم دخول هذه االتفاقيـة حيـز               . أ 

  .التنفيذ
   )٢(الملحق   التعرفة السورية المبينة في  . ب 

 أية معاملة تفضيلية يمكن أن تمنحها سورية إلى االتحاد األوربي بـصورة             منحيتم   -٢
 .اتلقائية إلى تركي

تضمن سورية كذلك أن أية إعادة ترتيب للتعرفة السورية هي ليست إلحداث زيادات              -٣
 .)٢(الملحق للرسوم األساسية بمجملها كما هو وارد في 

بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ،تطبيق أي تخفيض في التعرفة  على            تم  في حال    -٤
جمة عن مفاوضات    وال سيما التخفيضات الناErga Omnes  شامل أو عامأساس

، تحل هذه الرسوم المخفـضة محـل        )WTO(التعرفة في منظمة التجارة العالمية      
  .من تاريخ تطبيق هذه التخفيضاتبدءاً ) ١(الرسوم األساسية المشار إليها في الفقرة 

  . الطرفان بعضهما النسب الخاصة بكل منهما المطبقة يوم اختتام المفاوضاتيعلم -٥
  
  ) ١٢(المادة 

  الجمركية على الواردات أو الصادرات الرسوم 
   ذات األثر المماثلواألعباء

  
 ذات أثـر مماثـل      أعباء ال تفرض أية رسوم جمركية جديدة على الواردات أو أية            -١

  .على التجارة بين الطرفين
 ذات أثر مماثل بين الطرفين      أعباء تلغى كل الرسوم الجمركية على الصادرات وأية         -٢

  . حيز التنفيذ عند دخول هذه االتفاقية
 أخرى ذات أثر مماثل على التجارة       أعباءال تفرض أية رسوم جمركية جديدة أو أية          -٣

  .بين الطرفين
  
  )١٣(المادة 

   الصادرات على الواردات أو وإجراءات الحظرالقيود الكمية 
  اإلجراءات ذات األثر المماثلو

  
لـصادرات و   و ا أ علـى الـواردات      وإجـراءات الحظـر   تلغى كافة القيود الكمية      -١

  .اإلجراءات ذات األثر المماثل بين الطرفين عند دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ
أو جديـد   أي قيد كمـي       من تاريخ  دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ         بدءاً   ال يفرض  -٢

   . على الواردات أو الصادرات أو أي إجراء ذو أثر مماثلحظر



  ٨

  
  )١٤(المادة 

  فرض الضرائب الداخلية
 ضـريبية  الطرفان عن اتخاذ أي إجراء أو القيام بأية ممارسات  ذات طبيعـة               يمتنع -١

بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمييزاً بين منتجـات أحـد الطـرفين              داخلية تحدث 
  .والمنتجات المشابهة المنشأة لدى الطرف اآلخر

 لمنتجات المصدرة إلى أراضي الطرفين من إعادة دفع الضرائب الداخلية         ا ال تستفيد  -٢
  . الضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة عليهابلغبما يزيد عن م

  
  )١٥(المادة 

  االتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية 
  وغيرها من االتفاقيات التفضيلية

  
 إقامة اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو          استمرار أو  ال تحول االتفاقية دون    -١

 تلك التي تغير في الترتيبات      باستثناء،   أو الحفاظ عليها   ات لتجارة حدودية  ترتيبوضع  
  .التجارية الواردة في هذه االتفاقية

 بما يخـص االتفاقيـات      الشراكة لسجم في إطار    وتركيا سوريةتتم المشاورات بين     -٢
المؤسسة لالتحادات الجمركية أو مناطق التجارة الحرة، وحيث يكون مالئماً، بـشأن            

  . رئيسية أخرى تتعلق بالسياسات التجارية الخاصة بكل منهما مع دول ثالثةقضايا
  
  )١٦(المادة 

  اإلغراق والدعم
  

من اتفاقية الغـات لعـام      ) ٦(إذا وجد أحد الطرفين أن إغراقاًً في إطار معنى المادة            -١
، يحدث في العالقات التجارية التي تحكمها هذه االتفاقية، يمكـن لـه اتخـاذ              ١٩٩٤
ات المالئمة ضد هذه الممارسة وفقاً التفاقية منظمة التجارة العالميـة حـول             اإلجراء

  .١٩٩٤من اتفاقية الغات لعام ) ٦(تطبيق المادة 
من اتفاقية الغـات    ) ١٦(و) ٦(إذ وجد أحد الطرفين أن دعماً في إطار معنى المواد            -٢

مكن له اتخاذ   ، يحدث في العالقات التجارية التي تحكمها هذه االتفاقية ، ي          ١٩٩٤لعام  
إجراءات مالئمة ضد هذه الممارسة وفقاً التفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم            

  .واإلجراءات المضادة
 تطبق اإلجراءات الموضوعة في     ،من هذه المادة  ) ٢(و) ١(باستثناء أحكام الفقرتين     -٣

  . المتخذة من قبل أي من الطرفينباإلجراءاتفيما يتعلق )  ٢٢(المادة 
  

  )١٧(ادة الم
  اإلجراءات الطارئة بالنسبة لواردات منتجات معينة

  
 واتفاقية منظمة   ١٩٩٤من اتفاقية الغات لعام     ) ١٩(طبق بين الطرفين أحكام المادة      ت -١

 الممنوحة بموجـب    باالمتيازات، بما في ذلك ما يتعلق       الوقايةالتجارة العالمية حول    
  .هذه االتفاقية



  ٩

ذه المادة، تطبق اإلجراءات الموضوعة في المـادة        من ه ) ١(باستثناء أحكام الفقرة     -٢
  .   المتخذة من قبل أي طرف الوقايةفيما يتعلق بإجراءات ) ٢٢(

  
  
  ) ١٨(المادة 

  إعادة التصدير والنقص الخطير
  
  :إلى) ١٣(والمادة ) ١٢(حيث يؤدي االلتزام بأحكام المادتين  -١
ه االتفاقيـة بقيـود     إعادة التصدير إلى بلد ثالث يحتفظ الطرف المصدر فـي هـذ             - أ

تصديرية كمية ضده مفروضة على المنتج المعني أو رسوم تصدير أو إجـراءات أو              
   أو؛ ذات أثر مماثلأعباء

  ؛نقص خطير، أو تهديد بمثل هذا الخطر، بمنتج أساسي للبلد المصدرحدوث   - ب
وحيث تثير األوضاع المشار إليها أعاله، أو من المحتمل أن تثيـر صـعوبات رئيـسة                

يمكن لذلك الطرف اتخاذ إجراءات مالئمة بموجـب الـشروط ووفقـاً              المصدر فللطر
ينبغي إعطـاء األولويـة فـي       . من هذه االتفاقية  ) ٢٢(لإلجراءات الموضوعة في المادة     

. اختيار هذه اإلجراءات إلى تلك التي تسبب أقل قدر من اإلخالل بتطبيق هـذه االتفاقيـة               
باإلضافة و. عندما ال تبرر الظروف اإلبقاء عليها     تكون اإلجراءات غير تمييزية وتلغى      و

 تبنيها لزيادة صـادرات الـصناعة المحليـة         يمكنإلى ذلك، ال تستخدم اإلجراءات التي       
  .لحماية هذه الصناعةالمنتجة للسلع المعنية بهذه اإلجراءات أو 

يتم إعالم  لجنة الشراكة فوراً بأية إجراءات ناجمة عن هذه المادة وتخضع هذه  -٢
إلجراءات لفترة من المشاورات في إطار تلك اللجنة السيما فيما يتعلق بوضع جدول ا

  .زمني إللغائها حالما تسمح الظروف
  

  )١٩(المادة 
  استثناءات عامة

  

 أو القيود على الواردات أو الصادرات أو الحظرفرض  هذه االتفاقية منعال ت
 أسس يشارك فيها الطرفان وعلى  التي تبررها االتفاقيات الدولية التيالعابرةسلع ال

 العامة أو السياسة العامة أو األمن العام وحماية صحة وحياة اإلنسان أو الحيوان األخالق
أو النبات، وحماية الكنوز الوطنية التي تمتلك قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية، وحماية 

 هذه ،  أو القيودالحظرإجراءات  يجب أن تشكل وال. الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
  . أو تقييد مقنع للتجارة بين الطرفينتعسفي وسائل تمييز مع ذلك،

  
  )٢٠(المادة  

  قواعد المنشأ والتعاون بين إدارات الجمارك
  
يوافق الطرفان على تطبيق قواعد المنشأ األوروبية المنسقة والتفضيلية السارية فـي             -١

  . على التجارة المشتركة  المتوسطي-سياق نظام تراكم المنشأ األوربي
  . قواعد المنشأ وسبل التعاون اإلداري)٢(البروتوكول يبين  -٢

  
  )٢١(المادة 

  صعوبات ميزان المدفوعات



  ١٠

  

في حال تعرض أي من الطرفين لصعوبات خطيرة في ميـزان المـدفوعات أو              
تعرضه لخطر تلك الصعوبات، يمكن للطرف المعني وفقاً للشروط الموضوعة في إطـار             

من اتفاقيـة صـندوق     ) ١٤(و) ٨ (تين والماد ١٩٩٤الغات لعام   / منظمة التجارة العالمية    
 محددة ال تتجاوز ما هو ضروري لمعالجـة         يدية  لمدة  يالنقد الدولي أن يتبنى إجراءات تق     

يعلم الطرف المعني الطرف اآلخر بفرض هـذه اإلجـراءات          و. وضع ميزان المدفوعات  
  .ويقدم للطرف األخر في أسرع وقت ممكن جدوالً زمنياً إللغائها

  
  )٢٢(المادة 

  التبليغ ونظام المشاورات المتعلقين بتطبيق اإلجراءات 
  

حـل أيـة    ل الطرفـان    يسعىالتدابير المبينة في هذه المادة،      تطبيق  بقبل البدء بنظام     -١
  . بذلكان بعضهما  ويبلغ الطرف،خالفات بينهما عبر المشاورات المباشرة

 يبلغ  )٤٣(و  ) ٢٤(و) ١٨(و  ) ١٧( و) ١٦(و) ٩( في الحاالت المحددة في المواد       -٢
 ويـزود  . فـوراً  الطرف الذي يفكر في اللجوء إلى أية تدابير لجنة الشراكة بـذلك           

كل المعلومات ذات الـصلة ويقـدم لهـا المـساعدة           بالطرف المعني لجنة الشراكة     
 المشاورات  بين الطرفين في إطار لجنة الشراكة         ىتجرو. المطلوبة لدراسة القضية  

  .دون تأخير من أجل إيجاد حل مشترك مقبول
 فـي   في حال فشل الطرف المعني خالل شهر من إحالة  المسألة إلى لجنة الشراكة              -٣

وضع حد للممارسة التي تم االعتراض عليها أو الصعوبات التي تم التبليغ بـشأنها              
وفي ظل غياب قرار من قبل لجنة الشراكة حول هذه المسألة يمكن للطرف المعنـي     

  . أن يتبنى اإلجراءات التي يعتبرها ضرورية لمعالجة الوضع
ون هذه اإلجراءات محصورة    وتك.  باإلجراءات المتخذة  حاالًيتم تبليغ لجنة الشراكة      -٤

 الوضع الـذي أدى إلـى       تصويببالنسبة لدرجتها ومدتها بما هو ضروري حصراً ل       
. موضع الخالف تطبيقها وال يتجاوز الضرر الذي سببته هذه الممارسة أو الصعوبة           

  .تعطى األولوية لإلجراءات التي تسبب أقل إخالل بتطبيق هذه االتفاقيةو
 بغية التخفيف   لجنة الشراكة مشاورات منتظمة في إطار     تخضع اإلجراءات المتخذة ل    -٥

  .منها أو إلغائها عندما ال تبرر الظروف اإلبقاء عليها
عندما تجعل الظروف االستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري الدراسة المـسبقة             -٦

 )١٧( و) ١٦( و) ٩(للقضية مستحيلة، يمكن للطرف المعني في حـاالت المـواد           
 تطبيق اإلجراءات الوقائية الـضرورية حـصراً لمعالجـة          )٤٣(و) ٢٤( و )١٨(و

 .اإلجـراءات دون تـأخير    هـذه   كة ب ايتم تبليغ لجنة الشر   و. الوضع بصورة فورية  
  .وتجري المشاورات بين طرفي هذه االتفاقية في إطار لجنة الشراكة

  
  الفصل الثالث

  األحكام المتعلقة بالتجارة 
  )٢٣(مادة 

  الدفعات والتحويالت
  
ون الدفعات المرتبطة بالتجارة بين الطرفين وتحويلها إلى أراضي الطرف الـذي            تك -١

 .يقيم فيه الدائن حرة من أية قيود



  ١١

 قيود إداريـة علـى      فرضلعملة أو   اصرف  قيود على   أية   اتخاذ   يمتنع الطرفان عن   -٢
 أو قبول إئتمانات قصيرة أو متوسطة األجل تغطي الصفقات التجاريـة            إعادة تسديد 
 .ك فيها المقيمالتي يشتر

مرتبطة باالستثمارات والسيما تلـك     على التحويالت ال  دية  يال تطبق أية إجراءات تقي     -٣
المرتبطة بإعادة المبالغ المستثمرة أو المعاد استثمارها وأي نـوع مـن العائـدات              

 .الناجمة عن ذلك
من المفهوم أن أحكام هذه المادة ال تلحق الضرر بالتطبيق العادل وغيـر التمييـزي      -٤

اإلداريـة  األحكام  أو  بالمخالفات الجرمية واألنظمة    ا الخاصة فيما يتعلق     ملتشريعاته
 .واألحكام القضائية

  
  )٢٤(المادة 

   والمساعدة الحكوميةبالمشاريعقواعد المنافسة المتعلقة 
  

ة متوافقة مع التطبيق المالئم لهذه االتفاقية بقدر ما  تؤثر علـى             لتالي ال تكون النقاط ا    -١
 :بين الطرفينالتجارة 

 والممارسـات المنـسقة    المشاريع   جمعيات    وقرارات المشاريع  كل االتفاقات بين      . أ 
 .  التي تهدف أو تسعى إلى منع أو تقييد أو تشويه المنافسةبين المشاريع

فـي أراضـي    المـشاريع المهيمنـة     إلحاق الضرر الناجم عن واحد أو أكثر من           . ب 
 .كلياً أو في جزء هام منهاالطرفين 

 معينة أو إنتـاج     مشاريعم حكومي يشوه أو يهدد بتشويه المنافسة بتفضيله         أي دع   . ج 
  .سلع معينة

بناء علـى طلـب أحـد       و. يضمن كل طرف الشفافية في مجال المساعدة الحكومية        -٢
  .الطرفين، يقدم الطرف األخر معلومات حول حاالت إفرادية معينة من مساعدة الدولة 

سة معينة ال تتوافق مع شروط الفقرة األولى     في حال اعتبار أي من الطرفين أن ممار        -٣
  لجنة الشراكة   في إطار  المشاورة أن يتخذ إجراءات مالئمة بعد        له من هذه المادة ، يمكن    

  .المشاورةهذه طلب أو بعد مضي ثالثين يوم عمل من 
مثل هذه اإلجـراءات    سورية  تبني  يمكن  ) جـ(١إذا لم تتوافق الممارسات مع الفقرة        -٤

فقط بما يتوافـق    ) ١٩٩٤الغات لعام   (تطبق أحكام منظمة التجارة العالمية      المالئمة حيث   
) ١٩٩٤الغات لعام   (مع اإلجراءات والشروط الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية          

يمكـن  التـي   وغيرها من األدوات ذات الصلة التي تم التفاوض عليها تحت رعايتهـا و            
  .تطبيقها بين الطرفين

م مغايرة متبناة وفقاً لهذه المادة، يتبادل الطرفان المعلومات آخـذين           باستثناء أية أحكا   -٥
  . التي تفرضها متطلبات السرية المهنية وسرية األعمال الحدودبعين االعتبار 

  
  )٢٥(المادة 

  الملكية الفكرية والصناعية والتجارية
  

ية يكفل ويضمن الطرفان حماية مالئمة وفعالة لحقـوق الملكيـة الفكريـة والـصناع              -١
 بشأن الجوانب التجارية المتعلقـة   العالميةوالتجارية  بما يتوافق مع اتفاقية منظمة التجارة   

فعالة لتطبيـق   ال السبل ويشمل ذلك    .بحقوق الملكية الفكرية وغيرها من االتفاقيات الدولية      
  .هذه الحقوق



  ١٢

لتجارة وفي حال بروز صعوبات تؤثر على ا      . يراجع الطرفان بانتظام تنفيذ هذه المادة      -٢
 يمكن ألي من الطرفين طلب إجـراء        ،تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية     

  .لجنة الشراكةمشاورات عاجلة إليجاد حلول مشتركة مرضية في إطار 
  
  
  )٢٦(المادة 

  االحتكارات الحكومية
  

 لضمان عدم وجود أي     ةتجاريذو طبيعة   يعدل الطرفان تدريجياً أي احتكار حكومي        -١
ييز يتعلق بظروف الحصول على السلع وتسويقها بين رعايا الطرفين مع نهايـة             تم

  .ة من دخول االتفاقية حيز التنفيذخامسالسنة ال
  .يتم إعالم لجنة الشراكة باإلجراءات المتخذة لتحقيق هذا الهدف -٢

  
  )٢٧(المادة 

  المشتريات الحكومية
  

ـ هـو   مييزي ومتبادل   ح العقود العامة على أساس غير ت      فت أن الطرفان   يعتبر -١  دفه
  .وب بهمرغ

شركات بعضهما فـي    دخول   كال الطرفين    يمنحمع دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ        -٢
  .إجراءات منح العقود معاملة ال تقل تفضيالً عن تلك الممنوحة لشركات أي بلد آخر

  
  )٢٨(المادة 

  األنظمة الفنية
  

 المطابقـة وتقييم مدى   ) المقاييس(يتعاون الطرفان في مجال األنظمة الفنية والمعايير         -١
 ،باستثناء االلتزامات الثنائيـة الخاصـة بـالطرفين وااللتزامـات الدوليـة           ويتخذا،  

اإلجراءات المالئمة لضمان التطبيق الفعال لهذه االتفاقية والمنسجم مـع المـصالح            
 .المشتركة لكال الطرفين

 في حال اعتبر أحد     كةلجنة الشرا  الطرفان على عقد مشاورات فورية في إطار         يتفق -٢
الطرفين أن الطرف اآلخر قد اتخذ إجراءات من الممكن أن تخلق أو قد خلقت عقبة               

اتفاقيـة منظمـة التجـارة    "فنية أمام التجارة، وذلك بغية إيجاد حل مالئم يتوافق مع   
  ".العالمية حول الحواجز والعوائق الفنية للتجارة

  

األنظمة الفنية وفقاً ألحكام اتفاقية منظمـة        مسودة   بتبليغ التزام الطرفين    حدود تطبق -٣
 وتعمل تركيا علـى تزويـد سـورية       . التجارة العالمية حول الحواجز الفنية للتجارة     

 األنظمة الفنية ، وتبلغ سـورية تركيـا         بمسوداتتبليغاتها لمنظمة التجارة العالمية     ب
  .مسودة األنظمة الفنية

  
  الفصل الرابع
  والفنيالتعاون االقتصادي 

  ) ٢٩(مادة ال
  األهداف



  ١٣

  

ن الجهود الالزمة لتطوير التعـاون االقتـصادي والعلمـي والتقنـي            ايبذل الطرف  .١
 .والتجاري بينهما

  

 وتنويـع المبـادالت التجاريـة       تطـوير بتعزيز وتسهيل   باستمرار   الطرفان   يقوم .٢
ومؤسساتهما ومنظماتهما   بين منشآتهما ومشروعاتهما     والفنيوالتعاون االقتصادي   

 . ية ضمن إطار األحكام واألنظمة الخاصة بكل منهما والتزاماتهما الدوليةاالقتصاد
في المجـاالت األساسـية     إلى سورية   تعطي تركيا األولوية لتقديم المساعدة الفنية        .٣

 ).٣٢(المتعلقة بالتعاون االقتصادي والمشار إليها في المادة 
بين بلدان المنطقـة وال     يقوم الطرفان بتشجيع العمليات الهادفة إلى تطوير التعاون          .٤

  . المتوسطية-سيما البلدان الداخلة في الشراكة األوربية
  

  )٣٠(المادة 
  النطاق

  : التعاون والمساعدة الفنية يركز  .١

بشكل رئيسي على الصناعات الناشئة والقطاعات التي تعاني من صـعوبات            - أ
ـ            يما داخلية أو المتأثرة بشكل عام بعملية تحرير االقتصاد السوري وال س

 .تحرير التجارة بين تركيا وسورية
 .الطرفين إلى بعضهما يعلى المجاالت التي تقوم بتقريب اقتصاد  - ب
على بناء القدرات والبرامج التدريبية التي تساهم في خلـق المؤسـسات              - ت

 .االتفاقية في سوريةهذه والموارد البشرية الضرورية لتطبيق بنود 
  .ياإلقليمبين التعاون  تطبيق اإلجراءات المصممة لتطوير تشجيع  - ث
على دعم المشاريع المـشتركة ومبـادرات التوأمـة واالسـتثمارات           .هـ  - ج

  .المشتركة بين مؤسسات  القطاع الخاص
 الطرفان على  توسيع التعاون االقتصادي ليشمل مجاالت أخرى لـم   يتفقيمكن أن    .٢

ـ       تغطها أحكام هذا الفصل      سياحة مثل الري والنقل واالتصاالت والتعليم العالي وال
  . على سبيل المثال ال الحصروالتنمية والتخطيط

  
  )٣١(المادة 

  الطرق واألشكال
  

تنفذ االتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري والفني            -١
  .والعلمي دون اإلخالل بأحكام هذه االتفاقية

،  بـصورة أوسـع    دة الفنية  التعاون االقتصادي والمساع   الطرفان طرق وأشكال  يحدد   -٢
وفي هـذا   ).  ٣٩(ا في المادة    م الشراكة المشار إليه   مجلسبشكل خاص ضمن إطار عمل      

  . الشراكة تشكيل لجان فرعيةلمجلسيمكن الصدد، 
 :يطبق التعاون االقتصادي والمساعدة الفنية بصورة خاصة من خالل -٣

ون بما فيها اجتماعـات     التبادل المنتظم للمعلومات واألفكار في كل مجاالت التعا         . أ 
 .الموظفين والخبراء

 . واألسواقتشجيع المشاركة المتبادلة في المعارض  . ب 



  ١٤

 . المشورة والخبرات والتدريبنقل  . ج 
 .الندوات وورشات العملمثل تنفيذ األعمال المشتركة   .د 

  .المساعدة الفنية واإلدارية والتنظيمية. هـ
 .تشجيع المشاريع المشتركة .و
  .عاوننشر معلومات متعلقة بالت  . ز

  
  )٣٢(المادة 

  المجاالت األولية في التعاون االقتصادي
  

يجب أن يتضمن التعاون في نطاق بنود هذه االتفاقية بشكل مبدئي كالً من المجاالت              
  :من هذه االتفاقية) ٣٦(إلى ) ٣٣(التالية المفصلة في المواد من 

  .الصناعة   . أ 
  .الزراعة  . ب 
  .الخدمات  . ج 
  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .د 

  
  )٣٣(ادة الم

  التعاون الصناعي
  

إن الهدف الرئيسي من التعاون الصناعي هو دعم سورية في جهودها لتحديث 
وتنويع الصناعة وال سيما لخلق بيئة مالئمة للقطاع الخاص والتطوير الصناعي من خالل 

  . لدى الطرفينالفاعلين االقتصادييندعم التعاون بين 
  

  )٣٤(المادة 
  واألسماكعة  الزرايالتعاون في مجال

  

 لدعم العالقات الثنائية، واألسماك الزراعة مجاليآخذين بعين االعتبار أهمية التعاون في 

  :الطرفان ما يلي كمجاالت تعاون مرغوب بهاحدد 

 والموارد والغاباتتبادل المعلومات العلمية والفنية والخبرات المتعلقة بالزراعة   .أ 
 .المائية والتنمية الريفية

 . شترك للخبراء التبادل الم  .ب 
 .تنظيم  دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات واجتماعات في أي من البلدين  .ج 
 .  لدى الطرفينالمعنيةإقامة أنشطة مشتركة مباشرة بين المؤسسات   .د 

كال   في  الزراعي والتصنيع والتسويقاإلنتاج االستثمار والتجارة في تشجيع .هـ
 .خرىاألسواق األالبلدين وفي 

  
 )٣٥( المادة

 الخدمات مجال في التعاون
 



  ١٥

في إطـار جهودهـا   و .المتنامية لتجارة الخدمات األهمية االتفاقية هذه طرفا يدرك .١
 المتوسـطية،   –لتطوير وتوسيع تعاونهما تدريجياً ال سيما في سياق الشراكة األوربية           

يتعاون الطرفان بهدف التوصل إلى تحرير تدريجي وفتح متبادل ألسواقها أمام تجارة            
" لالتفاقية العامة لتجارة الخـدمات    "دمات آخذين بعين االعتبار األحكام ذات الصلة        الخ
 .ومفاوضات التجارة المتعددة األطراف في هذا المجال) غاتس(
 . الشراكةمجلس يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال الخدمات ضمن  .٢

  
 )٣٦(المادة 

  لتعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجما
  

ة تعزيز األنشطة التجارية واالقتصادية، يقوم الطرفان بإعطاء األولوية للتـرويج           بغي .١
لألعمال وفرص االستثمار والمشاريع المشتركة بين المشروعات الصغيرة والمتوسـطة          

 :ـ وفي هذا السياق يقوم  كال الطرفين ب.في كال البلدين
 

 كـز البحـوث   ومرا واإلدارة   المـشاريع تبادل الخبرات والخبراء في مجـال        . أ 
 .ومعايير الجودة واإلنتاجواإلدارة 

  . معلومات عن السوق لخلق فرص استثماريةوفيرت  . ب 
 وثائق منشورة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمتزويد  . ج 

القطاع ب  المعنية مؤسساتال تركيا الجهود السورية في مجال بناء القدرات لدى          تدعم .٢
 .الخاص

  
  الفصل الخامس

  ية العامة والنهائيةاألحكام المؤسسات
  )٣٧(المادة 

   السورية التركية إنشاء مجلس الشراكة
  

يرأسه كقاعدة الوزيرين المعنيين بالتجارة الخارجيـة ويعقـد         وينشأ مجلس للشراكة    
  .اجتماعاته مرة في السنة على األقل وفق الشروط المحددة في قواعده اإلجرائية

  
  )٣٨(المادة 

  الشراكةمهام مجلس 
  

والتعاون لدعم   تنفيذ هذه االتفاقية     التطور الحاصل في  مراجعة  س الشراكة ب  يقوم مجل 
ويقوم كذلك بمراجعة أية مواضيع رئيسية      . وجهود التنمية في سورية    االقتصادي   اإلصالح

تنشأ في إطار هذه االتفاقية، بما فيها منعكساتها االجتماعية واالقتصادية وأيـة مواضـيع              
 .هتمام مشتركثنائية أو دولية أخرى ذات ا

  
  )٣٩(المادة 

  إجراءات مجلس الشراكة
  
موظفين حكوميين وممثلين عن القطاعين العام والخـاص         فراغ    الشراكة مجلس ضمي .١

 .من كال الطرفين



  ١٦

  .يضع مجلس الشراكة قواعده اإلجرائية .٢
 

بهدف تحقيق أهداف هذه االتفاقية، يملك مجلس الشراكة سلطة اتخاذ القـرارات فـي               .٣
 .دة هناالحاالت المحد

تكون القرارات المتخذة ملزمة للطرفين بحيث يقوما باتخاذ اإلجـراءات الـضرورية             .٤
  .ويمكن لمجلس الشراكة أيضاً اتخاذ التوصيات المالئمة. لتنفيذ القرارات المتخذة

 .يمكن لمجلس الشراكة وفقاً للضرورة إنشاء مجموعات عمل أو أجهزة لتنفيذ االتفاقية .٥
 .توصياته باالتفاق بين الطرفينيتخذ المجلس قراراته و .٦

  
  )٤٠(المادة 

   تشكيل لجنة الشراكة
  

 التي تكون مسؤولة عنلجنة الشراكة ، يتم تشكيل الشراكةاستناداً لسلطات مجلس  .١
 .تطبيق هذه االتفاقية

  .يمكن لمجلس الشراكة أن يفوض لجنة الشراكة أياً من سلطاته كالً أو جزءاً .٢
  
  )٤١(المادة 
   شراكة لجنة الإجراءات

  
تعقد لجنة الشراكة على مستوى وكيل وزارة أو معاون وزير مرتين في السنة على  .١

 .األقل في تركيا و سورية على التوالي
 .تضع لجنة الشراكة قواعدها اإلجرائية .٢
تملك لجنة الشراكة سلطة اتخاذ القرارات لتنفيذ االتفاقية وفي المجاالت التي يفوضها  .٣

 .به المجلس
وتكون هذه القرارات ملزمة للطرفين اللذين . راراتها باتفاق الطرفينتتخذ اللجنة ق .٤

 .يقومان باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات التي اتخذت
  
 )٤٢(المادة 

  استثناءات أمنية
 

جراءات التـي يعتبرانهـا     أية إ ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمنع الطرفين من اتخاذ           
  :ضرورية

 .ومات تتعارض مع مصالحهما األمنية األساسيةبغية منع كشف معل -١
بغية حماية مصالحهما األمنية األساسية أو تطبيق االلتزامات الدوليـة أو الـسياسات              -٢

 :الوطنية
  

المتعلقة باالتجار باألسلحة والذخيرة ومعدات الحرب والمتـاجرة بـسلع ومـواد             . أ 
د مؤسسة   سواء تمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تزوي          أخرى وخدمات
  أو؛عسكرية

المتعلقة بعدم نشر األسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية أو المعدات النوويـة             . ب 
 ؛ أوالمتفجرة األخرى

 .في وقت الحرب أو التوتر الدولي الخطير الذي يشكل تهديداً بوقوع حرب . ج 



  ١٧

  
  

  
  
  )٤٣(المادة 

  تنفيذ االلتزامات
  

ن تحقيق أهداف هـذه االتفاقيـة       يتخذ الطرفان كافة اإلجراءات الضرورية لضما      .١
 .اهبموجبا موتنفيذ التزاماته

 هـذه  بموجبإذا اعتبر أي من الطرفين أن الطرف اآلخر فشل في تنفيذ التزام ما    .٢
االتفاقية، يمكن للطرف المعني اتخاذ اإلجراءات المالئمة بموجب الشروط ووفقـاً           

 .ةمن هذه االتفاقي) ٢٢( في المادة لإلجراءات المنصوص عليها
  
  )٤٤(المادة 

  اتتسوية النزاع
  

يمكن ألي من الطرفين إحالة أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه االتفاقيـة إلـى                  -١
 . الشراكةمجلس

 . بشأنه تسوية النزاع عن طريق اتخاذ قرار  الشراكةمجلسل يمكن  -٢
 الفقرة  يلتزم كل من الطرفين  باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار المشار إليه في             -٣

)٢. ( 
 يمكـن ألي مـن الطـرفين    ،)٢(تمكن من تسوية النزاع وفقاً للفقرة الفي حال عدم     -٤

حكـم  محكم، ويجب على الطرف اآلخر عندئٍذ تعيين        مإعالم الطرف اآلخر بتعيين     
 .ثان خالل مدة شهرين

يتفق المحكمان على محكم ثالث من مواطني بلد ثالث يكون مرتبطاً مع كال الطرفين               -٥
وفي حال عدم التمكن من االتفاق علـى محكـم ثالـث خـالل             . ات دبلوماسية بعالق

 .شهرين، يتم التعيين الالزم من قبل مجلس الشراكة
 .أغلبية األصواتبيتخذ الحكام قراراتهم  -٦
 .ميحكتيجب على كل من طرفي النزاع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتنفيذ قرار ال -٧
  

  )٤٥( المادة
  تطوير االتفاقية

  
 أي من الطرفين أنه من المفيد وفي مصلحة اقتـصاد الطـرفين تطـوير        حيث يرى  -١

العالقات المنشأة بموجب هذه االتفاقية من خالل توسيعها لتشمل مجاالت أخـرى ال             
لمجلس الشراكة توجيه   يمكن  و.  للطرف اآلخر  معلالًطلباً  يقدم  تغطيها هذه االتفاقية،      

 لمجلـس ك مالئماً، وضع توصيات ل    حيث يكون ذل  ،  دراسة هذا الطلب   ل الشراكةلجنة  
  .مفاوضات الشروع بالالسيما بهدف

للمـصادقة أو   ) ١(تخضع االتفاقيات الناجمة عن اإلجراء المشار إليه فـي الفقـرة             -٢
 .اإلقرار من قبل طرفي هذه االتفاقية وفقاً لتشريعهم الوطني

  



  ١٨

  

  

  

  )٤٦(المادة 
  التعديالت

  
  حيـز  التنفيـذ       ها  وبروتوكوالت  مالحقهاتدخل التعديالت على هذه االتفاقية  وعلى        

البعض  الطرفان بعضها    ا عبر القنوات الدبلوماسية يعلم فيه     إشعارات خطية بتاريخ استالم   
أّن كل المتطلبات الضرورية المنصوص عليها في تـشريعاتهما الوطنيـة لـدخول هـذه               

  .تمت مراعاتهااالتفاقية حيز التنفيذ 
  
  )٤٧(المادة 

  الحقالبروتوكوالت والم
  

 مجلـس يمكـن ل  . تشكل بروتوكوالت ومالحق هذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها        
الشراكة اتخاذ القرار بتعديل البروتوكوالت والمالحق بما يتوافق مع التـشريع الـوطني             

  .للطرفين
  
  )٤٨(المادة 

  المدة وإنهاء االتفاقية
  
 . هذه االتفاقية لفترة زمنية غير محددةإبرامتّم  -١
. من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية بإرسال تبليغ خطي إلى الطرف اآلخـر           يمكن ألي    -٢

تنتهي االتفاقية في اليوم األول من الشهر السابع الذي يلي تاريخ اسـتالم الطـرف      و
 .اآلخر لتبليغ اإلنهاء

  
  )٤٩(المادة 

  الدخول حيز التنفيذ
  

ي الذي يلـي التـاريخ      تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثان           -١
الذي أعلم به الطرفان بعضهما عبر القنوات الدبلوماسية بأّن متطلباتهمـا القانونيـة             

 .تمت مراعاتهاالداخلية لدخول االتفاقية حيز التنفيذ قد 
محل االتفاقيات التاليـة المبرمـة بـين         تحل هذه االتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ       -٢

 : الطرفين
حكومـة الجمهوريـة   و حكومة الجمهورية العربية السورية اتفاقية التجارة بين   . أ 

 .١٩٧٤/ ٩/ ١٧التركية الموقعة في 
االتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الجمهورية العربيـة            . ب 

االقتـصادي والعلمـي    تركية مشتركة للتعاون    -السورية حول إنشاء لجنة سورية    
  ).١٩٨٢/ ٣ /٢٣الموقعة بتاريخ  (والفني والتجاري



  ١٩

اتفاقية التعاون االقتصادي طويل األمد بين حكومة الجمهورية العربية السورية            . ج 
  ).٢٣/٣/١٩٨٢الموقعة بتاريخ (وحكومة الجمهورية التركية 

  . إثباتاً لذلك، قام أدناه المفوضان أصوالً من حكومتيهما بتوقيع هذه االتفاقية-٣
 ألفان وأربعـة     كانون األول من العام    ر من شه  ٢٢ األربعاء الواقع في      حرر في يوم   -٤

 وفـي   .، ولجميعها ذات القوة   واإلنكليزيةوالتركية    باللغات العربية  تين متطابق تينعلى نسخ 
  .حال االختالف في التفسير  يعتمد النص اإلنكليزي

  
  عن   عن 

  الجمهورية العربية السورية
  

  رئيس مجلس الوزراء
  
  

  محمد ناجي عطري
  
  
  
  
  

  ركيةالجمهورية الت
  

  رئيس مجلس الوزراء
  
  

  رجب طيب اردوغان
  

  
  

 
  
  
  
  
  


