WT/MIN(13)/W/8
(االجتماع الوزاري  ،الدورة التاسعة  6-3 ،ديسمبر 2013م)
( )6726-13الصفحة 29/1:

اتفاق بشأن تسهيل التجارة
مسودة القرار الوزاري

االجتماع الوزاري:
مع مرا عاة الفقرة  1من ال مادة ال تاسعععععع ات من ا فاا كت مرااء منظعععععععار م مت الت ا ة الاالم كت
("ا فااكت م مت الت ا ة الاالمكت") .
قر يلي:
 .1بهذا نختتم التفاوض حول ا فااكت بظأن سهكل الت ا ة("اال فااكت") ،المرفقت بطكه ،والتي
خضع للمراجات القانونكت لتصويب ذات الصبغت الرسمكت المحضت التي ال ؤثر على
مضمون اال فااكت.
 .2وبهذا ن ظئ ل ت حضكريت لتسهكل الت ا ة (الل ت التحضكريت) في إطا الم لس الاام،
مفتوحت لكافت األعضار يُ اط بها أدار الوظائف الالزمت لضمان ا كل دخول اال فااكت حكز
الت فكذ والتحضكر لفاالكت عمل اال فااكت ع د دخولها حكز الت فكذ .وبصفت خاصت،

ري

الل ت التحضكريت المراجات القانونكت لال فااكت المظا إلكها في الفقرة( )1أعاله  ،والحصول
على إخطا ات التزامات الفئت (أ)  ،امخطا ات وااللتزامات الفئت  ،Aوصكاغت برو واول
للتاديل ("البرو واول") مد اج اال فااكت ضمن الملحق (أ )1-من ا فااكت م مت الت ا ة
الاالمكت.
 .3ي تمع الم لس الاام في موعد ال يت اوز  31يولكو 2014مد اج إخطا ات التزامات الفئت
(أ) في اال فااكت  ،والعتماد البرو واول الذي وضاته الل ت التحضكريت ،ولفتح البرو واول
للقبول حتى  31يولكو .2015ويدخل البرو واول حكز الت فكذ وفقا للمادة ( )3-10من ا فااكت
م مت الت ا ة الاالمكت.

الملحق اتفاقية بشأن تسهيل التجارة
تمهيد :
إن الدول األعضار  ،وبال ر إلى المفاوضات الت ا يت المتاددة األطراف في جولت الدوحت؛
مستذارين ومؤادين على التفويض والمبادئ الوا دة في الفقرة  27من إعالن الدوحت الوزا ي
والملحق (د) من ارا برنامج عمل الدوحت التي اعتمدها الم لس الاام في  1أغسطس ،2004
والفقرة  33والملحق (هـ) من إعالن هونغ اونغ الوزا ي ؛ و غبت في وضكح و حسكن ال وانب
ذات الصلت من المواد الخامست والثام ت والااشرة من اال فااكت الاامت للتارفت ال مراكت

والت ا ة(ال ات) عام  1994بهدف ا كل حرات البضائع واالفراج ع ها و خلكصها ،بما في
ذلك سلع الابو (الترانزيت)؛ واعترافا باالحتكاجات الخاصت للدول ال امكت وال سكما الدول
األعضار األال نموا و غبت في ازيز المساعدة والدعم لب ار القد ات في هذه الم طقت؛
واالعتراف بالحاجت للتااون الفاّال بكن األعضار بظأن سهكل الت ا ة واضايا االمتثال لل ما ك:
ا فقوا على ما يلي:
القسم األول المادة :1النشر وتوفر المعلومات
 .1النشر
.1-1

ي ب على ال عضو نظر المالومات التالكت بطريقت ال تسم بالتمككز ويسهل الوصول
إلكها بسرعت لتمككن الحكومات والت ا و األطراف الما كت األخرى من االطالع علكها:
أ .إجرارات االستكراد والتصدير والابو “الترانزيت" (بما في ذلك إجرارات الموانئ
والمطا ات وغكرها من نقاط الدخول) والمست دات والوثائق المطلوبت.

ب .مادالت الرسوم والضرائب ال مراكت المامول بها أيا اان نوعها المفروضت أو ذات
الصلت باالستكراد أو التصدير أو الابو "الترانزيت".
ج .الرسوم والضرائب ال مراكت التي فرضها ال هات الحكومكت أو ُفرض علكها فكما يتالق
باالستكراد أو التصدير أو الابو "الترانزيت".
د .اواعد ص كف أو قككم الم ت ات ألغراض ال ما ك.
هـ .القوانكن واللوائح والقرا ات االدا يت ذات التطبكق الاام المتالقت بقواعد بلد الم ظأ.
و .القكود أو الح ر المفروض على االستكراد أو التصدير أو الابو "الترانزيت".
ز .أحكام ال زارات الم صوص علكها ضد مخالفات االستكراد أو التصدير أو شكلكات الابو
"الترانزيت" .إجرارات االستئ اف.
ط  .اال فااكات أو جزر من اال فااكات المبرمت مع أي دولت أو دول فكما يتالق باالستكراد ،أو
التصدير أو الابو "الترانزيت".
ي  .امجرارات المتالقت بإدا ة حصص التاريفت ال مراكت.
 . 1.2ال ي وز فسكر هذه األحكام الخاصت ب ظر أو وفكر مالومات بغكر ما اها الصحكح الذي
اصده األعضار استث ار مما و د في الفقرة . 2.2
 .2المعلومات المتوفرة من خالل اإلنترنت
 .2.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار وفكر و حديث ـــ إلى أاصى حد ممكن وحسبما
قتضكه الضرو ة-المالومات التالكت من خالل شبكت امنترنت:

أ .وصف 1إجرارات االستكراد والتصدير والابو لديها بما في ذلك إجرارات االستئ اف
لتطلع الحكومات والت ا واألطراف الما كت األخرى من خاللها على الخطوات الاملكت
الالزمت لالستكراد وللتصدير ،والابو .
ب .ال ماذج والمست دات المطلوبت لالستكراد لتلك الدولت الاضو أو التصدير م ها  ،أو الابو
عبر أ اضكها.
ج .مالومات عن جهات اال صال في نقاط االستفسا .
 .2.2رجمت الوصف المظا إلكها في الفقرة الفرعكت( 2.1أ) إلى إحدى اللغات الماتمدة الغت
عمل سمكت بم مت الت ا ة الاالمكت ـــ الما أمكن.
 .2.3ظ ع الدول األعضار على وفكر مزيد من المالومات المتالقت من خالل امنترنت  ،بما
في ذلك التظرياات المتالقت بالت ا ة وغكرها من الب ود المظا إلكها في الفقرة .1.1
 .3نقاط االستفسار
 .3.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار ـــ وفي حدود موا دها المتاحت ـــ أسكس نقطت
استفسا واحدة أو أاثر لإلجابت على االستفسا ات الماقولت من الحكومات والت ا
وغكرهم من األطراف الما كت بظأن المسائل المظا إلكها في الفقرة  1.1واذلك وفكر
المست دات والوثائق المظا إلكها في الفقرة الفرعكت( 1.1أ).
 .3.2ي وز للدول األعضار في ا حاد جمراي أو المظترات في كامل إالكمي أن ظئ نقاط
استفسا مظترات على المستوى امالكمي لتلبكت المتطلبات الم صوص علكها في الفقرة
 3.1لإلجابت عن استفسا ات عن امجرارات المظترات.
 .3.3ظ ع الدول األعضار أال طالب بدفع سوم عن امجابت على االستفسا ات وعلى
وفكرها للمست دات والوثائق .وإن طالبت بدفاها  ،فك ب أن حدها على التكلفت التقريبكت
للخدمات المقدمت.
كب نقاط االستفسا ات على ما يرد إلكها من استفسا ات و وفر المست دات والوثائق

.3.4

خالل فترة زم كت ماقولت حددها ال دولت من الدول األعضار  ،والتي اد تفاوت وفقا
لطبكات أو اقكدات الطلب.
 .4اإلخطار
 . 4.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار أن خطر الل ت بما يلي:

1لكل دولت من الدول األعضار حق السلطت التقديريت في أن وضح على موااها املكتروني القكود القانونكت لهذا الوصف.

أ .المكان أو األماان الرسمكت ل ظر المواد الموضحت في الفقرات الفرعكت من (1.1أ) إلى
(ي).
ب  .وابط الموااع املكترونكت المظا إلكها في الفقرة  ،2.1واذلك مالومات اال صال عن
نقاط االستفسا المظا إلكها في الفقرة .3.1
المادة  :2إتاحة الفرصة إلبداء المالحظات وتقديم المعلومات قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ
والتشاور.
 .1إتاحة الفرصة إلبداء المالحظات وتقديم المعلومات قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ
 . 1.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار ـــ إلى الحد الممكن عملكا وبطريقت تفق مع
اوانك ها المحلكت ون امها القانوني ـــ إن تكح الفرصت والفترة الزم كت الم اسبت للت ا
و االطراف الما كت األخرى مبدار المالح ات بظأن امدخاالت أو التاديالت
المقترحت على القوانكن واللوائح ذات التطبكق الاام المتالقت بحرات البضائع وامفراج
ع ها و خلكصها ،بما في ذلك بضائع الابو "الترانزيت".
 . 1.2ي ب على ال دولت من الدول األعضار ،إلى الحد الممكن عملكا وبالطريقت التي
تفق مع المحلي اوانك ها المحلكت ون امها القانوني ،وضمان أن تأاد من نظر
القوانكن ال ديدة أو المادلت واللوائح ذات التطبكق الاام المتالقت بحرات البضائع،
وامفراج ع ها و خلكصها بما في ذلك بضائع الابو "الترانزيت" ،وأن المالومات
ع ها اد أصبحت متاحت في أارب وات ممكن ابل دخولها حكز الت فكذ ،وذلك لتمككن
الت ا واألطراف الما كت األخرى من التارف علكها.
 . 1.3ستث ى من الفقر كن  1.1و  1.2أعاله التغككرات التي طرأ على مادالت الضرائب
ال مراكت والتاريفت ال مراكت ،فضال عن التدابكر التي يكون لها أثكر خفكف أوالتي
سوف قل فاالكتها بال ظر المسبق والتدابكر التي يتم طبكقها في ال روف الملحت او
التغككرات الطفكفت على القوانكن المحلكت وال ام القانوني.
 .2المشاورات
ي ب على ال دولت من الدول األعضار – الما ااتضت الضرو ة – أن فسح الم ال مجرار
مظاو ات م ت مت بكن وااالت الحدود والت ا أو ال هات الما كت األخرى داخل أ اضكها.
المادة  :3القرارات المسبقة
 . 1ي ب على ال دولت من الدول األعضار إصدا ارا ات مسبقت في فترة زم كت ماقولت
لمن يقدم طلبا خطكا يتضمن اافت المالومات الالزمت .ولو امت ات الدولت الاضو من

إصدا ارا مسبق ي ب علكها أن خطر مقدم الطلب فو ا اتابكا موضحت الحقائق
ذات الصلت واألسس التي أصد ت ارا ها ب ار علكها.
 . 2ي وز للدول الاضو االمت اع عن إصدا ارا مسبق لمقدم الطلب ع دما يكون موضوع
الطلب:
أ .في انت ا اضكت مقدم الطلب أمام جهت حكومكت أو محكمت االستئ اف أو محكمت
اضائكت.
ب  .اد ا خذت محكمت االستئ اف أو المحكمت القضائكت ارا ا بظأنه.
 . 3أن يكون القرا المسبق صالحا لفترة زم كت ماقولت باد إصدا ه ما لم يكن اد طرأ غككر
على القانون أو ال روف التي دعم القرا المسبق األصلي.
 . 4ع دما لغي الدولت الاضو القرا المسبق أو ادله أو قضه ي ب أن حر إشاا ا
خطكا للمقدم الطلب بكن فكه الحقائق ذات الصلت واألسس التي أصد ت ارا ها ب ار
علكها .وال ي وز للدولت الاضو أن لغي القرا المسبق أو ادله أو قضه بأثر جاي
إال إذا است د القرا على مالومات نااصت أو غكر صحكحت أو ااذبت أو مضللت.
 . 5يكون القرا المسبق الصاد عن دولت عضو ملزما لتلك الدولت فكما يتالق بمقدم الطلب
الذي ادمه واد ظترط الدولت الاضو ان يكون القرا المسبق ملزما لمقدم الطلب.
 . 6ي ب على ال دولت من الدول األعضار أن ظر احد أدنى ما يلي:
أ .متطلبات قديم طلب القرا المسبق ،بما في ذلك المالومات المطلوبت لتقديمه
وصكغته.
ب  .الفترة الزم كت التي يصد خاللها القرا المسبق.
ج  .المدة الزم كت التي يكون القرا المسبق صالحا خاللها.
 . 7ي ب على ال دولت من الدول األعضار أن قدم ب ار على طلب خطي من مقدم الطلب
مراجات للقرا المسبق أو القرا القاضي بإلغار أو اديل أو نقض القرا المسبق.2
 . 8ي ب على ال دولت من الدول األعضار أن تكح لل مهو مالومات القرا المسبق التي
رى أنها بالغت األهمكت لألطراف الما كت األخرى ،مع األخذ باكن االعتبا الحاجت
لحمايت المالومات ذات الطابع السري على الصاكد الت ا ي.
.9التاريفات والم ال:

2بموجب هذه الفقرة  :أ) ي وز أن ي ري المسؤول أو المكتب أو السلطت التي أصد ت القرا أو سلطت إدا يت أعلى أو
مستقلت  ،أو السلطت القضائكت المراجات ابل أو باد إصدا القرا (ب ) ال طالب الدول األعضار بتزويد مقدم الطلب
بالل ور إلى المادة  4.1.1من هذه اال فااكت.

أ .القرا المسبق هو ارا خطي قدمه دولت من الدول األعضار لمقدم الطلب ابل
استكراد سلات يظملها الطلب يحدد الماال ت التي ستفالها الدولت حكال السلات ع د
االستكراد فكما يتالق باآل ي:
( )Iص كف اريفت السلات
( )IIبلد م ظأ السلات
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ب .بامضافت للقرا ات المسبقت المحددة في الفقرة الفرعكت ( 3.9أ)  ،ظ ع الدول
األعضار على إصدا ارا ات مسبقت عن اآل ي:
 . Iالطريقت أو الماكا الصحكح والتطبكق المستخدم لتحديد القكمت ال مراكت وفق
م موعت من الحقائق:
 . IIإمكانكت طبكق متطلبات الدولت الاضو فكما يتالق بتخفكف الضرائب ال مراكت
أو امعفار م ها .
 . IIIطبكق متطلبات الدولت الاضو فكما يتالق بالحصص ،بما في ذلك حصص
التاريفت ال مراكت.
 . IVوأي مسائل إضافكت رى الدولت أنه من الم اسب إصدا ارا مسبق بظأنها.
ج .مقدم الطلب هو المصد أو المستو د أو أي شخص لديه سبب ماقول أو
من ي وب ع ه.
د  .ي وز للدولت الاضو أن ظترط أن يكون لمقدم الطلب واكل اانوني أو س كل في
أ اضكها .وي ب أال قكد هذه المتطلبات – ما أمكن – فئات األشخاص المؤهلكن
للتقدم بطلبات للحصول على القرا ات المسبقت مع وضع اعتبا خاص الحتكاجات
المؤسسات الصغكرة والمتوسطت الح م .وي ب أن كون هذه المتطلبات واضحت و
شفافت و أال ظكل وسكلت للتمككز التاسفي أو غكر المبر .
المادة  : 4إجراءات االستئناف أو المراجعة
 .1الحق في االستئ اف أو المراجات

 3ومن المالوم أن القرا المسبق عن بلد م ظأ سلات ما اد يكون قككم البلد الم ظأ ألغراض ا فااكت اواعد الم ظأ حكث يطابق
القرا متطلبات هذه اال فااكت وا فااكت اواعد الم ظأ .وبالمثل  ،فإن قككم الم ظأ بموجب ا فااكت اواعد التي اد يكون ارا ا
مسبقا عن م ظأ سلات ألغراض هذه اال فااكت حكث يطابق القرا متطلبات التا اال فااكتكن .ولكس مطلوبا من الدول
األعضار وضع ر كبات م فصلت بموجب هذا الظرط بامضافت لتلك التي وضات وفقا بموجب اواعد ا فااكت الم ظأ فكما
يتالق بتقككم الم ظأ شريطت أال كون متطلبات هذه المادة اد ّم الوفار بها.

 . 1.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار أن ص على أن أي شخص أصد ت له
ال ما ك ارا ا إدا يا4له الحق في اآل ي داخل أ اضكها:
أ .االستئ اف امدا ي أو المراجات من ابل سلطت إدا يت أعلى من أو مستقلت عن
المسؤول أو المكتب الذي أصد القرا .
ب  .االستئ اف أو ال ر القضائي في القرا .
 . 1.2اد ي ص ظريع أي دولت من الدول األعضار على بدر االستئ اف امدا ي أو
المراجات ابل االستئ اف أو المراجات القانونكت.
 . 1.3على الدول األعضار ضمان أن كون إجرارات االستئ اف أو المراجات تم
بطريقت ال تسم بالتمككز.
 . 1.4ي ب على ال دولت من الدول األعضار ضمان أنه في القضايا التي يكون ارا
االستئ اف أو المراجات فكها بموجب الفقرة الفرعكت  1.1أ .ال اطى إما ( ) iضمن
فترات زم كت محددة اما هو م صوص علكه في اوانك ها أو لوائحها أو ( )iiدون
أخكر مبر يكون لمقدم االلتماس الحق في إما استئ اف آخر أو مراجات أخرى من
ابل السلطت امدا يت أو السلطت القضائكت أو أي ل ور آخر إلى السلطت القضائكت
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 . 1.5ي ب على ال دولت من الدول األعضار التأاد من أن الظخص المظا إلكه في
الفقرة  1.1اد ادمت له أسباب القرا امدا ي وذلك لتمككن هذا الظخص من الل ور
إلى االستئ اف أوالمراجات ع د الضرو ة.
 . 1.6و ظ ع ال دولت من الدول األعضار على جال أحكام هذه المادة طبق على
القرا امدا ي الذي أصد ه جهت أخرى ذات صلت من جهات الحدود غكر
ال ما ك.
المادة  : 5تدابير أخرى لتعزيز النزاهة وعدم التمييز والشفافية
 . 1اإلشعارات لتعزيز الرقابة أو التفتيش :

 4يقصد بالقرا امدا ي في هذه المادة القرا ذي التباات القانونكت ويمس حقوق والتزامات شخص ماكن في اضكت باك ها.
وي ب أن يكون مالوما أن القرا امدا ي في هذه المادة يظعععمل امجرار امدا ي بالما ى المقصعععود في المادة الااشعععرة من
ا فااكت ال ات  1994أو عدم ا خاذ إجرار أو ارا إدا ي اما هو م صععععععوص علكه في القانون المحلي ل لدولت الاضععععععو أو
ن امها القانوني  .وللتاامل مع هذا امخفاق ي وز للدول األعضععععععار المحاف ت على آلكت إدا يت بديلت أو مرجاكت اضععععععائكت
لتوجكه سلطت ال ما ك لتصد على الفو ارا ا إدا يا بدال من الحق في االستئ اف أو المراجات بموجب الفقرة الفرعكت 1.1
أ.
 5ال يوجد في هذه الفقرة ما يم ع األعضار من االعتراف بالصمت امدا ي عن االستئ اف أو المراجات على أنه ارا
لصالح مقدم االلتماس وفقا لقوانك ها وأن متها.

ع دما تب ى دولت من الدول األعضار ن اما مصدا امشاا ات أو ام شادات لسلطا ها الما كت
لتازيز مستوى الراابت أو التفتكء على الحدود فكما يتالق األطامت ،والمظروبات أو مواد غذيت
الحكوان المتضم ت في امشاا ات أو التوجكهات من أجل حمايت امنسان والحكوان أو ال بات أو
صحتهم داخل أ اضكها التي يغطكها امعالم أو التوجكه لحمايت امنسان والحكوان  ،أو الحكاة
ال با كت أو الصحت داخل إالكمها  ،ي بغي مراعاة الضوابط التالكت في طريقت إصدا ها أو إنهائها أو
الكقها:
أ .ي وز لكل دولت من الدول األعضار ،حسبما قتضي الضرو ة ـــ إصدا امشاا أو
التوجكه ب ار على المخاطر.
ب  .ي وز لكل دولت من الدول األعضار إصدا امشاا أو التوجكه بحكث ي طبق بظكل
م س م على نقاط الدخول التي طبق علكها الظروط الصحكت والصحت ال با كت التي است د
علكها امخطا أو التوجكه فقط.
ج  .ي ب على ال دولت من الدول األعضار إنهار أو الكق امشاا أو التوجكه فو زوال
ال روف التي أدت إلكه أو إذا اان باممكان ماال ت ال روف التي غكرت بطريقت

ا يت أال

قككدا.
د  .ع دما قر إحدى الدول األعضار إنهار أو الكق امشاا أو التوجكه ،ي ب علكها ـــ
حسب الم اسب ـــ أن ظر فو ا امعالن عن إنهائها أو الكقها بطريقت ال تسم بالتمككز
وبطريقت يسهل الوصول إلكها بطريقت أو إبالغ الدولت المصد ة أو المستو دة.
 .2الحجز
ي ب على الدولت الاضو إبالغ ال اال أو المستو د على وجه السرعت في حالت ح ز البضائع
المال ت لالستكراد لتفتكظها من ابل ال ما ك أو أي سلطت مختصت أخرى .
 .3إجراءات االختبار
 .3.1ي وز للدولت الاضو ـــ ب ار على طلبها ـــ م ح فرصت الختبا ثان في حالت أظهرت
نتك ت الاك ت المأخوذة لالختبا األول ع د وصول البضائع المال ت لالستكراد نتك ت
سلبكت.
 . 3.2ي ب على الدولت الاضو أن ظر إما بطريقت ال تسم بالتمككز ويسهل الوصول إلكها
اسم وع وان أي مختبر حكث يمكن إجرار االختبا فكه أو وفكر هذه المالومات
للمستو د ع دما يتم م حه الفرصت بموجب الفقرة .3.1
 . 3.3ي ب على الدولت الاضو داكق نتك ت االختبا الثاني لإلفراج عن البضائع و خلكصها
ـــ وحسبما ي اسب ـــ اد قبل نتائج هذا االختبا .

 .4المادة  : 6الضوابط حول الرسوم المفروضة على االستيراد و التصدير أو ذات الصلة بهما
 .1الضوابط الاامت حول الرسوم المفروضت أو ذات الصلت باالستكراد و التصدير
 . 1.1طبق أحكام الفقرة  6.1على اافت الرسوم والم صرفات األخرى غكر ضرائب
االستكراد التصدير وغكرها من الضرائب في إطا المادة الثالثت من ا فااكت ال ات 1994
التي فرضهاالدول األعضار على استكراد أو صدير البضائع أو ما ير بط بها.
 . 1.2ظر المالومات الخاصت بالرسوم والم صرفات وفقا للمادة  1من هذه
اال فااكت .و ظمل هذه المالومات الرسوم والمبالغ التي سكتم طبكقها ،والمبر
لهذه الرسوم ،والسلطت المسؤولت ع ها و متى واكف يتم الدفع في هذا الظأن.
 . 1.3يتفق على فترة زم كت اافكت بكن نظر الرسوم والمصروفات ال ديدة والمادلت ودخولها
حكز الت فكذ باستث ار الحاالت الااجلت  .وال طبق هذه الرسوم والمصروفات إال باد نظر
المالومات الخاصت بها.
 . 1.4ي ب على ال دولت عضو مراجات الرسوم والمصروفات بصفت دو يت بهدف قلكل
اكمتها و وعها ،حكثما اان ذلك ممك ا.
 .2ضوابط محددة بظأن الرسوم والم صرفات المفروضت على االستكراد والتصدير أو المتالقت
بهما
 . 2.1سوم وم صرفات ماال ت ال ما ك:
( ) iأن كون محددة القكمت للتكلفت التقريبكت للخدمات المقدمت أو ذات صلت باملكت استكراد أو
صدير محددة.
( )iiلكس مطلوبا أن كون مر بطت باملكت استكراد أو صدير محددة شريطت أن فرض على
الخدمات ذات الصلت الوطكدة للماال ت ال مراكت للبضائع.
 .3ضوابط جزائكت
 .3.1لغرض المادة  ، 6.3فإن مصطلح " جزارات " ا ي لك ال زارات المفروضت من
ابل إدا ة ال ما ك في دولت من الدول األعضار على خرق أحكام اانونها ال مراي
أو لوائحه أو إجرارا ه.
 . 3.2ؤاد ال دولت من الدول األعضار أن جزارات خرق أحكام اانون ال ما ك ولوائحه
وإجرارا ه فرض فقط على الظخص أو األشخاص المسؤولكن عن أن الاقوبات على
الخرق حت طائلت اوانك ها.

 . 3.3ياتمد فرض ال زار على واائع ومالبسات القضكت ويت اسب مع د جت وشدة
الخرق.
 . 3.4تأاد ال دولت من الدول األعضار من ا خاذها التدابكر الالزمت لت ب ما يلي:
( ) iضا ب المصالح في التقككم وم موع ال زارات والواجبات.
( ) iiوضع حافز للتقككم أو م موعت من ال زارات غكر المت اسق مع الفقرة . 3.3
 .3.5ؤاد ال دولت من الدول األعضار أنه ع د فرض جزار على خرق متطلبات اوانكن
ال ما ك ولوائحها وإجرارا ها  ،يقدم فسكرا اتابكا للظخص أو األشخاص الذين
فرض علكهم ال زار ،موضحا طبكات الخرق والقانون أو الالئحت أو امجرار الذي
حدد ال زار بموجبه.
 .3.6ع دما يكظف الظخص طوعا إلى إدا ة ال ما ك في الدولت الاضو مالبسات خرق
متطلبات اانون ال ما ك أو الئحته أو إجرارا ه ابل أن كتظفها إدا ة ال ما ك،
ظ ع الدولت الاضو ـــ حسبما اان م اسبا ـــ العتبا ذلك عامال مخففا ع د فرض
الاقوبت على ذلك الظخص.
 . 3.7طبق أحكام هذه الفقرة على فرض عقوبات على حرات الابو "الترانزيت"
المظا إلكها في الفقرة .3.1
المادة  : 7اإلفراج عن البضائع وتخليصها :
 .1ماال ات ما ابل الوصول
 .2ي ب على ال دولت من الدول األعضار ب ي أو اعتماد إجرارات تكح قديم وثائق االستكراد
والمالومات األخرى المطلوبت ،بما في ذلك المانفستو  ،من أجل البدر في ماال ت
ما ابل وصول البضائع بهدف ا كل امفراج عن البضائع ع د وصولها.
 . 1.2لتزم الدول األعضار  ،حسبما قتضكه الضرو ة ــ بإدخال الوثائق مسبقا بصكغت
إلكترونكت من أجل ماال ت ما ابل الوصول لمثل هذه الوثائق.
 . 2الدفع االلكتروني
ي ب على ال دولت من الدول األعضار ــ إلى الحد الممكن عملكا ـــ ب ي أو اعتماد إجرارات
تكح خكا الدفع املكتروني للضرائب ال مراكت والرسوم والم صرفات المتحصلت من
ال ما ك عن الستكراد والتصدير.
 .3فصل امفراج عن التحديد ال هائي للرسوم والضرائب ال مراكت والمصروفات .
 .3.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار ب ي او اعتماد إجرارات تكح امفراج عن
البضائع ابل التحديد ال هائي للرسوم والضرائب ال مراكت والمصروفات ،وإذا لم يتم

مثل هذا التحديد ابل أو ع د الوصول أو بأسرع ما يمكن باد الوصول شريطت أن يكون
اد م استكفار جمكع المتطلبات الت كمكت األخرى.
 . 3.2واظرط لمثل هذا امفراج يستلزم الدولت الاضو ما يلي:
أ .دفع الرسوم والضرائب ال مراكت والمصروفات التي م حديدها ابل أو ع د وصول
البضائع وضمان أي مبلغ لم يحدد باد على شكل مبلغ ضمان ،وإيداع أو أي وسكلت
أخرى م اسبت م صوص علكها في اوانك ها ولوائحها.
ب  .ضمانت على شكل مبلغ ضمان ،إيداع أو غكرها من الوسائل الم اسبت م صوص
علكها في اوانك ها ولوائحها.
 . 3.3وال ي بغي أن يت اوز هذا الضمان المبلغ الذي طلبه الدولت الاضو لضمان دفع
الرسوم والضرائب ال مراكت والمصروفات المستحقت الكا على السلع التي يظملها
الضمان.
 . 3.4في حال ااتظاف مخالفت ستلزم فرض عقوبات مالكت أو غرامات اد كون ه اك
حاجت لضمان مقابل ال زارات والغرامات التي اد فرض.
 .3.5والضمان اما هو م صوص علكه في الفقرات  3.2و  3.4يافى ع دما لم ياد مطلوبا.
 .3.6ال ؤثر هذه األحكام على حق الدول األعضار في فحص البضائع أو احت ازها  ،أو
االستكالر علكها أو مصاد ها بأي طريقت ال تاا ض مع حقوق والتزامات الدولت
الاضو في م مت الت ا ة الاالمكت.
 4إدا ة المخاطر
 .4.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار ـــ إلى أاصى حد ممكن ـــ ب ي أو اعتماد ن ام
مدا ة المخاطر لمراابت ال ما ك.
 . 4.2ي ب على ال دولت من الدول األعضار صمكم و طبكق إدا ة المخاطر بطريقت
ت ب بها التمككز التاسفي أو غكر المبر أو وضع اكود مق ّات على الت ا ة الدولكت .
 . 4.3ي ب على ال دولت من الدول األعضار راكز الراابت ال مراكت ـــ إلى أاصى حد
ممكن ـــ الراابت األخرى ذات الصلت بالحدود وعلى الظح ات ذات المخاطر الاالكت ،
و ا كل امفراج عن الظح ات ذات المخاطر الم خفضت.
ي وز لكل دولت من الدول األعضار أن ختا – بطريقت عظوائكت  -شح ات لمثل هذه
الراابت ا زر من إدا ها للمخاطر.
 . 4.4ي ب على ال دولت من الدول األعضار ب ار إدا ة المخاطر على قككم المخاطر من
خالل ماايكر انتقائكت م اسبت .ويمكن أن ظمل هذه الماايكر االنتقائكت  ،من بكن عدة

أمو أخرى ،مز ال ام الم سق للبضائع ،ووصف البضاعت  ،وبلد الم ظأ  ،البلد الذي
شح ت م ه البضائع ،واكمت البضاعت ،وس ل امتثال الت ا  ،و نوع وسكلت ال قل .
 .5داكق ما باد التخلكص
 .5.1بال ر إلى ا كل امفراج عن البضائع ،ي ب على ال دولت من الدول األعضار ب ي
أو اعتماد داكق ما باد التخلكص لضمان االمتثال لل ما ك والقوانكن واللوائح األخرى
ذات الصلت.
 . 5.2ي ب على ال دولت من الدول األعضار اختكا شخص أو شح ت لاملكت داكق ما باد
التخلكص ـــ ب ار على طريقت المخاطر ـــ والتي اد تضمن الماايكر االنتقائكت الم اسبت.
وي ب على ال دولت من الدول األعضار إجرار عملكات داكق ما باد التخلكص
بطريقت شفافت  .وع دما يظا ك الظخص في عملكت التداكق و حقكق نتائج حاسمت ي ب
على الدولت الاضو ـــ ودونما أخكر ـــ إبالغ الظخص الذي م داكق س له بال تائج
وبحقواه والتزاما ه واألسباب التي أدت إلى لك ال تائج.
 . 5.3قر الدول األعضار بأن المالومات التي م الحصول علكها في داكق ما باد التخلكص
يمكن أن ستخدم في مزيد من امجرارات امدا يت أو القضائكت.
 . 5.4ستخدم الدول األعضار ـــ حكثما يكون ذلك عملكا ـــ نتك ت داكق ما باد التخلكص في
طبكق إدا ة المخاطر.
 . 6حديد ونظر متوسط أواات امفراج
 . 6.1ظ ع الدول األعضار على اكاس و نظر متوسط وات امفراج عن السلع بظكل
دو ي و بطريقت مت اسقت ،وذلك باستخدام أدوات مثل د است وات إفراج م مت
ال ما ك الاالمكت 6وغكرها.
 . 6.2ظ ع الدول األعضار على بادل الخبرات مع الل ت لقكاس متوسط وات امفراج،
بما في ذلك الم ه كات المستخدمت ،واالخت ااات التي م حديدها ،وأيت آثا نا ت على
الكفارة.
 . 7دابكر سهكل الت ا ة للمظغلكن المصرح لهم
 . 7.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار قديم دابكر إضافكت لتكسكر الت ا ة
المتالقت بظكلكات وإجرارات االستكراد والتصدير أو الابو وفقا للفقرة ، 7.3
للمظغلكن الذين يستوفون الماايكر المحددة والذين يظا إلكهم الحقا باسم المظغلكن
6ي وز لكل دولت من الدول األعضار حديد م ال وم ه كت اكاس متوسط وات مثل هذا االفراج وفقا الحتكاجا ها واد ا ها.

المصرح لهم .وبدال من ذلك ،ي وز للدولت الاضو قديم مثل هذه التدابكر
للتسهكالت من خالل امجرارات ال مراكت المتاحت بصفت عامت ل مكع المظغلكن
وال طالب بإنظار مظروع م فصل.
 . 7.2ي ب أن ربط الماايكر المحددة باالمتثال ،أو مخاطر عدم االمتثال مع
المتطلبات الم صوص علكها في اوانكن الدولت الاضو ولوائحها وإجرارا ها.
و تضمن الماايكر المحددة  ،التي ي ب أن ظر ما يلي:
أ .س ل م اسب من االمتثال لل ما ك والقوانكن واللوائح األخرى ذات الصلت.
ب  .ن ام مدا ة الس الت يسمح للمراابت الداخلكت الالزمت.
ج  .القد ة المالكت على الوفار بما في ذلك ــ ع د الضرو ة ـــ وفكر ما يكفي من
األمن والضمانات.
د  .أمن حلقت اممداد.
ال ي وز في الماايكر المحددة للتأهل امظغل ما يلي:
أ .أن صمم أو طبق لتحمل أو خلق مككز اسفي أو غكر مبر بكن المظغلكن حكث سود
ال روف نفسها.
ب  .إلى أاصى حد ممكن قككد مظا ات الظراات الصغكرة والمتوسطت الح م.
 . 7.3دابكر سهكل الت ا ة المقدمت وفقا للفقرة  7.1ي ب أن ظمل على االال ثالث
من التدابكر التالكت :7
أ .متطلبات وثائق وبكانات م خفضت حسبما قتضكه الضرو ة.
ب  .انخفاض مادل عملكات التفتكء و الفحص حسبما قتضكه الضرو ة.
ج  .وات سريع لإلفراج حسبما قتضكه الضرو ة.
د  .الدفع المؤجل للرسوم والضرائب والمصروفات.
ه  .استخدام ضمانات شاملت أو ضمانات مخفضت.
و  .إعالن جمراي واحد ل مكع الوا دات أو الصاد ات في فترة زم كت ماك ت.
ز  .خلكص البضائع في مقر المظغل المصرح له أو مكان آخر مصرح به من ابل ال ما ك .
 .7.4ظ ع الدول األعضار على طوير مظا يع للمظغلكن المصرح لهم على أساس
الماايكر الدولكت  ،ع دما وجد مثل هذه الماايكر  ،إال إذا اانت مثل هذه الماايكر

7أحد المقايكس المد جت في الفقرات الفرعكت( أ-ز ) سكاتبر الواجب قديمها للمظغلكن المصرح لهم إذا اانمتاحا ل مكع
المظغلكن.

من شأنها أن كون وسائل غكر م اسبت أو غكر فاالت لتحقكق األهداف المظروعت
الم ظودة.
 . 7.5لتازيز دابكر التسهكل المقدمت للمظغلكن  ،لتزم الدول األعضار للدول
األعضار األخرى بإمكانكت للتفاوض على االعتراف المتبادل بمظا يع المظغل
المصرح له.
 . 7.6تبادل الدول األعضار المالومات ذات الصلت داخل إطا الل ت حول فرض
مظا يع المظغل المصرح له.
 . 8الظح ات المستا لت
 .8.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار ب ي أو اعتماد إجرارات تكح امفراج
المستا ل على األال لتلك السلع التي دخل من خالل مرافق الظحن ال وي
لألشخاص الذين يطلبون مثل هذه المااملت  ،مع المحاف ت على الراابت ال مراكت

8

وإذا اانت الدولت الاضو ستخدم ماايكر 9بتقككد من يتقدمون ،اد طلب لك الدولت
الاضوـــ بماكا م ظو ـــ من مقدم الطلب ـــ اظروط للتأهل لطلب :
أ .وفكر الب كت التحتكت المالئمت ودفع مصا يف ال ما ك المتالقت بماال ت
الظح ات المستا لت  ،في حالت استوفى مقدم الطلب بمتطلبات الدولت الاضو
لتقديم مثل هذه الماال ت في م ظأة ماك ت.
ب  .قديم المالومات الالزمت لإلفراج ابل وصول الظح ت المستا لت.
ج  .قدير سوم كون اكمتها في حدود كلفت للخدمات المقدمت قريبا في قديم
المااملت المذاو ة في الفقرة  8.2أ .ــ د .
د  .المحاف ت على د جت عالكت من الراابت على الظح ات المستا لت من خالل
استخدام األمن الداخلي ،ولخدمات اللوجستكت  ،و ق كت التتبع م ذ االستالم وحتى
التسلكم.
هـ  .وفكر شح ت مستا لت م ذ االستالم وحتى التسلكم.
و  .حمل المسؤولكت عن دفع اافت الرسوم ال مراكت والضرائب والرسوم
والمصروفات لسلطت ال ما ك عن لك البضائع.

8في الحاالت التي كون الدولت الاضو لديها إجرار للمااملت المظا إلكها في الفقرة  ، 8.2فإن هذا الحكم ال يتطلب من الدولت
الاضو إدخال إجرارات إفراج مستا لت م فصلت.
9مثل هذه الماايكر للتقديم  -إن وجدت  -ي ب أن كون بامضافت إلى متطلبات الدولت الاضو في التظغكل فكما يتالق ب مكع
السلع أو الظح ات التي دخل من خالل مرافق الظحن ال وي.

ز  .لديها س ل جكد من االمتثال لل ما ك والقوانكن واللوائح األخرى ذات الصلت.
ح  .االمتثال لظروط أخرى تالق مباشرة بامنفاذ الفاّال لقوانكن ولوائح الدولت
الاضو ومتطلبا ها امجرائكت ،التي تالق على وجه التحديد بتوفكر المااملت
المذاو ة في الفقرة 8.2
 . 8.2امتثاال ألحكام الفقر كن  8.1و  ، 8.3على الدول األعضار القكام بما يلي:
أ .قلكل الوثائق المطلوبت لإلفراج عن الظح ات المستا لت وفقا للمادة  10.1ــ و
إلى أاصى حد ممكن ـــ االستاداد لإلفراج على أساس سلكم المالومات دفات
واحدة عن باض الظح ات.
ب  .االستاداد لإلفراج عن الظح ات المستا لت في ظل ال روف الااديت بأسرع
ما يمكن باد وصولها ،ادمت شريطت أن كون المالومات المطلوبت لإلفراج
ع ها اد سلمت.
ج  .الساي لتطبكق المااملت المذاو ة في الفقر كن الفرعكتكن (  8.2أ .و ب)
للظح ات بأي وزن أو اكمت اعترافا بأن الدولت الاضو مسموح لها بطلب
إجرارات إدخال إضافكت ،بما في ذلك امعالنات و الوثائق الداعمت و دفع
الرسوم والضرائب  ،وأن قتصر مثل هذه المااملت على أساس نوع البضاعت،
شريطت أال كون المااملت قتصر على السلع ذات القكمت الم خفضت  ،مثل
المست دات.
د  .االستاداد ـــ إلى أاصى حد ممكن ـــ ألدنى اكمت شح ت أو الكمكت الخاضات
للضريبت ال مراكت التي ال تحصل علكها سوم أو ضرائب جمراكت الرسوم
ال مراكت و الضرائب  ،باستث ار سلع ماك ت .باض وصفه السلع .أما
الضرائب الداخلكت  ،مثل ضرائب القكمت المضافت و الضرائب غكر المباشرة
التي طبق الوا دات وفقا للمادة الثالثت من ا فااكت ال ات  1994فال خضع
لهذا الظرط .
 . 8.3ال يوجد في الفقرات  8.1و  8.2ما يؤثر على حق إحدى الدول األعضار في
فحص  ،أو ح ز ،أو االستكالر على ومصاد ة أو فض دخول السلع ،أو القكام
باملكات داكق ما باد التخلكص ،بما في ذلك في لك المر بطت باستخدام أن مت
إدا ة المخاطر .اما أن ال يوجد في الفقر كن  8.1و  8.2ما يم ع أي دولت عضو
من أن تطلب ـــ اظرط لإلفراج ـــ سلكم مالومات إضافكت والوفار بمتطلبات
الترخكص الاادي .

 .9البضائع القابلت للتلف
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 . 9.1بهدف م ع الخسائر التي يمكن فاديها أو دهو حالت السلع القابلت للتلف  ،شريطت
استكفار جمكع المتطلبات الت كمكت  ،يتاكن على ال دولت من الدول األعضار القكام بما
يلي :
أ .االستاداد لإلفراج عن السلع القابلت للتلف في ظل ال روف الااديت بأاصر وات
ممكن.
ب  .االستاداد لإلفراج عن السلع القابلت للتلف  ،في ظل ال روف االستث ائكت ع دما
يكون من الم اسب القكام بذلك  ،باد ساعات عمل ال ما ك والسلطات األخرى ذات
الصلت.
 . 9.2ي ب على ال دولت من الدول األعضار إعطار األولويت الم اسبت للسلع القابلت للتلف
ع د جدولت أي فحوصات مطلوبت.
 9.3ي ب على ال دولت من الدول األعضار إما التر كب للتخزين السلكم للبضائع التي في
انت ا االفراج ع ها ،أو السماح للمستو د بتر كب ذلك .واد طلب الدولت الاضو أن كون
مرافق التخزين التي ير ب لها المو د اد وافقت علكها أو حدد ها السلطات ذات الصلت.
واد خضع حرات البضائع إلى مرافق التخزين ،بما في ذلك الترخكص للمظغل بتحريكها
لموافقت ال هات ذات الاالات ،إذا ااتضت الضرو ة .قوم الدولت الاضو ـــ حكثما اان ذلك
ممك ا ومتسقا مع التظرياات المحلكت ،وب ار على طلب المستو دة ـــ أن ص على أي
إجرارات ضرو يت لإلفراج من مرافق التخزين.
 . 9.4في حاالت التأخكر لمدة طويلت لإلفراج عن البضائع القابلت للتلف ـــ و ب ار على طلب
خطي ـــ قدم الدولت الاضو المستو دة ـــ وللحد الاملي الممكن ـــ وضكحا ألسباب
التأخكر.
المادة  : 8التعاون بين الجهات المسؤولة عن الحدود
 . 1ي ب على الدولت الاضو التأاد من أن السلطات وال هات المسؤولت عن الراابت على
الحدود وإجرارات التاامل مع استكراد و صدير وعبو البضائع تااون مع باضها الباض
و سق أنظطتها من أجل سهكل الت ا ة.
10ألغراض هذا الحكم ،فإن البضائع القابلت للتلف هي السلع التي تافن بسرعت بسبب خصائصها الطبكاكت ،ال سكما في
ظل غكاب أوضاع التخزين الم اسبت.

 . 2تااون الدول األعضار  -إلى أاصى حد ممكن وعملي  -على الظروط المتفق علكها
بظكل متبادل مع الدول األعضار األخرى التي ظترك ماها في الحدود بهدف سكق
امجرارات في الماابر الحدوديت لتسهكل الت ا ة عبر الحدود .ويظمل مثل هذا التااون
والت سكق ما يلي:
( )iوافق أيام الامل وساعات الامل.
( ) iiوافق امجرارات والظكلكات.
( ) iiiطوير و قاسم المرافق المظترات.
( ) ivضوابط مظترات.
( ) vإنظار مراز مراابت حدودي واحد.
المادة  : 9حركة البضائع تحت الرقابة الجمركية لالستيراد
يتاكن على ال دولت من الدول األعضار ـــ اد اممكان و شريطت استكفار جمكع المتطلبات
الت كمكت ـــ السماح ب قل البضائع المادة لالستكراد داخل أ اضكها حت الراابت ال مراكت من
مكتب دخول جما ك إلى مكتب جمراي آخر في أ اضكها يتم فكه االفراج عن البضائع
و خلكصها.
المادة  : 10الشكليات المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور
.1

الظكلكات و الوثائق المطلوبت
 . 1.1لتقلكل مادالت شكلكات و اقكدات االستكراد والتصدير والابو و قلكل و بسكط
متطلبات وثائق االستكراد والتصدير و الابو  ،و مع األخذ باكن االعتبا أهداف
السكاست الظرعكت وغكرها من الاوامل مثل غكر ال روف والمالومات و المما سات
الت ا يت ال ديدة ذات الصلت  ،و وفر األسالكب والتق كت ،وأفضل المما سات
والمدخالت الاالمكت من ال هات الما كت ،ي ب على ال دولت من الدول األعضار
مراجات هذه امجرارات و الوثائق المطلوبت  ،و است ادا إلى نتائج لك المراجات،
أ .يتم اعتمادها أو طبكق أو االث كن ماا بهدف امفراج السريع و خلكص البضائع،
وال سكما لك القابلت للتلف.
ب  .يتم اعتمادها أو طبكقها أو االث كن ماا بطريقت هدف لتقلكل وات و كلفت االمتثال
الالزمت الالزمكن للت ا و المظغلكن.
ج  .هي التدابكر الت ا يت األال قككدا الت ا ة التي م اختكا ها ،حكث يتوفر اث ان أو
أاثر من التدابكر البديلت لتحقكق هدف السكاست أو األهداف الم ظودة.

 . 1.2قوم الل ت بوضع إجرارات لتبادل المالومات ذات الصلت وأفضل المما سات –
حسبما قتضكه الضرو ة.
 .2ابول ال سخ
 . 2.1ي ب على ال دولت من الدول األعضار -ع دما قتضي الضرو ة -أن ساى لقبول
نسخ و اكت أو إلكترونكت من الوثائق الداعمت المطلوبت مجرارات االستكراد أو
التصدير أو الابو .
 . 2.2ع دما كون بحوزة ال هت الحكومكت في الدولت الاضو أصل مثل هذه الوثكقت
اصال ،فإن أي جهت أخرى في لك الدولت قبل ال سخت الو اكت أو املكترونكت – ع د
الضرو ة -من ال هت التي
 . 2.3ال ي وز ألي دولت من الدول األعضار أن طلب المست د األصلي أن نسخت م ه
معالنات التصدير التي سلمت لسلطات ال ما ك في الدولت الاضو المصد ة اأحد
شروط االستكراد.11
 .3استخدام الماايكر الدولكت
 .3.1ظ ع الدول األعضار على استخدام الماايكر الدولكت ذات الصلت أو أجزار م ها
اأساس مجرارات االستكراد والتصدير أو الابو باستث ار ما هو م صوص علكه في
هذا اال فااكت.
 . 3.2ظ ع الدول األعضار على المظا ات ـــ في حدود موا دها المتاحت ـــ في امعداد
والمراجات الدو يت للماايكر الدولكت ذات الصلت من ابل الم مات الدولكت الم اسبت.
 . 3.3قوم الل ت بتطوير إجرارات لتتبادل الدول األعضار المالومات ذات الصلت
وأفضل المما سات عن فكذ الماايكر الدولكت  ،حسبما قتضكه الضرو ة .اما ي وز
لل ت أيضا قديم دعوة للم مات الدولكت ذات الصلت لم ااظت عملهم وفقا الماايكر
الدولكت .و ي وز لل ت ــــ حسب الضرو ة ـــ أن حدد ماايكر ماك ت ذات اكمت
خاصت لألعضار.
 .4ال افذة الواحدة
 .4.1يتاكن على الدول األعضار أن ساى منظار أو اعتماد نافذة واحدة ،تكح للت ا
سلكم الوثائق أو متطلبات بكانات االستكراد و صدير أو عبو البضائع من خالل

11لكس في هذه الفقرة ما يم ع احدى الدول األعضار من المطالبت بوثائق مثل شهادات و صا يح
أو راخكص اظرط الستكراد السلع الخاضات للراابت أو الت كم.

نقطت دخول واحدة إلى السلطات أو الوااالت المظا ات  .باد أن فحص السلطات أو
الوااالت المظا ات الوثائق أو البكانات أو االث كن ماا ،ي ب أن يخطر مقدم الطلب
بال تائج من خالل ال افذة الواحدة في وات م اسب .
 . 4.2في حالت استالم الوثائق أو متطلبات البكانات أو االث كن ماا من خالل
ال افذة الواحدة  ،ال ي بغي أن طلب السلطات أو الوااالت المظا ات الوثائق أو
متطلبات البكانات أو االث كن ماا إال في الحاالت المستا لت ،واستث ارات محدودة
أخرى يالن ع ها.
 . 4.3يتاكن على الدول األعضار أن خط الل ت بتفاصكل عملكت ال افذة الواحدة.
 . 4.4يتاكن على الدول األعضار ـــ إلى أاصى حد ممكن وعملي ـــ استخدام ق كت
المالومات لدعم ال افذة الواحدة.
 .5فتكء ما ابل الظحن
 .5.1ال ي بغي أن طالب الدول األعضار باستخدام عملكات فتكء ما ابل الظحن فكما
يتالق بتص كف التاريفكت والتقككم ال مراي.
 . 5.2دون المساس بحقوق األعضار في استخدام أنواع أخرى من فتكء ما ابل الظحن
غكر لم ظمله الفقرة  5.1يظ ع األعضار على عدم إدخال أو طبكق متطلبات جديدة
بظأن استخدامها.12
 .6استخدام المخلصكن ال مراككن
 . 6.1دون المساس ب وانب السكاست المهمت لدى باض الدول األعضار التي تولى حالكا
دو ا خاصا بالمخلصكن ال مراككن  ،وم ذ دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ ال ي وز
لألعضار الظروع في االستخدام املزامي للمخلصكن ال مراككن.
 . 6.2ي ب على ال دولت من الدول األعضار امشاا بتدابكرها عن استخدام المخلصكن
ال مراككن ونظرها .وأن خطر الل ت فو ا بأي اديالت

رى علكها الحقا.

 . 6.3فكما يتالق بالترخكص للمخلصكن ال مراككن  ،يتاكن على األعضار طبكق اواعد
تسم بالظفافكت والموضوعكت.
 . 7امجرارات المظترات لمراابت الحدود و متطلبات الوثائق الموحدة

12هذه الفقرة الفرعكت ظكر إلى فتكء ما ابل الظحن الذيتغطكه ا فااكت فتكء ما ابل الظحن ،وال م ع عملكات فتكء ما ابل
الظحن إجرار فتكظا ألغراض الصحت والصحت ال با كت .

 . 7.1يتاكن على ال دولت من الدول األعضار  ،فكذا الفقرة  ، 7.2طبكق إجرارات
جمراكت مظترات ومتطلبات وثائق موحدة لإلفراج عن البضائع و خلكصها في اافت
أنحار أ اضكها.
 . 7.2لكس في هذه المادة ما يم ع دولت من الدول األعضار من اآل ي :
أ .اختالف إجرارا ها و متطلبات الوثائق لديها حسب طبكات و نوع البضائع ووسكلت
ال قل.
ب  .اختالف إجرارا ها و متطلبات الوثائق للسلع على أساس إدا ة المخاطر
ج  .اختالف إجرارا ها و متطلبات الوثائق للحصول على إعفار الي أو جزئي
امعفار من الرسوم والضرائب ال مراكت على الوا دات.
د  .طبكق اميداع أو الماال ت ملكترونكت.
هـ  .اختالف إجرارا ها و متطلبات الوثائق بطريقت متسقت مع ا فااكت دابكر الصحت
والصحت ال با كت.
 .8السلع المرفوضت
 .8.1ع د فض لسلطت المختصت في دولت من الدول األعضار البضاعت المستو دة بسبب
االخفاق سمح وفق اوانك ها ولوائحها للمستو د بإعادة شحن أو إ جاع البضائع
المرفوضت إلى المصد أو شخص آخر يحدده المصد  .وع دما يتم إعطار مثل هذا
الخكا ويفظل المستو د في االستفادة م ه خالل فترة ماقولت من الوات ،اد تخذ
السلطت المختصت مسا ا مختلفا عمل للتاامل مع مثل هذه السلع غكر المتوافقت.
 . 9امدخال المؤات للبضائع  /مااملت الداخل والخا ج
أ.

امدخال المؤات للبضائع ي ب على ال دولت من الدول األعضار أن سمح ـــ على ال حو
الم صوص علكه في اوانك ها وأن متها ــ بإدخال السلع إلى الم طقت ال مراكت بإعفار
مظروط ـــ الكا أو جزئكا ـــ من دفع سوم االستكراد والضرائب إذا م جلب هذه السلع
للم طقت ال مراكت ألغراض محددة أو معادة التصدير خالل فترة محددة ،ولم يطرأ
علكها أي غككر باستث ار التلف الاادي و الخسا ة التي لحقت بها نتك ت الستخدامها.

ب.

ماال ت الداخل والخا ج
( ) iي ب على ال دولت عضو أن سمح -على ال حو الم صوص علكه في اوانك ها
ولوائحها ،بماال ت دخول وخروج البضائع .فالبضائع التي يسمح بماال ت خروجها

يمكن إعادة استكرادها بإعفار اامل أو جزئي من ضرائب االستكراد حسب القوانكن
واللوائح المامول بها في الدولت الاضو.
( )iiألغراض هذه المادة ،فإن عبا ة " ماال ت الداخل " ا ي امجرار ال مراي
الذي بموجبه يمكن جلب سلع إلى م طقت ال ما ك ،بإعفار الي أو جزئي من دفع
الرسوم والضرائب ال مراكت على الوا دات أو مؤهلت لرد الرسوم ال مراكت  ،على
أساس أن هذه السلع م هزة للتص كع أو الماال ت أو امصالح للتصدير الحقا.
( ) iiiألغراض هذه المادة ،يظمل مصطلح " ماال ت الخا ج " ا ي امجرار ال مراي
لذي كون البضائع بموجبه حرة التداول في م طقت ال ما ك،
لكتم صديرها مؤاتا للتص كع أو الماال ت أو امصالح في الخا ج ثم يااد
استكرادها.
المادة  : 11حرية العبور
 .1ي بغي أال تصف اللوائح أو امجرارات التي فرضها الدولت فكما يتالق بحرات الابو
بما يلي:
أ .أال يتم طبكقها إذا انتفت ال روف أو األهداف التي أدت إلى اعتمادها أو إذا اان
باممكان التاامل مع ال روف أو األهداف التي غكرت بطريقت

ا يت ماقولت أال

قككدا.
ب  .يتم طبكقها بطريقت من شأنها أن ظكل اكدا مق اا على حرات مرو الابو
"الترانزيت".
 .2ال ي وز اشتراط حرات الابو بدفع أي نوع من الرسوم أو المصروفات المفروضت
بظأن الابو ما عدا سوم ال قل أو لك التي ت اسب مع المصا يف امدا يت المتر بت
على الابو أو مع كلفت الخدمات المقدمت.
 . 3ال ي بغي لألعضار ا خاذ أو فرض أيت اكود طوعكت أو أي دابكر أخرى مماثلت على
حرات الابو  .هذا لدون المساس باللوائح الوط كت الحالكت والمستقبلكت ،والتر كبات
الث ائكت أو متاددة األطراف المتالقت بت كم ال قل بما يتفق مع اواعد م مت الت ا ة
الاالمكت.
 .4يتاكن على ال دولت من الدول األعضار التاامل مع الم ت ات الاابرة بأ اضي دولت
أخرى عضو بطريقت ال قل أفضلكت عن لك التي ستم ح لمثل هذه الم ت ات إذا اانت
اد نقلت من م ظأها إلى وجهتهم دون المرو عبر أ اضي ذلك البلد الاضو اآلخر .

 . 5ظ ع الدول األعضار على وفكر -حكثما اان ذلك ممك ا – ب كت حتكت م فصلت
( مثل الممرات واأل صفت و ما شابه ذلك) لحرات الابو .
 . 6ال ي بغي أن كون الظكلكات  ،ومتطلبات التوثكق و الضوابط ال مراكت ذات الصلت
بحرات المرو أشد وطأة مما هو ضرو ي للقكام باآل ي:
أ .حديد السلع
ب  .ضمان الوفار بمتطلبات الابو .
 . 7فو وضع البضائع حت طائلت الابو والتصريح لها بالمضي ادما من نقطت الم ظأ
في أ اضي الدولت الاضو  ،فإنها لن خضع ألي سوم جمراكت ال ما ك وال سوم
أخكر أو اكود غكر ضرو يت حتى ستكمل عبو ها إلى نقطت وجهتها داخل أ اضي
الدولت الاضو.
 . 8ال طبق الدول األعضار اللوائح الف كت وإجرارات قككم المطابقت في إطا مضمون
اال فااكت
 . 9يتاكن على الدول األعضار السماح والتر كب لوضع ملفات مسبقت وماال ت بكانات
وثائق الابو ابل وصول البضائع.
 . 10فو وصول حرات الابو لمكتب ال ما ك باد خروجها من أ اضي الدولت
الاضو ،ي بغي أن يقوم ذلك المكتب على الفو بإنهار عملكت الابو إذا ما استوفكت
متطلبات الابو .
 . 11.1ع دما طلب الدولت الاضو ضمانت في شكل مبلغ مالي  ،وديات أو غكرها من
التدابكر المالكت المالئمت أو غكر ال قديت 13لحرات الابو  ،فإن مثل هذه الضمانت ي ب
أن يقتصر على ضمان أن المتطلبات ال اشئت عن مثل هذه الحرات في الابو يتم
الوفار بها.
 11.4يتاكن ال دولت من الدول األعضار أن وفر لل مهو المالومات ذات الصلت
التي ستخدمها لتحديد الضمان ،بما في ذلك المااملت الواحدة  ،وع د الضرو ة ،
ضمان الماامالت المتاددة.
 11.5ي وز لكل دولت عضو أن طلب استخدام اوافل ال ما ك أو حراس لحرات الابو
في ال ما ك في ال روف ذات المخاطر الاالكت أو ع دما ال يمكن ضمان االمتثال

13ال يوجد في هذا الظرط ما يم ع دولت من الدول األعضار من اعتماد امجرارات الحالكت التي بموجبها يمكن استخدام وسكلت
ال قل اضمان لحرات في الابو .

لقوانكن ولوائح ال ما ك من خالل استخدام الضمانات .و ظر القواعد الاامت التي
طبق على اوافل ال ما ك أو حراستها ظر وفقا للمادة . 1
 . 12يتاكن على الدول األعضار أن ساى للتااون والت سكق مع باضها الباض بهدف
ازيز حريت الابو  .ويمكن أن يظمل مثل هذا التااون والت سكق  ،على سبكل المثال
ال الحصر ما يلي:
( ) iالرسوم
( iiامجرارات والمتطلبات القانونكت
( )iii.التظغكل الاملي ألن مت الابو .
 . 13يتاكن على ال دولت من الدول األعضار أن ساى لتاككن م سق وط ي للابو قدم
إلكه اافت االستفسا والمقترحات من الدول األعضار األخرى المتالقت بحسن سكر
عملكات الابو .
المادة  : 12التعاون الجمركي
 .1دابكر ظ كع االمتثال والتااون
 . 1.1وافق الدول األعضار على أهمكت ضمان أن الت ا يد اون امتثالهم
لاللتزامات  ،و ظ كاهم لالمتثال الطوعي للسماح للمستو دين بإجرار التصحكح الذا ي
دون جزارات في ال روف المالئمت ،و طبكق دابكر االمتثال ال خاذ دابكر أاوى على
الت ا الذين ال يمتثلون.14
 . 1.2ظ ع الدول األعضار على بادل المالومات بظأن أفضل المما سات في إدا ة
االمتثال لل ما ك ،بما في ذلك عن طريق ل ت سهكل الت ا ة .ويظ ع األعضار على
التااون بظأن التوجكه الف ي أو المساعدة في ب ار القد ات ألغراض إدا ة دابكر االمتثال
 ،و ازيز فاالكتها .
 .2بادل المالومات
 . 2.1ع د الطلب ،وب ار على أحكام هذه المادة  ،يتاكن على الدول األعضار بادل المالومات
الم صوص علكها في الفقرة  6ب  .أو ج  .أو االث كن ماا لغرض التحقق من إعالن استكراد
أو صدير في حاالت محددة حكث وجد أسباب ماقولت للظك في صدق أو دات امعالن.

14الهدف الاام لهذا ال ظاط هو خفض و كرة عدم االمتثال ،و بالتالي
الحد من الحاجت إلى بادل المالومات ساكا لتحقكق امنفاذ.

 . 2.2ي ب على ال دولت من الدول األعضار إخطا الل ت بتفاصكل جهت ا صالها من أجل
بادل هذه المالومات.
 3التحقق
ال ي وز ألي دولت من الدول األعضار قديم طلب للحصول على مالومات إال باد اكامها
بإجرارات التحقق الم اسبت معالن االستكراد أو التصدير و باد فحص الوثائق المتاحت ذات
الصلت.
 4الطلب
 .4.1ي ب على الدولت الاضو التي قدم الطلب أن حر طلبا خطكا للدولت التي قدم لها الطلب
على و ق أو الوسائل املكترونكت بلغت ماتمدة في م مت الت ا ة الاالمكت أو لغت أخرى متضم ا
ما يلي :
أ .المسألت صلب الموضوع بما في ذلك – ما أمكن  -الرام المتسلسل معالن التصدير مطابقا
معالن االستكراد المطلوب.
ب  .الغرض الذي من أجله ساى الدولت الاضو للحصول على المالومات أو الوثائق ،
ج با إلى ج ب مع أسمار و فاصكل جهات اال صال لألشخاص الذي يتالق بهم الطلب
إذا اانوا ماروفكن.
ج  .قديم أاكد  15للتحقق – حكثما اان ذلك م اسبا – ع دما طلبه دولت من الدول األعضار.
د  .المالومات المحددة أو الوثائق المطلوبت
ه  .هويت المكتب الذي أصد الطلب؛
و  .إشا ة إلى أحكام القانون الداخلي للدولت الاضو التي ادمت الطلب و ال ام القانوني الذي
يحكم جمع و حمايت واستخدام وإفظار المالومات السريت والبكانات الظخصكت.
 . 4.2إذا اانت الدولت الاضو التي ادمت الطلب لكست في وضع يمك ها من االمتثال ألي من
الفقر كن الفرعكتكن من الفقرة  4.1ي ب أن يحدد ذلك في الطلب.
= 5الحمايت والسريت
 .5.1قوم الدولت الاضو مقدمت الطلب ،بموجب الفقرة  5.2بما يلي:
أ .إمساك اافت المالومات أو الوثائق المقدمت من الدولت التي ادم لها الطلب بثقت امت وم حها على
األال على نفس المستوى من الحمايت و السريت الذي يتوفر لها بمقتضى القانون الداخلي و ال ام
15اد يظمل ذلك المالومات ذات الصلت بظأن التحقق الذي م بموجب الفقرة  . 12.3ومثل
هذه المالومات ي ب أن كون خاضات لمستوى من الحمايت والسريت حددها الدولت الاضو التي

ري التحقكق.

القانوني للدولت الاضو لتي ادم لها الطلب اما
وصفته بموجب الفقر كن  6.1ب .و  6.1ج.
=ب  .قديم المالومات أو الوثائق إلى السلطات ال مراكت التي تاامل مع
المسألت الما كت فقط واستخدام المالومات أو الوثائق للغرض الم صوص علكه في الطلب فقط
ما لم وافق الدولت التي ادم لها على ذلك خطكا.
=ج  .أال كظف المالومات أو الوثائق دون الحصول على موافقت خطكت من الدولت التي ادم لها
الطلب.
د  .عدم استخدام أي مالومات أو وثائق لم يتم التحقق م ها من الدولت الاضو الطالبت الاضو
ااامل حاسم نحو قلكل الظكوك في أي ظرف من ال روف.
هـ .احترام أي ظروف خاصت حددها الدولت التي يقدم لها الطلب بظأن طلب
االحتفاظ والتخلص من المالومات أو الوثائق السريت والبكانات الظخصكت.
و  .خطر الدولت التي يقدم لها الطلب -ب ار على طلبها -بكافت القرا ات وامجرارات المتخذة
بظأن األمر نتك ت للمالومات أو المست دات المقدمت.
 . 5.2اد كون الدولت الاضو مقدمت الطلب ااد ة بموجب اانونها المحلي و ن امها القانوني
لالمتثال
ألي من الفقرات الفرعكت من الفقرة  .5.1فإذا اان األمر اذلك  ،يتاكن على الدولت الاضو مقدمت
الطلب حديد ذلك في الطلب.
 . 5.3ي ب على الدولت التي ادم لها الطلب مااملت أي طلب ،ومالومات حقق ستلمها في إطا
الفقرة  4على األال ب فس المستوى من الحمايت والسريت التي م حها
الدولت مقدمت الطلب لمالوما ها المماثلت.
 6وفكر المالومات
 . 6.1بموجب أحكام هذه المادة  ،ي ب على الدولت التي ادم لها الطلب القكام بما يلي فو ا:
أ .الرد خطكا  ،بوسائط و اكت أو إلكترونكت.
ب  .وفكر مالومات محددة على ال حو المبكن في إعالن االستكراد أو التصدير ،أو
امعالن  -بقد ما هو متاح – بامضافت إلى وصف لمستوى
الحمايت والسريت المطلوب من الدولت الاضو مقدمت الطلب.
ج  .ع د الطلب  ،وفكر المالومات المحددة على ال حو المبكن في الوثائق التالكت  ،أو
الوثائق المقدمت دعما معالن استكراد أو صدير ،بقد ما

هو متاح  :الفا و ة الت ا يت  ،اائمت التغلكف  ،شهادة الم ظأ و بولكصت الظحن على الظكل الذي
ادمت به  ،سوار اانت و اكت أو إلكترونكت  ،مع وصف
لمستوى الحمايت والسريت المطلوبت من الدولت الاضو الطالبت.
د  .التأاد من أن الوثائق المقدمت هي نسخ صحكحت.
ه  .قديم المالومات أو االست ابت للطلب  -إلى أاصى حد ممكن -
في غضون  90يوما من ا يخ الطلب.
 . 6.2اد طلب الدولت الاضو التي يقدم لها الطلب  -في إطا اانونها المحلي و ن امها القانوني ،
أاكدا ابل وفكر المالومات أن المالومات المحددة لن ستخدم ادلكل في
التحقكقات ال ائكت  ،وامجرارات القضائكت  ،أو في إجرارات غكر جمراكت دون
إذن خطي من الدولت التي يقدم لها الطلب .إذا اانت الدولت الاضو مقدمت الطلب في وضع ال
يسمح لها التي طلب لكست في وضع يسمح لها
باالمتثال لهذا الظرط ي بغي أن حدد ذلك للدولت التي يقدم لها الطلب.
 7أجكل أو فض الطلب
 . 7.1ال ي وز للدولت الاضو التي يقدم لها الطلب أجكل أو فض جزر أو ال الطلب لتقديم
المالومات و ي ب أن بلغ الدولت الاضو مقدمت الطلب بأسباب للقكام بذلك  ،حكث:
أ .سككون ذلك مخالفا للمصلحت الاامت على ال حو المبكن في القانون المحلي وال ام القانوني
في الدولت التي يقدم لها الطلب.
ب  .يم ع اانونها الداخلي و ن امها القانوني إفظار المالومات .في مثل هذه الحالت
ي ب قدم للدولت مقدمت الطلب نسخت من المرجع المحدد ذي الصلت.
ج  .وفكر المالومات اد ياكق إنفاذ القانون أو التدخل بالتحقكق امدا ي أو القضائي أو المالحقت.
د  .مطلوب موافقت المستو د أو المصد بموجب القانون المحلي و ال ام القانوني
التي يحكم جمع و حمايت واستخدام و اظف مالومات سريت أو بكانات شخصكت و عدم الحصول
على الموافقت.
هـ  .يتم لقي طلب الحصول على مالومات باد انقضار الظرط القانوني للدولت التي يقدم لها
الطلب
الستبقار الوثائق.
 . 7.2في ظروف الفقرة  5.2 ،4.2أو  6.2فإن فكذ مثل هذا الطلب يكون
بالسلطت التقديريت للدولت الاضو التي يقدم لها الطلب.

 8المااملت بالمثل
إذا اانت الدولت مقدمت الطلب رى أنه سككون من غكر الممكن االمتثال لطلب مماثل
في حال اان مثل هذا الطلب مقدم من ابل الدولت الاضو التي ادم لها الطلب  ،أو إذا اانت لم فذ
باد هذه المادة  ،فإن علكها أن بكن هذه الحقكقت في طلبها  .فكذ مثل هذا الطلب يكون وفقا لتقدير
الدولت الاضو التي يقدم لها الطلب.
 9الابر امدا ي
 . 9.1ي ب على الدولت الاضو مقدمت الطلب أن أخذ باكن االعتبا الموا د المر بطت بها و
أثكرات التكلفت مدا ة الدولت التي يقدم لها الطلب ااست ابت لطلبات الحصول على المالومات.
يتاكن على الدولت مقدمت الطلب ال ر اسبكا بكن الفائدة المالكت في متابات طلبها وال هود
المبذولت من ابل الدولت التي يقدم لها الطلب في قديم المالومات .
 . 9.2إذا لقت الدولت التي يقدم لها الطلب عددا ال يمكن السكطرة علكه من طلبات الحصول
على المالومات  ،أو طلب للحصول على مالومات في نطاق ال يمكن السكطرة علكها من
واحد أو أاثر من األعضار وغكر ااد ة على لبكت مثل هذه الطلبات في غضون فترة
زم كت ماقولت اد طلب من واحد أو أاثر من الدول األعضار المقدمت لطلبات إعطار
األولويت بهدف اال فاق على الحد الاملي ضمن اكود موا دها .وفي عدم وجود نهج متفق
علكه بصو ة متبادلت  ،ي ب فكذ هذه الطلبات ب ار على السلطت التقديريت للدولت التي
يقدم لها الطلب على أساس نتائج حديد األولويات الخاصت بها.
 10القيود
ال ي بغي مطالبت الدولت التي يقدم لها الطلب بما يلي:
أ .اديل صكغت إجرارات أو إعالنات استكرادها أو صديرها.
ب  .طلب وثائق أخرى غكر لك المقدمت مع إعالن االستكراد أو التصدير حسبما هو م صوص
علكه في الفقرة  6ج.
ج  .بدر التحقكقات للحصول على المالومات.
د  .اديل فترة االحتفاظ بمثل هذه المالومات.
هـ  .إدخال الوثائق الو اكت باد استخدام الوثائق املكترونكت.
و  .رجمت المالومات
ز  .التحقق من دات المالومات ؛
ح  .وفكر المالومات التي من شأنها المساس بالمصالح الت ا يت المظروعت
لظراات ماك ت ،سوار أاانت عامت أو خاصت.

 11االستخدام أو الكظف غكر المصرح به
 . 11.1في حالت وجود أي خرق لظروط االستخدام أو الكظف عن المالومات المتبادلت
بموجب هذه المادة ،ي ب على الدولت الاضو الطالبت التي لقت المالومات أن قوم على وجه
السرعت
بتمرير التفاصكل غكر المصرح باستخدامها أو الكظف ع ها للدولت التي ادم لها الطلب والتي
ادمت المالومات و قوم باآل ي:
أ .ا خاذ التدابكر الالزمت لماال ت الخرق.
ب  .ا خاذ التدابكر الالزمت لم ع حدوث أي خرق في المستقبل
ج  .إخطا الدولت الاضو التي ادم لها الطلب بالتدابكر المتخذة بموجب الفقرات الفرعكت أ .و ب .
 . 11.2ي وز للدولت الاضو التي ادم لها الطلب الكق التزاما ها

اه الدولت الاضو التي ادمت

الطلب بموجب هذه المادة إلى حكن حقكق التدابكر الم صوص علكها في الفقرة . 11.1
 12اال فااكات الث ائكت وامالكمكت
 . 12.1لكس في هذه المادة ما يم ع أحد األعضار من الدخول في ا فااكت ث ائكت ،
أومتاددة األطراف  ،أو إالكمكت أو المحاف ت علكها لتقاسم أو بادل المالومات والبكانات
ال مراكت،
بما في ذلك على أساس آمن وسريع مثلما هو على أساس لقائي أو ابل وصول
الظح ت.
 . 12.2لكس في هذه المادة ما يمكن أويله على أنه يغكر أو يؤثر على حقوق أو التزامات
األعضار
بموجب هذه اال فااكات الث ائكت أو متاددة األطراف أو امالكمكت لت كم بادل المالومات والبكانات
ال مراكت في إطا مثل هذه اال فااكات األخرى.
المادة  : 13التر كبات المؤسسكت
 1ل ت سهكل الت ا ة
 . 1.1بهذا م أسكس ل ت سهكل الت ا ة.
 . 1.2كون الل ت مفتوحت لمظا ات جمكع الدول األعضار و تخب ئكسها  .و تمع الل ت
حسب الحاجت وما يمكن صو ه من األحكام ذات الصلت في هذه
اال فااكت  ،ولكن على األال مرة واحدة في الس ت ،بغرض م ح األعضار فرصت
للتظاو بظأن أي مسائل تالق بت فكذ هذه اال فااكت أو ازيز

أهدافها .تولى الل ت فكذ المسؤولكات الموالت إلكها بموجب هذه
اال فااكت أو من ابل األعضار .و ؤسس الل ت اواعدها الخاصت بإجرارا ها.
 . 1.3ي وز لل ت إنظار هكئات فرعكت حسب الضرو ة .و قدم ال هذه الهكئات
قا يرها لل ت.
 . 1.4تخذ الل ت إجرارات لتبادل المالومات مع األعضار بأفضل الطرق ع د الضرو ة.
. 1.5

ل الل ت على ا صال وثكق مع الم مات الدولكت األخرى في الحصول على

أفضل ال صائح المتاحت لت فكذ و إدا ة هذه اال فااكت  ،ومن أجل
التأاكد على عدم وجود ازدواجكت في ال هود و

ب ذلك .ولتحقكق هذه الغايت ي وز لل ت أن

دعو
ممثلي هذه الم مات أو الهكئات التابات لها إلى:
أ .حضو اجتماعات الل ت
ب  .م ااظت مسائل محددة تالق بت فكذ هذه اال فااكت.
 . 1.6ستارض الل ت مسا و فكذ هذه اال فااكت باد أ بع س وات
من دخولها حكز الت فكذ ،وبصو ة دو يت باد ذلك.
 . 1.7ظ ع الدول األعضار على طرح أسئلت أمام الل ت تالق بالقضايا ذات الصلت
بت فكذ و طبكق هذه اال فااكت.
 . 1.8ظ ع الل ت و امل على سهكل الم ااظات اآلنكت بكن األعضار عن اضايا محددة
بموجب هذه اال فااكت بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفكن على وجه السرعت.
 2الل ت الوط كت لتسهكل الت ا ة
ي ب على ال دولت من الدول األعضار إنظار ل ت وط كت لتسهكل الت ا ة أو
اكن آلكت اائمت لتسهكل ال من الت سكق المحلي و فكذ
أحكام هذه اال فااكت.
القسم الثاني
أحكام المااملت الخاصت والتفضكلكت لألعضار من الدول ال امكت
والدول األال نموا
 1المبادئ الاامت
 . 1.1فذ األحكام الوا دة في المواد من  1إلى  12من هذه اال فااكت
بواسطت الدول ألعضار من الدول ال امكت والدول األال نموا
وفقا لهذا القسم الذي يست د على طرق متفق علكها في الملحق (د) لال فاق امطا ي بتا يخ يولكو

 ) WT/L/579 ( 2004والفقرة  33والملحق (هـ) من إعالن هونغ اونغ الوزا ي( WT /
.) MIN (05 ) / DEC
 . 1.2ي بغي قديم المساعدة والدعم لب ار القد ات 16لمساعدة الدول ال امكت والدول األال نموا
فكذا ألحكام هذه اال فااكت  ،وفقا لطبكاتها وم الها .وي بغي بط مدى و واكت فكذ أحكام هذه
األحكام بت فكذ اد ات األعضار من الدول ال امكت و الدول األال نموا .وع دما ال زال دول
أعضار من الدول ال امكت أو الدول األال نموا فتقر إلى القد ات الالزمت  ،لن كون ه اك حاجت
لت فكذ األحكام الما كت إلى حكن ااتساب القد ة على الت فكذ .
 . 1.3سوف يطلب فقط من الدول األعضار األال نموا التاهد بالتزامات
بقد ما يتفق مع احتكاجا ها الفرديت الت مويت والمالكت والت ا يت أو اد ا ها امدا يت والمؤسسكت.
 . 1.4طبق هذه المبادئ في إطا األحكام الوا دة في القسم الثاني .
 2فئات األحكام
 . 2.1ه اك ثالث فئات من األحكام على ال حو التالي :
أ .الفئت (أ) تضمن األحكام التي حدد ها الدول األعضار من الدول ال امكت أو الدول األال نموا
للت فكذ ع د دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ أو في حال الدول األعضار من الدول االال نموا خالل
عام واحد
.
الفئت (ج) للدول ال امكت األعضار
ج  .ع د دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ  ،يتاكن على ال دولت نامكت من الدول األعضار
إخطا الل ت باألحكام التي حدد ها في الفئت (ج) و قابل التوا يخ التقريبكت للت فكذ .وألغراض
الظفافكت ي بغي أن تضمن امخطا ات التي يتم سلكمها مالومات عن المساعدة والدعم لب ار
القد ات الذي حتاجه الدولت الاضو من أجل الت فكذ.17
د  .في غضون س ت و احده باد دخول اال فااكت حكز الت فكذ ،يتاكن على الدول ال امكت األعضار
و الدول المانحت األعضار ذات الصلت  ،ومع مراعاة التر كبات القائمت بالفال ،وامخطا ات عمال

16ألغراض هذه اال فااكت اد تخذ " المساعدة والدعم لب ار القد ات شكل المساعدة الف كت أو المالكت أو أي شكل من أشكال
المساعدة يتفق علكه بصفت مظترات.
 17يمكن للدول األعضار أيضا ضمكن مالومات عن خطط أو مظا يع وط كت لت فكذ سهكل الت ا ة ؛
والوااالت أو ال هات المحلكت المسؤولت عن الت فكذ أو االث كن ماا ،و ال هات المانحت التي اد كون الدولت الاضو اد ا خذت ر كبات
ماها لتقديم المساعدة .

بالفقرة  10.1والمالومات المقدمت عمال
باد دخول اال فااكت حكز الت فكذ ،على ال حو الم صوص علكه في الفقرة . 3
ب  .تضمن الفئت (ب) األحكام التي حدد ها دولت عضو من الدول ال امكت أو الدول األال نموا
للت فكذ في موعد باد فترة انتقالكت من الوات باد دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ على ال حو
الم صوص علكه في الفقرة . 4
ج  .الفئت (ج) تضمن األحكام التي حدد ها الدول األعضار من الدول ال امكت الدول األال نموا
للت فكذ في موعد باد فترة انتقالكت من الوات باد دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ و تطلب ااتساب
اد ة الت فكذ من خالل وفكر المساعدة والدعم لب ار القد ات على ال حو الم صوص علكه في
الفقرة . 4
 . 2.2ي بغي على ال واحدة من الدول األعضار من الدول ال امكت و الدول األال نموا أن حدد
ب فسها – وعلى أسس فرديت -األحكام التي يتم بها ذلك في إطا ال واحدة من الفئات (أ) و (ب)
و (ج).
 3امخطا بالفئت (أ) و فكذها
 .3.1ع د دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ ،ي ب على ال دولت من األعضار من الدول ال امكت
فكذ
التزاما ها نحو الفئت (أ)  .وبذلك صبح االلتزامات في الفئت( أ) جزرا ال يت زأ من هذه اال فااكت.
 . 3.2ي وز للدولت الاضو من الدول األال إخطا الل ت باألحكام التي حدد ها في الفئت (أ)
لمدة عام واحد باد بدر دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ .و بذلك كون التزامات ال دولت من
الدول األعضار من الدول ال امكت حت الفئت (أ) جزرا ال يت زأ من هذا اال فااكت.
 4امخطا بالتوا يخ ال هائكت لت فكذ الفئتكن (ب ) و (ج)
 .4.1فكما يتالق باألحكام التي لم حددها الدول األعضار من الدول ال امكت ضمن الفئت (أ) ي وز
للدولت الاضو أخكر فكذها وفقا الاملكت الم صوص علكها في هذه الفقرة.
الفئت (ب) للدول األعضار من الدول ال امكت
أ .ع د بدر دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ  ،يتاكن على ال دولت من الدول األعضار من الدول
ال امكت أن خطر الل ت باألحكام التي خصصتها في الفئت (ب) والتوا يخ التقريبكت للت فكذ.18
ب  .في موعد ال يت اوز س ت من ا يخ دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ يتاكن على ال دولت من

18امخطا ات التي يتم سلكمها يمكن أن ظمل أيضا أي مالومات أخرى راها الدولت التي خطر بها م اسبت .و ظ ع الدول
األعضار على قديم مالومات عن الواالت أو ال هت المحلكت المسؤولت عن
الت فكذ.

الدول األعضار من الدول ال امكت إخطا الل ت بالتوا يخ المحددة لت فكذ األحكام التي حدد ها في
الفئت (ب) .وإذا أت الدولت الاضو من الدول ال امكت ابل حلول هذا التا يخ أنها بحاجت لوات
إضافي لإلخطا بتوا يخها المحددة ي وز لهذه الدولت أن طلب من الل ت مديد الفترة الزم كت
بمدة كفي لإلخطا بتوا يخهابالفقرة الفرعكت (ج) أعاله ،ي ب علكها قديم مالومات إلى الل ت
الما كت
عن التر كبات التي مت المحاف ت علكها أو م الدخول فكها والتي هي ضرو يت لتقديم المساعدة
و
الدعم لب ار القد ات لتمككن فكذ الفئت (ج)19وي ب على الدول ال امكت األعضار المظا ات إخطا
الل ت على وجه السرعت بمثل هذه التر كبات.
و دعو الل ت أيضا ال هات المانحت غكر األعضار لتقديم مالومات عن التر كبات القائمت
أو التي م إبرامها .
هـ .خالل  18شهرا من ا يخ قديم المالومات الم صوص علكها في الفقرة الفرعكت
 4.1د  ، .قوم الدول المانحت األعضار والدول ال امكت األعضار الما كت بإبالغ الل ت عن التقدم
الذي م إحرازه في قديم المساعدة والدعم .وي ب على ال
دولت من الدول ال امكت األعضار ،في الوات نفسه ،امخطا بقائمتها للمواعكد ال هائكت
للت فكذ.
 . 4.2فكما يتالق بتلك األحكام التي لم حددها دولت من الدول األعضار األال نموا في إطا الفئت
(أ) ي وز للدول األعضار األال نموا أخكر الت فكذ وفقا للاملكت الم صوص علكها في هذه الفقرة.
الفئت (ب) للدول األعضار األال نموا
أ .في موعد ال يت اوز س ت واحدة باد دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ ،ي ب على الدولت الاضو
األال نموا إخطا الل ت بأحكامها للفئت (ب)واد خطر بالتوا يخ التقريبكت لت فكذ هذه األحكام ،
مع األخذ في االعتبا المرونت في حساب الحد األاصى للدول األعضار األال نموا.
ب  .في موعد ال يت اوز س تكن من ا يخ امخطا الم صوص علكها في الفقرة الفرعكت أ.
أعاله  ،يتاكن على ال دولت من الدول األعضار األال نموا إخطا الل ت لتأاكد
حديدات األحكام وامخطا بمواعكد الت فكذ .وإذا أت الدولت الاضو األال نموا

19مثل هذه التر كبات كون بظروط متفق علكها  ،سوار على الصاكد الث ائي أو من خالل الم مات الدولكت الم اسبت ،بما
يتفق مع الفقرة . 9.3

ابل هذا الموعد  ،حاجتها لوات إضافي لإلخطا بالمواعكد ال هائكت ،ي وز للدولت الاضو أن
طلب من الل ت التمديد لمدة اافكت لإلخطا بتوا يخها.
الفئت (ج) للدول األعضار األال نموا
ج  .ألغراض الظفافكت و سهكل التر كبات مع ال هات المانحت  ،ي ب على ال دولت من الدول
األعضار االال نموا باد س ت واحدة من دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ بإخطا األعضار
باألحكام التي خصصتها في الفئت (ج) مع األخذ في االعتبا
أاصى د جات المرونت بال سبت للدول األعضار األال نموا.
د  .باد س ت واحدة من التا يخ الم صوص علكه في الفقرة الفرعكت ج  .أعاله  ،على الدول األال
نموا قديم مالومات عن المساعدة و الدعم لب ار القد ات التي حتاجها الدولت الاضو للت فكذ.20
هـ .في غضون س تكن باد امخطا بموجب الفقرة الفرعكت د  .أعاله ،قوم الدول األعضار األال
نموا والدول األعضار المانحت ذات الصلت  ،مع األخذ في االعتبا المالومات
المقدمت عمال بالفقرة الفرعكت د  .أعاله ،ي ب علكها وفكر مالومات
لل ت عن التر كبات التي مت المحاف ت علكها أو التي أدخلت الالزمت
لتقديم المساعدة والدعم لب ار القد ات لتمككن فكذ
الفئت (ج)21.و ي ب على الدول االال نموا المظا ات أن خطر الل ت على وجه السرعت عن مثل
هذه التر كبات .وفي الوات نفسه قوم الدولت الاضو االال نموا بامخطا بمواعكد قريبكت لت فكذ
التزامات الفئت (ج) التي غطكها ر كبات المساعدة .اما دعو الل ت أيضا
ال هات المانحت غكر األعضار لكي قدم مالومات عن التر كبات القائمت والتي أبرمت.
و  .في غضون  18شهرا من ا يخ قديم المالومات الم صوص علكها في الفقرة الفرعكت
( 4.2هـ ، ).قوم الدول األعضار المانحت ذات الصلت والدول األال نموا الما كت
بإبالغ أعضار الل ت عن التقدم الذي م احرازه في قديم المساعدة و
الدعم .وفي الوات نفسه قوم ال دولت من الدول ال امكت األعضار بامخطا بقائمتها للمواعكد
ال هائكت للت فكذ.
 . 4.3ي بغي على الدول ال امكت األعضار والدول األعضار األال نموا األعضار التي واجه

20اد ضمن الدول األعضار أيضا مالومات بظأن خطط ومظا يع الت فكذ الوط كت لتسهكل الت ا ة و
مالومات عن الوااالت وال هات المحلكت المسؤولت عن الت فكذ ،وال هات المانحت التي اد كون الدولت الاضو اد بت ماها بالفال لتقديم
المساعدة.

 21كون مثل سوهذهالتر كبات بظروط متفق علكها  ،سوار على الصاكد الث ائي أو من خالل الم مات الدولكت الم اسبت بما
يتفق مع الفقرة .9.3

صاوبات في قديم مواعكد نهائكت للت فكذ ضمن المواعكد ال هائكت المحددة في الفقر كن 4.1
و  4.2بسبب عدم وجود دعم من ال هات المانحت أو عدم إحراز قدم في وفكر المساعدة و
الدعم ي ب علكها إخطا الل ت في أارب وات ممكن ابل انتهار لك المواعكد .
وافق الدول األعضار على التااون للمساعدة في ماال ت هذه الصاوبات ،مع األخذ باكن
االعتبا
ال روف الخاصت والمظاال الخاصت التي واجه الدول األعضار الما كت  .و قوم الل ت،
حسب الضرو ة ،با خاذ امجرارات الالزمت لماال ت الصاوبات بما في ذلك ،ع د الضرو ة ،من
خالل مديد المواعكد ال هائكت للدول األعضار الما ككن بامخطا بمواعكدهم ال هائكت .
 . 4.4ابل ثالثت أشهر من الموعد ال هائي الم صوص علكه في الفقرة ( 4.1ب) أو ( 4.1هـ)  ،أو
في حالت فقرة الدولت الاضو األال نموا  4.2ب  .أو  4.2و  ،.قوم األمانت بتذاكر الدولت الاضو
إذا اان هذا الاضو لم يخطر بموعده ال هائي لت فكذ األحكام التي حددها في الفئت (ب) أو (ج) ،
وإذا لم حتج الدولت الاضو على الفقرة  4.3أو الفقرة  4.1ب ، .أو في حالت فقرة الدول األعضار
األال نموا  4.2ب  ، .على مديد الموعد ال هائي و ال يزال ال يخطر موعد نهائي للت فكذ ،ي ب
على الاضو فكذ األحكام في غضون س ت واحدة باد الموعد ال هائي الم صوص علكه في الفقرة
ب  . 4.1أو  4.1هـ  ، .أو في حالت الدول األعضار األال نموا الفقرة  4.2ب البالد  .أو  4.2و .
 ،أو التي م مديدها بموجب الفقرة . 4.3
 .4.5في موعد ال يت اوز  60يوما باد ا يخ امخطا بالمواعكد ال هائكت لت فكذ
الفئت (ب) و الفئت (ج) وفقا للفقر كن  4.2 ،4.1أو  ، 4.3قوم الل ت
بمالح ت المالحق التي حتوي على التوا يخ ال هائكت لكل عضو لت فكذ أحكام
الفئت (ب) والفئت (ج)  ،بما في ذلك حديد المواعكد بموجب الفقرة ، 4.4
مما ي ال هذه المالحق جزرا ال يت زأ من هذه اال فااكت..
 5آلكت امنذا المبكر  :مديد وا يخ الت فكذ لألحكام في الفئات (ب) و (ج)
.5.1
أ .الدولت من الدول ال امكت أو األال نموا األعضار ممن اتبر نفسها ااني صاوبات في فكذ
الحكم الذي حدد ه في الفئت (ب) أو الفئت (ج) حسب التا يخ ال هائي المحدد بموجب الفقرة 4.1
ب  .أو  4.1هـ  ، .أو في حالت فقرة الدول األعضار األال نموا  4.2ب  .أو  4.2و  ، .و ي بغي
إخطا الل ت .ي ب على الدول ال امكت إخطا الل ت في وات الحق ال يت اوز 120
يوما ابل انتهار موعد الت فكذ  .وي ب على الدول األال نموا إخطا

الل ت في موعد ال يت اوز  90يوما ابل هذا التا يخ .
ب  .ي ب أن يوضح إخطا الل ت الموعد ال ديد الذي تواع فكه الدولت ال امكت أو الدولت االال
نموا أن كون فكه ااد ة على فكذ الحكم الما ي .ويبكن امخطا أيضا أسباب لكس ابل المساعدة
المتواات أو امضافكت في ب ار القد ات.
 . 5.2ع دما طلب دولت من الدول ال امكت واتا إضافكا للت فكذ ال يت اوز  18شهرا أو طلب دولت
من الدول االال نموا األعضار واتا إضافكا ال يت اوز  3س وات ،يحق للدولت الاضو التي طلب
ذلك الحصول على مثل هذا الوات امضافي دون أن تخذ ال ت أي إجرار.
 . 5.3ع دما اتبر دولت من الدول ال امكت أو الدول األال نموا األعضار أنها حتاج لتمديد أول
أطول من ذلك الم صوص علكه في الفقرة  5.2أو ثان أو أي مديد الحق  ،يتاكن علكها سلكم
طلب لل ت طلب فكه التمديد ويحتوي على المالومات
الموضحت في الفقرة  5.1ب  .في موعد ال يت اوز  120يوما للدول ال امكت ،و  90يوما بال سبت
للدول األال نموا ابل انتهار ا يخ الت فكذ ال هائي األصلي
أو التا يخ الذي م التمديد به الحقا.
. 5.4

ر الل ت باكن الاطف لم ح طلبات التمديد آخذة باكن االعتبا لل روف المحددة للدولت

الاضو التي ادمت الطلب .و ظمل هذه ال روف الصاوبات و التأخكر في الحصول على
المساعدة.
 6فكذ الفئت (ب) و الفئت (ج)
 . 6.1وفقا للفقرة  ، 1.2إذا استوفت الدولت الاضو ال امكت أو األال نموا
امجرارات الم صوص علكها في الفقرة الفرعكت  4.1أو  4.2و
الفقرة  ،5ولم يتم م ح التمديد المطلوب وواجهت الدولت الاضو ال امكت
أو األال نموا ظروفا غكر متواات
م ع من الحصول على مديد بموجب الفقرة  ،5و أت ب فسها أنها فتقر للقد ة على فكذ الحكم
بموجب الفئت (ج) ،يتاكن على لك الدولت أن خطر الل ت بادم مقد ها على
فكذ األحكام ذات الصلت .
 . 6.2ؤسس ل ت سهكل الت ا ة على الفو فريق خبرار  ،وفي اافت األحوال
في موعد ال يت اوز  60يوما باد لقي الل ت امخطا المقدم من الدولت الاضو ال امكت أو األال
نموا .و يفحص فريق الخبرار القضكت ،و يقدم وصكته إلى الل ت في غضون  120يوما من
كوي ها.

 . 6.3يتألف فريق الخبرار من خمست أشخاص مستقلكن  ،مؤهلكن ماما في م االت
سهكل الت ا ة و المساعدة و الدعم لب ار القد ات .ويضمن ظككل فريق الخبرار
التوازن بكن مواط ي الدول ال امكت و الدول المتقدمت األعضار .
وع د مظا ات عضو من الدول األال نموا يظمل فريق الخبرار واحد على األال
من مواط ي الدول األال نموا  .إذا لم وافق الل ت على ظككل
فريق الخبرار في غضون  20يوما من أسكسها ،يحدد المدير الاام  ،بالتظاو مع
ئكس الل ت ظككل فريق الخبرار وفقا لظروط هذه الفقرة.
 . 6.4يضع فريق الخبرار اعتبا ا للتقككم الذا ي الذي أجر ه الدولت الاضو بظأن نقص القد ات
ويقدم وصكت إلى ل ت سهكل الت ا ة  .وع د ال ر في وصكت فريق الخبرار
المتالقت بدولت من الدول األعضار األال نموا قوم الل ت  -ما
أمكن با خاذ امجرارات التي من شأنها سهكل ااتساب القد ة المستدامت على الت فكذ.
 .6.5ي ب أال خضع الدولت الاضو مجرارات في إطا فاهم سويت ال زاعات
حول هذه القضكت م ذ وات إخطا الدولت الاضو ال امكت الل ت با زها
عن فكذ األحكام ذات الصلت وحتى موعد االجتماع األول لل ت باد لقكها
لتوصكت فريق الخبرار .وفي ذلك االجتماع،

ر الل ت في

وصكت فريق الخبرار .وبال سبت للدولت الاضو األال نموا فإن الحكثكات بموجب فاهم سويت
ال زاعات ال ي طبق الحكم الما ي م ذ ا يخ إخطا الل ت بادم اد ها على فكذ الحكم وحتى
تخذ الل ت
ارا ا بظأن هذه المسألت ،أو في غضون  24شهرا باد حديد أول اجتماع لل ت
أعاله ،أيهما أسبق .

 . 6.6ع د عدم مقد ة الدولت الاضو األال نموا على فكذ التزامات الفئت (ج)
يتاكن علكها إبالغ الل ت و إ باع امجرارات الم صوص علكها في الفقرة . 6
 7االنتقال بكن الفئتكن (ب) و (ج)
 . 7.1الدول ال امكت األعضار والدول األال نموا األعضار ممن ادمت إخطا ا
في إطا الفئتكن (ب) و (ج) اد حول األحكام بكن ها كن الفئتكن من خالل
قديم إخطا إلى الل ت .حكث يقترح األعضار االنتقال من حكم
الفئت (ب) إلى (ج) ي ب على الاضو قديم مالومات عن المساعدة و الدعم الالزم

لب ار القد ات.
 . 7.2في حال اانت ه اك حاجت لوات إضافي لت فكذ حكم نتك ت لالنتقال من الفئت (ب) إلى الفئت
(ج)ي وز للاضو ما يلي :
أ .استخدام أحكام الفقرة  ،5بما في ذلك فرصت لتمديد لقائي.
ب  .طلب فحص من ابل الل ت لطلب الدولت الاضو للحصول على وات اضافي
لت فكذ الحكم  ،وإذا لزم األمر ،للحصول على المساعدة والدعم لب ار القد ات
ب ار  ،بما في ذلك إمكانكت المراجات و وصكت فريق الخبرار
بموجب الفقرة .6
ج  .في حالت الدولت الاضو األال نموا ،ستلزم الموافقت علي أي ا يخ جديد ألاثر من أ بع
س وات باد التا يخ األصلي الذي م امخطا به في إطا الفئت (ب) موافقت من الل ت .بامضافت
إلى ذلك ،حتاج الدولت االال نموا الل ور إلى الفقرة  . 5من المالوم أن المساعدة و الدعم لب ار
القد ات
المطلوبت لدولت عضو من الدول األال نموا مثل هذا االنتقال.
 8فترة السماح لطلب التفاهم بظأن القواعد وامجرارات التي حكم سويت ال زاعات
 .8.1لمدة عامكن باد دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ ،فإن أحكام الماد كن الثانكت والاظرين
و الثالثت والاظرين من ا فااكت ال ات  1994حسب وضاها و طبكقها للتفاهم بظأن القواعد
وامجرارات التي

م سويت ال زاعات ال طبق على سويت ال زاعات ضد

دولت نامكت عضو بظأن أي حكم حدده الاضو في الفئت (أ).
 . 8.2لمدة  6س وات باد دخول هذه اال فااكت حكز الت فكذ ،فإن أحكام الماد كن الثانكت والاظرين
و الثالثت والاظرين من ا فااكت ال ات  1994حسب وضاها و طبكقها للتفاهم بظأن القواعد
وامجرارات الم مت لتسويت ال زاعات ال طبق على سويت ال زاعات ضد الدولت الاضو من
الدول ال امكت بظأن أي حكم حدد ه الدولت في الفئت (أ).
 . 8.3لمدة  8س وات باد فكذ حكم في إطا الفئت (ب) و (ج) من ابل الدول األعضار االال
نموا ،كون أحكام الماد كن الثانكت والاظرين و الثالثت والاظرين من ا فااكت ال ات  1994حسب
وضاها
و طبكقها التفاهم بظأن القواعد و امجرارات التي حكم سويت ال زاعات
ال طبق على سويت ال زاعات ضد الدولت الاضو األال نموا
فكما يتالق بهذه األحكام.

 . 8.4على الرغم من فترة السماح لتطبكق التفاهم بظأن القواعد و
امجرارات التي حكم سويت ال زاعات  ،و ابل قديم طلب مجرار مظاو ات
عمال بالماد كن الثانكت والاظرين و الثالثت والاظرين ،وفي جمكع مراحل إجرارات سويت
ال زاعات فكما يتالق بقكاس دولت عضو من الدول األال نموا  ،ي ب على الدول األعضار أن
ولي اهتماما خاصا للحالت الخاصت للدول األعضار األال نموا  .وفي هذا الصدد ،يما س
األعضار ما ي ب
من ضبط ال فس ع د إثا ة أمو بموجب التفاهم بظأن القواعد وامجرارات الم مت لتسويت
ال زاعات التي ظمل الدول األعضار األال نموا .
 . 8.5يتكح ال عضو ،ب ار على طلبه ،خالل فترة السماح المسموح بها بموجب هذه الفقرة،
وفكر فرصت اافكت لألعضار اآلخرين للم ااظت فكما يتالق بأي مسألت خاصت بت فكذ هذه اال فااكت.
 9وفكر المساعدة لب ار القد ات
 . 9.1وافق الدول األعضار المانحت على سهكل قديم المساعدة والدعم لب ار القد ات
للدول ال امكت والدول األال نموا األعضار  ،وفقا لظروط متفق علكها بصو ة متبادلت
إما بظكل ث ائي أو من خالل الم مات الدولكت الم اسبت .و الهدف من ذلك هو
مساعدة الدول ال امكت و الدول األال نموا األعضار لت فكذ أحكام
ال زر األول من هذه اال فااكت.
 . 9.2بال ر إلى االحتكاجات الخاصت للدول األعضار االال نموا ي بغي وفكر المساعدة والدعم
المطلوب للدول األعضار األال نموا وذلك لمساعد هم على ب ار اد ات مستدامت
القد ة لت فكذ التزاما ها.ومن خالل آلكت التااون امنمائي ذات الصلت
آلكا والتمسك بمبادئ المساعدة الف كت وب ار القد ات
المظا إلكها في الفقرة  ، 9.3يساى شراار الت مكت لتقديم المساعدة و
الدعم في هذا الم ال بطريقت ال فرط في أولويات الت مكت القائمت.
 . 9.3يتاكن على الدول األعضار أن ساى لتطبكق المبادئ التالكت لتقديم المساعدة و
الدعم لب ار القد ات فكما يتالق بت فكذ هذه اال فااكت:
أ .أخذ في االعتبا امطا الت موي الظامل للدول والم اطق المستفكدة
و حكثما اان م اسبا وذا صلت -برامج المساعدة الف كت وامصالحكت ال ا يت.ب  .ظمل  -حكثما اان م اسبا وذا صلت  -األنظطت الرامكت لماال ت التحديات امالكمكت و ازيز
التكامل امالكمي وشبه امالكمي.
ج  .التأاد من أن األنظطت امصالحكت ال ا يت لتسهكل في

ا ة للقطاع الخاص يؤخذ بها في

أنظطت المساعدة.
د  .ازيز الت سكق فكما بكن الدول األعضار وغكرها من المؤسسات ذات الصلت،
بما في ذلك ال ماعات االاتصاديت امالكمكت  ،لضمان أاصى فاالكت و
ونتائج من هذه المساعدة  .ولتحقكق لهذه الغايت ي ب:
( )iالت سكق  ،والسكما في الدول أو الم اطق حكث قدم المساعدة بكن أعضار شراار ومانحكن
وبكن مانحكن ث ائكن ومتاددي األطراف المساعدة  ،وي بغي أن هدف إلى

ب التداخل

واالزدواجكت في برامج قديم المساعدة والت ااض في أنظطت امصالح من خالل الت سكق الوثكق
للمساعدة الف كت وب ار القد ات.
( ) iiبال سبت للدول األعضار األال نموا ،ي بغي أن يكون امطا المتكامل الموحد
جزرا من هذه الاملكت لل سكق.
( ) iiiي بغي على األعضار أيضا ازيز الت سكق الداخلي بكن

ا هم

ومسؤولي الت مكت ،في الاواصم وج كف ،لت فكذ
اال فااكت و المساعدة الف كت.
هـ  .ظ كع استخدام الهكاال الت سكق القائمت حالكا فكداخل الدولت البالد وامالكمكت مثل
الموائد المستديرة و الم موعات االستظا يت لت سكق ومراابت فكذ
األنظطت.
و  .ظ كع الدول األعضار ال امكت على وفكر ب ار القد ات
للدول األخرى ال امكت واألال نموا و ال ر في دعم مثل هذه األنظطت ،حكثما اان
ممك ا.
 . 9.4اقد الل ت جلست مخصصت واحدة على األال في الس ت لآل ي :
أ .م ااظت أي مظاال فكما يتالق بت فكذ أحكام أو أجزار فرعكت من أحكام.
ب  .استاراض ما م احرازه بظأن وفكر المساعدة الف كت وب ار القد ات لدعم
فكذ اال فااكت ،بما في ذلك الدول األعضار ال امكت واألال نموا التي ال تلقى المساعدة الف كت وب ار
القد ات الكافكت.
ج  .بادل الخبرات والمالومات بظأن المساعدة الحالكت و برامج الت فكذ،
بما في ذلك التحديات وال احات.
د  .استاراض إخطا ات المانحكن على ال حو الم صوص علكه في الفقرة 10
هـ  .استاراض مسا الفقرة . 9.2
 10مالومات عن المساعدة التي قدم إلى الل ت

 . 10.1لتوفكر الظفافكت إلى الدول األعضار ال امكت واألال نموا بظأن وفكر
المساعدة والدعم لت فكذ القسم األول  ،يتاكن على ال عضو من الدول المانحت يرغب في مساعدة
الدول ال امكت أو االال نموا األعضار في فكذ هذا اال فااكت
يقدم إلى الل ت ،ع د دخولها حكز الت فكذ و س ويا الحقا،
المالومات التالكت عن المساعدة والدعم التي ادمتها لب ار القد ات خالل الـ  12شهرا السابقت-
وحكثما اان متاحا ،أن لتزم خالل االث ي عظر المقبلت.22
أ .وصفا للمساعدة و الدعم لب ار القد ات
ب  .حالت و المبالغ الملتزم بها أو المصروفت
ج  .إجرارات صرف المساعدة و الدعم
د  .الدولت المستفكدة  ،أو -ع د الضرو ة -الم طقت.
هـ  .الواالت الم فذة في الدولت الاضو لتقديم المساعدة و الدعم.
فإن المالومات بالصكغت المحددة في الملحق  .1في حالت أعضار م مت التااون االاتصادي
والت مكت
فإن المالومات المقدمت يمكن أن ست د على المالومات ذات الصلت من ن ام التبلكغ عن دائ ي
م مت التااون والت مكت .والدول ال امكت األعضار التي الن عن نفسها في وضع يمك ها من قديم
المساعدة والدعم ظ ع على قديم المالومات أعاله.
 . 10.2الدول األعضار المانحت التي ساعد الدول ال امكت والدول األال نموا سلم لل ت ما يلي:
أ .نقاط ا صال وااال هم المسؤولت عن قديم المساعدة والدعم
لب ار القد ات المتصلت بت فكذ أحكام القسم األول من هذه
اال فااكت بما في ذلك -حكثما اان ذلك ممك ا  -مالومات عن نقاط اال صال داخل
الدولت أو الم طقت حكث قدم المساعدة والدعم
ب  .مالومات عن عملكت وآلكات طلب المساعدة و الدعم.
الدول ال امكت األعضار التي الن نفسها في وضع يمك ها من قديم المساعدة والدعم
ظ ع على قديم المالومات أعاله.
 . 10.3الدول ال امكت و الدول األال نموا األعضار الراغبكن في االستفادة من
المساعدة المتالقت بتسهكل الت ا ة والدعم قدم إلى الل ت مالومات عن
نقطت أو نقاط ا صال عن المكتب أو المكا ب المسؤولت عن سكق و ر كب أولويات هذه المساعدة
22المالومات المقدمت اكس طبكات الطلب المستمد من قديمالمساعدة الف كت.

و
الدعم.
 . 10.4اد قدم الدول األعضار المالومات الوا دة في الفقرات  10.2و  10.3من خالل مراجع
شبكت االنترنت و ي ب حديث المالومات المقدمت حسب الضرو ة .قوم األمانت ب ظر
هذه المالومات وجالها متاحت لل مهو .
 . 10.5دعو الل ت الم مات الدولكت وامالكمكت ذات الصلت ( مثل
ص دوق ال قد الدولي ،م مت التااون االاتصادي والت مكت واألونكتاد و م مت ال ما ك الاالمكت
والل ان امالكمكت لألمم المتحدة  ،والب ك الدولي  ،أو الهكئات التابات لها ،
ومصا ف الت مكت امالكمكت ) ووااالت أخرى للتااون لتوفكر المالومات
المظا إلكها في الفقرات  10.2 ،10.1و . 10.4
أحكام ختامية
 . 1لغرض هذه اال فااكت  ،ياتبر مصطلح " األعضار" متضم ا السلطت المختصت
لذلك الاضو .
 . 2جمكع أحكام هذه اال فااكت ملزمت ل مكع األعضار .
 . 3يتاكن على األعضار فكذ هذه اال فااكت اعتبا ا من ا يخ دخولها حكز الت فكذ .والدول ال امكت
األعضار والدول األال نموا األعضار التي ختا استخدام أحكام
القسم الثاني يتاكن علكها فكذ هذه اال فااكت وفقا للقسم الثاني .
 . 4يتاكن على الدولت الاضو التي قبل هذه اال فااكت باد دخولها حكز الت فكذ فكذ التزامات الفئت
(ب) والفئت (ج) مع حساب الفترات ذات الصلت من ا يخ دخول هذه اال فااكت
حكز الت فكذ.
 . 5ي وز ألعضار ا حاد جمراي أو ر كب ااتصادي إالكمي اعتماد نهج إالكمي
للمساعدة في فكذ التزاما ها بموجب ا فااكت سهكل الت ا ة
بما في ذلك من خالل إنظار واستخدام الهكئات امالكمكت .
 . 6على الرغم من المذارة التفسكريت الاامت للملحق  1أ  ،لكس في هذه اال فااكت
ما يمكن فسكره على أنه يقلل من التزامات األعضار بموجب ا فااكت ال ات  .1994بامضافت إلى
ذلك ،ال ي وز فسكر أي شير في هذه اال فااكت على أنه يقلل من حقوق والتزامات األعضار
بموجب اال فااكت بظأن الحواجز الف كت أمام الت ا ة واال فااكت بظأن طبكق
التدابكر الصحكت والصحت ال با كت .

 . 7طبق جمكع االستث ارات و االستث ارات 23الوا دة في إطا اال فااكت الاامت للتارفت ال مراكت
و الت ا ة لاام  1994على أحكام هذه اال فااكت .والت ازالت التي طبق على ا فااكت ال ات لاام
 1994أو أي جزر م ها ،م ح وفقا للمادة التاسات 3 :و المادة التاسات  4 :من ا فااكت مرااء
بإنظار م مت الت ا ة الاالمكت و أي اديالت علكها اعتبا ا من ا يخ دخول اال فااكت حكز الت فكذ،
طبق على أحكام هذه اال فااكت.
 . 8أحكام الماد كن الثانكت والاظرين و الثالثت والاظرين من اال فااكت الاامت للتارفت ال مراكت
والت ا ة
 1994حسبما وضات وطبقت و المطبقت بالتفاهم على القواعد وامجرارات الم مت لتسويت
ال زاعات طبق على المظاو ات و سويت ال زاعات في إطا هذه
اال فااكت ،باستث ار ما هو م صوص علكه حديدا في هذه اال فااكت.
 . 9ال دخل حف ات فكما يتالق بأي بأحكام هذه اال فااكت دون موافقت األعضار اآلخرين.
 . 10التزامات الفئت (أ) من الدول ال امكت والدول األال نموا األعضار المرفقت
مع هذه اال فااكت وفقا للفقر كن  3.1و  3.2من القسم الثاني ظكل
جزرا ال يت زأ من هذه اال فااكت.
 . 11التزامات الفئت (ب) و الفئت (ج) من الدول ال امكت والدول األال نموا األعضار
التي أحاطت بها الل ت علما و المرفقت بهذه اال فااكت وفقا للفقرة  4.5من القسم الثاني
ظكل جزرا ال يت زأ من هذه اال فااكت.
الملحق ()1
صكغت امخطا بموجب المادة 10.1
الدولت المانحت الاضو:
المدة التي يظملها امخطا :
وصف المساعدة حععععالععععت مععععبععععلععععغ العععدولعععت/الم طقعععت الواععالععت الم فععذة إجرارات وزيع
الف كعععت والمعععالكعععت االلتزام/التوزيع

المستفكدة

فعععععي العععععدولعععععت المساعدة

ومععععوا د بعععع ععععار

(إذا لزم األمر)

الاضو التي قدم

القد ات

المساعدة

23يظمل ذلك المواد  5:7و  10:1من ا فااكت ال ات  1994و مذارة امعالن إلى المادة الثام ت من ا فااكت ال ات .1994

