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نظم
التجارة الدولية
إعداد

حممود حممد أبو العال
وكيل أول وزارة املالية
رئيس قطاع املوارد البشرية وبناء القدرات
مصلحة اجلمارك املصرية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

" وقل ربِ زدني علما "
صدق اهلل العظيم
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إهداء
إيل شهداء
ثورة الشعب املصري
يف  52يناير 5122
الذين صنعوا تارخياً جديد ًا ملصر وكتبوا بدمائهم اسم
مصرنا احلبيبة
يف قائمة الدول اليت تنعم باحلرية والدميقراطية والشفافية بعد
سنوات طويلة من القهر واالستبداد والفساد
إلي هؤالء الذين أعادوا لنا الكرامة املفتقدة ،واحلرية املصلوبة،
والعزة املسلوبة
إليكم يا شباب اجلنة ورياحينها
يا من أهديتم لنا حياتكم لتكون حياتنا أفضل وأعظم
لكم الشكر ..والتقدير ..واحلب ..والدموع
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مقدمــــــــة
خلفية تارخيية
حول التجارة الدولية

5

تقديم وتعريف
خيتلف تعريف التجارة الدوليةة  International tradeوالةيت توصةف بهنهةا هةي عمليةة تبةادل
السلع واخلدمات من مكةان إىل مكةان خرةر ،ومبفهةو أوسةع عةحل احلةدود بةو الةدول امل تلفةة
وبو املناطق اجلغرافية املتعةددة يف العةاا الةذع نعةيه فية  ،عةن تعريةف التجةارة اخلارجيةة
 Foreign Tradeواليت هي انتقال وحركة السلع واخلدمات ورؤوس األمةوال بةو دول العةاا
امل تلفة وما يرتتب أو يتعلق بهذا االنتقال من عمليات مرتبطة بدرجة مباشرة بهذه احلركةة ملةل
عمليات النقل والتهمو واخلدمات األررى اليت حتتاج إليها هذه السةلع واخلةدمات يف حتركهةا
بو البلةدان امل تلفةة  .وحنةن هنةا نتنةاول التعريةف اخلةات بالتجةارة الدوليةة مبفهومة الشةامل
للسلع واخلدمات اليت تدرل يف عملية التبادل التجارع دون التطرق ملوضوعات كةلةة ميكةن
اخلوض فيها إذا كان موضوع البحث هو التجارة اخلارجية.
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الباب األول
خلفية تارخيية حول التجارة الدولية
الفصل األول
التجارة يف الزمن القديم
لقد عرف اإلنسان منذ قديم الزمان عملية التجةارة كهحةد األنشةطة الةيت ميارسةها الكتسةاب الةدرل ولعةل
ظهةةةةةور القوافةةةةةل التجاريةةةةةة
عندالعصةةةور القدميةةةة ميلةةةل
أول األشةةةةكال الةةةةيت عرفهةةةةا
التةةارييف يف التجةةارة الدوليةةة
وعةةةةةةرف اإلنسةةةةةةان القةةةةةةديم
التجةةةارة اةليةةةة والدوليةةةة
مبسةةةةمياتنا العصةةةةرية عنةةةةدما
زاول بيةةةةع السةةةةلع وتقةةةةديم
اخلدمات يف القرية اليت يقطنها ،ويف القرى اجملاورة ةل سكن وإقامت  ..لقد بةدأت التجةارة الدوليةة
منذ قديم الزمان من رالل هذه االنتقاالت الةيت قةا بهةا التجةار مبةا حيملةون مةن بضةائع ..ومةن رةالل
هذه القوافل التجارية نشهت احلضارات وانتقلت اللقافات وذاع وانتشر أمةر الةديانات ..ولعةل أشةهر ملةال
على هذا هو مةا كةان يععةرف بطريةق احلريةر ..وهةو الطريةق الةذع كانةت تسةة فية القوافةل التجاريةة يف
القرون الوسطي عةحل بةالد ادنةد والصةو يف طريقهةا إىل شةب جزيةرة القةر والدولةة الرومانيةة يف أوروبةا
القدميةةة وتصةةل إىل حبةةر مرمةةرة والبلقةةان والبحةةر األسةةود مةةروراً بةةبالد الشةةا مةةن رةةالل دمشةةق ولبنةةان
واألناضول ..وسعميّ بطريق احلرير ألن القوافل التجارية كانةت تتةاجر يف احلريةر بصةفة أساسةية وتةذهب
ب من بالد خسيا إىل أوروبا.
لقد اكتشف الصينيون صناعة احلرير يف حوالي سنة  0333قبل امليالد ،ومتيزوا بطريقة رائعة وفريةدة يف
هذه الصناعة وا يكن هناك من يضاهيهم أو يعرف تلة

الفنةون الرائعةة يف صةناعة احلريةر وتطريةزه ملةل

الصينيو ..ويف ذاك الوقت املبكر من تارييف البشرية أذهلت تلة
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الصةناعة النةاس قةدمياً ،فسةعوا القتنةاء

احلرير بشتى السبل حيث أصبح مظهراً من مظاهر اللراء حتةى أنة كةان يبةاع مبقابةل وزنة مةن األحجةار
الكرمية.
وقبل مخسة خالف سنة ،بدأت جتارة احلرير تعرف طريقها إىل رةارج الصةو وبةدأ احلريةر الصةيين شةهرت
الدولية يف دول العاا من رالل القوافل التجارية اليت بدأت تنتقل من الصو وجنةوب شةرق خسةيا إىل
وسط خسيا ثم مشال إفريقيةا ثةم وسةط أوروبةا وكةان أن سةارت تلة

القوافةل يف مسةارات دةددة ععرفةت

بإسم  :طريق احلرير.
ا يكن طريق احلرير مبلابة طريق واحد علةى أرض الواقةع ..بةل كةان وموعةة مةن املسةارات والطةرق
الفرعية تتصل بالطريق الكبة أو الرئيسي ..حيث كانت القوافل تسةة يف طةرق معينةة يف فصةل الصةيف..
وتت ذ طرقاً أررى يف فصول الشتاء الباردة ..ويتصل هذا الطريق بطرق فرعيةة تربطة مبسةال

للقوافةل

املتجهة من الشرق إىل جهة الغرب ،لتمر يف طريقها ببلدان أررى ما لبلت أن ازدهرت مع إزدهةار هةذا
الطريق التجارع األكلر شهرة يف العاا القديم.
كةةان طريةةق احلريةةر علةةى مةةدار أكلةةر مةةن ألةةف ومخسةةمائة عةةا معةةحلاً ثقافيةاً واجتماعيةاً ذو أثةةر عميةةق يف
املنةةاطق الةةيت ميةةر بهةةا .وا تتوقةةف شةةهرة وأهميةةة طريةةق احلريةةر علةةى كونة طريةةق للتجةةارة بةةو األمةةم
والشعوب القدمية ،وإمنا جتاوز ذل

إىل أبعاد أررى هامة دينية وإنسانية وثقافية ومعرفية وسياسية.

ا تكةةن البضةةائع فقةةط هةةي الةةيت يةةتم نقلةةها عةةحل طريةةق احلريةةر ..فمةةن رةةالل هةةذا الطريةةق ..انتقلةةت
الديانات ..حيث عرف العاا الديانة البوذية اليت انتقلت من ادند إىل الصو و من ثم إىل باقي بلةدان
خسيا ..وعرفةت دول خسةيا الديانةة اإلسةالمية مةن رةالل القوافةل الةيت تةذهب أو تةهتي مةن دول وبلةدان
الشرق األوسط املسلمة ،ومن رالل عرف العاا البارود الذع اررتعتة أوروبةا  ،وبالتةالي بةدأت احلةروب
تهرذ وقعاً أكلر تدمةاً عما كانت علي مةن ذع قبةل ..ومةن راللة انتشةر اسةت دا الةورق الةذع أحةد
طفرة معرفية كبةة يف تارييف البشرية ..ومن رالل هذا الطريق انتقلت أمناط النظم االجتماعيةة الةيت مةا
كان ليعرف عنها اآلررون شيئاً لوال هذه القوافل التجارية.
ولكن بعد أن عرف اإلنسان ركوب البحر ..توارى هذا الطريق يف ذاكةرة الةزمن وأصةبح أثةراً بعةد عةو..
بعد أن تسبب على مر قرون طويلة يف تراكم خمةزون الةذهب العةاملي يف الصةو ،حيةث أنة يف أوائةل
القرن العاشر امليالدع كانت الصو وحدها متتل

من الذهب قةدراً أكةحل

وتمعة.
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ةا متتلكة الةدول األوروبيةة

ومنذ ذل

احلو ..والبحر يعتحل الطريق األساسي للتجةارة الدوليةة حيةث انتشةر بصةورة كةبةة جةداً نقةل

البضائع بالبوارر وأصبحت املسارات البحرية أكلر أمناً وأقل تكلفة ..ثم جاء حفةر قنةاة السةوي

يف مصةر

ليعطي ميزة جديدة لركوب البحر حيث اتصل املسار البحرع بو خسيا وأوروبا.
لقد سار العاا يف طريق التجارة الدولية على نهج تقليدع منذ بدء اخلليقةة وحتةى عةا  3670ميالديةة..
ذل

العا الذع حد

الذع قا ب جيم

في حتول قد يكون هو األكحل يف تارييف البشرية ..وهو اررتاع اةرك الب ةارع

وات والذع نتج عن ما يعةرف يف التةارييف اإلنسةاني بةاللورة الصةناعية األاوىل والةيت

محلت معها مجلة من التغيةات اجلوهرية يف عاا اإلنسان ..تغيةات بةدأت بطةرق اإلنتةاج املسةت دمة
يف الصةةناعة ..ثةةم مةةا لبلةةت أن حلقةةت بكافةةة جوانةةب احليةةاة السياسةةية واالجتماعيةةة والعلميةةة والنفسةةية
واالقتصادية.
لقد كانت نقطة بداية اللورة عند اررتاع اةرك الب ارع والذع ترتب علي بعد ذل

إحةالل الوسةائل

املادية اآللية دل القوة العضلية للبشر ..كانت إجنلةرتا املةوطن األول لللةورة ..حيةث بةدأت يف الللةث
األرة من القرن اللامن عشر يف است دا اآلالت يف الصناعة و شهدت إجنلرتا قفزة كبةة جداً يف هةذا
اجملال حتةى أصةبحت هةي القةوّة املسةيطرة يف أوروبةا لةي

فقةط يف الصةناعة وإنّمةا أيضةاً يف الزراعةة

والتجارة والنقل ووسائل املواصالت.
علي أننا حو نذكر هنا اللةورة الصةناعية ال نةذكرها مةن قبيةل السةرد التةارخيي لاحةدا
البشرع يف عملية االقتصاد فقط  ،ولكن ألن تل
لقد حةد

وتطةور النشةاط

اللورة كان دا أثر عظيم يف وال التجارة الدولية.

نةوع مةن التقسةيم والتصةنيف لةدول العةاا بنةاء علةى تلة

اللةورة ..دول صةناعية ..ودول غةة

صناعية.
فالدول الصناعية ..ملل إجنلرتا وفرنسا وأملانيا ...وغةها.
والدول غة الصناعية وهي اليت لديها املواد اخلا الالزمة للصناعة األوروبية ملل ادند ومصةر والسةودان
وإفريقيا ..وغةها.
اجملموعة األوىل بدأت تسيطر على مناطق إنتاج املواد اخلا الالزمة لصناعاتها ..ثم مةا لبةث أن حتةول
مفهو السيطرة إىل عملية استعمار عسةكرع وفةرض سةيطرة ومحايةة كاملةة علةى هةذه الةدول ..ثةم تطةور
األمر إلي أن عمدت تل

الدول إىل منع مسةتعمراتها مةن تصةدير أع إنتةاج مةن املةواد اخلةا إىل دول

أررى غة الدولة املستعمِرة ..وكان نتيجة هذا اخنفاض كبة يف مستويات التجةارة ..ثةم تطةور األمةر إىل
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األسوأ حو بدأت احلرب بو الدول األوروبية املتنازعةة علةى السةيطرة ..فوقعةت املعةارك البحريةة بةو
فرنسا وإجنلرتا ..حينما بدأ األسطول الفرنسي داولة التعرض للسفن التجارية اإلجنليزية وبدأ العاا يسةة
يف طريق أسوأ مستوى للتجارة الدولية ل منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.
كانت هذه االضطرابات واملنازعةات ودةاوالت فةرض السةيطرة بةو الةدول األوروبيةة سةبباً يف إحةدا
عد توازن على املستوع الدولي ووجةود عالقةات غةة متكافئةة سةواء بةو الةدول الصةناعية وبعضةها ..أو
بةةو هةةذه الةةدول والةةدول الةةيت وقعةةت حتةةت االسةةتعمار العسةةكرع ..وسةةار العةةاا تةةدر ياً حنةةو احلةةرب
العاملية األوىل واليت كانت رغم كل ما مت إعالن مةن أسةباب لقيةا هةذه احلةرب ..داولةة التغلةب علةى
حالة عد االتزان بو الدول بارتالف تصنيفاتها.
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الفصل الثاني
مقدمة حول التجارة الدولية يف العصر احلديث
احلرب العاملية األوىل
هذه احلرب تسمى أيضاً يف كتابات التارييف بةاحلرب العظمةى وهةي احلةرب الةيت بةدأت يف أوروبةا عةا
 3131ثم امتدت لباقي دول العاا واستمرت ملدة أكلر من أربعةة أعةوا حيةث وضةعت أوزارهةا يف عةا
 ..3131بدأت احلرب حو قامت النمسا واجملر بغةزو

لكةة صةربيا إثةر حادثةة اغتيةال ولةي عهةد النمسةا

وزوجت على يد طالب صربي أثناء زيارتهما ملدينةة سةراييفو يةو  81يونيةو  ..3131وعلةى أثةر هةذا الغةزو
قامت روسيا بتعبئة قواتها بعد يو واحد من إعالن النمسا احلرب على صربيا فكان نتيجة ذلة
أملانيا بتعبئة ثم تلتها فرنسا ..ثةم أعلنةت أملانيةا يف أول أغسةط
اجتاحت بلجيكا

أن قامةت

احلةرب علةى روسةيا ثةم علةى فرنسةا ثةم

ا دفع بريطانيا إىل درول احلرب بسبب ررق األملان حياد بلجيكا.

لقد كانت أوروبا قبل احلرب منقسمة إىل معسكرين ..أودما الوفاق اللالثةي بةو روسةيا وفرنسةا واململكةة
املتحدة ..وثانيهما احللف اللالثةي مةن إمحلاطوريةة النمسةا و اجملةر و أملانيةا ولكةن مةع انةدالع احلةرب
درلت إيطاليةا علةى الةرغم مةن وجودهةا يف احللةف اللالثةي احلةرب إىل جانةب احللفةاء ..لقةد شةهدت
احلرب األوىل يف تارييف البشةرية اسةت دا األسةلحة الكيمائيةة للمةرة األوىل يف تةارييف البشةرية األوىل..
كما مت أيضاً للمرة األوىل يف التارييف قصف املدنيو من السماء.
ونتج عةن هةذه احلةرب ضةحايا بشةرية بهعةداد ا يشةهدها التةارييف مةن قبةل ...وسةقطت األسةر والعةائالت
احلاكمة يف أوروبا واليت استمرت يف مقاعد احلكم ألكلر من مخسمائة عا  ..أع منذ احلمالت الصليبية
يف القرن اخلام

عشر ...ومت تغية اخلريطة السياسية يف أوروبا ..ولعل النتيجة األهم دةذه احلةرب هةي

أن نتج عنها الكلة من احلركات والفلسفات اجلديدة ملل الشيوعية ..والنازية وغةها.
املؤررون يعتحلون احلةرب العامليةة األولةي هةي بدايةة تةارييف جديةد للعةاا ..حيةث أصةبح هنةاك شةكل
جديد لعاا ما بعد احلرب األوىل ..عاا متتد في احلروب إىل املدن حيث تذهب أرواح املاليةو مةن
املدنيو ..مثانية ماليو من البشر أزهقت أرواحهم نتيجةة هةذه احلةرب ..فضةالً عةن أضةعاف كةلةة مةن
اجلرحةى واملشةةوهو ..أملانيةةا وحةةدها فقةدت مةةا يزيةةد عةةن مليةةون وسةةبعمائة قتيةةل باإلضةةافة إىل مليةةون
ونصف مفقود وأكلر من أربعة ماليو جريح ..روسيا لديها أرقا أكلر من هةذا بقليةل حيةث لةديها حةوالي
مليونو ونصف مفقود أما فرنسا ففقدت مليون وأربعمائة ألف قتيةل وأكلةر مةن نصةف مليةون مفقةود فضةالً
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عن أربعة ماليو جريح ..والنمسا مليون ومائيت ألف قتيل و مليةونو ومةائيت ألةف مفقةود وثالثةة ماليةو
ونصف من اجلرحى ..أرقا خميفة ا حتد
التحول يف األدوار بو الدول حةد

على مر تارييف البشر كل من قبل.

بسةبب اضةطرار الةدول األوروبيةة املتحاربةة إىل شةراء الكةلة مةن

املعدات واملواد املعيشية من دول ا تتورط يف هذه احلرب و ا تتعرض أراضيها ألذاها ملل الواليات
املتحدة األمريكية وكندا واسرتاليا واألرجنتو ..هذا األمر جعل أوروبا مدينة دذه الدول بعةد احلةرب..
وقد وجدت أوروبا نفسها بعد احلرب وحلة على دفع ديونها مةن احتيةاطي الةذهب الةذع كانةت متلكة
وأدى ذل

إىل تراجةع قيمةة النقةد األوروبةي وإىل ظهةور التضة م املةالي ..وكانةت الواليةات املتحةدة

األمريكيةةة علةةى رأس الةةدول املسةةتفيدة مةةن هةةذا الوضةةع علةةى أسةةاس أنهةةا الدائنةةة األوىل ألوروبةةا قبةةل
احلرب ورالدا ...وكان نتيجة تسديد أوروبا لةديونها أن مجعةت الواليةات املتحةدة بعةد احلةرب حةوالي
 %14مةةن احتيةةاطي الةةذهب يف العةةاا فهصةةبحت بةةذل

أول دائةةن يف العةةاا ..أمةةا الةةدول األوروبيةةة

االسةةتعمارية وعلةةى رأسةةها بريطانيةةا وفرنسةةا فقةةد جلةةهت أثنةةاء احلةةرب إىل تكليةةف اسةةتغالل مسةةتعمراتها
للحصول على املواد األولية أو للحصول علةى االيةدع العاملةة و اجلنةود واملقةاتلو الةذين يقةاتلون يف
صفوف جيوشها ..وكان نتيجة ذل

أن نادت شعوب هذه املستعمرات باالستقالل فور انتهاء احلرب ألنهةا

رأت أن النصر قد حتقق بفضلها وأن اقل ما ميكن أن حتصل علي من اةتلو هو ذل

االستقالل.

إن انتهاء احلرب بهذه النتائج ا يكةن عةامالً إ ابيةاً يف إقةرار السةال العةاملي ..بةل كةان مةؤمتر السةال
الذع عقد يف باري

يف  31يناير  3131هو أحد أسباب زيادة التوتر وعد االسةتقرار الةذع دفةع بالعةاا

كل مرة ثانية إىل أتون احلرب العاملية اللانية.

مؤمتر السالم ()9191
وافقت أملانيا على توقيع اددنة يف  33نوفمحل  3131على أساس مبادئ ويلسون وقد اعتقةدت يف حينة
أن مةؤمتر السةةال املوعةود سةةوف يصةدر مقرراتة واتفاقياتة مسةةتلهماً األفكةار السةةامية الةيت تضةةمنتها هةةذه
املبادئ ولكن شيئا من هذا ا حيصل فمؤمتر السال الذع عقد أوىل جلسات يف باري
حضره

 31ينةاير 3131

للون عن  08دولة حليفة واستبعدت من الدول املهزومة وروسيا والدول اةايدة ولذل

كةان

هذا املؤمتر عبارة عن اجتماع عقدت الدول املنتصرة لتتقاسةم املغةاف فيمةا بينهةا وتفةرض إرادتهةا علةى
فريق مهزو مسلوب اإلرادة .وباإلضافة إىل ذل

فرض

للو ثال

دول هةي فرنسةا وبريطانيةا والواليةات

املتحدة األمريكية رأيهم على مجيع رؤساء الوفود املشاركة يف املؤمتر.
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مطالب املؤمترين
أظهر املةؤمتر رغبةة فرنسةا وبريطانيةا يف توسةيع حةدودهما واكتسةاب مسةتعمرات جديةدة ،فالفرنسةيون ا
يكتفوا باملطالبة باستعادة منطقيت األلزاس واللورين من األملان بل باحلصول أيضا علةى الضةفة اليسةرى
لنهةةر الةةراين كمنطقةةة دفاعيةةة وعلةةى منطقةةة السةةار األملانيةةة كمصةةدر للتةةزود بةةالفحم احلجةةرع .وبالنسةةبة
للمستعمرات اعتحل جورج كليمنصو رئي

الوزراء الفرنسي الذع كان رئيساً لوفد بةالده أن دافظةة فرنسةا

على مستعمراتها يف مشال أفريقيا ووسطها ويف جنةوب شةرق خسةيا باإلضةافة إىل االنتةداب الفرنسةي علةى
سوريا ولبنان أمور غة قابلة للنقاش.
أما رئي

وزراء بريطانيةا رئةي

وفةد بةالده إىل املةؤمتر لويةد جةورج الةذع اعةرتض علةى مطالةب فرنسةا

احلدودية فقد طالب لبالده بوراثة املسةتعمرات األملانيةة يف أفريقيةا وشةرق خسةيا وباالنتةداب علةى مصةر
والسةةودان وفلسةةطو والعةةراق متناسةةياً الوعةةد الحليطةةاني باسةةتقالل املشةةرق العربةةي حتةةت رخيةةة الشةةريف
حسو بن علي.
أما رئي

الوزراء اإليطالي أورالندو فقد طالب باستعادة منطقيت ترانتان وتريستا إىل إيطاليا.

وانفرد الرئي

األمريكي ويلسون من بو رؤساء وفود الدول الكحلى باملطالبةة بإقامةة عصةبة األمةم وبةهن

تستلهم مقررات املؤمتر من مبادئ األربعة عشر.

مقررات املؤمتر ونتائجها
تغيري اخلريطة السياسية ألوروبا
قرر مةؤمتر بةاري

تفكية

اإلمحلاطوريةات األملانيةة والنمسةاوية بةإجراء تعةديالت علةى احلةدود السياسةية

لةةدول أوروبةةا فظهةةرت علةةى اخلريطةةة األوروبيةةة دول جديةةدة ملةةل اجملةةر وتشيكوسةةلوفاكيا ويوغوسةةالفيا
وأجريت تغيةات جذريةة يف أنظمةة حكةم العديةد مةن الةدول فاعتمةدت كةل مةن تركيةا وأملانيةا النظةا
اجلمهورع وحتولت النمسا إىل مجهورية صغةة أما روسيا فكانةت قةد حتولةت مةن النظةا القيصةرع إىل
النظا الشيوعي وذل

بعد ثورة  3136البلشفية اليت قادها فالدمية لينو.

معاهدة فرساي
يف  81يونيو  3131وقع األملان على معاهدة فرساع مع احللفاء املنتصةرين يف احلةرب العامليةة األوىل
بعةةد مفاوضةةات دامةةت  7أشةةهر ،ومت تعةةديل املعاهةةدة فيمةةا بعةةد يف  33ينةةاير  3183لتتض ةمّن االعةةرتاف
األملاني مبسؤولية احلرب ويرتتب على أملانيا تعويض األطراف املتضرّرة ماليًا.
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وتضةمنت املعاهةةدة شةةروطًا قاسةةية أهمهةةا اقتطةةاع مةا يقةةارب  84ألةةف ميةةل مربةةع مةةن األراضةةي األملانيةةة
وضمها إىل كل من بولندا والدامنارك وتشيكوسلوفاكيا ،ومصادرة مجيع املسةتعمرات األملانيةة ،وحتميةل
أملانيا وحدها مسئولية احلرب وتسريح جيشةها ،وبنةود تلة

املعاهةدة كانةت السةبب الةذع جعةل أملانيةا

تتحو الفرت إللغائها واالنتقا من الذين فرضوها عليها.
ومت ّضت االتفاقيةة عةن تهسةي

عصةبة األمةم الةيت يرجةع ادةدف يف تهسيسةها إىل احليلولةة دون وقةوع

صراع مسلّح بو الدول كالذع حد

يف احلرب العاملية األوىل ونزع الفتيل من الصراعات الدولية.

وفيما يتعلق بالقيود العسكرية على أملانيا ،فقد نصّت االتفاقية أشد الضوابط والقيةود علةى اآللةة العسةكرية
األملانية لكي ال يتمكن األملان من إشعال حرب ثانية كاحلرب العاملية األوىل! ،فقد نصّت االتفاقية على
حتديد عدد جنود اجليه األملاني بةة  333333جنةدع فقةط وإلغةاء نظةا التجنيةد اإللزامةي الةذع كةان
يععمل ب يف أملانيا وال تستطيع أملانيا من إنشةاء قةوة جويةة والتقيةد بةة  340333جنةدع للبحريةة باإلضةافة
إىل حفنة من السفن احلربية بدون غواصات حربية ،وال حيق للجنود البقاء يف اجليه أكلةر مةن  38عامًةا
وفيمةةا يتعلّةةق بالضةبّاط ،فهقصةةى مةدّة يسةةتطيع الضةةباط بقائهةةا يف اجلةةيه هةةي فةرتة  84عامًةا لكةةي يصةةبح
اجليه األملاني رالي ًا من الكفاءات العسكرية املدرّبة.
ونصّةةت الفقةةرة  808مةةن املعاهةةدة علةةى حتمّةةل أملانيةةا مسةةؤولية احلةةرب وتقةةديم التعويضةةات لاطةةراف
املتضرّرة وقدّرت تل

التعويضةات بةة  871بليةون مةارك أملةاني ذهةف ورفّةض هةذا املبلة ليصةبح 308

بليون مارك ذهف ،ويفيد االقتصاديون ان بالرغم من ختفيض الرقم الكلي لتعويضات األطراف املتضةرّرة
إال أن املبل ة يبقةةى مبةةال يف ،وأثقلةةت الةةديون امللقةةاة علةةى عةةاتق أو عواتةةق أملانيةةا مةةن حركةةة عجلةةة
االقتصاد األملاني

ا سةبّب درجةة عاليةة مةن االمتعةاض الةذع أدّى إىل إشةعال احلةرب العامليةة اللانيةة

على يد أدولف هتلر.
وافق املؤمتر على املطالب االستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا وأقر بشرعية انتدابهما أو االنتداب علةى
دول املشرق العربي بالرغم من اعرتاض األمة فيصل بن احلسو الذع حضر املؤمتر بصفة مراقب.

قيام عصبة األمم
وافق رؤساء الوفود املشاركة يف مؤمتر الصلح باإلمجاع علةى قيةا منظمةة عصةبة األمةم الةيت أصةر عليهةا
الةةرئي

األمريكةةي ويلسةةون وادرلةةها كبنةةد أساسةةي يف مجيةةع املعاهةةدات الةةيت وقعهةةا املنتصةةرون مةةع

املهزومو ،وقد كان اددف األول للعصبة اليت اختذت مدينة جنيف يف سويسرا مقرا دا حةل اخلالفةات
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بو الدول بالوسائل السلمية وذل

للمساعدة على رلق جو من التفاهم واللقة بو الشعوب؛ لكن األمور

ا جتر يف هذا االجتاه إذ ا يكن للعصبة عند إنشةائها قةوة عسةكرية قةادرة علةى تنفيةذ مقرراتهةا كمةا أنهةا
حتولت إىل أداة ملصلحة املنتصرين يف احلرب األمر الذع دفع الواليات املتحدة األمريكية نفسها إىل
عد املشاركة يف عضويتها على الرغم من كونها صاحبة الفكرة يف قيامها.

الكساد العظيم
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل بسنوات قليلة ،عانى العاا من التناحر االقتصادع بو الدول املنتصةرة
يف احلرب ،ففي الواليات املتحدة األمريكية على سبيل امللةال حةدثت بعةض املمارسةات اخلاطئةة يف
البورصةةة أدت إىل أن بلغةةت أسةةعار األسةةهم قةةيم رياليةةة ا يسةةبق دةةا مليةةل وال تعةةحل عةةن املركةةز املةةالي
للشركات اليت تتداول أسهمها يف البورصة ،ونتيجة لذل
بعةةرض األسةةهم للبيةةع

قامت العديةد مةن الشةركات وأصةحاب األسةهم

ةةا أدى إىل زيةةادة املعةةروض عةةن الطلةةب احلقيقةةي علةةى األسةةهم ،ويف الرابةةع

والعشرين من أكتوبر عا  3181انهارت بورصة املال واألعمال يف نيويةورك يف يةو "اخلمةي

األسةود"

معلن ةاً عةةن أسةةوأ أزمةةة اقتصةةادية تواج ة العةةاا علةةى اإلطةةالق حيةةث انهةةارت وول سةةرتيت يف نيويةةورك
فسارعت مجوع املتعاملو إىل بيع األسهم حتى بل عةدد األسةهم املعروضةة للبيةع أكلةر مةن  30مليةون
سةةهم ال جتةةد مةةن يشةةرتيها أع أصةةبحت ال قيمةةة دةةا ،وكةةان نتيجةةة ذل ة

االنهيةةار أن أفلسةةت العديةةد مةةن

الشركات الكحلى وانتشرت البطالة حتى بلغت نسبة العاطلو الذين بةال عمةل وال مةهوى معةدالً ا حيةد
على مر التارييف من قبل ،وانتشرت األكةوا الكرتونيةة الةيت تةهوع عةائالت بهكملةها تقتةات وحتصةل علةى
طعامها من القمامةة و أكةوا األوسةا وبلة عةدد األطفةال الةذين يعةانون مةن سةوء التغذيةة يف نيويةورك
وحدها أكلر من  %83من إمجالي عدد األطفال.
لقد سقطت البورصة بسبب تفةوق العةرض علةى الطلةب

ةا جعةل قةيم األسةهم تهةبط حنةو القةاع ،فهسةرع

أغلب املستلمرين إىل البيع خبسارة وتكبدوا رسةائر فادحةة دفعةتهم إىل االسةتدانة حتةى بلغةت الةديون
مبال طائلة يف أيا قليلةة ،وعجةز هةؤالء املسةتلمري ن عةن سةداد ديةونهم فانهةارت البنةوك الةيت أقرضةت
ومتايل النظا االقتصادع كل وترنح بشدة وهو يسقط من عليائ .
لقد أعلنت عشرات البنوك إفالسها وسقطت وراءها شركات ومصانع عديدة أغلقت أبوابها ووجد أكلةر مةن
 03مليون أمريكي أنفسهم بال عمل ،وا تقتصر األزمة على أمريكا وحدها بل تسةربت منهةا إلةي بقيةة دول
العاا أمجع ،حيث تهثر الكيان االقتصادع العاملي كل  ،وقد يتبادر إىل الذهن لدى الةبعض تسةاؤل عةن
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مدى ارتباط انهيار البورصة بالكساد العظيم ،والسبب واضةح والةربط بينهمةا منطقةي ،حيةث أدى اسةتلمار
مبةةال ضةة مة يف البورصةةة إىل رفةةع أسةةعار األسةةهم إىل قةةيم رياليةةة غةةة واقعيةةة سةةاعدت علةةى جةةذب
املستلمرين من كل الطبقةات إىل البورصةة و أ دى تسةابق اجلميةع إىل الشةراء لتحقيةق أربةاح طائلةة مةن
األسعار اليت ترتفع بو حو وخرر إىل مزيد من االرتفاع يف األسعار دون أن يصاحب هةذا منةو حقيقةي
يف القدرة االقتصادية للشركات الصناعية واإلنتاجيةة الةيت تبةاع أسةهمها يف البورصةة ،وسةاعد علةى ذلة
االنتفةةا املةةالي املزيةةف لالقتصةةاد مسةةارعة البنةةوك إىل متويةةل قةةروض بشةةروط ميسةةرة للمسةةتلمرين

ةةا

ضاعف األموال املتاحة لالستلمار واليت مت توجيهها إىل البورصةة لتبلة األسةعار هةذا االرتفةاع اجلنةوني
ثةةم تنهةةار متامةةا وتنفجةةر هةةذه البالونةةة يف وج ة اجلميةةع عنةةد سةةقوط أول شةةركة مةةن تل ة

الشةةركات يف

البورصة بسبب عد قدرتها علةى الوفةاء بالتزاماتهةا املاليةة جتةاه املسةتلمرين فيهةا و يتةواىل السةقوط مةن
الشركات ويزداد املعروض من األسهم ،فرتتفع أعداد الشركات اخلاسرة سةواء اإلنتاجيةة أو الةيت متةارس
االستلمار يف البورصة ،وجتر رلفها البنوك اليت شاركت يف هذه الكارثة بعةرض أموادةا لقإقةراض امليسةر
وتسقط البورصة عةن بكةرة أبيهةا يف موقعةة الكسةاد العظةيم ،لقةد رسةر البسةطاء ودائعهةم يف البنةوك الةيت
أودعوا أمةوادم بهةا ،ورسةروا أمالكهةم الةيت مولوهةا بقةروض عجةزوا عةن سةداد أقسةاطها بعةد أن رسةروا
أموادم.
وانتشةةر الوبةةاء علةةى مسةةتوى العةةاا حةةو سةةارعت البنةةوك األمريكيةةة إىل سةةحب ودائعهةةا مةةن املصةةارف
األملانيةةة والفرنسةةية واإلجنليزيةةة حيةةث كةةان الةةدوالر ل ة الكلمةةة العليةةا يف االقتصةةاد األوروبةةي منةةذ نهايةةة
احلرب العاملية األوىل ،وسرعان ما سقطت تل

املصةارف األوروبيةة الةيت أعةادت ألمريكةا كميةات كةبةة

مةةن األمةةوال ،و تفشةةى التض ة م الوبةةائي يف أوروبةةا حتةةى أن السةةوق األملةةاني عةةاد إىل التعامةةل بنظةةا
املقايضة بعد أن فقد املارك قيمت وأصبحت األسعار تتضاعف بو ساعة و أررى يف نف

اليو  ،وأصةبح

مةن املعتةةاد أن جتةةد املاليةةو مةةن العمةةال بةةال عمةةل يف كةةل الةةدول سةةواء األوروبيةةة أو اآلسةةيوية أو يف
أمريكا ،وبات العاا مطالباً بهن يعيد النظر متاماً يف النظا الرأمسالي احلر والذع أرساه خد مسيث علةى
مبدأ عد تدرل الدولة يف النشاط االقتصادع وبدأت نظريات جديدة يف الظهةور و منهةا نظريةة عٌرفةت
يف ذل

الوقت بنظرية كينز.
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احلرب العاملية الثانية
تعتحل احلرب العامليّة اللانية من أشرس املعارك الةيت درلةها بنةو اإلنسةان علةى مةر العصةور والتةارييف ،فقةد
بدأت احلرب بسبب النزاعات واخلصومات الدولية املدمّرة اليت أودت حبياة اآلالف من األبريةاء إعتبةاراً
من السابع من يوليو عا  3106حيث بةدأت املعةارك علةى األراضةي األسةيوية ثةم يف األول مةن سةبتمحل
 3101عندما اجتاحت احلرب أوروبا كلها إىل أن وضةعت أوزارهةا يف عةا  ،3114ورمبةا ال يعةرف الةبعض
أن هنةةاك أكلةةر مةةن سةةبعو دولةةة شةةاركت يف هةةذه احلةةرب الةةيت مشلةةت مجيةةع أنةةواع املعةةارك الحليةةة
والبحريةةة واجلويةةة وبلة عةةدد القةةوات الةةيت شةةاركت يف هةةذه احلةةرب مةةا يزيةةد عةةن مائةةة مليةةون جنةةدع
ساهموا يف مقتل ما يزيةد عةن سةبعون مليةون مةن البشةر مةا بةو عسةكريو ومةدنيو مةن كافةة األجنةاس
واألحناء ،ويرجع السةبب الرئيسةي دةذه الشراسةة يف القتةال والقتةل إىل النةازع هتلةر بسةبب جلوئة إىل
القصف اجلوع للمدن و القرى  ،وبالتالي رد علية احللفةاء بقصةف املةدن و القةرى األملانيةة جةواً فسةقط
اآلالف بل املاليو من القتلى و اجلرحةى مةن العسةكريو املشةاركو يف املعةارك واملةدنيو الةذين ال
ناقةةة دةةم وال مجةةل يف تل ة

احلةةرب ؛ ويف اجلنةةوب اآلسةةيوع كةةان اجلةةيه اليابةةاني يرتكةةب املةةذابح

اجلماعية يف حق أبناء الشعبو الصيين والكورع فسقط بو قتيل وجريح ما يقرب من  43مليون إنسان.
ثم جاء االستسال الياباني ليكون مبلابة اإلعالن عن نهاية احلرب اليت شهد العاا  -ألول مرة يف تارييف
البشرية  -من رالدا مسارح للمعارك احلربيةة يف كةل األحنةاء واجلبهةات يف ادنةد واليابةان ومصةر وليبيةا
وإيطاليا والنمسا وأملانيا وبولندا وغةها من الدول اليت كانت مسرحاً كبةاً للعمليةات احلربيةة الةيت أتةت
علةةى األرضةةر واليةةاب

ودمةةرت مةةدناً بهكملةةها و قةةرى راحةةت عةةن بكةةرة أبيهةةا ا يبةةق منهةةا حتةةى ادةةوا

والفئران ،وال يزال العاا حتى اليو يتداوى من تل
لي

اآلثار املدمرة اليت رلفتها احلةرب العامليةة اللانيةة

من الناحية االقتصادية فحسب ،بل من الناحية العسكرية أيضاً فحقول األلغا ال تزال تقتةل كةل يةو

ضحية جديدة ،ومن الناحية االجتماعية ال يزال املاليةو مةن البشةر يعيشةون حتةت مسةتوى الفقةر بسةبب
ويالت احلرب اليت ا ترتك دم فرصة احلياة الكرمية ،فضالً عن هةؤالء البشةر الةذين ررجةوا مةن احلةرب
بعاهات وفقدوا أعضاء من أجسادهم ،وخرةرون نةادم نصةيباً موفةوراً مةن اإلشةعاع الةذرع امتةد ألوالدهةم
وأوالد أوالدهم وال يزال حتى اليو يف اليابان أنباء عن مواليد تهتي إىل الدنيا بعد انتهاء احلةرب بةهكلر
من ستو عاماً بتشوهات بسبب ما حد

أثناء تل

احلرب.
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إن السبب الذع تعرفة البشةرية دةذه احلةرب ا خيةرج عةن أن مةا إنتهةى إلية مةؤمتر بةاري

للسةال عةا

3131كان مبلابة إهانة ألملانيةا حيةث مزقةت معاهةدة فرسةاع الوحةدة األملانيةة باإلضةافة إىل عةد رضةا
إيطاليا عن نتائج املؤمتر ألنة جتاهةل طموحاتهةا االسةتعمارية ،هةذه هةي األسةباب الظاهريةة الةيت أدت
إىل اسةةتمرار تةةدمة العةةاا ملةةدة مثانيةةة أعةةوا تقريب ةاً عةةحل القتةةال املتواصةةل والقصةةف املسةةتمر والةةذبح
املنهمر على رقاب املدنيو من كل األجناس.
أما األسباب اليت ال يعرفها إال العاملون ببةواطن األمةور فهةي تشةة إىل األزمةة االقتصةادية الةيت هامجةت
العاا يف اللالثينات من القرن العشةرين كهحةد أهةم األسةباب الةيت أدت إىل انةدالع احلةرب،ألن مةؤمتر
السال املذكور ررج بنتائج غةة عادلةة وسةال منقةوت فكةان مبلابةة هدنةة مؤقتةة دةذه الةدول الةيت ا
تةةرض عةةن نتائجة وظلةةت تةةتحو الفرصةةة املناسةةبة لكةةي تصةةحح مةةن هةةذه األوضةةاع ،وملةةا ألقةةت األزمةةة
االقتصادية بظالدا علي العاا يف اللالثينات ،جلهت كافة الدول إىل تبين سياسةة " القوميةة االقتصةادية "
واليت تهدف إىل السيطرة املطلقة على مناطق ذات جدوى اقتصادية هامة لصةناعات واقتصةاديات هةذه
الةةدول ،وجلةةهت لكةةي تةةنجح يف حتقيةةق هةةذا إىل االسةةتعمار العسةةكرع والسةةيطرة االقتصةةادية علةةى تلة
املستعمرات ومنع االستةاد والرقابة على التصدير والتحكم يف أسعار النقد.
لقد كانت أزمة الكسةاد العظةيم الةيت عصةفت بهسةواق املةال والتجةارة يف الواليةات املتحةدة األمريكيةة
بسبب التطبيةق اخلةاطل للنظريةة الرأمساليةة واالقتصةاد احلةر ...هةي أكةحل الكةوار

االقتصةادية علةى مةر

التارييف ،فالتفاوت االقتصادع الكبة بو األنظمةة القويةة يف الةدول الغنيةة فرنسةا وإجنلةرتا وأمريكةا (%13
من الرصيد العاملي للذهب  +إمحلاطوريات شاسعة ال تغرب عنها الشم )وبو األنظمةة الديكتاتوريةة يف
إيطاليا وأملانيا واليابان اليت اعتةحلت نفسةها فقةةة وطالبةت مةن رةالل القةوة العسةكرية إىل إعةادة توزيةع
اللروات وتقسيم املستعمرات،كان ذل

واحداً من أهم أسباب اندالع احلرب بو الكتلتو الدميقراطيةة

والديكتاتورية .لقد شهد العاا عدد مةن األحةدا

الةيت تةدل علةي هةذا التنةاحر واإلرةتالف الكةبة بةو

دول العاا ومنها علي سبيل امللال ال احلصر  :قيةا اليابةان بةاحتالل إقلةيم منشةوريا يف الشةمال الشةرقي
من الصو دون أن حترك عصبة األمم ساكناً أو حيت تصدر أع تعليق أو رد فعل  ،و فشل املةؤمتر الةدولي
املنعقد يف جنيف لنزع السالح واحلدّ من رطورة التسابق حنو التسلّح بسبب املصاحل الش صةية للةدول
وداولة كل دولة اخلروج حتقيق أكحل مكاسب  ،ونتيجة دذا فقد كةان انسةحاب أملانيةا مةن عصةبة األمةم
سةنة  3100تعةبةاً عةن متسّةكها بشةةرعية مطلبهةا يف إعةادة بنةاء قوتهةا العسةةكريّة وإلغةاء مةا تضةمّنت معاهةةدة
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فرساع من بنود وحفة يف حقها  ،والذع تبع قيا إيطاليةا بةاحتالل إثيوبيةا عةا  3104وفشةل العقوبةات
االقتصاديّة املفروضة عليها بعد أن انسحبت كل من أملانيا واليابان من عصةبة األمةم وامتنعةت فرنسةا عةن
تطبيق تل

العقوبات.

نتائج احلرب العاملية الثانية
علي املستوى اإلنساني:
 مدن كاملة مت تدمةها ودوها من على وج اخلريطة.
 رسائر البشر باهظة فلقد جتةاوز عةدد ضةحايا احلةرب يف العةاا مةن العسةكريو واملةدنيو 13مليةون
نسمة أع أكلر من  %8من أهل األرض وقتها ،وكةان أكلةر مةن نصةفهم مةن املةدنيو يضةاف إىل هةذا
العةةدد عشةةرات املاليةةو مةةن اجلرحةةى واملشةةوهو وقةةد شةةهدت هةةذه الفةةرتة تعةةديات رطةةةة علةةى
حقوق اإلنسان ،فمات املاليو من األبرياء نتيجة للغارات اجلوية ويف معسةكرات اإلبةادة والتعةذيب
زيادةً على اعتقال األطفال والنساء وارتكبت اجملازر يف حق العديد من الشعوب و استعملت ضدها
األسلحة الكيماوية والذرية وقد كان كةل مةن اإلحتةاد السةوفيييت وبولنةدا وأملانيةا مةن أكلةر البلةدان
األوروبية تضرراً من ويالت تل

احلرب.

 لقد ررج اآلباء إىل احلرب تاركو رلفهم املاليةو مةن األسةر وغةابوا و انشةغلوا باحلرب،فسةاد نةوع
من االحنالل األرالقي فى احلياة العائليةة ترتةب علية اخنفةاض يف نسةبة املواليةد وارتفةاع ملحةوظ
يف نسبة الوفيات.
 كما برزت املشكالت االجتماعية املرتتبة على كلرة عدد املشوهو واألرامل واليتةامى واةةرومو
من العمل بسبب تفشي البطالة.
 تزايد عدد اإلنا

بالقياس إىل الذكور.

 كلرة عدد املشردين.
 نقص كبة يف األيدع العاملة اليت توجهت إىل احلرب وفقدت هناك .
 تض مت املشةاكل النفسةية و احتةد التسةاؤل حةول مةحلرات اللجةوء إىل العنةف وتقتيةل األبريةاء مةن الناحيةة
األرالقية اعتباراً لطابع اإلفناء الذع رافق املواجهات العسكرية وما رلفت من مةسس مشلةت املةدنيو أساسةاً،
األمر الذع أدى إىل ازدياد الش

والنفور من كل تقد علمي واخلوف

علي املستوى العلمي:
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ا خيبئ املستقبل.

 ترتبت على احلرب العاملية اللانية اررتاعات علمية وتقنية هامة غة أن توظيف تل

االررتاعةات اجلديةدة مت

بطرق متباينة منها مةا هةو سةلف ملةل القنبلةة الذريةة ومنهةا مةا هةو إ ةابي كتطةوير وسةائل النقةل واملواصةالت
(الطائرة وجهاز الراديو والرادار) واررتاع ما خيةد اإلنسةان كالعقةاقة الطبيةة واللقاحةات واملضةادات احليويةة
ومن أهمها البنسلو.

علي املستوى السياسي:
 أسفرت احلرب العاملية اللانية عن هزميةة الةديكتاتوريات يف إيطاليةا وأملانيةا واليابةان وتراجعةت مكانةة القةارة
األوروبية فلم تعد فرنسا وبريطانيا تهيمنان على العاا بل برز قطبان جديدان هما الواليات املتحدة األمريكيةة
واإلحتاد السوفيييت كما تغةت أنظمة احلكم بهوروبا الوسطى والشرقية حيث نشهت الدميوقراطيات الشعبية.
 تطورت املستعمرات رارج أوروبا واشتعلت ضد دودا حركةات التحريةر الشةرعية يف كافةة املسةتعمرات تطالةب
باالستقالل.
 انقسم العاا إىل كتلتو متنافستو الكتلة الغربية بزعامةة الواليةات املتحةدة األمريكيةة والكتلةة الشةرقية بزعامةة
االحتاد السوفيييت.
 حصول العديد من املستعمرات على استقالدا وظهور كتلة ثاللة يف العاا مسيةت "الةدول الناميةة " أو "العةاا
اللالث" وقد كان للدول العربية اإلسالمية دور فعال ضمن هذه الكتلة.
 عودة مجيع بلدان أوروبا إىل حدودها القدمية باسةتلناء بولنةدا الةيت توسةعت علةى حسةاب أملانيةا وانقسةمت
أوروبا إىل منطقيت نفوذ سوفييتية يف الشةرق وأمريكيةة يف الغةرب كمةا قسةمت أملانيةا إىل دولةتو واحةدة يف
الشرق وعاصمتها برلو واللانية يف الغرب وعاصمتها بون.
 تهسي

األمم املتحدة على إثةر انعقةاد مةؤمتر سةان فرانسيسةكو بالواليةات املتحةدة األمريكيةة يف يونيةو 3114

وقد حضر هذا املؤمتر نواب عن مخسو دولة دبة للسال .

علي املستوى االقتصادي:
 كانت نفقات احلرب باهظة جداً وهو ما أضطر العديد من الدول األوروبيةة املشةاركة فيهةا إىل االقةرتاض دون
وجود ضمانات للسداد وبالتالي تراكمت الديون.
 اخلسائر املادية الكبةة من جراء الدمار الكبة الذع أصاب املساكن واملصانع ووسائل النقل واملزارع.
 تدمة  % 63من البنية التحتية الصناعية يف أوروبا وخسيا.
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 حتول عدد من دول أوروبا مةن دول مصةدرة إىل دول مسةتوردة لةذل

فقةدت الةدول القويةة مكانتهةا لصةاحل

الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة راصةةة بعةةد أن متكنةةت هةةذه األرةةةة مةةن جتةةاوز الصةةعوبات االقتصةةادية ألزمةةة
اللالثينات وتضاعف إنتاجها الصناعي وجتمع عندها ما يعادل  %13من الرصيد العاملي للذهب وأصبح الةدوالر
عملة تبادل عاملية رمسية أما أغلب العمالت األررى.

علي املستوى التجاري الدولي:
بعةد انتهةاء احلةرب العامليةة اللانةةية ،وجةدت أغلةب دول العةاا سةواء الةيت شةاركت يف احلةرب أو تلة

الةةيت ا

تشارك ،وجدت نفسها منهكة القوى عسكرياً واقتصادياً بةل كانةت بعةض الةدول العظمةي يف حالةة انهيةار اقتصةادع
كامل وغة قادرة على احلصول على احتياجاتها من السلع واخلدمات ،بل وغة قادرة على سداد قيمةةة مشةةرتياتها
اخلارجية

ا دفةع بالعديد من دول العاا إىل انتهاج سياسات جتارية واقتصادية جديدة ترتب عليهةا املزيةد مةن

القيةةود املفروضةةة علةةى التجةةارة العامليةةة ورلةةق سةةياج مةةن القيةةود اجلمركيةةة وغةةة اجلمركيةةة علةةى الصةةادرات
والواردات ،ملل :ة
 إست دا أسلوب احلصص.
 است دا نظا أذون االستةاد.
 است دا أسلوب أسعار الصرف الغة متوازنة.
 فرض ضرائب على الصادرات لضمان عد رروج املواد اخلا واملواد األوليةة واألغذيةة الالزمةة لالحتياجةات
اةلية.
وهكذا بعدت العالقات الدولية التجارية بو الدول عن مبدأ حرية التجارة وترتب عليها وضع جتةارع دولةي أشةب
بة " تعسة التجارة الدولية ".
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الفصل الثالث
الطريق إيل اجلات
بعد أن وضعت احلرب العاملية اللانية أوزارها  ،وربح فيها من ربح ورسر فيها من رسةر  -وإن كانةت البشةرية
كلها قد رسرت من هذه احلرب اليت رلفت ورائها خثاراً دامية وتشةوهات باقيةة علةي جسةد البشةرية كلةها  -بةدأت
دول العاا على ارتالف مستوياتها واقتصادياتها البحث عةن وسةائل متكنهةا مةن ختفيةف القيةود واملعوقةات الةيت
سيطرت على حركة التجارة الدولية منذ زمن بعيد  ،وجلبةت الكةلة والكةلة مةن الضةرر علةى الفقةراء واألغنيةاء يف
كل دول العاا  ..راصة بعدما رلفت احلرب العاملية اللانيةة وراءهةا جبةاالً مةن القيةود واملعوقةات الةيت ابتةدعتها
الدول املتحاربة واليت جاءت الدول اإلستعمارية على رأسةها وتبعتهةا بةاقي الةدول  ..وبةدأت الةدول تسةعى لكةي
تت لص من اآلثار بالغة السوء على اقتصادياتها اليت ررجت من احلرب وهةي تعةاني أشةد املعانةاة  ..ولكنهةا بةدالً
من أن تسة يف اإلجتاه الصحيح لزيادة معدالت التجارة الدولية سارت يف اإلجتةاه العكسةي ،حيةث عمةدت كةلة
مةةن هةةذه الةةدول إىل تةةبين سياسةةات جتاريةةة واسةةت دا أسةةاليب اقتصةةادية ال تهةةدف إىل زيةةادة حجةةم التبةةادل
التجارع الدولي  ،ولكن إىل إحكا قبضتها على مواردها الذاتية  ،وفرض قيود ال حصةر دةا علةى وارداتهةا  ،وكةان
من أمللة هذه القيود ما تعلق حبظر استةاد او تصدير بعض السلع ( قيود مجركية) أو فرض رسو وضةرائب بنسةب
غة تقليدية على بضائع وسلع أررى ( قيةود غةة مجركيةة) أو تطبيةق مةا يعةرف بهسةلوب التقييةد الكمةي للةواردات
سةةواء كانةةت يف صةةورة احلصةةص أو تةةراريص االسةةتةاد أو فةةرض ضةةرائب علةةى الصةةةادرات لضةةمان احلفةةاظ علةةى
املواد اخلا واملواد األولية والسلع الغذائية الالزمة لتغطية املتطلبات اإلنتاجية أو االستهالكية للسوق اةليةة ..
باإلضافة إىل است دا أسلوب أسعار الصرف الغة متوازنة واليت تتحكم بصورة مباشرة يف حركةة التجةارة الدوليةة
 ..وكان من الطبيعي أن يرتتب علةى ذلة

إخنفةاض حةاد يف التجةارة العامليةة وبةدالً مةن أن تةتم مقاومةة الركةود

والكساد مبزيد من التبادل والتعامالت التجارية  ..سار العاا يف اإلجتاه العكسي وأضاف إىل الركةود ركةوداً و إىل
الكساد كساداً.
لذل

بدأت الدول يف التوج حنو البناء املؤسسي للعاا اجلديد بعةد احلةرب العامليةة اللانيةة والبحةث عةن

كيانات دولية تنظم العالقات املتعددة بو الدول يف كافة اجملاالت لتجنيب العاا ويالت احلروب والتوج حنو
الرراء والتنميةة والرفاهيةة  ..أع أن دول العةاا بةدأت عمليةة البحةث عةن هيكةل اقتصةادع عةاملي يةوفر قنةوات
جتارية تتمتع حبرية ومرونة أكحل.
 فتم إنشاء البن

الدولي لقإنشاء والتعمة ( ) 3111
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 ثم مت إنشاء منظمة األمم املتحدة يف  81أكتوبر 3114
 ثم إنشاء صندوق النقد الدولي يف ديسمحل 3114
 ثم دعا اجملل

االقتصادع واالجتماعي التةابع ملنظمةة األمةم املتحةدة إىل عقةد مةؤمتر دولةي عةرف بإسةم "

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والعمل " يف هافانا بكوبا  ،والذع ارتتم أعمال يف  03أكتوبر  ، 3116وأسةفرت
املفاوضات اليت متت رالل املؤمتر عن :
 - 2االتفاق على االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( جات.) 2491
 - 8إنشاء منظمة التجارة الدولية.

ررجت الوفةود مةن مةؤمتر األمةم املتحةدة للتجةارة والعمةل يف أكتةوبر  3116ويف حقائبهةا مقرتحةاً جيةداً بإنشةاء
منظمة التجارة الدولية ولكن ا يقدر دةذا املقةرتح أن يةرى النةور وال دةذه املنظمةة أن تةدرل حيةز التنفيةذ يف
الوقت بسةبب املعارضةة الكةبةة الةيت واجهتهةا مةن الكةوجنرس األمريكةي حبجةة أن هةذه املنظمةة تسةمح

ذل

للحكومات بالتدرل املباشر يف حركةة التجةارة الدوليةة  ،وهةو مةا يتعةارض مةع النظريةة االقتصةادية الرأمساليةة أو
اقتصةةاديات السةةوق احلةةر الةةذع تطبقة الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة  ..راصةةة وأن الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة
كانت تعتحل أقةل الةدول تضةرراً مة ن احلةرب العامليةة اللانيةة  ،بةل إن األوسةاط االقتصةادية والتجاريةة تشةة إىل أن
الناتج القومي األمريكي يف ذل
األمريكي يف ذل

الوقت كان يعادل ضعف الناتج العاملي كل  ..لذل

كان إعةرتاض الكةوجنرس

الوقت على ميلاق هافانا يبدو إعرتاضاً منطقياً من وجهةة نظةر اللغةة االقتصةادية األمريكيةة  ..إال

أن العديد من الدول الصناعية يف العاا خنذاك أولت هذا امليلاق اهتماماً كةبةاً  ..راصةةً فيمةا يتعلةق بةإجراءات
حترير التجارة العاملية.
لذل

 ..فقد سعت دول العاا خنذاك إىل استكمال مفاوضةاتها التجاريةة بعةد ميلةاق هافانةا مباشةرة  ،وعقةدت عةدة

دورات للمفاوضات التجارية نذكر تفاصيلها فيما يلي -:

ثالث مراحل
املرللة األوىل:9119 -9191 :
الصفة الغالبة على جوالت هذه املرحلةة هةي أنهةا مجيعةاً دارت يف إطةار نصةوت اإلتفاقيةة األصةلية ،و تركةزت
مجيعها يف حتقيق املزيد من الت فيضات يف التعريفةات اجلمركيةة بةو الةدول املشةاركة راصةة السةلع والبضةائع
اليت تدرل يف التجةارة بينهةا  ،وقةد مت عقةد مخة

جةوالت للمفاوضةات التجاريةة املتعةددة األطةراف يف هةذه

املرحلةةة متةةت يف إطةةار السةةعي حنةةو املزيةةد مةةن إزالةةة احلةةواجز اجلمركيةةة أمةةا التجةةارة الدوليةةة ،ومتةةت هةةذه
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اجلوالت تباعاً حيث مت عقد اجلولة األوىل على مدار عةا  3116وشةاركت فيهةا  80دولةة  ،و كانةت هةذه اجلولةة
عحل ثال

جوالت من االجتماعات بدأت األوىل يف هافانا بكوبا ثم جنيةف بسويسةرا ثةم فرنسةا وكانةت اجلولةة يف

وملها من أجنح جوالت املرحلة األوىل حيث ررجت الدول املشاركة بإتفاق على ختفةيض الرسةو اجلمركيةة
على عدد كبة من السلع الدارلة يف التجارة فضالً عن حتديد أكلر من ختفيض تعريفي مشل مةا يقةارب  %83مةن
حجم التجارة العاملية أع ما قد يصل قيمتة إىل حةوالي 33مليةار دوالر أمريكةي  ،أمةا اجلولةة اللانيةة فعقةدت يف
خنسي يف فرنسا عا 3111و تعتحل أول جولة للمفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف إطار اتفاقية اجلةات ،وقةد
شارك فيها عدد  00دولة ثم عقدت اجلولة اللاللة واليت سعميت جبولة توركاع وهي مدينة يف إجنلرتا وكانةت يف
عا 3143و 3143و شةاركت فيهةا 16دولةة ،و قةد دارت يف نفة

اإلطةار للجةوالت السةابقة و هةو السةعي لتحقيةق

املزيد من الت فيضات التعريفية  ،أما اجلولة الرابعة فكانت يف جنيف وشةاركت فيهةا  86دولةة واسةتمرت مةن عةا
 3141حيت عا 3146وأرةاً مت عقد اجلولة اخلامسة خررجوالت هذه املرحلةة وسٌةميت جبولةة ديلةون وعقةدت
يف جنيف مبشةاركة  86دولةة وذلة
وموعة واحدة ذل

يف عةا  ..3173-3173كمةا أنة ميكةن تصةنيف هةذه اجلةوالت اخلمة

يف

ألنها دارت كلها يف إطار نصوت اإلتفاقية األصةلية و تركةزت مجيعةا يف حتقيةق املزيةد مةن

الت فيضات يف التعريفات اجلمركية بو األطراف املتعاقدة فيما خيص التجةارة بالسةلع  ،وكانةت هةةةذه الةدورات
اخلم

مبلابة مراجعة شاملة مليلاق هافانا.

املرللة الثانية 9191 -9149 :
يف هذه املرحلة درلت املفاوضات مرحلة جديدة وخمتلفة عن املرحلةة األولةي ،حيةث صةاحب هةذه املرحلةة
ظهور اجملموعة األوروبية وهو االسم السابق جملموعة من الدول األوروبية يطلةق عليهةا منةذ نةوفمحل  3110اسةم
االحتاد األوروبي؛ ومت إصدار قانون أوروبا املوحدة أو ما عرف باتفاقية ماسرتخيت  ،والةيت وقعةت عليهةا  38دولةة
أوروبيةةة يف ماسةةرتخيت بهولنةةدا يف فحلايةةر  ، 3118وقةةد عمةةل القةةانون علةةى إلغةةاء كافةةة القيةةود و العراقيةةل أمةةا
التجارة والتعاون بو الدول األوروبية.
لقةةد سةةعت اجملموعةةة األوروبيةةة إىل تكةةوين وحةةدة اقتصةةادية وتكامةةل سياسةةي بةةو الةةدول األعضةةاء ،وكانةةت
اجملموعةةة قةةد أنشةةئت يف اخلمسةةينيات مةةن القةةرن العشةةرين واختةةذت بروكسةةل مق ةرًا دةةا و تكونةةت اجملموعةةة
مبوجب ثال

معاهدات أسست مبقتضاها ثال

 معاهدة باري

منظمات :

اليت أنشئت مبوجبها وموعة الفحم احلجرع والصلب األوروبية عا . 3148

 معاهدة روما وقامت مبوجبها اجملموعة االقتصادية األوروبية .3141
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 معاهدة روما وقامت مبوجبها اجملموعة األوروبية للطاقة النووية عا .3141
 ثةةم طةةورت اجملموعةةة نظمهةةا اإلداريةةة وختطةةت كةةلةًا مةةن العراقيةةل حتةةى تكللةةت جهودهةةا بقيةةا االحتةةاد
األوروبي.
شةهدت املفاوضات يف هذه املرحلة جولتو فقط هما جولة كيندي وجولة طوكيو  ،وهما علةى صةعيد اجلةوالت
تعتحلا أهم جوالت املفاوضات التجارية مجيعها ،فجولة كيندع كانت اجلولة السادسة وسعةميت بةذل
الةةرئي

االسةم ألن

األمريكةةي هةةو الةةذع دعةةا لعقةةدها مةةن رةةالل رسةةالت الةةيت وجههةةا إىل الكةةوجنرس عةةا  3178ووافةةق

الكوجنرس بناء على هذه الرسالة على تفويض الةرئي

األمريكةي يف سةلطة إجةراء املفاوضةات التجاريةة لتوسةيع

ودعم التجارة اخلارجية  ،ومبوجب هذا مت منح الرئي

صالحيات رفض التعريفةة اجلمركيةة بنسةبة تصةل إىل 43

 %على مجيع السلع والبضائع و قد أدى هذا إىل فتح باب املفاوضات بو الواليات املتحدة األمريكية و شةركائها
التجاريو راصةً اجملموعة األوروبيةة ،وبالفعةل بةدأت اجلولةة يف مةايو عةا  3171يف جنيةف وانتهةت يف مدينةة
جوان يف  ، 3176وقد شةاركت  06دولةة يف هةذه اجلولةة وتركةزت املناقشةات حةول موضةوعات الت فيضةات يف
التعريفات اجلمركية ،و قد جنح

للو تل

الدول يف التوصةل إىل رفةض التعريفةة اجلمركيةة علةى بضةائع وسةلع

تدرل يف التجارة الدولية بقيمة مت تقديرها يف ذل

الوقةت حبةوالي 13مليةار دوالر أمريكةي أو مةا يعةادل % 13

من التجارة الدولية وكةان متوسةط اخلفةض التعريفةي متقاربةاً بةو الةدول حيةث قةررت كةل مةن بريطانيةا واليابةان
متوسط قدره  %03بينما بل املتوسط يف كندا .% 81

اجلولة السابعة  :جولة طوكيو :
كانةةت بدايةةة انطةةالق حقيقيةةة حنةةو حتريةةر التجةةارة العامليةةة وععقةةدت يف طوكيةةو  3161-3160وشةةارك فيهةةا عةةدد
338دولة و كان املوضوع األساسي كالعادة هو ختفيض التعريفة اجلمركية على مزيد مةن البضةائع والسةلع ،ولكةن
شهدت هذه اجلولة للمرة األوىل تناول موضوع جديد هو القيود الغة اجلمركية ،حيث الحظت الوفود أنة علةى
الرغم من أن الرسو اجلمركيةة قةد مت ختفيضةها إال أن القيةود الغةة مجركيةة اسةتمرت يف التزايةد

ةا تسةبب يف

إلغاء بعض املزايا اليت حتققت من الت فيض .
لقد جنحت جولة طوكيو يف حتقيق نتائج ا حتققها اجلوالت السةابقة حيةث أن اجلةوالت السةابقة مجيعهةا ركةزت
على رفض التعريفات اجلمركيةة مةن أجةل تشةجيع التجةارة الدوليةة بةو الةدول األعضةاء ،أمةا جولةة طوكيةو فقةد
تطرقت إىل رفض و إزالة القيود اجلمركية و الغة مجركية املفروضة على التجارة العاملية أع أنهةا ناقشةت للمةرة
األوىل العوائق اليت تقف يف طريق زيادة التجارة الدولية باإلضافة إىل مناقشةة التعريفةات اجلمركيةة ،و قةد بلغةت
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نتائجها أرقا متميزة على صعيد اخلفةض التعريفةي الةذع اسةتهدف مةا قيمتة  033مليةار دوالر أمريكةي مةن حجةم
التجارة الدوليةة علةى مةدار سةبع سةنوات ،حيةث مت اإلتفةاق علةى رفةض الرسةو اجلمركيةة مبةا يعةادل  %03مةن
متوسط التعريفات يف بداية الدورة .
باإلضافة إىل ذل  ،انتهت جولة طوكيةو بتوقيةع ثةال

إتفاقيةات ،وإصةدار أربعةة قةرارات لتطةوير نصةوت اإلتفاقيةة

األساسية ،وإصدار ستة أكةواد تشةمل اإلجةراءات غةة التعريفيةة  ،عرفةت يف األوسةاط التجاريةة العامليةة بةة ( أكةواد
دورة طوكيو )  ..وهذه اإلتفاقيات هي :
 .3إتفاقية تشجيع وحترير التجارة الدولية يف قطاع اللحم البقرع واملاشية.
 .8إتفاقية حترير التجارة الدولية يف منتجات األلبان .
 .0إتفاقية التجارة يف الطائرات املدنية .

أما القرارات  ..فهي :
 .3قرار رات باملعاملة التمييزية واألكلر تفضيلية واملعاملة بامللل .
 .8قرار رات باإلعالن عن اإلجراءات التجارية اخلاصة مبيزان املدفوعات.
 .0قرار رات حبماية العمل ألغراض التنمية .
 .1قرار رات بتحسو قواعد تسوية املنازعات والتشاور وتسوية اخلالفات وإجراءات الرقابة.

أما األكواد فهي :
 -9إتفاق احلواجز الفنية على التجارة
وهو إتفاق تلتز مبوجب احلكومات بعد إختاذ إجراءات من شةهنها رلةق عوائةق غةة ضةرورية للتجةارة عنةد قيةا
هذه احلكومات بإصدار قواعد أو إجراءات فنية بغرض السالمة والصةحة ومحايةة املسةتهل

أو البيئةة أو غةة ذلة

من األغراض .

 -1إتفاق املشرتيات احلكومية
ويتضمن القواعد التفصيلية اخلاصة بكيفية عقد املناقصات احلكومية لضمان وجود منافسة دولية أكحل .
 -3إتفاااق تفسااري وتطبي ا امل اواد ( ( ) 7مكافحةةة اإلغةةراق والرسةةو التعويضةةية)  ( )37( ،اإلعانةةات ) ( ) 80 (،محةةايةةةة
املزايةةا والفوائةةد)) من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (جات  .. ) 2449وهي املواد اليت دا عالقةة
بالدعم احلكومي أو اإلعانات ألع سبب من األسباب  ..ويضمن االتفاق عد اسةتعمال الةدعم أو اإلعانةة بهسةلوب
يضر باملصاحل التجارية لاطراف املتعاقدة.
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 -9إتفاق تنفيذ املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( جات . ) 9119
وهو إتفاق يتنةاول الكيفيةة الةيت

ةب أن حتةدد بهةا القيمةة لاغةراض اجلمركيةة مبةا حيقةق نظةا عةادل وموحةد

وبسيط وثابت وسريع  ،ويتضمن هذا اإلتفاق وموعة من طرق التقييم مرتبة ترتيباً ملزماً ال

وز عد األرةذ بة ..

لضمان عدالة التقدير اجلمركي للقيمة لاغراض اجلمركية.

 -5إتفاق إجراءات أذون االسترياد .
وهو إتفاق يهدف إىل عد كون هذه اإلجراءات يف حد ذاتها قيداً على االستةاد .

 -4إتفاق تنفيذ املادة السادسة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( جات . ) 9119
وهو اإلتفاق الذع يشرح نصوت املادة السادسة اخلاصة مبكافحةة اإلغةراق والرسةو التعويضةية دون تعةارض مةع
أحكا املواد (  ) 80 ، 37 ، 7اخلاصة باإلعانات .
ويتضةح من هذه القرارات واألكواد واالتفاقيةات الةيت نتجةت عةن دورة طوكيةو مةدى التقةد الكةبة الةذع بلغتة
هذه املفاوضات .

املرللة الثالثة9119 - 9191 :
هةةذه املرحلةةة تضةةمنت جولةةة واحةةدة هةةي جولــة أوروجــواي وهةةي اجلولةةة األرةةةة قبةةل إنشةةاء منظمةةة التجةةارة
العاملية ،و ميكن تقسيمها إىل مرحلتو:
أ -جولة أورجواي األويل  -: 2442– 2491وهذه كانت أكلر اجلوالت تعقيداً و تهزماً ،و قد تهررت أربع سةنوات
حيةةث كةةان مةةن املقةةرر أن تنطلةةق يف  3118و لكنهةةا ا تبةةدأ إال يف 83سةةبتمحل  ،3117و تعةةد هةةذه اجلولةةة أكلةةر
طموحةاً و أوسةع نطاقةاً مةةن سةابقاتها نظةراً المتةةدادها لقطاعةات جديةدة ا تكةةن مشةمولة يف جةوالت اةادثةةات
السابقة ،و قد جاءت هذه الدورة يف ظروف اقتصادية حامسة كما أنها سعت لرسم معاا القرن الواحد و العشةرين،
و كان اددف من هذه اجلولة حتقيق بعض األهداف األساسية التالية :
 ختفيض القيود الغة مجركية.
 حترير جتارة اخلدمات باإلضافة إىل التجارة السلعية.
 ختفيض القيود على الواردات من املنتجات الزراعية و لقد مت حتديد  34وموعة عمل لكةل مهمةة مةن هةذه
املها على النحو التالي :
 - 3التعريفة اجلمركية

 - 8القيود الغة مجركية
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 - 0املنتجات اإلستوائية .

 - 1املنتجات األولية

 – 4املنسوجات و املالب

 - 7املنتجات الزراعية

 - 6اإلجراءات الوقائية ضد التزايد املفاجل يف الواردات
 - 1حقوق امللكية الفكرية

 - 1اإلعانات و الرسو اجلمركية
 – 33اخلدمات

باإلضةةافة إىل أربةةع وموعةةات عمةةل أرةةرى للتعامةةل مةةع اتفاقيةةة اجلةةات نفسةةها فيمةةا يتعلةةق بةةإجراءات تسةةوية
املنازعات.
و لقد تعرضةت موضةوعات جتةارة اخلةدمات و الزراعةة و امللكيةة الفكريةة ملناقشةات حةادة ،راصةة موضةوع محايةة
امللكية الفكرية ،حيث جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف إدراج هذا املوضوع يف املناقشات على مسةتوى
اجلةات ،و ذلة

ألنهةا تعتةةحل املتضةةرر الرئيسةي مةةن غيةاب أع تنظةةيم دولةةي حلقةوق امللكيةةة الفكريةة ،و قةةد قةةدرت

رسائرها مبا يقرب من 63مليار دوالر أمريكي نتيجة القيا بنسيف بةرامج الكمبيةوتر أو تقليةد األدويةة ،حيةث يةؤدع
ذل

إىل ختفيض العائد على أصحاب هذه احلقوق.

و من ناحية أررى ،فإن ختفيض القيود على الواردات من املنتجات الزراعية كانت غايةة يف الصةعوبة ألن أغلةب
دول العاا تست د العديد من السياسات لدعم القطاع الزراعي بهةا ،سةواء كةان ذلة

يف صةورة دعةم سةعرع ،أو

دعم للتصدير ،أو حصص كمية على الواردات ...األمر الذع تسبب يف تشوه هيكةل أسةعار تلة

املنتجةات ،و لقةد

كان اإلحتاد األوروبي من أشد املعارضو ألع إلغاء للقيود على الواردات من املنتجات الزراعية ،أو إلغاء الةدعم
املقد للمنةتجو الةزراعيو ،و هكةذا انتهةت األربةع سةنوات األوىل مةن جولةة األورجةواع  3113 – 3117دون
التوصل إىل اتفاق يذكر .
ب  -جولة أوروجواي الثانية : 2449 – 2442بدأت املفاوضات مةرة أرةرى بغةرض الوصةول إىل حةل وسةط
بو الواليات املتحدة األمريكية من ناحية و اإلحتاد األوروبي من ناحية أررى ،حةول دعةم املنتجةات الزراعيةة،
و لقد انتقدت الواليات املتحدة األمريكية و ذل
املنتجو الزراعيو ،و يف نفة

بتهييةد مةن أعضةاء اجلةات بعةض الةحلامج األوروبيةة الةيت تسةاند

الوقةت تةؤثر سةلبا علةى التجةارة الدوليةة بصةفة عامةة و جتةارة الواليةات املتحةدة

األمريكيةةة بصةةفة راصةةة ،و لقةةد هةةددت أمريكةةا بفةةرض رسةةو مجركيةةة قةةدرها  %833علةةى وارداتهةةا مةةن اإلحتةةاد
األوروبي واليت جتاوز قيمتها 033مليون دوالر أمريكي  ،و لقد ساعد هذا التهديد علةى اسةتئناف املفاوضةات مةرة
أررى يف وال الزراعة ،و مت اإلتفاق حول نقطة اخلالف السابقة ،حيث تعهد اإلحتاد األوروبي بت فةيض الةدعم
الذع تقدم الدول األوروبية ملنتجي البذور الزراعيةة بنسةبة  %06مةن القيمةة ،و  %83مةن الكميةة ،علةى أن يكةون
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هةذا اخلفةض تةةدر يا علةةى مةةدار  6سةةنوات ؛ و يف عةا  3110عقةةد وزراء التجةارة لكةةل مةةن اإلحتةةاد األوروبةةي و
اليابان و أمريكا اجتماعا مت االتفاق في علةى دراسةة كةل املشةاكل املعلقةة يف جولةة أورجةواع و مت بالفعةل حةل
هذه املشكالت ليتم توقيع االتفاق النهائي يف مراكه يف املغرب يف  34أبريل عا .3111
إن املةةراقبو االقتصةةاديو يف العةةاا يةةرون أن دورة طوكيةةو مهةةدت الطريةةق متامةةاً لعقةةد اجلولةةة األرةةةة مةةن
املفاوضات  -دورة أوروجةواع  -والةيت بةدأت مبدينةة " بونتةادل أيسةيت " بةهوروجواع عةا  ، 3117حيةث كةان
اددف األساسي الذع سعت لتحقيق جولة أوروجواع من املفاوضات التجارية هو حتقيق املزيد مةن التقةد يف
وةةال حتريةةر التجةةارة العامليةةة وزيةةادة حجةةم التبةةادل التجةةارع الةةدولي وتةةدعيم سةةبل التعةةةةاون بةةو الةةدول يف
اجملةةاالت االقتصادية  ..وشةهدت هةذه اجلولةة إنضةما مجهوريةة مصةر العربيةة للمفاوضةات ومعهةا عةدد كةبة مةن
الدول النامية للمساهمة يف وضع قواعد اجلات اجلديدة مبا ال خيةةةل مبصاحلها التجاريةة  ،رالفةاً ملةا جةرى عنةد
توقيةةع إتفاقيةةة جةةات  ، 3116وكةةان ملشةةاركة الةةدول الناميةةة يف هةةذه املفاوضةةات أثةةره يف حصةةودا علةى أحكةةا
إضافية  ،متللت يف :
 متتع الدول النامية بفرتة إنتقالية قدرها  33سنوات لبدء التطبيق.
 مهلة إضافية قدرها ثال

سنوات لتطبيةق الطريقةة احلسةابية مةن طةرق تقةدير القيمةة لاغةراض اجلمركيةة الةيت

تنص عليها إتفاقية تنفيذ املادة السابعة من اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة.

وغة ذل

من األحكا اإلضافية اليت حتتاج إليها الدول النامية .

وقد تناولت املفاوضات رالل هذه اجلولة للمرة األوىل موضوع التجارة يف اخلةدمات ملةل التةهمو  ،الطةةان ،
املقاوالت  ،البنوك  ..إخل.
وقد تزامنت هةذه اجلولةة مةع مسةةة اإلصةالح االقتصةادع والتطةوير الشةامل للسياسةة االقتصةادية يف مصةر  ..فقةد
قامت احلكومة املصرية خنذاك بإزالة القيود الكمية علةى االسةتةاد ،ومت تطبيةق التعريفةة اجلمركيةة املنسةقة الةيت
تةةوفر اديكةةل الةةالز لعمةةل كافةةة اإلحصةةاءات التجاريةةة واجلمركيةةة  ،وأيضةاً مت إجةةراء تعةةديل علةةى فئةةات التعريفةةة
اجلمركية على الواردات مبا يضمن إزالة كافة املعوقات اليت تعوق التجارة اخلارجية دون أن يتعةارض ذلة
مبدأ محايةة الصةناعة الوطنيةة  ،وذلة

يف الوقةت الةذع شةجعت فية احلكومةة بكةل مةا متلة

مةع

الصةادرات ،سةواء

بتبسيط إجراءات التصدير إىل أدني ما ميكن ،أو بإلغاء كافة الرسو والضرائب على الصادرات من أجل ختفةيض
العجز يف امليةزان التجةارع وعةالج مةرض عضةال اسةتمر لسةنوات طويلةة يف جسةد االقتصةاد املصةرع متلةل يف
اخللل املستمر يف ميزان املدفوعات .
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وانتهةةت هةةذه اجلولةةة بتوقيةةع الوثيقةةة اخلتاميةةة املتضةةمنة نتةةائج جولةةة أوروجةةواع للمفاوضةةات التجاريةةة متعةةددة
األطراف واليت ععرفت بة ( بروتوكول مراكه ) يف  31إبريل  3111حبضور ما يزيد عةن  336دولةة مةن دول العةاا
 ..ومبوجب هذا الحلوتوكول مت إنشاء منظمة التجارة العاملية بعد مخسو عاماً مةن إنشةاء صةندوق النقةد الةدولي
والبن

الدولي ليكتمل مللث االقتصاد العاملي والذع ينظم العالقةات التجاريةة بةو دول العةاا ..صةندوق النقةد

الدولي  ..البن

الدولي  ..منظمة التجارة العاملية ( إتفاقيات اجلات ).

وكلمة اجلات كما نعةرف مجيعةاً  ..هةي احلةروف األربعةة األولةي  -باللغةة اإلجنليزيةة  -مةن عبةارة االتفاقيةة العامةة
للتعريفات والتجارة.

General Agreement on Tariffs & Trade
وهذه اإلتفاقية متعددة األطةراف ..تفةرض إلتزامةات  ..وتعطةي حقوقةاً للمنضةمو إليهةا متةةةاثل تلة
واإللتزامات الةيت تنشةه مةن العقةود بةو األطةراف املتعاقةةةدة  ،ولةةذل

احلقةةةوق

مسيةت الةدول املنضةمة ملنظمةة التجةارة

العامليةة باألطةةةةراف املتعاقةةدة  ..Contracting Partiesوتنبةع أهميةةة االتفاقيةةة العامةة للتعريفةةات والتجةةارة مةةن
العدد الكبة من الةدول الةيت انضةمت إليهةا (  340دولةة حةيت  ) 8333وبالتةالي مةن احلجةم الكةبة مةن التبةادل
التجارع الدولي الذع تشمل هذه االتفاقية ( أكلةر مةن  %14مةن حجةم التجةارة العامليةة )  ..فةإذا علمنةا أن شةرط
االنضما إىل االتفاقية هو تقةديم العضةو طالةب االنضةما جلةداول أو قةوائم تنةازالت تعريفيةة مجركيةة يتمتةع بهةا
باقي األعضاء عند حدو

تبادالت جتةارية مع ذل

العضو  ..ألدركنةا الفائةدة التجةةةارية الكةبةة وامليةزة التعريفيةة

العظيمة من اإلنضما إىل اجلات .
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الفصل الرابع
منظمة التجارة العاملية
إن منظمة التجارة العاملية أصبحت منذ األول من يناير  3114هي الوريث الشرعي للجات وبالتالي فهي املنظمةة
اليت تقو بإدارة ووضع نظم التجارة الدولية ،وهي اليت تقةو بتوجية كافةة اديئةات واجلهةات يف وةال تطبيةق
اآلليات اليت تدعم نظم التجارة الدولية .
وفيما يلي النص الكامل ملا تضمن بروتوكول مراكه واملعروف باسم  :بروتوكول اإلنشاء ..

بروتوكول مراكش
إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية
إن أطراف هذه اإلتفاقية:
إذ تةةدرك عالقتهةةا يف وةةال التجةةارة واملسةةاعي االقتصةةادية

ةةب أن تسةةتهدف رفةةع مسةةتويات املعيشةةة وحتقيةةق

العمالة الكاملة وإستمرار كبة يف منو حجم الدرل احلقيقي،والطلب الفعلي،وزيةادة اإلنتةاج املتواصةلة واإلجتةار
يف السلع واخلدمات مبا يتيح اإلست دا األملل ملوارد العاا وفقاً ددف التنمية وذل
واحلفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلة

مةع تةوري محايةة البيئةة

بصةورة تةتالء واحتياجةات واهتمامةات كةل منهةا يف خمتلةف

مستويات التنمية االقتصادية يف خن واحد.
وإذ تدرك كذل

ما تدعو إلي احلاجة من بذل جهود إ ابية لتةهمو حصةول البلةدان الناميةة،ال سةيما أقلةها منةواً

على نصيب يف منو التجارة الدولية يتمشى واحتياجات تنميتها االقتصادية.
ورغبةً منها يف اإلسها يف بلوغ هذه األهداف بالدرول يف إتفاقات للمعاملة بامللل تنطةوع علةى مزايةا متبادلةة
لتحقيق رفض كبة للتعريفات وغةها من احلواجز التجارية والقضاء على املعاملة التمييزية يف العالقةات التجاريةة
الدولية.
وإذ تعتز لذل

إنشاء نظا جتارى متعدد األطراف متكامل وأكلر قدرة على البقاء والدوا يشمل اإلتفاقيةة العامةة

للتعريفات والتجارة ونتائج اجلهود السةابقة لتحريةر التجةارة ومجيةع نتةائج جولةة أوروجةواع للمفاوضةات التجاريةة
متعددة األطراف.
وتصميماً منها على صون املبادئ األساسية وتعزيز األهداف اليت بين عليها هذا النظا التجارع متعدد األطراف.
تتفق على ما يهتي:
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املادة األولي
إنشاء املنظمة
تنشه مبقتضى هذا منظمة التجارة العاملية ( املشار إليها فيما بعد بإسم " املنظمة " ).

املادة الثانية
نطاق املنظمة
 -3تكةةون املنظمةةة اإلطةةار املؤسسةةي املشةةرتك لسةةة العالقةةات التجاريةةة فيمةةا بةةو أعضةةائها يف املسةةائل املتعلقةةة
باإلتفاقات واألدوات القانونية املقرتنة بها الواردة يف مالحق هذا اإلتفاق.
 -8تعد اإلتفاقات واألدوات القانونية املقرتنة باإلتفاقية الواردة يف املالحق  ( ،3،8،0املشار إليها فيمةا بعةد بإسةم
" إتفاقات التجارة متعددة األطراف " ) جزءاً ال يتجزأ من هذه اإلتفاقية ،وهى ملزمة جلميع األعضاء.
 -0كما تعد اإلتفاقات واألدوات القانونية املقرتنة بهذه اإلتفاقية الةواردة يف امللحةق ( ( )1املشةار إليهةا فيمةا بعةد
بإسم " إتفاقات التجارة عديدة األطراف " ) جزءاً ال يتجزأ مةن هةذه اإلتفاقيةة بالنسةبة لاعضةاء الةيت قبلتهةا ،وهةي
ملزمة دذه األعضاء.
وال تنشيء إتفاقات التجارة عديدة األطراف إلتزامات وال يرتتب عليها حقوق بالنسبة لاعضاء اليت ا تقبلها.
 -1ختتلف اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  3111كما جاءت يف امللحق (-3أ) ( املشار إليها فيمةا بعةد بإسةم "
إتفاقية جات  )" 3111من الناحية القانونية عن اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة املؤررة يف  03تشرين األول /
أكتوبر  3116واملرفقة بالوثيقة اخلتامية اليت ا عتمدت يف إرتتةا الةدورة اللانيةة للجنةة التحضةةية ملةؤمتر األمةم
املتحدة للتجارة والعمالة ،واليت أدرلت عليها فيما بعد التصحيحات والتصةويبات والتعةديالت ( املشةار إليهةا فيمةا
بعد بإسم " إتفاقية جات .)" 3116

املادة الثالثة
مهام املنظمة
 -3تسهل املنظمة تنفيةذ وإدارة أعمةال هةذه اإلتفاقيةة واإلتفاقةات التجاريةة متعةددة األطةراف وتعمةل علةى دفةع
أهدافها ،كما توفر اإلطار الالز لتنفيذ وإدارة وإعمال اإلتفاقات التجارية عديدة األطراف.
 -8توفر املنظمة دفالً للتفةاوض فيمةا بةو أعضةائها بشةهن عالقتهةا التجاريةة متعةددة األطةراف يف املسةائل الةيت
تتناودا اإلتفاقات الواردة يف ملحقات هذه اإلتفاقية ،وللمنظمة كذل
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أن توفر دفالً ملزيد مةن املفاوضةات فيمةا

بو أعضائها بشهن عالقاتهم التجارية متعددة األطراف ،وإطار لتنفيذ نتائج ملل هذه املفاوضات على النحةو الةذع
يقرره املؤمتر الوزارع.
 -0تشرف املنظمة على سة وثيقة التفةاهم املتعلقةة بالقواعةد واإلجةراءات الةيت تةنظم تسةوية املنازعةات ( املشةار
إليها فيما بعد بإسم " تفاهم تسوية املنازعات ") الوارد يف امللحق ( )8من هذه اإلتفاقية.
 -1تةةدير املنظمةةة خليةةة مراجعةةة السياسةةة التجاريةةة ( املشةةار إليهةةا فيمةةا بعةةد بإسةةم " خليةةة املراجعةةة ") الةةواردة يف
امللحق ( )0من هذه اإلتفاقية.
 -4حتقيق قدر أكحل من التناسةق يف وضةع السياسةة االقتصةادية العامليةة علةى النحةو املناسةب مةع صةندوق النقةد
الدولي والبن

الدولي لقإنشاء والتعمة والوكاالت التابعة ل .

املادة الرابعة
هيكل املنظمة
 -3ينشه مؤمتر وزارع يتهلف من

للي مجيع األعضةاء ،و تمةع مةرة علةى األقةل كةل سةنتو ،ويضةطلع املةؤمتر

الوزارع مبها املنظمة ويت ذ اإلجراءات الالزمة دذا الغةرض ،وتكةون للمةؤمتر الةوزارع سةلطة إختةاذ القةرارات
يف مجيع املسائل اليت ينص عليها أع من اإلتفاقةات التجاريةة متعةددة األطةراف إذا طلةب ذلة

أحةد األعضةاء،

وفقاً للمقتضيات اخلاصةة بصةنع القةرار املشةار إليهةا يف هةذه اإلتفاقيةة ويف إتفاقيةة التجةارة متعةددة األطةراف ذع
الصلة.
 -8ينشه ول

عا يتهلف من

للي مجيع األعضاء و تمع حسبما يكون ذل

مبها املؤمتر الوزارع يف الفرتات اليت تفصل بو إجتماعات  ،ويضطلع اجملةةل
إلي مبوجب هذه اإلتفاقية ،ويضةةع اجملل

مناسباً ،ويضةطلع اجمللة
العةا كةذل

العةا

باملهةا املوكلةة

العا قواعد إجراءات ويقر قواعد اإلجراءات املشةار إليهةا يف الفقةرة

(.)6
 -0ينعقد اجملل

العا حسبما يكون ذل

مناسباً لقإضطالع مبسةئوليات جهةاز تسةوية املنازعةات املشةار إليهةا يف

وثيقة التفاهم اخلاصة بتسوية املنازعات ،وجلهاز تسوية املنازعات أن يعو لنفس رئيسةاً وأن يضةع قواعةد إجراءاتة
حسبما تقتضي الضرورة للنهوض باملسئوليات املذكورة.
 -1ينعقد اجملل

العا حسبما يكون ذل

مناسةباً لقإضةطالع مبسةئوليات جهةاز مراجعةة السياسةة التجاريةة املشةار

إليها يف خلية مراجعة السياسةة التجاريةة ،وجلهةاز مراجعةة السياسةة التجاريةة أن يعةو لنفسة رئيسةاً وأن يضةع قواعةد
إجراءات حسبما تقتضي الضرورة للنهوض باملسئوليات املذكورة.
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لشةةئون التجةةارة يف السةةلع وولةة

 -4ينشةةه ولةة

لشةةئون التجةةارة يف اخلةةدمات،وول

املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ( املشار إليها فيما بعد بإسم " ول
اجملال

حتت اإلشراف العا للمجل

العا ؛ ويشرف ول

متعددة األطراف الواردة يف امللحق (-3أ) ويشرف ول

لشةةئون اجلوانةةب

امللكية الفكرية " ) وتعمةل تلة

شئون التجارة يف السلع علةى سةة إتفاقةات التجةارة
شئون التجارة يف اخلدمات على سة اإلتفاقيةة العامةة

للتجارة يف اخلةةدمات ( املشار إليها فيما بعد بإسم " إتفاقية اخلدمات ") ويشرف ول

شئون الةةجوانب املتصلة

بالتجارة من حقوق امللكيةة الفكريةة علةى سةة إتفاقيةة اجلوانةب املتصةلة بالتجةارة مةن حقةوق امللكيةة الفكريةة (
املشار إليها فيما بعد بإسم " إتفاقية امللكية الفكرية ") وتضةطلع اجملةال
اإلتفاقةةات اخلاصةةة بكةةل منهةةا واجمللة
القواعد ملوافقة اجملل

املةذكورة باملهةا الةيت تعهةد بهةا إليهةا

العةةا ،وتضةةع كةةل مةةن هةةذه اجملةةال

العةا  ،وتكةةةون العضةوية يف هةذه اجملةال

هذه اجملال

حسب الضرورة للقيا مبهامها.

 -7ينشه ول

شئون التجارة يف السلع وول

قواعةةد إجراءاتهةةا وختضةةةع هةةةةذه

مفتوحةة ململلةي مجيةع األعضةاء وجتتمةع

شئون التجارة يف اخلةدمات وولة

شةئون اجلوانةب املتصةلة

بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،أجهزة فرعية حسةب الضةرورة ،ويضةع كةل مةن هةذه األجهةزة الفرعيةة قواعةد
إجراءات  ،وختضع هذه القواعد ملوافقة اجملل

املشرف عليها.

 -6ينشةةه املةةؤمتر الةةوزارع جلنةةة للتجةةارة والتنميةةة ،وجلنةةة لقيةةود ميةةزان املةةدفوعات ،وجلنةةة للميزانيةةة واملاليةةة
واإلدارة ،تقو باملها املوكلة إليها مبوجب هذه اإلتفاقية واتفاقات التجارة متعددة األطراف ،وبهع مها إضةافية
يعهد بها اجمللة

العةا  ،ولة أن ينشةه أع جلةان إضةافية ألداء مةا يةراه مناسةباً مةن مهةا  ،وتسةتعرض جلنةة التجةارة

والتنمية دورياً كجزء من مهامها األحكا املؤقتةة الةواردة يف إتفاقةات التجةارة متعةددة األطةراف لصةاحل البلةدان
األقةةل منةةواً وترفةةع تقريةةراً للمةةدير العةةا إلختةةاذ اإلجةةراءات املناسةةبة ،وتكةةون العضةةوية يف هةةذه اللجةةان مفتوحةةة
ململلي مجيع األعضاء.
 -1تضةةطلع األجهةةزة املشةةار إليهةةا يف اإلتفاقةةات التجاريةةة عديةةدة األطةةراف باملهةةا املوكلةةة إليهةةا مبقتضةةى تلة
اإلتفاقات ،وتعمل يف دارل اإلطار املؤسسي للمنظمة وتقو هذه األجهزة بإحاطة اجملل
بصورة منتظمة.

املادة اخلامسة
العالقات مع املنظمات األخرى
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العا بكافةة أنشةطتها

 -3يت ذ اجملل

العا الرتتيبات املناسبة إلقامة تعاون فعال مع املنظمات الدوليةة احلكوميةة األرةرى الةيت دةا

مسئوليات تتصل مبسئوليات املنظمة.
 -8للمجلة
تتصل بتل

العةا أن يت ةذ الرتتيبةات املناسةبة للتشةاور والتعةاون مةع املنظمةات غةة احلكوميةة املعنيةة مبسةةائل
اليت تععنى بها املنظمة.

املادة السادسة
األمانة
 -3تنشه أمانة للمنظمة ( يشار إليها فيما بعد بإسم " األمانة ") يرأسها مدير عا .
 -8يعو املؤمتر الوزارع املدير العا ويعتمد األنظمة اليت حتدد سلطات املدير العا وواجبات وشةروط ردمتة
وفرتة شغل املنصب.
 -0يعةةو املةةدير العةةا أعضةةاء مةةوظفي األمانةةة وحيةةدد واجبةةاتهم وشةةروط رةةدمتهم وفق ةاً للقواعةةد الةةيت يعتمةةدها
املؤمتر الوزارع.
 -1تكون مسةئولية املةدير العةا ومسةئوليات مةوظفي األمانةة مةن حيةث طبيعتهةا مسةئوليات دوليةة حبتةة ،وال

ةوز

للمدير العا وال ملوظفي األمانة أن يسعوا أو أن يقبلوا يف معةرض قيةامهم بواجبةاتهم تعليمةات مةن أع حكومةة أو
جهة أررى رارج املنظمة ،وعليهم أن ميتنعوا عن أع عمةل قةد يةنعك

بصةورة سةلبية علةى مركةزهم كمةوظفو

دوليو ،وعلى أعضاء املنظمة أن حيرتموا الطابع الدولي ملسةئوليات املةدير العةا ومةوظفي األمانةة وأال حيةاولوا
التهثة عليهم يف أداء واجباتهم.

املادة السابعة
امليزانية واملساهمات
 -3يقةةد املةةدير العةةا إىل جلنةةة امليزانيةةة واملاليةةة واإلدارة تقةةديرات ميزانيةةة املنظمةةة السةةنوية وبياناتهةةا املاليةةة
السنوية ،وتراجع جلنة امليزانية واملالية واإلدارة التقديرات السةنوية للميزانيةة والبيانةات املاليةة السةنوية املقدمةة
دةةا مةةن املةةدير العةةا وتتقةةد بتوصةةيات بشةةهنها إىل اجمللة
اجملل

العةةا  ،وختضةةع تقةةديرات امليزانيةةة السةةنوية ملوافقةةة

العا .

 -8تقرتح جلنة امليزانية واملالية واإلدارة على اجملل

العا أنظمة مالية تتضمن أحكاماً حتدد:

أ  -جدول املساهمات املتضمن توزيع مصروفات املنظمة على أعضائها.
ب  -اإلجراءات اليت تت ذ بشهن األعضاء الذين يتهررون عن سداد مساهماتهم.
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وتبين األنظمة املالية ،حيلما كان ذل
 -0يعتمةةد اجملل ة

عملياً،على أنظمة و ارسات إتفاقية جات . 3116

العةةا األنظمةةة املاليةةة وتقةةديرات امليزانيةةة السةةنوية بهغلبيةةة الللةةلو عل ةى أن تتضةةمن هةةذه

األغلبية األكلر من نصف أعضاء املنظمة.
 -1على كل عضو أن يسدد للمنظمة يف أسرع وقت مسةاهمت يف مصةروفات املنظمةة وفقةاً لانظمةة املاليةة الةيت
يعتمدها اجملل

العا .

املادة الثامنة
املركز القانوني للمنظمة
 - 3يكون للمنظمة ش صةية قانونيةة ،وعلةي كةل عضةو مةن أعضةائها أن مينحهةا األهليةة القانونيةة الالزمةة ملباشةرة
مهامها .
 - 8متنح كل دولة عضو ما يلز املنظمة من إمتيازات وحصانات ملباشرة مهامها.
 - 0متنح كذل

كل دولة عضو ملوظفي املنظمة و للي األعضاء اإلمتيازات واحلصةانات الةيت تكفةل إسةتقاللية

ارستهم لوظائفهم املتصلة باملنظمة.
 - 1تكةةون اإلمتيةةازات واحلصةةانات الةةيت مينحهةةا العضةةو إىل املنظمةةة وإىل موظفيهةةا وإىل

للةةي أعضةةائها ملةةل

اإلمتيةةازات واحلصةةانات املنصةةوت عليهةةا يف إتفاقيةةة إمتيةةازات وحصةةانات الوكةةاالت املت صصةةة الةةيت اعتمةةدتها
اجلمعية العامة لامم املتحدة يف  83تشرين اللاني  /نوفمحل .3116
 - 4للمنظمة أن تعقد إتفاقاً ملقرها الرئيسي.

املادة التاسعة
إختاذ القرارات
 -3تستمر املنظمةة يف إختةاذ القةرارات بتوافةق اآلراء حسةب املمارسةةةةة املتبعةة مبوجةب إتفاقيةة جةات ( 3116
يعتحل أن اجلهاز قد اختذ قراراً بتوافق الرأع يف مسهلة معروضة علي للنظةر فيهةا إذا ا يعةرتض أع عضةو حاضةر يف
اإلجتماع ( حو اختذ القرار ) إعرتاضاً رمسياً على القةرار املقةرتح ) ،ومتةى تعةذر التوصةل إىل قةرار بتوافةق اآلراء
يت ذ القرار يف املسهلة املعروضة بالتصويت ما ا يرد رالف ذلة  ،ولكةل عضةو يف إجتماعةات املةؤمتر الةوزارى
واجملل

العا صوت واحد ،وحو متارس اجملموعة األوروبية حقها يف التصويت يكون دا مةن األصةوات عةدد

اثةةل لعةةدد دودةةا األعضةةاء ( ال

ةةوز أن

ةةاوز عةةدد أصةةوات اجلماعةةات األوروبيةةة ودودةةا األعضةةاء ،حبةةال مةةن

األحوال ،عدد الدول األعضاء يف اجملموعة األوروبية ) اليت هةي أعضةاء يف املنظمةة ،وتت ةذ قةرارات املةؤمتر
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الوزارى واجملل

العا بهغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ما ا يرد رالف ذل

التجارة متعددة األطراف؛ املعنى ( ال تت ذ قرارات اجملل

يف هةذه اإلتفاقيةة أو يف إتفةاق

العا حةو ينعقةد بوصةف جهةاز تسةوية املنازعةات إال

وفقاً ألحكا الفقرة ( )1من املادة ( )8من تفاهم تسوية املنازعات ).
 -8يكون للمؤمتر الوزارى و للمجل

العا دون غةهما سلطة إعتماد تفسةةات هةذه اإلتفاقيةة وإتفاقةات التجةارة

متعددة األطراف؛ وميارسان سلطتهما يف حالة تفسة إتفاق جتةارة متعةدد األطةراف الةوارد يف امللحةق ( ،)3علةى
أساس توصية من اجملل

املشرف على سة اإلتفاق املذكور ،ويت ذ القرار بإعتماد تفسةة مةن التفسةةات بهغلبيةة

ثالثة أرباع األعضاء ،وال

وز إست دا هذه الفقرة بصورة تقلةل مةن شةهن األحكةا اخلاصةة بالتعةديالت الةواردة

يف املادة العاشرة.
-0

وز للمؤمتر الوزارى يف ظروف إستلنائية أن يقةرر اإلعفةاء مةن إلتةزا مفةروض علةى أحةد األعضةاء مبوجةب

هذا اإلتفاق أو أع من إتفاقات التجارة متعددة األطراف شرط أن يكةون ملةل هةذا القةرار قةد اختةذ بهغلبيةة ثالثةة
أرباع األعضاء ( ال

ةوز إختاذ قرار منح إعفاء من أع إلتزا راضع لفرتة إنتقالية  -أو لفرتة إنتقالية بتنفيذ مرحلةي

 -ا ينفذه العضو طالب اإلعفاء املذكور حبلول نهاية الفرتة  -إال بتوافق اآلراء ) ما ا يرد رالف ذلة

يف هةذه

الفقرة.
(أ ) يعرض طلب اإلعفاء املتعلق بهذه اإلتفاقية لنظر املؤمتر الوزارى وفقاً ملمارسة إختاذ القرارات بتوافةق اآلراء،
وحيدد املؤمتر الوزارى فرتة زمنية ال تتجاوز تسعو يوماً للنظر يف الطلب ،وإذا ا يتم التوصةل إىل توافةق اآلراء
رالل الفرتة الزمنية اةددة يت ذ قرار منح اإلعفاء بهغلبية ثالثة أرباع األعضاء.
(ب ) يقةد طلةةب اإلعفةةاء بشةةهن اإلتفاقةات التجاريةةة متعةةددة األطةةراف يف امللحقةةات ( -3أ) أو ( -3ب) أو( -3ج)
وملحقاتهةا يف أول األمةةر إىل ولة

شةئون التجةةارة يف السةةلع وولة

التجةارة يف اخلةةدمات أو ولة

شةةئون

اجلوانب التجارية املتصلةةة حبقوق امللكية الفكرية على التوالي ،للنظةةر في رالل فةرتة زمنيةة ال جتةاوز  13يومةاً،
ويف نهاية الفرتة الزمنية ،يرفع اجملةةل

امل تص تقريراً باألمر إىل املؤمتر الوزارى.

 -1يوضةةح القةةرار الصةةادر مةةن املةةؤمتر الةةوزارى مبةةنح اإلعفةةاء تل ة

الظةةروف اإلسةةتلنائية الةةيت تةةحلر هةةذا القةةرار،

واحلدود والشروط اليت حتكم تطبيق اإلعفاء ،وتارييف إنتهاء اإلعفاء ،ويف كل إعادة نظر يبحث املةؤمتر الةوزارى
ما إذا كانت الظروف اإلستلنائية اليت بررت اإلعفاء ما زالت قائمة وما إذا كانت القواعد والشروط الةيت اقةرتن بهةا
اإلعفاء قد استوفيت ،و وز للمؤمتر الوزارى إستناداً إىل إعادة النظر السنوية أن ميد فرتة اإلعفاء أو أن يعدلة أو
أن ينهي .
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 -4ختضةةع القةةرارات املت ةةذة مبوجةةب إتفةةاق جتةةارع عديةةد األطةةراف ،مبةةا يف ذلة
واإلعفاءات،ألحكا ذل

أع قةةرارات بشةةهن التفسةةة

اإلتفاق.

املادة العاشرة
التعديالت
 -3لكل عضو يف املنظمة أن يعةرض علةي املةؤمتر الةوزارى إقةرتاح لتعةديل أحكةا هةذه اإلتفاقيةة أو اإلتفاقةات
التجارية متعددة األطراف يف امللحق ( )3وللمجال

املذكورة يف الفقرة ( )4من املادة الرابعة كةذل

أن ترفةع

للمؤمتر الوزارى إقرتاحات لتعةديل أحكةا اإلتفاقةات التجاريةة متعةددة األطةراف املماثلةة يف امللحةق ( )3الةيت
تشرف هذه اجملال

علةى تسةيةها ،ومةا ا يقةرر املةؤمتر الةوزارى مةنح فةرتة أطةول مةن تسةعو يومةاً بعةد تقةديم

اإلقرتاح رمسياً يف املةؤمتر الةوزارى فةإن أع قةرار يت ةذه املةؤمتر الةوزارى بتقةديم اإلقةرتاح بالتعةديل لاعضةاء
للموافقة علي سوف يت ذ بتوافق اآلراء ،وما ا تنطبق أحكةا الفقةرات ( )8أو ( )4أو ( )7يوضةح القةرار مةا إذا كةان
سيتم تطبيق أحكا الفقرتو ( )0أو ( ،)1وإذا حتقق توافق اآلراء يعةرض املةؤمتر الةوزارى التعةديل املقةرتح علةى
األعضاء لقبول .
وإذا ا يتحقق توافق اآلراء يف إجتماع للمؤمتر الوزارى رالل الفةرتة اةةددة يقةرر املةؤمتر الةوزارى بهغلبيةة
ثللي األعضاء ما إذا كان التعديل املقرتح سيعرض على األعضةاء لقبولة  ،وفيمةا عةدا مةا جةاء يف الفقةرات ( )8و()4
و( ،)7تنطبق أحكا الفقرة ( )0على التعديل املقرتح ما ا يقرر املةؤمتر الةوزارع بهغلبيةة ثالثةة أربةاع األعضةاء أن
تطبق أحكا الفقرة (.)1
 -8ال يعمل بالتعديالت على أحكا هذه املادة وأحكا املواد التالية إال لدى قبودا من مجيع األعضاء:
املادة التاسعة من هذه اإلتفاقية ؛
املادة األوىل واملادة اللانية من إتفاقية جات  3111؛
املادة اللانية ( )3من إتفاقية التجارة يف اخلدمات ؛
املادة الرابعة من إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية.
 - 0التعديالت على أحكا هذه اإلتفاقية أو على اإلتفاقات التجاريةة متعةددة األطةراف يف امللحقةو (-3أ) و(-3
ج)،غة تل

املنصوت عليها يف الفقةرتو ( )8و( ،)7الةيت مةن شةهنها تغةية حقةوق األعضةاء والتزامةاتهم يععمةل بهةا

بالنسبة لاعضاء اليت قبلتها لدى قبودةا مةن ثللةي األعضةاء ،وبعةد ذلة

بالنسةبة ألع عضةو خرةر لةدى قبولة إياهةا،

وللمؤمتر الوزارى أن يقرر بهغلبية ثالثة أرباع األعضةاء أن أع تعةديل يسةرع مبوجةب هةذه الفقةرة هةو مةن طبيعةة
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تكفل لكل عضو ( ا يقبل رالل فرتة حيةددها املةؤمتر الةوزارع يف كةل حالةة) حةق اإلنسةحاب مةن املنظمةة أو
البقاء عضواً فيها مبوافقة املؤمتر الوزارى.
 -1التعديالت على أحكا هذه اإلتفاقية أو على اإلتفاقات التجارية متعددة األطةراف يف امللحقةو ( -3أ) و (-3
ج) غة تل

املنصوت عليها يف الفقةرتو ( )8و( )7الةيت ال تةؤثر علةي حقةوق األعضةاء وواجبةاتهم ،تسةرع بالنسةبة

جلميع األعضاء لدى قبودا من ثللي األعضاء .
 - 4فيما عدا ما نعص علي يف الفقرة ( )8أعاله ،يععمل بالتعديالت على األجزاء األول واللةاني واللالةث مةن إتفاقيةة
التجةةارة يف اخلةةدمات وملحقاتهةةا بالنسةةبة لاعضةةاء الةةيت أقرتهةةا مبجةةرد قبودةةا مةةن ثللةةي األعضةةاء ،تصةةبح هةةذه
التعديالت سارية املفعول بالنسبة لكةل عضةو مبجةرد قبولة إياهةا ،وللمةؤمتر الةوزارى أن يقةرر بهغلبيةة ثالثةة أربةاع
األعضاء أن أع تعديل يسرى مبوجب احلكم السابق هو من طبيعة تكفل لكل عضو ا يقبل (رالل فرتة حيةددها
املؤمتر الوزارى يف كل حالة ) حق اإلنسحاب من املنظمة،أو البقاء عضواً فيها مبوافقة املؤمتر الوزارى ،ويعمةل
بالتعديالت على األجزاء الرابع واخلام

والسادس مةن إتفاقيةة التجةارة يف اخلةدمات وملحقاتهةا بالنسةبة جلميةع

األعضاء لدى قبودا من ثللي األعضاء.
 - 7بغةض النظةر عةن األحكةا األرةرى دةذه املةادة،

ةوز للمةؤمتر الةوزارى أن يعتمةد التعةديالت علةى إتفاقيةةة

اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية دون إجةراءات قبةول رمسةي متةى كانةت تسةتويف الشةروط
الواردة يف الفقرة ( )8من املادة ( )63من اإلتفاق املذكور.
 - 6أع عضو يقبل تعديالت على هذه اإلتفاقية أو على إتفاق جتارع متعدد األطراف يف امللحةق ( )3يةودع أداة
القبول لدى املدير العا للمنظمة رالل فرتة القبول اليت حيددها املؤمتر الوزارى.
 - 1لكل عضو يف املنظمة أن يتقد إىل املةؤمتر الةوزارع بةإقرتاح بتعةديل أحكةا اإلتفاقةات التجاريةة متعةددة
األطةةراف يف امللحقةةو ( )8و( ،)0ويت ةةذ القةةرار باملوافقةةة علةى تعةةديالت اإلتفةةاق التجةةارع متعةةدد األطةةراف يف
امللحق ( )8بتوافق اآلراء ،ويعمل بهذه التعديالت بالنسبة جلميةع األعضةاء لةدى موافقةة املةؤمتر الةوزارى عليهةا،
ويعمل بقرارات املوافقة على تعديالت اإلتفاق التجارع متعدد األطراف يف امللحق ( )0بالنسةبة جلميةع األعضةاء
لدى موافقة املؤمتر الوزارى عليها.
 - 1للمؤمتر الوزارى بناء على طلب األعضاء األطراف يف أع إتفاق جتةارع أن يقةرر بتوافةق اآلراء فقةط إضةافة
هذه اإلتفاقةات إىل امللحةق (،)1وللمةؤمتر الةوزارى بنةاء علةى طلةب األعضةاء األطةراف يف إتفةاق جتةارع عديةد
األطراف أن يقرر حذف ذل

اإلتفاق من امللحق (.)1
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 - 33ختضع التعديالت عةلى اإلتفاق التجارع عديد األطراف ألحكا ذل

اإلتفاق.

املادة احلادية عشرة
العضوية األصلية
 - 3تعةةد األعضةةاء األصةةلية يف منظمةةة التجةةارة العامليةةة هةةي األطةةراف املتعاقةةدة يف إتفاقيةةة جةةات  3116وذل ة
إعتباراً من تارييف نفاذ اإلتفاقية احلالية ،واجملموعة األوروبية ،وذل

بقبودا اإلتفاقية احلاليةة واإلتفاقةات التجاريةة

متعددة األطراف واليت أرفقت جداول تنازالتها وتعهداتها بإتفاقيةة جةات  3111والةيت أرفقةت جةداول التعهةدات
اةددة اخلاصة بها بإتفاقية التجارة يف اخلدمات.
 - 8ال يطلب من البلدان األقل منواً املعرتف بها من األمم املتحدة أن تقد تعهدات أو تنةازالت إال يف احلةدود
اليت تتفق مع مرحلة تنمية كل منها واحتياجاتها املالية والتجارية أو إمكاناتها اإلدارية واملؤسسية.

املادة الثانية عشرة
اإلنضمام
 - 3ألع دولة أو إقليم مجركي منفصل ميل

إستقالالً ذاتياً كامالً يف إدارة عالقات التجاريةة اخلارجيةة واملسةائل

األررى املنصوت عليها يف هذا اإلتفةاق ويف اإلتفاقةات التجاريةة متعةددة األطةراف أن ينضةم إىل هةذا اإلتفةاق
بالشروط اليت يتفق عليها بين وبو املنظمة و يسرع هةذا اإلنضةما علةى هةذا اإلتفةاق وعلةى اإلتفاقةات التجاريةة
متعددة األطراف امللحقة ب .
 - 8يت ذ املؤمتر الوزارى قرارات اإلنضما  ،ويوافق على شروط إتفاق اإلنضما بهغلبية ثللي أعضاء املنظمة.
 - 0خيضع اإلنضما إىل إتفاق جتارع عديد األطراف ألحكا اإلتفاق املذكور.

املادة الثالثة عشرة
عدم تطبيق اإلتفاقات التجارية متعددة األطراف
بني أعضاء معينني
 - 3ال تنطبق هذه اإلتفاقية واإلتفاقات التجارية متعددة األطراف يف امللحقو ()3و ( )8بو عضو وأع عضةو خرةر
إذا ا يوافق أع من العضوين على هذا التطبيق عندما يصبح أع منهما عضواً.
-8

وز تطبيق الفقرة ( )3فيما بو األعضاء األصليو يف املنظمة

ن كةانوا أطرافةاً متعاقةدة يف إتفاقيةة جةات

 3116ما عدا إذا كان قد سبق دم اللجةوء إىل املةادة اخلامسةة والةلالثو منهةا وكانةت هةذه املةادة منطبقةة بةو
تل

األطراف املتعاقدة عند نفاذ اإلتفاقية احلالية بالنسبة دا.
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 - 0ال تنطبق الفقرة ( )3بو عضو وعضو خرر انضم مبوجب املادة اللانية عشرة ،إال إذا كان العضةو الةذع ال يقبةل
التطبيق قد أبل املؤمتر الوزارى بذل

قبل موافقة املؤمتر الوزارى على شروط إتفاق اإلنضما .

 - 1للمؤمتر الوزارى مراجعة تنفيذ هذه املادة يف حاالت راصة بناءاً علةى طلةب أع عضةو وتقةديم مةا يةراه مةن
توصيات بشهنها .
 - 4خيضع عد تطبيق أع إتفاق جتارع عديد األطراف بو أطراف هذا اإلتفاق ألحكا اإلتفاق املذكور.

املادة الرابعة عشرة
القبول وبدء النفاذ واإليداع
 - 3تفتح هذه اإلتفاقية للقبول بالتوقيع أو بغةةه مةن الوسةائل ،مةن جانةب األطةراف املتعاقةدة يف إتفاقيةة جةات
 3116واجملموعة األوروبية ،ميت توافرت فيها الشروط الالزمة لكي تصبح أعضاءً أصلية يف املنظمةة ،وفقةاً للمةادة
احلادية عشةرة مةن هةذه اإلتفاقيةة ،وتسةرع هةذه الشةروط علةى هةذه اإلتفاقيةة وعلةى اإلتفاقةات التجاريةة متعةددة
األطةةراف امللحقةةة بة  ،وتةةدرل هةةذه اإلتفاقيةةة وإتفاقةةات التجةةارة متعةةددة األطةةراف امللحقةةة بهةةا حيةةز النفةةاذ يف
التةةارييف الةةذع حيةةدده الةةوزراء وفقةةاً للفقةةرة ( )0مةةن الوثيقةةة اخلتاميةةة املتضةةمنة نتةةائج جولةةة أوروجةةواع مةةن
املفاوضات التجارية متعددة األطةراف وتظةل مفتوحةة للقبةةول فةرتة سةنتو بعةد ذلة

التةارييف مةا ا يقةرر الةوزراء

رالف ذل  ،والقبول التالي لنفاذ هذه اإلتفاقية يصبح نافذاً يف اليو اللالثو التالي لتارييف هذا القبول.
 - 8على العضو الذع يقبل اإلتفاقية احلالية بعد درودةا حيةز التنفيةذ أن ينفةذ التنةازالت واإللتزامةات الةواردة يف
اإلتفاقات التجارية متعددة األطراف واليت تنفذ على فرتة زمنية تبدأ بدرول اإلتفاقيةة احلاليةة حيةز النفةاذ كمةا لةو
كان قد قبل اإلتفاقية احلالية يف تارييف درول حيز النفاذ.
 - 0إىل أن تدرل هذه اإلتفاقية حيز النفاذ يوضع نص هذه اإلتفاقية واإلتفاقات التجارية متعددة األطةراف لةدى
املدير العا ملنظمة األطراف املتعاقدة يف إتفاقية جات  ،3116ويرسةل املةدير العةا بهسةرع وقةت

كةن نسة ة

معتمدة من هذه اإلتفاقية واإلتفاقات التجارية متعددة األطةةةراف وإرطةاراً بكةل قبةول دةا إىل كةل حكومةة وإىل
اجملموعة األوروبيةة الةيت قبلةت هةةةذه اإلتفاقيةة ،ويةودع لةدى املةدير العةا للمنظمةة هةذه اإلتفاقيةة واإلتفاقةات
التجارية متعددة األطراف وأع تعديالت عليها مبجرد درول هذا اإلتفاق حيز النفاذ.
 - 1خيضع قبول أع إتفاق للتجارة عديد األطراف ودرول حيز النفةاذ ألحكةا اإلتفاقيةة املةذكورة ،وتةودع ملةل
هةةذه اإلتفاقةةات لةةدى املةةدير العةةا ملنظمةةة األطةةراف املتعاقةةدة يف إتفاقيةةة جةةات 3116؛ ولةةدى درةةول هةةذه
اإلتفاقية حيز النفاذ تودع ملل هذه اإلتفاقات لدى املدير العا ملنظمة التجارة العاملية.
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املادة اخلامسة عشرة
اإلنسحاب
 -3ألع عضو أن ينسحب من هذه اإلتفاقية ،و يسرع هذا اإلنسحاب على هذه اإلتفاقية وعلى اإلتفاقةات التجاريةة
متعددة األطراف ويبدأ مفعول لدى إنتهاء فرتة ستة أشهر من التارييف الذع يتلقى في املةدير العةا إرطةاراً كتابيةاً
باإلنسحاب.
 - 8خيضع اإلنسحاب من إتفاق جتارع عةةديد األطراف ألحكا اإلتفاقية املذكورة.
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املادة السادسة عشرة
أحكام متنوعة
 - 3بإستلناء ما ورد رالف ذل

مبوجب هذه اإلتفاقية أو اإلتفاقات التجارية متعددة األطةراف ،تسرتشةد املنظمةة

بةةالقرارات واإلجةةراءات واملمارسةةات املعتةةادة الةةيت كانةةت تتبعهةةا األطةةراف املتعاقةةدة يف إتفاقيةةة جةةات 3116
واألجهزة اليت أنشهت يف إطار إتفاقية جات .3116
 - 8تصبح أمانة إتفاقية جات  3116يف احلدود املمكنة أمانة للمنظمة ويصبح املةدير العةا لاطةراف املتعاقةدة
يف إتفاقية جات  3116هو املدير العةا للمنظمةة إىل أن يعةو املةؤمتر الةوزارع مةديراً عامةاً وفقةاً للفقةرة ( )8مةن
املادة السادسة من هذه اإلتفاقية.
 - 0إذا حةةد

تعةةارض بةةو حكةةم وارد يف هةةذه اإلتفاقيةةة وحكةةم وارد يف أع مةةن اإلتفاقةةات التجاريةةة متعةةةةددة

األطراف تكون احلجية دذه اإلتفاقية يف حدود التعارض.
 - 1يعمل كل عضو على مطابقة قوانين ولوائح وإجراءات اإلدارية مع إلتزاماتة املنصةوت عليهةا يف اإلتفاقةات
امللحقة.
 - 4ال

ةوز إبةداء حتفظةات علةى أع حكةم

وز إبداء حتفظةات علةى أع حكةم مةن أحكةا هةذه اإلتفاقيةة وال

يتعلق باإلتفاقات التجارية متعددة األطراف إال يف احلدود املنصوت عليها يف تل

اإلتفاقات وختضع التحفظات

على أحد أحكا إتفاق جتارع عديد األطراف ألحكا هذه اإلتفاقية.
 - 7تسجل هذه اإلتفاقية طبقاً ألحكا املادة  338من ميلاق األمم املتحدة.
حرر يف مراكه يف اليو اخلام

عشر من إبريل  /نيسان عةا ألةف وتسةعمائة وأربعةة وتسةعون مةن نسة ة واحةدة

باللغات األسبانية واإلجنليزية والفرنسية ،وهي متساوية يف احلجية.

ماللظات توضيحية :
كلمة " البلد " أو "البلدان " املست دمة يف هذه اإلتفاقيةة ويف اإلتفاقةات التجاريةة متعةددة األطةراف تفهةم علةى
أنها تتضمن أع إقليم مجركي مستقل عضو يف املنظمة.
يف حالةةة وجةةود إقلةةيم مجركةةي مسةةتقل عضةةو يف املنظمةةة يشةةار إلية يف هةةذه اإلتفاقيةةة ويف اإلتفاقةةات التجاريةةة
متعددة األطراف " باإلقليم الوطين " يفسر هذا التعبة على أن يتعلق بذل
على رالف ذل .
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اإلقليم اجلمركي ما ا ينص بصةراحة

هيكل منظمة التجارة العاملية

من الشكل املوضح بعالي يتضح أن اديكل التنظيمي ملنظمة التجارة العاملية يتكون من:

املؤمتر الوزاري
والذع يعتحل رأس السلطة يف املنظمة وهو يتهلف مةن الةوزراء املعنةيو بشةئون التجةارة الدوليةة جلميةع الةدول
األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،و تمع مرة كل عامو على األقل ،وينعقد املةؤمتر يف كةل دورة انعقةاد يف
أحةةد الةةدول األعضةةاء ،حيةةث انعقةةد املةةؤمتر الةةوزارع األول يف ديسةةمحل  3117يف سةةنغافورة ثةةم انعقةةد املةةؤمتر
الوزارع اللاني يف جنيف يف  ،3111واللالث يف سياتل بالواليات املتحدة األمةكية يف  ،3111وانعقةد املةؤمتر
الوزارع الرابع يف الدوحة  8333أما املؤمتر الوزارع اخلام

فقد انعقد يف كانكون باملكسةي

عةا  ،8330ثةم

تاله املؤمتر الوزارع السادس يف هونج كونج عا  8334وأرةاً املؤمتر الوزارع السابع الذع عقد مبقةر منظمةة
التجارة العاملية يف جنيف عا .8331

اجمللس العام:
ويضم أعضاء الوفود اململلو للدول األعضاء يف املنظمة وهذا اجملل
ول عدة وظةائف منهةا تلة

تمع مرة واحةدة علةى األقةل شةهرياً،

الةيت يسةندها لة املةؤمتر الةوزارع كمةا أنة يعمةل كجهةاز لفةض املنازعةات التجاريةة،

وفحص السياسات التجارية ،وختضع ل مجيع اجملال

الرئيسية واللجان الفرعية ووموعات العمل.

اجملالس الرئيسية:
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تتكون اجملال

الرئيسية من:

جملس جتارة السال  :وحيتوع على عدة جلان ،منها اللجنةة الزراعيةة وجلنةة اإلجةراءات الوقائيةة وجلنةة



مراقبة املنسوجات وجلنة املمارسات ضد اإلغراق.
جملس جتارة اخلدمات :ويشرف على عدة وموعات منها وموعة املفاوضات حةول االتصةاالت وجلنةة



جتارة اخلدمات املصرفية.
جملااس لقااوق امللكيااة الفكريااة :ويهةةتم ببحةةث القضةةايا املتعلقةةة حبقةةوق امللكيةةة الفكريةةة ذات العالقةةة



بالتجارة.

األمانة العامة:
وتتكون من املدير العا للمنظمة وموظفو يتمتعةون باإلسةتقالل عةن الةدول الةيت ينتمةون إليهةا  ،حيةث يعملةون
لدى املنظمة ولي

لدى حكوماتهم.

اللجان الفرعية:
وتتكون من أربع جلان هي:
 جلنة التجارة والبيئة :وتعنى بدراسة تهثة التجارة على البيئة.
 جلنة التجارة والتنمية :اليت تهتم بالعاا اللالث وباألرص الدول األقل منوا.
 جلنة القيود املفروضة ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات :وتقدم االستشارات بالقيود اليت ترد على التجةارة ألهةداف
ترتبط مبيزان املدفوعات.
 جلنة امليزانية واملالية واإلدارة :وتشرف على املسائل الدارلية للمنظمة.
وقد بلغت مساهمات األعضةاء عةا  8333حةوالي  61مليةون دوالر أمةكةي ،حيةث يتناسةب حجةم إسةها كةل
عضو مع أهمية جتارت اخلارجية ،إذ تبل حصة الواليات املتحدة األمةكية  %3406من ميزانية املنظمة ،بينمةا
تبلة مسةاهمة الةدول اإلسةالمية  ،%404دفعةت ماليزيةا وتركيةا واإلمةارات العربيةة املتحةدة أكلةر مةن ثللةي هةذا
املبل .

جمموعات العمل :
وختتص بدراسة الرتشةيحات لعضةوية املنظمةة ،إضةافة إىل وموعةة العالقةة بةو التجةارة واالسةتلمار واجملموعةة
امل تصة بسياسة املنافسة.
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وقد بل عدد الدول األعضاء يف املنظمة حتى يناير  8333عدد  340دولةة ،وهةو يتزايةد كةل عةا حيةث ال ختلةو
أروقة املنظمة من مفاوضات جادة من عدد غة قليةل مةن الةدول الةيت تسةعيى لقإنضةما  ،وتضةع منظمةة التجةارة
العاملية عدة شروط على الدول الراغبة يف اإلنضما إليهةا باإلضةافة إىل بعةض اإلجةراءات الواجةب إتباعهةا لكةي
تصبح الدولة عضواً مبنظمة التجارة العاملية ،ونورد فيما يلي يف إ از شديد أهم هذه الشروط واإلجراءات:

ا

أوال :شروط االنضمام ملنظمة التجارة العاملية
9

-تقديم قائمة التنازالت التعريفية:

تشرتط منظمة التجارة العاملية على الدولة الراغبةة يف اإلنضةما إليهةا تقةديم جةدول للتنةازالت والت فيضةات يف
فئات التعريفة اةلية للبلد الراغب يف اإلنضما يشكل أهم اإللتزامات الواقعةة علةى عةاتق هةذا البلةد مةن جةراء
عضوية املنظمة وال ميكن تعديلها أو رفعها من حيث املبدأ إال يف حاالت راصة.

1

-تقديم التزامات يف اخلدمات:

تقةةد الدولةةة الراغبةةة يف العضةةوية جةةدوالً حيةةدد عةةدداً مةةن اإللتزامةةات الةةيت تتعهةةد بإتباعهةةا وتنفيةةذها يف قطةةاع
اخلدمات يشتمل على قائمة باملعوقات واحلواجز والظروف اليت تعوق عمل القطاعات واملؤسسةات الةيت متةارس
أنشطة مهنية أو ردمية  ،مع وضع جدول زمين إلزالة هذه املعوقات وتيسة عمل تل

3

اجلهات.

-اإللتزام بإتفاقيات منظمة التجارة العاملية:

تقو الدولة الراغبة يف اإلنضما إىل منظمةة التجةارة العامليةة بةالتوقيع علةى بروتوكةول إنضةما يشةمل املوافقةة
على واإللتزا الكامةل بتطبيةق مجيةع إتفاقيةات منظمةة التجةارة العامليةة (مةا عةدا إتفةاقييت املناقصةات احلكوميةة
والطائرات املدنية فإنهما من اإلتفاقيات اإلرتيارية)  ،أع عليها أن توافق على إتفاقيات جولةة أورجةواع  ،مبعةين
أن مبدأ اإلنضما ملنظمة التجارة العاملية يقو على إنضما شامل لكل اإلتفاقيات ولي

جزئي للبعض منهةا وفقةاً

لرغبة الدولة العضو وبالتالي ال سبيل أما الدولة لقإرتيار بو اإلتفاقيات.

ا

ثانيا :إجراءات التقديم والقبول :توجد طريقتو لقإنضما :
9

 -الطريقة األوىل:

تتلقى الدولة املعنية رسائل من جلنة خمصصة للنظر يف طلبات العضةوية اجلديةدة والةيت تتكةون يف الغالةب مةن
عدد من الدول الصناعية الكحلى ،إضافة إىل أهم الدول ذات العالقةات التجاريةة مةع الدولةة الراغبةة يف اكتسةاب
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عضوية املنظمة ،وتشمل الطلبات قائمة بالسلع واخلدمات اليت تطالب اللجنة هةذه الدولةة بةإجراء ختفيضةات يف
التعريفة اجلمركية اخلاصة بها

1

-الطريقة الثانية:

تتقد الدولة الراغبة يف العضوية بنفسها بقائمة تشةمل الت فيضةات التعريفيةة اجلمركيةة والةيت سةوف تكةون أساسةاً
للتفاوض.
ويف بعض األحيان تتم الطريقتان معاً ،حيث تتقد الدولة املعنية بقائمة الت فيضات التعريفية اجلمركيةة يف نفة
الوقت الةذع تتلقةى املنظمةة قائمةة بالت فيضةات املطلوبةة مةن اللجنةة املشةكلة للنظةر يف العضةوية ،ويةتم حبةث
ومناقشة طلب العضوية يف ضوء الطريقتو معاً يف هذه احلالة.

مبادئ اجلات
تقو اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة على املبادئ التالية- :
 - 3مبدأ التجارة بدون متييز ( الدولة األوىل بالرعاية ):
وهو ما يقصد ب أن التجةارة

ةب أن جتةرع علةى أسةاس عةد التمييةز بةو الةدول ،فكةل األطةراف املتعاقةدين

يلتزمون مبنح كل منهم لآلرر نف

املعاملةة التفضةيلية الةيت مينحهةا إىل أع بلةد خرر،سةواء فيمةا يتعلةق بالرسةو

والضرائب على الواردات ،أو باإلجراءات األررى اليت تطبق على هةذه الةواردات ،وهةو مةا يضةع مجيةع الةدول
علةى قةد املسةاواة ،مةةع وجةود بعةض اإلسةةتلناءات الةيت تتعةةةلق بالتفضةيالت اإلقليميةةة ،والتفضةيالت بةو الةةدول
النامية ،واملناطق احلرة.
وتطبيقاً دةذا املبةدأ ،تةنص املةادة احلاديةة عشةرة مةن اإلتفاقيةة العامةة للتعريفةات والتجةةارة علةى إلتةزا الةدول
األعضاء بإلغاء كافة القيود الكمية على التجارة اخلارجية ،مع بعةض اإلسةتلناءات اخلاصةة حبةاالت مواجهةة العجةز
اخلطة يف املواد الغذائية ،أو حباالت العجز يف اإلنتاج اةلي ،أو يف ميزان املدفوعات.

1

-احلماية عن طري التعريفة اجلمركية:

وهةةذا يعةةين أن تسةةت د التعريفةةة اجلمركيةةة لتةةوفة احلمايةةة ملنةةتج دلةةي معةةو ،بةةدالً مةةن محايت ة بإسةةت دا
اإلجراءات التجارية األررى ألن التعريفة اجلمركية جتعل احلماية مسبقة ومعلنة وواضحة للجميع.

3
وذل

وض أسس مستقرة للتجارة:بتلبيت فئات التعريفة اجلمركية على السلع اليت حتددها كل دولة يف قائمة تنازالتها.
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 - 1اللجوء للمشاورات واملفاوضات يف تسوية املنازعات:
وهذا املبدأ ميكّن كافة دول العاا ،املتقدمة أو النامية ،من اللجوء إىل منظمة التجارة العاملية عنةد حةدو

أع

رالف بو أع من هذه الدول لطلب تسوية عادلة دذا اخلالف.

5

-اإلجراءات الضرورية واإلستثناءات:

وهو املبدأ الذع حيكم الكيفية الةيت ميكةن ألع دولةة عضةو يف منظمةة التجةارة العامليةة أن تواجة بهةا الظةروف
التجارية أو االقتصادية احلرجة أو الطارئة.

4

-لظر القيود الكمية على الواردات:

كمبدأ عا (ال تست د هةذه القيةود الكميةة علةى الةواردات) وال تسةت د  -كمةا سبةةةق القةول  -إال يف احلةاالت
اليت متلل ظروفاً جتارية أو اقتصادية حرجة أوالظروف الطارئة.

1

-الرتتيبات التجارية اإلقليمية:

ال يوجةةد يف اإلتفاقيةةة مةةا مينةةع مةةن وجةةود هةةذه الرتتيبةةات ،ألن املنظمةةة الدوليةةة تعةةرتف بههميةةة التكامةةل
االقتصادع لاقاليم الوطنيةة والتجمعةات االقتصةادية ،ومةع هةذا فةإن بعةض املةواد الةيت تتضةمنها اإلتفاقيةة العامةة
للتعريفات والتجارة تنظم وحتدد بصورة واضحة وجلية الكيفية الةيت تةتم بهةا هةذه الرتتيبةات حتةى ال تكةون عةامالً
سلبياً على التجارة الدولية.
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الفصل اخلامس

البناء املؤسسي للعامل اجلديد
بعد احلرب العاملية الثانية
ا سبق يتضح أن دول العاا ررجت من احلرب العاملية اللانية سةواء الةدول املنتصةرة أو تلة

الةيت حلةق بهةا

عار ادزمية باقتصاديات متهالكة أنهكتها احلرب ووضعت أمامها العديد من املعوقات والعراقيل اليت دفعةت الكةلة
من الدول راصة تل

اليت كانت تسمى يف ذل

الوقةت بالةدول الصةناعية إىل اختةاذ تةدابة وإجةراءات وقائيةة

حلماية اقتصادياتها و اليت كان مةن شةهنها فةرض احلصةار علةى التجةارة الدوليةة وإحاطتهةا بةالقيود واألغةالل الةيت
قللت من حجم التبادل التجارع الدولي إىل أقل مستوى ل يف القرن العشرين على اإلطالق؛ لذل

كان السةعي

األساسي لدول العاا إىل إنشاء عدد مةن املنظمةات الدوليةة تةدير احلةوار الةدولي علةى كافةة اةةارو السياسةية
واالجتماعية واالقتصادية واملالية والنقدية والتجارية وغةها ..فكان إنشاء املنظمات الدوليةة هةي السةمة الظةاهرة
يف العاا رالل الفرتة من عا  3111وحيت عا .3140
 ..وفيما يلي نتناول ذكريات إنشاء عدد من املنظمات الدولية واليت دا وثيق الصلة بالنظم الدولية للتجارة .

منظمة األمم املتحدة :
يف احلقيقةة أن فكةةرة إنشةةاء هيئةةة دوليةةة تضةةم دول العةةاا بةةدأت يف  81مةةارس  ، 3131حيةةث اقةةرتح الةةرئي
األمريكي ويلسون يف مؤمتر فرساع إنشاء ما مت تسميت خنذاك بعصبة األمم املتحدة  ،وكان ادةدف املطلةوب مةن
هذه اديئة الدولية هو إمناء روح التفاهم والتعاون بو دول العاا وضمان السةال واألمةن الةدوليو  ،ومت إرتيةار
جنيف لتكون مقراً دذه اديئة الوليةدة وهةذه اديئةة كةان دةا فةروع أهمهةا مكتةب العمةل الةدولي الةذع ال يةزال
يعمل يف جنيف.
ولكن عصبة األمم فشلت يف القيا بهع دور لتحقيق األمن والسال يف العاا وا تستطع أن متنع إنطالق احلةرب
العاملية اللانية

ا جعل بعض الزعماء يفكرون يف إنشاء منظمة دولية بديلة تكون أكلر فعالية وإ ابية . .وقةد بةدأ

الةةتفكة يف هةةذه املنظمةةة يف  3113/1/ 31حةةو وقةةع الةةرئي

األمريكةةي روزفلةةت والةةرئي

الحليطةةاني تشرشةةل

ميلاقاً ععرف مبيلاق األطلسي جاء في ضرورة تهييد إنشاء منظمة عاملية حلفة السةال وحتقيةق التعةاون دوليةاً  ..ثةم
أعقب عقد مؤمتر واشنطن يف  3118/3/3عقب حادثة بةةل هةاربر ضةم  83دولةة جبانةب أمريكةا وبريطانيةا  ،علةى
رأسها روسيا والصو  ..وررجت توصيات املؤمتر تدعم رغبة شديدة إلنشاء هذه املنظمة .
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ويف  3110/33/ 03مت عقةةد مةةؤمتر موسةةكو حبضةةور وزراء اخلارجيةةة يف اإلحتةةاد السةةوفييت والواليةةات املتحةةدة
األمريكية وبريطانيا والصو و جاء في االسةتعداد إلنشةاء املنظمةة وأن تقةو علةى املسةاواة يف السةيادة . . .أعقبة
مؤمتر طهران الذع عقد يف  3110/33/81حبضور الةرئي

األمريكةي روزفلةت و السةوفييت سةتالو واإلجنليةزع

تشرشل وجاء في التهكيد على إنشاء منظمة حتقق السال املنشود  ..ثةم جةاء مةؤمتر واشةنطن يف أغسةط
والذع شهد وضع األس

3111

العامة للمنظمة لكنهم ارتلفوا يف تقرير خليات حق الفيتو ونظا العضوية يف املنظمةة ..

ثةةم يف نةةوفمحل  3111مت رمسيةاً حبضةةور روزفلةةت وتشرشةةل وسةةتالو اإلتفةةاق رمسيةاً علةةى إنشةةاء اديئةةة مةةن رةةالل
بعةض أجهزتهةا ،وإعطةةاء الةنقض أو الفيتةو للةةدول الكةحلى يف ولة

تهسةي

جديدة هي مرحلة تهسي

األمةن  ..وجةةاءت بعةد ذلة

مرحلةةة

املنظمة والةيت بةدأت يف إبريةل  3114مةن رةالل مةؤمتر فرانسيسةكو والةذع ضةم 43

دولة ( الدول اليت أعلنت احلرب على أملانيا ) حيث مت وضع ميلاق املنظمة والتوقيع علية يف  87إبريةل ،3114
ومت إعالن امليالد الرمسي للمنظمة ورروجها إىل حيز الوجود يف  81أكتوبر  3114بعد موافقة اإلحتاد السوفييت
وبريطانيةةا والصةةو و فرنسةةا جبانةةب الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة ومت ارتيةةار مدينةةة نيويةةورك لتكةةون مقةةراً دةةذه
املنظمة العاملية اجلديدة والةيت كانةت غايتهةا األساسةية حفة السةال العةاملي واألمةن الةدولي وإمنةاء العالقةات
الدولية بو الشعوب  ..وتعمل هذه املنظمة من رالل عدد من األجهزة التابعة دا وهي:

 اجلمعية العامة
هةةي اجلهةةاز التمليلةةي الرئيسةةي واملسةةئول عةةن تقريةةر السياسةةة العامةةة يف األمةةم املتحةةدة ..وختةةتص أيض ة ًا مبناقشةةة

املشةكالت الدوليةة ،وإختةاذ القةرار بشةهنها واملوافقةة علةى األعضةاء اجلةدد وانت ةاب أعضةاء ولة
الدائمو ،وكذل
ول

أعضاء اجملل

األمةن غةة

االقتصةادع واالجتمةاعي باإلضةافة إىل تعةيو األمةو العةا بنةاء علةى توصةية

األمن وأرةاً إنت اب قضاة دكمة العدل ،وهي تتهلف مةن مجيع أعضاء األمم املتحةدة البةال عةةددهم

 318دولة  ،وتشةكل اجلمعية العامةة منتةدى متعةدد األطةراف جتةرع فية مناقشةة مجيةع القضةايا الدوليةة املشةمولة
بامليلاق  ،وتنعقد اجلمعية العامة سنويا يف دورة عادية مكلفة تبدأ يف سبتمحل ومتتةد حةيت ديسةمحل مةن كةل عةا ،
ولكل دولة صوت  ..وميكن أن تعقد دورة طارئة بطلب من أغلبية األعضاء أو بطلب مةن ولة

األمةن أو األمةو

العا .


جملس األمن

مبوجب ميلاق األمم املتحدة يتوىل ولة

األمةن مسةئولية أساسةية للمحافظةة علةى السةال واألمةن الةدوليو...

وهو منظم حبيث يستطيع العمةل بةدون انقطةاع حيةث

ةب أن يكةون هنةاك
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لةل عةن كةل واحةد مةن أعضةائ

موجوداً يف مقر األمم املتحدة طول الوقت  ،و وز للمجل
بنيويورك حيث عقةد اجمللة
اجملل ة

عةا  3168دورة أدية

أن

تمع يف مكان خرةر غةة مقةر األمةم املتحةدة

أبابةا بهثيوبيةا ،وعقةد يف العةا التةالي دورة يف بنمةا ويضةم

عةةدد  34عضةةواً مةةنهم  4دائمةةون دةةم احلةةق يف الفيتةةو وهةةم الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة واإلحتةةاد

السةوفييت وبريطانيةا وفرنسةا والصةو و 33أعضةاء غةة دائمةو ينت بةون ملةدة سةنتو و مةن أهةم ارتصاصةات هةذا

حفة السةال واألمةن و حةل النزاعةات الدوليةة وفةرض العقوبةات ملنةع االعتةداء واإلشةراف علةى أقةاليم

اجمللة

الوصاية  ،وجترع حالياً مفاوضةات لتعةديل هةذا النظةا والسةماح ألفريقيةا وخسةيا مبقعةد دائةم يف ولة

األمةن ،

وتعتحل مصر مرشحة بقوة بعد ثورة  84يناير للفوز بهذا املقعد والذع تلقةى فية منافسةة مةن كةل مةن جنةوب إفريقيةا
ونيجةيا واللتان حتظيان بدعم كبة من دول أوروبا راصة فرنسا اليت أعلنت دعمها الكامل لرتشةيح نيجةيةا دةذا
املقعد .
وعندما حيد
ذل

نزاع ما بو دولتو أو أكلر يؤدع إىل احلرب أو القتال بينهما  ،يكون شغل اجملل

يف أقرب وقت

كن ،ويف مناسبات عديدة أصدر اجمللة

الشاغل إنهةاء

تعليمةات لوقةف إطةالق النةار كانةت دةا أهميةة

حامسة يف احليلولةة دون اتسةاع احلةرب ،ويف كةلة مةن احلةاالت يرسةل اجمللة

قةوات األمةم املتحةدة حلفة

السال للمساعدة على ختفيف التوتر يف مناطق االضطرابات والفصل بو القوات املتحاربة وتهيئة ظةروف ادةدوء
اليت ميكن أن

رع يف ظلها البحةث عةن تسةويات سةلمية ،و ةوز للمجلة

قرارات اجملل

أو توقيع عقوبات إقتصادية أو إختاذ إجراء عسكرع مجاعي كما

للدولة العضو يف األمم املتحدة اليت ليست عضوا يف ول
يف رطر أن تشارك يف مناقشات اجملل

أن يقةرر إختةاذ تةدابة فعليةة لتنفيةذ
ةرع اآلن يف ليبيةا  ..و ةوز

األمن إذا مةا رأت ضةرورة للمشةاركة أو أن مصةاحلها

دون أن يكون دا حق التصويت .

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي :
مبوجةةب ميلةةاق األمةةم املتحةةدة ،يعتةةحل اجمللةة

االقتصةةادع واالجتمةةاعي اجلهةةاز الرئيسةةي لتنسةةيق األعمةةال

االقتصةةادية واالجتماعيةةة وكةةل مةةا يتعلةةق بهةةا  ..ولةةذل

مت إنشةةاء مةةا يعةةرف بوكةةاالت األمةةم املتحةةدة املت صصةةة

وعةددها  31باإلضةةافة إىل اللجةان الفنيةةة واللجةةان اإلقليميةة اخلمة  ،ويعمةةل اجمللة

االقتصةةادع واالجتمةةاعي

كمنحل رئيسي لبحث املسائل االقتصةادية واالجتماعيةة الدوليةة ،ولصةياغة التوصةيات املتعلقةة بالسياسةات املوجهةة
إىل الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة.
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ويسةةعى اجملل ة

إىل تشةةجيع التعةةاون بةةو الةةدول يف اجملةةاالت االقتصةةادية واالجتماعيةةة وتقةةديم املسةةاعدات

اإلنسانية ومحاية حقوق اإلنسان ،لذل

تعتحل املها التالية هي املها الرئيسية للمجل

االقتصادع واالجتماعي:

 - 3تعزيز رفع مستويات املعيشة ،والعمالة الكاملة ،والتقد االقتصادع واالجتماعي؛
 - 8حتديد احللول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية الدولية؛
 - 0تيسة التعاون اللقايف والتعليمي الدولي؛
 - 1تشجيع االحرتا الشامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية .
بصالحية إجراء دراسات ووضع تقارير أو الشروع فيهةا بشةهن هةذه املسةائل ،كمةا يتمتةع بصةالحية

ويتمتع اجملل

املسةةاعدة يف إعةةداد وتنظةةيم املةةؤمترات الدوليةةة الرئيسةةية يف امليةةادين االقتصةةادية واالجتماعيةةة ومةةا يتصةةل بهةةا
وتيسة القيا مبتابعة منسقة دذه املؤمترات .وباتساع والية اجملل

فإن صالحيات تشةمل أكلةر مةن  63يف املائةة

من املةوارد البشةرية واملاليةة ملنظومةة األمةم املتحةدة بهسةرها ،ويضةم اجمللة

 41عضةواً يةتم إنت ةابهم مبعرفةة

اجلمعية العامة.


جملس الوصاية :

عند نشهة األمم املتحدة  ..مت مبوجةب امليلةاق وضةع نظةا دولةي للوصةاية أنشةه مبوجبة ولة

الوصةاية كهحةد

األجهزة الرئيسية لامم املتحدة وأوكلت إلي مهمة اإلشراف على إدارة األقةاليم املشةمولة بنظةا الوصةاية ،وكةان
مةةن األهةةداف الرئيسةةية للنظةةا تشةةجيع النهةةوض بسةةكان هةةذه األقةةاليم ومتابعةةة تقةةدمهم التةةدر ي صةةوب احلكةةم
الذاتي أو االستقالل  ،وهو يتكون من أعضاء ول

األمن الدائمو اخلمسة  ،وقد حتققت أهداف نظا الوصةاية

إىل درجة أن مجيع األقاليم املشمولة بالوصاية حصلت على احلكم الذاتي أو االستقالل ،إمةا كةدول علةى حةدة
أو باالنضما إىل بلدان مستقلة واورة ..وهةو مةا أدى إىل تعليةق أعمةال اجمللة
بعد استقالل ( باالو) كسرر إقليم مشلت األمم املتحدة بالوصاية  ،ومنذ ذل
احلاجة ولي

منةذ األول مةن نةوفمحل 3111

التارييف  ..أصبح اجملل

تمع عنةد

دورياً مبعدل مرة كل عا .

 حمكمة العدل الدولية :
وهي جهاز القضاء ومقرها يف )الهاع ( بهولندا  ،وتضم  34قاضيا وأكحل مهامها هو الفصل يف القضةايا والنزاعةات
الدولية وتعتحل دكمة العدل الدولية اليت أنشهها ميلاق "األمم املتحةدة" هةي األداة القضةائية الرئيسةية للمنظمةة
ويتم إنت اب هيئة اةكمة مبعرفة اجلمعية العامة وول
يف بالدهم أرفع املناصب القضائية أو

األمن من أش ات ذوع صةفات أرالقيةة عاليةة شةغلوا

ن عملوا يف التشريع يف القانون الدولي ،وال
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وز أن يكون هنةاك أكلةر

من عضو من بلد واحد ،ويتم التصويت فيها باألغلبية ولكل قاض صةوت واحةد وإذا تسةاوت أصةوات القضةاة رجةح
فريق القاضي األكحل سناً ،وال

وز لعضو اةكمة أن يتوىل وظةائف سياسةية أو إداريةة كمةا ال

ةوز لة أن يشةتغل

بهعمال من قبيل أعمال املهن.


األمانة العامة

:

وهي اجلهاز اإلدارع ،ومن أبةرز مهامهاا تنفيةذ الةحلامج والسياسةات الةيت تضةعها أجهةزة منظمةة األمةم املتحةدة و
الوساطة حلل النزاعات وتنظيم املؤمترات .

 منظمة اليونسكو ( األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ).

 منظمة الصحة العاملية :
ومهمتها اإلشراف على القضايا الصحية يف الةدول األعضةاء عةن طريةق العمةل علةى حتسةو وضةع الفةرد الصةحي
ومنع انتشار األمراض واألوبئة ،مركزها جنيف.

 منظمة العمل الدولية
مهمتها حتقيق السال عن طريق نشر العدالة االجتماعية ،وحتسةو أحةوال العمةال ورفةع مسةتوى معيشةتهم ،تتةهلف
من

للو عن حكومات وموظفي ونقابيي الدول األعضاء ،مقرها جنيف سويسرا تهسست سنة  3131بإسم مكتةب

العمل الدولي.

 البنك الدويل
مت إنشاء البنة

الةدولي عةا  3111ومقةره واشةنطن بالواليةات املتحةدة األمريكيةة  ،وهةو مصةدر مهةم لتقةديم

املساعدات املالية والفنية للبلدان النامية يف
مجيع أحناء العةاا ،بةل إن رسةالت ترتكةز يف
مكافحةةة الفقةةر يف العةةاا حيةةث يعمةةل برغبةةة
قويةةة وكفةةاءة عاليةةة لتحقيةةق نتةةائج إ ابيةةة ،و
يتبن ةى العديةةد مةةن املشةةروعات الةةيت تسةةاعد
الشعوب على مسةاعدة أنفسةهم واحلفةاظ علةى
بيئ ةتهم عةةن طريةةق تقةةديم املةةوارد وتبةةادل
املعارف وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية دذه الدول الفقةة اليت حتتاج إىل املساعدة باإلضةافة إىل تكةوين
الشراكات يف القطاعو العا واخلات .
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إن البن

الدولي لي

بنكاً باملعنى الشائع دذه الكلمة وال بالشكل العةادع للبنةوك بةل هةو مؤسسةة دوليةة تتكةون

مةةن كيةةانو أساسةةيو أو مؤسسةةتو لقإمنةةاء متلكهمةةا الةةدول األعضةةاء يف البن ة

( 317دولةةة عضةةو ) وهمةةا البن ة

الدولي لقإنشاء والتعمة  ،واملؤسسة الدولية للتنمية  ،وتقةو كةل منهمةا بةدور خمتلةف متامةاً عةن األرةرى ولكنهمةا
يضعان هدفاً واحداً أمامهما هو إقامة عاا جديد متنامي وداربة الفقر والنهوض بالدول واجملتمعات الفقةةة يف
كةةل دول العةةاا دومنةةا متييةةز  ،حيةةث يهةةدف البن ة

الةةدولي لقإنشةةاء والةةتعمة إىل احلةةد مةةن الفقةةر يف البلةةدان

املتوسطة الةدرل والبلةدان الفقةةة املتمتعةة باألهليةة االئتمانيةة ،يف حةو تركةز املؤسسةة الدوليةة للتنميةة علةى
البلدان األشدّ فقراً يف العاا ،وتنبلق عن هذه املؤسسات وكاالت تنفيذية ملل مؤسسةة التمويةل الدوليةة والوكالةة
الدولية لضمان االستلمار واملركز الدولي لتسوية منازعات االستلمار ...ويقو البنة

بتقةديم قةروض ميسةرة للةدول

بهسعار فائدة من فضة أو بدون فوائد أو يف صور مةنح لتمويةل املشةروعات ادامةة تشةمل اسةتلمارات يف وةاالت
التعليم والرعاية الصحية واإلدارة العامة والبنية األساسية وتنمية القطاع املةالي والقطةاع اخلةات والزراعةة وإدارة
البيئة واملةوارد الطبيعيةة ،ويعمةل يف البنة
خمتلف أحناء العةاا ...لقةد بةدأ البنة

الةدولي أكلةر مةن عشةرة خالف موظةف يف أكلةر مةن  333مكتةب يف

الةدولي أعمالة فةور إنشةائ باملسةاعدة يف إعةادة بنةاء أوروبةا بعةد احلةرب

العاملية اللانية ،وهي الفكرة اليت تبلورت رالل احلرب يف بريتون وودز بوالية نيو هابشة األمةيكيةة ،وكةان أول
قرض يقدم هذا البن

مةن نصةيب فرنسةا بقيمةة تبلة

250مليةون دوالر يف عةا  3116حيةث مت ختصةيص هةذا

املبل الكبة خنذاك لتمويل أنشطة و وهودات إعةادة إعمةار فرنسةا بعةد احلةرب العامليةة اللانيةة ،واسةتمرت جهةود
إعادة اإلعمار موضع تركيز ها للبن

وراصة يف ظل الكةوار

الطبيعيةة والطةوارئ اإلنسةانية املتكةررة يف دول

العاا فضالً عن متويل وتقديم احتياجات إعادة التههيل يف ما بعد للنزاعات واليت دائما ما تؤثر علةى اقتصةاديات
البلدان النامية واليت متر مبرحلة حتول.
الدولي أصبح يلعب دوراً جديداً وخمتلفاً يف عاا اليو حيث يرتكز عمل حةول ختفيةف حةدة الفقةر

ولكن البن

كهدف عا يشمل مجيع أعمال  ،وكان البن
مةةن رةةالل مكتةةب البن ة

يف السابق ل طاقم عمل من املهندسو واةللو املةاليو يعمةل

يف واشةةنطن العاصةةمة وتطةةور األمةةر اليةةو فهصةةبح لدي ة رةةحلاء مت صصةةون يف شةةئون

وواالت متعددة تشمل االقتصاد ،السياسات العامة وخمتلةف القطاعةات وعلمةاء اجتمةاع ،ويعمةل  %13مةن هةؤالء
اخلحلاء يف املكاتب اإلقليمية للبن
إن البن

واليت مت إنشاءها يف دول العاا لتكون قريبة من بؤر األحدا

الدولي اليو أصبح يتكون من مخ

 - 3البن

مؤسسات إمنائية مرتبطة فيما بينها إرتباطاً وثيقاً وهي:

الدولي لقإنشاء والتعمة.
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.

 - 8املؤسسة الدولية للتنمية.
 - 0مؤسسةةة التمويةةل الدوليةةة الةةيت تشةةجع اسةةتلمارات القطةةاع اخلةةات عةةن طريةةق مسةةاندة البلةةدان
والقطاعات عالية اخلطورة.
 - 1الوكالة الدولية لضمان االستلمار املتعددة األطراف واليت تقد ضةمانات ضةد امل ةاطر السياسةية
للمستلمرين يف البلدان النامية واملقرضو دا.
 - 4املركز الدولي لتسوية منازعةات االسةتلمار الةذع يسةعى إىل تسةوية اخلالفةات املتعلقةة باالسةتلمار
بو املستلمرين األجانب والبلدان املستضيفة.
الدولي بذكرع سيئة للغاية لدى املصريو ،حيث فرضت علي الدول الكحلى رفةض تقةديم متويةل

ويرتبط البن

ملصةةر لبنةةاء السةةد العةةالي يف النصةةف اللةةاني مةةن اخلمسةةينيات ،وهةةو املشةةروع الةةذع كةةان يتفةةق متامةاً مةةع نوعيةةة
املشروعات اإلمنائية اليت تدرل يف نطاق عمل البن

الةدولي ،ومنةذ ذلة

التةارييف وهنةاك نةوع مةن عةد اللقةة

لدى املصريو يف قرارات هذا البن  ،وإن كان العاا قد تناسى متاماً هذه الواقعةة الةيت أدت إىل درةول مصةر
حرباً دولية كةبةة مةع أكةحل دولةتو يف العةاا خنةذاك همةا أجنلةرتا وفرنسةا ومبسةاعدة إسةرائيل  ..ولكةن بعةد تلة
احلقبة  ..ساهم البن
جند أن البن

يف العديد من املشروعات اإلمنائية يف مصر والدول العربية واألفريقيةة  ..وعلةى ذكةر ذلة

رالل فرتة اللمانينات تعامل مع قضةايا االقتصةاد الكلةي وإعةادة جدولةة الةديون ثةم أعطةى أهميةة

أكحل للقضايا االجتماعية والبيئية حتى احتلت مكان الصدارة يف أعمال البن .
ورغم ذل

كان البن

وال يزال يواج الكلة من االنتقادات حول نوعية العمليات الةيت يتعامةل معهةا البنة  ،وقةد

مت إصدار تقرير مراجعة شاملة ألعمال البن

( تقرير وبنهانز) اختذت بعةده رطةوات عمليةة حنةو اإلصةالح تضةمنت

إنشاء جلنة تفتةيه مسةتقلة لتقصةي اإلدعةاءات ضةد البنة  ،ومنةذ ذلة
وتقد تقدم ًا كبةاً وأصبحت املؤسسةات اخلمة

احلةو  ..تطةور العمةل يف البنة

الةدولي

تعمةل بصةورة مسةتقلة مةن رةالل خليةة تعةاون وتنسةيق فيمةا بينهةا

لتحسو الكفاءة الدارلية والفعالية اخلارجية ،وعحلت كلة مةن الةدول الةيت يتعامةل معهةا البنة

عةن ارتيةاح كةبة

إزاء التغةات اليت يرونها يف مستويات اخلدمة وجودتها.
أما اليو  ..فالبن

الدولي يقو بدور ها على صعيد رسم السياسات العاملية ،فقةد اشةرتك البنة

الةدولي وبفعاليةة

مع الشركاء املعنيو والبلدان املتعامل معها يف حاالت الطوارئ املعقدة كالعمل يف البوسةنة يف مرحلةة مةا بعةد
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النزاع كذل

تقديم املساعدات يف مرحلة ما بعد األزمة لبلدان شةرق خسةيا واملسةاعدة يف أعمةال التنظيةف بعةد

اإلعصار يف أمريكا الوسطى ودعم الكلة من الدول يف أعقاب كوار
ولكي نتفهم عن قرب أكلر املهمة الشاقة للبن
البلدان الغنية وواقع احلال يف نف

الزالزل .

الدولي  ..نسوق بعض األرقا اليت تعكة

واقةع احلةال يف بعةض

الوقت يف بلدان أررى فقةة .

 - 3يبل الدرل العاملي أكلر من  03تريليون دوالر أمريكي سنوياً.
 - 8يصل درل الش ص العادع يف بعض البلدان إىل أكلر من  13333دوالر سنوياً.
 - 0يوجد أكلر من  801مليار ش ص درلهم أقل من  633دوالر أمريكي سنوياً.
 - 1من بو هؤالء  ..يوجد  308مليار ش ص على أقل من دوالر أمريكي واحد يف اليو .
 - 4ميوت أكلر من  000333طفل كل يو يف البلدان النامية بسبب الفقر واجلوع.
 - 7متوت أمرأة كل دقيقة يف هذه الدول النامية.
 - 6أكلر من  333مليون طفل ال حيصلوا على فرصة الذهاب إىل املدارس ،أكلر من  %43منهم من البنات.
والبن

الدولي حياول بكل ما لدي من إمكانيات للعمل على سد هذه الفجوة وحتويل موارد البلةدان الغنيةة مةن

أجل منو البلدان الفقةة ،وألن البن

هو أحد أكحل

ولي التنمية يف العاا؛ فةإن البنة

يةدعم جهةود حكومةات

البلدان النامية يف بناء املدارس واملراكز الصحية وتوفة املياه والكهرباء ومكافحة األمراض ومحاية البيئة.
اليت يتكون منها البن

وتقو املؤسسة الدولية للتنمية وهي أحد املؤسسات اخلم

بتقديم قروضاً معفةاة الفائةدة

 ،وتعتحل هذه املؤسسة من أكحل مصادر املسةاعدات اإلئتمانيةة املمنوحةة بشةروط ميسةرة يف العةاا ،وحتصةل علةى
مواردها من رالل مساهمة ما يقرب من  13بلداً غنياً تعقد األموال الالزمة لتمويل هةذه املسةاعدات عةن طريةق
إعادة جتديد موارد املؤسسة كةل أربةع سةنوات ،وقةد مت التجديةد األرةة ملةوارد املؤسسةة يف فحلايةر  8334مبةا
مقداره حوالي  01مليار دوالر أمريكي لتمويل أنشطة املؤسسة ملدة ثال

سنوات.

ومتلل القروض اليت متنحها املؤسسة الدوليةة للتنميةة حةوالي  %84مةن املسةاعدات املاليةة الةيت يقةدمها البنة
الدولي ،حيث يقد أعضةاء البنة

قروضةاً تصةل  33مليةار دوالر أمريكةي ،وتفضةل دول العةاا التعامةل مةع البنة

الدولي يف متويل مشروعاتها واحلصول على القروض الالزمة دا حيث حتصل هذه الدول علةى القةروض بفةرتات
سداد أطول مقارنة بالبنوك التجارية  ..وتصل فرتات السداد بالنسبة لقروض البن
فرتة مساح  4-0سنوات قبل بدء فرتة سداد أصل القرض.

56

الدولي ما بةو 34-83عامةاً مةع

وقد يتبادر إىل الذهن تسةاؤل حةول مةوارد البنة

ومةن أيةن حيصةل البنة

عمليات وأنشطت  ...ولقإجابة على هةذا التسةاؤل نشةة إىل أن البنة
لذل

علةى هةذه األمةوال الةيت ميةول بهةا

يتمتةع بتصةنيف إئتمةاني مةن مرتبةة AAA

فهو يقو بإصدار سندات جلمع األموال ثم ميرر معدالت الفائدة املن فضة ملقرتضي من البلدان النامية.
بعض األنشطة والعمليات اجليدة للبنك :

 - 3قا البن

الدولي رالل األعوا القليلة املاضةية بإعفةاء  87دولةة فقةةة مةن الةديون الةيت عليهةا

ةا وفةر

على هذه الدول مبال وصلت إىل  13مليار دوالر.
 - 8تقو هذه الدول باست دا هذه األموال اليت ستوفرها من إعفاءها من الةديون يف مشةروعات اإلسةكان
والتعليم والصحة وبرامج الرفاهة االجتماعية للفقراء.
 - 0التز البن

الدولي ومع  311بلداً وعدد كبة من املنظمات بشراكة عاملية غة مسبوقة ملكافحةة الفقةر...

صاغت هذه الشراكة ما يعرف باألهداف اإلمنائية لالفيةة اجلديةدة والةيت حةددت حتقيةق معةدالت معينةة
ودددة لاللتحاق باملدارس ومعدالت وفيات األطفال وصحة األ واألمراض واحلصول علةى ميةاه شةرب
خمنة حبلول عا .8334
 - 1وضع البن

الدولي عمليةة دعةم مكافحةة فةةوس مةرض اإليةدز علةى قمةة أولوياتة  ،فالبنة

الةدولي أكةحل

ول لحلامج مكافحة مرض اإليدز يف العاا على املدى الطويل ( .. .أكلر من  300مليار دوالر).
 - 4يعمل البن

الدولي مع البلدان امل تلفةة لةدعم جهةود مكافحةة الفسةاد ،فالبنة

لدية عةدد مةن اآلليةات

ملنع الفساد واالحتيال يف املشروعات اليت ميودا البن .

 صندوق النقد الدويل
تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي يف يوليو  3111أثناء مؤمتر لامم املتحدة عقد يف بريتون وودز بواليةة
نيو هامبشة األمريكية عندما وقع

للو مخ

وأربعو دولة على إتفاق للتعاون االقتصادع يستهدف جتنةب تكةرار

كارثة السياسات االقتصادية الفاشةلة الةيت أسةهمت يف حةدو
وهذا اإلتفاق كان التمهيد ملا مت بعد ذل

الكسةاد الكةبة يف اللالثينةات مةن القةرن العشةرين،

وععرف مبا يسمي بإتفاقية التهسي

ملؤسسةة دوليةة تشةرف علةى النظةا

النقدع الدولي وتعمل على إلغةاء قيةود الصةرف املرتبطةة بالتجةارة يف السةلع واخلةدمات وحتقيةق اسةتقرار أسةعار
الصرف ...حيث أن وحبلول ديسمحل  3114جةاء صةندوق النقةد الةدولي إىل حيةز الوجةود بتوقيةع  81دولةة علةى
إتفاقية تهسي

صندوق النقد الدولي.
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إن صندوق النقد الدولي هوأحد الوكاالت املت صصة ملنظمة األمم املتحدة مت إنشاؤه مبوجب معاهدة دوليةة
يف عا  ،3114ويهدف بصةورة رئيسةية إىل تعزيةز وضةمان سةالمة االقتصةاد العةاملي ،ويقةع مقةر الصةندوق أيضةاً يف
واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكية ويضم الصندوق عدد  311دولة عضو والذين يشةملون مجيةع بلةدان
العةةاا تقريبةةاً ،ويعتةةحل صةةندوق النقةةد الةةدولي هةةو املؤسسةةة املركزيةةة يف النظةةا النقةةدع الةةدولي ،فهةةو الكيةةان
اإلقتصادع الذع يضع النظا الصحيح ملعاجلةة اإلرةتالل يف مةوازين املةدفوعات والةذع يسةمح ويةنظم بشةكل
مباشةةر املعةةامالت التجاريةةة بةةو البلةةدان امل تلفةةة ويعمةةل عل ةى حتقيةةق التوسةةع املتةةوازن يف التجةةارة العامليةةة
وحتقيق استقرار أسعار الصرف وجتنب الت فيض التنافسي لقيم العمالت  ،ويسةعي الصةندوق إىل حتقيةق األهةداف
التالية:
 - 3تشةةجيع التعةةاون الةةدولي يف امليةةدان النقةةدع بواسةةطة هيئةةة
دائمة تهيه سبل التشةاور والتةسزر فيمةا يتعلةق باملشةكالت النقديةة
الدولية.
 - 8تيسةةة التوسةةع والنمةةو املتةةوازن يف التجةةارة الدوليةةة وبالتةةالي
اإلسةةةها يف حتقيةةةق مسةةةتويات مرتفعةةةة مةةةن العمالةةةة والةةةدرل
احلقيقي واةافظة عليها ويف تنمية املوارد اإلنتاجية جلميع البلدان األعضاء علي أن يكةون ذلة

مةن

األهداف األساسية لسياستها االقتصادية.
 - 0العمةةل علةى حتقيةةق االسةةتقرار يف أسةةعار الصةةرف واةافظةةة علةى ترتيبةةات صةةرف منتظمةةة بةةو البلةةدان
األعضاء وجتنب الت فيض التنافسي يف قيم العمالت.
 - 1املسةةاعدة عل ةى إقامةةة نظةةا مةةدفوعات متعةةدد األطةةراف فيمةةا يتعلةةق باملعةةامالت اجلاريةةة بةةو البلةةدان
األعضاء ،وعلى إلغاء القيود املفروضة على عمليات الصرف و اليت من شهنها عرقلة منو التجارة العاملية.
 - 4تدعيم اللقة لدى البلدان األعضاء مع تيحاً دا است دا مةوارده العامةة مؤقتةاً بضةمانات كافيةة ،كةي تةتمكن
مةةن تصةةحيح االرةةتالالت يف مةةوازين مةةدفوعاتها دون اللجةةوء إىل إجةةراءات مضةةرة بالررةةاء الةةوطين أو
الدولي.
 - 7العمل على تقصة مدة االرتالل يف ميزان مدفوعات البلد العضو والت فيف من حدت .
واجلدير بالذكر أن األهداف العامة اليت يتبناها الصةندوق اليةو ويعمةل علةى حتقيقهةا هةي نفة
متت صياغتها يف عا  3114عند نشهة الصندوق.
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األهةداف الةيت

وقد ازدادت أهميةة األهداف الةيت يتبناهةا صةندوق النقةد الةدولي بسةبب إتسةاع نطةاق عضةويت ؛ ذلة
الدول األعضاء اليو اصبح  311دولة وهو رقم
ذل

أن عةدد

اوز أربعة أملةال عةدد الةدول الةيت شةاركت يف إنشةائ  ،ويرجةع

بشكل مباشر إىل حصول كلة مةن البلةدان الناميةة علةى اسةتقالدا ثةم إنهيةار اإلحتةاد السةوفييت وحتولة إىل

عدد من الدول أصبح كل منها عضواً يف الصندوق.
إن اتساع عضوية صندوق النقد الةدولي إىل جانةب الةتغةات الةيت شةهدها االقتصةاد العةاملي ،قةد فرضةت علةى
صندوق النقد الدولي أن يتكيةف مةع هةذه املسةتجدات ويطةور مةن خليةات العمةل حتةى يتسةنى لة االسةتمرار يف
ردمة أهداف على حنو فعال.
وجدير بالذكر أن الدول اليت انضمت إىل الصندوق فيما بةو عةامي  3114و 3163كانةت قةد اتفقةت علةى إبقةاء
أسعار صرفها (أع قيمة عمالتها بالدوالر األمريكي ،ويف حالة الواليات املتحدة قيمةة الةدوالر األمريكةي بالةذهب)
مربوطة بهسعار قابلة للتعديل يف حالةة واحةدة هةي تصةحيح "ارةتالل جةذرع" يف ميةزان املةدفوعات ومبوافقةة
صندوق النقد الدولي ،ويطلق على هذا النظا اسم نظا بريتون وودز ألسعار الصرف ،وقةد ظةل سةائداً حتةى عةا
 3163عنةةدما أوقفةةت حكومةةة الواليةةات املتحةةدة األمريكيةةة إمكانيةةة حتويةةل الةةدوالر (واحتياطيةةات احلكومةةات
األررى بالدوالر) إىل ذهب ،ومنذ ذل

احلو أصبح أعضاء الصندوق أحراراً يف ارتيةار أع شةكل يفضةلون مةن

أشةةكال ترتيبةةات الصةةرف امل تلفةةة (فيمةةا عةةدا ربةةط عمالتهةةم بالةةذهب) ،فهنةةاك بلةةدان تسةةمح اآلن بةةالتعويم احلةةر
لعمال تها ،وبلدان أررى تربط عملتها بعملة دولة أررى أو مبجموعةة عمةالت ،بينمةا اعتمةد بعةض البلةدان عمةالت
بلدان أررى الست دامها دلياً ،واشرتك البعض اآلرر يف تكتالت نقدية.
و يتكون اديكل التنظيمي واإلدارع لصندوق النقد الدولي من :
 ول

اةافظو والذع يضم

الدولي و تمع اجملل
البن

للو لكل الدول األعضاء وهو صاحب السلطة العليا يف إدارة صةندوق النقةد

مرة واحدة سنوياً وتقو كل دولة بتعيو داف عادة ما يكون وزير املاليةة أو دةاف

املركزع يف هةذه الدولةة العضةو باإلضةافة إىل نائةب دةذا اةةاف  ،وخيةتص هةذا اجمللة

بةالنظر يف

قضايا السياسةات األساسةية املتعلقةة بالنظةا النقةدع الةدولي مةن رةالل جلنةة مةن اةةافظو تسةمى " اللجنةة
الدوليةة للشةئون النقديةةة واملاليةة " والةيت جتتمةةع مةرتو كةل عةةا وتسةمى باللجنةة احلاكمةةة بالصةندوق ،وهةةذه
اللجنة ختتص بالنظر يف قضايا السياسات األساسية املتعلقة بالنظا النقدع الدولي،
 هيئة املوظفو الدوليو برئاسة مدير عا الصندوق،
 نواب املدير العا ( ثالثة نواب كل منهم ميلل منطقة من مناطق العاا امل تلفة )،
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 ولة

تنفيةةذع ميلةةل البلةةدان األعضةةاء 310بلةةداً ،ويسةةتمد هةةذا اجمللة

صةاحب السةةلطة اإلشةةرافية العليةةا والةةذع يفةةوض اجمللة

صةةالحيات مةةن ول ة

اةةةافظو

التنفيةةذع يف اإلرتصاصةةات املوكلةةة إلية ويف تسةةية

أعمال الصندوق وإدارة العمل اليومي .

ويتكون اجملل

التنفيذع مةن  81مةديراً ويرأسة مةدير عةا الصةندوق و تمةع اجمللة

التنفيةذع  0مةرات يف

األسةةبوع يف جلسةةات يسةةتغرق بعضةةها يوم ةاً كةةامالً ،وميكةةن عقةةد إجتماعةةات اضةةافية إذا لةةز األمةةر ،وذلة
الصةةندوق يف واشةةنطن العاصةةمة  ،وختصةةص مقاعةةد مسةةتقلة يف اجملل ة

يف مقةةر

التنفيةةذع للبلةةدان املسةةاهمة اخلمسةةة

الكحلى وهي أمريكا واليابان وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة إىل جانب الصو وروسيا والسعودية أما املةديرون
الستة عشرة األررون فتتولي إنت ابهم وموعات من البلدان تعرف بإسم الدوائر االنت ابية لفرتات مدتها عةامو ،
ونادراَ ما يت ذ اجملل

التنفيذع القرارات بالتصةويت الرمسةي حيةث عةادة مةا يةتم إختةاذ القةرارات إسةتناداً إىل

توافق اآلراء بو أعضائ و رع تهييد هذه القرارات باإلمجاع.

ما الفرق بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ؟
وجتدر اإلشارة إىل تكامل عمل صةندوق النقةد الةدولي و البنة

الةدولي ،فبينمةا يركةز صةندوق النقةد الةدولي يف

املقا األول على أداء االقتصاد الكلي وسياسات االقتصاد الكلي والقطاع املالي ،ينصةب اهتمةا البنة
على القضايا األطول أجالً املتعلقة بالتنمية وختفيف حدة الفقر ،وتضم أنشةطة البنة

الةدولي

الةدولي تقةديم القةروض إىل

البلدان الن امية وبلدان التحول االقتصةادع لتمويةل مشةاريع البنيةة التحتيةة وإصةالح قطاعةات بعينهةا يف االقتصةاد
واإلصالحات اديكلية األوسع نطاقاً ،أما صندوق النقد الدولي فال يقد التمويل لقطاعةات أو مشةاريع بعينهةا ،وإمنةا
لغرض تقديم دعم عةا مليةزان املةدفوعات واالحتياطيةات الدوليةة يف البلةد املعةين يف الوقةت الةذع يقةو فية
ذل

البلد باختاذ إجراءات على صعيد السياسات ملواجهة ما مير ب من مصاعب.

من أين حيصل صندوق النقد الدويل على أمواله؟
املصدر الرئيسي ملوارد صندوق النقةد الةدولي هةو اشةرتاكات احلصةص (أو رأس املةال) الةيت تسةددها البلةدان
عند االنضما إىل عضوية الصندوق أو يف أعقةاب املراجعةات الدوريةة الةيت تةزاد فيهةا احلصةص ،وتةدفع البلةدان
 %84من اشرتاكات حصصها حبقوق السحب اخلاصة أو بإحدى العمالت الرئيسية ملل دوالر الواليات املتحدة أو
الةةو اليابةةاني ،وميكةةن للصةةندوق أن يطلةةب إتاحةةة املبل ة املتبقةةي ،الةةذع يدفع ة البلةةد العضةةو بعملت ة الوطنيةةة
ألغراض اإلقراض حسب احلاجة ،وحتدد احلصص لي

فقط مدفوعات االشرتاك املطلوبة من البلد العضةو ،وإمنةا

أيضاً عدد أصوات وحجم التمويل املتاح ل من الصندوق ونصيب من خمصصات حقوق السحب اخلاصة.
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ماهي وحدة حقوق السحب اخلاصة؟
هي أصل احتياطي دولي أنشهه الصةندوق يف عةا ( 3171مبوجةب التعةديل األول إلتفاقيةة تهسيسة ) نتيجةة لقلةق
البلدان األعضاء من احتمال عد كفاية امل زون املتوفر خنذاك والنمةو املتوقةع يف االحتياطيةات الدوليةة لةدعم
التوسةةع يف التجةةارة العامليةةة ،وكانةةت أهةةم األصةةول االحتياطيةةة يف ذلة

احلةةو هةةي الةةذهب ودوالر الواليةةات

املتحدة األمريكية ،وا يشةه األعضةاء أن تعتمةد االحتياطيةات العامليةة علةى إنتةاج الةذهب مبةا ينطةوع علية مةن
تقلبةةات كامنةةة ،وعلةةى العجةةز املتواصةةل يف ميةةزان مةةدفوعات الواليةةات املتحةةدة ،وهةةو األمةةر الةةذع كةةان مطلوبةاً
لتحقيق منو مستمر يف االحتياطيات بالدوالر األمريكي ،ومت استحدا

حقةوق السةحب اخلاصةة كهصةل احتيةاطي

تكميلي ميكن لصندوق النقد الدولي "ختصيص " للبلدان األعضاء بصفة دورية حو تنشه احلاجةة ،كمةا ميكةن لة
إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
وتتحدد قيمةة وحةدة حقةوق السةحب اخلاصةة يوميةاً باسةت دا سةلة مةن أربةع عمةالت رئيسةية هةي اليةورو والةو
الياباني واجلني اإلسرتليين والدوالر األمريكي ،ويف أول أغسط

 ،8333كانةت وحةدة حقةوق السةحب اخلاصةة

تساوع  3087دوالر أمريكي ،وجترع مراجعة العمالت املكونة للسلة كل مخة

سةنوات لضةمان متليلةها للعمةالت

املست دمة يف املعامالت الدولية والتهكةد مةن أن األوزان اةةددة للعمةالت تعكة

أهميتهةا النسةبية يف الةنظم

املالية والتجارية العاملية .
وحقوق السحب اخلاصةة – الةيت تعةرف أحيانةاً باسةم "الةذهب الةورقي" رغةم جتردهةا مةن الوجةود املةادع يةتم
ختصيصها للبلدان األعضاء يف صةورة قيةود دفرتيةة ،كنسةبة مئويةة مةن حصصةها وقةد رصةص الصةندوق حتةى اآلن
 8301مليار وحدة حقوق سحب راصة (حوالي  81مليار دوالر أمريكي) للبلدان األعضاء ،وكان خرر ختصةيص هةو
الذع مت يف عا  3113عندما مت ختصيص  103مليار وحدة حقوق سحب راصة لعدد  313بلداً كانت هي أعضةاء
الصةةندوق يف ذلة

احلةةو ،ومنةةذ عةةا  1981ا يةةر األعضةةاء حاجةةة إلجةةراء ختصةةيص عةةا خرةةر حلقةةوق السةةحب

اخلاصة ،وهو ما يرجع يف جانب من إىل منو أسواق رأس املةال الدوليةة ،ولكةن يف سةبتمحل 3116و مةع ازديةاد
عدد البلدان األعضاء يف الصندوق – اليت تضةمنت بلةداناً ا تكةن قةد تلقةت أع ختصةيص بعةد – اقةرتح ولة
اةةةافظو إدرةةال تعةةديل رابةةع علةةى اتفاقيةةة تهسةةي

الصةةندوق ،وعنةةد املوافقةةة علةةى هةةذا التعةةديل باألغلبيةةة

املطلوبة من أصوات احلكومات األعضاء ،فسوف يصرح الصندوق بإجراء ختصيص رةات ملةرة واحةدة "لتحقيةق
املساواة" مبقدار  8301مليار وحدة حقوق سحب راصة ،على أن يتم توزيعها على حنو يرفع نسبة خمصصةات كةل
األعضاء من حقوق السحب اخلاصة الرتاكمية إىل حصصها لتصل إىل مستوى معيارع مشرتك.
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و وز للبلدان األعضاء يف الصندوق است دا حقوق السحب اخلاصة يف املعامالت مع بعضةها الةبعض ،ومةع 37
حائزاً "مؤسسياً" حلقوق السحب اخلاصة ،ومع الصندوق؛ كذل

فةإن وحةدة حقةوق السةحب اخلاصةة هةي وحةدة

احلساب اليت يست دمها الصندوق ،وتست د حقوق السحب اخلاصة كوحدة حساب أو كهسةاس لوحةدة احلسةاب
يف عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية واالتفاقات الدولية.
واددف من احلصص عموماً هو أن تكون مبلابةة مةرخة حلجةم البلةد العضةو النسةف يف االقتصةاد العةاملي؛ فكلمةا
ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع جتارتة وتنوعهةا ،ازدادت بامللةل حصةت يف الصةندوق،
والواليات املتحدة األمريكية ،أكحل اقتصاد يف العاا ،تسهم بالنصيب األكحل يف صندوق النقد الةدولي حيةث تبلة
حصتها  %3607من إمجالي احلصص ،أما سيشيل ،أصغر اقتصاد يف العاا ،فتسهم حبصة مقدارها  ،%30331وقد بدأ
تنفيةذ مةا رلصةةت إلية مراجعةةة احلصةص (احلاديةةة عشةرة) يف ينةةاير  ،3111فةازدادت احلصةةص يف صةندوق النقةةد
الدولي (ألول مرة منذ عا  )3113مبقدار  %14تقريباً لتبل  838مليار وحةدة حقةوق سةحب راصةة (حةوالي 290
مليار دوالر أمريكي(.

األنشطة الرئيسية للصندوق
يقو صندوق النقد الدولي مبساعدة أعضائ عن طريق ما يلي :
 استعراض التطورات املالية واالقتصةادية الوطنيةة والعامليةة ومتابعتهةا وتقةديم املشةورة لاعضةاء بشةهن سياسةاتهم
االقتصادية.
 إقراض األعضاء بالعمالت الصعبة لدعم سياسةاتهم املعنيةة بالتعةديل واإلصةالح الةيت تسةتهدف تصةحيح مشةكالت
ميزان املدفوعات وتشجيع النمو القابل لالستمرار.
 تقديم وموعة كةبةة ومتنوعةة مةن أشةكال املسةاعدة الفنيةة وتةوفة التةدريب للعةاملو يف احلكومةات والبنةوك
املركزية ،وذل

يف واالت ارتصات الصندوق ورحلات .

ما هي الربامج املدعمة مبوارد صندوق النقد الدويل؟
عندما يتوج أحد البلدان إىل صندوق النقد الدولي طالباً التمويل ،فهو إما أن يكون يف أزمة اقتصةادية فعليةة أو
على وش

الوقوع فيها؛ فعملت تكون هدفاً للمضةاربة يف أسةواق الصةرف األجةنف واحتياطياتة مسةتنفدة ونشةاط

االقتصادع راكداً أو خرذاً يف ادبوط وحاالت اإلفالس في خرذة يف الزيادة ،والستعادة سالمة مركةز املةدفوعات
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اخلارجية يف هذا البلةد واسةرتداد الظةروف املواتيةة لتحقيةق منةو اقتصةادع قابةل لالسةتمرار فية  ،ينبغةي اجلمةع
بشكل ما بو عملية التصحيح االقتصادع والتمويل الرمسي و/أو اخلات ،ويقد الصةندوق املشةورة إىل سةلطات
البلد املعين فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية اليت ينتظر أن تعاجل املشكالت القائمة بهقصى درجةة مةن الفعاليةة،
ولكةةي يقةةد الصةةندوق التمويةةل املطلةةوب ،البةةد أن يتوصةةل إىل اتفةةاق مةةع السةةلطات حةةول برنةةامج للسياسةةات
يستهدف حتقيق أهداف كمية دددة فيما يتصل بسةالمة املركةز اخلةارجي ،واالسةتقرار املةالي والنقةدع ،والنمةو
القابل لالستمرار ...ويتم توضيح تفاصيل هذا الحلنامج يف "رطاب نوايا " توجه احلكومة إىل مدير عا الصةندو،
وتتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقةاً مةع رةحلاء الصةندوق يف صةياغة الحلنةامج املةدعم مبةوارده  ،حبيةث يكةون
مصمماً ملواجهة االحتياجات والظروف اخلاصة للبلد املعين ،ويعد هذا أمراً أساسياً لتحقيق فعالية الحلنامج وحتى
يتسنى للحكومة اكتساب التهييد الوطين ل  ،وملل هذا التهييةد أو مةا ميكةن أن نطلةق علية اسةم "الشةعور بامللكيةة
اةلية" للحلنامج هو أحد العناصر احليوية لتهمو جناح .

أهم مسات اإلقراض املقدم من الصندوق
 صةندوق النقةد الةدولي لةي

وكالةة للمعونةة أو بنكةاً للتنميةة ،فهةو يقةد القةروض ملسةاعدة بلدانة األعضةاء علةى

معاجلة مشكالت ميزان املةدفوعات واسةتعادة النمةو االقتصةادع القابةل لالسةتمرار ،ويةتم إيةداع النقةد األجةنف
املقد  ،الذع تتعو حدوده القصوى حسب حصة البلد العضةو يف الصةندوق ،لةدى البنة

املركةزع يف البلةد

املعين لدعم احتياطيات الدولية وبالتالي إعطاء دعم عا مليزان املدفوعات ،وعلى عك

القروض اليت تقدمها

وكاالت التنمية ،فإن أموال صندوق النقد الدولي ال تقد لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها.
 قروض الصندوق مشةروطة بالسياسةات ،مبعنةى أن البلةد املقةرتض البةد أن يعتمةد سياسةات تعمةل علةى تصةحيح
مشكلة ميزان املدفوعات ،وتساعد الشروط املرتبطة بقروض صندوق النقةد الةدولي علةى ضةمان عةد اسةت دا
البلد املعين لقروض الصندوق جمل رد تهجيل االرتبارات الصةعبة وإنشةاء مزيةد مةن الةديون ،والتهكةد مةن قدرتة
علةةى تعزيةةز اقتصةةاده وسةةداد املبل ة املقةةرتض ،والبةةد أن يتفةةق البلةةد املقةةرتض وصةةندوق النقةةد الةةدولي علةةى
إجراءات السياسة االقتصادية الالزمة ،كذل

فةإن الصةندوق يقةو بصةرف القةروض علةى مراحةل تةرتبط بتنفيةذه

اللتزامات املقررة على صعيد السياسات.
 قروض الصندوق مؤقتة ،فبحسب تسهيل اإلقةراض املسةت د  ،ميكةن أن تصةرف القةروض علةى فةرتات قةد تقصةر
لتصل إىل ستة شهور أو تطول لتصل إىل أربع سنوات ،وترتاوح فةرتة السةداد بةو  0084إىل  4سةنوات للقةروض
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قصةة األجل (مبوجب اتفاقات االستعداد االئتماني) أو  104إىل  33سنوات للتمويل متوسةط األجةل (مبوجةب
االتفاقات املمددة).
 يتوقع الصندوق من املقرتضو إعطاء أولوية لسداد قروض  ،فالبلد املقرتض

ب أن يسدد قرض الصندوق يف

املوعد اةدد ،حتى تتوفر األموال إلقراض بلةدان أرةرى حتتةاج إىل التمويةل ألغةراض ميةزان املةدفوعات،
ويطبق الصندوق إجراءات رادعةة ملنةع تةراكم املتةهررات أو عةد سةداد املةدفوعات أو رسةو الفائةدة ،ولكةن
األهم من ذل

كل هو الوزن الذع يعطي اجملتمةع الةدولي لوضةع صةندوق النقةد الةدولي كةدائن

تةاز؛ فهةو

يضمن أن يكون الصندوق من أوائل املقرضو الذين تسدد قروضهم ،رغم أن يف العادة هةو خرةر مقةرض يقةد
على تقديم األموال إىل البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد املعين على الوفاء بالتزامات موضع ش

واضح .

 تعزيزاً للضمانات الوقائية اليت تكفل حسن است دا األعضاء ملوارد الصندوق ،بدأ الصندوق يشرتط اعتباراً مةن
مارس  8333إجراء تقييمات ملدى امتلال البنوك املركزية للممارسات التصحيحية فيما يتعلق بإجراءات الرقابةة
الدارلية ووضع التقارير املالية وخليات التدقيق.
 عندما يقرض الصةندوق فهةو يقةد يف معظةم احلةاالت نسةبة صةغةة فحسةب مةن احتياجةات التمويةل اخلةارجي
الالزمة للبلد املعين ،ولكن ألن موافقة الصندو ق علةى مةنح القةروض تعةد إشةارة إىل سةة السياسةات االقتصةادية
يف البلد املعين على الطريق الصحيح ،فهي تطمئن املستلمرين والةدوائر الرمسيةة وتسةاعد علةى توليةد متويةل
إضةايف مةةن هةذه املصةةادر ،وهكةةذا فةإن التمويةةل الةةذع يةوفره الصةةندوق ميكةةن أن يكةون أداة أو حةةافزاً مهمةاً
الجتذاب مزيد من التمويل ،وتستند قدرة الصندوق على القيا بهذا الةدور احلةافز إىل ثقةة املقرضةو اآلرةرين
يف عمليات  ،وراصة يف مصداقية شرطية السياسات املرتبطة باإلقراض.

منظمة اجلمارك العاملية
يف السادس والعشرين من يناير عةا  3140مت إنشةاء ولة
تغة مسماه بعد ذل

التعةاون اجلمركةي يف بروكسةل – بلجيكةا ،والةذع

إىل اإلسم احلالي ( منظمة اجلمارك العاملية ) ولكن بقي إسم " ولة

التعةاون اجلمركةي "

هو االسم الرمسي دذه املنظمة.
وترجع قصة إنشاء هذه املنظمة إىل عةا  3116حةو مت إنشةاء فريةق عمةل مكةون مةن ثالثةة عشةر دولةة أوروبيةة
لبحث ودراسة القضايا اجلمركية واليت نتجت عن توقيع إتفاقية اجلات  ،3116وقامت هذه اللجنة بصياغة إتفاقيةة
دولية جديدة إلنشةاء كيةان دولةي جديةد يقةو باإلشةراف علةى العمةل اجلمركةي حتةت مسةمى ( ولة

التعةاون

اجلمركي) ،وقد مت عرض مسودة هةذه اإلتفاقيةة يف أكتةوبر  3143حيةث مت التوقيةع عليهةا يف  34ديسةمحل ،3143
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ومت تفعيل هذه اإلتفاقية ودرلت حيز التنفيذ الفعلي يف  1نوفمحل  ،3148ثم مت إنشاء املنظمة يف  87ينةاير 3140
حيث ععقدت اجللسة االفتتاحية حبضور سبعة عشر دولة هي الدول املؤسسة للمنظمة خنذاك.
ومنظمةةة اجلمةةارك العامليةةة هةةي منظمةةة حكوميةةة دوليةةة تتعامةةل مةةع احلكومةةات ولةةي

الشةةركات واملؤسسةةات

اخلاصة ،وتهدف بصورة أساسية إىل الوقوف على املشاكل اليت تواج اإلدارات اجلمركية يف دول العةاا والةيت
تقف عائقاً أمةا عمليةات تطةوير وحتسةو نظةم تقنيةة وتشةريعات اجلمةارك املتعلقةة بتلة

العمليةات اجلمركيةة ،مبةا

خيد التجارة الدولية وتشجيع التعاون الدولي بو احلكومات يف اجملال اجلمركي.
وقد بل عدد أعضاء هذه املنظمة وفقاً آلرر التقةارير عةدد  367دولةة ،وتعتمةد املنظمةة العديةد مةن اللغةات يف
عملها ،إال أن اللغتو الرمسيتو للعمل فيها هما اإلجنليزية والفرنسية.
ومنذ يناير ( )8331يتةولي السةيد كونيةو ميكوريةا (اليابةان ) مسةئولية العمةل كسةكرتة عةا للمنظمةة رلفةاً للسةيد /
ميشيل دانيي ( فرنسا ) والذع توىل هذه املسئولية ملدة عشر سنوات متصلة.
إن منظمةةة اجلمةةارك العامليةةة تعتةةحل صةةوت
وتمةةع اجلمةةارك علةى املسةةتوع الةةدولي،
ويرتكةةز عملةةها بصةةفة راصةةة يف وةةةاالت
تنفيةةذ االتفاقيةةات الدوليةةة والحلوتوكةةوالت
واألدوات اليت تنظم عمليةة تصةنيف السةلع
والبضائع (إتفاقية النظا املنسةق ) وكةذل
عملية التقيةيم لاغةراض اجلمركيةة وقواعةد
حتديةةد املنشةةه وكافةةة اإلجةةراءات املتعلقةةة
بتحصيل اإليرادات اجلمركية فضالً عن خليات الرقابة والتهمو اليت يتم إتباعها لتةهمو التبةادل التجةارع الةدولي،
وخليات تسةهيل وتيسةة التجةارة الدوليةة ،وأنشةطة مكافحةة التزويةر ،وخليةات محايةة حقةوق امللكيةة الفكريةة ،وهةذه
اآلليات واألدوات تتحكم وتشرف على ما يزيد عن  %11من التجارة العاملية.
ولتحقيق ذل

تتبين املنظمة عةدد مةن املبةادرات احلديلةة لتعزيةز النزاهةة ،وتةوفة دعةم حقيقةي لبنةاء القةدرات

واملساعدة يف إصالح اجلمارك وحتديلها وهي بالتالي تست د خليات دولية معرتف بها ومتعارف عليها ملل:

 )2االتفاقية الدولية للنظام املنسق
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واليت مت اعتمادها وتوقيعها يف  3110ثم درلت حيز التنفيذ يف .3111
وهةذا النظةا يسةت د كهسةاس للتوحيةد والتنسةيق لكافةة التعريفةات اجلمركيةة للبضةائع دةل التبةادل التجةارع
الدولي وأيضاً ألغراض إعداد إحصاءات التجارة الدولية.
ويتضمن هذا النظا املنسق حوالي  4333وموعة سلعية مت حتديةدها بةالرتميز الرقمةي بواقةع سةتة أرقةا لكةل
بند رئيسي ومرتبةة يف اديكةل القةانوني واملنطقةي مةع قواعةد واضةحة املعةاا للتصةنيف ،كمةا تسةت د ألغةراض
أرةةرى كةةلةة تتعلةةق بالسياسةةات التجاريةةة ،وقواعةةد املنشةةه ،ومراقبةةة السةةلع اخلاضةةعة للرقابةةة ،والضةةرائب الدارليةةة
وتعريفات الشحن ،إحصاءات النقةل ،وضةوابط احلصةص ،ومراقبةة األسةعار ،وجتميةع احلسةابات القوميةة ،والبحةو
والتحليالت االقتصادية وغة ذل

من األدوات التجارية واالقتصادية.

 )8اإلتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية (إتفاقية كيوتو املعدلة ):
وقةةد مت إعتمةةاد هةةذه اإلتفاقيةةة عةةا  3161ثةةم رضةةعت لعمليةةات تنقةةيح وتعةةديل جةةوهرع يف كافةةةاملعاية حتةةى
درلت حيز التنفيذ يف صورتها النهائية عا  8337بعد بلوغ عدد الدول املنضمة إليها  13دولةة ،مللمةا مت اإلتفةاق
علي عند إعتماد هذه النسة ة املعدلةة مةن اإلتفاقيةة عةا  ،3111وتةدور دةاور اإلتفاقيةة الرئيسةية حةول عةدد مةن
املبادئ ادامة اليت حتكم العمةل اجلمركةي بصةورة رئيسةية ملةل :الشةفافية والقةدرة علةى التنبةؤ بنتةائج الضةوابط
اجلمركيةةة املعمةةول بهةةا  ،والتوحيةةد والتبسةةيط يف اإلجةةراءات املطلوبةةة لقإفةةراج عةةن البضةةائع ،وختفةةيض عةةدد
املسةةتندات الداعمةةة لقإقةةرار اجلمركةةي ،وتبسةةيط اإلجةةراءات بالنسةةبة لاش ة ات املصةةرح دةةم بةةالت ليص علةةى
البضائع ،واالستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات يف تطبيق اإلجةراءات اجلمركيةة ،والعمةل باحلةد األدنةى
من اآلليات الرقابية اجلمركيةة الالزمةة لضةمان إمتلةال املتعةاملو لانظمةة اجلمركيةة املطبقةة علةيهم ،واسةت دا
إدارة امل اطر ،وإجراءات املراجعة اةاسبية الالحقة  ،والتنسيق التا والكامل مع اجلهات احلكوميةة الةيت دةا
عالقة باإلفراج عن الواردات أو إنهاء إجراءات التصةدير ،فضةالً عةن إقامةة عالقةة شةراكة بةو اجلمةارك واجملتمةع
التجارع.
ومن الواضح أن هذا اإلتفاق مبا يتضمن من أحكا يروج لتيسة التجارة ويضع ضوابط فعالة من رالل األحكا
القانونية والتشريعات اجلمركية لتطبيق إجراءات بسيطة لكنهةا فعالةة باإلضةافة إىل أنة حيتةوع أيضةا علةى قواعةد
وخليات عمل مجركية جديدة لتطبيقها.

 )0االتفاقية بشأن القبول املؤقت للبضائع (اتفاقية اسطنبول):
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ويطلق عليها لف (االتا  ) ATAوهذه اإلتفاقية تعتيح حرية احلركة للبضائع عةحل احلةدود مةن رةالل نظةا السةماح
املؤقةةت واألنظمةةة املشةةابهة مةةن إقلةةيم مجركةةي إىل إقلةةيم مجركةةي خرةةر مةةع اإلعفةةاء مةةن الرسةةو اجلمركيةةة
والضرائب وفقاً للشروط واألحكا اليت تتضمنها اإلتفاقية

 )1إعالن أروشا:
وهو اإلعالن الذع يعتحل مبلابة ص

تفعيل النزاهة يف العمل اجلمركي ويف البيئة اجلمركية والذع مت إعتماده

عا  3110ثم رضع لبعض التعديالت حتى مت إعتماده يف بلةدة أروشةا بتنزانيةا  ،8330ولةذل

مت تسةميت بةإعالن

أروشا ،وهذا اإلعالن غة ملز ولكن يتضمن عدد من املبادئ األساسية لتعزيز النزاهة وداربة الفساد بكةل صةوره
دارل اإلدارات اجلمركية ،تل

املبادئ اليت تنادع منظمةة اجلمةارك العامليةة كافةة اإلدارات اجلمركيةة لارةذ

بها والعمل بها.

 )2إطار معايري تأمني وتيسري التجارة العاملية:
وهذا اإلطار مت إعتماده عا  8330وهو يتضمن عةدد مةن املعةاية الةيت تةؤمن حركةة البضةائع مةن بلةد إىل خرةر
دون تعويق أو تهرة ويسمى بإطار تةهمو سلسةة التوريةد التجةارع للسةلع الةيت

ةرع اإلجتةار بهةا علةى املسةتوى

الدولي ،وهذا اإلطار يتضمن كافة األحكةا واملعةاية الةيت تةؤمن توريةد ونقةل البضةائع بصةورة متكاملةة وجلميةع
وسةةائط النقةةل ،وهةةو أيض ةاً يتعلةةق برتتيبةةات الةةربط بةةو اإلدارات اجلمركيةةة ( –CUSTOMS

 )CUSTOMSلتحسةةو

قدرتها على الكشةف عةن الشةحنات ذات املسةتويات العاليةة مةن اخلطةر ،ويشةجع التعةاون بةو اجلمةارك ووتمةع
األعمال (  )CUSTOMS –BUSINESSمن رالل عالقات الشراكة وتقارير التوقعات التجارية اليت تعتمد على بيانةات
اجملتمع التجارع وما يتضمن إطار تهمو سلسة توريد التجارة من معاية أررع.

األمانة العامة ملنظمة اجلمارك العاملية
يرأس األمانة العامة ملنظمة اجلمارك العاملية األمو العا  ،والذع يتم إنت اب مبعرفة الدول األعضاء يف منظمةة
اجلمارك العاملية كل مخ

سنوات.

وقد كان أول سكرتة عا للمنظمة عند نشهتها البةارون  /دع سةيلز لوجنتشةانب الةذع تةوىل عةا  ،3140ثةم رلفة
السةةيد /شةةوفالي خنةةي دع توبةةادا البلجيكةةي والةةذع اسةةتمر حتةةى عةةا  ،3161ثةةم تبع ة السةةة  /رونالةةد رادفةةورد
اإلجنليةزع حتةى عةا  ،3110ثةةم السةيد  /ديكرسةون مةةن الواليةات املتحةدة األمريكيةةة والةذع تةرك املنصةةب يف
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 ،3111وتاله السيد /ت .هيث األسرتالي حتى عا  ،3110بعد ذل

تولي السةيد /ميشةيل دانيية الفرنسةي والةذع

توىل املسئولية من  3111حتى عا  8331حيث رلف السيد /كونيو ميكوريا الياباني بدءاً من يناير .8331
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الباب الثاني
نطاق عمل منظمة التجارة العاملية
ذكرنا من قبل ،أن أعضةاء الوفةود الةيت حضةرت مةؤمتر األمةم املتحةدة للتجةارة والعمةل عةا  3114ررجةت عةا
 3116بإتفاقية دولية للتجارة سعميت ( اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ) وإتفاق بإنشةاء منظمةة التجةارة العامليةة،
وقوبل هذا مبعارضة من الكوجنرس األمريكي قد تبدو للةبعض منطقيةة ولآلرةر تعسةفية؛

ةا دفةع دول العةاا إىل

روض سلسلة من جوالت املفاوضات التجارية عحل نصةف قةرن مةن الزمةان انتهةت يف مةراكه بتوقيةع بروتوكةول
مراكه الذع مبقتضاه مت إنشاء منظمة التجارة العاملية.
وقد تناولنا على حنو من التفصيل إتفاقية اإلنشاء وهيكل املنظمة وإرتصاصات كل وحدة بها وكيفية االنضةما
إليها وما هو اللمن الذع تدفع الدول لالنضةما إىل هةذه املنظمةة الدوليةة ،ونتطةرق اآلن إىل نطةاق إرتصةات
املنظمة وتل

اإلتفاقيات اليت يقع على عاتقها القيا بها أو تطبيقها.

إن الكلةين من امل تصو بشئون التجارة الدولية قد ال يعرف نطاق عمل املظمةة ،والةبعض يعتقةد أنة بصةدور
بروتوكول مراكه وإتفاقية اجلات  3111يكون نطاق العمل ملنظمة التجارة العاملية هو مةا مشلتة هةذه اإلتفاقيةة
من إتفاقات  ..ولكننا نوضح فيما يلةي نطةاق العمةل وأمسةاء اإلتفاقةات الةيت تقةع يف نطةاق عمةل منظمةة التجةارة
العاملية.
صدر بروتوكول مراكه متضمناً إتفاقية وحيدة هي ( إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية ) تتكةون مةن سةتة عشةرة
مادة وملحق بها  83إتفاقية ووثيقة مت تقسيمها على أربعة مالحق ،على النحو التالي :

69

امللحق األول  :يتكون من ثالثة أجزاء :
 اجلزء األول :
ويضم اإلتفاقات متعددة األطراف بشهن التجارة يف السلع ،على النحو التالي بيان :
 .3االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .8وثيقة تفاهم راصة بتفسة املادة اللانية(3 :ب) من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .0وثيقة تفاهم راصة بتفسة املادة السابعة عشرة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .1وثيقة التفاهم اخلاصة بهحكا ميزان املدفوعات يف االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .4وثيقة التفاهم اخلاصة بتفسة املادة الرابعة والعشرين من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .7وثيقة التفاهم اخلات باالستلناء من االلتزامات مبوجب االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .6وثيقة التفاهم اخلات بتفسة املادة اللامنة والعشرين من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111

 .1بروتوكول مراكه امللحق باالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .1إتفاق الزراعة.

.33

إتفاق تطبيق تدابة الصحة والصحة النباتية.

 .33إتفاق املنسوجات واملالب .

.38

إتفاق القيود الفنية أما التجارة.

 .30إتفاق إجراءات االستلمار املتصلة بالتجارة.
 .31إتفاق تطبيق املادة السادسة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .34إتفاق تطبيق املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111
 .37إتفاق الفحص قبل الشحن.
 .36اتفاق قواعد املنشه.
 .31إتفاق إجراءات تراريص االستةاد.
 .31إتفاق الدعم واإلجراءات التعويضية.
 .83إتفاق الوقاية.
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 اجلزء الثاني :
 .83اإلتفاقية العامة للتجةارة يف اخلةدمات ( جةات ) وملحةق بة اإلتفاقةات اخلاصةة باخلةدمات املاليةة واالتصةاالت
وغةها

 اجلزء الثالث :
 .88إتفاقية اجلوانب املتصلة حبماية حقوق امللكية الفكرية (ترب

. )TRIPS -

امللحق الثاني :
 .80وثيقة التفاهم بشان القواعد واالجراءات اخلاصة بتسوية املنازعات

امللحق الثالث :
 .81خلية مراجعة السياسة التجارية يف إطار مجيع اإلتفاقيات اليت متلل إتفاقيات التجارة الدولية متعةددة االطةراف
واليت تلتز بها كوحدة واحدة مجيع الدول األعضاء يف املنظمة

امللحق الرابع :
االتفاقيات التجارية متعددة األطراف  ،وهي :
 .84إتفاقية التجارة يف الطائرات املدنية.
 .87إتفاقية املشرتيات احلكومية.
 .86إتفاقية التجارة يف منتجات االلبان.
 .81إتفاقية التجارة يف حلو البقر .
ومن املعروف أن هذه اإلتفاقيات ال متلل إلتزامةاً إال علةى العضةو املنضةم إىل هةذه اإلتفاقيةات فقةط  ،وبنةاء علةى

هذا جند أن منظمة التجارة العاملية يقع على عاتقها متابعة تطبيق عدد  81إتفاق دولةي ووثيقةة تفةاهم ،أربعةة
منها فقط إرتيارية هي تل
بها وهي تل

اليت تضمنها امللحق الرابع ،والباقي متلل إلزا على العضةو بقبودةا والعمةل

اليت تتضمنها املالحق اللالثة األوىل  ،وميكن النظر إىل هذه اإلتفاقيةات مةن منظةور خرةر

هو نوعية املوضوعات اليت تغطيها ،حيث جند أن هذه اإلتفاقيات تقع يف أربعة أقسا رئيسية :
 القسم األول  :التجارة يف السلع
 القسم اللاني  :التجارة يف اخلدمات
 القسم اللالث  :محاية حقوق امللكية الفكرية
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 القسم الرابع  :خليات فض املنازعات التجارية
وقبل أن نقو بإلقاء نظرة فاحصة علةى تلة

املالحةق و اإلتفاقيةات الةيت تضةمنتها (إتفاقيةة إنشةاء منظمةة التجةارة

العاملية) ،رأينا أن نورد النص األصلي لةة ( اإلتفاقية العامةة للتعريفةات والتجةارة  -جةات  ،) 3116بعةد ترمجتهةا مةن
الةةنص اإلجنليةةزع إىل العربيةةة مبعرفتنةةا ،وذل ة

نظةةراً ألن هةةذه اإلتفاقيةةة تعتةةحل جةةزء ال يتجةةزأ مةةن إتفاقيةةة اجلةةات

3111واليت تضمنتها كهساس لكل اإلتفاقات الدارلة يف هذا اإلطار .

اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  -جات 2491
اجلزء األول
املاااادة ( ) 9
مبدأ املعاملة على أساس الدول األوىل بالرعاية
 - 3فيما يتعلق بالرسو اجلمركية والضرائب أياً كان نوعها املفروضةة علةى أو املتعلقةة باإلسةتةاد أو التصةدير أو
املفروضة على التحويل الدولي للمدفوعات عن الةواردات أو الصةادرات وفيمةا يتعلةق بطريقةة تسةوية ملةل تلة
الرسو والضرائب  ،وفيما يتعلق جبميع القواعد واإلجراءات املتعلقة باإلستةاد والتصدير  ،وفيمةا يتعلةق جبميةع
األمور املنوّه عنها يف الفقرتو  8و  1من املادة ( ، )0فةإن األفضةليات واإلمتيةازات أو اإلعفةاءات املمنوحةة مةن
قبل أع طرف متعاقد للمنتج املصةنع يف أو القاصةد ألع بلةد خرةر

ةب أن تعمةنح فةوراً و دون إشةرتاط للمنةتج

املماثل املصنع يف أو القاصد ألقاليم كافة األطراف املتعاقدة األررى .
 - 8إن نصةةوت الفقةةرة ( )3مةةن هةةذه املةةادة

ةةب أن ال يرتتةةب عليهةةا إلغةةاء أليةةة أفضةةليات فيمةةا يتعلةةق برسةةو

اإلستةاد أو الضرائب اليت ال تزيد عن املستويات املذكورة يف الفقرة  1من هةذه املةادة والةيت تةدرل ضةمن
األوصاف التالية :
أ  -األفضليات السارية و املعمول بها حصراً بو اثنو أو أكلر من األقاليم الواردة يف امللحةق  Aواخلاضةعة
للشروط املتضمنة في .
ب  -األفضليات السارية واملعمول بهةا حصةراً بةو ا ثةنو أو أكلةر مةن األقةاليم الةيت أصةبحت بتةارييف  3يوليةو
 ، 3101مرتبطةة مةع بعضةها ب سةيادة مشةرتكة أو عالقةات محايةة أو سةلطان والةواردة يف املالحةق C, D
واخلاضعة للشروط املتضمنة فيها .
ج  -األفضليات السارية واملعمول بها حصراً بو الواليات املتحدة األمريكية ومجهورية كوبا.
د  -األفضليات السارية واملعمول بها حصراً بو البلدان املتجاورة الواردة يف امللحقو .. E, F,
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،B,

ةةب أن ال تطبةةق علةةى األفضةةليات بةةو البلةةدان الةةيت كانةةت سةةابقاً جةةزءاً مةةن

 - 0إن نصةةوت الفقةةرة 3

اإلمحلاطورية العلمانية والةيت انفصةلت عنهةا يف  81يوليةو  3180شةريطة أن تكةون هةذه األفضةليات متضةمنة يف
الفقرة  4من املادة ( ، )84واليت سوف تطبق بهذا اخلصوت يف ضوء الفقرة  3من املادة (.) 81
 - 1أن حد التفضيل ألع منتج مينح أفضةلية طبقةاً للفقةرة  8مةن هةذه املةادة ولكةن هةذا احلةد التفضةيلي ا
ب أن ال يتجاوز :

يعنص علي بالتحديد كحد أقصى لافضلية يف اجلدول املناسب امللحق بهذه اإلتفاقية
أ  -الفرق بو الرسو املطبقة على الدولة األوىل بالرعاية وبو الرسةو التفضيلية  ،وذل

فيما يتعلق بالرسو

أو الضرائب املفروضة على أع منتج منصوت علي يف هذا اجلةدول ،وعنةد عةد تةوافر الرسةو التفضةيلية فإنة
ألغةراض هةةذه الفقةةرة سةةيؤرذ مبةةا كةةان معمةةول بة يف  33إبريةةل  3116وعنةةد عةةد تةةوافر رسةةو الدولةةة األوىل
بالرعاية فإن هةذا احلةد

ةب أن ال يتجةاوز الفةرق بةو رسةو الدولةة األوىل بالرعايةة و بةو الرسةو التفضةيلية

املطبقة يف  33إبريل . 3116
ب  -الفرق بةو الرسةو املطبقةة علةى الدولةة األوىل بالرعايةة و بةو الرسةو التفضةيلية املعمةول بهةا منةذ 33
إبريل وذل

فيما يتعلق بالرسو أو الضرائب املفروضة على أع منتج خرةر ا يةرد وصةف يف اجلةدول املالئةم ،

وفى حال األطراف املتعاقدة املذكورة يف امللحق  Gفإن تارييف العاشر من إبريل لعةا  3116املنةوه عنة يف
الفقرتو الفرعيتو أ و ب من هذه الفقرة

ب أن يستبدل بالتوارييف الواردة يف ذل

امللحق .

املادة ()1
جداول اإلمتيازات
 -3أ  -على كل طرف متعاقد املالئمةة مةع معاملةة األطةراف املتعاقةدة األرةرى دون أع ختفةيض يف التفضةيل
عما جاء يف اجلزء املالئم باجلدول املالئم امللحق بهذه اإلتفاقية .
ب  -إن املنتجات الواردة يف اجلةزء األول مةن اجلةةدول اخلةات بةهع طةرف متعاقةد ،والةيت هةي منتجةات
ألقةةاليم أطةةراف متعاقةةدة أرةةرى

ةةب  -يف حالةةة إسةةتةادها إىل اإلقلةةيم التةةابع ل ة اجلةةدول ،والةةيت ختضةةع

للقوانو والشروط واملتطلبات الواردة يف ذل
ما هو وارد هنا وملل هذه املنتجات

اجلدول -إعفاؤها من الرسو اجلمركيةة العاديةة باإلضةافة إىل

ب أن تعفى أيضا من مجيع الرسةو والضةرائب األرةرى أيةا كةان نوعهةا
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املفروضةة علةةى أو املرتبطةةة باإلسةةتةاد  ،باإلضةةافة إىل مةةا هةي مفروضةةة  ،يف تةةارييف هةةذه اإلتفاقيةةة أو الواجةةب
فرضها مباشرة أو إلزاميا فيما بعد بالتشريع املعمول ب يف اإلقليم املستورد يف ذل

التارييف .

ج  -إن املنتجات الوارد وصفها يف اجلزء اللاني من اجلدول اخلات بهع طرف متعاقد والةيت هةي منتجةات
لاقاليم امل ولة مبوجب املادة ( )3بتلقي معاملة تفضيلية عند اإلستةاد إىل اإلقليم العائد إليها اجلةدول
يف حال إستةادها إىل دارل هذا اإلقليم واخلاضعة للقوانو والشروط واملتطلبات الواردة يف ذل
ب إعفاؤها من الرسو اجلمركية العاديةة باإلضةافة إىل مةا هةو وارد يف اجلةزء اللةاني مةن ذلة
املنتجات

ةب

اجلةدول

 ..ملةل تلة

ب إعفاؤها أيضاً من مجيع الرسو والضرائب أيا كان نوعها املفروضة علةى أو املرتبطةة باإلسةتةاد

باإلضافة إىل الرسو املفروضة عند تارييف هذه اإلتفاقية أو تل
السارع يف بلد اإلستةاد يف ذل

اليت

التارييف  ..الشيء يف هذه املادة

ب فرضها مباشةرةً وإلزاميةاً طبقةاً للتشةريع
ةب أن مينةع أع طةرف متعاقةد مةن أن

حياف على شروط املعمول بها يف تارييف هذه اإلتفاقية ملل شرعية البضائع لدرودا بفئات تفضيلية للرسو .
 - 8ال شل يف هذه املةادة

ةب أن مينةع أع طةرف متعاقةد مةن أن يفةرض يف أع وقةت عنةد إسةتةاد أع

منتج:
أ  -ضريبة مساوية للضريبة الدارلية املفروضة باإلتفاق مع نصوت الفقرة ( )8من املادة ( )0فيمةا يتعلةق بةاملنتج
اةلى املماثل أو فيما يتعلق بصنف صنع من املنتج املستورد أو أنتج من كلياً أو جزئياً .
ب  -أع رسم تعويضي أو مضاد لقإغراق مطبق مبا يتفق مع نصوت املادة (. )7
ج  -رسوماً أو ضرائب مساوية لتكلفة اخلدمات املقدمة .
 - 0أن أع طرف متعاقد

ب أن ال يعدّل أسلوب لتحديد القيمة اخلاضعة للرسةو أو لتحويةل العمةالت بقصةد

اضعاف قيمة أية إمتيازات واردة يف اجلدول املالئم امللحق بهذه اإلتفاقية .
 - 1إذا كان أع طرف متعاقد يقيم أو حيف أو يقر -شكلياً أو فعلياً  -إحتكاراً إلستةاد أع منةتج ورد وصةف يف
اجلةةدول املالئةةم امللحةةق بهةةذه اإلتفاقيةةة ،فةةإن ملةةل هةةذا اإلحتكةةار ( عةةدا مةةا كةةان متفقةاً مةةع مةةا جةةاء يف ذلة
اجلدول أو ما مت اإلتفاق علي بو األطراف اليت قامت بالتفاوض املبدئي على هذا اإلمتياز ) ال
عن منح محاية مبعدل يفوق مقدار احلماية الواردة يف ذل
أن نصةوت هةذه الفقةةرة

ةب أن ينةتج

اجلدول.

ةب أن ال حتةد إسةةت دا األطةراف املتعاقةدة ألع شةةكل مةن املسةاعدة للمنةةتجو

اةليو ؛ املسموح بها مبقتضى نصوت أررى من هذه اإلتفاقية .
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 - 4إذا كان أع طرف متعاقد يرى أن منتج ال يتمتع من طرف متعاقد خرر باملعاملة الةيت يعتقةد الطةرف األول
أنها من ضةمن اإلمتيةاز الةوارد يف اجلةدول املالئةم امللحةق بهةذه اإلتفاقيةة ،فإنة ينبغةي علية طةرح املوضةوع
مباشرة للطرف املتعاقد اآلرر ،فإذا اتفق الطرف اآلرر بهن هذه املعاملةة هةي مةن حةق الطةرف املتعاقةد األول
ولكن يعلن أن ملل تل

املعاملة ال ميكن منحها ألن اةكمة أو أية سلطة شرعية أررى قد قضت بةهن املنةتج

موضةةوع التقاضةةي ال ميكةةن تصةةنيف ضةةمن قةةوانو التعريفةةة اخلاصةةة بهةةذا الطةةرف املتعاقةةد لكةةي

يةةز املعاملةةة

التفضيلية يف هةذه اإلتفاقيةة  ،فةإن الطةرفو املتعاقةدين مةع أيةة أطةراف متعاقةدة أرةرى يهمهةا األمةر

ةب أن

تدرل فورا يف مفاوضات موسعة لتسوية األمر بشكل معرض .
 - 7أ  -إن الرسةةو والضةةرائب اةةةددة الةةيت تتضةةمنها اجلةةداول اخلاصةةة بةةاألطراف املتعاقةةدة األعضةةاء يف
صندوق النقد الدولي  ،وحدود األفضلية يف رسو وضرائب معينة حتاف عليها  ،ملل هذه األطةراف املتعاقةدة ،
يعحل عنها يف العملة املالئمة بسعر اإلصدار (القيمةة االمسيةة) املقبولةة أو املعةرتف بهةا مؤقتةاً مةن قبةل الصةندوق
عنةد تةارييف هةذه اإلتفاقيةة  ...وبنةاء علية ففةي حالةة أن هةذه القيمةة االمسيةة مت ختفيضةها وفقةاً ملةواد اإلتفاقيةة
اخلاصة بصندوق النقد الدولي بنسبة أكحل من عشرين باملائة فإن ملل هةذه الرسةو والضةةرائب املعينةة وحةدود
األفضلية ميكن تسويتها إلستيعاب ذل

الت فيض ،بشرط أن األطراف املتعاقةدة ( أع األطةراف املتعاقةدة الةيت

تعمل بصفة مشرتكة كما تنص املةادة  ) 84تتفةق معةاً علةى أن ملةل تلة

التسةويات لةن تضةعف قيمةة اإلمتيةازات

الواردة يف اجلدول املالئم أو يف أع مكان من اإلتفاقية واملبل املستحق الناتج مةن مجيةع العناصةر والةذع
قد يؤثر على احلاجة إىل  ،أو التعجيل مبلل هذه التسويات .
ب -و

ب تطبيق نصوت

اثلة على أع طرف متعاقد لي

عضةوا يف الصةندوق إعتبةاراً مةن التةارييف الةذع

يصبح في الطرف املتعاقد عضواً يف الصندوق أو يدرل يف إتفاق تبادل رات مبقتضى املادة (. )34
 - 6تعتحل اجلداول امللحقة بهذه اإلتفاقية جزءاً مكمال للجزء األول من هذه اإلتفاقية.

اجلاازء الثاني
املادة ( ) 3
املعاملة احملليـة للضرائب واألنظمـة الداخليـة
 - 3على األطراف املتعاقدة أن تدرك أن الضرائب الدارلية وغةها من الرسةو الدارليةة والقةوانو واألنظمةة
والشروط اليت حتكم البيةع الةدارلي  ،العةرض للبيةع  ،والشةراء والنقةل والتوزيةع وإسةت دا املنتجةات وكةذل
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األنظمة الكمية الدارلية اليت تتطلب مزج وتصنيع أو إستعمال املنتجات يف مقادير أو نسب دددة  ،كل هذا
ال

ب أن يطبق على املنتجات املستوردة أو اةلية بغرض منح احلمةةاية لقإنتاج اةلى .
 - 8أن منتجات إقليم الطرف املتعاقد املستوردة إىل إقليم أع طرف متعاقد أرر لةن ختضةع بشةكل مباشةر أو

غة مباشر ،للضرائب الدارلية أو غةها مةن الرسةو الدارليةة أيةا كةان نوعهةا زيةادة علةى مةا هةو مطبةق  ،بشةكل
مباشةةر أو غةةة مباشةةر  ،علةةى املنتجةةات اةليةةة املماثلةةة كةةذل

 ،ال حيةةق ألع طةةرف متعاقةةد تطبيةةق الضةةرائب

الدارلية أو غةها من الرسو الدارلية على املنتجات اةلية أو املستوردة بشكل يتعارض مةع املبةادئ الةيت
تقرها الفقرة (. )3
 - 0فيما يتعلق بهية ضريبة دارليةة سةارع العمةل بهةا وال تتفةق ونصةوت الفقةرة ( ، )8إال أنهةا تكتسةب شةرعيتها
مبوجةةب إتفةةاق جتةةارى سةةارع يف  33إبريةةل  ، 3116والةةذع تكةةون في ة الرسةةو اإلسةةتةادية علةةى املنتجةةات
اخلاضعة للضرائب مقيدة بعد الزيادة ،فهن يف هذه احلالة يكون الطةرف املتعاقةدة الةذع فةرض الضةريبة حةراً
يف أن يؤجةل تطبيةق نصةوت الفقةرة ( )8مللةل تلة
التزامات تلة

الضةريبة حتةى الوقةت الةذع يسةتطيع فية أن يتحلةل مةن

اإلتفاقيةة التجاريةة لكةي يةتمكن مةن زيةادة ملةل تلة

الرسةو للحةد الةالز لتعةويض إلغةاء عنصةر

احلماية من الضريبة.
 - 1أن منتجةةات أع بلةةد مةةن األطةةراف املتعاقةةدة املسةةتوردة إىل بلةةد متعاقةةد خرةةر
تفضةةيلية ال تقةةل عةةن تل ة

الةةيت متةةنح للمنتجةةات املماثلةةة الوطنيةةة املنشةةةه وذل ة

ةةب أن حتظةةى مبعاملةةة

فيمةةا يتعلةةق بكافةةة القةةوانو

واألنظمة واملتطلبات اليت حتكم بيعها الدارلي  ،عرضها للبيع  ،وشراؤها ونقلها وتوزيعها أو إستعمادا.
أن نصةةوت هةةذه الفقةةرة
اإلقتصادية لوسائط النقل ولي

ةةب أن ال متنةةع تطبيةةق الرسةةو الدارليةةة للنقةةل والةةيت تعتمةةد حصةةراً علةةى العمليةةة
على أساس منشه املنتج .

 - 4ال حيق ألع طرف متعاقد إقامة أو احلفةاظ علةى أيةة أنظمةة كميةة دارليةة تتعلةق بعمليةة مةزج أو تصةنيع أو
إستعمال املنتجات بكميات أو نسب دددة تتطلب بشةكل مباشةر أو غةة مباشةر بةهن تكةون أيةة كميةة أو مقةدار
معةو ألع منةةتج خيضةع لانظمةةة متحصةال علية مةةن مصةادر دليةةة  ..كةذل

ال حيةةق ألع طةرف متعاقةةد تطبيةةق

األنظمة الكمية الدارلية بشكل يتعارض مع املبادئ املنصوت عليها يف الفقرة 3
 - 7أن نصوت الفقرة ()4

ةب أن ال تطبةق علةى أيةة أنظمةة كميةة دليةة سةارية يف إقلةيم أع طةرف متعاقةد

بتارييف  3يوليو  3101أو  33إبريل  3116أو  81مارس  3111برغبة ذل
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الطرف املتعاقد  ،شةريطة أن ملةل هةذه

األنظمة اليت تتعارض مع نصوت الفقرة ()4

ب أن ال تععةدّل مبةا يسةبب ضةرراً للةواردات وأن تععامةل ألغةراض

التفاوض كرسم مجركي .
-6

ةةب عةةد تطبيةةق أع نظةةا كمةةي يتعلةةق بعمليةةة مةةزج أو تصةةنيع أو إسةةتعمال املنتجةةات مبقةةادير ونسةةب

دددة بهسلوب يوزع ملل هذا املقدار أو الكمية على املصادر اخلارجية للتوريد .
 - 1أ  -أن نصوت هذه املادة

ب أن ال تطبق على القوانو واألنظمة والشروط الةيت حتكةم قيةا وكةاالت

حكومية بشراء منتجات لاغراض احلكومية ودون النظر إلعتبار إعةادة بيعهةا أو إسةتعمادا يف إنتةاج بضةائع للبيةع
التجارع .
ب  -أن نصوت هذه املادة

ب أن ال متنع دفع املعونات املقتصرة على املنتجو اةليو مبةا يف ذلة

املبال املدفوعة للمنتجو اةلةيو املشةتقة مةن عوائةد الضةرائب والرسةو الدارليةة املطبقةة وفقةاً لنصةوت
هذه املادة واملعونات املتمللة يف املشرتيات احلكومية من املنتجات اةلية.
 - 1على األطراف املتعاقدة أن تدرك أن اإلجراءات الدارلية ملراقبة احلد األقصةى للسةعر ،حتةى ولةو كانةت
متفقة ونصوت هذه املادة ،قد يرتتب عليها خثار تضر مبصاحل األطراف املتعاقدة املوردة للمنتجات املسةتوردة
 ..وبنةاء علية  ،فإنة علةةى األطةةراف املتعاقةةدة الةةيت تطبةق ملةةل هةةذه اإلجةةراءات أن تهرةةذ يف اإلعتبةةار مصةةاحل
األطراف املتعاقدة املصدرة بقصد جتنب إحلاق خثار ضارة بها.
 - 33أن نصوت هذه املادة

ب أن ال متنع أع طرف متعاقد من إقةامة أو اإلبقاء على أنظمةة كميةة دارليةة

تتعلق باألفال السينمائية املعروضة وتتفق وشةروط املادة (.)1

املادة ()9
نصوص خاصة تتعلق باألفالم السينمائيـة
إذا أقا أو احتف
األنظمة

أع طةرف متعاقةد بهنظمةة كميةة دارليةة تتعلةق بةاألفال السةينمائية املعروضةة فةإن ملةل هةذه

ب أن تهرذ شكل حصص شاشات العرض واليت

ب أن تتوافر فيها املتطلبات التالية :

أ  -حصص شاشات العرض قد تستدعى عرض األفال السينمائية ذات املنشةه الةوطين رةالل أقةل نسةبة مئويةة
دةددة مةةن وقةت العةةرض اإلمجةةالي املسةت د فعةةال باإلضةةافة إىل فةرتة دةةددة ال تقةةل عةن سةةنة واحةةدة يف
العرض التجارع جلميع األفال مهما كان منشهها و ب أن حتتسةب علةى أسةاس وقةت العةرض لكةل دار عةرض
كل سنة أو ما يعادل ذل .
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ب  -وبإستلناء وقت العرض امل صص لافال ذات املنشه الوطين مبوجب حصص شاشات العرض فإن وقةت
العرض مبا يف ذل
اةلى

الوقت امل صص مبوجب إجراء إدارع من وقت العةرض امل صةص لافةال ذات املنشةه

ب أن ال يوزع أو أن يكون من بو مصادر التوريد.

ج  -ومع مراعاة نصوت الفقرة الفرعية (ب) من هذه املادة فإن

ةوز ألع طةرف متعاقةد أن حيةتف حبصةص

تتفق و متطلبات الفقرة الفرعية (أ) من هذه املادة واليت تتضمن حد أدنةى مةن زمةن العةرض لافةال ذات منشةه
معو غة تل

اليت يفرضها الطةرف املتعاقةد بشةر ط أن ال تةتم زيةادة هةذا احلةد األدنةى مةن زمةن العةرض فةوق

املعدل املعمول ب يف  33إبريل . 3116
د-

ب أن ختضع حصص شاشات العرض ملفاوضات بقصد حتديدها أو حتريرها أو إلغاؤها.

املادة ( ) 5
حرية النقل بالعبور  -الرتانسيت
 - 3يعتةةحل عبةةور البضةةائع ( مبةةا فيهةةا األمتعةةة الش صةةية ) واملراكةةب ووسةةائل النقةةل األرةةرى عةةحل أراضةةى أحةةد
األطراف املتعاقدة سواء نقلةت مةن وحةدة نقةل إىل أرةرى أو ا تنقةل أو أودعةت املسةتودعات أو ا تةودع أو
طرأ تغية على وسيلة النقل أ ال ،إذا كان هذا العبور هةو جةزء فقةط مةن نقةل كامةل يبةدأ وينتهةي رةارج حةدود
الطرف املتعاقد الذع جرى املرور عحل أراضي  ..إن هةةذا النوع من حركة النقل يطلق علية يف هةذه املةادة "
عبور الرتانسيت ".
-8

ب أن تكون هناك حرية النقل بالعبور (الرتانسيت) عحل إقليم كل طرف متعاقد عن طريق مسال

الطةرق

األكلر مالئمة للرتانسيت الةدولي وحركةة النقةل إىل أو مةن أراضةي األطةراف املتعاقةدة األرةرى  ،و ةب أن ال
يكون هنال

أع متييز على أساس علم املراكب أو مكان املنشه أو املغةةادرة أو الدرول أو اخلةروج أو الوجهةة

( بلد املقصد ) أو على أع ظروف تتعلق مبلكية البضائع أو املراكب أو وسائل النقل األررى.
-0

وز ألع طرف متعاقد أن يطلب أن يكون مرور الرتانسيت عحل أراضي عن طريةق مجةرك الةدرول املالئةم

عدا احلاالت اليت يتعذر فيها تطبيق القوانو واألحكا اجلمركية  ،ففةي هةذه احلالةة فةإن حركةة املةرور القةاد
من أو القاصد إىل أراضى األطراف املتعاقدة األررى

ب أن ال خيضع ألية إعاقات أو قيود ال لزو دا و ةب

أن يععفى من الرسو اجلمركية ومجيع رسو الرتانسيت أو النفقةات األرةرى املفروضةة علةى الرتانسةيت مةا عةدا
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نفقات النقل أو النفقات اخلاصة باملصروفات اإلدارية الالزمة لنظا الرتانسيت أو لتكلفة اخلدمات املقدمةة دةذا
النظا .
 - 1أن مجيع النفقات واألنظمة املفروضة من قبل األطراف املتعاقةدة علةى حركةة املةرور بالرتانسةيت إىل أو
ب أن تكون معقولة وتهرذ يف اإلعتبار ظروف العبور .

من أقاليم األطراف املتعاقدة األررى

 - 4فيما يتعلق جبميةع النفقةات واألنظمةة واإلجةراءات اخلاصةة بالرتانسةيت فةإن كةل طةرف متعاقةد
مينح حلركة املرور بالرتانسيت إىل أو من أراضى أع طرف متعاقد معاملة ال تقل تفضيالً عةن تلة

ةب أن

الةيت مينحهةا

حلركة املرور بالرتانسيت إىل أو من أع بلد ثالث.
-7

ب علةى كةل طةرف متعاقةد أن ميةنح للمنتجةات الةواردة بالرتانسةيت عةحل إقلةيم أع طةرف متعاقةد خرةر

معاملة ال تقةل تفضةيالً عةن تلة

الةيت سةوف تع مةنح مللةل هةذه املنتجةات الةيت مت نقلةها مةن مكةان منشةهها إىل

مقصدها دون املرور عحل أراضى طرف متعاقد أرر .
و يكون أع طرف متعاقد حراً يف اإلبقاء على املتطلبةات الةيت يقةرر وجةوب توافرهةا علةى الشةحنات املباشةرة
واملعمول بها يف تارييف هذه اإلتفاقية فيما يتعلق بهيةة بضةائع تتعلةق مبلةل هةذه الشةحنات املباشةرة الةيت يععتةحل
الشحن املباشر دا شرطاً أساسياً لشرعية درةول هةذه البضةائع بفئةات تفضةيلية للرسةو أو الةيت تكةون دةا عالقةة
بالطريقة اليت يتبعها الطرف املتعاقد خبصوت القيمة ألغراض الرسو .
 - 6أن نصوت هذه املادة
اجلوى للبضائع ( مبا يف ذل

ةب أن ال تعطبةق علةى عمليةة ترانسةيت الطةائرات  ،إمنةا تعطبةق علةى الرتانسةيت
األمتعة ) .

املاااادة ( ) 4
مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية
 - 3تع قر األطراف املتعاقدة أن اإلغراق  ،الةذع تةدرل مبوجبة منتجةات بلةد مةا إىل جتةارة بلةد خرةر بهقةل مةن
القيمة العادية للمنتجات،

ب شجب إذا كان من شهن أن يسبب أو يهةدد بضةرر مةادى لصةناعة قائمةة يف إقلةيم

طرف متعاقد أو يعوق بشكل مادى إقامة صناعة دلية .
وألغراض هذه املادة فإن يعتحل درول السلعة إىل جتارة البلد املستورد بهقل مةن قيمتهةا العاديةة إذا كةان مثةن
السلعة املصدرة من بلد آلرر :
أ  -أقل مةن السةعر القابةل للمقارنةة  ،يف ظةل الظةروف العاديةة للتجةارة  ،للسةلعة املماثلةة امل صصةة لقإسةتهالك
دارل البلد املصدر  ،أو
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ب  -يف حالة عد وجود ملل ذل

السعر اةلى  ،أقل من  ،إما - :

( ) 3أعلى سعر قابل للمقارنة للسلعة املماثلة امل صصة للتصدير لبلد ثالث يف ظل الظروف العادية للتجارة  ،أو
(  ) 8تكلفة إنتاج هذا املنتج يف بلد املنشه مضافاً إليها هامشاً معقوالً مقابل تكلفة البيع وهامه الربح.
و ب أن تعجرى رصومات مناسبة لكل حالة نظراً لقإرتالف يف ظروف وشروط البيةع ولقإرةتالف يف الضةرائب
واإلرتالفات األررى املؤثرة على املقارنة السعرية .
 - 8ولغةةرض مكافحةةة اإلغةةراق أو منعة فإنة

ةةوز للطةةرف املتعاقةةد أن يفةةرض علةةى أيةةة سةةلعة مغرقةةة رمسةاً ضةةد

اإلغراق ال يتجاوز مقداره حد اإلغراق فيما يتعلق بهةذه السةلعة ،وألغةراض هةذه املةادة  ،فةإن حةد اإلغةراق هةو
الفارق يف اللمن اةدد وفقاً لنصوت الفقرة ( . ) 3
 - 0ال

وز فرض أع رسم تعويضي على أية سلعة مةن إنتةاج أع طةرف متعاقةد يةتم إسةتةادها إىل إقلةيم طةرف

متعاقد خرر مبا يزيد عن املقدار املساوع للمنحة أو اإلعانة املقدرة و املمنوحة بشكل مباشر أو غة مباشر علةى
التصنيع أو اإلنتاج أو تصدير ملل هذه السلعة يف بلد املنشه أو التصدير  ،مبا يف ذل
معينة  ..وإن مصطلح " رسم تعويضي "
إعانة
-1

ب فهم على أن الرسم اخلات املفروض لغرض تعويض أيةة منحة أو

نوحة بشكل مباشر أو غة مباشر لتصنيع أو إنتاج أو تصدير أية سلعة .
ةةب أن ال خيضةةع منةةتج إقلةةيم أع طةةرف متعاقةةد يةةتم إسةةتةاده إىل إقلةةيم طةةرف متعاقةةد خرةةر لرسةةم ضةةد

اإلغراض أو التعويض بسبب إعفاء ملةل ذلة

املنةتج مةن الرسةو والضةرائب الةيت يتمتةع بهةا املنةتج املماثةل

عندما يتقرر إستهالك يف بلد املنشه أو التصدير أو بسبب رد ملل تل
-4

أية إعانة راصة لنقل سلعة

الرسو أو الضرائب .

ب أن ال خيضع منتج إقليم أع طرف متعاقد يتم إسةتةاده إىل إقلةيم طةرف متعاقةد خرةر لكةل مةن رسةو

مكافحة اإلغراق و الرسو التعويضية وذل
 - 7أ  -ال

لتعويض نف

حالة اإلغراق أو إلعانة التصدير .

وز ألع طرف متعاقد أن يفرض رمساً ملكافحة اإلغراق أو رمساً تعويضياً على إسةتةاد أع منةتج مةن

إقليم طرف متعاقد خرر مةا ا يقةرر هةذا الطةرف أن تةهثة اإلغةراق أو اإلعانةة  ،كمةا تكةون احلالةة  ،مةن شةهن أن
يتسبب أو يهدد بضرر مادى لصناعة دلية قائمة أو من شهن أن يعوق وبشكل مادى إقامة صناعة دلية.
ب-

وز لاطراف املتعاقدة أن تتنازل عن الشرط الةوارد يف الفقةرة الفرعيةة (أ) مةن هةذه الفقةرة وذلة

لكةي

تتيح لطرف متعاقد فرض رسم مكافحة اإلغراق أو رسم التعويض على إستةاد أية سةلعة لغةرض تعةويض اإلغةراق
أو اإلعانة الذع من شهن أن يتسبب أو يهدد بضرر مادى لصناعة قائمة يف بلةد متعاقةد خرةر يقةو بتصةدير السةلعة
املعينة للبلد املتعاقد املستورد  ..و ب على األطراف املتعاقدة أن تتنازل عةن بشةروط الفقةرة الفرعيةة (أ) مةن
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هذه الفقرة وذل

لكي تتيح فرض رسم التعويض  ،يف احلاالت اليت ترى فيها أن اإلعانة تسةبب أو تهةدد بضةرر

مادى لصناعة قائمة يف بلد متعاقد خرر يقو بتصدير السلعة املعينة إىل البلد املتعاقد املستورد.
ج  -ويف الظةةروف اإلسةةتلنائية فإنة حيةةث يكةةون مةةن شةةهن التةةهرة أن يسةةبب تلفةاً يصةةعب إصةةالح  ،فإنة

ةةوز

للطةةرف املتعاقةةد أن يفةةرض رمس ةاً تعويضةةياً للغةةرض املن ةوّه عن ة يف الفقةةرة الفرعيةةة (ب) مةةن هةةذه الفقةةرة دون
احلصول على املوافقة املسبقة من األطراف املتعاقدة  ،شريطة أن يع عةد تقريةراً ميلةل هةذا اإلجةراء فةوراً ويرفةع
لاطراف املتعاقدة  ،وأن يعسحب رسم التعويض فوراً فيما لو عارضت األطراف املتعاقدة .
 - 6أن نظا إقرار السعر اةلى أو العودة للمنتجو اةليو للسلعة األولية بشكل مسةتقل عةن حركةات أسةعار
التصدير ،والذع ينتج عن يف أوقات بيع السلعة للتصدير بسةعر أدنةى مةن السةعر املقةارن للسةلعة املماثلةة بالنسةبة
للمشرتين يف السوق اةلية ،

ب صياغت حبيث ال ينةتج عنة ضةرر مةادى بةاملعنى الةوارد بةالفقرة ( )7إذا مةا

تقرر نتيجة إجراء املشاورات بو األطراف املتعاقدة املهتمة بالسلعة املعينة أن :
أ  -أن نتج عن هذا النظا أن بيعت السلعة للتصدير بسعر أعلى من السعر املقةارن للسةلعة املماثلةة ملشةرتين يف
السوق اةلية  ،و
ب  -أن تنفيذ النظا مالئماً جداً إما بسبب القواعد اإلنتاجية السارية  ،أو ألن ال حيفز الصادرات بشةكل مفةرط أو
ألن ال يضر بشكل رطة مبصاحل األطراف املتعاقدة األررى.

املادة ( ) 1
التقييم لألغراض اجلمركيـــة
 - 3تقر األطراف املتعاقدة بسريان املبادئ العامة للتقييم ا ملنصوت عليها يف الفقرات التالية مةن هةذه املةادة
وتتعهد بتنفيذ ملل هذه املبادئ فيما يتعلةق باملنتجةات الةيت ختضةع للرسةو اجلمركيةة والضةرائب األرةرى أو
لقيود على اإلستةاد والتصدير يكةون أساسةها أو حتكمهةا (القيمةة) بهيةة كيفيةة  ..وباإلضةافة إىل ذلة

فإنة علةى

األطراف املتعاقدة إعادة النظر  -بناء على طلب من طرف متعاقد خرر  -فيما يتعلق بتطبيةق قوانينهةا ولوائحهةا
اليت تتعلق بالقيمة لاغراض اجلمركية على ضوء هذه املبادئ.
و وز لاطراف املتعاقدة أن تطلب من األطراف املتعاقدة األررى تقارير تتعلق باخلطوات اليت اختذتها طبقةاً
لنصوت هذه املادة .
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-8أ-

ب أن تبنى القيمة لاغراض اجلمركية للبضاعة املستوردة على ( القيمة الفعليةة ) للبضةاعة املسةتوردة

املفروض عليها الرسو أو للبضاعة املماثلة وال

ب أن تبنى على قيمة البضةاعة ذات املنشةه اةلةى أو علةى

أساس قيم حكمية أو افرتاضية.
ب  -و ب أن تكون (القيمة الفعليةة) هةي الةلمن الةذع تبةاع بة أو تعةرض للبيةع بة هةذه البضةاعة أو البضةاعة
املماثلة  -يف الوقت واملكان اةددين يف تشريعات البلد املستورد  -يف ظل ظةروف التجةارة العاديةة وفةى
ظل منافسة كاملة.
وإىل احلد الذع يكون في مثن هذه البضاعة أو البضاعة املماثلة دكومةاً بالكميةة يف صةفقة معينةة فةإن الةلمن
الذع يؤرذ يف اإلعتبار

ب أن يتعلق بهسلوب موحد بهع من - :

 - 3الكميات القابلة للمقارنة أو
 - 8الكميات اليت ال تقل تفضيالً لدى املستوردين عةن تلة

الكميةات الةيت يبةاع بهةا احلجةم األكةحل مةن هةذه

البضاعة يف التجارة بو بالد التصدير وبالد اإلستةاد.
ج  -وعنةةدما ال ميكةةن التهكةةد مةةن القيمةةة الفعليةةة طبقةاً لةةنص الفقةةرة الفرعيةةة (ب) مةةن هةةذه الفقةةرة  ،فةةإن القيمةةة
لاغراض اجلمركية
 - 0ال

ب أن تبنى على أقرب قيمة مؤكدة مساوية دذه القيمة .

ب أن تشمل القيمة لاغراض اجلمركية ألية سةلعة مسةتوردة علةى قيمةة أيةة ضةريبة دارليةة مطبقةة يف

بلد املنشه أو التصدير تكون هذه السلعة املستوردة قةةد أعفيت منهةا أو مت رد الرسةو عنهةا كإعفةاء دةا  ،أو سةوف
يتم هذا الرد مستقبالً .
 - 1أ  -عدا ما خيالف نصوت هذه الفقرة  ،فإن حيث يكون ضرورياً ألغراض الفقرة ( )8من هذه املادة لطةرف
متعاقد أن حيول إىل عملت مثناً قد مت التعبة عن بعمةلة بلد خرر  ،فةإن سةعر الصةرف الواجةب إسةت دام حيةب
أن يكون ( لكل العملتو ) مبنياً على أساس القيمةة اإلمسيةة الةيت تقرهةا مةواد إتفاقيةة صةندوق النقةد الةدوىل أو
على أساس سعر الصرف الذع يقره الصندوق أو على أساس القيمة اإلمسية اليت تقرها إتفاقيةة نقةد راصةة محلمةة
طبقاً للمادة ( )34من هذه اإلتفاقية.
ب  -عند عد وجود قيمة إ مسية أو سعر صرف معلن فإن معةدل التحويةل

ةب أن يعكة

بطريقةة فعالة القيمةة

اجلارية دذه العملة يف املعامالت التجارية.
ج  -تضع األطراف املتعاقدة باإلتفاق مع صندوق النقد الدولي قواعد حتكم حتويل العمالت مبعرفة األطةراف
املتعاقدة ألية عملةة أجنبيةة والةيت تكةون دةا معةدالت صةرف متعةددة متفقةة مةع نصةوت إتفاقيةة صةندوق النقةد
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الدولي  ..و وز ألع طرف متعاقد تط بيق ملةل هةذه القواعةد فيمةا يتعلةق بتلة

العمةالت األجنبيةة والةيت تفةي

بهغراض الفقةرة ( )8مةن هةذه املةادة كبةديل عةن اسةت دا القةيم اإلمسيةة وحتةى يةهتي الوقةت الةذع تقةر فية
األطراف املتعاقدة ملل هذه القواعد

وز ألع طرف متعاقد فيما يتعلق مبلل هةذه العملةة األجنبيةة إسةت دا

معدالت التحويل اليت تتفق وأغراض نص الفقرة ( )8من هذه املادة والةيت تهةدف إىل أن تعكة
تل

بفعاليةة قيمةة

العملة األجنبية يف املعامالت التجارية.

د  -ال يتضةمن أع نةص يف هةذه الفقةرة تفسةةةاً يتعلةق بةإلزا أع طةرف متعاقةةد بتغةية طريقةة تةةحويل العمةةالت
األجنبية لاغراض اجل مركية املطبقة يف إقلةيم هةذا الطةرف املتعاقةد يف تةارييف هةذه اإلتفاقيةة  ،إذا كةان دةذا
التغية أثر ينشه عن زيادة عامة يف مبال الرسو اجلمركية املستحقة األداء.
 - 4أن أسة

وطرق حتديةد قيمةة املنتجةات اخلاضةعة للرسةو اجلمركيةة أو للضةرائب األرةرى أو القيةود الةيت

يكون أساسها أو حتكمها القيمة

ب أن تكون مستقرة ومعلومة للجميع وذل

لتمكو التجار مةن تقةدير القيمةة

لاغراض اجلمركية بدرجة معقولة من التهكد .

املادة ( ) 9
املصاريف واإلجراءات املرتبطة باإلسترياد وبالتصدير
 - 3أ  -أن مجيةع املصةاريف واألعبةاء مةن أع نةوع كانةت و الةيت تفرضةها األطةراف املتعاقةدة ( خبةالف رسةةو
الوارد والصادر والضرائب األررى املنصوت عليها يف املةادة ( ) 0أو فيمةا يتعلةق باإلسةتةاد وبالتصةدير )

ةب

أن تكون يف حدود مبل يكون مقارباً لتكلفة اخلدمات املؤداة وحبيةث ال ميلةل محايةة غةة مباشةرة للمنتجةات
اةلية أو ضريبة على الواردات أو الصادرات ألغراض مالية .
ب  -وتقر األطراف املتعاقدة أيضاً باحلاجة إىل ختفيض العدد والتنويع يف املصاريف واألعبةاء املشةار إليهةا يف
الفقرة الفرعية .
ج  -وتقر األطراف املتعاقدة أيضاً باحلاجة إىل جعةل إجةراءات الةوارد والصةادر أقةل تعقيةداً وتشةابكاً  ،وكةذل
باحلاجة إىل ختفيض وتبسيط املتطلبات املستندية اخلاصة بالوارد وبالصادر .
 - 8للطرف املتعاقد بناء على طلب طرف متعاقد خرر أو األطراف املتعاقدة األررى  ،أن يقو مبراجعة قوانينة
ولوائح يف ضوء نصوت هذه املادة .
 - 0ال

ةةوز ألع طةةرف متعاقةةد أن يفةةرض غرامةةات جسةةيمة عةةن رةةرق بسةةيط للةةوائح اجلمركيةةة أو املتطلبةةات

اإلجرائية وبصفة راصة ال

وز فرض غرامة أكحل

ا

ةب و حبيةث تكةون لقإنةذار فقةط عنةد حةدو
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سةهو أو

رطةةه يف املسةةتندات اجلمركيةةة يكةةون مةةن السةةهل تصةةحيحها والةةيت ا ترتكةةب لغةةرض التةةدلي

أو اإلهمةةال

اجلسيم.
 - 1إن نصوت هذه املادة متتد لتشمل املصاريف واألعباء واإلجةراءات واإلحتياجةات الةيت تفرضةها السةلطات
احلكومية فيما يتعلق باإلستةاد وبالتصدير مبا يف ذل

اليت تتعلق بة - :

تل

أ  -املعامالت القنصلية ملل الفواتة القنصلية والشهادات القنصلية .
ب  -القيود الكمية .
ج  -نظا الرتاريص .
د  -الرقابة على معدالت حتويل العملة .
هة  -اخلدمات اإلحصائية .
و – املستندات و إعتماد املستندات والشهادات .
ز  -التحليل والتفتيه .
ح  -احلجر الصحي والرقابة الصحية والتب ة .

املااادة ( ) 1
عــالمــات املنشـــــأ
 -3مينح كل طرف متعاقد ملنتجات أقةاليم األطةراف األرةرى املتعاقةدة فيمةا خيةتص مبتطلبةات عالمةة املنشةه
معاملة ال تقل تفضيالً عن تل

املعاملة اليت تعمنح للمنتجات املماثلة ألع بلد ثالث .

 -8تقر األطراف املتعاقدة بهن يف عند إقرارها وتنفيذها للقوانو واللوائح اخلاصة بعالمةات املنشةه
ختفيض الصعوبات واملعوقات الةيت قةد تسةببها تلة

ةب عليهةا

اإلجةراءات لتجةارة وصةناعة الةبالد املصةدرة إىل أقةل حةد

كن مع اإلهتما بضرورة محاية املستهلكو من البيانات اخلادعة أو املضللة.
-0

ب على األطراف املتعاقدة أن تسةمح بلصةق عالمةات املنشةه املطلوبةة وقةت اإلسةتةاد مةيت كةان هةذا

اإلجراء عملياً من الناحية اإلدارية .
-1

ب أن تصاغ قوانو ولوائح األطراف املتعاقدة اخلاصة بوضع عالمات املنشه علةى املنتجةات املسةتوردة

 ،بكيفية تسمح بتنفةيذها دون إحدا

تلف شديد بهذه املنتجات أو دون إحدا

زيادة غة معقولة يف تكاليفها .
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ختفةيض مةادع يف قيمتهةا أو

 -4وكقاعدة عامة ،ال

وز ألع طرف متعاقد أن يفرض رمساً راصةاً أو غرامةة لعةد مطابقةة شةروط وضةع العالمةة

قبةل اإلسةتةاد إال يف حةاالت التةهرة غةةة املعقةول لتصةحيح العالمةة أو إلصةةاق عالمةات تنطةوع علةى الغةةه أو
بسبب احلذف املتعمد للعالمات .
 -7تتعاون كل األطراف املتعاقدة فيما بينها ملنع إست دا األمسةاء التجاريةة بكيفيةة تةؤدى إىل إرفةاء حقيقةة
املنشةه األصةةلي ملنةةتج مةةا ،واألضةةرار باألمسةةاء اإلقليميةةة واجلغرافيةةة املميةةزة ملنتجةةات إقلةةيم طةةرف متعاقةةد كمةةا
حتميها تشريعات  ..ومينح كل طرف متعاقد رعاية كاملة مقرونة بالعطف إىل تل

املطالب واإللتماسات الةيت قةد

يقدمها أع طرف متعاقد خرر فيما يتعلق بتطبيق التعهد املةذكور يف العبةارة السةابقة خبصةوت أمسةاء املنتجةات
اليت قد سبق أن أرسلها إلي الطرف املتعاقد اآلرر .

املادة ( ) 91
نظم التجارة
اإلعــالن عنها وتنظيمها
 -3تنشر فوراً  -بطريقة متكن احلكومات والتجار من معرفتها  -القةوانو واللةوائح واألحكةا القضةائية والقواعةد
اإلدارية اليت دا عمومية التطبيق واليت تصبح نافذة املفعول بواسطة أع طرف متعاقد  ،وتتعلق بتبنيةد أو تقيةيم
املنتجات لاغراض اجلمركية  ،أو بفئات الضةرائب أو الرسةو أو األعبةاء األرةرع ،أو باإلشةرتاطات أو القيةود أو
قرارات احلظر على الواردات أو الصادرات  ..أو على حتويل املدفوعات اخلاصة بهما ،أو اليت تؤثر يف بيعهةا أو
توزيعها أو نقلها أو التهمو عليها أو ختزينها أو التفتيه عليها أو عرضها أو تصنيعها أو رلطها أو أع إست دا خرر .
كما

ب أيضاً نشر اإلتفاقيات اليت تؤثر على سياسة التجارة الدولية املعمول بها بةو حكومةة أو هيئةة حكوميةة

ألع طرف متعاقد وبو حكومة أو هيئة حكومية ألع طرف متعاقد خرر  ..وال تلز أحكةا هةذه الفقةرة أع طةرف
متعاقد بإفشاء معلومات سرية قد تعوق تنفيةذ قةانون  ،أو تكةون خمالفةة للصةاحل العةا  ،أو قةد تةؤدى إىل اإلضةرار
باملصاحل الشرعية التجارية ملؤسسات معينة سواء كانت عةامة أو راصة .
 -8ال

وز ألع طرف متعاقد إختاذ أع إجراء ل صفة التطبيق العا ينتج عن زيادة يف فئة ضريبة أو عبء خرةر

علةةى الةةواردات يف ظةةل نظةةا موحةةد قةةائم ،أو ينةةتج عنة واحةةداً أو أكلةةر مةةن األعبةةاء أو القيةةود أو احلظةةر علةةى
الواردات أو على حتويل املدفوعات اخلاصة بها قبل نشر ملل هذا اإلجراء رمسياً .
 - 0أ  -يطبق كل طرف متعاقد بطريقة موحدة ومعقولة وغة منحازة مجيع قوانينة ولوائحة وقراراتة وأحكامة
من النوع املوضح يف الفقرة (أ) من هذه املادة .

85

ب  -حيتف كل طرف متعاقد أو ينشل بهسرع ما ميكن  ،داكم أو أجهزة إجرائية قضةائية أو حتكيميةة أو إداريةة
وذل

ألغراض  -من بينها  -املراجعة الفوريةة وتصةحيح األداء اإلدارع اخلةات بالشةئون اجلمركيةة  ..وتكةون

ملل هذه اةاكم أو األجهزة اإلجرائية مستقلة عن اديئات املعهود إليها بتطبيق اإلجراءات اإلداريةة  ،وتكةون
ارسةة هةذه اديئةات ألعمادةا اإلداريةة  ،إال إذا تقةد

قراراتها قابلة للتنفيذ مبعرفة هذه اديئات كما أنها حتكم

طعن إىل دكمة تشريعية أعلى رالل املدة اةددة لتقديم الطعةةون مبعرفة املستوردين  ،وبشةرط أن تت ةذ
اإلدارة املركزية مللل هذه اديئة اخلطةوات إلعةادة نظر املوضوع يف جلسة أررى إذا كان هناك سةبب وجية
لقإعتقاد بهن القرار يتعارض مع املبادئ املقررة يف القانون أو خمالفاً للحقائق القائمة .
ج  -ال تستلز أحكا الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقةرة إلغةاء أو إسةتبدال اإلجةراءات القائمةة يف إقلةيم طةرف
متعاقد يف تارييف هذه اإلتفاقيةة والةيت تقةد يف الواقةع إعةادة نظةر دايةدة لقإجةراءات اإلداريةة حتةى وإن ا
تكن ملل هذه اإلجراءات مستقلة إستقالال تاماً أو رمسياً عن اديئات املعهةود إليهةا بالتنفيةذ اإلدارع  ،علةى كةل
طرف متعاقد يقو بتطبيق ملل هذه اإلجةراءات أن ميةد األطةراف املتعاقةدة (بنةاء علةى طلةبهم) بكةل البيانةات
واملعلومات الالزمة حتى ميكنهم حتديد ما أن هذه اإلجراءات تتوافق مع متطلبات هذه الفقرة الفرعية .

املادة احلادية عشرة
إلغاء القيود الكمية
 -3ال

وز ألع طرف من األطراف املتعاقدة اختاذ أع حظةر أو قيةد خرةر ،سةوى الرسةو والضةرائب أو الرسةو

األررى  ،سةواء مةن رةالل احلصةص أو تةراريص االسةتةاد أو التصةدير أو اع تةدابة أرةرى علةى اسةتةاد أع
منتج من أراضةي أع طةرف متعاقةد خرةر أو علةى تصةدير أو بيةع للتصةدير أع منةتج متجة إىل أراضةي أع طةرف
متعاقد خرر.
-8أحكا الفقرة  3من هذه املادة ال تشمل ما يلي :
(أ) حظةةر تصةةدير أو القيةةود املفروضةةة مؤقتةةا ملنةةع أو ختفيةةف الةةنقص احلةةاد يف املةةواد الغذائيةةة أو غةهةةا مةةن
املنتجات األساسية للطرف املتعاقد املصدر لتل

املواد ؛

(ب) القيود أو احلظةر سةواء لالسةتةاد والتصةدير الةالز لتطبيةق معةاية أو لةوائح لتصةنيف أو تةدريج أو قيةاس أو
تسويق السلع يف التجارة الدولية ؛
(ج) أع قيود على اسةتةاد املنتجةات الزراعيةة أو مصةائد األمسةاك  ،واملسةتوردة يف أع شةكل و الالزمةة إلنفةاذ
التدابة احلكومية اليت تعمل من أجل :
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( )3احلد مةن كميةات األنةواع املماثلةة للنةاتج اةلةي واملسةموح بتسةويقها أو إنتاجهةا ،أو ،إذا ا يكةن هنةاك
إنتاج كبة للمنتج اةلي لتل

األنواع املماثلة واليت حيل دلها البديل املستورد مباشرة ،أو

( )8حلجب فائض بصورة مؤقتة للبضائع املماثلةة للنةاتج اةلةي  ،أو  ،إذا ا يكةن هنةاك إنتةاج كةبة للمنةتج
اةلةةي والةةيت ميكةةن أن حتةةل املنتجةةات املسةةتوردة دلةة مباشةةرة  ،و يةةتم جعةةل الفةةائض املتةةاح لةةبعض
اجملموعات من املستهلكو اةليو وانا أو بهسعار تقل عن مستوى السوق احلالي  ،أو
( )0للحد من الكميات املسموح اليت يتم إنتاجها من املنتجات احليوانية وهذا اإلنتاج يعتمد مباشرة  ،كليا أو
بصورة رئيسةية  ،علةى السةلع املسةتوردة  ،إذا مةا كةان اإلنتةاج اةلةي مةن تلة

السةلع األساسةية ال يكةاد يعةذكر

(نسبيا).
وز ألع طرف متعاقد تطبيق القيود املفروضة على استةاد أع منتج كما هو موضح و مةذكور بةالفقرة (ج) مةن
هةةذه الفقةةرة ولكةةن بعةةد إرطةةار و إشةةعار مجهةةور املتعةةاملو بالكميةةات أو القيمةةة املسةةموح بهةةا للمنةةتج املةةراد
استةاده رالل فرتة مستقبلية دددة و اإلرطةار أيضةا بةهع تغةية يف الكميةات أو القيمةة املعمةول بهةا ،عةالوة
على ذل

 ،ال

ةوز ألع قيةود مفروضةة مبوجةب الفقةرة ( )3التقليةل مةن الةواردات املرتبطةة باإلنتةاج اةلةي

الكامل  ،باملقارنة مةع نسةبة معقولةة والةيت قةد يكةون مةن املتوقةع أن حتكةم بةو البلةدين يف ظةل غيةاب تلة
القيود ،فيما خيص حتديد هذه النسبة  ،وجب على الطرف املتعاقد مراعةاة النسةبة السةائدة رةالل فةرتة

اثلةة

سابقة  ،وعلى أع من العوامل اخلاصة اليت تؤثر أو قد تؤثر على عملية جتارة هذه املنتجات املعنية.

املاااادة ( ) 91
القيود اخلاصة حبماية ميزان املدفوعات
 - 3دون اإلرةةالل بهحكةةا الفقةةرة األوىل مةةن املةةادة (، )33

ةةوز ألع طةةرف متعاقةةد بغةةرض محايةةة مركةةزه

املةةالي اخلةةارجي وميةةزان مدفوعات ة أن يفةةرض قيةةوداً علةةى كميةةة أو قيمةةة السةةلع املسةةموح بإسةةتةادها بشةةرط
اخلضوع ألحكا الفقرات اآلتية من هذه املادة.
 - 8أ  -القيود علةى اإلسةتةاد الةيت يقةو بإنشةائها أو اإلحتفةاظ بهةا أو تعزيزهةا أع طةرف متعاقةد مبوجةب هةذه
املادة  ،ال

وز أن تتعدى احلد الضرورع الالز - :

 -3لتوقى أو إليقاف تهديد قريب الوقوع بإخنفاض ملموس يف إحتياطيات النقدية ..
 -8للحصول على نسبة زيادة معقولة يف إحتياطيات أع طرف متعاقد من ذوى اإلحتياطيات النقدية املن فضةة
جداً .
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وفى أع من هاتو احلالتو ،

ةب األرةذ يف اإلعتبةار أع عوامةل راصةة قةد تةؤثر علةى اإلحتياطيةات دةذا
 -يف حالةة تةوافر قةروض رارجيةة راصةة أو مةوارد

الطرف املتعاقد أو على حاجت لقإحتياطيات  ،مبةا يف ذلة

أررى لدية  -احلاجة إىل النص على اإلستغالل املناسب مللل تل

القروض أو املوارد .

ب  -تتعهد األطراف املتعاقدة الةيت تفةرض قيةوداً يف ظةل الفقةرة الفرعيةة (أ) مةن هةذه الفقةرة بةهن تعمةل علةى
ختفيف تل
تل ة

القيود تدر ياً مع حتسن هذه الظروف و إحتفاظهةا بهةا فقةط طاملةا كانةت الظةروف اةةددة يف

الفقةةرة الفرعيةةة (أ) مةةا زالةةت تةةحلر تطبيقهةةا  ..كمةةا تتعهةةد بإلغةةاء القيةةود حاملةةا تنتفةةى املةةحلرات إلنشةةائها أو

لقإحتفاظ بها يف ظل تل

الفقرة الفرعية .

 - 0أ  -تتعهةد األطةراف املتعاقدة  ،عند تنفيةذ سياسةاتها الوطنيةة  ،أن تهرةذ يف اإلعتبةار احلاجةة إىل اإلحتفةاظ
بالتوازن أو إستعادة التوازن يف ميزان مدفوعاتها علةى أسة

صةحيحة ودائمةة  ،وكةذل

إىل الرغبةة يف جتنةب

اإلست دا غةة اإلقتصةادى للمةوارد اإلنتاجيةة  ..و تعقةر األطةر اف املتعاقةدة أنة لتحقيةق تلة

الغايةات فإنة مةن

املرغوب في على قدر اإلمكان ،إتباع إجةراءات تؤدى إىل إتساع التجارة الدولية بدالً من إنكماشها.
ب-

ةةوز لاطةةراف املتعاقةةدة الةةيت تفةةرض قيةةوداً يف ظةةل هةةذه املةةادة أن حتةةدد عةةبء هةةذه القيةةود علةةى

الواردات من املنتجات امل تلفة أو مستويات تل

املنتجات بطريقةة تعطةي األولويةة إلسةتةاد تلة

املنتجةات

األكلر ضرورة .
ج  -تتعهد األطراف املتعاقدة اليت تفرض قيوداً يف ظل هذه املادة بهن :
 - 3أن تتجنب الضرر غة الضرورع للمصاحل التجارية أو اإلقتصادية ألع طرف متعاقد خرر .
 - 8أال تطبق قيوداً من شهنها أن متنع بدون داع إستةاد أع صةنف مةن السةلع يف أقةل كميةات جتاريةة يةؤدى
إستبعادها إىل إعاقة قنوات التجارة املنتظمة .و
 - 0أال تطبق قيوداً من شهنها أن متنةع إسةتةاد العينةات التجاريةة أو متنةع مةن املوافقةة علةى حةق اإلرةرتاع أو
العالمة املسجلة أو حةق النسيف أو اإلجراءات املماثلة األررى .
د  -تقر األطراف املتعاقدة بهن نتيجة السياسات الدارلية اليت تهدف إىل الوصول إىل واإلحتفاظ بعمالةة كاملةة
ومنتجة أو إىل تنمية املوارد اإلقتصادية  ،قد يتعرض طرف متعاقد إىل مستوى مرتفع من الطلب على الةواردات
مبا ينطوع على تهديد إحتياطيات النقديةة مةن النةوع املشةار إلية يف الفقةرة (( )8أ) مةن هةذه املةادة  ..وبنةاءاً
على هذا  ،فإن بدالً من تطبيق أحكا هذه املادة  ،ال يتحتم علةى أع طةرف متعاقةد ألن يقةو بإلغةاء أو تعةديل
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القيود  ،حيث أن تغية هذه السياسات سوف ينتج عن إزالة القيةود غةة الضةرورية الةيت يطبقهةا الطةرف املتعاقةد
مبوجب هذه املادة .
 - 1أ  -على كل طةرف متعاقةد يفةرض قيةوداً جديةدة أو يرفةع املسةتوى العةا للقيةود القائمةة لدية  ،عةن طريةق
تدعيم جوهرع لقإجراءات املطبقة يف ظل هذه املادة أن يدرل مباشرة  -بعد فرض أو تدعيم تلة

القيةود (

أو  -يف احلةةاالت الةةيت تتطلةةب إجةةراء مشةةاورات مقةةدماً  -قبةةل القيةةا بهةةذا )  -يف مشةةاورات مةةع األطةةراف
املتعاقدة حول طبيعة الصعوبات مبيزان مدفوعات و البدائل التصحيحية املتاحة وكذل

األثر اةتمةل لتلة

القيود على إقتصاديات األطراف املتعاقدة األررى .
ب  -تقو األطراف املتعاقدة  -يف تةارييف يةتم حتديةده مبعةرفتهم  -مبراجعةة مجيةع القيةود املسةتمر تطبيقهةا
يف ظل هذه املادة يف ذلة

التةارييف  ..وبعةد مةرور عةا مةن هةذا التةارييف  ،تةدرل األطةراف املتعاقةدة الةيت

تفرض قيوداً على الواردات يف ظل هذه املادة يف مشاورات من النوع املنصوت علية يف الفقةرة الفرعيةة (أ)
من هذه الفقرة مع األطراف املتعاقدة األررى كل عا .
ج  - 3 -إذا رأت الةةدول األطةةراف املتعاقةةدة  ،أثنةةاء قيامهةةا مبشةةاورات مةةع طةةرف متعاقةةد يف ظةةل الفقةةرتو
الفرعيتو (أ) أو (ب) املذكورتو أعاله  ،أن القيود ال تتفةق مةع أحكةا هةذه املةادة أو مةع أحكةا املةادة ()30
(بشرط اخلضوع ألحكا املادة ( ))31فعليها أن توضح طبيعة هةذا اإلرةتالف ودةا أن تنصةح بإدرةال تعةديالت
مناسبة على تل
 - 8ومع ذل

القيود .
 ،إذا قةررت األطةراف املتعاقةدة  ،كنتيجةة للمشةاورات  ،إن القيةود تطبةق بطريقةة تتضةمن خمالفةة

جسةةيمة ألحكةةا هةةذه املةةادة أو أحكةةا املةةادة ( 30بشةةةرط اخلضةةوع ألحكةةا املةةادة ( ))31وأن ة يتسةةبب عنهةةا
حدو

أو تهديد خبسارة لتجارة أع طرف متعاقد  ،فعلةى األطةراف املتعاقةدة أن ختطةر الطةرف املتعاقةد الةذع

يفرض القيود بذل

مع تقديم التوصيات املناسبة لتتفةق هةذه القيةود مةع تلة

األحكةا وذلة

يف رةالل فةرتة

دددة .
فإذا ا يذعن ذل

الطرف املتعاقد دذه التوصيات يف الفةرتة اةةددة ،

أع طةرف متعاقد تكون جتارت قد تهثرت تهثةاً سلبياً بتل

القيود من تل

ةوز لاطةراف املتعاقةدة أن تعفةي

اإللتزامات الناشئة مةن هةذه اإلتفاقيةة

جتاه الطرف املتعاقد الذع يفرض القيود حسب ظروف احلالة .
د  -علةةى األطةةراف املتعاقةةدة أن تةةدعو أع طةةرف متعاقةةد يفةةرض قيةةوداً يف ظةةل هةةذه املةةادة للةةدرول يف
مشاورات معهم بناء على طلب أع طرف متعاقد يسةتطيع إقامةة دليةل أولةي علةى أن القيةود ال تتفةق مةع أحكةا
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هذه املادة أو مع أحكا املادة (( )30بشرط مراعةاة أحكةا املةادة ( )31وأن جتارتة تتةهثر تةهثة ًا سةلبياً نتيجةة
تل

القيود ومع ذل

فال

وز إصدار ملل هذه الدعوة إال إذا تهكةدت األطةراف املتعاقةدة مةن أن املباحلةات

اليت متت مباشرة بو األطراف املتعاقدة املعنية ا تكلل بالنجاح .
فإذا ا ميكن الوصةول إىل إتفةاق نتيجةة للمشةاورات مةع األطةراف املتعاقةدة  ،وقةررت األطةراف املتعاقةدة أن
القيود إمنا تطبق بطريقةة خمالفةة لتلة

األحكةا  ،وأن مثةة ضةرر حييةق أو يهةدد جتةارة ذلة

الطةرف املتعاقةد

الذع بدأ باإلجراء نتيجة دذه القيود  ،فإن من املمكن لاطراف املتعاقدة أن توصةي بسةحب أو تعديةةل هةذه
القيود  ..فإذا ا يتم سحب أو تعديل تل

القيود يف رالل الفرتة الةيت حتةددها األطةراف املتعاقةدة  ،فيجةوز

لاطراف املتعاقدة  -عندما جتد أن ذل

مناسبا للظروف  -أن تعفي الطرف املتعاقةد الةذع بةدأ بةاإلجراء مةن

تل

االلتزامات الناشئة مبوجب هذه االتفاقية جتاه الطرف املتعاقد الذع يفرض القيود .

هة  -تطبيقاً ملا جاء بهذه الفقرة

ب أن تهرذ األطراف املتعاقدة يف اإلعتبار أع عوامل رارجية راصة تةؤثر

تهثةاً سلبياً على جتارة الصادر اخلاصة بالطرف املتعاقد الذع يفرض قيوداً ..
و  -القرارات املت ذة تطبيقاً ألحكا هذه الفقرة

ب اختاذها بسرعة  ،وإذا أمكن  ،يف رالل سةتو يومةا مةن

بدأ املشاورات .
 - 4إذا ما فرضت القيود على الواردات  -طبقا ألحكا هذه املادة  -بصورة واسعة ودائمة مبا يشة إىل وجةود
إرتالل عا يقيد التجارة الدولية  ،فعلى األطراف املتعاقدة أن تدرل يف مناقشات لتحديد ما إذا كانةت هنةاك
إجةةراءات أرةةرى

ةةب اختاذهةةا ،إمةةا بواسةةطة األطةةراف املتعاقةةدة الةةيت تتعةةرض مةةوازين مةةدفوعاتها لضةةغط أو

بواسطة األطراف املتعاقدة اليت متيل موازين مدفوعاتها ألن تكون يف صاحلها بصفة استلنائية  ،أو بواسةطة أع
منظمة معنية غة حكومية  ،وذل

إلزالة األسباب املسببة لقإرتالل  ،و ب على األطراف املتعاقدة أن تشةارك

يف هذه املباحلات متى متت دعوتها لذل .

املادة ( ) 93
تطبيق قاعدة عدم التمييز يف القيود الكمية
 - 3ال

وز ألع طرف متعاقد أن يفرض أع حظر أو قيد على إستةاد أع منتج من إقليم أى طرف متعاقد خرةر

أو على تصدير أى منتج إىل إقليم أع طرف متعاقةد خرةر إال إذا كةان إسةتةاد أو تصةدير املنةتج املماثةل مةن أو
إىل مجيع البالد األررى راضعاً حلظر أو قيد

اثل .
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 - 8عنةةد فةةرض قيةةود إسةةتةاد علةةى أيةةة سةةلعة

ةةب أن يكةةون توزيةةع التجةةارة يف هةةذه السةةلع بةةو األطةةراف

املتعاقدة قريباً ق در اإلمكان مةن احلصةص الةيت ميكةن لاطةراف املتعاقةدة األرةرى توقةع احلصةول عليهةا يف
غياب هذه القيود  ،ولتحقيق هذا
أ  -حيلما كان

كناً ،

ب مالحظة األحكا التالية :

ب حتديد احلصص اململلة للكمية اإلمجالية للةواردات املسةموح بإسةتةادها (سةواء

مت ختصيصها بو الدول املوردة أ ال) مع إصدار إرطار بكمياتها طبقاً للفقرة (( )0ب) من هذه املادة .
ةةوز فةةرض القيةةود عةةن طريةةق تةةراريص أو تصةةاريح

ب  -يف حةةاالت عةةد إمكانيةةة تطبيةةق نظةةا احلصةةص ،
االستةاد بدون حصة ،
ج  -ال

وز لاطراف املتعاقدة  -إال ألغراض تنفيذ احلصص امل صصة طبقاً للفقرة الفرعية (د) من هذه الفقةرة

 أن تطالب بإست دا تراريص أو تصاريح اإلستةاد يف إستةاد املنتج املعو من بلد معو أو مصدر معو .د  -يف احلاالت اليت يتم فيها ختصيص حصة بو الدول املوردة ،

وز للطرف املتعاقةد الةذع يفةرض القيةود

أن يسةةعى لقإتفةةاق بالنسةةبة إىل ختصةةيص األنصةةبة يف احلصةةة مةةع مجيةةع األطةةراف املتعاقةةدة الةةيت دةةا مصةةلحة
جوهرية يف توريد املنتج املعو  ،وفى احلاالت الةيت ال يكةون فيهةا تطبيةق هةذه الطريقةة عمليةاً  ،فةإن الطةرف
املتعاقد املعين ل أن خيصةص لاطةراف املتعاقةدة الةيت دةا مصةلحة جوهريةة يف توريةد املنةتج  ،أنصةبة علةى
أساس النسب اليت سبق أن وردت بها تل

األطراف املتعاقدة رالل فرتة

اثلة سابقة من الكمية اإلمجاليةة أو

قيمة الواردات من هذا املنتج مع األرذ يف احلسبان أع عوامل راصة قد تكون أثرت أو قد تةؤثر يف التجةارة
يف هذا املنتج  ..وال

وز فرض أع إشرتاطات أو إجراءات رمسيةة قةد متنةع أع طةرف متعاقةد مةن اإلسةتعمال

الكامل لنصيب من تل

الكمية اإلمجالية أو القيمة اليت رصصةت لة بشةرط أن يةتم اإلسةتةاد يف رةالل املةدة

اةددة اليت تكون احلصة متعلقة بها .
 - 8أ  -يف احلاالت اليت تصةدر فيهةا تةراريص اإلسةتةاد مرتبطةة بقيةود علةى اإلسةتةاد،

ةب علةى الطةرف

املتعاقد الذع يفرض القيود  -بناء على طلب أع طرف متعاقد ل مصلحة يف التجةارة يف املنةتج املعةو  -أن
يقد كل املعلومات املتعلقة بتطبيق تلة
تل

القيةود وبرتارةيص اإلسةتةاد املمنوحةة رةالل فةرتة قريبةة وبتوزيةع

الرتاريص بو الدول املوردة  ،بشرط أال يكون هناك التزا بتقديم املعلومات اخلاصة بهمسةاء املؤسسةات

املستوردة أو املوردة .
ب  -يف حالة فرض قيود اإلستةاد اليت تتضمن حتديةد احلصةص ،

ةب علةى الطةرف املتعاقةد الةذع يفةرض

هذه القيود أن يصدر إرطاراً عاماً عن الكمية اإلمجالية أو قيمة املنةتج أو املنتجةات الةيت سيسةمح بإسةتةادها
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رالل مدة مستقبلية دددة ،وعن أع تغية يف تل

الكمية أو القيمة ،أما الكميات اليت ترد من املنةتج املعةو

واليت كانت يف الطريق يف الوقت الذع صدر في اإلرطار العا فال
أن

رى إحتسةابها عمليةاً حتةى ذلة

ب أن تستبعد مةن الةدرول علةى شةرط

الوقةت مةن الكميةة املسةموح بإسةتةادها رةالل الفةرتة اةةددة أيضةاً،

ومتى كان هذا ضرورياً  ،من الكميات املسموح بإستةادها رالل الفرتة أو الفرتات التالية  ..وبشرط أيضاً أن إذا
كان هناك أع طرف متعاقد يعفى عادة من ملةل هذه القيود تل

املنتجات اليت تةرد لغةرض اإلسةتهالك أو الةيت

تسحب من املستودعات لقإسةتهالك رةالل فةرتة ثالثةو يومةاً مةن تةارييف إصةدار اإلرطةار العةا  ،فةإن ملةل هةذا
اإلجراء يعتحل متماشياً متاماً مع هذه الفقرة الفرعية.
ج  -يف حالة ختصيص احلصص بو البالد املوردة،

ب على الطرف املتعاقد الذع يفرض القيود أن خيطر

فوراً األطراف املتعاقدة األررى اليت دا مصلحة يف توريد املنتج املعو باألنصبة يف احلصة امل صصة حالياً
بالكميةةة أو القيمةةة للةةبالد املةةوردة امل تلفةةة  ،مةةع وجةةوب إصةةدار إرطةةار عةةا بهةةذا اخلصةةوت للةةبالد املةةوردة
امل تلفة .
 - 1فيمةةةا خيةةةتص بةةةالقيود املفروضةةةة طبقةةاً للفقةةةرة (() 8د) مةةةن هةةةذه املةةةادة أو يف ظةةةل الفقةةةرة ( 8ج) مةةةن
املادة( ،)33فإن إرتبار الفرتة اململلة ألع منتج وتقدير أع عوامةل راصةة تةؤثر يف جتةارة هةذا املنةتج ،
أن تتم مبدئياً مبعرفة الطرف املتعاقد الذع يفرض القيود بشرط أن ملل هذا الطرف املتعاقد
طلب أع طرف متعاقد خرر ل مصلحة جوهرية يف توريد ذل

ةب

ب  -بنةاء علةى

املنتج  ،أو بناء على طلب األطراف املتعاقةدة -

أن يتشاور فوراً مع الطرف املتعاقد اآلرر أو األطراف املتعاقةدين خبصةوت احلاجةة إىل تعةديل النسةبة املقةررة
أو فرتة األساس امل تارة ،أو إلعادة تقدير العوامةل اخلاصةة الةيت تتضةمنها  ،أو إللغةاء الشةروط أو اإلجةراءات أو
أع نصوت أررى فرضت من جانب واحد وتتعلق بت صيص احلصة املناسبة أو بإست دامها غة املقيد .
 - 4تطبق أحكا هذه املادة على أع حصة تعريفية أنشئت أو أحتف بها مبعرفة أع طرف متعاقد  ،كما أنة إىل
احلد الذع ميكن تطبيقة عمليةاً  ،فةإن املبةادئ املنصةوت عليهةا يف هةذه املةادة متتةد أيضةاً إىل القيةود علةى
الصادرات .

املاادة ( ) 99
إستثناءات من قاعدة عدم التمييز
-3

وز للطرف املتعاقد الذع يفرض قيوداً مبوجب املادة ( )38أو مبوجةب القسةم (ب) مةن املةادة ( )31أن

خي ةالف عنةةد تطبيق ة دةةذه القيةةود أحكةةا املةةادة ( )30بطريقةةة تةةؤدى إىل حةةدو
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أثةةر مسةةاو عل ةى القيةةود عل ةى

املدفوعات و التحةويالت اخلاصةة باملعةامالت الدوليةة اجلاريةة الةيت يسةمح دةذا الطةرف املتعاقةد بتطبيقهةا يف
ذل

الوقت مبوجب املادة ( )30أو ( )31من مواد إتفاقية صندوق النقد الدولي أو مبوجةب أحكةا مشةابهة يف

إتفاقية تبادل راصة تتفق وأحكا الفقرة  7من املادة (. )34
-8

وز للطرف املتعاقد الذع يفرض قيوداً على اإلسةتةاد مبوجةب املةادة ( )38أو مبوجةب القسةم (ب) مةن

املادة ( -)31و مبوافقة األطراف املتعاقدة  -أن خيالف مؤقتاً أحكةا املةادة ( )30فيمةا يتعلةق جبةزء صةغة مةن
جتارت اخلارجية حيث تزيد الفوائد اليت حيصةل عليهةا الطةرف املتعاقةد أو األطةراف املتعاقةدة املعنيةة بصةورة
جوهرية عن أع ضرر قد حيد

لتجارة األطراف املتعاقدة األررى .

 - 0ال متنع أحكا املادة ( )30وموعة مةن األقةاليم دةا حصةة مشةرتكة يف صةندوق النقةد الةدولي  ،أن تفةرض
على الواردات اآلتية من البالد األررى -ولي

على التبادل فيما بيةنهم  -قيةوداً تتمشةى و أحكةا املةادة ()38

أو القسم (ب) من املةادة ( )31بشةرط أن تكةون هةةةذه القيةود متما شةية مةن مجيةع الوجةوه األرةرى مةع أحكةا
املادة (. )30
 - 1ال متنع أحكا املواد من ( )33إىل ( )34أو القسم (ب) من املادة ( )31من هذه اإلتفاقية أى طرف متعاقد
يفرض قيوداً على اإلستةاد مبوجب املادة ( )38أو القسم (ب) من املةادة ( ، )31مةن تطبيةق إجةراءات لتوجية
صادرات بطريقة تهدف إىل زيادة متحصالت مةن العمةالت الةيت ميكنة إسةت دامها دون خمالفةة ألحكةا املةادة
(. )30
 - 4ال متنع املواد من ( )33إىل ( )34مبا فيها من أحكا أو القسم (ب) من املادة ( )31من هذه اإلتفاقيةة طرفةاً
متعاقداً من فرض قيوداً كمية :
أ  -دا أثر

اثل ألثر القيود على املبةادالت املةررص بهةا مبوجةب الفقةرة الفرعيةة (ب) مةن القسةم اللالةث مةن

املادة ( )6من مواد إتفاقية صندوق النقد الدولي  ،أو
ب  -مبوجب ترتيبات تفضيلية منصوت عليها يف امللحق (أ) دذه اإلتفاقية إنتظةاراً لنتيجةة املفاوضةات املشةار
إليها يف هذا امللحق .

املادة ( ) 95
ترتيبات صــرف العملة
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 - 3ينبغي على األطراف املتعاقدة أن تسعى للتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تطبيق كةالً منهمةا لسياسةة
منسقة بالنسبة ملسائل صرف العملة فيما يدرل يف إرتصات صندوق النقد الدولي وكذل

بالنسبة ملسائل قيود

الكمية واإلجراءات التجارية األررى فيما يدرل يف إرتصات األطراف املتعاقدين .
 - 8علةةى األطةةراف املتعاقةةدة  -يف مجيةةع احلةةاالت الةةيت يسةةتدعون فيهةةا للنظةةر يف أو حلةةل مشةةاكل تتعلةةق
باإلحتياطيات النقدية أو موازين املدفوعات أو ترتيبات صرف العملة األجنبية  -أن تتشاور بالتفصيل مع صةندوق
النقد الدولي تشاوراً كامالً .
وعلى األطراف املتعاقدة يف ملل هذه املشاورات أن تقبل مجيع نتةائج اإلحصةائيات واحلقةائق األرةرى الةيت
يقدمها الصندوق فيما خيتص بصرف العملة األجنبية واإلحتياطيات النقدية وموازين املدفوعات كما ينبغي عليها
قبول قرار الصندوق عما إذا كان أى إجراء يت ذه طرف متعاقةد يتعلةق بشةئون صةرف العملةة يتماشةى مةع مةواد
إتفاقية صندوق النقد الدولي  ..أو مع شروط إتفاقيةة صةرف راصةة موقعةة بةو ذلة

الطةرف املتعاقةد واألطةراف

املتعاقةةدة  ..و ةةب علةةى األطةةراف املتعاقةةدة  -للوصةةول إىل قةةرارهم النهةةائي يف حةةاالت تتضةةمن املعيةةار
املنصوت علي يف الفقرة (( )8أ) من املةادة ( )38أو يف الفقةرة ( )1مةن املةادة ( - )31أن تقبةل قةرار الصةندوق
مباهية ما ميكن أن ميلل تدهور رطة يف اإلحتياطيات النقدية للطرف املتعاقدة ،أو مستوى من فض جداً مةن
اإلحتياطيات النقدية ،أو نسبة معقولة من الزيادة يف إحتياطيات النقدية وكذل

بالنسةبة للنةواحي املاليةة لامةور

األررى اليت تتناودا املشاورات يف ملل هةةذه احلاالت.
 - 0ينبغي على األطراف املتعاقدة أن تسعى إىل اإلتفاق مع الصندوق فيما خيتص بةإجراءات التشةاور مبوجةب
الفقرة ( )8من هذه املادة .
 - 1ال

وز لاطراف املتعاقدة أن تعمل  -عن طريق إجراء رةات بصةرف العملةة  -علةى إعاقةة مةا تهةدف إلية

أحكا هذه اإلتفاقية وكذل

أن تعمل  -عن طريق أى تصرف جتارى  -على إعاقة تطبيق شةروط مةواد إتفاقيةة

صندوق النقد الدولي .
 - 4إذا مةةةا رأت األطةةةراف املتعاقةةةدة  -يف أع وقةةةت  -أن القيةةةود علة ةى صةةةرف العمةةةالت علةةةى املةةةدفوعات
والتحويالت اليت تتعلق بالواردات يقو بتطبيقها طرف متعاقةد بطريقةة ال تتفةق مةع اإلسةتلناءات مةن املنصةوت
عليها يف هذه اإلتفاقية اخلاصة بالقيود الكمية فيجب عليهم التقرير بهذا إىل الصندوق .
-7

ب على أع طرف متعاقد لي

عضواً يف الصندوق أن يصبح عضواً في رالل فرتة زمنيةة تقةو بتحديةدها

األطراف املتعاقدة بعد التشاور مع الصةندوق  ،أو عنةد فشةل يف ذلة
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 ،أن يةدرل يف إتفاقيةة صةرف راصةة مةع

األطراف املتعاقدة  ..وعلى الطرف املتعاقد الذع تسقط عن عضوية الصةندوق أن يةدرل مةن فةوره يف إتفاقيةة
صرف راصة مع األطراف املتعاقدة  ..وأع إتفاقية صرف راصة بدارلها طرف متعاقد يف ظل هذه الفقرة

ةب

أن تصبح عندئذ جزءاً من التزامات يف ظل هذه اإلتفاقية العامة .
-6أ-

ب أن تنص أع إتفاقية صرف تحل بو طرف متعاقد واألطراف املتعاقدة مبوجةب أحكةا الفقةرة ()7

من هذه املادة و لغرض إرضاء األطةراف املتعاقةدة علةى أن أهةداف هةذه اإلتفاقيةة لةن متلةل معوقةات كنتيجةة
ألع إجراء خيص أمور صرف العمالت األجنبية .
ب  -ال

وز أن تفرض الشروط اخلاصة مبلل هذه اإلتفاقية اخلاصة إلتزامات على الطةرف املتعةةةاقد يف مسةائل

الصرف تكون بصفة عامة أكلر تقييداً من تل
على أعضاء ذل
-1

اإللتزامات املفروضة يف ظل مةواد إتفاقيةة صةندوق النقةد الةدولي

الصندوق .

ب على الطرف املتعاقد الذع لي

عضواً يف الصندوق أن يقد ذل

البيان دارل النطاق العةا للقسةم

( )4من املادة ( )1من مواد إتفاقية صندوق النقد الدولي كلما طلبتها األطراف املتعاقدة لغرض القيا بوظةائفهم
طبقاً دذه اإلتفاقية .
 - 1ال يوجد يف هذه اإلتفاقية ما مينع من :
أ  -إست دا طرف متعاقد للرقابة على الصرف أو قيود على الصرف طبقاً ملواد إتفاقية صةندوق النقةد الةدولي أو
طبقاً إلتفاقية الصرف اخلاصة اليت بو الطرف املتعاقد واألطراف املتعاقدة  ،أو
ب  -إست دا طرف متعاقد لقيود أو للرقابة على الواردات أو الصادرات  ،واليت يكون أثرها الوحيد  ،باإلضةافة
إىل اآلثار املسةموح بهةا يف ظةل املةواد ( )33و ( )38و ( )30و ( ،)31هةو أن جتعةل هةذه الرقابةة أو القيةود علةى
الصرف فعالة .

املااادة ( ) 94
اإلعانات
قسام 9
اإلعانات بصفة عامـة
 - 3إذا قةةا أع طةةرف متعاقةةد مبةةنح أو اإلبقةةاء عل ةى أى إعانةةة  ،مبةةا يف ذل ة

أع شةةةكل مةةن أشةةكال محايةةة

ا لدرل أو تدعيم السعر واليت تعمل بطريق مباشر أو غة مباشر على زيادة صادرات أو ختفيض واردات أع منةتج
مةةن أو إىل إقليمة  ،فينبغةةي علية أن خيطةةر األطةةراف املتعاقةةدة كتابةةً مبةةدى وطبيعةةة اإلعانةةة  ،وبةةاألثر املتوقةةع
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لقإعانة على الكمية اليت تهثرت بها من السلعة أو السلع املستوردة إىل أو املصدرة من إقليم وكةذل
اليت جتعل من تقديم اإلعانة أمراً ضرورياً  ..وفى أع حالة يتقرر فيها أن ضرراً بالغاً قد حد

بةالظروف

أو يهدد مصةاحل أع

طرف متعاقد خرر بسبب ملل هذه اإلعانة  ،فإن على الطرف املتعاقد مانح اإلعانة أن يدرل  -عندما يطلب من
ذل

 -يف مناقشات مع الطرف أو األطراف املتعاقدة األررى املعنية أو مع األطراف املتعاقدة  ،حول إمكانيةة

حتديد أثار اإلعانة .

قساام ب
أحكام إضافية خاصة بإعانات التصدير
 - 8تقر األطراف املتعاقدة بهن منح طرف متعاقد إلعانة علةى صةادرات سةلعة مةا قةد يكةون لة خثةار ضةاره علةى
األطراف املتعاقدة األررى املستوردة واملصدرة  ،كما قد تسبب إرتالل ال محلر ل ملصاحلها التجارية العاديةة ،
وأيضاً قد تعوق حتقيق أهداف هذه اإلتفاقية .
 - 0وبناء على ذل
األولية  ..ومع ذل

 ،فعلى األطراف املتعاقدة أن تسعى لتجنب إست دا اإلعانات علةي صةادرات املنتجةات
إذا منح طرف متعاقد بطريق مباشر أو غة مباشر أع شةكل مةن أشةكال اإلعانةة لغةرض زيةادة

الصادرات من أع سلعة أولية من إقليم  ،فإن تل

اإلعانةة

ةب أال تطبةق بطريقةة ينةتج عنهةا أن حيصةل ذلة

الطةةرف املتعاقةةد علةةى أكلةةر مةةن نصةةيب العةةادل مةةن جتةةارة الصةةادرات العامليةةة يف هةةذه السةةلعة مةةع األرةةذ يف
احلسبان أنظمة األطراف املتعاقدة يف جتارة تل
أثرت أو ميكن أن تؤثر يف جتارة تل

السلعة رالل فرتة

اثلة سابقة وأع عوامل راصة قةد تكةون

السلع .

 - 1وعالوة على ذل  ،إبتداء من أول يناير  3141أو أقرب تارييف الحق ل

ب علةى األطةراف املتعاقةدة أن

تكف عن منح أع شكل من أشكال اإلعانة بطريق مباشر أو غة مباشر لصادرات أع سلعة خبةالف السةلعة األوليةة
اليت ينتج عن إعانتها بيع ملل هذه السلعة للتصدير بسعر يقةل عةن السةعر املقةارن الةذع يدفعة املشةرتون للسةلع
املماثلة يف السوق اةلية وحتى يةو  03ديسةمحل  3146ال
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ةوز ألع طةرف متعاقةد أن يعمةل علةى مةد نطةاق

تطبيق ملل هذه اإلعانة أكلر

ا كانت علي يف أول ينةاير  3144عةن طريةق تقةديم إعانةات جديةدة أو التوسةع

يف اإلعانات املوجودة القائمة .
-4

ب على األطراف املتعاقدين مراجعة تطبيق أحكا هةذه املةادة مةن وقةت آلرةر لغةرض إرتبةار مةدى

فاعليتها  -من واقع اخلحلة الفعلية  -يف حتقيق أهةداف هةذه اإلتفاقيةة وفةى جتنةب تقةديم اإلعانةات الةيت تضةر
ضرراً بالغاً بالتجارة أو مبصاحل األطراف املتعاقدة .

املااادة ( ) 91
املؤسسات التجارية احلكوميـة
 - 3أ  -يتعهد كل طرف متعاقد أن إذا أنشه أو احتف مبؤسسة جتارية حكومية  -أينما كان موقعها  -أو منح أيةة
مؤسسة  -بصةفة رمسيةة أو فعليةة  -مزايةا راصةة أو إسةتلنائية  ،فةإن هةذه املؤسسةة سةوف تتبةع فيمةا تقةو بة مةن
مشرتيات أو مبيعات تتضمن واردات أو صادرات ،سياسة تتفق و املبادئ العامة اخلاصة بعةد التمييةز املنصةوت
عنها يف هذه اإلتفاقية العامة واخلاصة باإلجراءات احلكومية املنظمة للواردات أو الصادرات اليت تةتم بواسةطة
التجار األفراد .
ب-

ب أن يتم تفسة أحكا الفقرة الفرعية (أ) مةن هةذه الفقةرة بهنة علةى تلة

املؤسسةات  -مةع األرةذ يف

اإلعتبار األحكا األررى دذه اإلتفاقية  -أن تقو بهع من هذه املشرتيات أو املبيعةات طبقةاً للقواعةد التجاريةة
فقط  ،ومبا يشمل  -السعر  -اجلةودة  -مةدى التةوافر  -إمكانيةة التسةويق  -النقةل  -و الظةروف األرةرى للشةراء
والبيع  ..وعلى تل

املؤسسات أن تقد ملؤسسات الدول املتعاقدة األررى الفرصة املناسةبة  ،طبقةاً ملةا جةرى

علي العرف التجارع للتناف
ج  -ال

لقإشرتاك يف تل

املشرتيات أو املبيعات .

وز ألع طرف متعاقد أن مينع أع مؤسسة تابعة ل (سواء كانةت أو ا تكةن مةن تلة

املؤسسةات الةيت

تنص عليها الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ) مةن العمةل طبقةاً ملبةادئ الفقةرتو الفةرعيتو (أ) ( ،ب) مةن هةذه
الفقرة .
- 8ال تسرى أحكا الفقرة (أ) من هذه املةادة علةى السةلع املسةتوردة بغةرض اإلسةتهالك املباشةر أو النهةائي يف
اإلست دا احلكومي وليست بغرض إعادة البيع أو اإلستعمال يف إنتاج بضائع لغرض بيعها  ..وفيما يتعلةق مبلةل
هذه الواردات فعلى كل طرف متعاقد أن مينح جتارة األطراف املتعاقدة األررى معاملة عادلة ومتكافئة .
 - 0إن إقرار األطراف املتعاقدة أن املؤسسات من هذا النةوع املةذكور يف الفقةرة (( )3أ) مةن هةذه املةادة قةد
تعمةةل بطريقةةة مةةن شةةهنها إقامةةة عوائةةق رطةةةة يف طريةةق التجةةارة ،وعلية تقةةر األطةةراف املتعاقةةدة بةةةهن إجةةراء
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مفاوضات على أساس املنفعة املتبادلة املشرتكة يكون اددف منها إزالة أو احلد مةن هةذه العوائةق  ،لة أهميتة
يف توسيع نطاق التجارة الدولية .
 - 1أ  -على الدول األطراف املتعاقدة أن ختطر األطراف املتعاقدة بالسةلع الةيت مت اسةتةادها إىل أو صةدرت
من أقاليمها عن طريق املؤسسات من النوع املوصوف يف الفقرة (( )3أ) من هذه املادة .
ب  -على الطرف املتعاقد الذع ينشل أو حيتف أو يصرح بإحتكار إستةاد إحدى السةلع الةيت ا متةنح إمتيةازاً
طبقاً للمةادة ( - )8بنةاء علةى طلةب طةرف متعاقةد خرةر لة جتةارة أساسةية يف هةذه السةلعة  -أن خيطةر األطةراف
املتعاقدة بالقيمة املضافة على سعر السلعة عنةد إسةتةادها رةالل مةدة قياسةية حديلةة  ،أو  ،إذا تعةذر ذلة

 ،أن

خيطرهم بسعر إعادة بيعها .
ج  -ميكن لاطراف املتعاقدة ،بناء على طلب أع طةرف متعاقةد يكةون لدية مةن األسةباب مةا
مصاحل يف ظل هذه اإلتفاقية تتهثر تهثراً ضاراً من عمليات مؤسسة من ذلة

علة يعتقةد أن

النةوع املوصةوف يف الفقةرة (( )3أ)

أن يطالبوا الطرف املتعاقد الذع ينشل أو حيتف أو يصرح مبلل هذه املؤسسة بتقةديم املعلومةات الالزمةة عةن
عملياتها ذات العالمة بتنفيذ أحكا هذه اإلتفاقية .
د  -ال تلز أحكا هذه الفقرة أع طرف متعاقد بإفش اء معلومةات سةرية

ةا يرتتةب علية إعاقةة تنفيةذ القةوانو أو

اإلضرار بالصاحل العا أو املصاحل التجارية املشروعة ملؤسسات معينة .

املادة ( ) 99
املساعدة احلكومية للتنمية اإلقتصادية
 - 3تقر األطةراف املتعاقةدة بةهن حتقيةق أهةداف هةذه اإلتفاقيةة سةيكون متيسةراً عةن طريةق التنميةة املضةطردة
إلقتصادياتها وراصة بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة اليت ال حيقق إلقتصادها سوى مستويات معيشية من فضةة وال
تزال يف املراحل األوىل للتنمية اإلقتصادية .
 - 8تقر األطراف املتعاقدة أيضا بهنة قد يكون من الضرورع دةذه األطةةراف املتعاقةدة  -لغةرض تنفيةذ براوهةا
وسياسةةاتها اخلاصةةة بالتنميةةة االقتصةةادية والةةيت تهةةدف إىل رفةةع املسةةتوى العةةا للمعيشةةة لسةةكانها  -أن تت ةةذ
إجراءات محايةة أو إجةراءات أرةرى تةؤثر بهةا علةى الةواردات  ..وتعتةحل تلة

اإلجةراءات مشةروعة طاملةا كانةت

تعمل على تسهيل الوصول إىل أهداف هذه االتفاقية .
ودذا توافق األطراف املتعاقدة على أن هذه األطراف املتعاقدة املذكورة ينبغةي أن تتمتةع بتسةهيالت إضةافية
حتى تتمكن من :
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أ  -اإلحتفاظ مبرونة كافية يف هيكل تعريفتها اجلمركيةة حتةى ميكنهةا مةنح احلمايةة التعريفيةة اجلمركيةة الالزمةة
إلقامة صناعة معينة  .و
ب  -فةرض قيةةود كميةةة ألغةةراض حتقيةق تةةوازن ميةةزان املةةدفوعات بطريقةة تهرةةذ يف كامةةل إعتبارهةةا املسةةتوى
املرتفع املستمر للطلب على الواردات اةتمل أن يتولد من تطبيق برامج التنمية اإلقتصادية .
التسةهيالت اإلضةافية املنصةوت عليهةا يف األقسةا (أ) ( ،ب)

- 3وأرة ًا تقر األطراف املتعاقدة بهن بواسطة تل

مةةن هةةذه املةةادة  ،فةةإن نصةةوت هةةذه اإلتفاقيةةة سةةتكون بطبيعةةة احلةةال كافيةةة لةةتمكو األطةةراف املتعاقةةدة مةةن
مواجهة متطلبات منةوها اإلقتصادى  ..ومع ذل

 ،تتفق األطراف املتعاقدة على أن قةد توجةد حةاالت ال يكةون

فيها أع إجراء يتفق مع هذه النصوت عملياً حبيث يسمح لطرف متعاقةد يف مرحلةة النمةو اإلقتصةادى أن ميةنح
املساعدة احلكومية الالزمة لتشةجيع إقامةة صةناعات معينةة بهةدف رفةع املسةتوى العةا للمعيشةة لسةكان  ..لةذل
وضعت إجراءات راصة يف قسمي (ج) ( ،د) من هذه املادة ملعاجلة هذه احلاالت .
- 4أ  -وتبعةاً لةةذل  ،فةةالطرف املتعاقةةد الةةذع يسةةتطيع إقتصةةاده أن حيقةةق مسةةتوى معيشةةي مةةن فض ويعتةةحل يف
املراحل األولية للنمو  ،يكون حراً يف خمالفة بعض أحكا املةواد األررى من هذه اإلتفاقية بصفة مؤقتةة  ،كمةا
هو منصوت علي يف األقسا (أ) ( ،ب)( ،ج)  ،من هذه املادة.
ب  -ميكن للطرف املتعاقد الذع يكون إقتصاده يف مرحلة النمو ولكنة ال يةدرل يف نطةاق الفقةرة الفرعيةة (أ)
أعاله  ،أن يتقد بطلبات إىل األطراف املتعاقدة يف ظل اجلزء (د) من هذه الفقرة .
 - 4تقر األطراف املتعاقدة بةهن متحصةالت التصةدير اخلاصةة بةاألطراف املتعاقةدة الةيت إقتصةادياتها مةن النةوع
املشار إلي يف الفقرة (( ) 1أ) ( ،ب) أعاله  ،واليت تعتمد على صادرات عةدد صةغة مةن السةلع األوليةة  ،ميكةن أن
تن فض إخنفاضاً رطةاً نتيجة هبوط مبيعاتها من تل

السلع  ..وتبعاً لذل

فعندما تتهثر بدرجة رطةةة صةادرات

السلع األولية مللل هذا الطرف املتعاقةد نتيجةة إجةراءات حيةددها طةرف متعاقةد خرةر  ،فيجةوز لة أن يلجةه إىل
أحكا املشاورات املنصوت عليها يف املادة ( ) 88من هذه اإلتفاقية .
 - 7تقو األطراف املتعاقدة سنويا مبراجعةة مجيع اإلجراءات اليت تت ذ طبقةاً ألحكةا القسةمو (ج) ( ،د) مةن
هذه املادة .

القسام ( أ )
 - 6أ  -إذا رأى طرف متعاقد

ا يدرل يف نطاق الفقرة (( )1أ) من هذه املادة  ،أن من املرغةوب فية لغةرض

تشجيع إقامة صناعة معينة بهدف رفع املستوى العا للمعيشة لسكان  ،أن يقو بتعديل أو سحب إمتيةاز منصةوت
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علي يف اجلدول اخلات امللحق بهذه اإلتفاقية  ،فعلى هذا الطرف أن يقو بإرطار األطةراف املتعاقةدة بهةذا
اخلصوت وأن يدرل يف مفاوضات مع أع طةرف متعاقةد كةان طرفةاً يف مفاوضةات سةابقة تتعلةق بهةذا اإلمتيةاز ،
وكذل

مع أع طرف متعاقد خرر حتدده األطراف املتعاقدة املعنية كصاحب مصةلحة أساسةية يف هةذا الشةهن ،

فإذا أمكن الوصول إىل إتفاق بو هذه األطراف فإنها تكةون حةرة يف تعةديل أو سةحب اإلمتيةازات املنصةوت
عليها يف اجلدول اخلةات امللحةق بهةذه اإلتفاقيةة حتةى ميكةن تنفيةذ هةذا اإلتفةاق مبةا يف ذلة

أع تسةويات

تعويضية يتضمنها اإلتفاق .
ب  -إذا ا يتم الوصول إىل إتفاق رالل ستو يوماً من تارييف اإلرطةار املنصةوت علية يف الفقةرة الفرعيةة (أ)
أعةةاله  ،ميكةةن للطةةرف املتعاقةةد الةةذع يقةةرتح تعةةديل أو سةةحب اإلمتيةةاز  ،أن حييةةل املوضةةةةوع إىل األطةةراف
املتعاقدة لكي تقو بدراست فوراً  ..فإذا ما تبو دم أن الطرف املتعاقد الذع يقرتح تعديل أو سةحب اإلمتيةاز
قةةد بةةذل كةةل جهةةده للوصةةول إىل إتفةةاق وأن التسةةوية التعويضةةية الةةيت قةةدمها تعتةةحل مناسةةبة  ،فةةإن هةةذا الطةةرف
املتعاقد يكون حراً يف تعديل أو سحب اإلمتياز إذا ما قا يف نفة

الوقةت بتنفيةذ التسةوية التعويضةية  ..أمةا إذا

ا جتد األطراف املتعاقدة أن التعويض الةذع قدمة الطةرف املتعاقةد الةذع يقةرتح تعةديل أو سةحب اإلمتيةاز ،
مناسباً ،ولكنها جتد أن قد بذ ل كل ما يف وسع لتقديم تعويض مناسةب  ،فةإن هةذا الطةرف املتعاقةد يكةون حةراً
يف أن يقو بذل

التعديل أو السحب  ..فإذا ما اختذ ذل

اإلجراء  ،فإن أع طرف متعاقةد خرةر مشةار إلية يف

الفقةرة الفرعيةة (أ) أعةاله يكةون حةراً يف التعةديل أو سةحب إمتيةازات جوهريةة مسةاوية متامةاً مةن تلة

الةةيت مت

التفاوض عليها مبدئياً مع الطرف املتعاقد الذع قا بإختاذ هذا اإلجراء .

القسم ( ب )
 - 1تقر األطراف املتعاقدة بهن األطراف املتعاقدة الدارلة يف نطاق الفقرة (( )1أ) مةن هةذه املةادة تتعةرض -
عندما تكون يف مرحلة النمو السريع  -ملعاناة مشاكل ميزان مةدفوعاتها الةيت تنشةه أساسةاً مةن اجلهةود املبذولةة
حنو التوسع يف أسواقها الدارلية إىل جانب عد إستقرار معدالت جتارتها .
 - 1ولغرض محاية مركزه املالي اخلارجي ولضمان مستوى معو من اإلحتياطيات يكفى لتنفيذ برناو للتنمية
اإلقتصادية  ،ميكن للطرف املتعاقةد الةذع يةدرل يف نطةاق الفقةرة (( )1أ) مةن هةذه املةادة  -بشةرط اخلضةوع
ألحكا الفقرات من ( )33إىل ( - )38أن يقو بالتحكم يف املستوى العا لوارداتة عةن طريةق حتديةد كميةة أو
قيمة البضائع املسموح بإستةادها بشرط أال تزيد قيود اإلستةاد اليت يتم إنشائها أو اإلحتفاظ بها أو تعزيزهةا عةن
تل

القيود الضرورية لكي - :
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أ  -تواج تهديداً أو لتوقف إخنفاضاً رطةاً يف إحتياطيات النقدية  ..أو
ب  -يف حالة طرف متعاقد لدي إحتياطيات نقدية مناسبة  ،للوصول إىل معدل زيادة معقول دذه اإلحتياطيةات
.
وفى كلتا احلالتو
حاجت إىل تل

ب األرذ يف اإلعتبار أع عوامل راصة قةد تةؤثر يف إحتياطيةات الطةرف املتعاقةد أو علةى

اإلحتياطيات  ،ومن هذه العوامل  -عندما تتوافر لدي أرصدة رارجيةة راصةة أو مةوارد أرةرى

 -احلاجة إىل حتديد اإلستغالل املناسب لتل

األرصدة أو املوارد .

 - 33ميكن للطرف املتعاقد  -عنةد تطبيقة هةذه القيةود  -أن يقةو بتحديةد حجةم اخلفةض يف الةواردات مةن
منتجات خمتلفة أو أنواع معينة من املنتجات  ،بطريقة من شهنها إعطاء األولوية إلسةتةاد املنتجةات الةيت تعتةحل
أكلر أهمية يف ضوء سياست للتنمية االقتصادية  ،بشرط أن تكون تل

القيةود مطبقةة حبيةث تتجنةب حةدو

أع

ضرر ال محلر ل للمصاحل التجارية أو اإلقتصادية ألع طرف متعاقد خرر وحبيث ال متنع  -دون محلر  -من اسةتةاد
أع نوع من السلع بكميات جتارية صغةة جداً يؤدى استبعادها إىل إعاقة مسةارات التجةارة العاديةة  ..وبشةرط -
أيضاً  -أال تفرض تل

القيود حبيث متنع إستةاد العينات التجارية أو حبيث متنع من إحةرتا حةق اإلرةرتاع أو

العالمات التجارية أو حقوق النسيف وغة ذل
- 33

من اإلجراءات املشابهة.

ب على الطرف املتعاقد  -عند تنفيذ سياست اةلية  ،أن يهرذ يف اإلعتبار احلاجة إىل إعادة التوازن

يف ميةةزان مدفوعاتةة علةةى أسةةاس سةةليم دائةةم وأيضةةاً إىل الرغبةةة يف ضةةمان اإلسةةتغالل اإلقتصةةادى ملةةوارده
اإلنتاجية  ..و ب علية أن يقلةل تةدر ياً مةن القيةود املفروضةة يف ظةل هةذا القسةم عنةد حتسةن الظةروف مةع
اإلحتفاظ بها فقط إىل احلد الضرورع طبقاً لشروط الفقرة ( )1من هذه املادة  ،كما
تقتضي الظروف اإلحتفاظ بها أكلر من ذل

ةب علية إلغاؤهةا عنةدما ال

 ..بشرط أال يطلب مةن أع طةرف متعاقةد أن يقةو بسةحب أو تعةديل

القيود بدعوى أن تغيةاً يف سياسة التنمية لدي قد

عل من غة الضرورع اإلحتفاظ بةالقيود الةيت يفرضةها طبقةاً

دذا القسم .
- 38أ -

ب على أع طرف متعاقد يطبق قيوداً جديدة أو يرفع املستوى العا لقيوده املوجةودة عةن طريةق

تدعيم أساسي لقإجراءات املطبقة يف ظل هذا القسم  ،أن يةدرل فةوراً بعةد إنشةائ أو تعزيةزه لتلة
قبلها إذا كانت الظروف تسمح بةإجراء مشةاورات قبةل ذلة

القيةود ( أو

) يف مشةاورات مةع األطةراف املتعاقةدة خبصةوت

طبيعةةة مشةةاكل ميةةزان مدفوعاتة واإلجةةراءات البديلةةة التصةةحيحية الةةيت ميكةةن أن تكةةون متاحةةة وكةةةذل
اةتمل دذه القيود على إقتصاديات األطراف املتعاقدة األررى .
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األثةةر

ب  -تقو األطراف املتعاقدة  -يف موعد يتم حتديده مبعرفتهم  -مبراجعةة القيةود الةيت تبقةى مطبقةة يف ظةل
هذا القسم حتى ذل

التارييف  ،وبعد عامو من ذل

التارييف ،

ب على األطراف املتعاقةدة الةيت تطبةق تلة

القيود يف ظل هذا القسم أن تدرل يف مشاورات من النوع املنصةوت علية يف الفقةرة الفرعيةة (أ) أعةاله  ،مةع
األطراف املتعاقدة يف فرتات مدة كل منها عامو وال تقل عن ذ لة

 ،وذلة

طبقةاً لحلنةامج يةتم وضةع كةل عةا

بواسطة األطراف املتعاقدة  ،بشرط أال جترى أع مشاورة يف ظل هذه الفقةرة الفرعيةة رةالل عةامو بعةد إنعقةاد
مشاورة ذات طبيعة عامة يف ظل أع نص خرر من هذه الفقرة .
ج  )3( -إذا اتضح لاطراف املتعاقدة أثناء إجراء املشاورات مع طةرف متعاقةد يف ظةل الفقةرة املشةاورات مةع
طرف متعاقد يف ظل الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) من هذه الفقرة  ،أن القيود ال تتفق وأحكا هةذا القسةم أو أحكةا
املادة ( 30مع مراعاة أحكةا املةادة  )31فيجةب علةيهم إيضةاح طبيعةة هةذا اإلرةتالف وميكةنهم تقةديم إقةرتاح
بإدرال تعديالت مناسبة على القيود .
( )8ومع ذل

 ،إذا قررت األطراف املتعاقدة  -كنتيجة للمشةاورات  -أن القيةود إمنةا تطبةق بطريقةة حتتةوى

على خمالفة ذات طبيعة رطةة ألحكا هةذا القسةم أو ألحكةا املةادة  ( 30مةع مراعةاة أحكةا املةادة  )31وأن
جتارة أع طرف متعاقد تتعرض إىل أو تتهدد حبدو

رسارة من جراء تلة

القيةود  ،فعلةى األطةراف املتعاقةدة

أن تقةةو بإرطةةار الطةةرف املتعاقةةد الةةذع يطبةةق القيةةود وأن تقةةد التوصةةيات الالزمةةة لضةةمان متاشةةيها مةةع هةةذه
األحكةةا يف رةةالل فةةرتة دةةددة  ..وإذا ا يسةةتجب ذلة

الطةةرف املتعاقةةد دةةذه التوصةةيات يف رةةالل الفةةرتة

اةددة  ..ميكن لاطراف املتعاق دة إعفاء أع طرف متعاقد تتهثر جتارتة تةهثةاً سةيئاً مةن جةراء هةذه القيةود ،
من تل

اإللتزامات املفروضة يف ظل هذه اإلتفاقية حنو الطرف الذع يفةرض القيةود طبقةاً ملةا جتةده األطةراف

املتعاقدة مناسباً للظروف .
د  -تقةةو األطةةراف املتعاقةةدة بةةدعوة أع طةةرف متعاقةةد يفةةرض قيةةوداً يف ظةةل هةةذا القسةةم إىل الةةدرول يف
مشاورات معهم بناء على طلب أع طرف متعاقد يستطيع أن يلبت بصفة مبدئية أن القيةود ال تتفةق و أحكةا هةذا
القسم أو مع أحكا املادة (( )30مع مراعاة أحكا املادة  )31وأن جتارت قد تهثرت بفرضها  ..ومع ذل
أال توجةة تلةة

،

ب

الةةدعوة إال إذا ثبةةت لاطةةراف املتعاقةةدة أن املناقشةةات املباشةةرة الةةيت دارت بةةو األطةةراف

املتعاقدة املعنية ا تكلل بالنجةاح  ..وإذا ا تةؤدى املشةاورات مةع األطةراف املتعاقةدة إىل إتفةاق وقةررت أن
القيود ال تتفق و األحكا سالفة الذكر وأن ينجم عن هذه القيود ضرراً أو تهديداً بضرر على جتةارة ذلة

الطةرف

املتعاقد الذع تقد بطلب إختةاذ اإلجةراء  ،فعلةى األطةراف املتعاقةدة التوصةية بسةحب أو تعةديل هةذه القيةود
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املذكورة  ..فإذا ا تل تل

القيود أو تعدل يف رالل الفرتة اليت تقو األطراف املتعاقدة بتحديدها  ،فيجةوز

لاطراف املتعاقدة أن تسمح بإعفاء الطرف الذع تقد بطلب إختاذ اإلجراء أوالً مةن اإللتزامةات املفروضةة يف
ظل هذه اإلتفاقية حنو الطرف املتعاقد الذع يفةرض القيةود وذلة

طبقةاً ملةا جتةده األطةراف املتعاقةدة مناسةباً

للظروف .
هة  -إذا وجد الطرف املتعاقد الذع يعت ذ ضده إجراءات طبقاً للعبارة األرةةة مةن الفقةرة الفرعيةة (ج) ( ، )8أن
اإلعفاء من االلتزامات الذع مسحت ب األطراف املتعاقدة يضر بتنفيذ برناوة  ،وسياسةت للتنميةة اإلقتصةادية ،
فإن ل احلق ،يف رالل ستو يوماً من بةدء تطبيةق تلة

اإلجةراءات ،يف إرطةار السةكرتة التنفيةذع لاطةراف

املتعاقدة كتابةً عن عزم يف اإلنسحاب من هذه اإلتفاقية ويعتحل ذل

اإلنسحاب سارياً إعتباراً مةن اليةو السةتو

عقب اليو الذع تسلم في السكرتة التنفيذع اإلرطار الكتابي املذكور .
و  -على األطراف املتعاقدة أن تهرذ يف اإلعتبار  -عند تطبيق أحكا هةذه الفقةرة  -العناصةر املشةار إليهةا يف
الفقرة ( )8من هذه املادة  ..و ب أن تت ذ القرارات املشار إليها يف هذه الفقرة على وج السرعة وإذا أمكةن
ذل

يف رالل ستو يوماً من إبتداء املشاورات .

القسم ( جا )
 - 30إذا رأى أع طةةرف متعاقةةد

ةةن يةةدرل يف نطةةاق الفقةةرة ( 1أ) مةةن هةةذه املةةادة أن املسةةاعدة احلكوميةةة

ضرورية لتشجيع إقامة صناعة معينة بقصد رفع املستوى العا للمعيشة لسةكان  ،وأنة يتعةذر إ ةاد مةا يتماشةى مةع
األحكا األررى دذه اإلتفاقية للوصول إىل هذا اددف يكون ل احلةق يف اللجةوء إىل األحكةا واإلجةراءات
الواردة يف هذا القسم .
 - 31على الطرف املتعاقةد املعةين أن خيطةر األطةراف املتعاقةدة بالصةعوبات اخلاصةة الةيت يالقيهةا يف حتقيةق
ادةةدف املشةةار إلي ة يف الفقةةرة ( )30مةةن هةةذه املةةادة وأن يوضةةح اإلجةةراء املعةةو الةةذع يزمةةع إختةةاذه حنةةو
الواردات لعالج تل

املصاعب  ..ولي

دذا الطرف املتعاقد أن يقو بهذا اإلجةراء قبةل إنقضةاء احلةد الةزمين

املوضح يف الفقرة ( )34أو ( )36حسب احلالةة  ،أو بعةد حصةول علةى موافقةة األطةراف املتعاقةدة طبقةاً ألحكةا
الفقةةرة ( )31إذا كةةان اإلجةةراء املةةذكور يةةؤثر علةى إسةةتةاد سةةلعة تتمتةةع بإمتيةةاز مجركةةي يشةةتمل علية اجلةةدول
اخلات امللحق بهذه اإلتفاقية  ،على شرط أن إذا كانت الصناعة اليت تتلقى املساعدة قد بةدأت اإلنتةاج فعةالً ،
فللطرف املتعاقةد  -بعةد إرطةار األطةراف املتعاقةدة  -أن يت ةذ اإلجةراءات الةيت
الواردات من هذه السلعة أو السلع املعينة عن املستوى الطبيعي وذل
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رالل تل

ةدها ضةرورية ملنةع زيةادة
الفرتة .

 - 34إذا ا تطالةةب األطةةراف املتعاقةةدة الطةةرف املتعاقةةد املعةةين يف رةةالل ثالثةةو يومةاً مةةن تقةةديم اإلرطةةار
باإلجراء املذكور  ،إىل إجراء مشاورة معهم  ،ميكن دذا الطرف املتعاقد أن خيالف أحكا املواد األررى مةن
هذه اإلتفاقية واليت ختتص باملوضوع وذل
 - 37وإذا ما طالبت األطراف املتعاقدة بذل

إىل احلد الضرورع لتطبيق اإلجراء املزمع إختاذه .
 ،فيكون على ذلة

الطةرف املتعاقةد للةدرول يف مشةاورات مةع

األطراف املتعاقدة خبصوت اددف من اإلجراء املزمع إختاذه واإلجراءات البديلة اليت ميكن الوصول إليهةا
يف ظل هذه اإلتفاقية وكذل

األثر اةتمةل لقإجةراء املقةرتح علةى املصةاحل التجاريةة واإلقتصةادية لاطةراف

املتعاقدة األررى  ..فإذا رأت األطراف املتعاقدة  -كنتيجة لتلة

املشةاورات  -أنة يتعةذر عمليةاً إختةاذ إجةراء

يتماشى مع األحكا األررى دذه اإلتفاقية لتحقيق اددف املنوه عن يف الفقةرة ( )30مةن هةذه املةادة ومتةت
املوافقة على اإلجراء املقرتح  ،سقطت اإللتزامات عةن الطةرف املتعاقةد املعةين واملنصةوت عليهةا يف املةواد
األررى من هذه اإلتفاقية وذل

إىل احلد الضرورع لتطبيق ذل

اإلجراء .

 - 36إذا ا توافق األطراف املتعاقدة على اإلجراء املقرتح يف رالل تسعو يوماً من تةارييف اإلرطةار بة طبقةاً
للفقرة ( )31من هذه املادة  ،كان للطرف املتعاقد املعين احلق يف إختاذ ذلة

اإلجةراء بعةد إرطةار األطةراف

املتعاقدة .
 - 31إذا كان اإلجراء املقرتح مي

سةلعة تتمتةع بإمتيةاز مةن تلة

املدرجةة باجلةدول اخلةات امللحةق بهةذه

اإلتفاقية  ،فعلى الطرف املتعاقد املعين أن يدرل يف مشةاورات مةع أع طةرف متعاقةد خرةر سةبق التفةاوض معة
بشهن ذل

اإلمتياز وكذل

مع أع طرف متعاقد خرر حتدد األطراف املتعاقةدة أنة صةاحب مصةلحة أساسةية يف

هذا املوضوع  ..وعلى األطراف املتعاقةدة أن توافةق علةى هةذا اإلجةراء املقةرتح إذا مةا رأت أنة يتعةذر عمليةاً
إ اد إجراء يتماشى مع األحكا األرةرى مةن هةذه اإلتفاقيةة لتحقيةق ادةدف املشةار إلية يف الفقةرة ( )30مةن
هذه املادة وبشرط التحقق من  :ة
أ  -أن قد مت اإلتفاق مع هذه األطراف األررى املتعاقدة كنتيجة للمشاورات املشار إليها أعاله  ..أو
ب  -إذا ا يتم ذل

اإلتفاق يف رالل ستو يوماً مةن تةارييف تقةديم اإلرطةار املنصةوت علية يف الفقةرة ()31

إىل األطراف املتعاقدة  ،التحقق من أن الطرف املتعاقد الذع جله إىل أحكا هذا القسةم قةد قةا بكةل مةا يف
وسع للوصول إىل ملل هذا اإلتفاق وأن قد حاف على مصاحل األطراف املتعاقدة األررى .
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وبناء على هذا يتم إعفةاء الطةرف املتعاقةد الةذع يلجةه إىل أحكةا هةذا القسةم مةن التزاماتة يف ظةل األحكةا
اخلاصة املنصوت عليها يف املواد األرةرى مةن هةذه اإلتفاقيةة إىل احلةد الضةرورع للسةماح لة بتطبيةق ذلة
اإلجراء .
 - 31إذا كان اإلجراء املقرتح من النوع املذكور يف الفقرة ( )30من هذه املةادة يتعلةق بصةناعة مةا مت تسةهيل
إنشائها يف املرحلة األوىل عن طريق محاية إضافية تنشه من القيود اليت يفرضها الطرف املتعاقد املعين حلمايةة
ميزان املدفوعات طبقاً لاحكةا واإلجةراءات الةواردة يف هةذا القسةم بشةرط أال يقةو بتنفيةذ اإلجةراء املقةرتح
دون موافقة األطراف املتعاقدة .
 - 83ال جتيز أحكا الفقرات السابقة من هذا القسم أع خمالفة ألحكا املةواد األوىل واللانيةة واللاللةة عشةر مةن
هذه اإلتفاقية  ..وتطبق الشروط الواردة يف الفقرة ( )33من هذه املةادة علةى أع مةن القيةود الةواردة يف هةذا
القسم .
 - 83يف مجيع مرحل تطبيق اإلجراء املت ةذ طبقةاً ألحكةا الفقةرة ( )36مةن هةةذه املةادة  ،ميكةن ألع طةرف
متعاقةةد أضةةرّ بةة ذلةة

اإلجةةراء بصةةفة أساسةةية أن يوقةةف تطبيةةق اإلمتيةةازات أو اإللتزامةةات األرةةرى املماثلةةة

واملنصوت عليها يف هذه اإلتفاقية بالنسبة لتجارة الطرف املتعاقد الةذع يلجةه إىل أحكةا هةذا القسةم علةى أال
تعارض األطراف املتعاقدة ذل
تارييف إختاذ ذلة

اإليقاف  ،وذل

بشرط أن يتم إرطار األطراف املتعاقدة رالل ستون يومةاً مةن

اإلجةراء  ،ومةا ال يزيةد عةن سةتة أشةهر مةن تةارييف إختةاذ ذلة

اإلجةراء أو تعديلة بشةكل يضةر

مبصاحل الطرف اآلرةر  ..وعلةى ملةل هةذا الطةرف املتعاقةد أن يتةيح فرصةة مناسةبة للةدرول يف مشةاورات طبقةاً
ألحكا املادة ( )88من هذه اإلتفاقية .

القسااام ( د )
 - 88ميكن ألع طرف متعاقد

ن يدرل يف نطاق الفقرة الفرعية (( )1أ) مةن هةذه املةادة و يرغةب يف إختةاذ

إجراء من النوع املذكور يف الفقرة ( )30من هذه املةادة بقصةد تنميةة إقتصةاده بإقامةة صةناعة معينةة  ،أن يقةد
إىل األطراف املتعاقدة طلباً للموافقة على هذا اإلجراء  ،وعلى األطراف املتعاقدة الدرول يف مشةاورات علةى
وج السرعة مع ذل

الطرف املتعاقد وعليهم أن يت ذوا قرارهم يف ضوء اإلعتبارات املوضةحة يف الفقةرة ()37

 ،فإذا ما وافقت األطراف املتعاقدة علةى اإلجةراء املقةرتح  ،يعفةى الطةرف املتعاقةد املعةين مةن إلتزاماتة طبقةاً
لاحكا اخلاصة املذكورة يف املواد األررى من هذه اإلتفاقية إىل احلد الضةرورع للسةماح لة بتطبيةق ذلة
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اإلجراء  ..وإذا كان من شهن هذا اإلجراء املقرتح املساس بسلعة تتمتع بإمتياز من تل

املدرجةة يف اجلةدول

اخلات امللحق بهذه اإلتفاقية  ،فيجب تطبيق أحكا الفقرة ( )31سالفة الذكر .
ب أن تتماشى مةع أحكةا الفقةرة ( )83مةن هةذه

 - 80مجيع اإلجراءات اليت تت ذ طبقاً ألحكا هذا القسم
املادة .

املادة ( ) 91
اإلجراءات العاجلة
املتعلقة بالواردات من منتجات معينة
-3أ -إذا ما مت إستةاد سلعة ما إىل إقلةيم طةرف متعاقة د  ،كنتيجةة لتطةورات طارئةة ومةن تةهثة اإللتزامةات الةيت
خيضةةع دا ذلة

الطةرف املتعاقةد يف ظةل هةذه اإلتفاقيةة مبةا فيهةا مةن اإلمتيةازات التعريفيةة  ..وذلة

متزايدة وفةى ملةل الظةروف الةيت تسةبب أو تهةدد حبةدو
املنافسة يف ذل

اإلقليم  ،فإن ذل

ضةرر جسةيم للمنةتجو اةلةيو للسةلع املماثلةة أو

الطرف املتعاقد يصبح حراً يف إيقاف اإللتزا املتعلق بهذه السةلعة كليةاً أو

جزئياً أو يف سحب أو تعديل اإلمتياز  ،وذلة
ملعاجلة ذل

بكميةات

بالنسةبة إىل تلة

السةلعة واىل احلةد والوقةت الضةروريو ملنةع أو

الضرر .

ب -إذا ما مت إسةتةاد أيةة سةلعة تكةون موضةع إمتيةاز يتعلةق بتفضةيل إىل إقلةيم طةرف متعاقةد يف ظةل الظةروف
املذكورة سابقاً يف الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة حبيث يسبب ذل

أو يهدد حبدو

اةلةةيو للسةةلع املماثلةةة أو املنافسةةة يف إقلةةيم الطةةرف املتعاقةةد الةةذع يتمتةةع بةةذل
املتعاقد املستورد يكون حراً  -إذا ما طلب الطةرف املتعاقةد اآلرةر ذلة
كلياً أو جزئياً أو يف سحب أو تعديل اإلمتياز بالنسبة لتلة
ملعاجلة ذل

السةلعة وذلة

ضرر جسةيم للمنةتجو
التفضةةيل  ،فةةإن الطةةرف

 يف إيقةاف اإللتةزا املتعلةق بةذلإىل احلةد والوقةت الضةروريو ملنةع أو

الضرر .

 -8قبةةل أن يت ةةذ أع طةةرف متعاقةةد إجةةراء طبقةاً ألحكةةا الفقةةرة األوىل مةةن هةةذه املةةادة
إرطاراً كتابياً إىل األطراف املتعاقدة قبل تطبيق بهكحل فرتة
وتلة

ةةب علية أن يقةةد

كنة كما علي أن ميةنح األطةراف املتعاقةدة عامةةً

األطةراف املتعاقةدة الةيت دةا مصةلحة جوهريةةة كمصةدرين للسةلعة املعينةة  ،فرصةة التشةاور معة خبصةةوت

اإلجراء املقرتح  ..وإذا ما قةد هةذا اإلرطةار فيمةا يتعلةق بإمتيةاز رةات بتفضةيل  ،فيجةب أن يتضةمن اإلرطةار
حتديد الطرف املتعاقد الذع طلب إختاذ اإلجراء  ..وفى الظروف احلرجة  ،حيث قد يؤدى التهرة إىل وقةوع
ضرر قةد يكةون مةن الصةعب إصةالح  ،فإنة ميكةن إختةاذ االجةراء املةذكور يف الفقةرة األوىل مةن هةذه املةادة

116

وذل

بصفة مؤقتة بدون سابق مشاورة بشرط وجوب إمتا تل

املشاورة مباشرة عقب إختاذ ملل ذل

اإلجةراء

.
-0أ -إذا ا يكن يف االمكان الوصول إىل إتفاق بو األطراف املتعاقةدة املعنيةة فيمةا يتعلةق بةذل
فإن الطرف املتعاقد الذع أزمع على إختاذ اإلجراء أو اإلستمرار يف العمل ب  ،سةيكون حةراً يف ذلة
األطراف املتعاقدة اليت تهثرت بذل

حرةً حينئذ  -على أال يتعةدى ذلة

 13يومةاً مةن إختةاذ ذلة

يف أن توقف تطبيق املزايا املقابلة متاماً أو اإللتزامات األررى يف ظل هذه اإلتفاقية
معارضة األطراف املتعاقةدين وذلة

علةى جتةارة الطةرف املتعاقةد الةذع قةا بإختةاذ ذلة

اإلجةراء ،
وتصةبح
اإلجةراء -

ا ال يةؤدى إيقافهةا إىل
اإلجةراء أو كمةا يف

احلالة املوضحة يف الفقرة (( )3ب) من هذه املادة على جتارة الطرف املتعاقد الذع يطلةب إختةاذ ملةل هةذا
االجراء علةى أن يةتم هةذا اإليقةاف بعةد إنقضةاء ثالثةو يومةاً مةن اليةو الةذع تسةلمت فية األطةراف املتعاقةدة
اإلرطار الكتابي بذل

اإليقاف .

ب  -دون اإلرالل بهحكةا الفقةرة الفرعيةة (أ) مةن هةذه الفقةرة  ،عنةدما يت ةذ إجةراء طبقةاً للفقةرة ( )8مةن هةذه
املادة دون سابق مشاورة ويسبب ذل
بذل

أو يهدد حبدو

اإلجراء يف إقليم طرف متعاقد  ،فإن ذل

ضرر جسيم للمنتجو اةليو للمنتجةات الةيت تةهثرت

الطرف املتعاقد  -حيث قد يؤدى التهرة إىل وقوع ضةرر مةن

الصعب إصالح  -يكون حراً يف إيقاف اإلمتيةازات أو اإللتزامةات األرةرى إىل احلةد الضةرورع لةدرء أو لعةالج
ذل

الضرر وذل

عند إختاذ اإلجراء ورالل الفرتة اخلاصة باملشاورة .

املااااادة ( ) 11
إسـتثناءات عـامـة
ال يوجد يف هذه اإلتفاقية ما مينع أع طرف متعاقد من إختاذ أو تشديد اإلجراءات التالي ذكرها بشةرط مراعةاة
احلاجة إىل عد تطبيق تل
دا نف

اإلجراءات بطريقة قد تتضمن وسيلة للتمييةز التعسةفي أو الغةة عةادل للةدول الةيت

الظروف أو القيود املسترتة على التجارة الدولية .

أ  -اإلجراءات الضرورية حلماية اآلداب العامة .
ب  -اإلجراءات الضرورية حلماية صحة أو حياة اإلنسان أو احليوان أو النبات .
ج  -اإلجراءات املتعلقة بإستةاد أو تصدير الذهب أو الفضة .
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د  -اإلجراءات الضرورية لضمان إحرتا القةوانو واللةوائح الةيت ال تتعةارض مةع أحكةا هةذه اإلتفاقيةة مبةا يف
ذلة

تلة

املتعلقةةة مبكافحةةة التهريةةب اجلمركةةي ومبكافحةةة اإلحتكةةارات الةةيت تعمةةل يف ظةةل الفقةةرة ( )1مةةن

املادة ( )8واملادة ( ، )36وكذل

محاية حق اإلررتاع والعالمات التجارية وحق النسيف  ،وأيضاً ملنع التالعب .

هة  -اإلجراءات املتعلقة مبنتجات عمال السجون .
و  -اإلجراءات املفروضة حلماية الرتا

الوطين من األشياء ذات القيمة الفنية أو التارخيية أو احلفريات .

ز  -اإلجراءات املتعلقة باإلحتفاظ باملوارد الطبيعية القابلة للنفاذ إذا أختذت ملل تل

اإلجراءات بطريقة فعالةة

باإلشرتاك مع القيود على اإلنتاج اةلى أو اإلستهالك .
ح  -اإلجراءات املتعهةد بهدائهةا تنفيةذاً إللتزامةات يف ظةل أع إتفاقيةة سةلعية بةو احلكومةات والةيت تتفةق مةع
املعاية املقدمة إىل األطراف املتعاقدة وا تلقى معارضة منهم أو اليت تكون قد قدمت بةذاتها إلةيهم وا تلقةى
معارضة منهم .
ط  -اإلجراءات اليت تتضمن قيةود علةى صةادرات املةواد اةليةة الضةرورية لضةمان كميةات رئيسةية مةن هةذه
املواد لصناعة دلية رالل الفرتات اليت تكون فيها األسعار اةلية دذه املواد أقل من السةعر العةاملي وذلة
كجزء من رطة إستقرار حكومية وبشرط أن ملةل هةذه ا لقيةود

ةب أال تعمةل علةى زيةادة الصةادرات مةن تلة

الصناعة اةلية أو من احلماية املمنوحة دا  ،وعلى أال خيتلف هذا األجراء مع أحكا هةذه اإلتفاقيةة اخلاصةة
بعد التمييز .
ى  -اإلجراءات الضرورية باحلصةول علةى أو توزيةع املنتجةات يف حالةة العجةز يف العةرض اةلةى أو العةرض
العا بشرط أال تتعارض تل

اإلجراءات مع املبدأ اخلات بهن مجيع األطةراف املتعاقةدة دةا احلةق يف نصةيب

متساوِ من التوريد العاملي دذه املنتجات  ،وأن أع من تل

اإلجراءات الةيت تكةون خمالفةة لاحكةا األرةرى

من هذه اإلتفاقية لن يستمر العمل بها حاملا تتالشةى الظةروف الةيت أنشةهتها  ..وعلةى األطةراف املتعاقةدة القيةا
مبراجعة احلاجة إىل هذه الفقرة الفرعية وذل

قبل  03يونيو .3173

املادة ( ) 19
اإلستثناءات اخلاصة باألمــن
ال يوجد يف هذه اإلتفاقية ما ميكن تفسةه بهن :
أ  -يتطلب من أع طرف متعاقد أن يقد معلةومات يعتحل إفشاؤها ضد املصاحل األساسية دذا الطرف  ..أو
ب  -مينع أع طرف متعاقد من إختاذ أع إجراء يراه ضرورياً حلماية مصاحل األساسية اخلاصة باألمن :
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-3

ا يتعلق باملواد القابلة لقإنشطار أو باملواد املشتقة منها .

-8

ةةا يتعلةةق حبركةةة نقةةل األسةةلحة والةةذرائر وأدوات احلةةرب وكةةذل

بالنسةةبة إىل تل ة

احلركةةة اخلاصةةة

بالبضائع واملواد األررى املنقولة بطريق مباشر أو غة مباشر لغرض اإلمدادات احلربية .
 - 0اليت تؤرذ وقت احلرب أو يف احلاالت الطارئة يف العالقات الدولية .
ج  -مينع أع طرف متعاقد من إختاذ أع إجراء تنفيةذاً إللتزاماتة يف ظةل ميلةاق هيئةة األمةم املتحةدة حلمايةة
السال واألمن الدولي .

املااااادة ( ) 11
املشــــــاورة
 - 3على كل طرف متعاقد أن مينح إهتماماً متفهماً إىل هيئات التمليل اخلاصة بطرف متعاقد خرر وأن يقةد دةا
الفرصة املناسبة للمشاورة فيما يتعلق بهع مسهلة تؤثر على تنفيذ هذه اإلتفاقية .
-8

وز لاطراف املتعاقدة  -بناء علةى طلةب طةرف متعاقةد  -التشةاور مةع أع طةرف أو أطةراف متعاقةدة فيمةا

يتعلق بهع مسهلة تعذر إ اد حل مرضى دا عن طريق مشاورة جترى طبقاً للفقرة . 3

املااادة ( ) 13
محــايـة املزايــا والفوائــد
 - 3إذا ما رأى أع طرف متعاقد أن أية مزية يتحصل عليها مباشرة أو بطريةق غةة مباشةر يف ظةل هةذه اإلتفاقيةة
قد تلغي أو يتم اإلضرار بها ،أو أن بلوغ أع هدف من هذه اإلتفاقية قد وضعت أمام العراقيل كنتيجة لة :
أ  -عد قيا طرف متعاقد خرر بتنفيذ التزامات يف ظل هذه اإلتفاقية .
ب  -تطبيق طرف متعاقد خرر إجراء ما  ،سواء كان أو ا يكن متعارضاً مع أحكا هذه اإلتفاقية  ،أو
ج  -وبعةةد أع موقةةف خرةةر

ةةوز للطةةرف املتعاقةةد لغةةرض الوصةةول إىل حةةل مرضةةى دةةذه املسةةهلة  ،أن يقةةد

إلتماسات أو إقرتاحات كتابية إىل الطرف أو األطةراف األرةرى املتعاقةدة الةيت يعتةحل أنهةا املعنيةة  ..وعلةى كةل
طرف متعاقد يةتم اإلتصةال بة بهةذه الكيفيةة أن يعطةى إهتمامةاً مشةموال بالرعايةة إىل اإللتماسةات أو اإلقرتاحةات
املقدمة إلي .
 - 8إذا ا جترى تسوية مرضية بو األطراف املتعاقدة املعنية رالل وقةت معقةول  ،أو إذا كانةت الصةعوبة مةن
النةوع املوصةةوف يف الفقةةرة ( 3ج) مةةن هةةذه املةةادة،

ةةوز إحالةةة املوضةةوع إىل األطةةراف املتعاقةةدة  ..وعلةةى

األطراف املتعاقةدة أن تقةو فةوراً ببحةث أع موضةوع حيةال إليهةا  ،وإصةدار التوصةيات املناسةبة إىل األطةراف
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املتعاقدة اليت يرون أن املوضوع يعنيها  ،أو إصدار حكم يف املوضوع  ،وميكن لاطراف املتعاقدة التشاور مةع
األطةةراف املتعاقةةدة  ،ومةةع اجمللة

اإلقتصةةادى واإلجتمةةاعى لامةةم املتحةةدة  ،ومةةع أع منظمةةة غةةة حكوميةةة

أررى يف احلاالت اليت يرون أن ملل هذه املشاورة ضرورية .
فإذا رأت األطراف املتعاقدة أن الظروف قد بلغةت حةداً رطةةاً لتحليةر هةذا األجةراء فإنة

ةوز دةا أن تةررص

لطرف أو ألطراف متعاقدة بإيقاف التطبيق بالنسبة إىل أع طرف أو أطراف متعاقدة أرةرى مللةل هةذه املزايةا أو
الظروف .

اإللتزامات األررى يف ظل هذه اإلتفاقية كما يرون مناسباً يف تل

وإذا توقف بالفعل تطبيق أية مزية أو التزا خرةر بالنسةبة ألع طةرف متعاقةد  ،يكةون مللةل هةذا الطةرف املتعاقةد
حينئةةذ احلريةةة  -يف وقةةت ال يزيةةد عةةن سةةتو يوم ةاً مةةن حةةدو

هةةذا اإلجةةراء  -أن يقةةد إرطةةاراً مكتوب ةاً إىل

السكرتة التنفيذع لاطراف املتعاقدة بعزم على اإلنسحاب من هذه اإلتفاقية و يسرع هذا اإلنسحاب يف اليةو
الستو التالي لتارييف تسلم ملل هذا اإلرطار.

اجلزء الثالث
املادة ( ) 19
التطبيق اإلقليمي
املرور عرب احلدود
اإلحتادات اجلمركية  -مناطق التجارة احلرة
 - 3تطبق أحكا هةذه اإلتفاقيةة علةى األقةاليم اجلمركيةة العامليةة لاطةراف املتعاقةدة وعلةى أع أقةاليم أرةرى
تكون اإلتفاقية بالنسبة دا قد مت قبودا يف ظل املادة  87أو تكون مطبقة يف ظل املادة  00أو طبقاً لحلوتوكةول
التطبيةةق املؤقةةت  ..وتعامةةل كةةل مةةن هةةةذه األقةةاليم اجلمركيةةة ( ،مةةن ناحيةةة أغةةراض التطبيةةق اإلقليمةةي دةةذه
اإلتفاقية فحسب)  ،كما لو كانت طرفاً متعاقداً  ،بشةرط أال تفسةر نصةوت هةذه اإلتفاقيةة بهنهةا تنشةل أيةة حقةوق أو
التزامات كاليت بو إقليمو مجركيو أو أكلر تكون اإلتفاقيةة بالنسةبة دةا قةد مت قبودةا يف ظةل املةادة ( )87أو
تكون مطبقة يف ظل املادة ( )00أو طبقاً لحلوتوكول التطبيق املؤقت بواسطة طرف متعاقد واحد .
 - 8ألغةةراض هةةذه اإلتفاقيةةة  ،يقصةةد بةةاإلقليم اجلمركةةي أع إقلةةيم توجةةد تعريفةةات منفصةةلة أو قةةوانو أرةةرى
للتجارة تساعد على إستمرار جزء جوهرع من جتارة ذل

اإلقليم مع األقاليم األررى ..

 - 0الينبغى تفسة هذه اإلتفاقية بهنها متنع :
أ  -املزايا املمنوحة من أع طرف متعاقد إىل األقطار اجملاورة بغرض تسهيل املرور عحل احلدود.
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ب  -املزايا املمنوحة إىل التجارة مع اإلقليم احلر لة ( تريسةتا ) مةن األقطةار املالصةقة لةذل
تتعارض تل

اإلقلةيم بشةرط أال

املزايا مع معاهدات السال اليت نتجت عن احلرب العاملية اللانية .

 - 1تقر األطراف املتعاقدة بالرغبة يف زيادة حرية التجارة عن طريق التنمية  -من رةالل إتفاقيةات إرتياريةة -
بو إقتصاديات األطراف املتعاقدة يف تل
منطقة التجارة احلرة

ب أن تؤدى إىل تسهيل التجارة من األقاليم املكونةة دةا ولةي

جتارة األطراف املتعاقدة األررى مع تل
 - 4وطبقاً لذل

،

اإلتفاقيات  ..كما تعرتف أيضاً بهن اددف مةن اإلحتةاد اجلمركةي أو
إىل إقامةة عوائةق أمةا

األقاليم .

ب أال متنع نصوت هذه اإلتفاقية من إنشاء إحتاد مجركي أو منطقة جتارة حرة أو إبةرا

إتفاق مؤقت يهدف إىل إنشاء إحتاد مجركي أو منطقة جتارة حرة بو أقاليم األطراف املتعاقدة بشرط أن :
أ  -فيما ي تعلق بإحتاد مجركي  ،أو إتفاق مؤقةت يةؤدى إىل تكةوين إحتةاد مجركةي فةإن الضةرائب والتنظيمةات
األررى اخلاصة بالتجارة اليت تفرض عند إنشاء ملل ذل
أطراف متعاقدة ليست أطراف يف ملل ذل

اإلحتاد أو اإلتفةاق املؤقةت يف مواجهةة التجةارة مةع

اإلحتاد أو اإلتفاق،

ب أال تكون  -بوج عا  -أعلى أو أشد مةن

العبء العا للضرائب والتنظيمات اخلاصة بالتجارة املطبقة يف األقاليم املكةةونة دا قبل تكةوين ذلة
أو إبرا ذل

اإلحتةاد

اإلتفاق املؤقت حسبما كانت احلالة .

ب  -فيمةةا يتعلةةق مبنطقةةة جتةةارة حةةرة  ،أو إتفةةاق مؤقةةت يةةؤدى إىل تكةةوين منطقةةة جتةةارة حةةرة  ..فةةإن الرسةةو
بالقوانو األررى اخلاصة بالتجارة السارية يف كل من األقاليم املكونة دا واملطبقة عند تكةوين تلة
أو إبرا ذل
ذل

اإلتفاق املؤقت علةى جتةارة أطةةراف متعاقةدة غةة دارلةة يف تلة

اإلتفاق املؤقت ،

بالتجارة املوجودة يف نف

املنطقةة

املنطقةة أو ليسةت أطرافةاً يف

ب أال تكون أعلى أو أشد تقييداً من الضرائب املماثلة والتنظيمةات األرةرى اخلاصةة
األقاليم املكونة دا قبل تكوين منطقة التجارة احلرة  ،أو اإلتفاق املؤقت  ،حسةبما

كانت احلالة .
ج  -أع إتفاق مؤقت مشار إلي يف الفقرتو الفرعيتو (أ) و (ب)
اإلحتاد اجلمركي أو تل

ب أن يتضةمن رطةة وجةدوالً لتكةوين ذلة

املنطقة احلرة للتجارة يف رالل فرتة معقولة من الوقت .

 -7إذا اقرتح طةرف متعاقةد  -طبقةاً ملتطلبةات الفقةرة الفرعيةة (( )4أ)  ..أن يرفةع أع فئةة ضةريبة مبةا ال يتفةق مةع
أحكا املادة ( ، )8فيجب تطبيق اإلجراء املذكور باملادة ( .. )81وفى حالة النص على تسوية تعويضةية ،

ةب

أن يؤرذ يف احلسبان التعويض الةذع سةبق تقدمية فعةال عةن طريةق الت فيضةات الةيت مت إجرائهةا يف الضةريبة
املماثلة لباقي أعضاء اإلحتاد .
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 -6أ -

ةةب علةةى أع طةةرف متعاقةةد يقةةرر الةةدرول يف إحتةةةةةاد مجركةةي أو منطقةةةة جتةةارة حةةرة  ،أو يف إتفةةاق

مؤقت يؤدى إىل تكوين ملل ذل
تل

اإلحتاد أو املنطقة  ،أن خيطةر فةوراً األطةراف املتعاقةدين وأن يقةد إلةيهم

البيانات املتعلقة باإلحتاد أو املنطقة املقرتحة لتمكينهم من إصدار التقارير والتوصيات اليت جتدها مناسةبة

إىل األطراف املتعاقدة .
ب  -إذا وجد األطراف املتعاقدين  ،بعد قيامهم بدراسة اخلطة واجلةدول الةذين يتضةمنهما إتفةاق مؤقةت مشةار
إلي يف الفقرة ( ، )4وأثناء املشاورة مع أطراف ذل
طبقاً ألحكا الفقرة الفرعية (أ)  ،إن ذل

االتفةاق ومةع األرةذ يف احلسةبان البيانةات املتاحةة لةديهم

اإلتفاق لن ينتج عن تكةوين إحتةاد مجركةي أو منطقةة جتةارة حةرة يف

رةةالل الفةةرتة اةةةددة بواسةةطة األطةةراف يف ذل ة

اإلتفةةاق أو أن تل ة

األطراف املتعاقدة إصدار التوصيات إىل أطراف ذل

اإلتفاق  .و ب أال تقةو األطةراف بالتمسة

تبعاً للحالة  -ذل

الفةةرتة تعتةةحل غةةة معقولةةة  ،فةةإن علةةى

اإلتفاق إذا كانوا غة مستعدين لتعديل طبقاً دذه التوصيات .

ج  -أع تغةةية جةةوهرع يف اخلطةةة واجلةةدول املشةةار إليهمةةا يف الفقةةرة (( )4ج)
املتعاقدة اليت

أو بتنفيةذ -

ةةب إبالغةة إىل األطةةراف

وز دا مطالبة األطراف املتعاقةدة املعنيةة بةإجراء مشةاورة معهةم إذا كةان التغةية يبةدو بهنة قةد

يعرقل أو يؤرر بدون داع تكوين اإلحتاد اجلمركي أو منطقة التجارة احلرة .
 - 1ألغراض هذه اإلتفاقية :
أ  -يقصد باإلحتاد اجلمركي إستبدال إقليم مجركي مفرد بإقليمو مجركيو أو أكلر حبيث أن :
 - 3الرسو والقواعد األررى املقيدة للتجارة يتم إلغائها فيما يتعلق بصفة جوهرية جبميع التجارة بةو األقةاليم
املكونة لقإحتاد أو على األقل فيما يتعلق بصفة أساسية مبجمل التجارة يف املنتجات ذات نشهة تلة

األقةاليم (

عدا ما تقتضي الضرورة من الرسو واللوائح املسموح بها يف ظل املواد {(.})83( )34( )31( )30( )38( )33
 - 8طبقا ألحكا الفقرة ( ، )1تطبق بصفة جوهرية نف

الرسو والقواعد األررى اخلاصة بالتجارة بواسةطة كةل

من األعضاء يف اإلحتاد على جتارة األقاليم الغة منضمة إىل اإلحتاد.
ب  -يقصةةد مبنطقةةة التجةةارة احلةةرة وموعةةة مةةن اثةةنو أو أكلةةر مةةن األقةةاليم اجلمركيةةة حيةةث تكةةون الرسةةو
والقواعد األررى املقيدة للتجارة  ،فيما عدا  -ما تقتضي الضرورة  -من تلة

املسةموح بهةا يف ظةل املةواد {

( )34( )31( )30( )38( )33و ( } )83قد ألغيت بصفة جوهرية علةى ومةل التجةارة بةو األقةاليم املكونةة دةا يف
املنتجات ذات منشه تل

األقاليم .
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 - 1التفضيالت املشار إليها يف الفقةرة ( )8مةن املةادة األولةي
جتارة حرة ولكن

ةب أال تتةهثر بتكةوين إحتةاد مجركةي أو منطقةة

ةةوز إلغائها أو تعديلها عن طريق إجراء مفاوضات مع األطراف املتعاقدة اليت تهثرت بذل

.

و ب أن يطبق إجراء املفاوضات هذا مع األطراف املتعاقدة املعنية  -علةى وجة اخلصةوت  -بالنسةبة إللغةاء
التفضيالت الالز ملطابقتها مع األحكا الواردة بالفقرة (( )1أ) والفقرة (( )1ب) .
- 33

وز لاطراف املتعاقدة املوافقة بهغلبية ثللي األعضاء على إقرتاحات ال تتفق متاما مع متطلبات الفقةرات

من ( )4إىل ( ، )1بشرط أن تؤدى تل
تل

اإلقرتاحات إىل تكوين إحتاد مجركي أو منطقة جتارة حرة طبقاً ملفهةو

املادة .

 - 33مع األرذ يف احلسبان الظروف اإلستلنائية الناشئة من إنشاء كل من ادند وباكستان كةدولتو مسةتقلتو ،
وإعرتافاً حبقيقة أنهما كانةت مكةونو لوحةدة إقتصةادية ملةدة طويلةة  ،فةإن األطةراف املتعاقةدة توافةق علةى أن
أحكا هذه اإلتفاقية
أس

ب أال متنع هاتو الدولتو من الةدرول يف إقامةة عالقاتهمةا التجاريةة املشةرتكة علةى

نهائية .

 -38على كل طرف متعاقد أن يت ذ كل اإلجراءات املعقولة  -كلما كان ذل

كنةاً  -لضةمان مراعةاة أحكةا

هذه اإلتفاقية بواسطة احلكومات اإلقليمية واةلية والسلطات يف دارل إقليم .

املادة ( ) 15
العمل املشرتك للدول املتعاقدة
 - 3على

للي األطراف املتعاقدة أن يتقابلوا من وقت آلرر لغرض تنفيذ أحكةا هةذه اإلتفاقيةة الةيت تتضةمن

العمل املشرتك  ،وبصفة عامة بهدف تسهيل تنفيذ وحتقيةق أهةداف هةذه اإلتفاقيةة  ..وحيلمةا أشةة إىل ذلة

يف

هذه اإلتفاقية لاطراف املتعاقدة الذين يقومون بعمل مشرتك فهم يعتحلون أطرافاً متعاقدين فيها .
 - 8يطلب من سكرتة عا األمم املتحدة عقد اإلجتماع األول لاطراف املتعاقدة ،و الذع

ب إنعقةاده قبةل

أول مارس . 3111
 - 0يسمح لكل طرف متعاقد بصوت واحد يف مجيع إجتماعات األطراف املتعاقدة .
 - 1فيما عدا ما ينص علي يف مكان خرر من هذه اإلتفاقية ،

ب أن تؤرذ قرارات األطراف املتعاقةدة بهغلبيةة

األصوات .
 -4يف الظروف اإلستلنائية الغةة منصةوت عليهةا يف مكةان خرةر مةن هةذه اإلتفاقيةة ،

ةوز لاطةراف املتعاقةدة

إعفاء إلتزا مفروض على طرف مت عاقد مبوجب هذه اإلتفاقيةة  ،بشةرط أن يوافةق علةى ملةل هةذا القةرار بهغلبيةة
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ثللي األصوات علةى أن تشةمل تلة

األغلبيةة أكلةر مةن نصةف األطةراف املتعاقةدة  ،و ةوز لاطةراف املتعاقةدة

مبلل هذا التصويت أن تقو بة - :
 - 3حتديد درجات معينة من الظةروف اإلسةتلنائية الةيت

ةب أن تطبةق بالنسةبة دةا مسةتلزمات تصةويت أرةرى

لقإعفاء من إلتزامات .
 - 8تعيو احلالة اليت قد يكون فيها ضرورياً تطبيق هذه الفقرة الفرعية .

املادة ( ) 14
القبول والتنفيذ والتسجيل
 - 3تارييف هذه اإلتفاقية هو يو  03أكتوبر سن . 3116
 - 8تكون هذه اإلتفاقية مفتوحةة للقبةول مبعرفةة أع طةرف متعاقةد كةان يف أول مةارس  3144طرفةاً متعاقةداً أو
متفاوضاً لغة اإلنضما إىل هذه اإلتفاقية .
 - 0تودع هذه اإلتفاقية  ،املوضوعة يف نةص إجنليةزع أصةلى واحةد ونةص فرنسةي أصةلى واحةد وكةال النصةو
معتمةةدان  ،لةةدى السةةكرتة العةةا ديئةةة األمةةم املتحةةدة الةةذع يقةةو بةةدوره بإرسةةال نسةةيف معتمةةدة إىل مجيةةع
احلكومات املعنية .
 - 1على كةل دولةة تقبةل هةذه اإلتفاقيةة أن تةودع وثيقةة القبةول طةرف السةكرتة التنفيةذع لاطةراف املتعاقةدة
الذع يقو بإرطار مجيع احلكومات املعنية بتارييف إيداع كل وثيقة قبول وبتةارييف وضةع هةذه اإلتفاقيةة موضةع
التنفيذ طبقاً للفقرة السادسة من هذه املادة .
 - 4أ  -كل حكومة تقبل هذه اإلتفاقية إمنا تفعل ذل
مسةةئولية دوليةةة  ،مةةع إسةةتلناء تلة

بالنسبة إلقليمها اةلى واألقاليم األررى اليت دا عليها

األقةةاليم اجلمركيةةة املنفصةةلة حيةةث أن هةةذه األرةةةة عليهةةا إرطةةار السةةكرتة

التنفيذع لاطراف املتعاقدة عند وقت قبودا .
ب  -ميكن أليةة حكومة قامت بذل

اإلرطار إىل السكرتة التنفيذع يف ظل اإلستلناءات املنصوت عليهةا يف

الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة  ،أن تعلن يف أع وقت السكرتة التنفيذع بهن قبودةا يكةون سةارياً بالنسةبة ألع
إقلةيم مجركةي منفصةةل أو أقةاليم مسةتلناة  ،ويكةةون هةذا اإلعةالن نافةةذ املفعةول يف اليةو الةةلالثو التةالي ليةةو
إستال اإلعالن املذكور مبعرفة السكرتة التنفيذع .
ج  -إذا كان أع من األقاليم اجلمركية واليت كان قد قبل عنها أحد األطراف املتعاقةدة هةذه اإلتفاقيةة  ،يتمتةع
بإستقالل كامل بالنسبة إلدارة عالقات التجارية اخلارجية وغةها مةن األمةور األرةرى املنصةوت عليهةا يف هةذه
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اإلتفاقية  ،فإن ملل تل

األقاليم تعتحل طرفاً متعاقداً بناء على تصديق عن طريةق تصةريح يقدمة الطةرف املتعاقةد

املسئول يقرر في احلقيقة املذكورة أعاله .
 - 7توضع هةذه اإلتفاقيةة موضةع التنفيةذ  ،يف نطةاق احلكومةات الةيت قبلتهةا  ،يف اليةو الةلالثو التةالي لليةو
الذع أودعت في وثائق القبول لدى السكرتة التنفيذع لاطراف املتعاقدة  ،بالنيابةة عةن احلكومةات املدرجةة
يف امللحق (هة) اليت تكون أقاليمها  % 14من إمجالي التجارة اخلارجية ألقاليم تلة
لعامود النسب املئوية املوضح يف ذلة

احلكومةات دتسةبة طبقةاً

امللحةق  ..وتكةون وثيقةة القبةول ألع مةن احلكومةات األرةرى نافةذة

املفعول يف اليو اللالثو التالي لليو الذع تودع في تل

الوثيقة .

 - 6يعهد إىل األمم املتحدة بتسجيل هذه اإلتفاقية مبجرد درودا حيز التنفيذ .

املااادة ( ) 11
وقف أو سحب اإلمتيازات
يكون أع طرف متعاقد حراً يف أع وقت يف أن يوقف أو يسةحب كليةاً أو جزئيةاً ،أع إمتيةاز منصةوت علية يف
اجلدول املناسب امللحق بهذه اإلتفاقية ،والذع حيدد ذل

الطرف املتعاقد ،أن قةد مت التفةاوض مبةدئياً فيمةا

يتعلق ب مع حكومة ا تصبح بعد  ،أو توقفت عن أن تكون طرفاً متعاقداً يف اإلتفاقية .
وعلى الطرف املتعاقد الذع يت ذ ملل هذا اإلجراء أن خيطر األطراف املتعاقدة وأن يقةو -عنةد الطلةب -
بالتشاور مع األطراف املتعاقدة اليت دا مصلحة أساسية يف املنتج املعو .

املاادة ( ) 19
تعــديــل اجلـداول
 - 3يف أول يو من كل فرتة ثةال

سةنوات  ،الفةرتة األوىل تبةدأ مةن  3ينةاير  ( 3141أو يف أول يةو مةن أع

فرتة أررى قد تتقرر من قبل األطراف املتعاقدة بهغلبيةة ثللةي األصةوات ) فإنة حيةق للطةرف املتعاقةد( ،والةذع
سيشةار إلية يف هةةذه املةةادة بةةة " الطةةرف املتعاقةةد مقةةد الطلةةب" )  ،بواسةةطة التفةةاوض واإلتفةةاق مةةع أع طةةرف
متعاقد بدأت معة املفاوضةات حةول هةذا اإلمتيةاز  ،ومةع أع طةرف متعاقةد خرةر تقةرر األطةراف املتعاقةدة أن لة
مصلحة توريد رئيسية ( والذع سيشةار إلية يف هةذه املةادة مةع نةوعو سةابقو مةن األطةراف املتعاقةدة  ،إضةافة
للطرف املتعاقد مقد الطلب بة " األطراف املتعاقةدة املعنيةة بشةكل رئيسةي") وختضةع للمشةاورة مةع أع طةرف
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متعاقةةد خرةةر حتةةدده األطةةراف املتعاقةةدة لتكةةون لة مصةةلحة فعليةةة يف ملةةل هةةذا اإلمتيةةاز  ،أن يعةةدل أو يسةةحب
اإلمتياز الوارد يف اجلدول اخلات امللحق بهذه اإلتفاقية .
 - 8وفى ملل هذه املفاوضات واإلتفاق ،واليت قد تتضمن نصاً لتسوية تعويضية فيما يتعلق باملنتجةات األرةرى ،
ب على األطراف املتعاقدة املعنية أن حتةاول احلفةاظ علةى املسةتوى العةا لقإمتيةازات املتبادلةة وذات

فإن

الفائدة املشرتكة حبيث ال تقل تفضيال بالنسةبة للتجةارة عةن تلة

املنصةوت عليهةا يف هةذه اإلتفاقيةة قبةل ملةل

هذه املفاوضات.
 - 0أ  -إذا تعذر على " األطراف املتعاقدة املعنية بشكل أساسي " التوصةل إىل إتفةاق فيمةا بيةنهم قبةل  3ينةاير
 3141أو قبل إنقضاء الفرتة املبينة يف الفقرة ( )3من هذه املادة ،فةإن الطةرف املتعاقةد الةذع يعتةز تعةديل أو
سحب اإلمتياز سيكون حراً فيما يفعل ،وإذا مت ذل

اإلجراء فإن أع من األطةراف املتعاقةدة الةذع أجةرى معة

التفاوض بشهن هذا اإلمتياز أو أع مةن األطةراف املتعاقةدة اةةددة الةيت تتمتةع مبقتضةى الفقةرة ( )3مبصةلحة
توريد رئيسية وأع من األطراف املتعاقدة اليت تتمتع مبقتضى الفقةرة ( )3مبصةلحة حقيقيةة ،يكةون عندئةذ حةراً،
على أن يكون ذل

لي

قبل مضةى سةتة أشةهر علةى إختةاذ ذلة

اليت مت التفاوض بشهنها مع الطرف املتعاقد مقد الطلب وذل

اإلجةراء يف أن يسةحب اإلمتيةازات املماثلةة
بعد مضى  03يوما على تارييف إسةتال األطةراف

املتعاقدة إلشعار السحب املشار إلي .
ب  -وإذا مت التوصل إىل إتفاق بو األطراف املتعاقةدة ولكةن أحةد األطةراف املتعاقةدة الةيت تتمتةع مبقتضةى
الفقرة ( )3من هذه املادة مبصلحة حقيقة ا يرضى بذل

اإلتفاق ،فإن ذل

بعد مضى أكلر من ستة أشةهر علة ى إختةاذ اإلجةراء مبقتضةى ذلة
التعةةاون بشةةهنها مةةع الطةةرف املتعاقةةد مقةةد الطلةةب وذل ة
املتعاقدة إلشعار السحب ذل
-1

الطرف املتعاقد يكون حةراً  ،لةي

اإلتفةاق  ،يف أن يسةحب إمتيةازات

اثلةة مت

بعةةد إنقضةةاء  03يوم ةاً علةةى تةةارييف إسةةتال األطةةراف

.

ةةوز لاطةةراف املتعاقةةدة ،يف أع وقةةت كةةان  ،وفةةى ظةةروف راصةةة أن تفةوض أحةةد األطةةراف املتعاقةةدة

بالدرول يف مفاوضات لتعديل أو سحب إمتيةاز متضةمن يف اجلةدول اخلةات امللحةق بهةذه اإلتفاقيةة وخيضةع
ذل
أ-

لقإجراءات والشروط التالية :
ب إجراء ملل تل

املفاوضات أو أية مشاورات تتعلق بها وفقاً لنصوت الفقرتو ( )3و ( )8من هذه املةادة

.
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ب-

ب تطبيةق بنةود الفقةرة ( 0ب) مةن هةذه املةادة يف حةال التوصةل إىل إتفةاق بةو األطةراف املتعاقةدة

املعنية بصفة رئيسية .
ج  -إذا تعةةذر علةةى األطةةراف املتعاقةةدة املعنيةةة بصةةفة رئيسةةية التوصةةل إىل إتفةةاق بينهةةا رةةالل سةةتو يومةاً بعةةد
التفويض بةإجراء املفاوضةات أو رةالل فةرتة أطةول كمةا قةد حتةددها األطةراف املتعةةةاقدة  ،فإنة

ةوز للطةرف

املتعاقد مقد الطلب إحالة القضية إىل األطراف املتعاقدة .
د  -ولدى إحالة القضية فإن يتوجب على األطراف املتعاقدة بصفة فورية دراسةة القضةية ورفةع وجهةات نظةرهم
إىل األطراف املتعاقدة املعنية بصفة رئيسية يقصد التوصةل إىل تسةوية للموضةوع

ةب تطبيةق بنةود الفقةرة ()0

(ب) مبلابة إتفاق مت التوصل إلية بةو األطةراف املتعاقةدة املعنيةة بصةفة رئيسةية  ..وإذا مت التوصةل إىل تسةوية
املوضوع ،

ب تطبيق بنةود الفقةرة (( )0ب) مبلابةة إتفةاق مت التوصةل إلية بةو األطةراف املتعاقةدة املعنيةة

بصفة رئيسية  ،وإذا تعذر التوصل إىل تسوية للموضوع بو األطراف املتعاقدة املعنيةة بصةفة رئيسةية فةإن الطةرف
املتعاقد مقد الطلب يكون حراً يف تعديل أو سحب اإلمتياز مةا ا تقةرر األطةراف املتعاقةدة بةهن ذلة
املتعاقد مقد الطلةب قةد فشةل يف تقةديم تعةويض مالئةم  ،وفةى حةال إختةاذ ملةل ذلة

الطةرف

اإلجةراء فةإن أع مةن

األطراف املتعاقدة الةذع مت التفةاوض معة بشةهن اإلمتيةاز أو أع مةن األطةراف املتعاقةدة الةيت تتمتةع مبقتضةى
الفقرة (( )1أ) مبصلحة توريد رئيسية أو أع من األطراف املتعاقدة الةيت تتمتةع مبقتضةى الفقةةةرة (( )1أ) مبصةلحة
ب أن يكون حراً يف سحب أو تعديل اإلمتيازات املماثلة اليت مت التفاوض بشهنها مع الطةرف مقةد

حقيقية ،
الطلب وذل
-4

بعد إنقضاء ثالثو يوماً على تارييف إستال األطراف املتعاقدة إلشعار السحب املشار إلي .

ةوز للطةرف املتعاقةةد قبةل تةارييف  3ينةةاير  3141وقبةل نهايةةة أيةة مةدة دةةددة يف الفقةرة ( )3أن خيتةةار

التحف على حق  ،لفرتة املدة القادمة  ،يف تعديل اجلدول اخلات وفقةاً إلجةراءات الفقةرة ( )3حتةى ( ، )0مةع
إرطار األطراف املتعاقدة بذل

 ،وإذا ا رتار الطةرف املتعاقةد ذلة

 ،فإنة حيةق لاطةراف املتعاقةدة األرةرى

أثناء املدة نفسها أن تعدل أو أن تسحب  -وفقاً لقإجراءات نفسها  -اإلمتيازات اليت أجريةت بشةهنها املفاوضةات
مع ذل

الطرف املتعاقد .

املادة (  ) 19مكرر
مفاوضات التعريفـــة
 - 3تقر األطراف املتعاقدة بهن الرسو اجلمركية غالباً ما تشكل عوائقاً جسيمة يف وج التجارة وأن املفاوضةات
الةةيت جتةةرى علةةى أسةة

مسةةاعدة متبادلةةة ومشةةرتكة وادادفةةة إىل الت فةةيض الفعلةةي للمسةةتوى العةةا للرسةةو
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اجلمركية وغةها من النفقات املفروضة علةى الةواردات والصةادرات وراصةة ختفةيض الرسةو اجلمركيةة العاليةة
واليت تضعف حركة اإلستةاد وحتةى بكمياتة الضةئيلة  ،وهةذه املفاوضةات الةيت تراعةي أهةداف هةذه اإلتفاقيةة
وحاجات األطراف املتعاقدة املتباينة  ،هي يف غاية األهمية لتوسيع التجارة الدولية ،دذا فإن

ةوز لاطةراف

املتعاقدة أن ترعى ملل هذه املفاوضات من حو آلرر .
-8أ-

وز إجراء املفاوضات مبوجب هذه املادة على أس

إرتياريةة لسةلعة  -بسةلعة أو تطبيةق اإلجةراءات

القضائية كما قد تتفق علي األطةراف املتعاقةدة املعنيةة  ..وأن ملةل هةذه املفاوضةات ميكةن أن توجة لت فةيض
الرسةةو أو تلبيةةت الرسةةو عنةةد مسةةتويات معنيةةة أو التعهةةد بةةهن الرسةةو الفرديةةة لكةةل دولةةة أو معةةدالت الرسةةو
املفروضة على فئات معينةة لةبعض املنتجةات

ةب أن ال تتجةاوز املعةدالت اةةددة  ..و أن إجةراء احلةد مةن

زيادة الرسو املن فضة أو معاملة اإلعفاء من الرسةو  ،يف املبدأ ،

ب أن ينظر إلي مبلابة إمتياز مساو بالقيمةة

لت فيض الرسو العالية .
ب  -تعةةرتف األطةةراف املتعاقةةدة بةةهن جنةةاح املفاوضةةات متعةةددة األطةةراف يعتمةةد عموم ةاً علةةى إشةةرتاك مجيةةع
األطراف املتعاقدة واليت ترتبط فيما بينها مبقادير معينة من جتارتها اخلارجية .
-0

ب إجراء املفاوضات على أساس يتيح فرصة لارذ بعو اإلعتبار ما يلي :

أ  -إحتياجات األطراف املتعاقدة املستقلة وصناعاتها الش صية .
ب  -إحتياجات الدول النامية إلسةت دا أكلةر مرونةة للحمايةة اجلمركيةة وذلة

مبسةاعدة تنميتهةا اإلقتصةادية و

االحتياجات اخلاصة دذه الدول بفرض رسو مجركية ألغراض الدرل و
ج  -مجيةع الظةروف األرةةرى الةيت تتصةل بهةةا مبةا فيهةةا املاليةة والتنميةة واإلسةةرتاتيجية واإلحتياجةات األرةةرى
لاطراف املتعاقدة املعنية .

املادة ( ) 11
عالقة هذه اإلتفاقية مبيثاق هافانا
 - 3تتعهد األطراف املتعاقدة بكامل سلطاتها التنفيذية مبراعةاة املبةادئ العامةة للفصةول مةن ( )3إىل ( )7ضةمناً
والفصل ( )1من ميلاق هافانا بشهن قبودا ب وفقاً لقإجراءات الدستورية لديها.
-8

ب تعديل اجلزء اللاني من هذه اإلتفاقية يف اليو الذع يدرل في ميلاق هافانا حيز التنفيذ.
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 - 0إذا ا يدرل ميلاق هافانا حيز التنفيذ حتى نهاية  03سةبتمحل  3111فإنة
اإلجتماع قبل  03ديسمحل  3111لقإتفاق حول ما إذا كان

ةب علةى األطةراف املتعاقةدة

ةب تعةديل هةذه اإلتفاقيةة أو إحلاقهةا مبالحةق أو

اإلبقاء عليها كما هي .
 - 1إذا كةةان ميلةةاق هافانةةا يف أع وقةةت سةةيتوقف العمةةل بة فإنة يتوجةةب علةةى األطةةراف املتعاقةةدة اإلجتمةةاع
بالسرعة املمكنة لقإتفاق حول ما إذا كان
أثناء إنتظار ذل

ب تعديل هذه اإلتفاقية أو إحلاقها مبالحق أو اإلبقاء عليهةا  ..وفةى
ب أن يسرع العمةل بة مةن جديةد شةريطة أن

اإلتفاق  ،فإن اجلزء اللاني من هذه اإلتفاقية

تستبدل نصوت اجلزء اللاني غة املادة ( )80بالشكل الذع ظهرت بة خنةذاك يف ميلةاق هافانةا  ،وشةريطة أن ال
يلز أع طرف متعاقد بهية نصوت ا تلزم يف الوقت الذع توقف في العمل مبيلاق هافانا .
 - 4إذا ا يقبل أع من األطراف املتعاقدة مبيلاق هافانا يف الوقت الذع درل فية حيةز التنفيةذ فإنة
على األطةراف املتعاقةدة أن جتتمةع لقإتفةاق حةول مةا إذا كةان
وذل

إذا كانت هذه اإلتفاقية تؤثر على العالقات ما بو ذل

وفى أثناء إنتظار ذل

اإلتفاق فإن

ةب تعةديل أو إحلةاق مالحةق دةذه اإلتفاقيةة

الطرف املتعاقد واألطةراف املتعاقةدة األرةرى ..

ب استمرار العمل بنصوت اجلزء اللاني دذه اإلتفاقية بةو ذلة

املتعاقد واألطراف املتعاقدة األررى وذل

ةب

الطةرف

مع نصوت الفقرة ( )8من هذه اإلتفاقية .

 - 7إن األطراف املتعاقدة األعضاء يف منظمة التجةارة الدوليةة سةوف ال تطبةق أحكةا هةذه اإلتفاقيةة بطريقةة
تهةةدف إلةةي وقةةف العمةةل بةةهع مةةن نصةةوت ميلةةاق هافانةةا  ..وإن تطبيةةق املبةةدأ الضةةمين دةةذه الفقةةرة ألع مةةن
األطراف املتعاقدة والذع لي

عضواً يف منظمة التجارة الدوليةة

ةب أن خيضةع لقإتفةاق وفقةاً للفقةرة ( )4مةن

هذه املادة .

املااادة ( ) 31
تعـــديـــالت
 - 3مةةا ا يةةرد نةةص للتعةةديل يف أع مكةةان مةةن هةةذه اإلتفاقيةةة  ،فةةإن تعةةديالت نصةةوت اجلةةزء األول مةةن هةةذه
اإلتفاقيةةة أو نصةةوت املةةادة ( )81أو نصةةوت هةةذه املةةادة
املتعاقدة بها  ،وغة ذل
وبعد ذل
-8

ةةب أن تصةةبح نافةةذة لةةدى قبةةول مجيةةع األطةةراف

من تعديالت على هذه اإلتفاقية اليت قبلت بها ،لدى قبةول ثللةي األطةراف املتعاقةدة

تعتحل نافذة لكل طرف متعاقد لدى قبول بالتعديل .
ب على أع طرف متعاقد يقبل بتعديل ما على هذه اإلتفاقية أن يودع أداة قبولة لةدى السةكرتة العةا

لامم املتحدة رالل الفرتة اليت قةد حتةددها األطةراف املتعاقةدة،
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ةوز لاطةراف املتعاقةدة أن تقةرر بةهن أع

تعديل أصبح نافذاً مبوجب هذه املادة ،هو من النوع الذع إذا ا يقبل ب أع من األطةراف املتعاقةدة رةالل
مةةدة حتةةددها األطةةراف املتعاقةةدة ،فةةإن ذلة

الطةةرف املتعاقةةد

ةةب أن يكةةون حةةراً يف اإلنسةةحاب مةةن هةةذه

اإلتفاقية أو البقاء طرفاً متعاقداً فيها بإتفاق كافة األطراف املتعاقدة.

املادة ( ) 39
اإلنسحاب
ةةوز ألع طةةرف متعاقةةد اإلنسةةحاب مةةن هةةذه اإلتفاقيةةة أو

ةةوز لة اإلنسةةحاب بصةةفة مسةةتقلة نيابةةة عةةن أع مةةن

األقاليم اجلمركية املنفصلة والذع يكون الطرف املتعاقد مسئوال عن دوليةاً والةذع مبةرور الةزمن سيحصةل علةى
سيادت الكاملة يف تسية عالقات التجارية اخلارجية وغةها من األمور املنصوت عليها يف هذه اإلتفاقية  ،ودون
أن ميلل هذا اإلنسةحاب مساسةاً لنصةوت الفقةرة ( )38مةن املةادة ( )31أو املةادة ( )80أو الفقةرة ( )8مةن املةادة
(. )03
ويصبح هذا اإلنسحاب نافذ املفعول لدى إنقضاء ستة أشةهر علةى تةارييف إسةتال سةكرتة عةا األمةم املتحةدة
إلشعار اإلنسحاب الكتابي .

املادة ( ) 31
األطراف املتعاقدة
 - 3يقصد باألطراف املتعاقدة على هذه اإلتفاقية تل

احلكومات الةيت تطبةق نصةوت هةذه اإلتفاقيةة مبقتضةى

املادتو( )87أو ( )00أو مبا يتفق وبروتوكول التطبيق املؤقت.
 - 8يف أع وقت بعد درول هذه اإلتفاقية حيةز التنفيةذ وفقةاً للفقةرة ( )7مةن املةادة ( )87فإنة حيةق لاطةراف
املتعاقدة اليت قبلت بهذه اإلتفاقية وفقاً للفقرة ( )1مةن املةادة ( )87أن تقةرر بةهن أع طةرف متعاقةد ا يقبةل بهةا
ب أن يتوقف كون طرف متعاقد .

املادة ()33
اإلنضمام
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وز ألع دولة ليست طرفاً يف هذه اإلتفاقية أو ألع دولةة تتصةرف نيابةة عةن إقلةيم مجركةي مسةتقل وسيحصةل
على سيادت التامة يف تسية عالقات التجارية اخلارجية وغةها من األمور املنصوت عليها يف هةذه اإلتفاقيةة أن
تنضةةم إىل هةةذه اإلتفاقيةةة لنفسةةها أو نيابةةة عةةن ذل ة

اإلقلةةيم وفق ةاً لشةةروط يةةتم اإلتفةةاق عليهةةا بةةو تل ة

الدولةةة

واألطراف املتعاقدة  ..و ب أن تؤرذ قرارات األطراف املتعاقدة مبوجب هذه الفقرة بهغلبية ثللةي األصةوات
.

املااادة ( ) 39
املالحـــــــق
إن مالحق هذه اإلتفاقية تعتحل مبوجب هذه املادة جزء ًا متمماً دذه اإلتفاقية .

املادة ( ) 35
عدم تطبيق اإلتفاقية بني بعض األطراف املتعاقدة
 -3إن هذه اإلتفاقية  ،أو كبدالً عنها املادة اللانية من هذه اإلتفاقيةة ،

ةب أن ال تطبةق بةو أع طةرف متعاقةد

وأع طرف متعاقد خرر فيما إذا :
أ -ا يدرل الطرفان املتعاقدان يف مفاوضات حول التعريفة اجلمركية فيما بينهما  ..و
ب -كةان أع مةن األطةةراف املتعاقةدة  ،يف الوقةت الةةذع يصةبح فية طرفةاً متعاقةداً  ،ال يوافةق علةةى ملةل ذلة
التطبيق .
-8

وز لاطراف املتعاقدة أن تعيد النظر يف فعالية هذه املادة يف حةاالت راصةة بنةاء علةى طلةب أع طةرف

متعاقد وأن تعد التوصيات املالئمة .

اجلزء الرابع
التجارة والتنمية
املادة ()34
املبادئ واألهــداف
 -3إن األطراف املتعاقدة :
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أ -إذ تذكر بهن األهداف األساسية دذه اإلتفاقية تتضمن رفع مستويات املعيشة والتنمية املتواصلة إلقتصةاديات
مجيةةع األطةةراف املتعاقةةدة  ،وإذ تةةدرك أن حتقيةةق هةةذه األهةةداف دةةو ملّ ةح بشةةكل رةةات بالنسةةبة لاطةةراف
املتعاقدة النامية .
ب -وإذا تدرك بهن عائدات (مكاسةب) التصةدير دةذا األطةراف املتعاقةدة الناميةة تلعةب دوراً حيويةاً يف تنميتهةا
اإلقتصةةادية وأن نطةةاق هةةذه املسةةاهمة تعتمةةد علةةى األمةةوال الةةيت تةةدفعها األطةةراف املتعاقةةدة الناميةةة لةةبعض
الواردات األساسية وعلى حجم صادراتها وعلى املبال اليت تتلقاها عن هذه الصادرات.
ج -وإذا تالح بهن هناك فجوة واسعة بو مستويات املعيشة يف البلدان النامية وغةها من البلدان.
د -وإعرتافةاً منهةةا بةةهن العمةةل الفةةردع واملشةةرتك أساسةةي لقإسةةراع يف تنميةةة إقتصةةاديات البلةةدان األقةةل تطةةوراً
وحتقق التقد السريع يف مستويات املعيشة يف هذه البلدان .
هة -وإعرتافاً منها بهن التجارة الدولية كوسيلة لتحقيق التقد اإلقتصةادى واإلجتمةاعى

ةب أن تضةبطها قواعةد

وإجراءات تتفق واألهداف املذكورة يف هذه املادة.
و -وإذ تالح أن األطراف املتعاقدة

ب أن تساعد األطراف املتعاقدة النامية يف إست دا إجراءات راصةة

لتعزيز جتارتها وتنميتها.
توافق على ما يلي :
 -8توجد حاجة للتوسع السريع واملدعو لعائدات (مكاسب) التصدير لاطراف املتعاقدة النامية .
 - 0توجد حاجة جلهود إ ابية تكفل لاطراف املتعاقدة الناميةة أن تضةمن نصةيباً دةا يف منةو التجةارة الدوليةة
ويكون مناسباً حلاجات تنميتها اإلقتصادية .
 - 1حيةةث أن أغلبيةةة األطةةراف املتعاقةةدة الناميةةة تةةوىل إعتمادهةةا املتواصةةل علةةى صةةادراتها لةةبعض املنتجةةات
األوليةة علةةى نطةاق دةةدود ،فإنة هنةةاك حاجةة إل ةةاد شةروط تفضةةيلية ومقبولةة علةةى أوسةع نطةةاق

كةن لفةةتح

األسواق العاملية دذه املنتجات  ،وإلستنباط إجراءات تهدف إىل إستقرار وتطوير شروط األسواق العاملية دةذه
املنتجةات مبةا يف ذلة

وعلةى وجة اخلصةوت اإلجةراءات ادادفةة إىل أسةعار مسةتقرة وعادلةة ومتكافئةة والةةيت

تسةةمح بتوسةةيع التجةةارة العامليةةة والطلةةب وبةةالنمو احليةةوع واللابةةت إليةرادات التصةةدير احلقيقيةةة دةةذا البلةةدان
وذل

لتمكنها من توسيع مصادر تنميتها االقتصادية .

 - 4أن التوسع السريع إلقتصاديات األطراف املتعاقدة النامية سيكون ميسراً عن طريق تنويع هيكل إقتصةادياتها
و إبطال إعتمادها املتزايد علةى تصةدير منتجةات أوليةة  ،لةذل
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هنةاك حاجةة للنمةو املتزايةد علةى أوسةع نطةاق

كةن ملنتجةةات األطةةراف املتعاقةةدة الناميةةة املصةنعة ذات األهميةةة التصةةديرية اخلاصةةة إىل األسةةواق يف ظةةل
شروط تفضيلية .
 - 7هناك عالقةات هامةة بةو التجةارة واملسةاعدة املاليةة للتنميةة بسةبب الةنقص املسةتمر يف عائةدات التصةدير
واألرباح األررى لصرف العمالت األجنبية بالنسبة لاطراف املتعاقدة النامية لذل

هناك ضرورة للتعةاون الوثيةق

واملسةةتمر فيمةةا بةةو األطةةراف املتعاقةةدة و وكةةاالت القةةروض الدوليةةة للمسةةاهمة قةةدر املسةةتطاع وبشةةةكل فعةةال
للت فيف من األعباء اليت تتحملها هذه األطراف املتعاقدة النامية يف صاحل تنميتها اإلقتصادية .
 - 6هناك ضرورة للتعاون فيما بو األطراف املتعاقدة وغةها مةن اديئةات الدوليةة وبةو أدوات ووكةاالت نظةا
األمم املتحدة الذع تتعلق نشاطات بالتجارة والتنمية اإلقتصادية للدول النامية .
 - 1أن األطراف املتعاقدة املتقدمة ال تتوقع أع تبادل يف اإلمتيازات يف مفاوضات التجارة بيةنهم لت فةيض أو
إزالة الرسو اجلمركية وغةها من احلواجز لتجارة األطراف املتعاقدة النامية .

املااادة ( ) 31
اإللتزامات
 - 3ينبغي على األطراف املتعاقدة املتطورة وعلى أوسةع نطةاق

كةن  -إال لظةروف إضةطرارية والةيت تةدرل

فيها ظروف قانونية  -أن تعمل على تنفيذ النصوت التالية :
أ  -منح األولويةة العاليةة لت فةيض وإزالةة احلةواجز أمةا املنتجةات ذات األهميةة التصةديرية اخلاصةة لاطةراف
املتعاقدة النامية مبا يف ذل

الرسو اجلمركيةة وغةهةا مةن القيةود والةيت تفةرق بشةكل غةة منطقةي بةو هةذه

املنتجات يف أشكادا األولية واملصنعة.
ب  -اإلحجةةا عةةن فةةرض أو زيةةادة الرسةةو اجلمركيةةة أو احلةةواجز اإلسةةتةادية غةةة الرسةةو اجلمركيةةة علةةى
املنتجات ذات األهمية التصديرية اخلاصة لاطراف املتعاقدة النامية ،
ج -3-اإلحجا عن فرض إجراءات مالية جديدة ،
 -8منح أولوية عالية لت فيض وإزالة اإلجراءات املالية يف أية تسةويات ماليةة  ..والةيت مةن شةهنها إعاقةة أو الةيت
تعوق بشكل ملحوظ منو إستهالك املنتجات األولية يف شكلها اخلةا واملصةنع واملنتجةة بشةكل كلةى أو أساسةي
يف أراضى األطراف املتعاقدة النامية  ،واليت تطبق بشكل ددد على هذه املنتجات.
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 - 8أ  -عندما يتضح عد تنفيذ أع من نصوت الفقرة الفرعيةة (أ) أو (ب) أو (ج) مةن الفقةرة ( )3فإنة

ةب رفةع

األمر إىل األطراف املتعاقدة  ..إما عن طريق الطرف املتعاقد الذع ا ينفذ النصوت املةذكورة أو عةن طريةق
أع طرف متعاقد يهم األمر .
ب  - 3 -علةةى األطةةراف املتعاقةةدة أن  -عنةةدما يطلةةب منهةةا ذل ة

مةةن أع طةةرف متعاق ةد ودون املسةةاس بهيةةة

مشاورات ثنائية قد تكون قائمة  -تتشاور مع الطرف املتعاقد صاحب الشهن ومجيع األطراف املتعاقدة األرةرى
فيما يتعلق بهذا األمر بغية التوصل إىل حلول تعرضي مجيع األطةراف املتعاقةدة املعنيةة وذلة

لتعزيةز األهةداف

املبينة يف املادة . 07
وفى سياق هذه امل شاورات

ةب النظةر يف أسةباب عةد تنفيةذ نصةوت الفقةرات الفرعيةة (أ) أو (ب) أو (ج) مةن

الفقرة (. )3
 - 8مبا أن تنفيذ نصوت الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) للفقرة ( )3عةن طريةق أطةراف متعاقةدة بصةفة مسةتقلة
قةد حيبةذ يف بعةض األحيةان أن يكةون تنفيةذها باإلشةرتاك مةع أطةراف متعاقةدة متطةورة أرةرى فةإن ملةل هةةذه
املشاورات قد تؤدى لتحقيق هذه الغاية.
 - 0أن املشاورات اليت جتريها األطراف املتعاقدة باإلمكان توجيهها  -يف حةاالت مالئمةة  -حنةو التوصةل إىل
إتفاق حول العمل املشرتك لتعزيز أهداف هذه اإلتفاقية كما هو مبو يف الفقرة ( )3من املادة (.)84
 - 0على األطراف املتعاقدة املتطورة :
أ  -أن تبةةذل كةةل جهةةد  ،يف احلةةاالت الةةيت حتةةدد فيهةةا الدولةةة بشةةكل مباشةةر أو غةةة مباشةةر سةةعر إعةةادة البيةةع
للمنتجات املنتجة كلياً أو بشكل أساسي يف أراضى األطراف املتعاقدة النامية  ،لتحاف علةى احلةدود التجاريةة
يف مستويات متساوية .
ب  -أن تولي إهتمامها العملي إلعتماد إجراءات أررى تهدف لفتح نطاق أوسع لتنمية الواردات من األطةراف
املتعاقدة النامية وأن تتعاون ضمن إجراء دولي مالئم دذه الغاية .
ج  -أن تولي إهتماماً راصاً ملصاحل األطراف املتعاقدة النامية عنةدما تةدرس تطبيةق إجةراءات أرةرى مسةموح
به ا مبوجب هذه اإلتفاقية ملواجهة مشاكل راصة و ب إست دا مجيع اإلمكانيات حلل هةذه املشةاكل قبةل
تطبيق ملل تل

اإلجراءات واليت من شهنها أن تؤثر بصفة رئيسية على مصاحل تل

األطراف املتعاقدة .

 - 1تتفق األطراف املتعاقدة النامية على إختةاذ إجةراء مالئةم عنةد تطبيةق نصةوت اجلةزء الرابةع لصةاحل جتةارة
األطراف املتعاقدة النامية األررى  ،إىل أوسةع مةدى يكةون فية ملةل هةذا اإلجةراء متفقةاً مةع تنميتهةا احلاضةرة
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واملستقبلية  ،وإحتياجاتها التجارية واملالية مع األرةذ بعةو االعتبةار تنميةات التجةارة السةابقة  ..إضةافة للمصةاحل
التجارية لاطراف املتعاقدة النامية ككل .
 - 4عند تطبيق اإللتزامات املبينة يف الفقرات ( )3و ( )1يتوجب على كل طةرف متعاقةد أن ميةنح ألع طةرف أو
أطراف متعاقدة معنية فرصة كاملة وفورية للمشاورات مبقتضى اإلجراءات العادية دذه اإلتفاقيةة فيمةا يتعلةق بهيةة
أمر أو صعوبة قد تنشه .

املادة ( ) 39
العمل ( اإلجــراء ) املشـــرتك
 - 3على األطراف املتعاقدة أن تتعاون بصفة مشرتكة ضمن نطاق عمل هذه اإلتفاقيةة وفةى أع نطةاق خرةر كمةا
قد يكون مالئماً ،لتحقيق األهداف الواردة يف املادة (. )07
 - 8وعلى وج اخلصوت ،فإن األطراف املتعاقدة

ب:

أ  -حيث يكةون مالئمةاً  ،أن تت ةذ اإلجةراء  -مبةا يف ذلة

العمةل مةن رةالل ترتيبةات دوليةة  -لتةهمو شةروط

متطورة ومقبولة لدرول املنتجات األولية ذات األهمية اخلاصة للدول النامية إىل األسةواق العامليةة وإسةتنباط
إجةراءات هادفةةة إىل إسةةتقرار وتطةوير شةةروط األسةةواق العامليةة يف هةةذه املنتجةةات مبةا فيهةةا اإلجةةراءات الةةيت
تهدف لتحقيق أسعار مستقرة وعادلة ومتكافئة لصادرات هذه املنتجات .
ب  -أن تسةعى للتعةةاون يف األمةور التجاريةةة والتنميةةة مةع األمةةم املتحةدة وأدواتهةةا و وكاالتهةةا مبةا يف ذلة

أيةةة

مؤسسات ميكن إنشاؤها بناء على توصيات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية .
ج  -أن تشارك يف حتليل رطةط التنميةة وسياسةات األطةراف املتعاقةدة الناميةة وفةى دراسةة التجةارة والعالقةات
املساعدة بقصد إ اد إجراءات عملية لتوسيع تنمية إمكانيات التصدير وتسهيل الدرول لاسةواق العامليةة فيمةا
خيص املنتجات والصناعات املتطورة وأن تسعى للمشاركة املالئمة مع احلكومات واملنظمةات الدوليةة وراصةة
املنظمات ذات العالقة باملساعدة املالية للتنمية اإلقتصادية يف الدراسات املنظمة للتجارة وعالقات املسةاعدة
يف األطراف املتعاقدة النامية بهدف حتقيق حتليل واضح إلمكانيات التصدير ومالمح األسواق وأع إجةراء خرةر
قد يكون ضرورياً .
د  -أن ترعةى وبإسةتمرار تنميةة التجةارة العامليةة مةع اإلشةارة اخلاصةة إىل نسةبة منةو جتةارة األطةراف املتعاقةةدة
النامية وأن تعد التوصيات لاطراف املتعاقدة حيث يكون مالئماً .
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هة  -أن تشارك يف إ اد الوسائل العملية لتوسيع التجارة لغرض التنميةة اإلقتصةادية وذلة

عةن طريةق التنسةيق

الدولي وترتيب السياسات اةلية واألنظمة من رةالل األمنةاط الفنيةة والتجاريةة املةؤثرة علةى اإلنتةاج والنقةل
والتسويق ومةن رةالل توسةيع نطةاق التصةدير بإقامةة التسةهيالت للتةدفق املتزايةد للمعلومةات التجاريةة وأحبةا
تطوير األسواق.
و  -إعداد ترتيبات دسةتورية كلمةا يكةون ضةرورياً لتعزيةز األهةداف املبينةة يف املةادة( )07ولتنفيةذ نصةوت هةذا
اجلزء .
ويتضمن إتفاق التعريفات والتجارة  3111جبانب نصوت إتفاقية اجلات  3116أيضاً اإلتفاقات التالية :

بروتوكول مراكش
ويتضمن هذا الحلوتوكول نتائج مفاوضةات دورة أورجةواى اخلاصةة بالت فيضةات التعريفيةة واإلجةراءات غةة
التعريفية بالنسبة للبضةائع العاديةة واملنتجةات الزراعيةة ويةتم تسةجيل هةذه النتةائج فةى جةداول تعةرف جبةداول
التنازالت واليت تتكون من قائمة التنازالت التعريفيةة اخلاصةة بكةل دولةة عضةو وغةين عةن الةذكر أن صةدور هةذا
الحلوتوكول يف تارييف  3111يعتحل حتديداً ملوعد سريان هذه الت فيضات  ،أع أنها تكون سارية فى يةو إعةالن
إتفاق املنظمة وبدء سريان  ،وقد تضمن الحلوتوكول أيضاً خلية تنفيذ هةذه الت فيضةات التعريفيةة  ،حيةث تضةمن
أن يتم التنفيذ على مخ
خبم

شرائح متساوية تبدأ من تارييف درول إتفاق املنظمة حيةز التنفيةذ وتنتهةى بعةد ذلة

سنوات ما ا يتم اإلتفاق علي رالف ذل

 ..علي أن الحلوتوكول يتضمن نصةاً هامةاً يقضةي بةهال يٌطلةب

من الدول األقل منواً  ،تقديم تعهدات وتنازالت ال تتفق مع ظروفها وإحتياجاتهما املالية ومتطلبات التنمية بها.

اإلتفاق بشأن الزراعة
يوفر هذا االتفاق نظا عمل إلصالح طويل املدى للتجارة فى املنتجات الزراعية وقد حقق علةي أرض الواقةع
تقدماً كبةاً يف وال تفعيل خليات عمل السوق والقضاء علي نظم احلماية الزراعية اليت كانةت سةائدة فةى كةلة
من الدول امل تقدمة ،ويف نف
تل

الوقت قد هذا اإلتفاق للةدول الناميةة نةوع مةن املعاملةة اخلاصةة والتفضةيلية ،

الدول اليت مت تصنيفها من حيث أن درل الفرد فيها أقل من ألف دوالر سنوياً  ..إن هذه اإلتفةاق يتضةمن

وموعة من األحكا اليت تشجع است دا سياسات الةدعم اةليةة الةيت ال متلةل ضةرراً علةي التجةارة الدوليةة
وتهدف إلي اةافظة على االقتصاد الزراعى.
فقد است د اإلتفاق التعريفة اجلمركية كبديل عن اإلجراءات الغة تعريفية (ملل القيود الكمية واحلصةص  ،يةتم
اسةت دا التعريفةةة اجلمركيةةة لتقةةديم نفة

احلمايةةة املطلوبةةة للمنتجةةات اةليةة الزراعيةةة  ..علةي أن اإلتفةةاق
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يطالب األعضاء بهن يتم است دا التعريفة علي مراحل متدرجة حيث تكون ثابتةة لفةرتة معينةة ثةم يةتم ختفيضةها
تدر ياً حيت تزول نهائياً .
وتفعةةيالً دةةذا يةةتم ختفةةيض الرسةةو اجلمركيةةة بنسةةبة  %07مةةن متوسةةط الرسةةو اجلمركيةةة السةةائدة رةةالل الفةةرتة
( )3111 – 3117على مدار  7سنوات تبدأ يف  3114وتنتهي يف عا . 8333
وميكن تطبيق رسو إضافية يف حالة الواردات اليت تقل عن مستوع قةوائم سةعرية معينةة أو يف حةاالت الزيةادة
املفاجئة يف واردات بعض السلع.
وينص اإلتفاق علي أن يتم إستلناء إجراءات الدعم اةلى التى ينةتج عنهةا تةهثةاً بسةيطاً علةى التجةارة وهةو مةا
يعةةرف بسياسةةات الصةةندوق األرضةةر  Green Boxوهةةو الةةذع يشةةمل اخلةةدمات احلكوميةةة العامةةة فةةى وةةاالت
األحبا

ومكافحةة األمةراض والبنيةة األساسةية واألمةن الغةذائى وتلة

املةدفوعات احلكوميةة املباشةرة لةحلامج

حتديث اإلنتاج وبرامج املساعدة لتشجيع التنمية الزراعية والريفية فى الدول النامية  ..ويسعى هذا االتفاق إىل
إقامة أساس منصف وعادل لقوى السوق لعملية إصالح التجارة فى املنتجات الزراعية مبا يتفق واألهداف التةى
حةةددها إعةةالن جولةةة أوروجةةواى للمفاوضةةات التجاريةةة متعةةددة األطةةراف ويتكةةون مةةن إحةةدى وعشةةرين مةةادة
باإلضافة إىل مخسة مالحق .

نص اإلتفاق بشأن الزراعة
املادة األوىل تعاريف االصطاللات:
ما ا يقتض سياق النص معنى خرر  ،تعنى االصطالحات التالية الواردة فى هذا االتفاق مايلى:
(أ) يعنةةى " مقيةةاس الةةدعم الكلةةى" مسةةتوى الةةدعم السةةنوى  ،دسةةوباً بالقيمةةة النقديةةة  ،املقدمةةة لواحةةد مةةن
املنتجةةات الزراعيةةة لصةةاحل منتجةةى ذلة

املنةةتج الزراعةةى األساسةةى أو للةةدعم غةةة املةةرتبط مبنتجةةات دةةددة

واملتاح لصاحل املنةتجو الةزراعو بصةفة عامةة ،عةدا هةذا الةدعم الةذى يقةد دةم فةى إطةار الةحلامج املؤهلةة
لقإعفاء من الت فيضات مبقتضى أحكا امللحق  2بهذا االتفاق  ،والتى هى:
 .3فيما يتعلق بالدعم املقد رالل فرتة األساس  ،املبينة فةى اجلةداول ذات الصةلة واملشةار إليهةا فةى البةاب
الرابع من اجلول اخلات بالبلد املعنى واملؤيده باملستندات؛ أو
 .8فيما يتعلق بالدعم املقد رالل أى من سنوات فرتة التنفيةذ والسةنوات التةى تليهةا  ،دسةوبة وفةق أحكةا
امللحق  0دذه االتفاقية  ،مع األرذ فى اعتبار البيانات املتضمنة فى جداول املشار إليها فى الباب الرابةع
من اجلدول من اجلدول اخلات بالبد العضو املعنى واملؤيده باملستندات؛
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(ب) يعرف "املنتج الزراعةى األساسةى" فيمةا يتعلةق بالتزامةات الةدعم اةليةة بهنة املنةتج الةذى هةو أقةرب مةا
ميكن عملياً إىل نقطة البيعاألوىل والذى حتدد فى اجلدول اخلات بالبد العضو املعنى واملؤيده باملستندات؛
(ج) تشمل " املصروف من امليزلنية" أو " املصروف" وتشمل اإليرادات املتنازل عنها؛
(د) يعنى " مقياس معةادل الةدعم" مسةتوى الةدعم السةنوى  ،معةحلا عنة بالقيمةة النقديةة  ،املقةد ملنتجةى أحةد
املنتجةةات الزراعيةةة األساسةةية مةةن رةةالل تطبيةةق تةةدبة أو أكلةةر ،والةةذى ال ميكةةن عمليةةا حسةةاب بطريقةةة احلجةةم
االمجاىل للدعم رالف الدعم املقد فى اطار برامج مؤهلة لالعفاء مةن الت فيضةات مبوجةب امللحةق  2بهةذا
االتفاق  ،والتى هى:
 .3فيما يتعلق بالدعم املقد رالل فرتة األساس  ،املبينة فةى اجلةداول ذات الصةلة واملشةار إليهةا فةى البةاب
الرابع من اجلدول اخلات بالبد العضو املعنى واملؤيده باملستندات؛و
 .8فيما يتعلق بالدعم املقد رالل أى من سنوات فرتة التنفيةذ والسةنوات التةى تليهةا  ،دسةوبة وفةق أحكةا
امللحق  1بهذا االتفاق  ،مع مراعاة البيانات املتضمنة والطريقة املست دمة فى جةداول واملشةار إليهةا فةى
الباب الرابع من اجلدول اخلات بالبلد العضو املعنى واملؤيده باملستندات.
(هة) يعنى " الدعم املاىل للتصدير" ذل

الدعم املاىل املرهون بهداء الصادرات  ،مبا فى ذلة

الةدعم املةاىل

للصادرات املدرج فى املادة  1من هذا االتفاق؛
(و) تعنةةى " فةةرتة التنفيةةذ" فةةرتة السةةنوات السةةت التةةى تبةةدأ عةةا  ، 3114إال أنهةةا ألغةةراض املةةادة  30تعنةةى فةةرتة
السنوات التسع التى تبدأ عا 3114؛
(ز) تشمل " التنازالت اخلاصة بالوصول إىل األسواق" كافة االلتزامات املتعلقة بالوصول إىل األسواق التةى يةتم
االلتزا بها مبوجب هذا االتفاق؛
(ح) يعنى " وموع مقياس الدعم الكلى " حاصل مجع مجيع أنواع الدعم اةلةى املقةد لصةاحل املنةتجو
الزراعيو  ،دسوبا علةى أسةاس أنة حاصةل مجةع كافةة أحجةا الةدعم املقةد للمنتجةات الزراعيةة األساسةية ،
وكافة أحجا إمجاىل الدعم غة املرتبط مبنتجات دددة ،وكافة أحجةا الةدعم املعادلةة املقدمةة للمنتجةات
الزراعية ،والتى هى:
 .3متصةةلة بالةةدعم املقةةد رةةالل فةةرتة األسةةاس (أى "مقيةةاس الةةدعم الكلةةى األساسةةى") واحل ةد القصةةى مةةن
املسةةموح بتقدمي ة رةةالل أى مةةن سةةنوات فةةرتة التنفيةةذ أو السةةنوات التةةى تليهةةا (أى " مسةةتوبات االلتةةزا
السنوية والنهاية املربوطة" حسبما هو ددد فى الباب الرابع من اجلدول اخلات بالبلد العضو املعنى؛و
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 .8متصلة مبستوى الدعم املقد فعال رالل أى من سنوات فرتة التنفيةذ والسةنوات التةى تليهةا (أى " ومةوع
احلجم االمجاىل للدعم احلاىل")  ،وفق أحكا هذا االتفاق مبا فةى ذلة

املةادة  ، 7والبيانةات املتضةمنة

والطريقةةة املسةةت دمة فةةى اجلةةداول املؤيةةدة باملسةةتندات واملشةةار إليهةةا فةةى البةةاب الرابةةع مةةن اجلةةدول
اخلات بالبد العضو املعنى؛
(ط) تعنى " سةنة" الةواردة فةى الفقةرة (و) أعةاله وفيمةا يتصةل بااللتزامةات اةةددة لكةل مةن البلةدان األعضةاء
السنةالتقوميية أو املالية أو التسويقية اةددة يف اجلدول بذل

البلد العضو.

املادة الثانية  :األلكام اخلاصة باملنتجات املشمولة:
فى االتفاق تطبق أحكا هذه االتفاقية على املنتجات املدرجة فى امللحق  3دذه االتفاقية  ،والتى يشةار إليهةا
الحقاً باملنتجات الزراعية،

املادة الثالثة  :إدخال التنازالت واإللتزامات فى اجلداول:
 .3تشكل االلتزامات املتعلقة بالدعم اةلى والةدعم املةاىل للصةادرات واملنصةوت عليهةا فةى البةاب الرابةع
من اجلدول اخلات بهى من البلدان األعضاء التزامات تقيةد تقةديم الةدعم املةاىل وتعتةحل بالتةاىل جةزءاً ال
يتجزأ من اتفاقية جات لعا .3111
 .8مةةع مراعةةاة أحكةةا املةةادة  ، 7ال

ةةوز ألى مةةن البلةةدان األعضةةاء تقةةديم دعةةم لصةةاحل النةةتجو يزيةةد علةةى

مستويات االلتزا اةددة فى القسم األول من الباب الرابع من اجلدول اخلات بذل
 .0مع مراعاة أحكا الفقرتو ( 2ب) و 1من املادة  ، 1ال

البلد العضو.

وز ألى من البلدان األعضاء تقديم الةدعم املةاىل

للصادرات املدرج فى الفقرة  3من املادة  1فيما يتعلق باملنتجات أووموعات املنتجات الزراعية املبينةة
فةةى القسةةم اللةةانى مةةن البةةاب الرابةةع مةةن اجلةةدول اخلةةات ب ة مبةةا يتجةةاوز املصةةروفات امل صصةةة ل ةذل
فىامليزانية ومستويات الكميات امللتز بها املبينة فةى ذلة
فيما يتعلق بهى من املنتجات الزراعية غة املبينة فى ذل

القسةم  ،وال

ةوز تقةديم هةذا الةدعم املةاىل

القسم من اجلدول اخلات ب .

املادة الرابعة  :اخلاصة بألكام الوصول إىل األسواق:
 .3ترتبط التنازالت اخلاصة بالوصول إىل األسواق التى تشملها اجلداول التلبيت وختفيض الرسةو اجلمركيةة
وااللتزامات األررى اخلاصة بالوصول إىل السواق واملنصوت عليها فى تل
 .8ال

اجلداول.

وز للبلدان األعضةاء االحتفةاظ أو اللجةوء أو العةودة إىل أيةة تةدابة مةن النةوع الةذى يلةز حتويلةهإىل

رسو مجركية عادية  ،إال ما تنص علي لذل

أحكا املادة  5وامللحق .5
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املادة اخلامسة  :األلكام املتصلة بالتدابري الوقائية اخلاصة:
 .3على الرغم من أحكا الفقرة ( 3ب) من املادة اللانية من اتفاقية جات لعا ، 3111

وز ألى مةن البلةدان

األعضةةاء اللجةةوء ألحكةةا الفقةةرتو  4 ، 1أدنةةاه فيمةةا يتصةل باسةةتةاد أى مةةن املنتجةةات الزراعيةةة  ،حولةةت
التدابة املت ذة بشهنها واملشار إليها فى الفقرة  8من املادة  1من هذه االتفاقية إىل رسم مجركةى عةادى
 ،والذى يشار إلية فةى اجلةدول اخلةات بة بةالرمز " تةدبة وقةائى رةات" علةى أنهةا موضةوع تنةازل

ةوز

بصدده أعمال أحكا هذه املادة إذا :
أ  -كان حجم الواردات من ذل

املنتج الدارل إىل املناطق اجلمركية للبلد العضو الذى ميةنح التنةازل

رالل أى من السنوات يتجاوز مسةتوى التةدرل السةت دا اإلجةراء الوقةائى بةالفرت احلاليةة للوصةول
إىل األسواق حسبما هو مبو فى الفقرة  ، 1أو  ،ولكن لي
ب  -كان السعر الذى ميكن أن تدرل ب الةواردات مةن ذلة

تزامنياً.
املنةتج إىل املنةاطق اجلمركيةة للبلةد العضةو

الذى مينح التنازل  ،حسبما يتحدد علةى أسةاس سةعر االسةتةاد تسةليم مينةاء الوصةول "سةيف" للشةحنة
املعنية مقوماً بعملت اةلية  ،يقل عن السةعر الةالز عةن مسةتوى التةدرل السةت دا اإلجةراء الوقةائى
يساوى متوسط السعر املرجعى فى الفرتة  3111-3117للمنتج املعنى.
 .8حتسب كميات الةواردات مبوجةب االلتزامةات احلاليةة أو الةدنيا اخلاصةة بالوصةول إىل األسةواق باعتبارهةا
جزءاً من التنازل املشار إلي فةى الفقةرة  3أعةاله ألغةراض حتديةد حجةم الةواردات الةالز ألعمةال أحكةا
الفقرة الفرعية ( 3أ) والفقرة  ، 1غة أن ال

وز تةهثر الةورادات الدارلةة مبوجةب هةذه االلتزامةات بةهى مةن

الرسةو اجلمركيةةة االضةةافية التةةى تفةةرض إمةةا مبوجةةب الفقةةرة الفرعيةةة ( 3أ) والفقةةرة  1وأمةةا مبوجةةب الفقةةرة
الفرعية ( 3ب) والفقرة  4أدناه.
 .0تعفى أية كميات من املنتج املعنى كانت فةى طريقهةا إىل البلةد العضةو علةى أسةاس عقةد مةحل قبةل فةرض
الرسم اجلمركى االضافى مبوجب الفقرة الفرعية ( 3أ) والفقرة  1من أى من هذه الرسو االضافية  ،شةريطة
أن حتسةةب مةةن كميةةات الةةواردات مةةن املنةةتج املعنةةى رةةالل السةةنة التاليةةة ألغةةراض مسةةتوى التةةدرل
الست دا اإلجراء الوقائى ألحكا الفقرة الفرعية ( 3أ) فى تل
 .1ال

السنة.

وز إبقاء أى رسةم مجركةى إضةافى فةرض مبقتضةى الفقةرة ( 3أ) سةارى املفعةول إال لنهايةة السةنة التةى

فرض فيها ،وال

وز جبايت إال مبستوى ال يتجاوز ثلث مسةتوى الرسةم اجلمركةى العةادى السةارى املفعةول

فى السنة التى يت ذ فيها ذل

التدبة .ويتم حتديد املسةتوى الةالز مسةتوى التةدرل السةت دا اإلجةراء
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الوقائى وفقاً للجدول التاىل املستند إىل فرت الوصول إىل األسةواق والتةى تعةرف بهنهةا الةواردات كنسةبة
مئوية من االستهالك اةلى املطابق رالل السنوات اللال

السابقة التى تتوفر عنها بيانات:

أ  -حو تكون فرت أى من املنتجات فى الوصول إىل األسواق أقل مةن أو تسةاوى  33فةى املائةة  ،فةإن
املستوى األساسى لقإجراء الوقائى يساوى  384فى املائة؛
ب  -حو تكون فرت أى من املنتجات فى الوصول إىل األسواق أكحل من  33فى املائة ولكنها أقل مةن أو
تساوى  03فى املائة  ،فإن املستوى األساسى لقإجراء الوقائى يساوى  333فى املائة.
ج  -حو تكون فرت أى من املنتجات فى الوصةول إىل األسةواق أكةحل مةن  03فةى املائةة فةإن املسةتوى
األساسى لقإجراء الوقائى يساوى  334فى املائة.
وفى مجيع احلاالت ،

وز فرض الرسم اجلمركى االضافى فى أى من السنوات التى تزيةد فيهةا احلجةم

املطلةةق للةةواردات مةةن املنةةتج املعنةةى الةةدارل إىل أى مةةن املنةةاطق اجلمركيةةة للبلةةد العضةةو املةةانح
للتنازل عن حاصل مجع (س) املستوى األساسةى لقإجةراء الوقةائى اةةدد أعةاله مضةروباً فةى متوسةط
كميات الواردات رالل السةنوات الةلال

السةابقة التةى تتةوفر عنهةا بيانةات  ،واحلجةم املطلةق للةتغة فةى

االستهالك اةلى من املنتج املعنى فى أحد

سنة تتوفر عنها بيانات مقارنةة بالسةنة السةابقة شةريطة أن

ال يقةةل املسةةتوى الةةالز لقإجةةراء الوقةةائى عةةن  334فةةى املائةةة مةةن متوسةةط كميةةات الةةواردات فةةى (س)
أعاله.
ح  -يتم حتديد الرسم اجلمركى اإلضافى الذى يفرض مبوجب أحكا الفقةرة الفرعيةة ( 3ب) وفقةاً للجةدول
التاىل:
أ) إذا كان الفرق بو سعر استةاد الشحنة "سيف" مقوماً بالعملة اةلية (الذى يشار إلي فيما يلى بعبارة
" سعر اإلستةاد") والسعر الالز لفجراء الوقائى حسب تعريف فى الفقرة الفرعية أقل من أو يساوى 33
فى املائة من السعر الالز لقإجراء الوقائى  ،ال

وز فرض أى رسم مجركى إضافى:

ب) إذا كان الفرق بو سعر االستةاد والسعر الالز الست دا اإلجراء الوقائى ( الذى يشار إلي فيما يلى
بكلمة "الفرق") أكحل من  33فى املائة ولكن أقل من أو يساوى  13فى املائة من السعر الالز لقإجراء
الوقائى  ،يساوى الرسم اجلمركى االضافى  03فال املائة من املقدار الذى يزيد ب الفرق عن  33فى
املائة؛
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ج) إذا كان الفرق أكحل من  13فى املائة ولكن أقل من أو يساوى  73فى املائة من السعر الالز الست دا
اإلجراء الوقائى ،يساوى الرسم اجلمركى االضافى  43فى املائة من املقدار الذى يزيد ب الفرق عن
 13فى املائة  ،مضافاً إلي الرسم اجلمركى االضافى املسموح ب مبوجب (ب) أعاله؛
د) إذا كان الفرق اكحل من  73فى املائة ولكن أقل من أو يساوى  64فى املائة  ،يساوى الرسم اجلمركى
االضافى  63فى املائة من املقدار الذى يزيد ب الفرق عن  73فى املائة من السعر الالز الست دا
االجراء الوقائى ،مضافا إلي الرمسو اجلمركيو االضافيو املسموح بهما مبقتضى (ب) و (ج) أعاله؛
ه) إذا كان الفرق أكحل من  64فى املائة من السعر الالز الست دا اإلجراء الوقائى  ،يساوى الرسم
اجلمركى االضافى  13فى املائة من املقدار الذى يزيد ب الفرق عن  64فى املائة ،مضافا الي الرسو
اجلمركية االضافية املسموح بهما مبقتضى (ب) و (ج) و(د) أعاله.
 .4بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف واملنتجةات املومسيةة  ،تطبةق الشةروط اةةددة أعةاله بطريقةة تهرةذ فةى
االعتبار السمات اخلاصة دذه املنتجات و وز بصةفة راصةة اسةت دا فةرتات زمنيةة أقصةر مبوجةب الفقةرة
الفرعية ( 3أ) والفقرة  1فيما يتعلق بالفرتات املطابقة فى فرتة األساس  ،كمةا

ةوز اسةت دا أسةعار مرجعيةة

متلفة للفرتات امل تلفة مبوجب الفقرة الفرعية ( 3ب).
 .7يتم تنفيذ التدابة الوقائية اخلاصة مبةا يضةمن وضةوحها وهالنيتهةا  .ويلتةز أى مةن البلةدان األعضةاء يت ةذ
تدابة مبوجب الفقرة الفرعية ( 3أ) أعاله ،بهن خيطر جلنة الزراعة كتابيةاً ويرفةق البيانةات ذات الصةلة  ،قبةل
اختاذها بهطول فرتة

كنة عملياً  ،وفى أية حالة فى غضون  33أيا من بدء تنفيذ هةذه االجةراءات .وفةى

احلةةاالت التةةى ينبغةةى فيهةةا إجةةراء تغةةيةات فةةى أحجةةا االسةةتهالك لبنةةود تعريفيةةة منفةةردة راضةةعة للتةةدابة
املنصوت عليها فى الفقرة  ، 1تشمل البيانات ذات الصلة املعلومات واألسةاليب املسةت دمة فةى ختصةيص
هذه التغيةات  .ويلتز أى بلد عضو يت ذ تدابة مبوجب الفقرة  1باعطةاء البلةدان األعضةاء املعنيةة فرصةة
التشاور مع فيما يتعلق بالشروط اخلاصة بتطبيق هذه التدابة .ويلتز أى من البلدان األعضاء يت ةذ تةدابة
مبوجب الفقرة الفرعية ( 3ب) أعاله بهن خيطر جلنة الزراعة كتابياً ويرفق البيانات ذاتالصةة  ،فةى غضةون 33
أيا من بدء تنفيذ أول تدبة من هذه التدابة  ،أو فى حالة املنتجات القابلة للتلةف واملنتجةات املومسيةة
 ،بهول إجراء اختذ فى أى من هذه الفقرات .وتتعهد البلدان األعضاء بالقةدر املمكةن عمليةاً بعةد اللجةوء
إىل أحكا الفقرة ( 3ب) حو تكون أحجا الواردات من املنتجات املعنية فةى حالةة اخنفةاض .وفةى أى
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من احلالتو  ،يلتز البلد العضو الذى يت ذ ملل هذه التدابة مبنح البلدان األعضاء املعنية فرصة التشةاور
مع فيما يتعلق بشروط تطبيق هذه التدابة.
 .6وحو يتم اختاذ التدابة وفقا ألحكا الفقرات من  3إىل  6أعةاله  ،تتعهةد البلةدان األعضةاء بعةد اللجةوء ،
فيما يتعلق بهذه التدابة إىل أحكا الفقرتو ( 3أ) و 0من املادة التاسعة عشرة التفاقية جةات لعةا  3111أو
الفقرة  8من املادة  1من االتفاق بشهن التدابة الوقائية.
 .1تظل أحكا هذه املادة سارية املفعول طوال فرتة عملية االصالح حسبما حتدد مبوجب املادة (.)83

املادة السادسة  :إلتزامات الدعم احمللى:
 .3تطبق االلتزامات بت فيض الدعم اةلى فى كل بلد من البلدان األعضاء التةى يشةملها البةاب الرابةع مةن
اجلدول اخلات ب على كافةة تةدابة الةدعم اةلةى النت ةذة فية لصةاحل املنةتجو الةزراعيو  ،باسةتلناء
التدابة اةلية غة اخلاضعة للت فةيض وفةق املقةايي

اةةددة فةى هةذه املةادة وفةق امللحةق  8بهةذا

االتفاق .وتقاس االلتزامات مبقياس الدعم الكلى و "مستويات االلتزا اجملمدة السنوية والنهائية".
 .8وفقا التفاق االستعراض النصفى القاضى بهن تدابة اإلعانة احلكومية سةواء أكانةت مباشةرة أ غةة مباشةرة ،
لتشجيع التنمية الزراعية والريفية  ،تعتحل جزءا ال يتجزأ مةن بةرامج التنميةة فةى البلةدان الناميةة  ،فةإن الةدعم
املاىل لالستلمارات املتاح عادة للزراعة فى البلدان النامية األعضةاء والةدعم املةاىل للمسةتلزمات الزراعيةة
املتاح عادة للمنتجو الزراعيو املن فضى الدرل أو اةةدودى املةوارد فةى البلةدان الناميةة األعضةاء
يعفيان من االلتزمات بت فيض املساندة اةلية التى لوال ذل
تل

لطبقت على هذه التدابة  ،كمةا تعفةى مةن

اإلعانة اةلية املقدمة للمنةتجو فةى البلةدان الناميةة األعضةاء لتشةجيع تنويةع االنتةاج الزراعةى مبةا

يبعدهم عن زراعة اةاصيل غة املشةروعة املنتجةة للم ةدرات .وال يطالةب البلةد العضةو بإدرةال الةدعم
اةلةى للمقةةايي
اخلات بذل

التةةى تةةنص عليهةا هةةذه الفقةةرة فةى حسةةاب ومةوع احلجةةم االمجةةاىل اجلةةارى للةةدعم

البلد العضو.

 .0يعتحل البلد العضو وافياً بالتزاماتة بت فةيض الةدعم اةلةى فةى أى مةن السةنوات التةى ال يزيةد فيهةا الةدعم
اةلى الذى يقدم لصاحل املنتجو الزراعيو واملقو مبجموع احلجم االمجاىل اجلارى لقإعانةة علةى
مستوى اإللتزا املربوط السنوى أو النهائى املقابل اةدد فى الباب الرابع من اجلةدول اخلةات بالبلةد
املعنى.
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( .1أ) ال يلتز العضو بتضمو مةا يلةى فةى حسةاب ومةوع احلجةم االمجةاىل الةدعم اخلةات بة وال بت فةيض
اآلتى:
 )3الدعم اةلى املقد ملنتج معو والذى يلز رالفا ادرال فى حساب وموع احلجم االمجاىل
اجلارى للدعم اخلات بذل
النتاج ذل

البلد العضو حو ال يزيد ذل

الدعم على  4فى املائة من القيمة الكلية

البلد العضو من أحد املنتجات الزراعية األساسية رالل السنة املعنية؛ و

 )8الدعم اةلى غة املرتبط مبنتج معو والذى يلز رالفا لذل
االمجاىل اجلارى للدعم اخلات بذل
قيمة االنتاج الزراعى الكلى لذل

ادرال فى حساب وموع احلجم

البلد العضو حو ال يزيد ذل

الدعم على  4فى املائة من

البلد العضو املعنى.

(ب) بالنسبة للبلدان النامية األعضاء  ،يكون احلد األدنى للنسبة املئويةة التةى يعمةل بهةا مبوجةب هةذه
الفقرة  33فى املائة.
( .4أ) ال

وز ارضةاع املةدفوعات املباشةرة التةى تةتم فةى اطةار بةرامج احلةد مةن االنتةاج لاللتةزا بت فةيض

الدعم اةلى إذا:
 )3كانت هذه املدفوعات مرتبطة مبساحة إنتاج األساسى ؛ أو
 )8دفعت على أساس  14فى املائة أو أقل من مستوى االنتاج ا الساسى؛ أو
 )0كانت املد فوعات اخلاصة باملواشى تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس املاشية.
(ب) يتم اظهار االعفاء من االلتزا بالت فيض بالنسبة للمدفوعات املباشةرة املسةتوفية للمقةايي
أعاله عن طريق استبعاد قيمة تلة
للدعم اخلات بذل

املةذكورة

املةدفوعات املباشةرة مةن حسةاب ومةوع احلجةم االمجةاىل اجلةارى

البلد العضو املعنى.

املادة السابعة  :الضوابط العامة املتعلقة بالدعم احمللى:
 .3يلتز كل من البلدان األعضاء بضمان أن أية تدابة دعةم دليةة مت ةذة لصةاحل املنةتجو الةزراعيو وغةة
اضعة لاللتزامات بالت فيض ألنها مؤهلة للحصول على اإلعفاء مبوجب املقايي

اةةددة فةى امللحةق 8

دذا االتفاق يلتز بهن تكون متسقة مع هذه املقايي .
( .8أ) يتم مشول أى تدبة دعم دلى لصاحل املنتجو الزراعيو ( ،مبا فةى ذلة
وأى تدبة يت ذ الحقا وال ميكن اثبات استيفائ للمقايي
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أى تغةية فةى هةذا التةدبة

املنصوت عليها فى امللحق  8بهةذه االتفاقيةة أو

لالعفةةاء مةةن الت فةةيض مبوجةةب أى مةةن األحكةةا األرةةرى دةةذه االتفاقيةةة) .فةةى حسةةاب ومةةوع احلجةةم
االمجاىل اجلارى للدعم اخلات بذل

البلد العضو املعنى.

(ب) حو ال يوجد التزا مبجموع احلجم االمجاىل للدعم فةى البةاب الرابةع مةن اجلةدول اخلةات بالبةد
العضو املعنى  ،ال

وز للبلد العضو املعنةى تقةديم دعةم للمنةتجو الةزراعيو يتجةاوز النسةبة املئويةة الةدنيا

اةددة فى الفقرة  1من املادة . 7

املادة الثامنة  :اإللتزامات اخلاصة باملنافسة على التصدير:
يلتز كل من البلدان االعضةاء بعةد تقةديم دعةم مةاىل للتصةدير رةالف مةا يتفةق مةع أحكةا هةذا االتفةاق ومةع
االلتزامات اةددة فى اجلدول اخلات بذل

البلد العضو املعنى.

املادة التاسعة  :االلتزامات بشأن الدعم املاىل للتصدير:
 .3ختضع األنواع التالية من الدعم املاىل للصادرات بااللتزامات بالت فيض مبقتضى أحكا هذه االتفاقية:
(أ) تقديم احلكومات أو هيئاتها دعما ماليا مباشرا  ،مبا فى ذل

الدعم العينى  ،لشركة  ،أو صناعة ،أو منتجى

أحد املنتجات الزراعية  ،أو تعاونية أو مجعية أررى من مجعيات هؤالء املنتجو  ،أو هيئة تسويق  ،إذا
ارتبط باألداء التصديرى؛
(ب) البيع أو الت لص بغرض التصدير من قبل احلكومات أو هيئاتها من امل زون غة التجارى من املنتجات
الزراعية بسعر يقل عن السعر املماثل الذى يتم دفع للمنتجات املماثلة من املشرتين ف األسواق
اةلية؛
(ج) املدفوعات لتصدير أى من املنتجات الوراعية املمولة مبقتضى تدابة حكومية  ،سواء استتبع ذل
القيمة من احلساب العا أ ال  ،مبا فى ذل

رصم

املدفوعات املمولة من حصيلة رسم يفرض على املنتج

الزراعى املعنى أو على منتج زراعى يشتق من املنتج املصدر؛
(د) تقديم دعم ماىل لت فيض تكاليف تسويق صادرات املنتجات الزراعية (الف ردمات ترويج الصادرات
واخلدمات االستشارية املتحة على نطاق واسع ) مبا فى ذل

تكاليف املناولة والتحسو وتكاليف التجهيز

األررى  ،وتكاليف النقل والشحن الدوليو؛
(ه) رسو النقل والشحن الدارليو على شحنات الصادرات  ،التى تدفعها أو تفرضها احلكومات  ،بشروط
أفضل من الشروط اخلاصة بالشحنات اةلية؛
(و) الدعم املاىل للمنجات الزراعية املرهون بإدرادا فى منتجات مصدرة.
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( .8أ) فيما عدا ما تنص علي الفقرة الفرعية (ب)  ،تعتحل مستويات االلتزا بالدعم املةاىل للصةادرات بالنسةبة ألى مةن
سنوات فرتة التنفيذ  ،كما هو ددد فى اجلدول اخلات بهى من البلدان األعضاء ،

للة بهنواع الدعم املاىل

للصادرات املدرجة فى الفقرة  3من هذه املادة:
- 3فيما يتعلق بااللتزامات بت فيض املصروفات امل صصة فى امليزانية  ،هو احلد األقصى من االنفاق على
هذا الدعم اماىل الذى

وز ختصيص أو حتمل فى تل

السنة فيما يتصل باملنتج الزراعى املعنى أو

وموعة املنتجات الزراعية املعنية؛ و
- 8فى حالة االلتزامات بت فيض كميات الصادرات  ،هو الكمية القصوى من أى من املنتجات الزراعية  ،أو
وموعة املنتجات الزراعية  ،التى
(ب)

وز فيما يتعلق بها منح هذا الدعم املاىل للصادرات فى تل

السنة.

وز ألى من البلدان األعضاء  ،فى أى من السنوات الواقعة بو السنة اللانية واخلامسة من فرتة التنفيذ

 ،تقديم أنواع الدعم املاىل للصادرات املدرجة فى الفقرة ( )3أعاله فى أى من السنوات مبا يتجاوز
مستويات االلتزامات السنوية املطابقة فيما يتعلق باملنتجات أو وموعات املنتجات اةددة فى الباب
الرابع من اجلدول اخلات بذل

البلد املعنى  ،شريطة:

- 3أن ال تتجاوز املبال املتجمعة للمصروفات امل صصة فى املوازنة دذه األنواع من الدعم املاىل ( ،من
بداية فرتة التنفيذ حتى نهاية السنة املعنية)  ،املبال املتجمعة التى كان ميكن أن تنجم عن التقيد التا
مبستويات االلتزامات ا لسنوية املتعلقة باملصروفات املعنية امل صصة فى امليزانية واةددة فى اجلدول
اخلات بالبلد العضو املعنى بهكلر من  0فى املائة من مستوى فرتة األساس اخلات بهذه املصروفات
امل صصة فى امليزانية؛
- 8أن ال تتجاوز الكميات املتجمعة املصدرة املستفيدة من هذه األنواع من الدعم املاىل للصادرات  ،من
بداية فرتة التنفيذ حتى نهاية السنة املعنية  ،الكميات املتجمعة التى كان ميكن أن تنجم عن التقيد التا
مبستويات االلتزامات السنوية املتعلقة بالكميات السنوية اةددة فى اجلدول اخلات بالبلد العضو
املعنى بهكلر من  3064فى املائة من الكميات اخلاصة بفرتة األساس؛
- 0أن ال يكون وموع املبال املتجمعة للمصروفات امل صصة فى امليزانية دذه األنواع من الدعم املاىل
للصادرات والكميات املستفيدة من هذا الدعم على مدى فرتة التنفيذ كاملة أكحل من اجملاميع التى كان
ميكن أن تنجم عن التقيد التا مبستويات االلتزامات السنوية املعنية اةددة فى اجلدول اخلات بالبلد
العضو املعنى ؛
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- 1أن ال تكون املصروفات التى خيصصها البلد العضو املعنى فى ميزانيت للدعم املاىل للصادرات والكميات
املستفيدة من هذا الدعم  ،عند نهاية فرتة التنفيذ  ،أكحل من  71فى املائة و  61فى املائة من مستويات
فرتة األساس للسنوات  ، 3113 – 3117على التواىل .وبالنسبة للبلدان النامية األعضاء  ،تكون هاتان
النسبتان املئويتان  67فى املائة و  17فى املائة على التواىل.
 .0تكةةون االلتزامةةات املتصةةلة بةةالقيود املفروضةةة علةةى توسةةيع نطةةاق الةةدعم املةةاىل للصةةادرات هةةى االلتزامةةات
اةددة فى اجلداول.
 .1رةةالل فةةرتة التنفيةةذ  ،ال تلتةةز البلةةدان الناميةةة األعضةةاء بالتعهةةد بالتزامةةات فيمةةا يتعلةةق بةةهنواع الةةدعم املةةاىل
للصادرات املدرجة فى الفقرتو الفرعيتو (د) و (هة) مةن الفقةرة ( )3أعةاله  ،شةريطة عةد تطبيةق هةذه األنةواع
مبا يشكل حتايالً على التقيد بااللتزامات بت فيض الدعم.

املادة العاشرة  :من التحايل على االلتزامات املتعلقة بالدعم املاىل للصادرات:
 .3ال

وز تطبيق أنواع الدعم اماىل للصةادرات غةة املدرجةة فةى الفقةرة ( )3مةن املةادة ( )1مبةا يسةفر عةن أو قةد

يؤدى إىل التهةرب مةن االلتزامةات املتعلقةة بالةدعم املةاىل للصةادرات  ،كمةا ال

ةوز اسةت دا املعةامالت غةة

التجارية للتهرب من هذه االلتزامات.

 .8تتعهةةد البلةةدان األعضةةاء بالعمةةل لوضةةع ضةةوابط دوليةةة متفةةق عليهةةا تةةنظم تقةةديم ائنمانةةات تصةةدير أو ضةةمانات
ائتمانات تصدير أو برامج تهمو وعد تقديم ائتمانات تصدير أو ضمالنات ائتمانات تصدير أو برامج تهمو عقةب
االتفاق على هذه األنظمة اال وفق تل

الضوابط.

 .0يلتز أى من البلدان األعضاء يدعى عد تقدمية دعمةا ماليةاً (ألى مةن كميةات مةن الصةادرات تتجةاوز مسةتوى
االلتزا بالت فيض) باثبات عد منح أيا من أنواع الدعم املةاىل  ،سةواء أكانةت مدرجةة فةى املةادة ( )1أ ال ،
فيما يتعلق بكمية الصادرات املعنية.
 .1تلتز البلدان األعضاء املاحنة للمعونات الغذائية الدولية بضمان:
(أ) أن ال يتم ربط تقديم املعونات الغذائية الدولية بصورة مباشرة أو غة مباشرة بالصادرات التجارية من
املنتجات الزراعية إىل البلدان املتلقية لتل

املعونات؛
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(ب) أن يتم تنفيذ عمليات املعونة الغذائية الدولية  ،مبا فى ذل

املعونات الغذائية اللنائية اةولة إىل قيم

نقدية  ،وفقا "ملبادئ الت لص من الفائض وااللتزامات االستشارية" التى وضعتها منظمة األغذية والزراعة ،
مبا فى ذل

 ،حو يكون مالئما)  ،نظا متطلبات التسويق العادية ؛و

(ج) أن يتم تقديم هذه املعونات قدر االمكان على هيئة منح كاملة أو بشروط ال تقل تيسةا عن تل

النصوت

عليها فى املادة الرابعة من اتفاقية املعونات الغذائية لعا .3117

املادة احلادية عشر  :املنتجات املدجمة:
ال

ةةوز فةةى أى حةةال مةةن األحةةوال أن يتجةةاوز الةةدعم املةةاىل املةدفوع عةةن كةةل مةةن املةةواد اخلةةا الزراعيةةة

املدوة مقدار الدعم املاىل لوحدة الصادرات الذى ميكن أن يدفع عن الصادرات من املادة الزراعية اخلةا
املعنية.

املادة الثانية عشر  :الضوابط على خطر وتقييد التصدير:
 .3حو يفرض أى من البلدان األعضاء حظرا أو قيدا جديدا على تصدير املواد الغذائية وفقا ألحكةا الفقةرة ( 8أ)
من املادة احلادية عشر من اتفاقية جات لعا  ، 3111يلتز ذل

البلد العضو مبراعاة األحكا التالية:

(أ) يلتز البلد العضو املعنى الذى يفرض احلظر أو القيد على التصدير أن يدرس بإمعان خثار هذا احلظر أو
القيد على األمن الغذائى للبلدان األعضاء التى تستورد تل

املنتجات؛

(ب) يلتز البلد العضو املعنى  ،قبل فرض حظر أو قيد على التصدير  ،بإرسال إرطار رطى مسبق قدر اإلمكان
إىل جلنة الزراعة يشمل معلومات ملل طبيعة هذا التدبة ومدة سريان  ،والتشاور عند الطلب مع أى من
البلدان األعضاء األ ررى ل مصلحة كبةة بصفت مستوردا حول أى من التدابة املعنية ويلتز البلد العضو
الذى يفرض هذا احلظر أو القيد على التصدير  ،عند الطلب  ،بتقديم ما يلز من معلومات لذل

البلد

العضو.
 .8ال تطبق أحكا هذه املادة على أى من البلدان النامية األعضاء  ،ما ا يت ذ التدبة بلد نا عضةو يعتةحل مصةدرا
صافيا للمادة الغذائية اةددة املعنية.

املادة الثالثة عشر  :ضبط النفس الضرورى:
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رالل فرتة التنفيذ  ،وعلى الرغم من أحكا اتفاقية جات لعا  3111واالتفاق بشهن أنواع اإلعانةات واإلجةراءات
التعويضية (التى يشار إليها فى هذه املادة باسم "اتفاق الدعم"):
(أ) تكون تدابة الدعم اةلى التى تتفق متاما مع أحكا امللحق  8بهذا االتفاق:
 .3أنواع الدعم القابلة الختاذ إجراء بغرض فرض رسو تعويضية ()1؛
 .8معفاة من التدابة املستندة إىل املادة السادسة عشر من اتفاقية جات لعا  3111والباب اللالث من اتفاق
الدعم؛ و
 .0معفاة من التدابة املستندة إىل اإللغاء أو االنقات غة امل الف للمزايا النامجة عن التنازالت اجلمركية
املستحقة لبلد عضو خرر مبوجب املداة اللانية من اتفاقية جات لعا  ، 3111كما تعنى الفقرة ( 3ب) من
املادة اللاللة والعشرين من اتفاقية جات لعا 3111؛
(ب) تكون تدابة الدعم اةلى التى تتفق متاما مع أحكا املادة ( )7من االتفاق احلاىل مبا فى ذل
املدفوعات املباشرة التى تتفق مع متطلبات الفقرة ( )4من تل

املادة  ،حسبما هو مبو فى اجلدول

اخلات بكل من البلدان األعضاء  ،والدعم اةلى الذى ال يتجاوز املستويات الدنيا ويتفق مع أحكا
الفقرة ( )8من املادة (:)7
 .3معفاة من فرض الرسو التعويضية ما ا يتضح حصول ضرر أو احتمال حصول وفق املادة السادسة من
اتفاقية جات لعا  3111والباب اخلام

من اتفاقية الدعم  ،على أن يتم االلتزا بضبط النف

الضرورى .

عند الشروع فى اجراء أى حتقيقات متهيدا لفرض رسو تعويضية؛
 .8معفاة من التدابة املستندة إىل الفقرة ( )3من املادة ( )37من اتفاقية جات لعا  3111أو املتدتو ( 4و
 )7من اتفاق الدعم  ،شريطة عد منح هذا الدعم ألى سلعة أولية معينة مبا يتجاوز الدعم املقرر دا رالل
السنة التسويقية  3113؛ و
 .0معفاة من التدابة فيما يتعلق (بااللغاء أو االنقات) غة امل الف ملنافع التنازالت اجلمركية املستحقة لبلد
عضو خرر مبوجب املادة اللانية من اتفاقية من اتفاقية جات لعا  ، 3111كما تعنى الفقرة ( 3ب) من
املادة اللاللة والعشرين من اتفاقية جات لعا  ، 3111شريطة عد منح هذا الدعم ألى سلعة أولية معينة مبا
يتجاوز الدعم املقرر دا رالل السنة التسويقية 3118؛
(ج) تكون أنواع الدعم املاىل التى تتفق متاماً مع أحكا الباب الرابع من هذه االتفاقية  ،حسبما هى دددة
فى اجلدول اخلات بكل من البلدان األعضاء:
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 .3غة راضعة للرسو اجلمركية املقابلة إال بعد صدور قرار حبصول ضرر أو امكان حصول استنادا إىل
احلجم واألثر على األسعار أو اآلثار التى تظهر الحقاً  ،وفق املادة السادسة من اتفاقية جات لعا 3111
والباب اخلام

من اتفاقية الدعم  ،ضرورة ضبط النف

عند الشروع فى اجراء أى حتقيقات متهيدا لفرض

رسو تعويضية ؛ و
 .8معف اة من اإلجراءات املستندة إىل املادة السادسة عشرة من اتفاقية جات لعا  3111أو املواد  0و  4و 7
من اتفاق الدعم.

املادة الرابعة عشر  :التدابري املتعلقة بصحة اإلنسان والنبات
توافق البلدان األعضاء على وضع االتفاق بشهن تطبيق التدابة املتعلقة بصحة االنسان والنبات موضع التنفيذ.

املادة اخلامسة عشر  :املعاملة اخلاصة واملتميزة:
 .3متشياً مع االقرار بهن املعاملة املتميزة واألكلر رعاية للبلدان النامية األعضاء تعتحل جزءاً ال يتجزأ مةن املفاوضةات
 ،متنح املعاملة اخلاصة واملتميزة فيما يتعلق بااللتزامات حسةبما هةو دةدد فيمةا يتصةل بةذل

مةن أحكةا فةى

االتفاق احلاىل ويتم تضمينها فى جداول التنازالت وااللتزامات.
 .8للبلدان النامية األعضاء أن متارس املرونة فى تنفيذ التزامات الت فيض على مدى فرتة فى حةدود  33سةنوات.
وال تلتز أقل البلدان األعضاء منواً بالتعهد بالتزامات ختفيض.

املادة السادسة عشر  :البلدان األعضاء األقل منواً والبلدان النامية األعضاء املستوردة الصافية للمواد الغذائية:
 .3تت ذ البلدان املتقدمة األعضاء التدابة املنصوت عليها فى اطةار القةرار املتعلةق بالتةدابة بشةهن اآلثةار السةلبية
التى حيتمل أن تنجم عن برنامج اإلصالح على البلدان األعضاء ال منواً والبلةدان الناميةة األعضةاء املسةتوردة
الصافية للمواد الغذائية.
 .8تراقب جلنة الزراعة  ،حسب ماهو مالئم  ،متابعة تنفيذ هذا القرار.

املادة السابعة عشر  :جلنة الزراعة:
تشكل مبوجب هذا جلنة تسمى جلنة الزراعة.

املادة الثامنة عشر  :مراجعة تنفيذ االلتزامات:
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 .3تقةو جلنةةة الزراعةةة مبراجعةةة التقةةد اةةةرز فةةى تنفيةةذ االلتزامةةات التةةى يةةتم التفةةاوض بشةةهنها مبوجةةب برنةةامج
االصالح املتفق علي فى جولة أوروجواى.
 .8يتم تنفيذ عملية املراجعة على أساس إرطارات تقدمها البلدان األعضاء فيما يتعلق بالقضايا وبالفرتات التةى يةتم
حتديدها  ،وعلى أساس الوثائق التى قد يطلب من األمانة اعدادها لتسهيل عملية املراجعة.
 .0اضافة إىل اإلرطارات التى يتعو تقدميها مبوجب الفقةرة ( ، )8تلتةز البلةدان األعضةاء باالرطةار فةورا عةن أى
تدبة دعم دلى جديد أو تعديل فى تةدبة قةائم تطالةب فيمةا يتصةل بة باالعفةاء مةن الت فةيض وحيتةوى هةذا
االرطار تفاصيل التدبة اجلديد أو املعدل واتساق مع املقايي

املتفق عليها حسبما هو ددد فةى املةادة ()7

أو امللحق (.)8
 .1تلتز البلدان األعضاء أثناء عملية املراجعة بهن تدرس بإمعان أثر معدالت التضة م املفةرط علةى قةدرة أى مةن
البلدان األعضاء على التقيد بالتزامات بت فيض الدعم اةلى.
 .4توافق البلدان األعضاء على التشاور سنوياً  ،فى جلنة الزراعة  ،فيما يتعلةق مبشةاركتها فةى النمةو العةادى للتجةارة
العاملية فى املنتجات الزراعية فى اطار االلتزامات املتعلقة بالدعم املاىل للصادرات مبوجب هذا االتفاق.
 .7تتيح عملية املراجعة فرصة للبلدان األعضاء إلثارة أية قضية تتصل بتنفيةذ االلتزامةات مبوجةب برنةامج االصةالح
حسبما هو ددد فى هذا االتفاق.
.6

وز ألى من البلدان األعضاء اعال جلنة الزراعة بةهى تةدبة يعتةحل أنة كةان ينبغةى علةى بلةد عضةو خرةر تقةديم
ارطار بشهن .

املادة التاسعة عشر  :التشاور وتسوية املنازعات:
تطبةةق أحكةةا املةةادتو ( 88و )80مةةن اتفاقيةةة جةةات لعةةا  ، 3111حسةةبما يشةةرحها ويسةةت دمها التفةةاهم اخلةةات
بتسوية املنازعات  ،على املشاورات وتسوية املنازعات على االتفاق احلاىل.

املادة العشرون  :استمرار عملية االصالح:
اقراراً منها بهن اددف الطويل وهو التوصةل إ ىل التوصةل إىل ختفيضةات تدر يةة كةبةة علةى الةدعم واحلمايةة
تسةةفر عةةن اصةةالح أساسةةى يشةةكل عمليةةة مسةةتمرة  ،توافةةق البلةةدان األعضةةاء علةةى الشةةروع فةةى مفاوضةةات حةةول
استمرار هذه العملية قبل نهاية فرتة التنفيذ بسنة واحدة خرذة فى االعتبار:
(أ)

اخلحلة املكتسبة حتى ذل

التارييف من تنفيذ االلتزامات بالن فيض؛

(ب) خثار االلتزامات بالت فيض على التجارة العاملية فى املنتجات الزراعية؛
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(ج) املصاحل غة التجارية  ،واملعاملة اخلاصة واملتميزة املمنوحة للبلدان الناميةة األعضةاء  ،وادةدف الرامةى
إىل انشاء نظا للتجارة فى املنتجةات الزراعيةة منصةف ومسةتند إىل قةوى السةوق  ،واألهةداف واالهتمامةات
األررى املذكورة فى ديباجة هذه االتفاقية؛ و
(د) أية التزامات أررى تكون ضرورية لتحقيق األهداف الطويلة األمد املذكورة أعاله.

املادة احلادى والعشرون  :ألكام ختامية:
 .3تطبق أحكا اتفاقية جات لعا  3111واالتفاقيات التجارية األرةرى املتعةددة األطةراف الةواردة فةى امللحةق 3
(أ) التفاق انشاء منظمة التجارة العاملية مع مراعاة أحكا االتفاق احلاىل.
 .8تعتحل املالحق بهذا االتفاق جزءاً ال يتجزأ من .
وملحق بهذا االتفاق مخسة مالحق:

امللح األول :أمساء والبنود اجلمركية لكافة املنتجات على وجه التحديد التى يشملها االتفاق:
 .3تشمل هذه االتفاقية املنتجات التالية:
 الفصول من  3إىل  81من النظا املنسق لوصف السلع األساسية وترمبزها مع استبعاد األمسةاك واملنتجةات
السمكية ويضاف إليها.
البند فى النظا املنسق

103481

(مانيتول)

البند فى النظا املنسق

113481

(سوربيتول)

القسم فى النظا املنسق

3300

(زيوت عطرية)

األقسا فى النظا املنسق

 3304إىل 3404

البند فى النظا املنسق

333101

(عوامل تهيئة)

البند فى النظا املنسق

738001

(سوربيتول غة املذكورة وال الدارلة فى مكان خرر)

األقسا فى النظا املنسق

 3313إىل 3013

األقسا فى النظا املنسق

3310

األقسا فى النظا املنسق

 3343إىل 3043

(حرير را وفضالت حرير)

األقسا فى النظا املنسق

 3343إىل 3043

(صوف ووبر)

األقسا فى النظا املنسق

 3348إىل 3048

(قطن غة مندوف  ،وفضالت قطن وقطن مندوف أو

القسم فى النظا املنسق

3340

(مواد زاللية ،ومواد أساسها النشا املعدل  ،وغراء)

(صالل وجلود را )
(جلود فراء را )

(كتان را )
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شط)

3840

القسم فى النظا املنسق

(قنب را )

 .8ال تشةكل املنتجةات املدرجةةة أعةاله حةدودا علةةى املنتجةات املشةةمولة باتفةاق تطبيةق التةةدابة املتعلقةة بصةةحة
االنسان والنبات.
* أوصاف املنتجات املوضوعة بو أقواس ليست بالضرورة أوصافاً نهائية.

امللح الثانى :الدعم احمللى من نالية أساس اإلعفاء من اإللتزامات بالتخفيض:
 .3على تدابة الدعم اةلى املطالب باعفائها من االلتزمات بالت فيض أن تستوفى الشرط األساسى بةهن ال تكةون
دا أية خثار مشوهة للتجارة  ،أو خثار على االنتاج  ،أو تكون هذه اآلثار ضئيلة جداً على أقصى تقدير وطبقاً لةذل
 ،على كافة التدابة املطالب باعفائها أن تكون متمشية مع املقايي

األساسية التالية:

(أ) أن يقد الدعم املعنى مةن رةالل برنةامج حكةومى ميةول مةن امليزانيةة العامةة (مبةا فةى ذلة

إيةرادات

حكومية متنازل عنها ) غة منطوية على حتويالت من املستهلكو  ،و
(ب) أن ال يكون للدعم املعنى أثر يسفر عن تقديم مساندة سعرية للمنتجو؛وأية مقايي

وشروط أررى راصةة

بسياسات معينة حسبما هو ددد أدناه.

برامج اخلدمات احلكومية
 .3اخلدمات العامة
تنطةةوى السياسةةات املصةةنفة فةةى هةةذه الفئةةة علةةى انفةةاق (أو إيةةرادات متنةةازل عنهةةا) فيمةةا يتصةةل بةةحلامج تقةةديم
اخلدمات أو املنافع لقطاع الزراعة أو اجملتمعات اةلية الريفية .وال

وز أن تنطةوى علةى مةدفوعات مباشةرة

للمنتجو أو مصنعى (وهزى) املنتجات .وعلى هذه الحلامج  ،والتى تشمل القائمة التالية ولكن ال تقتصةر عليهةا
 ،استيفاء املقايي
(أ) البحو

العامة اةددة فى الفقرة  3أعاله والشروط اخلاصة بسياسات معينة حسبما هو ددد أدناه:

 ،مبةا فةى ذلة

البحةو

العامةة  ،والبحةو

املتعلقةة بةحلامج البيئةة  ،وبةرامج البحةو

واملتعلقةة

مبنتجات زراعية معينة؛
(ب) مكافحة اآلفةات واألمةراض  ،مبةا فةى ذلة

تةدابة مكافحةة اآلفةات واألمةراض الزراعيةة العامةة أو أمةراض

وخفات تصيب منتجا زراعيا معيناً  ،كهجهزة األنذار املبكر  ،واحلجر الصحى  ،واإلبادة؛
(ج) ردمات التدريب  ،مبا فى ذل

مرافق التدريب العا واملت صص ؛

(د) ردمات اإلرشاد الزراعى واملشورة الزراعية  ،مبا فى ذل
البحو

إىل املنتجو واملستهلكو؛
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اتاحة وسةائل لتسةهيل نقةل املعلومةات ونتةائج

(ه) ردمات الفحص ،مبا فى ذل
أو التصنيف أو توحيد املقايي

ردمات الفحص العا وفحص منتجةات معينةة ألغةراض الصةحة أو السةالمة
؛

(و) ردمات التسويق والرتويج  ،شاملة املعلومات السوقية  ،واملشةورة والرتويةج فيمةا يتصةل مبنتجةات زراعيةة
معينة  ،ولكنها غة شةاملة انفاقةاً ألغةراض غةة دةددة

ةا قةد يةؤدى إىل اسةت دام مةن جانةب البةائعو

لت فيض أسعار البيع أو اسباغ نفع اقتصادى مباشر على املشرتين ؛ و
(ز) ردمات البنية األساسية  ،وتشمل  :شبكات الكهرباء  ،والطرق ووسةائط النقةل األرةرى  ،ومرافةق األسةواق
واملوانل  ،ومرافق امداد املياة  ،والسدود ومشروعات الصرف الزراعةى وأشةغال البنيةة األساسةية املتصةلة
بالحلامج البيئية ،وفى كافة األحوال  ،يتم توجية االتفةاق لتقةديم أو تشةييد األشةغال الكةبةة دون غةهةا ،
مع استبعاد الدعم املاىل لتوفة مرافق للمزارع رالف شبكات مرافق النفع العا املتاحة عادة  .وال

ةوز

أن يشمل الدعم املاىل ملستلزمات االنتاج وال تكاليف االنتاج وال تكاليف التشةغيل وال رسةو االسةت دا
التفضيلية.
 .8الت زين احلكومى للمنتجات الزراعية ألغراض األمن الغذائى.
((ألغراض الفقرة ( )0من هذا امللحق :تكون برامج الت زين لامن الغذائى فةى البلةدان الناميةة (والتةى تكةون
علي واضحة ومسايرة ملعاية أو ارشادات موضوعية منشورة رمسياً) متمشية مع أحكا هذه الفقرة  ،مبةا فةى ذلة
الحلامج التى يتم مبوجبها احلصول على كميات املواد الغذائية امل زنةة ألغةراض األمةن الغةذائى أو إرراجهةا
بهسعار إدارية  ،شريطة ادرال الفرق بةو سةعر احلصةول عليهةا والسةهر املرجعةى اخلةارجى فةى حسةاب احلجةم
االمجاىل للدعم))
االتفاق (أو اإليرادات املتنازل عنها) املتعلقة بتجميع وختزين منتجات زراعية تشكل جزءاً ال يتجةزأ مةن برنةامج
أمن غذائى منصوت علي فى التشريعات الوطنية  ،و وز أن يشمل ذل

املعومنات احلكومية ألغةراض ختةزين

املنتجات فى خمازن القطاع اخلات فى اطار ملل هذا الحلنامج.
يكون حجم واسلوب جتميع هذا امل زون متفقاً مع أهداف دددة مسبقاً متصلة بةاألمن الغةذائى وحةده  .كمةا
تكون عملية جتميع امل زون والتصرف في واضحة وعانيةة مةن الوجهةة املاليةة .وتكةون مشةرتيات احلكومةة مةن
املواد الغذائية بهسعار السوق اجلارية وتباع الكميات من خمزون األمةن الغةذائى هةذا بهسةعار ال تقةل عةن السةعر
اجلارى فى السوق اةلية للمنتج والنوعية املعنيو.
 .0املعونات الغذائية اةلية.
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(( 4و )7ألغةةراض الفقةةرتو  0و  1مةةن هةةذا امللحةةق ،يعتةةحل تقةةديم املةةواد الغذائيةةة بهسةةعار مدعومةةة بهةةدف تلبيةةة
املتطلبات الغذائية للفقراء فى املناطق احلضرية والريفية فى البلدان النامية على أساس منتظم وبهسةعار معقولةة
متمشيا مع أحكا هذه الفقرة).
االنفاق (أو االيةرادات املتنةازل عنهةا ) املتعلقةة بتقةديم معونةات غذائيةة لقطاعةات سةكانية حباجةة إليهةا .ختضةع
صالحية استحقاق احلصول على املعونات الغذائيةة ملقةايي

دةددة بصةورة واضةحة تتعلةق بههةداف غذائيةة .

وتكون هذه املعونات على هيئة تقديم مباشر للمواد الغذائية إىل املعنيو أو اتاحةة وسةائل لةتمكو املةؤهلو
لتلقى هذه املعونات من شراء املواد الغذائية إما بهسعار السةوق أو بهسةعار مدعومةة .وتكةون مشةرتيات احلكومةة
من املواد الغذائية بهسعار السوق اجلارية  ،ويكون متويل املعونات وادارتها واضحو وعلنيو.
 .1املدفوعات املباشرة للمنتجو
على الدعم الذى يقد من رالل مدفوعات مباشرة (أو إيرادات متنازل عنها  ،مبا فى ذل
للمنتجو التى تتم املطالبة باعفائها من االلتزامات بالت فيض أن يستوفى املقايي
 ،مضافاً إليها مقةايي

املبينة فى الفقرة ( )3أعةاله

دةددة تنطبةف علةى األنةوا ع اةةددة مةن املةدفوعات املباشةرة حسةبما هةو مةبو فةى

الفقرات من ( 7إىل  )30أدناه .وحيلما يتم طلب االعفاء من املقايي
إىل املقايي

املةدفوعات العينيةة)

من (ب) حتةى (هةة) فةى الفقةرة  ، 7إضةافة

العامة املبينة فى الفقرة (.)3

 .4دعم الدرل غة املرتبط باالنتاج واألسعار.
(أ) حتدد صالحية استحقاق هذه املدفوعات ملقايي
أو مال
(ب) ال

أرض  ،واست دا عوامل االنتاج أو مستويات االنتاج فى فرتة أساس دددة وثابتة؛

وز أن يكون مبل هذه املدفوعات فى أى سنة معينة مرتبطةاً بنةوع أو حجةم االنتةاج الةذى يقةو بة

املنتج (مبا فى ذل
(ج) ال

دددة بوضوح كالدرل  ،والوضةع للمسةتفيد كمنةتج

رؤؤس املاشية) فى أى سنة تلى فرتة األساس  ،أو مرتبطاً بها ؛

وز أن يكون مبل هذه املدفوعات فةى أى سةنة معينةة مرتبطةاً باألسةعار اةليةة أو الدوليةة املطبقةة

على أى إنتاج يتم القيا ب فى أى سنة تلى فرتة األساس  ،أو مرتبطاً بها؛
(د) ال

وز أن يكون مبل هذه املةدفوعات فةى أى سةنة معينةة مرتبطةاً بعوامةل االنتةاج املسةت دمة فةى أى

سنة تلى فرتة األساس  ،أو مرتبطاً بها ؛
(ه) ال

وز اشرتاط أى كمية من االنتاج بغية الصالحية للحصول على هذه املدفوعات.

 .7املشاركة املالية احلكومية فى برامج التهمو على الدرل وشبكات أمان الدرل.
(أ) حتةةدد ص ةالحية تلقةةى هةةذه املةةدفوعات حبجةةم اخلسةةارة فةةى الةةدرل  ،علةةى أال يراعةةى سةةوى الةةدرل
املتحقق من الزراعة  ،الذى يتجةاوز نسةبة  03فةى املائةة مةن متوسةط امجةاىل الةدرل أو مةا يعاددةا مةن
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حيث صافى الدرل (غة شامل أى مدفوعات من املشروع نفس أو مشةروعات
السابقة أو متوسط فرتة ثال

اللال

اثلةة) فةى فةرتة السةنوات

سنوات دسوباً على أساس فرتة السنوات امل

السابقة  ،مع اسةتبعاد

أعلى وأدنى قيد ويعتحل أى منتج يستوفى هذا الشرط صاحلاً لتلقى املدفوعات؛
(ب) يعوض مبل هذه املدفوعات عن أقل من  63فى املائة من اخلسةارة فةى درةل املنةتج فةى السةنة التةى
يصلح فيها املنتج لتلقى هذه املساعدة؛
(ج) ال

وز أن يكون مبل أى من هذه املدفوعات مرتبطاً إال بالدرل  ،وال وز ربط بنوع أو حجم االنتةاج

(مبا فى ذل

رؤوس املاشةية) الةذى قةا بة املنةتج  ،أو باألسةعار اةليةة أو الدوليةة املطبقةة علةى هةذا

اإنتاج  ،أو بعوامل اإلنتاج املست دمة؛
(د) ح ةو يتلقةةى أحةةد املنةةتجو فةةى السةةنة نفسةةها مةةدفوعات مبوجةةب هةةذه الفقةةرة والفقةةرة ( 1اإلغاثةةة مةةن
الكوار

الطبيعية)  ،يكون وموع هذه املدفوعات أقل من  333فى املائةة مةن ومةوع اخلسةارة التةى

تكبدها املنتج.
 .6املدفوعات
(التى تتم مباشرة أو عن طريق املشاركة املالية احلكومية فى رطط التهمو على اةاصةيل) ألغةراض االغاثةة
من الكوار

الطبيعية.

(أ) ال تنشه صالحية استحقاق هذه املدفوعات اال عقب اقرار رمسى من السلطات احلكومية بهن كارثة طبيعيةة
(مبا فى ذل

تفشى األمراض  ،انتشار االفات  ،وحودا

البلد العضو املعنى) قد حدثت أو خرذة فى احلدو

املفاعالت النووية  ،ونشةوب احلةرب فةى أراضةى
 ،ويتم حتديد هةذه الصةالحية خبسةارة فةى االنتةاج

تتجاوز  03فى املائة من متوسط االنتاج فى فةرتة السةنوات الةلال
دسوباً على أساس فرتة السنوات اخلم
(ب) ال

لسةابقة أو متوسةط فةرتة ثةال

سةنوات

السابقة  ،مع استبعاد أعلى وأدنى قيد؛

وز است دا املدفوعات التى تتم عقب كارثةة طبيعيةة إال فيمةا يتعلةق خبسةارة الةدرل  ،أو املواشةى

(مبا فى ذل

املدفوعات املتصلة باملعاجلة البيطرية للحيوانات) أو األراضى أو عوامةل االنتةاج األرةرى

 ،نتيجة الكارثة الطبيعية املعنية ؛
(ج) تعوض هةذه املةدفوعات عمةا ال يزيةد عةن التكلفةة الكليةة إلحةالل مةا متةت رسةارت وال

ةوز اشةرتاط أو

حتديد نوع أو كمية اإلنتاج فى املستقبل؛
(د) ال

وز أن تتجاوز املدفوعات التى تصرف أثناء الكوار

من اخلسارة كما هى دددة فى املعيار (ب) أعاله؛
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املستوى الةالز ملنةع أو ختفيةف وطةهة املزيةد

(ه) حو يتلقى أحد املنتجو فى السنة نفسها مدفوعات مبوجب هذه الفقرة والفقرة ( 6برامج التةهمو علةى
الةةدرل وشةةبكات أمةةان الةةدرل)  ،يكةةون ومةةوع هةةذه الةةدفعات أقةةل مةةن  333فةةى املائةةة مةةن ومةةوع
اخلسارة التى تكبدها املنتج.

 .1املساعدات املرتبطة بالتكييف اديكلى املقدمة من رالل برامج تقاعد املنتجو
(أ) يتم حتديد صالحية استحقاق هذه املدفوعات بالرجوع إىل مقايي

دةددة بوضةوح فةى الةحلامج التةى

تستهدف تسهيل تقاعد األش ات العاملو فى اإلنتةاج الزراعةى القابةل للتسةويق  ،أو انتقةادم ألنشةطة غةة
زراعية؛
(ب) تكون املدفوعات مشروطة بالتقاعد الكامل والدائم ملتلقيها من اإلنتاج الزراعى القابل للتسويق؛

 .1املساعدات املرتبطة بالتكييف اديكلي املقدمة من رالل برامج سحب املوارد
(أ) يتم حتديد صالحية استحقاق هذه املدفوعات بالرجوع إىل مقايي
تستهدف سحب أراض أو موارد أررى  ،مبا فى ذل

دةددة بوضةوح فةى الةحلامج التةى

املواشى  ،من االنتاج الزراعى القابل للتسويق؛

(ب) تكون املدفوعات مشةروطة بسةحب األرض مةن اإنتةاج الزراعةى القابةل للتسةويق ملةدة ال تقةل عةن ثةال
سنوات  ،وفى حالة املواشى تكون مشروطة بذحبها أو الت لص النهائى الدائم منها؛
(ج) ال

ةةوز أن يشةةرتط لصةةرف املةةدفوعات حتديةةد أى اسةةت دا بةةديل دةةذه األراضةةى أو املةةوارد األرةةرى

ينطوى على إنتاج منتجات زراعية قابلة للتسويق؛
(د) ال

وز ربط املدفوعات بنوع أو كمية اإلنتاج أو أسعاره  ،اةلية والدولية  ،املطبقة على اإلنتةاج الةذى

يتم بإست دا األراضى أو املوارد التى مازالت مست دمة فى اإلنتاج.
 .33املساعدات املرتبطة بالتكييف اديكلي املقدمة من رالل املعونات االستلمارية
(أ) يةةتم حتديةةد صةةالحية اسةةتحقاق هةةذه املةةدفوعات بةةالرجوع إىل مقةةايي

دةةددة بوضةةوح فةةى الةةحلامج

احلكومية التى تستهدف املساعدة فى إعادة اديكلة املالية أو املادية ألنشطة وعمليةات املنةتج اسةتجابة
لوجود عيوب هيكلية واضحة بصورة موضوعية .كما

ةوز حتديةد صةالحية اسةتحقاق الةدرول فةى هةذه

الحلامج بناء على برنامج حكومى ددد بوضوح إلعادة رص صة األراضى الزراعية؛
(ب) ال

وز أن يكون مبل هذه املدفوعات فى أى سنة معينة مرتبطاً أو مسةتنداً إىل نةوع حجةم اإلنتةاج (مبةا

فى ذل

رؤوس املاشية) الذى يقو ب املنتج فى أى سنة تلى فرتة األساس رالف ما ينص علية املعيةار

(هة) أدناه؛
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ال

وز أن يكون مبل هذه املةدفوعات فةى أى سةنة معينةة باألسةعار  ،اةليةة أو الدوليةة املطبقةة علةى

اإلنتاج الذى يتم القيا ب فى أى سنة تلى فرتة األساس  ،أو مستنداً إليها؛
(ج) ال تصرف املدفوعات إال عن الفرتة الزمنية الالزمة لتحقيق االستلمار الذى تقد املدفوعات من اجل ؛
(د) ال

ةةوز رهةةن صةةرف املةةدفوعات بةةإلزا املةةتلقو دةةا باملنتجةةات الزراعيةةة التةةى يةةتعو علةةيهم انتاجهةةا أو

تسميتها بهى شكل من األشكال  ،بإستلناء إلزامهم بعد انتاج منتج زراعى معو؛
(ه) تقتصر املدفوعات على املبل الالز للتعويض عن الضرر الناجم عن التكييف اديكلى.
 .33املدفوعات التى تقد فى إطار الحلامج البيئية.
(أ) يتم حتديد صالحية استحقاق هذه املدفوعات فى إطار برنامج حكومى ددد بوضةوح حلمايةة البيئةة أو
صيانة [املةوارد] ،وتكةون مرهونةة باسةتيفاء شةروط دةددة فةى إطةار الحلنةامج احلكةومى ،مبةا فةى ذلة
الشروط املتعلقة بهساليب اإلنتاج أو مستلزمات ؛
(ب) يقتصر مبل املدفوعات على التكاليف اإلضافية أو الدرل النامجة عن اإللتزا بالحلنامج احلكومى.
 .38املدفوعات التى تقد فى إطار برامج املساعدة االقليمية
(أ) تقتصر صالحية إستحقاق هذه املدفوعات على املنةتجو فةى املنةاطق اةرومةة ،و ةب أن تكةون أى
من هذه املناطق رقعة جغرافية متصلة دددة بوضوح وذات ش صية إقتصةادية وإداريةة قابلةة للتحديةد ،
وتعتحل درومة وفةق مقةايي

دايةدة وموضةوعية منصةوت عليهةا بصةورة واضةحة فةى القةوانو أو الةوائح

التنظيمية مع اإلشاةر إىل أن مصاعب املنطقة ناشئة عن أوضاع ليست مؤقتة؛
(ب) ال

وز أن يكون مبل هذه املدفوعات فةى أى سةنة معينةة مرتبطةاً أو مسةتنداً إىل نةوع أو حجةم اإلنتةاج

(مبةةا فةةى ذل ة

رؤوس املاشةةية) الةةذى يقةةو بة املنةةتج فةةى أى سةةنة تلةةى فةةرتة األسةةاس رةةالف ارتباط ة

بت فيض ذل

اإلنتاج؛

(ج) ال

وز أن يكون مبل هذه املدفوعات فةى أى سةنة معينةة مرتبطةاً باألسةعار اةليةة أو الدوليةة املطبقةة

على أى انتاج يتم القيا ب فى أى سنة تلى فرتة األساس  ،أو مستنداً إليها؛
(د) ال

وز إتاحة املدفوعات إال للمنتجو فةى املنةاطق املؤهلةة للحصةول عليهةا  ،ولكنهةا تتةاح بصةفة عامةة

لكافة املنتجو فى هذه املناطق؛
(ه) حو تكون املدفوعات مرتبطة بعوامل اإلنتاج  ،تةتم مبعةدالت تنازليةة تويةد علةى مسةتوى عامةل اإلنتةاج
املعنى؛
(و) يقتصر صرف املدفوعات على التكاليف اإلضافية أو رسةارة الةدرل النامجةة عةن القيةا باإلنتةاج الزراعةى
فى املنطقة املعينة.
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امللح الثالث :الدعم احمللى لسب مقياس الدعم الكلى:
 .3مبقتضى أحكا املادة  ، 7حيسب مقياس الدعم الكلى على أساس املنتج اةدد وذلة

بالنسةبة لكةل منةتج

را زراعى حيصل على أسعار السةوق أو مةدفوعات مباشةرة غةة معفةاة  ،أو أى دعةم مةاىل خرةر غةة معفةى مةن
اإللتزا باتل فيض (السياسات األررى اخلاصة بالدعم غة املعفةى) .وحيسةب ومةوع الةدعم املةرتبط مبنةتج
معو فى حجم إمجاىل واحد على أساس القيمة النقدية اإلمجالية.
 .8تشمل أنواع الدعم املاىل املنصوت عليها فى الفقرة  3مصةروف مةن امليزانيةة واإليةرادات التةى تتنةازل عنهةا
احلكومات أو وكالؤها.
 .0حيسب الدعم املقد على املستويو القومى واةلى على السواء.
 .1ختصم الضرائب أو الرسو الزراعية اةددة التى يدفعها املنتجون من مقياس الدعم الكلى.
 .4يعتحل مقياس الدعم اكلى الذى حيسب كما هو مبو أدناه بالنسبة لفرتة األساس  ،املسةتوى األساسةى لقإلتةزا
املتعلق بت فيض الدعم اةلى.
 .7حيدد حجم إمجاىل للدعم الذى يقد لكل منتج زراعى أساسى من حيث القيمة النقدية اإلمجالية.
 .6حيسب احلجم اإلمجاىل للدعم على أساس أقرب رقم عملى لسعر البيع األول للمنتج اخلا الزراعةى املعنةى.
وحتسب أية تدابة موجهة ملصنعى املنتجات الزراعية بقدر ما تفيةد هةذه التةدابة منتجةى املنتجةات الزارعيةة
األساسية.
 .1الدعم املبنى على سعر السوق  :حيسب الدعم املبنى على سةعر السةوق باسةت دا الفةرق بةو السةعر الرجعةى
اخلةةارجى اللابةةت  ،والسةةعر احلكمةةى املسةةت د مضةةروباً فةةى مقةةدار اإلنتةةاج املؤهةةل لل ضةةوع للسةةعر املقةةرر
املست د وال تدرل مدفوعات امليزانية التى تصرف لقإبقاء على هذا الفرق ،ملل تكاليف شةراء املنتجةات أو
ختزينها فى مقياس الدعم الكلى.
 .1يستند السعر املرجعى اخلارجى اللابت إىل السنوات مةن  3117إىل  ، 3111ويكةون بصةفة عامةة متوسةط قيمةة
الوحدة بسعر "فوب" بالنسبة للمنتج اخلا الزراعى املعنى فى الدولة التى تعتحل مصدراً صةافياً ،ومتوسةط قيمةة
الوحدة بسعر " سيف" بالنسبة للمنتج اخلةا الزراعةى املعنةى فةى الدولةة التةى تعتةحل مسةتورداً صةافياً فةى فةرتة
األساس .و وز تعديل السعر املرجعى اللابت مراعاة الرتالف اجلودة  ،كما يتطلب األمر.
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 .33املدفوعات املباشرة غةة املعفةاة :حتسةب املةدفوعات املباشةرة غةة املعفةاة التةى تسةتند إىل فةرق السةعر إمةا
بإست دا الفرق بو السعر املرجعى اللابت والسةعر احلكمةى املسةت د مضةروباً فةى مقةدار اإلنتةاج املؤهةل
لل ضوع للسعر احلكمى  ،أو بإست دا مصروفات امليزانية.
 .33يستند السعر املرجعى اللابت إىل السنوتات من  8117إىل  ، 3111ويكون بصفة عامة السةعر الفعلةى املسةت د
فى حتديد معدالت املدفوعات.
 .38يتم حساب املدفوعات املباشرة غة املعفاة املسةتندة إىل عوامةل غةة عامةل السةعر بإسةت دا املصةروف مةن
املوازنة.
 .30أى تدابة أررى غة املعفاة مبةا فةى ذلة

الةدعم املةاىل ملسةتلزمات اإلنتةاج وترتيبةات أرةرى ملةل ترتيبةات

ختفيض تكاليف التسويق :حتسب قيمة ملل هذه الرتتيبةات بإسةت دا املصةروف مةن امليزانيةة احلكوميةة  ،أو
عندما ال يعك

است دا املصروف من امليزانية القيمةة الكاملةة للةدعم املةاىل املعنةى ،فإنة يةتعو أن يكةون

أساس حساب حجم الةدعم املةاىل هةو الفةرق بةو سةعر السةلعة أو اخلدمةة املدعومةة وسةعر السةلعة أو اخلدمةة
املماثلة فى السوق مضروباً فى كمية السلعة أو اخلدمة.

امللح الراب  :لساب معادل قياس الدعم:
 .3مبقتضى أحكا املادة  ، 7يتم حساب أحكا الدعم املعةادل فيمةا يتعلةق بكافةة املنتجةات الزراعيةة األساسةية
التى حتظى مبساندة أسعارها فى السوق كما هو مبو فى امللحةق  ،0مةن غةة أن يكةون حسةاب هةذا العنصةر
مةةن احلجةةم اإلمجةةاىل للةةدعم

كن ةاً مةةن الوجهةةة العمليةةة .وبالنسةةبة مللةةل هةةذه املنتجةةات  ،فةةإن املسةةتوى

األساسى لتطبيةق إلتزامةات ختفةيض الةدعم اةلةى يتةهلف مةن مكةون الةدعم السةعرى مقومةاً بهحجةا الةدعم
املعادلة طبقاً للفقرة  8أدناه ،باإلضافة إىل أى مدفوعات مباشةرة غةة معفةاة وأى دعةم خرةر غةة معفةى يتطلةب
تقييم حسبما هو منصوت علي فى الفقرة  0أدنةاه  ،وحيسةب الةدعم علةى املسةتويو القةومى واةلةى علةى
السواء.
 .8حتسب أحجةا الةدعم املعةادل املنصةوت علية فةى الفقةرة  3علةى أسةاس الةدعم املةرتبط مبنتجةات معينةة ،
وذل

بالنسبة لكافة املنتجات األولية الزراعية  ،وعلى أساس أقرب رقم عملى لسةعر البيةع األول الةذى حيصةل

على دعم سعره فى السوق  ،والذى يكون من غة املمكن من الوجهة العملية بشهنها حساب نسةبة مكةون دعةم
سعر السوق إىل احلجم اإلمجةاىل للةدعم .وبالنسةبة دةذه املنتجةات األوليةة الزراعيةة  ،حتسةب أحجةا الةدعم
املعادل فيما يتعلق بسعر السةوق بإسةت دا السةعر املقةرر املسةت د وكميةة اإلنتةاج املؤهلةة لل ضةوع لةذل
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السعر  ،أو -إذا ا يكن ذلة

عمليةاً -علةى أسةاس املصةروف مةن املوازنةة املسةت دمة إلبقةاء السةعر عنةد سةعر

اإلنتاج.
 .0حيلما تكون املنتجات األولية الزراعية الواردة فى الفقرة  3راضعة ملدفوعات مباشرة غة املعفةاة أو أى دعةم
خرر مرتبط مبنتجات دددة وغة معفةاة مةن إلتةزا الت فةيض ،يكةون أسةاس حسةاب أحجةا الةدعم املعةادل
احلساب وفق ما ورد فيما يتعلق مبكونات األحجا للدعم املطابقة (اةددة فى الفقرات من  33إىل  30مةن
امللحق.)0
 .1حتسةب أحجةا الةةدعم املعةادل علةى أسةةاس مقةدار الةدعم املةةاىل وإىل أقةرب سةعر

كةةن لسةعر البيةةع األول

للمنةتج األوىل الزراعةى املعنةى .ويةتعو حسةاب أيةة تةدابة موجهةة حنةو مصةنعى املنتجةات األوليةة الزراعيةة.
ختفض أحجا الدعم املعادل مبقدار مقابل للضرائب أو الرسو الزراعية اةددة التى يدفعها املنتجون.

امللح اخلامس :املعاملة اخلاصة فيما يتعل بالفقرة  1من الفقرة :9
القسم ألف:
 .3ال تنطبق أحكا الفقرة  8من املةادة  1الناشةئة عةن تطبيةق اتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة علةى أى منةتج رةا
زراعى وأى منتجات مصنعة و/أو معدة من ("املنتجات اةددة") ويةتم فيمةا يتعلةق بهةا تطبيةق الشةروط التاليةة
(املشار إليها فيما بعد "باملعاملة اخلاصة"):
(أ) إذا كانت الواردات من املنتجات اةددة متلل أقل من  0فى املائة من االسةتهالك اةلةى املطةابق
فى فرتة األساس "( 3111-3117فرتة األساس")؛
(ب) إذا ا يكن قد مت تقديم أى دعم ماىل للصادرات منذ بداية فرتة األساس بالنسبة للمنتجات اةددة؛
(ج) إذا مت تطبيق تدابة فعالة حتد من اإلنتاج على املنتج اخلا الزراعى؛
(د) إذا كانةت هةةذه املنتجةةات قةد حةةددت بةةالرمز " معاملةة راصةةة – امللحةةق "4فةى القسةةم -3ب مةةن البةةاب
األول جلدول العضو امللحق بحلوتوكول مراكه على أنها ختضةع للمعاملةة اخلاصةة التةى تعكة

عوامةل

املصاحل غة التجارية ملل األمن الغذائى ومحاية البيئة؛
(ه) إذا كةان احلةةد األدنةةى مةةن فةةرت الوصةةول إىل األسةةواق بالنسةةبة للمنتجةةات املصةةنفة يتطةةابق – كمةةا هةةو
ددد فى القسم -3ب من الباب األول من جدول العضةو املعنةى  1-فةى املائةة مةن االسةتالك اةلةى
فى فرتة األساس دذه املنتجات اةددة اعتباراً من بداية السنة األوىل لفةرتة التنفيةذ ،ويزيةد بعةد ذلة
بنسبة  301فى املائة من االستهالك اةلى املماثل فى فرتة األساس سنوياً رالل بقية فرتة التنفيذ.
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.8

وز للبلد العضو فى بداية أى سنة من سنوات فرتة التنفيذ أن يتوقف عن تطبيةق املعاملةة اخلاصةة فيمةا يتعلةق
باملنتجات اةددة ،وذل

وفقاً ألحكا الفقرة  .7وفى ملل هذه احلالةة  ،علةى البلةد العضةو املعنةى أن يكفةل

احلد األدنى من فرت الوصول إىل السوق السارى فى ذل

الوقت وأن يزيد هةذا احلةد بنسةبة  301فةى املائةة

من االستهالك اةلى املطابق فى فرتة األساس سنوياً لبقية فرتة التنفيذ .ويتم بعةد ذلة

احلفةاظ علةى مسةتوى

احلد األدنى من فرت الوصول إىل السوق الناجم عن هةذه الصةيغة فةى اجلةدول اخلةات بالعضةو املعنةى فةى
السنة اخلتامية من فرتة التفيذ.
 .0يتم استكمال أية املفاوضات حول قضية ما إذا كان ميكن استمرار العمةل باملعاملةة اخلاصةة كمةا هةو مةبو فةى
الفقرة  3فى نهاية فرتة التنفيذ ،رالل اإلطار الزمنى لفةرتة التنفيةذ نفسةها  ،كجةزء مةن املفاوضةات اةةددة فةى
املادة  83من االتفاق احلاىل  ،مع مراعاة عناصر املصاحل غة التجارية.
 .1إذا اتفق نتيجة للمفاوضات املشار إليها فى الفقرة  0علةى أنة

ةوز للبلةد العضةو أن يسةتمر فةى تطبيةق املعاملةة

اخلاصة ،فإن يتعو علي أن يقو مبنح تيسةات إضافية ومقبولة حسبما تقرر فى تل

املفاوضات.

 .4إذا تقرر أال تستمر املعاملة اخلاصة فى نهاية فرتة التنفيذ ،فإن على البلد العضةو املعنةى ان يطبةق أحكةا الفقةرة
 .7وفى ملل هذه احلالةة  ،فإنة يةتم احلفةاظ فةى نهايةة فةرتة التفيةذ علةى احلةد األدنةى مةن فةرت الوصةول إىل
السوق اةدد بالنسبة للمنتجات اةددة عند مستوى  1فى املائة من االستهالك اةلةى املطةابق فةى فةرتة
األساس فى جدول البلد العضو املعنى.
 .7ختضع الرتتيبات احلدودية رالف الرسو اجلمركية العاديةة املطبقةة فيمةا يتعلةق باملنتجةات اةةددة ألحكةا
الفقرة  8من املادة  1على أن يسةرى ذلة

اعتبةارا مةن بداية ة السةنة التةى توقةف فيهةا تطبيةق املعاملةة اخلاصةة.

وختضع ملل هذه املنتجات للرسو اجلمركية العادية امللبتة فى جدول البلةد العضةو املعنةى واملطبقةة اعتبةارا
من بداية السنة التى توقف فيها تطبيق املعاملة اخلاصة ،وبعد ذل

مبعدالت كان ميكن أن تنطبةق لةو أنة كةان

قد نفذ ختفيض بنسبة  34فى املائة على األقل رالل فرتة التفيذ بهقسةاط سةنوية متسةاوية .وحتةدد هةذه الرسةو
على أساس ما يعادل التعريفة ويتم حساب طبقاً لقإرشادات املبينة فى املرفق بهذا امللحق.

القسم باء
 .6ال تنطبق أحكا الفقرة  8من املادة  1أيضاً اعتبارا من تارييف نفاذ اتفاق منظمةة التجةارة العامليةة علةى أى منةتج
را زراعى يكون العنصر األساسى الغالب فى النظا الغذائى التقليةدى فةى أى مةن البلةدان الناميةة األعضةاء ،
ويةةتم فيمةةا يتعلةةق بة افلتةةزا بالشةةروط التاليةةة باإلضةةافة إىل الشةةروط اةةةددة فةةى الفقةةرات مةةن -3أ إىل -3د ،
حسبما تنطبق على املنتجات املعنية:
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(أ) إذا كان احلد األدنى من فرت الوصول إىل السوق فيما يتعلق باملنتجات املعنية  ،وكمةا هةو دةدد فةى
القسةةم -3ب مةةن البةةاب األول مةةن اجلةةدول اخلةةات بالةةدول الناميةةة العضةةو ،يطةةابق  3فةةى املائةةة مةةن
االستهالك اةلى من املنتجات املعنية اعتبةارا مةن بدايةة فةرتة التنفيةذ ،ويةزداد بهقسةاط سةنوية متسةاوية
إىل  8فى املائة من االستهالك اةلى املطابق فى فرتة التنفيذ األساسى فى بدايةة السةنة اخلامسةة مةن
فرتة التفيذ .واعتبةارا مةن السةنة السادسةة مةن فةرتة التنفيةذ يطةابق احلةد األدنةى مةن فةرت الوصةول إىل
السوق فيمةا يتعلةق باملنتجةات املعنيةة  8فةى املائة ة مةن االسةتهالك اةلةى املطةابق فةى فةرتة األسةاس
ويزداد بهقساط سنوية متساوية إىل  1فى املائة من االستهالك اةلةى املطةابق فةى فةرتة األسةاس حتةى
بداية السنة العاشرة .وتتم بعةد ذلة

فةى السةنة العاشةرة اةافظةة علةى مسةتوى احلةد األدنةى مةن فةرت

الوصول إىل السوق ،الناتج عن هذه الصيغة  ،فى اجلدول اخلات بالبلد النامى العضو املعنى:
(ب) إذا مت توفة فرت الوصول إىل السوق املناسبة بالنسبة ملنتجات أررى طبقات دذا اإلتفاق.
 .8يتم الشروع فى أى مفاوضات حول مسهلة ما إذا كان العمل سيستمر باملعاملة اخلاصة كما هو مبو فةى الفقةرة 6
بعد انتهاء السنة العاشرة التالية لبدء فرتة التنفيذ  ،وتنجز هذه املفاوضات رالل ذات السنة العاشةرة التاليةة لبةدء
فرتة التنفيذ.
 .0إذا مت االتفاق نتيجة للمفاوضات املشار إليها فى الفقرة  1على أن

وز أن يستمر أى مةن البلةدان األعضةاء فةى

تطبيق املعاملة اخلاصة  ،فإن على هذا البلد العضو أن يقو مبةنح تيسةةات إضةافية ومقبولةة  ،حسةبما يتقةرر فةى
تل

املفاوضات.

 .1فى حالة تقرير عد استمرار املعاملة اخلاصة املبينة فةى الفقةرة  6بعةد السةنة العاشةرة التاليةة لبةدء فةرتة التنفيةذ،
ختضع املنتجات املعنية للرسو اجلمركية العادية التى حتدد على أسةاس املبلة املعةادل للرسةو اجلمركيةة ،
الذى حيسب طبقاً لقإرشادات املنصوت عليهةا قةى املرفةق بهةذا امللحةق  ،علةى أن يكةون ملبتةاً فةى اجلةدول
اخلات بالبلد العضو املعنى  .وفيما عدا ذل

تطبةق أحكةا الفقةرة  7حسةبما عةدلت مبقتضةى املعاملةة اخلاصةة

املتميزة املناسبة املمنوحة للبلدان النامية األعضاء طبقاً دذا االتفاق.
إضافة إىل امللحق اخلام  :إرشادات حلساب املبال " املعادلة للرسو اجلمركية" للغرض اخلات اةدد
فى الفقرات من  7إىل  33من هذا امللحق:
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 .3حتسب املبةال " املعادلةة للرسةو اجلمركيةة"  ،سةواء كةان ذلة

حسةب القيمةة أو بهسةعار دةددة  ،بإسةت دا

الفرق الفعلى بو األسعار الدارلية واخلارجية مبا يضمن الوضوح والعالنية .وتكون البيانات املست دمة هى مةا
يتعلق بالسنوات  ، 3111-3117على أى تبو املبال املعادلة للرسو اجلمركية:
(أ) بصفة رئيسية على مستوى األربعة أرقا  ،من النظا املنسق لوصف السلع األساسية وترميزها؛
(ب) على مستوى األرقا الستة أو األكلر تفصيالً  ،من النظا املنسةق لوصةف السةلع األساسةية وترميزهةا ،حيلمةا
يكون ذل

مناسباً؛

(ج) بصةةفة عامةةة للمنتجةةات املصةةنعة و/أو املنتجةةات اجملهةةزة ،يضةةرب املبلةة أو املبةةال املعادلةةة للرسةةو
اجلمركيةةة اةةةددة للمنةةتج او املنتجةةات الزراعيةةة األوليةةة كنسةةبة أو نسةةب قيمةةة أو مقةةدار املنةةتج أو
املنتجات اخلا الزراعية  ،حسبما يكون مناسباً ،فى املنتجات املصنعة و /أو اجملهزة  ،ومةع املراعةاة أى
عناصر إضافية توفر احلماية للصناعة فى الوقت احلاىل  ،إذا تطلب األمر ذل .
 .8حتدد األسعار اخلارجية بصفة عامة على أساس أنها املتوسط الفعلى لقيم الوحدات بسعر ميناء الوصول "سةيف"
بالنسبة للدولةة املسةتوردة .وإذا ا يكةن متوسةط قةيم الوحةدات بسةعر "سةيف" متاحةاً أو مناسةباً  ،تكةون األسةعار
اخلارجية إما :
(أ) متوسط قيم الوحدات بسعر "سيف" املناسبة فى بلد واور؛ أو
(ب) ما يتم تقديره استنادا إىل متوسط قيم الوحدات بسعر "فةوب" فةى بلةد أو بلةدان مصةدرة رئيسةية مناسةبة ،
معدالً بإضافة القيمة التقديرية لتكاليف التةهمو والشةحن وغةهةا مةن التكةاليف ذات الصةلة التةى يتحملةها
البلد املستورد.
 .0حتول األسعار اخلارجية بصفة عامة إلىالعمالت اةلية باست دا املتوسةط السةنوى لسةعر الصةرف فةى السةوق
بالنسبة لنف

الفرتة معتمداً على البيانات السعرية.

 .1يكون السعر الدارلى بصفة عامة سعر اجلملة السةائد فةى السةوق اةليةة أو سةعر اجلملةة التقةديرع إذا ا تتةوفر
البيانات الكافية.
.4

وز تعديل املبال املعادلة للرسو اجلمركية إذا لةز األمةر مراعةاة لقإرتالفةات فةى اجلةودة أو التنةوع وذلة
بإست دا معامل مقارنة مناسب.
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 .7إذا كان املبل املعادل للرسم اجلمركى الذى ينتج عن تطبيق هذه اإلرشادات سلبياً أو أقل من السعر امللبةت
احلاىل فإن

وز حتديد املبل املعادل للقسم اجلمركى على أساس السعر احلاىل امللبت أو الةلمن املعةروض

دلياً بالنسبة لذل

املنتج املعنى.

 .6إذا عدل مسةتوى املبلة املعةادل للرسةم اجلمركةى النةاتج عةن تطبيةق اإلرشةادات الةواردة أعةاله ،علةى البلةد
العضو املعنى أن يتيح  ،بناء على الطلب  ،الفرت الكاملة للتشاور بهدف التفاوض حول احللول املناسبة.

اإلتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية
إن هذا االتفاق خيةتص بكيفيةة تطبيةق متطلبةات األمةن الغةذائي والصةحي أع يتعلةق بكةل اإلجةراءات
الصحية والزراعية ..ويعطي اإلتفاق للحكومات احلق يف إختاذ ما تراه مةن إجةراءات صةحية وزراعيةة مةيت كةان
تطبيقها يعتحل أمراً الزماً وضرورياً حلماية اإلنسان و/أو احليوان و/أو النبات ،وأنها ال متلل أع نوع من التمييز غةة
املحلر  ..ويتكون اإلتفةاق مةن أربعةة عشةرة مةادة باإلضةافة إلةي ثالثةة مالحةق  ،فتتنةاول املةادة األولةي القواعةد
العامةاليت تنص علةي أن يسةرى هةذا االتفةاق علةى كافةة تةدابة محايةة صةحة اإلنسةان والنبةات التةى قةد تةؤثر ،
بصورة مباشرة أو غة مباشرة  ،على التجارة الدولية .وتوضع هذه التةدابة وتطبةق حسةب أحكةا هةذا االتفةاق ،
وأن تطبق التعاريف املنصوت عليها فى امللحق ألف  ،بإعتبار أن املالحق جزءاً ال يتجزأ من هذا االتفاق وفقةاً
لنص هذه املادة أيضاً  ،ثم تشة إلي أن ال يوجد فةى هةذا االتفةاق مةا يةؤثر علةى حقةوق البلةدان األعضةاء طبقةاً
لالتفاق بشهن احلواجز الفنية أما التجةارة فيمةا يتعلةق بةاإلجراءات التةى ال تقةع فةى نطةاق هةذا االتفةاق  ،بينمةا
تتضمن املادة اللانية احلقوق واإللتزامات األساسية لاعضاء حيث حيةق للبلةدان األعضةاء اختةاذ تةدابة محايةة
صحة اإلنسان والنبات الضرورية حلماية حياة وصةحة اإلنسةان واحليةوان والنبةات بشةرط أن تكةون هةذه التةدابة
متسقة مع أحكا هذا االتفةاق  ،ولكةن علةى البلةدان األعضةاء عةد تطبيةق أى تةدابة حلمايةة صةحة اإلنسةان أو
النبات إال بقدر ما ي لز حلمايةة حيةاة أو صةحة اإلنسةان واحليةوان والنبةات ،واسةتناد هةذه التةدابة إىل املبةادئ
العلمية وعد االحتفاظ بها دون أدلة علمية كافية  ،فيما عدا ما هو منصوت علي فى الفقرة  6مةن املةادة  ، 4مةع
ضمان عد متييز تدابة محاية صحة اإلنسان والنبات بصةورة حتكميةة أو دون مةحلر بةو البلةدان األعضةاء التةى
تسود فيها أوضاع مطابقة أو

اثلة ،مبا فى ذلة

التمييةز بةو أراضةيها وأراضةى بلةدان اعضةاء أرةرى .وال

ةوز

تطبيق تدابة محاية صحة اإلنسان والنبات بطريقة تشكل قيودا مقنعة على التجةارة الدوليةة  ،ألنة مةن املفةرتض
أن تكةةون تةةدابة محايةةة صةةحة اإلنسةةان او النبةةات التةةى تتمشةةى مةةع نصةةوت أحكةةا هةةذا االتفةةاق املتعلقةةة بهةةا،
متمشية مع التزامات البلدان األعضاء طبقاً ألحكا اتفاقية جات لعا  3111التى تتعلق باسةت دا تةدابة محايةة
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صحة اإلنسان أو النبات  ،وعلى األرص األحكا الةواردة فةى املةادة العشةرين (ب)  ،أمةا املةادة اللاللةة فتتنةاول
خليات التنسيق وتتضمن ضرورة حتقيق التنسيق فى تدابة محاية صحة اإلنسان والنبات على أوسةع نطةاق
وعلى البلدان األعضاء إقامة هةذه التةدابة وفقةاً ملقةايي
اإلنسان أو النبات التى تلتز باملقايي

كةن

أو إرشةادات أو توصةيات  ،وتعتةحل تةدابة محايةة صةحة

أو اإلرشادات أو التوصيات الدوليةة انهةا تةدابة ضةرورية حلمايةة حيةاة أو

صحة اإلنسان او احليوان أو النبةات  ،ويفةرتض كةذل

أنهةا تتماشةى مةع األحكةا ذات الصةلة فةى هةذا االتفةاق

واتفاقية جات لعا  .3111كما أنها جتيز للبلدان األعضاء اةافظة على تةدابة محايةة صةحة اإلنسةان أو النبةات
التى تؤدى إىل حتقيق مستوى محاية لصحة اإلنسان أو النبةات أعلةى
إىل املقةةايي

ةا ميكةن حتقيقة بتطبيةق تةدابة تسةتند

أو اإلرشةةادات أو التوصةةيات الدوليةةة املناسةةبة  ،إن كةةان دةةا مايحلرهةةا علميةاً أو كنتيجةةة للمسةةتوى

اخلات من محاية اإلنسان أو النبات الذى يقرر البلد العضو املعنى أن مناسب طبقاً لاحكا ذات الصةلة بةذل
فى الفقرات من  3إىل  1من املادة (4فى تطبيق الفقرة ( )0من املادة  0يعتحل أن هناك تحليراً علمياً إذا قةرر بلةد
عضو استنادا إىل التدقيق فى املعلومات العلمية املتاحةة وتقييمهةا بالتمشةى مةع األحكةا ذات الصةلة فةى هةذا
االتف اق أن املقايي

أو االرشادات أو التوصةيات الدوليةة املعنيةة لسةيت كافيةة لتحقيةق املسةتوى املناسةب فةى

محاية صحة اإلنسان أو النبات) وعلى الرغم

ا ورد أعاله تكون كافة التدابة التى تةؤدى إىل مسةتوى خمتلةف

حلماية صةحة اإلنسةان أو النبةات عةن املسةتوى الةذى ميكةن حتقيقة باسةت دا تةدابة تسةتند إىل املقةايي

أو

اإلرشادات لو التوصيات الدولية فلن تكون متسقة مع كافة أحكةا هةذا االتفةاق  ،و ةب علةى البلةدان األعضةاء
املساهمة بدور كامل (فى حدود مواردها) فى املنظمةات الدوليةة ذات الصةلة وهيئاتهةا الفرعيةة  ،ملةل "منظمةة
تودوس اليمانتاريوس" واملكتب ال دوىل لامراض احليوانيةة وغةهةا مةن املنظمةات الدوليةة واإلقليميةة العاملةة
فةى إطةةار محايةةة النباتةةات  ،وذلة

لتشةةجيع وضةةع املقةةايي

واإلرشةةادات والتوصةةيات واالسةةتعراض الةةدورى دةةا

دارل هذه املنظمات  ،فيما يتعلق بكافة جوانب تدابة محاية صحة اإلنسان واحليوان والنبات  ،ومةن ثةم فإنة
ب على جلنة تدابة محاية صحة اإلنسةان والنبةات املنصةوت عليهةا فةى الفقةرات  3إىل  1مةن املةادة  38أن
تعد اإلجراءات ملراقبة عملية حتقيق التنسةيق الةدوىل وتنسةيق اجلهةود فةى هةذا الشةهن مةع املنظمةات الدوليةة
املناسبة  ،أما املادة الرابعةة فتتضةمن أحكامةاً تلةز كةل الةدول األعضةاء أن تقبةل تةدابة محايةة صةحة اإلنسةان
والنبات املت ةذة لةدى البلةدان األرةرى األعضةاء علةى أنهةا معادلةة ملةا لدية  ،حتةى ولةو كانةت هةذه التةدابة
ختتلف عما تست دم أو عن تل

التى تست دمها بلدان أررى أعضاء تتاجر فى نف

املنتج  ،وذل

إذا بةرهن

البلد العضو املصدر موضوعياً للبلد العضو املستورد على أن تدابةه حتقق مستوى محاية صحة اإلنسان والنبةات
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املناسب لدى البلد العضو املستورد .ودةذا الغةرض

ةب أن يتةاح اجملةال بصةورة معقولةة وبنةاء علةى الطلةب

لقيا البلد العضو املستورد باملعاينة واالرتبار وأى إجراءات أررى مناسبة علي أن على البلةدان األعضةاء  ،إذا
مةةا طلةةب منهةةا ‘ إجةةراء مشةةاورات إبةةرا اتفاقيةةات ثنائيةةة ومتعةةددة األطةةراف حةةول االعةةرتاف بتعةةادل التةةدابة
اةةةددة اخلاصةةة حبمايةةة صةةحة اإلنسةةان أو النبةةات أن تقةةو بةةذل

 ،وتتضةةمن املةةادة اخلامسةةة املوضةةوعات

املتعلقةةة بتقيةةيم امل ةةاطر وإقةةرار املسةةتوى املناسةةب مةةن محايةةة صةةحة اإلنسةةان أو النبةةات والةةيت توجةةب علةةى
البلدان األعضاء أن تضمن استناد تدابة محاية صحة اإلنسةان أو النبةات إىل تقيةيم يتناسةب مةع الظةروف التةى
تتعةةرض دةةا حيةةاة أو صةةحة اإلنسةةان أو احليةةوان أو النبةةات  ،مةةع مراعةةاة أسةةاليب تقيةةيم امل ةةاطر التةةى أعةةدتها
املنظمات الدولية امل تصةة باملوضةوع  ،ومةن ثةم فعنةد تقيةيم امل ةاطر  ،علةى البلةدان األعضةاء أن تهرةذ فةى
اإلعتبةار األدلةة العلميةةة املتاحةة  ،وعمليةات وطةةرق اإلنتةاج املناسةةبة  ،وطةرق املعاينةة وأرةةذ العينةات واإلرتبةةار
املناسبة  ،ومدى انتشار األمراض واآلفات اةددة  ،ووجةود املنةاطق اخلاليةة مةن اآلفةات اةةددة  ،و ةب
عند القيا بعملية تقةدير امل ةاطر أن يهرةذ فةى االعتبةار عناصةر هامةة وأساسةية تتملةل يف تةوفر الةدليل العلمةى
ووجةةود أسةةاليب اإلنتةةاج والتصةةنيع املناسةةبة ملقتضةةى احلةةال و أسةةاليب التفتةةيه /وأرةةذ العينةةات /واالرتبةةار،
باإلضافة إلي وجود خفات أو أمراض معينة ،فضالً عن وجود مناطق رالية من اآلفة/املةرض ،و الظةروف البيئيةة ،و
احلجر الصحى أو املعاجلات األررى و

ب أن يهرذ تقدير امل اطر على حياة أو صحة احليوان والنبات ،فةى

االعتبار العوامل االقتصادية ،ملل:
 تكلفة التحكم فى ،أو القضاء على املسببات،
 األضرار اةتملة أو اخلسائر فى اإلنتاج /املبيعات،
 التكلفة إىل العائد فى املناهج أو الطرق البديلة،


ب أن تقلل إجراءات الصحة والصحة النباتية إىل احلد األدنى اآلثار السالبة على التجارة،

 لن تؤرذ فى االعتبار اإلجراءات التعسفية أو غة املحلرة،
 لاعضاء أن يتبنوا بصورة مؤقتة املعاية الدولية،
 ال

وز أن تكون مستويات احلماية أكلر تقييداً للتجارة

ا هو مطلوب لتوفة مستوى مناسب من احلماية،

 ميكن لاعضاء أن يطلبوا تفسةاً لاسباب وراء اإلجراءات3
أما املادة السادسة فتتناول أحكا تتعلق بالتالؤ مع األوضاع اإلقليمية نوجز أهم مساتها فيما يلي :
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 ضرورة أن تتم عملية مواءمة اإلجراءات على مناطق دددة من البلد لتقليل اآلثار على التجارة إىل احلد
األدنى.
 أن يتم حتديد واالعرتاف مبناطق رالية من اآلفة /املرض.
 أن يتم حتديد مناطق يقل فيها شيوع اآلفة /املرض.
 أن توفر البلدان املصدرة املعلومات عن املناطق اخلالية من اآلفة /املرض.
وتتناول املادة السابعة املوضةوعات اخلاصةة بالشةفافية  ،حيةث

ةب علةي األعضةاء اإلبةالغ عةن التغةيةات فةى

إجةةراءات الصةةحة والصةةحة النباتيةةة لةةديهم ،و ةةب علةةيهم تقةةديم هةةذه املعلومةةات وفقةاً للنصةةوت الةةواردة فةةى
امللحق (ب) لالتفاق 3وتتضمن متطلبات الشفافية كما يوردها امللحق (ب):
 النشر الفورى للقواعد املنظمة،
 إعطاء وقت كاف لتعقيب األطراف املعنية ،قبل السريان،
 تهسي

جهة جتيب على االستفسارات،

 االلتزا بإجراءات اإلرطار،
 التحفظات العامة (تتعلق باملعلومات السرية).
وتنص املادة السابعة أيضاً علي أن من املهم جداً اتباع إجراءات اإلرطار املوضوعة إذا ا يكن هناك معيةاراً،
أو وتوصةةية دوليةةة  ،أو إذا كانةةت القاعةةدة املنظمةةة للصةةحة النباتيةةة املقرتحةةة ،ال متاثةةل فةةى جوهرهةةا معيةةاراً ،أو
توصية سارية ،وإذا كان من املرجح أن يكون دذه القاعدة املنظمة تهثة واضحاً على جتةارة األعضةاء اآلرةرين
فيجب إتباع اإلجراءات التالية :
 يقو العضو بنشر مذكرة بها ،وذل

فى مرحلة مبكرة وبطريقة تعطى لقإطراف املهتمة فرصة التعرف على

املقرتح.
 يقو العضو أيضاً بإرطار األعضاء اآلررين من رالل سكرتارية اللجنة بتل

املنتجات التى تشملها القاعدة

املنظمة  ،مع إشارة موجزة ألهداف وأسباب القاعدة املقرتحة ،ويتم اإلرطار فى مرحلة مبكرة تعطى الفرصة
للتعقيب.
 يقو العضو عند الطلب أيضا بتوفة نسيف من القاعدة املقرتحة ،وحيدد ،متى كان ذل
ختتلف فى جوهرها فى املعيار  ،أو التوصية الدولية.
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كناً ،األجزاء التى

 أرةاً ،يسم ح العضو بوقت مناسب لكى يعقب األعضاء اآلررين كتاب على املقرتح ،ويتيح اجملال ملناقشة
هذه التعقيبات ،ثم يهرذ فى االعتبار التعقيبات ونتائج املناقشات.
وألغراض الشفافية أيضةاً

ةب تةوفة املسةتندات فةى واحةدة مةن لغةات منظمةة التجةارة العامليةة الةلال

وهةى:

الفرنسية واإلسبانية واإلجنليزية:
أما املادة اللامنة فتتعلق بهحكا الضبط والتفتةيه و املوافقةة حيةث تشةة هةذه املةادة إىل انطبةاق اإلجةراءات
املةةذكورة فةةى امللحةةق (ج) عنةةد تنةةاول عمليةةات الضةةبط ،والتفتةةيه ،واملوافقةةة ،مبةةا فةةى ذل ة

املوافقةةة علةةى

است دا اإلضافات الغذائية أو تقرير مستويات التفاوت املسموح بها فى املواد امللوثة فى األغذية واملشةروبات
واألعالف3

ب ،فى كل األحوال ،أن تكون العمليات املقررة متوافقة مع متطلبات االتفةاق وفةى احلالةة التةى

يتم فيها ضبط إجراءات الصحة والصحة النباتية ،فى مكان اإلنتاج ،فعلةى العضةو الةذى يةتم اإلنتةاج فةى أراضةي
أن يوفر العون الالز لتيسة املراقبة ،وللسلطة التى تقو بإجراء الضبط .
ثم تهتي املادة التاسعة فتتضمن أحكا تتعلق بالتعةاون الفنةى حيةث حتةث علةي أن يوافةق األعضةاء علةى تيسةة
تقديم املساعدة الفنيةة راصةة للبلةدان الناميةة ،سةواء علةى املسةتوى اللنةائى أو مةن رةالل املنظمةات الدوليةة
املناسبة وميكن تقديم العون ،من ضةمن أشةياء أرةرى ،فةى وةاالت تقنيةات التشةغيل والبحةث العلمةى والبنيةة
التحتية ،مبا فى ذل

إنشاء هيئات املواصفات الوطنية3

وميكن أن يهرذ هذا العون شكل املشورة ،أو القروض أو املةنح واملسةاهمات ،مبةا فةى ذلة  ،وألغةراض تةوفة
اخلحل ة الفنية ،التدريب واألجهزة ،حتى تستطيع هذه البلةدان الةتالؤ والتوافةق مةع إجةراءات الصةحة والصةحة
النباتية الضرورية لتحقيق املستوى املناسب من احلماية فةى أسةواقها التصةديرية3فمةلالً إذا كةان أحةد األعضةاء
من البلدان النامية املصةدرة حيتةاج حجمةاً كةبةاً مةن االسةتلمارات السةتيفاء متطلبةات الصةحة والصةحة العامةة
لعضو مستورد ،فإن هذا العضو املستورد سينظر فى تقديم ملل هذه املساعدة الفنية للعضو املصدر3

ةا سةيتيح

للعضو املصدر احلفاظ على ،وتوسيع فرص فى االستفادة من واالت النفاذ إىل السوق املتاحةة بالنسةبة للمنةتج
املعنى 3وجدير بالذكر أن نشة إلي أن منظمةة التجةارة العامليةة ليسةت جهةة ماحنةة أو وكالةة متويةل أع أنهةا ال
تزود أيا من أعضائها باملساعدة الفنية بشكل مباشر أو غة مباشر ،ولكنها تباشر فعةالً دورهةا فةى إدارة االتفةاق عةن
طريق قيا سكرتارية اللجنة التى أنشهها االتفاق تل

اللجنة اليت تقو مبتابعة طلبةات الةدعم الفنةى إذا وفةر دةا

األعضاء املعلومات الالزمة.
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ثم تهتي املادة العاشةرة لتتنةاول األحكةا املتعلقةة باملعاملةة اخلاصةة والتفضةيلية فتتضةمن إعطةاء فةرتات مسةاح
أطول للتوافق مع املعاية اخلاصة باملنتجات التى تهم األعضةاء مةن البلةدان الناميةة كمةا تشةجع نصةوت هةذه
املادة األعضاء من البلدان النامية واألقل منواً للقيا بدور فاعل فى نشاطات املنظمات الدولية3
أما املادة احلادية عشر فتتناول خليات التشاور وتسوية املنازعةات  ،فتشةة هةذه املةادة إىل أن نصةوت املةادتو
 38و  30من تفاهم تسوية املنازعات املنبلةق عةن إتفاقيةة اجلةات 3111هةى التةى سةتطبق علةى مسةائل التشةاور
وتسوية املنازعات فى ظل هذا االتفاق ،باستلناء احلاالت التى يشار فيها إىل غة ذل .
وختتص املادة اللانية عشر باألحكا املتعلقة مبسائل اإلدارة.
دا اإلتفاق حيث تنشه هذه املادة جلنة إجةراءات الصةحة والصةحة النباتيةة ،لتةوفة ومةع منةتظم للتشةاور وهةي
اللجنة املنوط بها القيا بوظائف من شهنها تطبيق نصوت االتفاق ،وتوسيع دائرة أهداف وتعتةحل اللجنةة مسةئولة
عن إجراء مراجعة لعمل وتطبيق هذا االتفاق ،تتم بعد ثالثة أعوا من تارييف سريان االتفةاق 3ويةتم رفةع النتةائج
إىل ول

التبادل السلعى باملنظمة  ،مةع مقرتحةات لتعةديل نةص االتفةاق ،إذا أظهةرت املراجعةة احلاجةة إىل

ذل  3بعد ذل

تكون املراجعة حسبما تقتضى الظروف 3

وتتعلق املادة اللاللة عشر بهحكا التطبيق  ،فتنص علي أن احلكومات الوطنيةة مسةئولة مسةئولية تامةة عةن التقيةد
بااللتزامات الواردة طبقاً دذه االتفاق ولضمان هذا القدر من املسةئولية

ةب علةى احلكومةات الوطنيةة صةياغة

وتطبيق إجراءات ،إ ابية ،وخليات ملساندة التقيد بنصوت هةذا االتفةاق مةن جهةات أرةرى غةة أجهةزة احلكةم
املركزية.
وأرةاً تهتي املادة الرابعة عشر للتناول النصوت اخلتامية واليت تسمح لاعضاء من البلدان األقل منواً بتهجيل
تطبيق نصوت هذا االتفاق ملدة مخ

سنوات ،بعد تةارييف سةريانها ،فيمةا يتعلةق بةاإلجراءات الصةحية والصةحة

البنائية دذه البلدان ،والتى تؤثر على االستةاد والسلع املسةتوردة  ،وأيضةاً ميكةن لاعضةاء مةن البلةدان الناميةة
األررى تهجيل تطبيق نصوت هةذا االتفةاق ،خبةالف الفقةرة  1مةن املةادة ( 4إمةداد العضةو باملعلومةات وتفسةة
املسببات إلجراء صحى أو صحى بنائى) ،واملادة ( 6الشفافية ،جهة استعال  ،وإجراءات اإلرطار ،امللحةق (ب))
ملدة عامو من تارييف سريان اإلتفاق  ،فيما يتعلق باإلجراءات الصةحية والصةحة النباتيةة احلاليةة دةذه البلةدان،
والتى تؤثر على االستةاد والسلع املستوردة ،إذا كان التطبيق غة

كن لغياب اخلحلة الفنيةة ،أو البنيةة التحتيةة

الفنية ،أو املوارد.
ومن املعلو أن تارييف بدء سريان ها االتفاق كان األول من يناير 3114
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اإلتفاق بشأن املنسوجات واملالبس
صناعة املنسوجات واملالب

من الصناعات اليت كانت راضعة ألحكةا التقييةد وذلة

فى الدول املتقدمة  ..فكلةاً ما رضعت هذه الصناعة حلصةص التصةدير الكميةة ..لةذل

حلمايةة صةناعات النسةيج
جةاءت إتفاقيةة اجلةات

لتعيد دذه الصناعة قدراً كبةاً من احلرية املفتقةدة وتعيةدها إلةي قائمةة الصةناعات الةيت متتةع حبريةة كةبةة يف
التجارة الدولية  ..ولتحقيق هذا قررت اإلتفاقية حتديد فرتة إنتقاليةة قةدرها عشةر سةنوات يةتم رالدةا إلغةاء نظةا
احلصص على عدة مراحل علي النحو التالي :
املرحلة األولي  :تبدأ يف أول يناير  3114ويتم الت فيض بنسبة ( )%37من إمجاىل واردات العضو عا (.)3113
املرحلةةة اللانيةةة  :تبةةدأ يف أول ينةةاير عةةا  3111وتضةةاف نسةةبة ( )%36إلةةي الت فيضةةات الةةيت متةةت يف املرحلةةة
األولي.
املرحلة اللاللة  :تبدأ يف أول يناير عا  8338وتضاف نسبة إضافية ال تقل عن ( .. )%31و علي أن يتم دمج بةاقى
املنتجات فى أول يناير 8334
وجدير بال ذكر أن اإلتفاقية تتضمن خلية وقايةة إنتقاليةة ميكةن تطبيقهةا علةى املنتجةات التةى ا يةتم إدماجهةا فةى
إتفاقية اجلات فى أى مرحلة من املراحل السابقة وبالتالي ميكن إختاذ إجراءات طبقا دذه اآللية ضةد دولةة مةا
إذا أثبتت الدولة املتضررة أن وارداتها من الصنف املعو تةزداد بدرجةة متصةاعدة بطريقةة متلةل ضةرراً بالغةاً أو
متلل تهديداً للصناعة اةلية.
و يتضمن هذا اإلتفاق األحكا اليت
املنسةةوجات واملالب ة

ب علي األعضاء تطبيقها رةالل الفةرتة االنتقاليةة مةن أجةل إدمةاج قطةاع

يف اتفاقيةةة اجلةةات  ، 3111وهةةو أيض ةاً يهرةةذ باألحكةةا الةةيت تسةةاعد علةةي زيةةادة فةةرت

الوصول إلي األسواق أما صغار املوردين  ..وتطوير الفرت التجاريةة ادامةة أمةا املةوردين اجلةدد يف جتةارة
املالب

واملنسةوجات  ،وهةو مةا تسةتفيد منة البلةدان الناميةة بقةدر اإلمكةان  ،ويةنص االتفةاق علةي أن املصةاحل

اخلاصة لاعضاء املنتجة واملصدرة للقطن

ب أن تةنعك

يف تنفيةذ أحكةا هةذا االتفةاق دون أن تةؤثر هةذه

األحكا علي حقوق األعضاء والتزاماتها ما ا ينص االتفاق احلالي علةي رةالف ذلة

 ،ومبوجةب هةذا االتفةاق

يتم إنشاء جهاز مراقبة املنسوجات الذع يتولي مجع إرطارات األعضاء اخلاصة بتفاصيل مجيةع القيةود الكميةة
الباقية مبوجب اتفاقات ثنائية مبوجب املادة الرابعة  ،ويقو بإحاطة مجيع األعضةاء بهةذه اإلرطةارات  ،ولكةل
عضو احلق أن يقةد مالحظاتة علةي أع إرطةار رةالل سةتو يومةاً مةن تةارييف إرطةاره  ،ويتنةاول االتفةاق أيضةاً
أحكا اإلجراءات االنفرادية املت ذة قبل نفاذ االتفاقية.
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وتوضيحاً ملا سبق  ،جند أن املادة اللانية من اإلتفاق يف الفقرة السادسة تةنص علةي أنة

ةب علةي كةل عضةو

أن يةةدمج يف اتفاقيةةة جةةات  3111منتجةةات متلةةل أقةةل مةةن  % 37مةةن إمجةةالي حجةةم واردات ة عةةا  3113مةةن
املنتجات الواردة يف امللحق وفقاً لبنود النظا املنسق لوصةف السةلع وترميزهةا  ،وينبغةي أن تشةمل املنتجةات
الواجةب إدماجهةةا تلة

الةةيت تنتمةةي إلةةي كةةل فئةةة مةةن الفئةةات األربعةةة التاليةةة  :اخليةةوط املمشةةطة واملغزولةةة ،

األقمشة  ،املنتجةات النسةيجية اجلةاهزة  ،واملالبة

 ،وتقةد األعضةاء املعنيةة بهةذا إرطةاراً كةامالً عةن تفاصةيل

اإلجةةةراءات الواجةةةب اختاذهةةةا مبوجةةةب الفقةةةرة ( )7قبةةةل املوعةةةد اةةةةدد يف القةةةرار الةةةوزارى الصةةةادر يف
 ، 3111/1/34وإرطارهةةا جلهةةاز مراقبةةة املنسةةوجات بهةةذه التفاصةةيل قبةةل  73يوم ةاً مةةن سةةريان اتفاقيةةة منظمةةة
التجارة العاملية  ،وأيضاً يتناول االتفاق تعريفاً ملصطلح " املنتجات املتبقية " علي أنهةا تلة

الةيت ا تةدمج يف

اتفاقية جات  3111مبوجب الفقرة ( )7من املادة ( )8وكيفية إدماجها علي  0مراحل - :
األولةةي  :يف اليةةو األول مةةن الشةةهر السةةابع والةةلالثو مةةن بةةدء نفةةاذ اتفاقيةةة منظمةةة التجةةارة العامليةةة  ،بالنسةةبة
للمنتجةةات الةةيت شةةكلت مةةا ال يقةةل عةةن  % 36مةةن إمجةةالي حجةةم واردات األعضةةاء عةةا  3113مةةن املنتجةةات
املذكورة يف امللحق  ،علي أن تشمل الفئات األربعة املشار إليها بعالي .
اللانية  :يف اليةو األول مةن الشةهر اخلةام

واللمةانو مةن بةدء نفةاذ اتفاقيةة منظمةة التجةارة العامليةة  ،بالنسةبة

للمنتجةات اليت شكلت  % 31من إمجالي واردات األعضاء عةا  3113مةن املنتجةات املةذكورة يف امللحةةةق ،
عةلي أن تشمل الفئات األربعة املشار إليها بعالي .
اللاللة  :يف اليو األول من الشهر املائة وواحد وعشرين من بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجةارة العامليةة  ،ينةدمج
قطاع املنسوجات واملالب

كامالً يف اتفاقية جات  ، 3111حبيث تزال كافة القيود املفروضة مبوجةب االتفةاق

احلالي.
ويشة االتفاق احلالي أيضاً إلي عد وجود ما مينع أع عضةو مةن التقةد بحلنةامج لقإدمةاج حسةب الفقةرة ( )7أو
( )1من املادة اللانية  ،من إدرال منتجات إلي اتفاقية جات  3111قبل املوعد اةدد يف الحلنامج.
وتتنةةاول أحكةةا املةةادة اللاللةةة مةةن هةةذا االتفةةاق األحكةةا اخلاصةةة بةةالقيود املفروضةةة علةةي منتجةةةات النسةةيج
واملالب

 ،والكيفية اليت يتم بها ختفيض هذه القيود حتى تزول نهائياً.

بينما تتناول املادة الرابعةة أحكةا التغةيةات الةيت تطةرأ علةي القواعةد واإلجةراءات وتصةنيف منتجةات النسةيج
واملالب

 ،أما املادة اخلامسة فتتناول األحكا الواجب تطبيقها يف حالة التحايل بنقل سةلعة عةحل دولةة أرةرى

أو صةةور التحايةةل األرةةرى  ،ملةةل اإلعةةالن الكةةاذب عةةن املنشةةه أو تزويةةر الوثةةائق الرمسيةةة وكيفيةةة مواجهةةة هةةذه
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احلاالت  ،وختتص املادة السادسة باألحكا اخلاصة بةالفرتة اإلنتقاليةة  ،أمةا املةادة السةابعة فتوضةح الغةرض مةن
اإلجراءات الضرورية للتقيد بقواعد وضوابط اتفاقية جات .3111
ويتناول االتفاق يف مادت اللامنةة أحكةا إنشةاء جهةاز مراقبةة املنسةوجات وارتصاصةات  ،وإجةراءات العمةل بة
وكيفية إصداره لتوصيات  ،وتنص املادة التاسعة من هذا االتفاق علي :
ينتهي العمل بهذا االتفاق ومجيع القيود املفروضة مبوجب يف اليو األول من الشهر املائة والواحةد والعشةرين
من بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية  ،وهو تارييف إدمةاج قطةاع املنسةوجات واملالبة

يف اتفاقيةة جةات

 3111متاماً  ،ولن يكون هناك أى متديد دذا االتفاق.
ويتضمن االتفاق ملحقاً وحيداً يشمل قائمة املنتجات اليت يشملها االتفاق مرتبة وفةق النظةا املنسةق  ،وتبةدأ
من البند  33 31 43ريوط حرير  ،حتى البند  33 38 17أشرطة لآلالت الكاتبة.
اإلتفاق بشأن القيود الفنية أمام التجارة
هذا اإلتفاق من مقررات جولة طوكيو ومت إقراره يف جولة أوروجواع بعد إجةراء بعةض التعةديالت وهةو يهةدف
بصورة عامة إلي ضمان عد است دا الدول األعضاء للقواعد واملعاية الفنية واملواصفات القياسةية والشةهادات
الفنية الةيت يةتم طلبهةا يف حةاالت معينةة عنةد االسةتةاد ألع أسةباب سةواء أمنيةة أو صةحية أو بيئيةة كمعةوق مةن
معوقات التجارة . .وال يعين هذا اإلرالل مبتطلبات توفة احلماية اليت حتتاج بعض الدول القيا بهةا مةن أجةل
اإلنسان أو احليوان أو احلياة النباتية أو البيئيةة بةل إن اإلتفاقيةة تعمةل علةي تشةجيع الةدول فةى اسةت دا تلة
القواعد واملقايي

عندما يكون ذل

فهةةذا االتفةةاق خيةةتص باملقةةايي

مناسب ًا.

الدوليةةة ونظةةم تقيةةيم املطابقةةة لتحسةةو كفةةاءة اإلنتةةاج وتسةةهيل سةةة التجةةارة

الدوليةةة  ،وتتنةةاول املةةادة األولةةي األحكةةا العامةةة دةةذا االتفةةاق والةةيت تشةةمل املقصةةود باملصةةطلحات العامةةة
ألغراض هذا االتفاق  ،ورضوع كل املنتجات  -مبا فيها املنتجةات الزراعيةة والصةناعية  -دةذا االتفةاق  ،وعةد
انطباق هذا االتفاق علي املشرتيات احلكومية حيث حيكمها االتفةاق بشةهن املشةرتيات احلكوميةة  ،وأيضةاً علةي
اإلجراءات الصحية البشرية والنباتية  ،حيةث حيكمهةا االتفةاق بشةهن تطبيةق التةدابة الصةحية والصةحة النباتيةة ..
وتتضةةمن املةةادة اللانيةةة األحكةةا اخلاصةةة بإعةةداد وإعتمةةاد وتطبيةةق القواعةةد الفنيةةة بواسةةطة أجهةةزة احلكومةةة
املركزية  ،وكيفية مواجهة احلاالت اليت ال يوجد فيهةا معيةار دولةي ذو صةلة  ،ثةم تتنةاول املةادة اللاللةة األحكةا
اخلاصة بإعداد وإعتماد القواعد الفنية بواسطة األجهزة التابعة للحكومات اةلية واألجهزة غة احلكوميةة  ،أمةا
املةةادة الرابعةةة مةةن االتفةةاق فت ةةتص بإعةةداد املقةةايي

وإعتمادهةةا وتطبيقهةةا وقبةةول األعضةةاء ألجهةةزة التوحيةةد
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القياسةةي يف حكومةةاتهم املركزيةةة  ،وااللتةةزا بقةةةواعد السةةلوك اجليةةد يف إعةةداد املقةةايي
اخلامسة إجراءات تقييم املط ابقة مةع القواعةد الفنيةة واملقةايي

 ،وتتنةةاول املةةادة

بواسةطة أجهةزة احلكومةة املركزيةة  ..وأحكةا

إعداد هذه اإلجراءات  ،..وتتناول املادة السادسة االعرتاف بتقييم املطابقة بواسطة أجهزة احلكومةة املركزيةة
 ،ثم تتنةاول املةادة السةابعة إجةراءات تقيةيم املطابقةة بواسةطة أجهةزة احلكومةة اةليةة  ،أمةا إجةراءات تقيةيم
املطابقة بواسطة اديئات غة احلكومية فتتناودا أحكا املادة اللامنة  ،يف حةو تتنةاول املةادة التاسةعة إمكةان
است دا قواعد دولية أو إقليمية لتقييم املطابقةة واختةاذ األعضةاء لقإجةراءات املناسةبة املتاحةة لضةمان إلتةزا
النظم الدولية أو اإلقليمية لتقييم املطابقة.
وتشة املادة العاشرة إلي عملية تةداول املعلومةات عةن القواعةد الفنيةة واملقةايي

وإجةراءات تقيةيم املطابقةة ،

وختتص املادة احلادية عشرة بهحكا املساعدة الفنية لاعضاء اآلررين راصة الدول النامية األعضاء ..وتتنةاول
املادة اللانية عشرة املعاملة اخلاصة وال تفضيلية للبلةدان الناميةة األعضةاء وضةرورة أن تضةع الةدول املتقدمةة يف
اعتبارهةةا أثنةةاء إجةةراء املشةةاورات املصةةاعب اخلاصةةة الةةيت تواجههةةا الةةدول الناميةةة األعضةةاء يف وضةةع وتنفيةةذ
املقايي

واللوائح الفنيةة وإجةراءات تقيةيم املطابقةة  ،وتتنةاول املةادتو اللاللةة عشةرة والرابعةة عشةرة األحكةا

املتعلقة باملؤسسات والتشاور وتسوية املنازعات  ،يف حو تتناول املادة اخلامسة عشةرة األحكةا اخلتاميةة دةذا
االتفاق واخلةةاصة مبراجعة تنفيذ وسريان االتفاق.
ويتضمن االتفاق ثال

مالحق  ،يشمل األول املصطلحات املست دمة وتعاريفها ألغراض هذا االتفةاق  ،ويتعلةق

اللاني باإلجراءات الواجب تطبيقها علي وموعات اخلحلاء الفنيو  ،أما امللحق اللالث فيتناول قواعد السةلوك
اجليد إلعداد وإعتماد وتطبيق املقايي .

"اتفاقية مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية"
اتفاق تنفيذ املادة السادسة
من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 2449
يتضةةمن هةةذا اإلتفةةاق الطةةرق التفصةةيلية لتحديةةد ماهيةةة املنةةتج املغةةرق ،وحتديةةد الضةةرر الةةذع حيدث ة علةةي
الصناعة اةلية باإلضافة إلي حتديد دور جلان فض املنازعات يف حسم النزاعةات والشةكاوع املرفوعةةمن أع
من الدول األعضاء يف إطار هذا اإلتفاق.
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ويتضمن أحكاماً واضحة ودددة بشكل كبة حلساب السعر املغرق ملةل معيةار توزيةع التكلفةة  ،عنةدما يقةارن
سعر التصدير مع القيمة العادية اةسوبة على أساس تكاليف إنتاجها  ،وقواعةد لضةمان حةدو

املقارنةة العادلةة

بو سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج وبالتاىل عد رلق هةامه اإلغةراق بصةورة حكميةة أو علةى أسةاس مةن
املبالغة.
ويشدد االتفاق على ضرورة إستيفاء الدراسات الصحيحة للتحقق من العالقة السةببية الواضةحة بةو الةواردات
املغرقةةة والضةةرر للصةةناعة اةليةةة  ،حبيةةث تتضةةمن هةةذه الدراسةةات تقييم ةاً صةةحيحاً لكةةل عنصةةر مةةن العناصةةر
االقتصادية اليت دا عالقة تؤثر على هذه الصناعة .
ونظراً ألهمية هذا اإلتفاق وحنن بصدد دراسة النظم الدولية للتجارة  ،فقد أوردنا النص الكامةل فيمةا يلةي دةذا
اإلتفاق:

"اتفاقية مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية"
يتفق األعضاء هنا على ما يلى :
اجلزء األول
املادة األوىل
املبادىء
ال تطبق إجراءات مكافحة اإلغةراق إال فةى الظةروف املنصةوت عليهةا فةى املةادة السادسةة مةن اتفاقيةات جةات
 3111وبعد حتقيقات تبدأ( )1وجترى وفقًا ألحكا هةذا االتفةاق والنصةوت تطبيةق املةادة السادسةة مةن اتفاقيةة
جات  3111يقدر ما يت ذ إجراء ما مبقتضى تشريعات أو لوائح مكافحة اإلغراق.
املادة الثانية
حتديد وجود اإلغراق
 3-8فى مفهو هذا االتفاق يعتحل منتج مغرق ،أى أن أدرل فى جتارة بلد ما بهقل مةن قيمتة العاديةة ،إذا كةان
سعر تصدير املنتج من املصدر من بلد إىل خرةر أقةل مةن السةعر املماثةل ،فةى وةرى التجةارة العاديةة ،للمنةتج
املشاب حو يوج لالستهالك فى البلد املصدر.
 8-8حيلما ال تكون هناك مبيعات ملنتج مشاب فى ورى التجارة العادى فى السوق اةلةى للبلةد املصةدر ،أو
حيث ال تسةمح هةذه املبيعةات ملقارنةة صةحيحة بسةبب وضةع السةوق اخلةات أو اخنفةاض حجةم املبيعةات فةى
( )1كلمة "تبدأ" فى هذا االتفاق تعنى العمل االجرائى من جانب عضو للبدء رسميًا فى تحقيقه كما هو منصوص عليه فى
المادة .5
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السوق اةلى للبلد املصدر( ،)3يتحدد هامه اإلغراق باملقارنةة بسةعر مقابةل ملنةتج مشةاب عنةد تصةديره لبلةد
ثالث مناسب ،بشرط أن يكون هذا السعر معحلًا للواقع ،ومقارنة بتكلفةة اإلنتةاج فةى بلةد املنشةه مضةافًا إليهةا مبلة
معقول مقابل تكاليف اإلدارة والبيع والتكاليف العامة وكذل
 3-8-8ال

األرباح.

وز اعتبار مبيعات املنتج املشاب فى السوق اةلةى للبلةد املصةدر أو املبيعةات لبلةد ثالةث بهسةعار

تقل عن تكاليف وحدة اإلنتاج (اللابتة واملتغةة) مضافًا إليها تكاليف اإلدارة والبيع والتكاليف العامة غة دارلةة
فى ورى التجارة العادى بسبب السعر ،أو إغفادا فى حتديد القيمةة الطبيعيةة إال إذا رأت السةلطات( )8أن هةذه
املبيعات جترى فى فرتة زمنية طويلة( ،)0وبكميات كبةة( ،)1وبهسعار ال تةؤدى إىل اسةتعادة التكةاليف فةى فةرتة
زمنية مناسبة .وإذا كانت األسعار التىتقل عن تكاليف الوحدة وقت البيع تزيد عن املتوسط املةرجح لتكةاليف
الوحدة لفرتة التحقيق ،اعتحلت أسعار تؤدى إىل استعادة التكاليف فى فرتة زمنية مناسبة.
 3-3-8-8فى ورى التحقيق ،بشةرط أن تكةون هةذه الت صيصةات مسةت دمة تارخيةةيًا مةن جانةب فةى مفهةو
الفقرة  8حتسب التكةاليف عةادة علةى أسةاس السةجالت التةى حيةتف بهةا املصةدّر أو املنةتج موضةوع التحقيةق،
بشةرط أن تتفةةق هةذه السةةجالت مةع مبةةادىء اةاسةةبة املقبولةة عمومًةةا فةى البلةةد املصةدّر ،وأن تعكة

بشةةكل

معقول التكاليف املرتبطة بإنتاج وبيع املنتج دل النظر .وتدرس السلطات كل األدلة املتاحة عن الت صةيص
السليم للتكاليف ،مبا فيهةا األدلةة التةى يقةدمها املصةدّر أو املنةتج املصةدّر أو املنةتج ،وبوجة رةات مةن حيةث
حتديةةد فةةرتات اإلهةةالك أو احنفةةاض القيمةةة وتقريةةر النفقةةات الرأمساليةةة وغةهةةا مةةن تكةةاليف التنميةةة .وتعةةدل
التكاليف -ماا تكن ظاهرة بالفعل فى خمصصات التكلفة مبقتضى هذه الفقةرة الفرعيةة -بالشةكل املناسةب مةع
البنةةود غةةة املتكةةررة فةةى التكلفةةة التةةى يسةةتفيد منهةةا اإلنتةةاج املقبةةل و /أو اجلةةارى ،أو الظةروف التةةى تتةةهثر بهةةا
التكاليف أثناء فرتة التحقيق بسبب عمليات البدء()3

( )1مبيعات منتج مشابه مخصص لالستهالك فى السوق المحلية فى البلد المصدر يعتبر فىى العىادة كميىة كافيىة لتقريىر القيمىة
العادية إذا كانت هذه المبيعات  %5أو أكثر من مبيعات هذا المنتج إلى البلد المستورد بشرط إمكان قبول نسبة أقل إذا اتضى
من األدلة أن المبيعات المحلية عند هذه النسبة األقل تصل إلى حجم يكفى للمقارنة السليمة.
( )2كلمة "السلطات" فى هذا االتفاق تعنى السلطات عند المستوى العالى المناسب.
( )3المفروض أن تكون مدة التمديد سنة ولكن ال تقل بأى حال عن ستة شهور.
( )4المبيعات بسعر أقل من تكاليف الوحدة تعبر عنها بكميات كبيرة إذا ثبت للسىلطات أن المتوسىا المىرج لسىعر البيى فىى
الصىىفقات مو ى البحىىج مىىن أجىىل تحديىىد القيمىىة العاديىىة يقىىل عىىن المتوسىىا المىىرج لتكىىاليف وحىىدة المنتجىات ،أو أن حجىىم
المبيعات بأقل من سعر الوحدة ال يقل عن  22فى المائىة مىن الحجىم الىذىيبا فىى الصىفقات مو ى البحىج مىن أجىل تحديىد
القيمة العادية.
( )1يعكس التعديل فى عمليات البدء التكاليف فى نهاية فترة البدء أو أحدث تكاليف يمكن بطريقة معقولة أن تأخىذها السىلطات
فى االعتبار أثناء التحقيق إذا كانت فترة البدء تمتد إلى ما بعد التحقيق.
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 -8-8فى مفهو الفقرة ( )8تستند مقادير تكاليف اإلدارة والبيع والتكاليف العامةة واألربةاح إىل البيانةات الفعليةة
املتعلقة باإلنتاج واملبيعةات فةى وةرى التجةارة العاديةة للمنةتج املشةاب مةن جانةب املصةدّر أو املنةتج موضةع
التحقيق ،وحيلما ال ميكن حتديد هذه املبال على هذا األساس ميكن حتديدها على أساس :
( )3املقادير الفعلية التى حتملةها أو حصةل عليهةا املصةدّر أو املنةتج املعنةى بالنسةبة لقإنتةاج والبيةع فةى السةوق
اةلى لبلد املنشه فى نف

الفئة العامة من املنتجات؛

( )8املتوسةةط املةةرجح للمبةةال الفعليةةة التةةى يتحملةةها املصةةدرون أو املنتجةةون اآلرةةرون اخلاضةةعون للتحقيةةق
بالنسبة إلنتاج وبيع منتج مشاب فى السوق اةلى لبلد املنشه؛
( )0أى أسلوب معقول خرةر ،بشةرط أال يتجةاوز مبلة الةربح املتحقةق بهةذه الطريقةة األربةاح التةى حيققهةا عةادة
املصدرون أو املنتجون اآلررون من بيع منتجات من نف

الفئة العامة فى السوق اةلى لبلد املنشه.

 0-8حيلما ال يكون هناك سعر تصدير ،أو حيلما يبدو للسلطات املعنية أن سعر التصدير ال يوثق في بسبب ترتيةب
مشاركة أو ترتيب تعويضى بو املصدّر واملستورد أو طرف ثالث،

وز استنباط سعر التصدير على أسةاس السةعر

املبنى على مجيع املنتجات املستوردة ألول مرة إىل مشرت مستقل ،فإذا ا تكن املنتجةات قةد أعيةد بيعهةا إىل
مشةةرت مسةةتقل أو ا يعةةد بيعهةةا بالشةةروط التةةى اسةةتوردت بهةةا ،يةةتم حتديةةد التكلفةةة علةةى أسةةاس معقةةول حتةةدده
السلطات.
 1-8جتةةرى مقارنةةة منصةةفة بةةو سةةعر التصةةدير والقيمةةة الطبيعيةةة .وجتةةرى هةةذه املقارنةةة علةةى نف ة
التجارى ،أى مستوى ما قبل املصنع عادة ،وبالنسبة ملبيعات متت قرب نف

املسةةتوى

الفرتة قدر اإلمكان .وتراعةى علةى

النحو املالئم فى كل حالة على حدة االرتالفات التى تؤثر على قابلية األسةعار للمقارنةة ومنهةا االرتالفةات فةى
شروط وأحكةا البيةع والضةرائب واملسةتويات التجاريةة والكميةات واملواصةفات املاديةة وأى ارتالفةات أرةرى
اتضح أيضًا أنها تؤثر على قابلية األسعار للمقارنة( )3وفى احلاالت املشةار إليهةا فةى الفقةرة  0جتةرى أيضًةا مراعةاة
التكاليف ومنها الرسو والضرائب التى مت حتصيلها فيما بو التوريد وإعادة البيع ،واألرباح التةى حتققةت .وإذا
كانت قابلية األسعار للمقارنة قد تةهثرت فةى هةذه احلةاالت تضةع السةلطات القيمةة العاديةة علةى مسةتوى جتةارى
معةةادل للمسةةتوى التجةةارى لسةةعر التصةةدير املسةةتنبط أو جتةةرى التعةةديالت التةةى تسةةتدعيها هةةذه الفقةةرة ،وتةةيو
السلطات لاطراف املعنية املعلومات الالزمة لضمان املقارنة املنصفة ،وال تفرض عةبء إثبةات غةة معقةول علةى
هذه األطراف.
( )1من المفهوم أن بعض هىذه العوامىل قىد تتىداخل فيمىا بينهىا ،وعلىى السىلطات التأكىد مىن عىدم تكىرار عمليىات التعىديل التىى
أجريت من قبل بموجب هذا الحكم.
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 3-1-8حيلما تتطلب املقارنة املشار إليها فى الفقرة  1حتويال للعمالت يست د فى هذا التحويل سةعر الصةرف
فى زمن البيع( ،)8على أن يست د سعر صرف اآلجل حةو يةرتبط بيةع عملةة أجنبيةة فةى سةوق اآلجةل ارتباطًةا
مباشرًا ببيع الصادرات وتغفل التقلبات فى سعر الصرف ،وتسةمح السةلطات للمصةدرين عنةد التحقيةق بسةتو يومًةا
على األقل لتعديل أسعار تصديرهم ملواءمة التحركات املستمرة فى أسعار الصرف أثناء فرتة التحقيق.
 8-1-8رهنا باألحكا مع مراعاة األحكا التى حتكم املقارنة املنصفة فى الفقرة 1يتم حتديةد وجةود هةوامه
إغراق أثناء مرحلة التحقيق عادة على أساس مقارنة متوسةط القيمةة العاديةة املةرجح مبتوسةط األسةعار املةرجح
لكل صفقات التصدير املماثلة ،أو عن طريق مقارنةة القيمةة الطبيعيةة بهسةعار التصةدير فةى كةل صةفقة علةى حةدة،
وميكن مقارنة القيمة العادية اةددة على أساس متوسةط مةرجح بهسةعار صةفقات التصةدير املقةررة إذا وجةدت
السلطات منوذجًا ألسعار التصدير خيتلف كلةًا فيما بو خمتلف املشرتين أو املناطق أو الفرتات الزمنيةة ،أو إذا
قد تفسة لعد أرذ هذه االرتالفات فى االعتبار بشكل مناسب باست دا مقارنةة بةو املتوسةط املةرجح فةى
كل حالة على حدة أو بو صفقة وصفقة.
 4-8حيلما ال تكون املنتجات مستوردة مباشةرة مةن بلةد املنشةه وإمنةا صةدرها بلةد وسةيط إىل العضةو املسةتورد
جترى عادة مقارنة السعر الذى تباع ب املنتجةات فةى البلةد املصةدر وإىل العضةو املسةتورد بالسةعر املقابةل فةى
البلد املصدر ،غة أن ميكن املقارنة بالسعر فى بلد املنشه إذا كانت املنتجات ملالً قد نقلت نقةالً عةابرًا فحسةب
عحل البلد املصدّر ،أو ا تكن ملل هذه املنتجات تنتج فى البلةد املصةدر ،أو ا يكةن دةا سةعر مقابةل فةى البلةد
املصدّر.
 7-8يعنى تعبة "منتج مشاب " فى هةذا االتفةاق كلة منتجةا مطابقةا أى

ةاثال فةى كةل النةواحى للمنةتج موضةع

النظر ،أو -عند عد وجود ملل هذا املنتج -ملنتج خرر وإن ا يكن مشابهًا فى كةل النةواحى إال أن مواصةفات
وثيقة الشب مبواصفات املنتج موضع النظر.
 6-8ال ختل هذه املةادة بةاحلكم التكميلةى اللةاني للفقةرة  3مةن املةادة  7فةى امللحةق األول لالتفاقيةة العامةة
للتعريفات والتجارة .3111
املادة الثالثة

( )2مىىن المعتىىاد أن يكىىون تىىاريه البيى هىىو تىىاريه العقىىد أو أمىىر الشىىراء أو تأكيىىد أمىىر الشىىراء أو تىىاريه الفىىاتورة ،أيهمىىا يثبىىت
الشروط المادية فى العقد.
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حتديد الضرر()2
 3-0يستند حتديد الضرر فى مفهو املادة  7مةن االتفاقيةة العامةة للتعريفةات والتجةارة  3111إىل دليةل إ ةابى
ويشمل حتقيقًا موضوعيًا لكل من (أ) حجم لواردات اإلغراق وأثرها على األسعار فى السةوق اةلةى للمنتجةات
املماثلة (ب) واألثر الالحق دذه الواردات على املنتجو اةليو مللل هذه املنتجات.
 8-0وفيما يتعلق حبجم الواردات املغرقة تبحث سلطات التحقيق ما إذا كانت هناك زيادة كبةة فى الةواردات
املغرقة سةواء حبجمهةا املطلةق أو بالنسةبة لقإنتةاج أو لالسةتهالك فةى العضةو املسةتورد .وبالنسةبة ألثةر الةواردات
املغرقة على األسعار تبحةث سةلطات التحقيةق مةا إذا كةان قةد حةد

ختفةيض كةبة فةى سةعر الةواردات املغرقةة

باملقارنة بسعر املنتج املشاب املماثل فى العضو املسةتورد ،أو مةا إذا كةان مةن شةهن هةذه الةواردات أن تةؤدى
بهى شكل خرر إىل تقليص األسعار إىل حد كبة أو منع األسعار من زيادات كانةت سةتحد

لوالهةا .غةة أن أى

واحد من هذه العوامل أو عدد منها ال يعتحل بالضرورة مؤشرًا حامسًا.
 0-0عنةةدما ختضةةع واردات منةةتج مةةا مةةن أكلةةر مةةن بلةةد لتحقيقةةات مكافحةةة اإلغةةراق فةةى نفة

الوقةةت ال

ةةوز

لسلطات التحقيق تقييم هذه اآلثار إال إذا حددت أن (أ) هامه اإلغراق اللابةت بالنسةبة للةواردات مةن كةل بلةد
يزيد عن مبل قليل الشهن كما تعرف الفقرة  1من املادة  4وأن حجةم الةواردات مةن كةل بلةد لةي

قليةل الشةهن

(ب) أن جتميع تقييم خثار الواردات مالئم علةى ضةوء ظةروف املنافسةة فيمةا بةو املنتجةات املسةتوردة وظةروف
املنافسة بو املنتجات املستوردة واملنتجات اةلية املشابهة.
 1-0يشةةمل حبةةث أثةةر الةةواردات املغرقةةة علةةى الصةةناعة اةليةةة املعنيةةة تقييمًةةا لكةةل العوامةةل واملؤشةةرات
االقتصادية ذات الصلة التةى تةؤثر علةى حالةة الصةناعة ،مبةا فيهةا االخنفةاض الفعلةى واةتمةل فةى املبيعةات أو
األرباح أو النتائج أو النصيب من السوق أو اإلنتاجية أو عائد االستلمار أو االستغالل األملةل للطاقةات ،والعوامةل
التى تؤثر على األسعار اةلية ،وحجم هامه اإلغراق ،واآلثار السلبية الفعلية أو اةتملة على التةدفق النقةدى
وامل زون والعمالة واألجور والنمةو والقةدرة علةى جتميةع رؤوس األمةوال أو االسةتلمارات .وليسةت هةذه قائمةة
جامعة ،كما ال ميكن لواحد أو أكلر من هذه العوامل أن ميلل بالضرورة مؤشرًا حامسًا.
 4-0ينبغى أن يلبت أن الواردات املغرقة قد نتجت نتيجة آلثار اإلغراق كما هى مبينة فى الفقةرتو  ،8،1ضةررًا
باملعنى املسةت د فةى هةذا االتفةاق ويسةتند إثبةات عالقةة السةببية بةو الةواردات املغرقةة والضةرر الةذى حةل

( )1مالم يكن هناك معنى آخر ،تعنى كلمة " رر" فى هذا االتفاق؛ الضرر المادى لصناعة محلية أو التهديد بإحىداث
مادى لصناعة محلية أو تأخير مادى فى إقامة هذه الصناعة ،ويفسر وفقًا ألحكام هذه المادة.
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ىرر

بالصناعة اةلية على حبث كل األدلة ذات الصلة املعروضة علةى السةلطات ،كمةا تبحةث السةلطات أى عوامةل
معروفة أررى غة واردات اإلغةراق تسةبب فةى الوقةت نفسة ضةررًا للصةناعة اةليةة؛ و ةب أال تنسةب األضةرار
النامجة عن هذه العوامل األررى للواردات املغرقة .وتشمل العوامل التى قد تكون ذات صلة فى هذا الشةهن
حجم وأسعار الواردات التى ال تباع بهسعار اإلغراق وانكماش الطلب والتغةات فةى أمنةاط االسةتهالك وأسةاليب
التجةةارة التقيديةةة واملنافسةةة بةةو املنةةتجو األجانةةب واةلةةيو والتطةةورات فةةى التكنولوجيةةا وأداء التصةةدير
وإنتاجية الصناعة اةلية.
 7-0يقيّم أثر الواردات املغرقة بالنسبة لقإنتاج اةلى ملنتج مشابه عندما تسمح البيانات املتةوافرة بالتحديةد
املنفصل دذا اإلنتاج على أساس مقايي
هذا التحديد املنفصل لقإنتاج

ملل عملية اإلنتةاج ومبيعةات املنةتجو وأربةاحهم ،فةإذا ا يكةن ملةل

كنةا تقةيم خثةار الةواردات املغرقةة عةن طريةق فحةص إنتةاج أضةيق وموعةة أو

دائرة من املنتجات التى تشمل املنتج املماثل ،ميكن احلصول على املعلومات الضرورية بشهنها.
 6-0يستند حتديد التهديد بوجةود الضةرر املةادى علةى وقةائع ولةي

علةى وةرد مةزاعم أو تكهنةات أو إمكانيةة

بعيدة .وينبغى أن يكون حتديد الظروف التى قد ختلق وضةعًا قةد يسةبب فية اإلغةراق ضةررًا متوقعًةا ووشةيكا(.)3
وعلى السلطات عند حتديد وجود رطر ضرر مادى أن تبحث بو ما تبحل عوامل ملل :
( )3معدل زيادة كبةة فى الواردات املغرقة إىل السوق اةلى

ا يكشةف عةن احتمةال حةدو

زيةادة كةبةة

فى االستةاد؛
( )8وجود كميات كبةة متوافرة حبرية أو زيادة كبةة وشيكة فى قدرة املصدر

ا يكشف عةن احتمةال حةدو

زيةةادة كةةبةة فةةى الصةةادرات املغرقةةة ،سةةوق العضةةو املسةةتورد ،مةةع مراعةةاة مةةدى تةةوافر أسةةواق تصةةدير أرةةرى
المتصات الصادرات اإلضافية؛
( )0ما إذا كانت الواردات تدرل بهسعار سيكون دا أثر انكماش أو كبتى كبة على األسةعار اةليةة ومةن شةهنها
أن تزيد الطلب على مزيد من الواردات؛
( )1خمزون املنتج الذى

رى التحقيق بشهن .

وال ميلل أى من العوامل السابقة مؤشةرًا حامسًةا بذاتة إال أن ومةوع العوامةل موضةوع النظةر
إىل استنتاج أن مزيدًا من صادرات اإلغراق وشيكة وأن ضررًا ماديًا سيحد

ةب أن يةؤدى

لو ا تت ذ إجراءات احلماية.

( )1أحد األمثلة وإن كان مثاالً غير حصرى ،هو وجود سبب معقول لالعتقاد بأن الواردات من المنتج بأسعار اغىراق سىتديد
زيادة كبيرة فى المستقبل القريب.
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 1-0وفيما يتعلق باحلاالت التى تهدد فيها الواردات املغرقة بالضرر ينعظر فةى إجةراءات مكافحةة اإلغةراق وتقةرر
بعناية راصة.
املادة الرابعة
تعريف الصناعة احمللية
 3-1فى مفهةو هةذا االتفةاق يشةة تعةبة "الصةناعة اةليةة" إىل املنةتجو اةلةيو للمنتجةات املماثلةة فةى
وموعهم أو الذين يشكل وموع ناجتهم من املنتجات من سلعة كبةة فى إمجاىل اإلنتاج اةلى من هةذه
املنتجات إال أن :
( )3إذا كان املنتجون مرتبطو()3باملصدرين أو املستوردين أو كانوا هم أنفسةهم مسةتوردين للمنةتج املةدعى
أن منتج إغراق فإن تعبة "الصناعة اةلية" قد يشة إىل بقية املنتجو؛
( )8فى حاالت استلنائية قد تقسم أراضةى البلةد العضةو ،بالنسةبة لقإنتةاج املعنةى ،إىل سةوقو متنافسةو أو أكلةر،
وميكن اعتبار املنتجو فى كل سوق منهةا صةناعة منفصةلة إذا (أ) كةان املنتجةون فةى هةذا السةوق يبيعةون كةل
إنتاجهم من املنتج املعنى أو كل تقريبًا فى هذا السوق (ب) كان الطلب فى هذا السوق ال يغطي بدرجة كةبةة
منتجو املنتج املعنى املوجودون فى مكان خرر فى أراضى البلد .وفةى هةذه الظةروف قةد يوجةد الضةرر حتةى
ولو ا تكن نسبة كبةة من إمجاىل الصناعة اةلية قةد أضةةت ،بشةرط وجةود تركيةز مةن واردات اإلغةراق فةى
ملل هذا السوق املعزول ،وبشرط أن تسبب واردات اإلغراق ضررًا ملنتجى كل اإلنتاج فةى هةذا السةوق أو كلة
تقريبًا.
 8-1حو تفسر الصناعة اةلية لتعنى املنتجينن فةى منطقةة معينةة أى فةى السةوق كمةا حددتة الفقةرة  )3( 3ال
تفرض( )8رسو مكافحة اإلغراق إال إذا كانت املنتجات املعنية موجهةة لالسةتهالك النهةائى فةى هةذه املنطقةة.
وحو ال يسمح القانون الدستورى للعضو املسةتورد بفةرض رسةو مكافحةة اإلغةراق علةى هةذا األسةاس ال

ةوز

للعضو املستورد أن يفرض رسو مكافحة اإلغراق دون حدود إال (أ) إذا أعطى املصدرون فرصة لوقةف التصةدير

( )1فى تطبيق هذه الفقرة ال يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إال (أ) إذا كىان أحىدهم يسىيطر علىى ا خىر
بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو (ب) إذا كان كالهما تحت سيطرة شىخص ثالىج بصىفة مباشىرة أو غيىر مباشىرة أو (ج) إذا
كانا معًا يسيطران على شخص ثالج بصفة مباشرة أو غير مباشرة شريطة توافر أسىباب لالعتقىاد أو للشى فىى أن آثىار هىذه
العالقة تجعل المنتج المعنى يتصرف بطريقىة تختلىف عىن تصىرف المنتجىين غيىر المىرتبطين فىى تطبيىق هىذه الفقىرة يعتبىر
الشخص مسىيطرًا علىى آخىر إذا كىان األول فىى مركىد قىانونى أو تشىحيلى يسىم لىه بممارسىة سىلطة الكىب أو التوجيىه علىى
األخير.
( )2كلمة "تفرض" تعنى فى هذا االتفاق التقييم النهائى أو األخير لضريبة أو رسم أو تحصيلهما.
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بهسعار اإلغراق إىل املنطقة املعنية أو لتقديم تعهدات وفقًةا للمةادة  1وا تقةد التعهةدات فةى هةذا الشةهن علةى
وج السرعة (ب) وال تفرض هذه الرسو إال على منتجات املنتجو اةددين الذين يوردون للمنطقة املعنية.
 0-1إذا وصل بلدان أو أكلر ،مبقتضى أحكا الفقرة ( 1أ) من املادة  81من االتفاقية العامة للتعريفةات والتجةارة
 3111إىل مستوى من التكامل يعطيها رصائص سوق واحةدة موحةدة تعتةحل الصةناعة فةى كةل منطقةة التكامةل
هى الصناعة اةلية املشار إليها فى الفقرة .3
 1-1تنطبق أحكا الفقرة  7من املادة  ،0على هذه املادة.
املادة اخلامسة
بدء التحقيق والتحقيق التاىل
 3-4فيما عدا احلاالت الواردة فى الفقرة  7يبدأ التحقيق فى وجود أى إغراق مدعى ودرجتة وأثةره بنةاء علةى
طلب مكتوب من الصناعة اةلية أو بامسها.
 8-4يشمل الطلب املشار إلي فى الفقرة  3أدلة على (أ) اإلغراق و(ب) الضرر بةاملعنى الةوارد فةى املةادة  7مةن
االتفاقيةة العامةة للتعريفةات والتجةارة  3111وفةق تفسةةها فةى هةذا االتفةاق و(ج) العالقةة السةببية بةو الةةواردات
املغرقة والضرر املدعى .وال ميكن اعتبار املزاعم البسيطة غة امللبتة بدليل ذى صةلة ،كافيةة للوفةاء مبتطلبةات
هذه الفقرة .وحيوى الطلب املعلومات التى يكون من املعقول توافرها لدى الطالب حول ما يلى :
( )3ش صية الطالب ووصفا حلجم وقيمة إنتاج الطالب من اإلنتاج اةلى للمنتج املشاب  .وعند تقةديم طلةب
مكتوب باسم الصناعة اةلية حيدد الطلب الصناعة التى قد الطلب بامسها بقائمةة بكةل املنةتجو اةلةيو
املعروفو للمنتج (أو روابةط املنةتجو اةلةيو للمنةتج املشةاب ) وبقةدر اإلمكةان وصةفًا حلجةم وقيمةة اإلنتةاج
اةلى من املنتج املماثل الذى ينتج هؤالء املنتجون؛
( )8وصفًا كامالً للمنتج ا ملدعى إغراق واسم بلد أو بلدان املنشه أو التصدير املعنية وش صية كل مصةدّر معةروف
أو منتج أجنبى معروف وقائمة باألش ات املعروفو الذين يستوردون املنتج املعنى؛
( )0معلومات عن السعر الذى يباع ب املنتج املعنى حو يوج إىل االستهالك فى األسواق اةليةة فةى بلةد أو
بلدان املنشه أو التصدير (أو عند االقتضاء معلومات عن األسعار التى يباع بها املنتج مةن بلةد أو بلةدان املنشةه أو
التصدير إىل بلد أو بلدان أررى ،أو عن القيمة املستنبطة للمنتج) ومعلومات عةن أسةعار التصةدير وعنةدما يكةون
ذل

مناسبًا عن األسعار التى يباع بها املنتج للمرة األوىل إىل مشرت مستقل فى أراضى العضو املستورد؛
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( )1معلومات عن تطور حجم الورادات املغرقة التةى يةدعى وجودهةا ،وأثةر هةذه الةواردات علةى أسةعار املنةتج
املماثل فى السوق اةلى ،وأثرها الالحق على الصناعة اةليةة كمةا تبينهةا العوامةل واملؤشةرات ذات الصةلة
التى تؤثر على الصناعة اةلية ملل العوامل التى عددتها الفقرتان  8،1من املادة .0
 0-4تبحث السلطات دقةة وكفايةة األدلةة املقدمةة فةى الطلةب لتحديةد مةا إذا كةان هنةاك دليةل كةاف يةحلر بةدء
التحقيق.
 1-4ال يبدأ حتقيق وفقًا للفقرة  3ماا حتدد السلطات على أساس حبث درجة تهييةد أو معارضةة منتجةى املنةتج
املشةةاب للطلةةب( ،)3أن الطلةةب قةةد قةةد مةةن الصةةناعة اةليةةة( )8أو بامسهةةا ويعتةةحل أن الطلةةب "قةةد قةةد مةةن
الصناعة أو بامسها" إذا أيده منتجةون دليةون يشةكل ومةوع إنتةاجهم أكلةر مةن  433فةى املائةة مةن إمجةاىل
إنتاج املنتج املماثل الذى ينتج اجلزء من الصناعة اةليةة الةذى أيةد الطلةب أو عارضة  .علةى أنة ال

ةوز

بدء التحقيق حو ال ميللون املنتجون الذين يؤيدون الطلب صراحة أقل من  84فى املائة من إمجاىل إنتةاج
الصناعة اةلية من املنتج املماثل.
 4-4تتحاشى السلطات أى إعالن عن طلب بدء التحقيق ماا يكن قرارًا قد اختذ ببدء التحقيةق غةة أنهةا تقةو
بإرطار حكومة العضو املصدر املعنى بعد تلقيها لطلب موثق توثيقًا صحيحًا وقبل السة فى بدء التحقيق.
6-4

رى النظر فى أدلة كل من اإلغراق والضرر فى نف

(ب) وفيما بعد فى ورى التحقيق الذى

الوقةت (أ) عنةد تقريةر بةدء التحقيةق أو عةد بدئة

ب أن يبدأ فى موعةد ال يزيةد عةن أقةرب موعةد ميكةن فية تطبيةق

اإلجراءات املؤقتة وفقًا ألحكا هذا االتفاق.
 1-4يرفض الطلب املشار إلية فةى الفقةرة  3وإنهةاء التحقيةق علةى الفةور حاملةا تقتنةع السةلطات املعنيةة بعةد
وجود أدلة كافية على اإلغراق أو الضرر تحلر السة فى القضية .ويتم اإلنهاء العاجل فى احلاالت التى تقرر فيهةا
السلطات أن هامه اإلغراق ال يؤب ل أو أن حجم الواردات املغرقة الفعلية أو اةتملة أو حجم الضةرر قليةل
الشهن .ويعتحل هامه اإلغراق ال يؤب ل إذا كان يقل عن  %8من سعر التصدير ..ويعتحل حجةم واردات اإلغةراق
قليل الشةهن إذا كةان حجةم الةواردات املغرقةة مةن بلةد معةو يقةل عةن  %0مةن واردات العضةو املسةتورد مةن
املنتج املماثل ماا تكن بلدان ميلل كل منها أقل من  %0من واردات العضو املستورد مةن املنةتج املماثةل
متلل معًا أكلر من  %6من واردات العضو املستورد.
( )1فى حالة الصناعات المجدأة التى بها عدد من المنتجين كبير بصورة اسىتثنائية يجىوز للسىلطات أن تحىدد وجىود التأييىد أو
المعار ة باستخدام تقنيات العينات السليمة احصائيًا.
( )2يدرك األعضاء أن ه فى أقاليم بعض األعضاء يمكن للمستخدمين لدى المنتجين المحليين الىذين يننجىون منتجىات مماثلىة أو
للمثلى هؤالء المستخدمين أن يبدوا التأييد أو المعار ة للتحقيق المنصوص عليها فى الفقرة .1
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 1-4ال تعرقل إجراءات مكافحة اإلغراق دون الت ليص اجلمركى.
33-4تستكمل التحقيقات رالل عا واحد من بدئها فى ظروف راصة ،وال تتجاوز  31شهرًا بهى حال.
املادة 4
األدلـــــة
 3-7ختطةةر كةةل األطةةراف ذات املصةةلحة فةةى حتقيةةق مكافحةةة اإلغةةراق باملعلومةةات التةةى تتطلبهةةا السةةلطات
وتعطى فرصة كافية لتقد كتابة كل األدلة التى تعتحلها ذات صلة بالتحقيق املعنى.
 3-3-7يعطى املنتجون األجانب الذين يتلقون قائمة االسئلة املست دمة فةى حتقيةق مكافحةة اإلغةراق مةدة
 03يومًا على األقل للرد( .)3وينبغى النظر بعةو االعتبةار إىل أى طلةب ملةد فةرتة الةلالثو يومًةا ،ومتةنح هةذه
املهلة كلما كان ذل

عمليًا عند تقديم األسباب.

 8-3-7مع مرعاة اشرتاط محاية املعلومات السرية تتاح األدلة التى قدمها كتابة أحد األطراف ذات املصلحة
لاطراف األررى ذات املصلحة فى التحقيق على وج السرعة.
 0-3-7تقد السلطات حاملا يبدأ التحقيق النص الكامل للطلب املكتوب الةذى قةد مبقتضةى الفقةرة  3مةن
املةةادة  4للمصةةدرين املعةةروفو( )3ولسةةلطات العضةةو املصةةدر .وتقةةدمها عنةةد الطلةةب لاطةةراف األرةةرى ذات
املصلحة .وتنظر بعو االعتبار إىل اشرتاط محاية املعلومات السرية وفقًا لنص الفقرة .4
 8-7تتاح الفرصة كاملة لكل األطراف ذات املصلحة -طيلة حتقيق مكافحة اإلغراق -للدفاع عةن مصةاحلهم .
ودذا الغرض تتيح السلطات الفرصة لكل األطراف ذات املصلحة -بناء علةى طلبهةا -بلقةاء األطةراف األرةرى
ذات املصلحة املضادة حبيث ميكةن عةرض اآلراء املتعارضةة وتقةديم احلجةج املضةادة .وتراعةى فةى إتاحةة
هذه الفرت ضرورة اةافظة على السرية والراحة لكل األطةراف .وال يلةز أى طةرف حبضةور اجتمةاع مةا وال
يضةه عد حضوره .ومن حق األطراف ذات املصلحة -إذا قدمت ما يحلر ذل  -أن تعرض معلومةات أرةرى
شفاهة.
 0-7ال تهرةةذ السةةلطات املعلومةةات الشةةفهية املقدمةةة مبقتضةةى الفقةةرة  8فةةى االعتبةةار إال إذا قةةدمت بعةةد ذلة
كتابة ،وأتيحت لاطراف األررى ذات املصلحة كما تنص الفقرة الفرعية .8-3
( )1القاعدة العامة هى أن الحد الدمنى يحسب من تاريه تسلم قائمة األسئلة الذى ي عتبر لهىذا الحىرض قىد سىلم بعىد أسىبو مىن
تاريه الرسالة إلى المجيب أو إحالته إلى الممثل الدبلوماسى المختص للبلىد المصىدر أو إلىى ممثىل رسىمى للبلىد المصىدر فىى
حالة اإلقليم الجمركى المنفصل العضو فى منظمة التجارة العالمية.
( )1ومىىن المفهىىوم أنىىه إذا كىىان عىىدد المصىىدرين المعنيىىين كبيىرًا بصىىفة خاقىىة ال يقىىدم الىىنص الكامىىل للطلىىب لمكتىىوب إال إلىىى
سلطات العضو المصدر أو إلى رابطة التجارة قاحبة الشأن.
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 1-7تتةيح السةلطات حيلمةا كةان ذلة

عمليًةا فرصًةا لكةل األطةراف ذات املصةلحة لرؤيةة كةل املعلومةات ذات

الصلة بعةرض قضةاياها والتةى ال تكةون سةرية حسةب تعريةف الفقةرة ( )4والتةى تسةت دمها السةلطات فةى حتقيةق
مكافحة اإلغراق ،وإلعداد عروضها على أساس هذه املعلومات.
 4-7تعامل السلطات أى معلومات سرية بطبيعتها (وعلى سبيل امللال ألن إفشاءها سةيحقق ميةزة منافسةة كةبةة
ملناف

أو ألن إفشاءها سيكون ل أثر سلبى كبة على الش ص الذى يقد املعلومةات أو علةى شة ص اسةتقى

من هذا الش ص املعلومات) أو أى معلومات تقدمها أطةراف التحقيةق علةى أسةاس السةرية باعتبارهةا معلومةات
سرية .وال

وز الكشف عن هذه املعلومات دون تصريح ددد من الطرف الذى قدمها(.)3

 3-4-7تطالب السلطات األطراف ذات املصلحة التى قدمت معلومات سةرية بتقةديم مل صةات غةة سةرية دةا
تكفى تفاصيلها للتوصل إىل فهم معقول جلوهر املعلومات املقدمةة سةرًا .و ةوز دةذه األطةراف -فةى ظةروف
استلنائية -أن تبو أن هذه املعلومات ال تقبل التل يص .وفى هذه الظروف االستلنائية البد من تقةديم بيةان
باألسباب التى جتعل من هذا التل يص غة

كن؛

 8-4-7إذا وجدت السلطات أن ال محلر لطلب السرية وا يكن مقةد املعلومةات مسةتعدًا إلعالنهةا أو للتصةريح
بالكشف عنها فى شكل عا أو مل ص ،جاز للسلطات إغفال هذه املعلومات ماا تقتنع من مصادر مناسبة بهنهةا
صحيحة()8
 7-7تتحقق السلطات أثناء التحقيق من دقة املعلومات التى قدمها األطراف والتى تستند إليها نتائجهةا إال فةى
الظروف املنصوت عليها فى الفقرة .1
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ةةوز للسةةلطات التحقةةق مةةن املعلومةةات املقدمةةة أو للحصةةول علةةى مزيةةد مةةن التفاصةةيل ،أن جتةةرى

التحقيقات الالزمة فى أراضى األعضاء اآلررين بشرط احلصول على موافقة الشةركات املعنيةة وإرطةار

للةى

حكومة العضو املعنى ،ماا يكن هذا العضو يعرتض على التحقيةق ،وتنطبةق اإلجةراءات الةواردة فةى امللحةق
األول على التحقيقات التةى جتةرى فةى أراضةى عضةو خرةر .ومةع عةد اإلرةالل بةااللتزا حبمايةة املعلومةات
السرية تتيح السلطات نتائج هذا التحقيق ،أو تكشف عنهةا مبقتضةى الفقةرة  1للشةركات التةى تعنيهةا .و ةوز أن
تتيح هذه النتائج للطالعو.

( )1يدرك األعضاء أنه قد يلدم فى أقاليم بعض األعضاء اإلفشاء استنادًا إلى أمر تحفظى دقيق العبارة.
( )2توافق األعضاء على عدم جواز رفض طلب السرية رفضًا تعسفيًا.
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 1-7إذا رفةةض أى طةةرف ذى مصةةلحة تةةوفة املعلومةةات الضةةرورية أو ا يقةةدمها رةةالل فةةرتة مناسةةبة ،أو أعةةاق
التحقيق كلةًا

وز إصداء حتديدات أولية ونهائية -إ ابية أو سلبية -على أساس الوقةائع املتاحةة .وتراعةى

أحكا امللحق اللانى فى تطبيق هذه الفقرة.
 1-7تقو السلطات قبل إصدار حتديد نهائى بتعريف األطراف ذات املصلحة بالوقائع األساسةية موضةع النظةر
التى تشكل أساس قرارها عما إذا كانت ستت ذ إجراءات نهائية .و ب أن يقع هذا اإلبةالغ فةى فةرتة تكفةى
لكى تدافع األطراف عن مصاحلها.
 33-7حتدد السلطات -كقاعدة عامة -هامشًا منفردًا لقإغراق بالنسبة لكل مصدّر أو منتج معروف معنى بةاملنتج
موضةةع البحةةث .وفةةى احلةةاالت التةةى يكةةون فيهةةا عةةدد املصةةدرين أو املنةةتجو أو املسةةتوردين أو أنةةواع
امل نتجات كبةًا مبا

عل ملل هذا التحديد غة عملى

ةوز للسةلطات أن تقصةر حبلهةا إمةا علةى عةدد معقةول

من األطراف ذوى املصلحة أو املنتجات باست دا عينات صحيحة إحصائيًا علةى أسةاس املعلومةات املتاحةة
للسلطات وقت االنتقاء ،أو على أكحل نسبة مئوية من حجم الصادرات من البلد املعنى التى يكون من املعقول
التحقيق فيها.
 3-33-7يفضةةل ارتيةةار املص ةدّرين أو املنةةتجو أو املسةةتوردين أو أنةةواع املنتجةةات مبقتضةةى هةةذه الفقةةرة
بالتشاور مع املصدّرين أو املنتجو أو املستوردين املعنيو ومبوافقتهم؛
 8-33-7فى احلاالت التى تقيد فيها السلطات حبلها وفقًا دذه الفقرة حتةدد مةع ذلة

هامشًةا منفةردًا لقإغةراق

ألى مصدر أو منتج ا يتم ارتيةاره فةى البدايةة إذا قةد املعلومةات الالزمةة فةى وقةت يسةمح بةالنظر فيهةا فةى
ورى التحقيق إال إذا كان عدد املصدرين أو املنتجو كبةًا إىل حد

عل البحةث الفةردى عبئًةا أثقةل

ةا

ةةب علةةى السةةلطات وحي ةول دون اسةةتكمال التحقيةةق فةةى الوقةةت املناسةةب و ةةب تشةةجيع االسةةتجابات
الطوعية.
 33-7فى مفهو هذا االتفاق تشمل "األطراف ذات املصلحة" :
( )3أى مصدر أو منتج أجنبى أو مستورد ملنتج خيضع للتحقيق أو احتاد جتارى أو احتاد أعمةال تكةون أغلبيةة
أعضائ من منتجى هذا املنتج أو مصدري أو مستوردي ؛
( )8حكومة العضو املصدّر؛
( )0منتج لسلعة

اثلة فى العضو املستورد أو نقابة أو احتاد أعمةال تكةون أغلبيةة أعضةائ مةن منتجةى املنةتج

املماثل فى أراضى البلد املستورد.
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وال متنع هذه القائمة األعضاء من السماح بإدراج أطراف دلية أو أجنبية أررى غة األطراف املةذكورة فيمةا
سبق فى مفهو األطراف ذات املصلحة.
 38-7تتيح السلطات الفرصة للمسةتعملو الصةناعتو للمنةتج موضةع لتحقيةق ،وململلةى منظمةات املسةتهلكو
إذا كةةان املنةةتج يبةةاع عمومًةةا علةةى مسةةتوى التجزئةةة ،لتقةةديم املعلومةةات ذات الصةةلة بةةالتحقيق بشةةهن اإلغةةراق
والضرر والسببية.
 30-7تراعى السلطات أى مصاعب تواجههةا األطةراف ذات املصةلحة ،وراصةة الشةركات الصةغةة ،فةى تقةويم
املعلومات املطلوبة وتقد أى مساعدة عملية.
 31-7ال متنع اإلجراءات السابقة سلطات أى عضو من السةة علةى وجة السةرعة فةى بةدء التحقيةق أو التوصةل
إىل حتديةةدات أوليةةة أو نهائيةةة ،سةةواء كانةةت إ ابيةةة أو سةةلبية ،أو تطبةةق إجةةراءات مؤقتةةة أو نهائيةةة تتفةةق مةةع
األحكا ذات الصلة فى هذا االتفاق.
املادة السابعة
اإلجراءات املؤقتة
 3-6ال

وز تطبيق اإلجراءات املؤقتة إال إذا :

()3كةةان التحقيةةق قةةد بةةدأ وفقًةةا ألحكةةا املةةادة  ،8وصةةدر إرطةةار عةةا بهةةذا الشةةهن ،وأتيحةةت لاطةةراف ذات
املصلحة فرصًا كافية لتقديم املعلومات والتعليقات؛
( )8مت التوصل إىل حتديد إ ابى لوجود اإلغراق وما ترتب علي من ضرر بصناعة دلية؛
( )0رأت السلطات املعنية أن هذه اإلجراءات الزمة ملنع حدو
8-6

الضرر أثناء التحقيق.

وز أن تت ذ اإلجراءات املؤ قتة شةكل رسةم مؤقةت ،واألفضةل شةكل ضةمان مؤقةت -بوديعةة نقديةة أو

سند -يعادل مقدار رسم مكافحة اإلغراق املقدر مؤقتًا ،وال يزيد عن هامه اإلغراق املقدر مؤقتًا .ويعةد وقةف
التقييم فةى اجلمةرك تةدبةًا مؤقتًةا مناسةبًا بشةرط بيةان الرسةم العةادى واملبلة املقةدر لرسةم مكافحةة اإلغةراق،
وطاملا كان وقت التقييم املذكور راضعًا لنف

الشروط التى خيضع دا اإلجراءات املؤقتة األررى.

 0-6ال تطبق اإلجراءات املؤقتة قبل 73يومًا من تارييف بدء التحقيق.
 1-6يقتصر تطبيق اإلجراءات املؤقتة على أقصر فرتة

كنة على أال تتجاوز أربعة أشهر أو لفرتة ال تتجةاوز سةتة

أشهر -بقرار من السةلطات املعنيةة بنةاء علةى طلةب مصةدرين ميللةون نسةبة مئويةة كةبةة مةن التجةارة املعنيةة.
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وحو تبحث السلطات ،فى ورى حتقيق ما ،ما إذا كةان رسةم أدنةى مةن هةامه اإلغةراق كافيًةا إلزالةة الضةرر
وز أن تكون هاتان الفرتتان ستة أشهر وتسعة على التواىل.
 4-6تتبع أحكا املادة  1ذات الصلة فى تطبيق اإلجراءات املؤقتة.
املادة الثامنة
التعهدات السعرية
3-1

وز( )3وقةف اإلجةراءات أو إنهاءهةا دون فةرض إجةراءات مؤقتةة أو رسةو مكافحةة اإلغةراق عنةد تلقةى

تعهدات تطوعية مرضية من أى مصدر مبراجعةة أسةعاره أو وقةف صةادرات إىل املنطقةة املعنيةة بهسةعار إغةراق،
حبيث تقتنع السلطات بزوال خثار اإلغراق الضارة .وال

وز أن تتجاوز زيادات األسعار وفق هةذه التعهةدات مةا

هو ضرورى إلزالة هامه اإلغراق إذا كانت كافية إلزالة الضرر الالحق بالصناعة اةلية.
 8-1ال تطلب تعهدات األسةعار أو تقبةل مةن املصةدرين مةاا تكةن سةلطات العضةو املسةتورد قةد توصةلت إىل
حتديد أوىل إ ابى لقإغراق والضرر الناشىء عن .
 0-1ال تقبةل التعهةدات املقدمةة إذا اعتةحلت السةلطات قبودةا غةة عملةى ،وعلةى سةبيل امللةال إذا كةان عةدد
املصدرين الفعليو أو اةتملو كبةًا للغايةة ،أو ألى أسةباب أرةرى مبةا فيهةا أسةباب السياسةة العامةة .وتبلة
السلطات املصدرين ،إذا استدعت احلالة وكان ذل

عمليًا باألسباب التى دفعتها إىل اعتبةار قبةول التعهةد غةة

مناسب وتتيح للمصدر بقدر اإلمكان فرصة التعليق على هذه األسباب.
 1-1إذا قبةةل تعهةةد مةةا يسةةتمر مةةع ذلة

اسةةتكمال التحقيةةق فةةى اإلغةةراق والضةةرر إذا رغةةب املصةةدر أو قةةررت

السةةلطات ذلة  .وفةةى هةةذه احلالةةة ينقضةةى التعهةةد أوتوماتيكيةةا إذا مت التوصةةل إىل حتديةةد سةةلبى لقإغةةراق أو
الضرر إال فى احلاالت التى يكون فيها هذا التحديد راجعًةا إىل حةد كةبة إىل وجةود تعهةد األسةعار وفةى هةذه
احلاالت

وز للسلطات أن تشةرتط اسةتمرار التعهةد إىل فةرتة مناسةبة تتفةق مةع أحكةا هةذا االتفةاق .فةإذا مت

التوصل إىل حتديد إ ابى باإلغراق والضرر استمر التعهد وفقًا ألحكام وأحكا هذا االتفاق.
4-1

وز أن تقرتح سلطات العضو املستورد تعهدات األسعار إال أن

ةوز إجبةار أى مصةدر علةى تقةديم هةذا

التعهد .وال يؤدى عد عرض املصدرين مللل هذا التعهد أو عد قبودم للدعوة إىل ذل

إىل املساس بنظةر

الدعوى ،إال أن من حق السلطات أن حتدد أن رطر الضرر أكلر احتماالً إذا استمرت واردات اإلغراق.

( )1عبارة "يجوز" تفسىر علىى أنهىا تعنىى اسىتمرار اإلجىراءات جنبًىا إلىى جنىب مى تنفيىذ التعهىدات السىعرية باسىتثناء مىا هىو
منصوص عليه فى الفقرة .4
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7-1

وز أن تشرتط سلطات أى عضو مستورد أن يقد أى مصدر قبلةت تعهةده باألسةعار معلومةات دوريةة عةن

وفائ بهذا التعهةد وأن يسةمح بةالتحقق مةن البيانةات ذات الصةلة و ةوز لسةلطات العضةو املسةتوردة فةى حالةة
انتهةةاك التعهةةد أن تت ةةذ مبقتضةةى هةةذا االتفةةاق ووفقًةةا ألحكام ة  ،إجةةراءات عاجلةةة قةةد تشةةكل تطبيقًةةا عةةاجالً
إلجراءات مؤقتة باست دا أفضل معلومات متاحة ،وفى هذه احلالة

وز فرض رسو نهائية وفقًا دذا االتفةاق

على املنتجات التى درلت لالستهالك قبل ماال يزيد عن  13يومًا من تطبيةق هةذه اإلجةرءات املؤقتةة .إال أن
هذا األثر الرجعى ال ينطبق على الواردات التى درلت قبل انتهاك التعهد.
املادة التاسعة
فرض رسوم مكافحة اإلغراق وحتصيلها
 3-1يصدر القرار بفرض رسم مكافحة اإلغراق أو عد فرض عند توافر كل متطلبات فرض  ،والقرار مبا إذا كةان
مقدار رسم مكافحة اإلغراق املفروض هو كل هامه اإلغراق أو أقل من عن سةلطات العضةو املسةتورد .ومةن
املستصوب أن يكون الغرض فرض الرسو مسةموحًا بة فةى أراضةى كةل األعضةاء ،وأن يكةون الرسةم أقةل مةن
هامه اإلغراق إذا كان هذا الرسم األقل كافيًا إلزالة الضرر الالحق بالصناعة اةلية.
 8-1عند فرض رسم مكافحة اإلغراق على منتج ما ،حيصل هذا الرسم باملقادير املناسبة فى كةل حالةة وعلةى
أساس غة متييزى ،على واردات هذا املنتج من كل املصادر التةى يتضةح أنهةا تقةو بةاإلغراق وتسةبب الضةرر
إال الواردات من املصادر التى قبلت منها تعهدات أسعار مبقتضى أحكا هذا االتفاق .وحتةدد السةلطات اسةم
مورد أو موردى املنتج املعنى ،إال أن وجد عدد من املةوردين مةن نفة

البلةد وا يكةن مةن العملةى إعةالن

أمساء كل املوردين.
وز للسلطات أن تعلن اسم البلد املورد املعنى فإذا وجد عدة موردين من أكلةر مةن بلةد
أن تعلن أمساء كل املوردين أو -إذا ا يكن ذل

ةوز للسةلطات إمةا

عمليًا -أمساء كل البلدان.

 0-1ال يتجاوز مقدار رسم مكافحة اإلغراق هامه اإلغراق كما هو ددد مبقتضى املادة .8
 3-0-1عنةةد تقيةيم مقةةدار رسةةم مكافحةةة اإلغةةراق بةةهثر رجعةةى

ةةرى حتديةةد االلتةةزا النهةةائى -بةةدفع رسةةو

مكافحة اإلغراق باسرع ما ميكن ،وعةادة رةالل  38شةهرًا ،حبيةث ال تزيةد بةهى حةال عةن  31شةهرًا بعةد تةارييف
تقديم طلب التقييم النهائى ملقدار رسم مكافحة اإلغراق( .)3ويتم أى اسةرتجاع لامةوال علةى وجة السةرعة،

( )1من المفهوم أن مراعاة الحدود الدمنية المذكورة فى هذه الفقرة الفرعية وفى الفقرة الفرعية  2-3قىد يكىون ممكنًىا إذا كىان
إجراءات إعادة نظر قضائية.
المنتج قيد البحج مو
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وعةةادة قبةةل انقضةةاء  13يومًةةا مةةن تةةارييف التحديةةد النهةةائى لاللتةةزا مبقتضةةى هةةذه الفقةةرة الفرعيةةة ،وفةةى كةةل
احلاالت ،وعندما ال يتم إعادة األموال رالل  13يومًا ،تقد السلطات تفسةًا إذا طلب منها ذل .
 8-0-1عند تقييم مقدار رسم مكافحة اإلغراق على أساس أن تت ذ اإلجراءات علةى وجة السةرعة إلعةادة أى
رسم دفع زيادة عن هامه اإلغراق عند الطلب .ويعاد الرسةم الةذى دفةع زيةادة عةن هةامه اإلغةراق الفعلةى
عادة قبل انقضاء  38شهرًا على أال تتجاوز فى أى األحوال  31شهرًا من تقديم مستورد املنةتج اخلاضةع لرسةم
مكافحة اإلغراق طلبًا بالسداد معززًا باألدلة .وعند التصريح بالرد

ب السداد عادة قبةل انقضةاء  13يومًةا مةن

القرار سالف الذكر.
 8-0-1تهرذ السلطات فى اعتبارها عند حتديد ما إذا كان السداد واجبًا ومداه حو يكةون التصةدير مسةتنبطًا
وفقًا للفقرة  0من املادة  ،8أى تغة فى القيمة العادية ،وأى تغة فى التكاليف اةتملة بو االسةتةاد وإعةادة
البيع .وأى حترك فى سعر إعادة البيع انعك

فيما بعد على أسعار البيع ،وحتسب سعر التصةدير دون اسةتقطاع

مقدار رسو مكافحة اإلغراق عند تقديم أدلة قاطعة مبا سبق.
 1-1عندما تكون السلطات قد ضيقت التحقيق وفقًا للعبارة اللانية من الفقرة 33من املادة  7فةال تتجةاوز رسةو
مكافحة اإلغراق املطبقة على الواردات من مصدرين أو منتجو غة مدرجو فى البحث :
( )3املتوسط املرجح دامه اإلغراق املقرر بالنسبة للمصدرين أو املنتجو امل تارين.
( )8وحيث حيسب االلتزا بدفع رسو مكافحة اإلغراق على أساس قيمة عاديةة متوقعةة ،للفةرق بةو املتوسةط
املرجح للقيمة العادية للمصةدرين أو املنةتجو امل تةارين وأسةعار تصةدير املصةدرين أو املنةتجو الةذين ا
يتحقق معهم انفراديًا.
بشرط أن تسقط السلطات ألغراض هةذه الفقةرة أى هةوامه صةفرية قليلةة الشةهن وأى هةوامه أقةرت مبقتضةى
الظروف املشار إليها فى الفقرة  1من املادة  .7وتطبةق السةلطات رسةومًا فرديةة أو قيمةا عاديةة علةى الةواردات
من أى مصدر أو منتج ا يدرج فةى البحةث وقةد املعلومةات الالزمةة فةى وةرى التحقيةق كمةا تةنص الفقةرة
الفرعية  8-33من املادة .7
 4-1إذا كان منتج راضعًا لرسو مكافحة اإلغراق فى عضو مستورد جترى السلطات على وج السةرعة مراجعةة
لتحديد هوامه فردية لقإغراق بالنسبة ألى مصدرين أو منتجو فى البلةد املصةدر املعنةى ا يقومةوا بتصةدير
املنةةتج إىل البلةةد املسةةتورد رةةالل فةةرتة التحقيةةق ،بشةةرط أن يةةبو هةةؤالء املصةةدرين أو املنةةتجو أنهةةم ال
يرتبطون بهى مصدرين أو منتجو فةى البلةد املصةدر راضةعو لرسةو مكافحةة اإلغةراق علةى املنةتج .وتبةدأ
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هذه املراجعة وجترى على وج السرعة باملقارنة بةإجراءات تقةدير الرسةو واالسةتعراض العاديةة لةدى العضةو
املستورد .والتفرض أى رسو مكافحة إغراق على الواردات من هؤالء املصةدرين أو املنةتجو أثنةاء إجةراء
املراجعة .إال أن

وز للسلطات أن توقف التقييم فى اجلمرك أو تطلب ضةمانات لضةمان إمكةان فةرض رسةو

مكافحة اإلغراق بهثر رجعى حتى تةارييف بةدء املراجعةة إذا أدت هةذه املراجعةة إىل حتديةد اإلغةراق بالنسةبة
دؤالء املنتجو أو املصدرين.
املادة 91
األثر الرجعى
 3-33ال تنطبق اإلجراءات املؤقتة ورسةو مكافحةة اإلغةراق إال علةى املنتجةات التةى تةدرل لالسةتهالك بعةد
وقت بدء سريان القرار املت ذ مبقتضةى الفقةرة  3مةن املةادة  6والفقةرة  3مةن املةادة  1علةى التةواىل إال فةى
احلاالت االستلنائية املبينة فى هذه املادة.
8-33

وز عند إجراء حتديد نهائى بالضرر(ولي

التهديد بوجود الضرر أو التعطيل املادى إلقامة صناعة مةا)

أو -فةةى حالةةة التهديةةد لنهةةائى بوجةةود رطةةر الضةةرر -حةةو يكةةون مةةن شةةهن واردات اإلغةةراق فةةى أسةةباب
اإلجراءات املؤقتة أن تؤدى إىل حتديد الضرر ،فرض رسو مكافحة التض م بةهثر رجعةى للفةرتة التةى طبقةت
فيها اإلجراءات املؤقتة إن وجدت.
 0-33ال حيصل الفرق إذا كان رسم مكافحة اإلغراق النهائى أكحل من الرسم املؤقت الذى دفع أو اسةتحق أو
مةن املبلة الةةذى قةدر ألغةةراض الضةمان .أمةةا إذا كةان الرسةةم النهةائى أقةةل مةن الرسةةم املؤقةت املةةدفوع أو
املستحق أو من املبل الذى قدر ألغراض الضمان فةد الفرق أو يعاد حساب الرسم.
 1-33ال

وز حيلما

رى حتديد خبطر الضرر أو التعطيل املادى (ولكن دون حدو

الضةرر بعةد) ،باسةتلناء

ما نصت علي الفقرة  ،8فرض رسو مكافحة اإلغراق إال من تاييف حتديد رطر الضرر أو التعطيةل املةادى وتةرد
أى وديعة نقدية قدمت فى فرتة تطبيق اإلجراءات املؤقتة وتطلق أى سندات على وج السرعة.
 4-33إذا كان التحديد النهائى سلبيًا ترد أى وديعة نقدية قدمت أثناء فرتة تطبيق اإلجراءات املؤقتة وتطلةق
أى سندات على وج السرعة.
 7-33يفرض رسم نهائى ملكافحة اإلغراق على املنتجات التى درلت لالستهالك قبل مةاال يزيةد عةن  13يومًةا
من تطبيق اإلجراءات املؤقتة حو حتدد السلطات بالنسبة ملنتج اإلغراق.
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( )3أن هناك تارخيًا لقإغراق الذى سبب الضرر وأن املستورد كان يعرف ،أو كةان ينبغةى أن يعةرف ،أن املصةدر
ميارس اإلغراق ،وأن ملل هذا اإلغراق ميكن أن يسبب ضررًا.
( )8وأن الضرر قد نشه عن واردات إغراق كبةة جدًا فى فرتة قصةة نسبيًا ومن شهن على ضوء توقيةت وحجةم
واردات اإلغراق وغة ذل

من الظروف (ملل سرعة تكدس خمزونات املنتج املستورد) أن تقةوض كةلةًا األثةر

العالجةةى لرسةةم مكافحةةة اإلغةةراق النهةةائى الةةذى سةةيطبق ،بشةةرط أن تكةةون الفرصةةة قةةد أتيحةةت للمسةةتوردين
املعنيو للتعليق.
وز للسلطات ،بعد بدء التحقيق ،أن تت ذ إجراءات ملل أو مبا يلز لتحصيل رسةو مكافحةة اإلغةراق

6-33

بهثر رجعى وفق نص  7إذا توفرت دا أدلة كافية على حتقق الشروط الواردة فى تل
 1-33ال

الفقرة.

وز فرض رسو بهثر رجعى وفقًا للفقةرة  7علةى املنتجةات التةى درلةت لالسةتهالك قبةل تةارييف بةدء

التحقيق.
املادة احلادية عشر
مدة رسوم مكافحة اإلغراق وتعهدات األسعار ومراجعتها
 3-33ال يظل رسم مكافحة اإلغراق ساريًا إال باملقدار واملدى الالزمو ملواجهة اإلغراق الذى يسبب الضرر.
 8-33تراجع السلطات ضرورة استمرار فرض الرسم مب بةادرة منهةا عنةد وجةود مةحلرات أو بنةاء علةى طلةب ذى
مصلحة يقد معلومةات إ ابيةة تعةزز ضةرورة املراجعةة( )3بشةرط انقضةاء فةرتة زمنيةة مناسةبة علةى فةرض رسةو
مكافحة اإلغراق النهائى .ويكون من حق األطراف ذات املصلحة أن تطلب مةن السةلطات حبةث مةا إذا كةان
استمرار فرض الرسو ضروريًا ملقابلة اإلغراق ،وما إذا كان الضرر ميكن أن يسةتمر أو يتكةرر عنةد إلغةاء ارسةم أو
تعديل أو االثنو معًا .فةإذا حةددت السةلطات ،نتيجةة للمراجعةة مبقتضةى هةذه الفقةرة ،أنة ا يعةد هنةاك داع
لرسم مكافحة اإلغراق ،أنهى الرسم على الفور.
 0-33مةةع عةةد اإلرةةالل بهحكةةا الفقةةرتو  8،3ينهةةى أى رسةةم نهةةائى مكافحةةة اإلغةةراق فةةى موعةةد ال يتجةةاوز
مخ

سنوات من تارييف فرض (أو من تارييف خرر مراجعة مبقتضى الفقرة  8إذا كانت هذه املراجعة قد غطةت

كال من اإلغراق أو الضرر ،أو مبقتضى هذه الفقرة) ماا حتدد السلطات فى مراجعة بدأت مببادرة منهةا أو بنةاء
على طلب معزز من جانب الصناعة اةلية أو بامسها ،رالل فةرتة زمنيةة مناسةبة سةابقة علةى هةذا التةارييف ،أن

( )1تحديد المبلغ النهائى لرسوم مقاومة اإلغراق الواجب دفعها ،كما هو منصوص عليه فىى الفقىرة  3مىن المىادة  ،9ال يعتبىر
فى حد ذاته مراجعة فى مفهوم هذه المادة.
182

مةةن شةةهن انقضةةاء الرسةةم أن يةةؤدى إىل اسةةتمرار أو تكةةرار اإلغةةراق والضةةرر( .)8و ةةوز أن يظةةل الرسةةم سةةاريًا
انتظارًا لنتيجة هذه املراجعة.
 1-33تنطبق أحكا املادة  7املتعلقة باألدلة واإلجةراءات علةى أى مراجعةة مبقتضةى هةذه املةادة .وجتةرى
هذه املراجعة على وج السرعة ،وتنهى عادة رالل  38شهر من تارييف بدء املراجعة.
 4-33تنطبق أحكا هذه املادة ،مع إجراء التعديالت الالزمة على تعهدات األسعار املقبولة مبقتضةى املةادة
.1
املادة الثانية عشر
اإلخطار العام وتفسري التحديدات
 3-38حو تقتنع السلطات بهن هناك من األدلة ما يكفى لتحلير بدء مكافحة اإلغراق وفقًا للمادة  ،4يتم إرطةار
العضو أو األعضاء الذين حتضع منتجاتهم للتحقيق واألطراف ذات املصلحة املعروف لسلطات التحقيةق أن دةا
مصلحة ،ويصدر إرطار عا بذل .
 3-3-38حيوى اإلرطار العا ببدء التحقيق أو يقد من رالل تقريةر منفصةل معلومةات كافيةة ،أو يقةدمها فةى
تقرير منفصل بهى شكل(،)3

ا يلى:

( )3اسم البلد أو البلدان املصدرة واملنتج املعنى.
( )8تارييف بدء التحقيق.
( )0أساس ادعاء اإلغراق الوارد فى الطلب.
( )1مل ص العوامل التى يستند إليها ادعاء الضرر.
( )4العنوان الذى ينبغى أن توج ل عروض األطراف ذات املصلحة.
( )7احلد الزمنى املسموح لاطراف ذات املصلحة لكى تعلن خراءها.
 8-38يتم اإلرطار العلنى عن أى حتديد أوىل أو نهةائى ،سةواء كةان إ ابيًةا أو سةلبيًا ،وأى قةرار بقبةول تعهةد
مبقتضى املادة  ،6وإلنهاء ملل هذا التعهد ،وإلغاء رسم نهةائى ملكافحةة اإلغةراق ويفةرض أى إرطةار ،أو يتةيح
من رالل تقرير منفصل ،بتفصيل كاف االست الصات والنتائج التى مت التوصةيل إليهةا فةى كةل املسةائل واقعيًةا

( )2إذا كان رسم مقاومة قد فرض بأثر رجعى وإذا تبين من إحداث عملية تقييم بموجب الفقرة  1-3من المادة  9عدم وجىوب
تحصيل أى رسم ،فهذا فى حد ذاته ال يلدم السلطات بإلحاء الرسم النهائى.
( )1عندما تقدم السلطات معلومات وإيضاحات فى تقريىر منفصىل بموجىب أحكىام هىذه المىادة عليهىا أن تضىمن إتاحىة التقريىر
للجمهور دون إبطاء
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التى تعتحلها سلطات التحقيق هامة وترسل كل هذه اإلرطارات والتقارير إىل العضو أو األعضاء الةذين ختضةع
منتجاتهم مللل هذا التحديد أو التعهد وإىل األطراف األررى ذات املصلحة التى يعرف أن دا مصلحة في .
 3-8-38يعرض أى إرطار عا بفرض إجراءات مؤقتة ،أو يقد فةى تقريةر منفصةل ،تفسةةات تفصةيلية مبةا فية
الكفايةةة للتحديةةدات املؤقتةةة لقإغةةراق والضةةرر ،ويشةةة إىل املسةةائل الواقعيةةة والقانوينةةة التةةى أدت إىل قبةةول
احلجج أو رفضها وحيوى هةذا اإلرطةار أو التقريةر ،مةع املراعةاة الواجبةة الشةرتاط محايةة املعلومةات السةرية،
بوج رات :
( )3أمساء املوردين ،أو ،إذا كان عمليًا ،البلدان املوردة املعنية.
( )8وصفا للمنتج يكفى ألغراض اجلمارك.
( )0هوامه اإلغراق وتفسةًا كامالً ألسباب املنهجية املست دمة فى وضع ومقارنة سعر التصدير بالقيمةة العاديةة
مبقتضى املادة (.)8
( )1االعتبارات ذات الصلة بتحديد الضرر وفق املادة .0
( )4األسباب الرئيسية التى أدت إىل التحديد.
 8-8-38حيوى اإلرطار العا عن إنهاء أو وقف حتقيق فى حالة التحديةد اإل ةابى الةذى يةنص علةى فةرض
رسم نهةائى أو قبةول تعهةد بالسةعر ،أو يقةد فةى تقريةر منفصةل ،كةل املعلومةات ذات الصةلة املتعلقةة باملسةائل
الواقعيةةة والقانونيةةة واألسةةباب التةةى أدت إىل فةةرض اإلجةةراءات النهائيةةة أو قبةةول تعهةةد بالسةةعر ،مةةع املراعةةاة
الواجبةةة الشةةرتاط محايةةة املعلومةةات السةةرية .وبوجة رةةات حيةةوى اإلرطةةار املعلومةةات الةةواردة فةةى الفقةةرة
الفرعيةةة  3-8فض ةالً عةةن أسةةباب قبةةول أو رفةةض احلجةةج أو اإلدعةةاءات ذات الصةةلة التةةى قةةدمها املصةةدرون
واملوردون ،وأساس أى قرار يت ذ مبقتضى الفقرة الفرعية  8-33من املادة 7
 0-8-38حيوى اإلرطار العا بإنهاء أو وقةف التحقيةق عقةب تعهةد بالسةعر وفقًةا للمةادة  ،1أو يقةد مةن رةالل
تقرير منفصل ،اجلزء غة السرى من هذا التعهد.
 0-38تنطبق أحكا هذه املادة ،مع إجراء التعديالت الالزمة ،على بةدء واسةتكمال املراجعةات وفقًةا للمةادة
 33وعلى القرارات املت ذة مبقتضى املادة  33لفرض الرسو بهثر رجعى.
املادة الثالثة عشر
املراجعة القضائية
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يقيم كل عضو حيوى تشريع الوطن أحكامًا عن إجراءات مكافحة اإلغراق داكم قضائية أو دةاكم إداريةة أو
حتكيم أو إجراءات يكون من بو أهدافها املراجعةة السةريعة لقإجةرءات اإلداريةة املتعلقةة بالتحديةد النهةائى
ومراجعةةات التحدي ةدات بةةاملعنى الةةوارد فةةى املةةادة  33وتكةةون هةةذه اةةةاكم أو اإلجةةراءات مسةةتقلة عةةن
السلطات املسئولة عن التحديد أو املراجعة املعنية.
املادة الرابعة عشر
إجراءات مكافحة اإلغراق نيابة عن بلد ثالث
 3-31تقد طلب إجراءات مكافحة اإلغراق نيابة عن بلد ثالث سلطات البلد اللالث الذى يطلب اإلجراء.
 8-31يعةةزز هةةذا الطلةةب مبعلومةةات عةةن األسةةعار تةةبو أن هنةةاك واردات إغةةراق ،ومبعلومةةات مفصةةلة تةةبو أن
اإلغةراق املةةدعى يسةبب ضةةررًا للصةةناعة اةليةة املعنيةةة فةى البلةةد اللالةةث .وتةوفر حكومةةة البلةد اللالةةث كةةل
مساعدة لسلطات البلد املستورد للحصول على أى معلومات أررى قد يطلبها هذا األرة.
 0-31تبحث سلطات البلد املستورد ،عند النظر فى هذا الطلب ،خثار اإلغراق املةدعى علةى الصةناعة املعنيةة
فى البلد اللالث فى وموعها ،أى أن الضرر ال يقدر فحسب على أسةاس أثةر اإلغةراق املةدعى علةى صةادرات
الصناعة للبلد املستورد أو حتى على أساس إمجاىل صادرات الصناعة.
 1-31يكون القرار بالسة فى القضية أو عد السة فيها من مسةئولية البلةد املسةتورد .وإذا قةرر البلةد املسةتورد
أن مستعد الختاذ إجراء يكون بةدء إبةالغ ولة

التجةارة فةى السةلع سةعيًا للحصةول علةى موافقتة علةى هةذا

اإلجراء من مسئولية البد املستورد.
املادة اخلامسة عشر
البلدان النامية األعضاء
من املسلم ب أن على البلدان املتقدمة األعضاء أن توىل اهتمامًا راصًةا لوضةع البلةدان الناميةة األعضةاء عنةد
حبلها طلب إجراءات مكافحة اإلغراق مبقتضى هذا االتفاق .و رى حبث وسائل العالج البنةاءة التةى يةنص
عليها هذا االتفاق قبل تطبيق رسو مكافحة اإلغراق حيلما كان من املمكن أن تؤثر علةى املصةاحل األساسةية
للبلدان النامية األعضاء.
اجلزء الثانى
املادة السادسة عشر
اللجنة املعنية مبمارسات مكافحة اإلغراق

185

 3-37تنشه مبقتضى هذا جلنة معنية مبمارسات مكافحة اإلغراق (يشار إليهةا فةى هةذا االتفةاق باسةم "اللجنةة")
تتهلف من

للو لكل األعضاء وتنت ب اللجنة رئيسها وجتتمع مرتو على األقل كل سةنة أو بنةاء علةى طلةب

أى عضو كما تتطلب أحكا هذا االتفاق ذات الصلة وتضطلع اللجنة باملسئوليات املسندة إليها مبقتضى هةذا
االتفاق أو التى يسندها دا األعضاء وتتيح األعضاء فرصة التشاور حول أى مسائل تتعلةق بسةة االتفةاق أو تعزيةز
أهداف  ،وتعمل أمانة منظمة التجارة العاملية كهمانة اللجنة.
8-37

وز للجنة أن تشكل هيئات مساعدة حسب االقتضاء.

8-37

وز للجنة وأى هيئة مساعدة ،فى أدائها لوظائفها ،أن تتشاور أو تطلب املعلومةات مةن أى مصةدر تةراه

مناسبًا ،إال أن على اللجنة أو اديئة املساعدة قبل السعى إىل هذه املعلومات من مصدر يدرل فى والية أحةد
األعضاء أن تبل العضو املعنى بذل  ،وحتصل اللجنة على موافقة العضو وأى شركة جترى استشارتها.
 1-37يبل األعضاء اللجنة دون إبطاء بكل اإلجراءات األولية أو النهائية املت ذة ملكافحة اإلغةراق .وتطةرح
هذه التقارير فى مقر األمانة ليفحصها األعضاء اآلررون كما يقد األعضاء كل نصف سةنة تقةارير عةن إجةراءات
مكافحة اإلغراق التى اختذت فى الشهور الستة السةابقة وتقةد التقةارير نصةف السةنوية فةى شةكل موحةد متفةق
علي .
 4-37يقو كل عضةو بإرطةار األمانةة (أ) بةهى سةلطات هةى امل تصةة ببةدء وإجةراء التحقيةق املشةار إلية فةى
املادة ( 4ب) بإجراءات الدارلية التى حتكم بدء أو إجراء هذا التحقيق.
املادة السابعة عشر
املشاورات وتسوية املنازعات
 3-36سينطبق تفاهم تسوية املنازعات على املشةاورات وتسةوية املنازعةات مبقتضةى هةذا االتفةاق مةاا يةنص
على غة ذل .
 8-36ينظر كل عضو بعو العطف ويتيح فرصة كافية للتشاور بشهن العروض التى يقةدمها عضةو خرةر فيمةا يتعلةق
بهى مسهلة تؤثر على سة االتفاق.
 0-36إذا رأى أى عضةو أن عضةوًا أو أعضةاء خرةةرين يلغةون أو يبطلةةون املنةةافع التةى يوفرهةةا لة هةةذا االتفةةاق
وبشكل مباشر أو غة مباشر ،أو يعرقلون حتقيق ألى غاية جاز ل من أجل التوصل إىل حل مرض دةذه املسةهلة
أن يطلب كتابةً التشاور مع هذا العضو أو األعضاء وينظر أى عضو بعو العطف إىل أى طلب للتشاور مقد مةن
عضو خرر.
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 1-36إذا رأى العضو الذى طلب التشاور أن املشاورات وفقًا للمادة  0قد عجزت عن التوصل إىل حةل مةرض
للطرفو .وإذا كانت السةلطات اإلداريةة فةى البلةد املسةتورد قةد اختةذت إجةراء نهائيًةا بفةرض رسةو مكافحةة
إغراق نهائيةة أو بقبةول تعهةدات سةعرية ،جةاز لة أن حييةل املسةهلة إىل هيئةة تسةوية املنازعةات و ةوز كةذل
للعضو الذى طلب التشاور أن حييل املسهلة إىل هيئةة تسةوية املنازعةات حةو يكةون لتةدبة مؤقةت تةهثة كةبة
وحو يرى أن التدبة قد اختذ على رالف أحكا الفقرة 3من املادة(.) 6
 4-36تقو هيئة تسوية املنازعات ،بناء على طلب الشاكى ،بإنشاء فريق لبحث املسهلة استنادًا إىل :
 -3بيان مكتوب من العضو الطالب يبو كيف أن منفعة يرفرها ل االتفاق بشكل مباشر أو غةة مباشةر قةد ألغيةت
أو أبطلت أو أن حتقيق أهداف االتفاق قد أعيقت.
 -8الوقائع املتاحة لسلطات العضو املستورد وفقًا لقإجراءات اةلية املناسبة.
 7-36عند حبث املسهلة املشار إليها فى الفقرة :4
( )3حيدد فريق التحكيم فى تقديره الوقائع ملسهلة ما إذا كان عرض السةلطات للوقةائع صةحيحًا ،ومةا إذا كةان
تقييمها دذه الوقائع موضوعيًا وغةة متحيةز ،فةإذا كةان عةرض الوقةائع صةحيحًا وتقييمهةا موضةوعيًا غةة متحيةز ال
وز إغفال التقييم حتى لو كان الفريق قد توصل إىل نتيجة خمالفة؛
( )8يفسر الفريق أحكا االتفاق ذات الصلة وفقًا لقواعد التفسة املعتادة فى القانون الدوىل العا وحةو يةرى
الفريةةق أن حكمًةةا ذات صةةلة فةةى االتفةةاق حيتمةل أكلةةر مةةن تفسةةة

كةةن يعتةةحل الفريةةق التةةدبة الةةذى اختذتة

السلطات متفقًا مع االتفاق إذا كان قائمًا على أحد هذه التفسةات.
 6-36ال

وز إفشاء املعلومات السرية املقدمة إىل فريق التحكيم دون تصةريح رمسةى مةن الشة ص أو اديئةة

أو السلطة التى قدمت هةذه املعلومةات ،وحةو يطلة ب فريةق التحكةيم هةذه املعلومةات وال يكةون مصةرحًا لة
بإفشائها يقد مل ص غة سرى للمعلومات يصرح ب الش ص أو اديئة أو السلطة التى قدمت املعلومات.
اجلزء الثالث
املادة الثامنة عشر
أحكام ختامية
 3-31ال

وز اختاذ أى إجراء ددد ضةد إغةراق الصةادرات مةن عضةو خرةر إال وفقًةا ألحكةا االتفاقيةة العامةة

للتعريفات والتجارة  3111وفق تفسةها فى هذا االتفاق(.)3
( )1ليس المقصود من هذا االستبعاد أى عمل بموجب األحكام األخرى فى جات  1994على النحو االمناسب.
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 8-31ال

وز إبداء حتف بالنسبة ألى حكم من أحكا هذا االتفاق دون موافقة األعضاء اآلررين.

 0-31مةةع مراعةةاة الفقةةرتو الفةةرعيتو 3-0و 8-0تنطبةةق أحكةةا هةةذا االتفةةاق علةةى التحقيقةةات ومراجعةةات
اإلجراءات القائمة التى بدأت وفقًا لتطبيقات جرت فى تارييف بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية بالنسةبة
للعضو أو بعده.
 3-0-31بالنسبة حلساب هوامه اإلغراق فى إجراءات السداد مبقتضى الفقرة  0من املادة  1تطبةق القواعةد
املست دمة فى أحد

حتديد أو مراجعة لقإغراق.

 8-0-31فى مفهو الفقرة  0من املادة  ، 33تعتةحل إجةراءات مكافحةة اإلغةراق القائمةة وكهنهةا قةد فرضةت فةى
تارييف ال يتجاوز بدء سريان اتفاقية منظمةة التجةارة العامليةة بالنسةبة للعضةو إال فةى احلةاالت التةى حيتةوى فيهةا
التشريع اةلى للعضو السارى فى هذا التارييف بالفعل على حكم من النوع الوارد فى هذه الفقرة.
 1-31يت ذ كل عضو اخلطوات العامة أو اخلاصة الالزمة ،فى موعد ال يتجاوز تارييف بدء سةريان اتفةاق منظمةة
التجارة العاملية بالنسبة ل  ،لضمان مطابقة قوانينة ولوائحة وإجراءاتة اإلداريةة مةع هةذا االتفةاق فةى انطباقة
على العضو املعنى.
 4-31يقو كل عضو بإبالغ اللجنة بهى تغية فى قوانين ولوائحة ذات الصةلة بهةذا االتفةاق ،وفةى إدارة هةذه
القوانو واللوائح.
 7-31تراجع اللجنة سنويًا تنفيذ وسة هذا االتفاق مراعية اددف من وتبل للجنةة سةنويًا ولة

جتةارة السةلع

بالتطورات أثناء الفرتة التى تغطيها هذه املراجعات.
 6-31تعتحل ملحقات هذا االتفاق جزءًا ال يتجزأ من .
امللحق األول
ا
إجراءات التحقيق فى املوقع وفقا للفقرة  1من املادة 1
 -3عند بدء حتقيق

ب أن تبل سةلطات العضةو املصةدر والشةركات املعةروف أنهةا معنيةة بةالعز علةى إجةراء

حتقيق فى املوقع.
 -8إذا كان من املعتز فى احلاالت االستلنائية إشراك رحلاء غة حكةوميو فةى فريةق التحقيةق ينبغةى إبةالغ
الشةةركات وسةةلطات العضةةو املصةةدر وتوقةةع علةةى هةةؤالء اخلةةحلاء غةةة احلكةةوميو عقوبةةات فعالةةة إذا انتهكةةوا
متطلبات السرية.
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-0

ب أن يكون احلصول عل ى موافقة الشركات املعنية فةى العضةو املصةدر قبةل الت طةيط النهةائى للزيةارة

هو األسلوب السائد.
 -1حاملا يتم احلصول على موافقة الشةركات املعنيةة تقةو سةلطات التحقيةق بإرطةار سةلطات العضةو املصةدر
بهمساء وعناوين الشركات التى ستجرى زيارتها واملواعيد املتفق عليها.
 -4تعطى الشركات املعنية مهلة إرطار كافية قبل إجراء الزيارة.
 -7ال جترى زيارات لشرح قائمة األسئلة إال بناء على طلب شركة مصدرة وال
(أ) إذا أرطرت سلطات العضو املستورد

وز إجراء ملل هةذه الزيةارة إال

للى العضو املعنى (ب) وا يعرتض هؤالء األرةين على الزيارة.

 -6ملا كان الغرض الرئيسى للتحقيق فى املوقع هو التحقق مةن املعلومةات املقدمةة أو احلصةول علةى مزيةد
من التفاصيل فينبغى إجراؤه بعد استال الرد على قائمة األسئلة ماا توافق الشةركة علةى العكة  .ومةاا تبلة
سلطات التحقيق حكومة العضةو املصةدر بالزيةارة املتوقعةة وا تعةرتض عليهةا .كمةا ينبغةى أن يكةون األسةلوب
السائد قبل الزيةارة هةو تعريةف الشةركات املعنيةة بالطبيعةة العامةة للمعلومةات التةى

ةرى التحقيةق منهةا وبةهى

معلومات أررى ينيغى تقدميها ،وإن ا يستبعد هذا تقديم طلبات التفاصيل األررى التى ينبغةى تقةدميها علةى
ضوء املعلومات املتلقاة فى املوقع
 -1يتم الرد على االستفسارات أو األسئلة املوجهة من السلطات إىل شركات العضو املصةدر واألساسةية لنجةاح
التحقيق فى املوقع قبل إجراء الزيارة.
امللحق الثانى
أفضل املعلومات املتاحة فى مفهوم الفقرة  9من املادة 1
 -3حتدد سلطات التحقيق بالتفصيل بهسرع ما ميكن بعد بدء التحقيق املعلومات املطلوبةة مةن أى طةرف ذو
مصلحة ،والطريقة التةى
كذل

ةب أن يةنظم بهةا الطةرف ذو املصةلحة هةذه املعلومةات فةى رده وتكفةل السةلطات

معرفة هذا الطرف بهنة إذا ا تقةد املعلومةات رةالل فةرتة مناسةبة فسةيكون مةن حةق السةلطات وضةع

قراراتها على أساس الوقائع املتاحة مبا فيها الوقائع الواردة فى طلب الصناعة اةلية بدء التحقيق.
-8

ةةوز للسةةلطات كةةذل

أن تطلةةب تقةةديم أحةةد األطةةراف ذى املصةةلحة رده بوسةةيلة معينةةة (ملةةل أشةةرطة

احلاسب اآلىل) أو بلغة احلاسب اآلىل وعند تقديم ملل هذا الطلب تراعى السةلطات القةدرة املناسةبة للطةرف
ذى املصلحة على الرد بالوسيلة املفضلة أو بلغة احلاسب اآلىل ،وال يطلب مةن هةذا الطةرف أن يسةت د فةى
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رده نظا حاسب خىل خرر غة احلاسب اآلىل الذى يسةتعمل وال تتمسة

السةلطات بطلةب رد باحلاسةب اآلىل

إذا ا يكن الطرف ذو املصلحة حيتف حبسابات على احلاسب اآلىل ،وإذا كان تقةديم الةرد كمةا هةو مطلةوب
سيؤدى إىل زيةادة غةة مناسةبة فةى أعبةاء الطةرف ذى املصةلحة وعلةى سةبيل امللةال يسةتتبع تكةاليف إضةافية
ومتاعب غة مناسبة .وال

وز أن تتمس

السلطات بالرد بوسيلة أو لغةة حاسةب خىل معينةة إذا ا يكةن الطةرف

ذو املصلحة حيتف حبسابات على احلاسب اآلىل مبلل هذه الوسيلة أو لغةة احلاسةب اآلىل ،وإذا كةان تقةديم
الرد على الوج املطلةوب بة سةيؤدى إىل عةبء زائةد غةة معقةول علةى الطةرف ذى املصةلحة ،وعلةى سةبيل
امللال يستتبع تكاليف إضافية ومتاعب غة مناسبة.
 -0تؤرذ فى االعتبار عند اختاذ القةرار كةل املعلومةات التةى ميكةن التحقةق منهةا ،والتةى قةدمت بالشةكل ال
مناسب حتى ميكن است دامها فى التحقيق دون صعوبات كةبةة ،والتةى قةدمت -حيلمةا ينطبةق ذلة  -بلغةة
وبوسةيلة أو لغةة حاسةب خىل بنةاء علةى طلةب السةلطات .وإذا ا يةرد أحةد األطةراف بالوسةيلة أو لغةة احلاسةةب
اآلىل املفضةلة ،ولكةن السةلطات رأت أن الشةروط الةةواردة فةى الفقةرة  8قةد حتققةت ال يعتةحل عةد تقةديم الةةرد
بالوسيلة أو لغة احلاسب اآلىل املفضلة عرقلة كبةة للتحقيق.
 -1حيلما ال تتوفر للسلطات القدرة على معاجلة املعلومات إذا قدمت بوسيط معةو (ملةل شةريط حاسةب خىل)
تقد املعلومات فى شكل مادة مكتوبة أو أى شكل خرر تقبل السلطات.
 -4حتى إذا ا تكن املعلومات املقدمة ملالية من كل النواحى فإن هذا ال يحلر إغفال السلطات دا بشةرط أال
يكون الطرف املعنى ذو املصلحة قد تصرف على أفضل وج يستطيع .
 -7إذا ا يقبل دليل أو معلومات يبل الطرف الذى قدم بهسباب عد القبول ،وتتاح لة الفرصةة لتقةديم مزيةد
من التفسةات رالل فرتة مناسبة مع مراعاة احلدود الزمنيةة للتحقيةق .فةإذا رأى السةلطات أن التفسةةات غةة
مرضية أعلنت أسباب رفض هذا الدليل أو املعلومات فى أى حتديدات منشورة.
 -6إذا كان على السلطات أن تسند نتائجها ،مبا فيها النتائج امتعلقة بالقيمة العادية علةى املعلومةات املسةتمدة
من مصدر ثان ،مبا فيها املعلومات املقدمة فى طلب بدء التحقيةق ،فعليهةا أن تفعةل ذلة
السلطات فى هذه احلالة -حيلما كان ذل

حبةرت بةال وعلةى

عمليًا -أن حتقق من املعلومات من مصةادر مسةتقلة أرةرى متاحةة

دا ،ملل قوائم األسعار املنشورة وإحصاءات الواردات الرمسية وعائةدات اجلمةارك ،ومةن املعلومةات املسةتقاة
من األطراف األررى ذات املصلحة أثناء التحقيق .غة أن من الواضح أن إذا ا يتعاون أحد األطةراف ذات
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املصلحة ،ومن ثم حجزت املعلومات ذات الصلة عن السلطات،فإذا هةذا الوضةع ميكةن أن يةؤدى إىل نتيجةة
أقل مواتاة دذا الطرف

ا لو تعاون.

اتفاق
بشأن تطبيق املادة السابعة
من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 2449
التقييم لألغراض اجلمركية
إن املادة السابعة من جات  3116مشلت مبادئ وأس
لكل دولة عضو حرية حتديد تعريف القيمة اجلمركية  ،ذل

وعناصر تعريف القيمة الواجب األرذ بها وتركةت
ألن حيت ذل

التةارييف ا يكةن العةاا قةد توصةل

إلي نظا موحد لتحديد القيمة لاغراض اجلمركية وانتظر العاا حةيت جولةة طوكيةو لكةي يظهةر نظةا موحةد
للتقيةةيم لاغةةراض اجلمركيةةة ونظةةراً ألن التقيةةيم اجلمركةةي هةةو أحةةد األدوات ادامةةة الةةيت تةةؤثر علةةي التجةةارة
الدولية ملا ميكن أن يتضمن مة ن معاملةة متييزيةة غةة مباشةرة وغةة معلنةة للتعةبة عةن التنةازالت املتبادلةة بةو
الدول بناءاً علي قيا أع دولة بتغية طريقة حتديد قيمة البضائع املستوردة اخلاضعة للرسو  ،وهو مةا تضةمنت
املادة اللانية يف الفقرة اللاللة واليت تتعلق جبداول التنازالت .
إن هةةذا اإلتفةةاق يقةةد تعريةةف واقعةةى للقيمةةة اجلمركيةةة هةةو السةةعر املةةدفوع أو القابةةل للةةدفع عةةن البضةةاعة
املستوردة عندما تباع من أجل التصدير إىل بلد االستةاد  ،ويتم تسوية هذا السعر مةيت كةان مسةتوفياً للشةروط
واألحكا العامة باإلتفاق وفقاً ملا تضمنت أحكا املادة اللامنة من اإلتفاق ذات .
ويقد اإلتفاق طرقاً بديلة للسعر املةدفوع فعةالً يف حالةة تعةذر الوصةول إلةي هةذا السةعر  ،وهةو مةا سةةد ذكةره
تفصيالً عند تناول نصوت اإلتفاق.
وقد أعطي اإلتفاق الدول النامية الفرصة لتهيئة أوضاعها لتطبيق اإلتفةاق حيةث نةص علةي تهجيةل تطبيقة ملةن
يرغب من هذه الدول لفرتة ال تتجاوز مخ
إلي فرتة أررع قدرها ثال

سنوات من تارييف سريان إتفاق منظمة التجارة العاملية  ،باإلضافة

سنوات فيما يتعلق بتطبيق الطريقة اخلاصة بالقيمة احلسابية.

وقد مت تشكيل جلنة مبنظمة التجارة العاملية لقإشراف علي تنفيذ هذا اإلتفاق هي " جلنة التقييم اجلمركى" .

إتفاقية تنفيذ املادة السابعة
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تعليق متهيدي عام
 - 3األساس األول للقيمة اجلمركيةة مبقتضةى هةذا االتفةاق هةو “ القيمةة التعاقديةة ” كمةا حةددتها املةادة ()3
جنبًةةا إىل جنةةب مةةع املةةادة ( ، )1التةةى تةةنص  ،بةةو أمةةور أرةةرى  ،علةةى تعةةديالت األمثةةان املدفوعةةة فع ةالً أو
املستحقة فى احلاالت التى يتحمل فيها البائع عناصر دددة تعتحل جزءًا من القيمة ألغراض اجلمةارك لكنهةا ال
تندرج فى اللمن املدفوع فعالً أو املستحق مقابل السلع املستوردة  ،كمةا تةنص املةادة  1علةى بعةض حةاالت
قد ينتقل فيها املقابل من املشرتى إىل البائع فى شكل سلع أو ردمات دددة ولةي

فةى شةكل نقةدى فةى

قيمة التعاقد  .وتنص املواد من ( )8إىل ( )6على أساليب حتديةد القيمةة اجلمركيةة حيلمةا ال ميكةن حتديةدها
مبقتضى أحكا املادة (.)3
 - 8وحيلما ال ميكن حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكا املادة ( )3جتةرى عةادة عمليةة تشةاور بةو إدارة
اجلمةةارك واملسةةتورد بغيةةة التوصةةل إىل أسةةاس للقيمةةة وفقًةةا ألحكةةا املةةادتو ( . )0( ، )8وقةةد حيةةد
تكةةون لةةدى املسةةتورد معلومةةات عةةن القيمةةة اجلمركيةةة لسةةلع مطابقةةة أو

مةةلالً أن

اثلةةة ليسةةت متاحةةة مباشةةرة إلدارة

اجلمةةارك فةةى مينةةاء االسةةتةاد  .ومةةن الناحيةةة األرةةرى قةةد تكةةون لةةدى إدارة اجلمةةارك معلومةةات عةةن القةةيم
اجلمركية لسلع مطابقة أو

اثلة مستوردة ليست متاحة بسهولة للمسةتورد وسةتتيح عمليةة التشةاور بةو الطةرفو

إمكانية تبادل املعلومةات ،مةع مراعةاة اشةرتاطات السةرية التجاريةة  ،للتوصةل إىل حتديةد أسةاس سةليم للقيمةة
لاغراض اجلمركية.
 - 0توفر املادتان ( )7( ، )4أساس لتحديد القيمة اجلمركية حيلما ال ميكن حتديدها على أساس قيمةة التعاقةد
على السلع املستوردة أو سلع مسةتوردة مطابقةة أو

اثلةة ومبقتضةى الفقةرة ( )3مةن املةادة ( )4تتحةدد القيمةة

اجلمركية على أساس السعر الذى تباع ب السلع حبالتهةا املسةتوردة إىل مشةرت غةة مةرتبط فةى البلةد املسةتورد
ومن حق املستورد كذل

تقييم السلع التى متر مبرحلة جتهيز بعد االسةتةاد وفةق املةادة ( )4إذا طلةب ذلة

ومبقتضى املادة ( )7حتةدد القيمةة اجلمركيةة علةى أسةاس القيمةة اةسةوبة ويةلة هةذان األسةلوبان مصةاعب
معينة  ،ودذا يعطى املستورد احلق  ،مبقتضى أحكا املادة ( ، )1فى ارتيةار الرتتيةب الةذى يتبةع فةى تطبيةق
األسلوبو .
 - 1حتدد املادة ( )6كيفية حتديد القيمة اجلمركية حيلما ال ميكن حتديدها مبقتضى أحكةا أى مةن املةواد
السابقة.
إن األعضاء-:
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خرذين فى االعتبار املفاوضات اجلارية املتعددة األطراف ؛
ورغبة منهم فى تعزيز أهداف اتفاقية جات  ، 3111ولضمان مزايا إضافية للتجارة الدولية للبلدان النامية ؛
وإذ يسلمون بههمية أحكا املادة ( )6من اتفاقية جات  ، 3111ورغبة منهم فى وضع قواعد لتطبيقها مةن أجةل
قدر أكحل من التماثل واليقو فى تنفيذها ؛
وإذ يسلمون باحلاجة إىل نظا منصف وموحد ودايد لتقييم السلع لاغراض اجلمركية يسةتبعد اسةت دا قةيم
مجركية جزافية أو صورية ؛
وإذ يسلمون بهن أساس تقييم السلع لاغةراض اجلمركيةة ينبغةى  ،إىل أقصةى حةد
التعاقد على السلع التى

كةن  ،أن يكةون هةو قيمةة

رى تقييمها ؛

وإذ يسلمون بهن القيمة اجلمركية ينبغةى أن تقةو علةى م عةاية بسةيطة ومنصةفة تتفةق مةع املمارسةةات التجاريةة
وبهن إجراءات التقييم ينبغى أن تكون عامة التطبيق دون متييز بو مصادر التوريد ؛
وإذ يسلمون بهن إجراءات التقييم ينبغى أال تست د فى مقاومة اإلغراق ؛ يتفقون هنا على ما يلى :
اجلزء األول
قواعد التقييم اجلمركى
املادة األوىل
 -3تكون القيمة اجلمركية للسلع املستوردة هى القيمةة التعاقديةة أى الةلمن املةدفوع فعةالً أو املسةتحق عةن
بيع السلع للتصةدير إىل البلد املستورد مع تعديل وفقًا ألحكا املادة ( ، )1وذل

بشرط :

(أ) أال تكون هناك قيود على تصرف البائع فى السلع أو است دام دا غة القيود :
( )3التى يفرضها أو يشرتطها القانون أو السلطات العامة فى البلد املستورد ؛
( )8التى حتدد املساحة اجلغرافية التى ميكن إعادة بيع السلع فيها ؛
( )0التى ال تؤثر تهثةًا كبةًا على قيمة السلع ؛
(ب) وأال خيضةع البيع أو اللمن لشرط أو مقابل ال ميكن حتديد قيمت بالنسبة للسلع التى

رى تقييمها ؛

(ج) وأال يستحق للبائع أى جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو التصرف فيها أو است دامها فى مرحلة تاليةة مةن
جانب املشرتى ،بشةكل مباشةر أو غةة مباشةر مةا ا يكة ن مةن املمكةن إجةراء التعةديل املناسةب وفقًةا ألحكةا
املادة ( )1؛
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(د) وأال يكةةون البةةائع واملشةةرتى مةةرتبطو( )3فةةإذا كانةةا مةةرتبطو تكةةون القيمةةة التعاقديةةة مقبولةةة لاغةةراض
اجلمركية وفقًا ألحكا الفقرة (. )8
( - 8أ) عند حتديد ما إذا كانةت قيمةة التعاقةد مقبولةة ألغةراض الفقةرة( ، )3ال يكةون وجةود ارتبةاط بةو البةائع
واملشرتى باملعنى الوارد فى املادة ( )4فةى حةد ذاتة أساسًةا العتبةار القيمةة التعاقديةة غةة مقبولةة وفةى هةذه
احلالة

ب حبث الظروف اةيطة بةالبيع وتعتةحل القيمةة التعاقديةة مقبولةة بشةرط أال تكةون العالقةة قةد أثةرت

على اللمن  ،فإذا رأت إد ارة اجلمارك  ،على ضةوء املعلومةات التةى قةدمها املسةتورد أو غةةه  ،أن هنةاك أسسًةا
العتبار أن العالقة قد أثرت علةى الةلمن فةإن عليهةا أن تبلة هةذه األسة
معقولة للرد  ،ويكون إبالغ األس

للمسةتورد  ،ويعطةى املسةتورد فرصةة

كتابة إذا طلب املستورد بذل .

(ب) تقبل القيمة التعاقديةة فةى عمليةة بيةع بةو أشة ات مةرتبطو ،وتقةيم السةلع وفقًةا ألحكةا املةادة ( )3إذا
أثبت املستورد أن هذه القيمة قريبة جدًا من إحدى القيم التالية فى نف
( )3القيم التعاقدية على بيع سلع مطابقة أو

الوقت أو حنوه :

اثلة ملشرتين غة مةرتبطو مةن أجةل تصةديرها إىل نفة

البلةد

املستورد.
( )8القيم اجلمركية لسلع مطابقة أو

اثلة كما حتددها أحكا املادة (.)4

( )0القيم اجلمركية لسلع مطابقة أو

اثلة كما حتددها أحكا املادة (.)7

وعند تطبيق االرتبارات السابقة تراعةى االرتالفةات اللابتةة فةى مسةتويات التجةارة  ،ومسةتويات الكميةات ،
والعناصر التى عددتها املادة ( ، )1والتكاليف التى حتملةها البةائع فةى عمليةات بيةع ال يكةون البةائع واملشةرتى
فيها غة مرتبطو وال يتحملها فى عمليات بيع يكون البائع واملشرتى فيها مرتبطو.
(ج) تست د االرتبارات الواردة فى الفقرة (( )8ب) بناء على مبادرة من املستورد وألغراض املقارنة فقةط وال
وز إقرار قيم بديلة مبقتضى أحكا الفقرة (( )8ب) .
املادة الثانية
(أ) إذا ا ميكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة وفقًا ألحكا املادة ( )3تكون القيمة اجلمركيةة هةى
قيمةةة التعاقةةد علةةى سةةلع مطابقةةة بيعةةت للتصةةدير إىل نفة
صدرت في السلع التى

البلةةد املسةةتورد ،وصةةدرت فةةى نفة

رى تقييمها أو حنوه .

( )1المقصود بلفظ "مرتبا" هو المو

ال بالمادة رقم ( )15فقرة (. )4
تفصي ً
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الوقةةت الةةذى

(ب) عنةد تطبيةةق هةذه املةةادة تسةت د قيمةةة التعاقةد علةةى سةلع مطابقةةة فةى عمليةةة بيةع علةةى نفة
التجارى وبنف

كميات السلع التى

املسةةتوى

رى تقييمهةا أساسًةا لتحديةد القيمةة اجلمركيةة فةإذا ا توجةد ملةل هةذه

الصفقة تست د قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت علةى مسةتوى جتةارى خمتلةف و /أو بكميةات خمتلفةة مةع
تعديلةةها ملراعةةاة االرتالفةةات الراجعةةة إىل املسةةتوى التجةةارى و /أو الكميةة بشةةرط أن تكةةون هةةذه التعةةديالت
كنة على أساس أدلة مؤكدة تلبت جبالء معقولية التعديل ودقتة  ،سةواء أدى التعةديل إىل زيةادة القيمةة أو
إنقاصها .
حيةةث تةةدرج التكةةاليف واألعبةةاء املشةةار إليهةةا فةةى الفقةةرة ( )8مةةن املةةادة ( )1فةةى قيمةةة التعاقةةد

ةةرى تعةةديل

ملراعاة االرتالفات ادامة فى هذه التكاليف واألعباء بو السلع املستوردة والسلع املطابقة نتيجةة ارتالفةات
فى املسافات ووسائل النقل .
 - 0إذا وجد عند تطبيق هذه املادة أكلر من قيمة تعاقد على سلع مطابقة تست د أدنى هذه القةيم لتحديةد
القيمة اجلمركية للسلع املستوردة .
املادة الثالثة
( - 3أ) إذا ا يكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبقتضى أحكا املةادتو ( )8( ، )3تكةون القيمةة
اجلمركية هى قيمة التعاقد على سلع
تصدير السلع التى

اثلة بيعت للتصدير إىل نف

رى تقييمها أو حنوه .

(ب) عند تطبيق هذه املادة تست د قيمة التعاقد على سلع
وبةةنف

البلد املسةتورد وصةدرت فةى نفة

وقةت

الكميةةة تقريبًةةا مةةن السةةلع التةةى

اثلة فةى صةفقة علةى نفة

املسةتوى التجةارى

ةةرى تقييمهةةا  ،لتحديةةد القيمةةة اجلمركيةةة  ،فةةإذا ا توجةةد ملةةل هةةذه

املبيعات است دمت قيمة التعاقد بالنسبة لسلع

اثلة بيعت على مستوى جتارى خمتلف و /أو بكميات خمتلفةة

مع تعديلها ملراعاة االرتالفات الراجعة إىل املستوى التجارى و /أو الكمية ،بشةرط أن تكون هةذه التعةديالت
كنة على أساس أدلة مؤكدة تلبت جبالء معقولية التعديل ودقتة  ،سةواء أدى التعةديل إىل زيةادة القيمةة أو
إنقاصها.
 - 8حيلما تدرج التكاليف واألعباء املشار إليها فى الفقرة ( )8من املةادة ( )1فةى قيمةة التعاقةد

ةرى تعةديل

ملراعاة االرتالفات ادامة فى هذه التكاليف واألعباء بو السلع املستوردة والسلع املماثلة نتيجةة الرتالفةات
فى املسافات ووسائل النقل.
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 - 0إذا وجد عند تطبيق هذه املادة أكلر من قيمة على السلع املماثلة است دمت أدنى هةذه القةيم لتحديةد
القيمة اجلمركية للسلع املستوردة.
املادة الرابعة
إذا ا يكن حتديد القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبقتضى أحكا املواد ( )0( ، )8( ، )3حتدد القيمةة
اجلمركية مبقتضى أحكا املادة ( ، )4فإذا ا ميكةن حتديةد القيمةة اجلمركيةة مبقتضةى هةذه املةادة فتحةدد
وفق أحكا املادة ( )7إال إذا عك

ترتيب تطبيق املادتو ( )7( ، )4بناء على طلب املستورد.
املادة اخلامسة

( - 3أ) إذا بيعت السلع املستوردة أو السلع املطابقةة أو املماثلةة املسةتوردة يف البلةد حبالتهةا عنةد االسةتةاد
تستند القيمة اجلمركية للسلع املستوردة مبقتضى أحكا هذه املادة إىل سعر الوحةدة الةذع بيعةت بة السةلع
املسةةتوردة أو السةةلع املطابقةةة أو املماثلةةة املسةةتوردة بةةهكحل كميةةة إمجاليةةة وقةةت اسةةتةاد السةةلع الةةيت

ةةرى

تقييمها أو حنوه ألش ات ال يرتبطون باألش ات الذين اشرتوا منهم هذه السلع على أن جتةرى االسةتقطاعات
التالية:
( )3إمةةا العمةةوالت الةةيت تةةدفع عةةادة و الةةيت اتفةةق علةةى دفعهةةا ،أو اإلضةةافات الةةيت تضةةاف عةةادة مقابةةل الةةربح
واملصروفات العامة يف بلد السلع املستوردة من نف

الفئة أو النوع.

( )8تكاليف النقل والتهمو املعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى البلد املستورد.
( )0وعند االقتضاء التكاليف املشار إليها يف الفقرة ( )8من املادة (.)1
( )1الرسو اجلمركية وغةها من الضرائب الوطنية املستحقة يف البلد املستورد بسبب استةاد السلع أو بيعها.
(ب) إذا ا تكن السلع املستوردة أو السلع املطابقة أو املماثلة قد بيعت يف وقت استةاد السةلع الةيت

ةرى

تقييمها أو حنوه تستند القيمة اجلمركية  ،مع عد اإلرالل بهحكا الفقرة (( )3أ) إىل سةعر الوحةدة الةذع تبةاع
ب السلع املستوردة أو السةلع املطابقةة أو املماثلةة املسةتوردة يف البلةد املسةتورد حبالتهةا عنةد االسةتةاد يف
أقرب موعد بعد استةاد السلع اليت

رى تقييمها ولكن قبل مرور  13يومًا من هذا االستةاد .

(ج) إذا ا تكةةن السةةلع املسةةتوردة أو السةةلع املطابقةةة أو املماثلةةة قةةد بيعةةت يف البلةةد املسةةتورد حبالتهةةا عنةةد
االستةاد تستند القيمة اجلمركية  ،إذا طلب املستورد ذل

 ،إىل سعر الوحدة الذع تباع ب السلع املسةتوردة

بعد جتهيزهةا بةهكحل كميةة إمجاليةة ألشة ات يف البلةد املسةتورد ال يرتبطةون باألشة ات الةذين اشةرتوا مةنهم
السلع  ،مع مراعاة القيمة اليت أضيفت نتيجة التجهيز ومراعاة االستقطاعات املنصوت عليها يف الفقرة (أ) .
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املادة السادسة
 - 3تستند القيمة اجلمركية للسلع املستو ردة وفقًةا ألحكةا هةذه املةادة إىل القيمةة اةسةوبة وتتةهلف القيمةة
اةسوبة من وموع :
(أ) تكلفة أو قيمة املواد والتصنيع أو غةه من أعمال التجهيز اليت درلت يف إنتاج السلع املستوردة.
(ب) مقدار مقابل الربح واملصروفات العامة يعادل املقدار الذع ينعك
أو نوع السلع اليت

عادة يف مبيعات السلع من نفة

فئةة

رى تقييمها واليت يصنعها منتجون يف البلد املصدر لتصديرها إىل البلد املستورد ؛

(ج) تكلفة أو قيمة كل املصروفات األررى الالزمة لتعك

طريقة التقييم اليت ارتارهةا العضةو مبقتضةى الفقةرة

( )8من املادة (.)1
 - 8ال

وز ألع عضةو أن يشةرتط أو

ةحل اى شة ص غةة مقةيم يف أراضةي بةهن يقةد للفحةص اى حسةاب أو

سجل خرر ألغراض حتديد القيمة اةسوبة أو أن يسمح باإلطالع علي  ،غةة أنة مةن املمكةن لسةلطات البلةد
املستورد التحقق من املعلومات اليت يقدمها منتج السلع ألغراض حتديد القيمة اجلمركيةة وفةق أحكةا هةذه
املادة يف بلد خرر مبوافقة املنتج بشرط منح مهلة كافية حلكومة البلد املعنةى وعةد اعةرتاض هةذه األرةةة
على التحقيق .
املادة السابعة
 - 3إذا ا ميكن تةحديد القيمة اجلمركية للسلع املسةتوردة مبقتضةى أحكةا املةواد مةن ( )3إىل ( ، )7حتةدد
هذه القيمة باست دا وسائل مناسبة تتسق مع املبادئ واألحكا العامة يف هذا االتفةاق ومةع املةادة السةابعة
من اتفاقية جات  3111وعلى أساس البيانات املتاحة يف البلد املستورد .
 - 8ال

وز حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكا هذه املادة على أساس :

(أ) سعر بيع سلع يف البلد املستورد تكون من إنتاج هذا البلد.
(ب) أو نظا ينص على قبول القيمة األعلى من قيمتو بديلتو ألغراض اجلمارك.
(ج) أو سعر فى السوق اةلى فى البلد املصدر.
(د) أو تكلفة إنتاج أررى غة القيم اةسوبة التى حددت لسلع مطابقة أو
(هة) أو أسعار السلع املصدرة من بلد إىل خرر غة البلد املستورد.
(و) أو القيم اجلمركية الدنيا.
(ز) أو قيم جزافية أو صورية.
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اثلة وفقًا ألحكا املادة (.)7

-0

ب إبالغ املستورد كتابةً بنا ء على طلبة  ،بالقيمةة اجلمركيةة مبقتضةى أحكةا هةذه املةادة وباألسةلوب

املست د لتحديد كل قيمة .
املادة الثامنة
 - 3عند حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى املادة ( ، )3تضاف إىل اللمن املدفوع فعالً أو املستحق عةن السةلع
املستوردة :
(أ) البنود التالية بقدر ما يتحملها املشرتى دون أن تكةون مدرجةة فةى الةلمن املةدفوع فعةالً أو املسةتحق عةن
السلع :
( )3العموالت والسمسرة باستلناء عموالت الشراء.
( )8تكلفة احلاويات التى تعتحل لاغراض اجلمركية واحدة مع تكلفة السلع املعنية.
( )0تكلفة التعبئة سواء من حيث العمل أو املواد.
(ب) قيمة السلع واخلدمات التالية التى يقدمها املشرتى  -بشكل مباشر أو غة مباشر -وانًةا أو بتكلفةة خمفضةة
لالست دا بالنسبة إلنتاج السلع املستوردة وبيعها للتصةدير  ،بقةدر مةاال تكةون هةذه القيمةة مدرجةة فةى الةلمن
املدفوع فعالً أو املستحق  ،ومع تقسيمها بالتناسب:
( )3املواد واملكونات واألجزاء والبنود املماثلة الدارلة فى السلع املستوردة.
( )8األدوات واألصباغ والقوالب والبنود املماثلة املست دمة فى إنتاج السلع املستوردة.
( )0املواد التى استهلكت فى إنتاج السلع املستوردة.
( )1أعمال ادندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال التصميم واخلطط والرسو التى تنفذ فى مكان خرر غةة
البلد املستورد والالزمة إلنتاج السلع املستوردة.
(ج) العوائد ورسو الرترةيص املتعلقةة بالسةلع التةى
بشكل مباشر أو غة مباشر ،كشرط لبيع السلع التى

ةرى تقييمهةا والتةى

ةب أن يةدفعها املشةرتى  ،سةواء

رى تقييمها حيلما ال تكون هذه العوائةد والرسةو مدوةة

فى اللمن املدفوع فعالً أو املستحق.
(د) قيمة أى جزء من حصيلة أى عملية إعةادة بيةع تاليةة أو تصةرف أو اسةت دا سةلع مسةتوردة تسةتحق للبةائع
بشكل مباشر أو غة مباشر .
 - 8على كل عضو عنةد وضةع تشةريعات أن يةنص علةى إدراج أو اسةتبعاد مةا يلةي مةن القيمةة اجلمركيةة كليًةا أو
جزئيًا:
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(أ) تكلفة نقل السلع املستوردة إىل امليناء أو مكان االستةاد.
(ب) تكاليف الشحن والتفري واملناولة املرتبطة بنقل السلع املستوردة إىل ميناء أو مكان االستةاد.
(ج) تكلفة التهمو.
 - 0ال جتوز أى إضافة إىل اللمن املدفوع بالفعل أو املستحق مبقتضى هةذه املةادة إىل علةى أسةاس بيانةات
موضوعية وكمية.
 - 1ال جتوز أى إضافة إىل اللمن املدفوع بالفعل أو املستحق عةن حتديةد القيمةة اجلمركيةة إال وفقًةا ألحكةا
هذه املادة.
املادة التاسعة
 - 3حيث يكون حتويل عملة ضروريًا لتحديد القيمة اجلمركية يكون سعر الصةرف املسةت د هةو السةعر الةذى
تعلن بشةكل صةحيح السةلطات امل تصةة فةى البلةد املسةتورد  ،ويعكة

بصةورة فعالةة  ،بقةدر اإلمكةان  ،بالنسةبة

للفرتة التى تغطيها كل وثيقة تنشر بهةذا الشةكل  ،القيمةة اجلاريةة دةذه العملةة فةى املعةامالت التجاريةة بالنسةبة
لعملة البلد املستورد .
 - 8يكون سعر التحويل املست د هو السعر السةارع يف وقةت التصةدير أو وقةت االسةتةاد حسةب املنصةوت
علي عند كل عضو.
املادة العاشرة
تعامل السلطات كل معلومات سرية بطبيعتها أو قةدمت علةى أسةاس السةرية ألغةراض التقيةيم اجلمةرك باعتبارهةا
سرية متامًا  ،وال تقو باإلعالن عنها دون تصريح ددد من الش ص أو احلكومة الةيت قةدمت هةذه املعلومةات
إال بقدر ما قد يطلب إفشاؤها يف سياق إجراءات قضائية.
املادة احلادية عشر
 - 3ينص تشريع كل عضو بالنسبة لتحديد القيمة اجلمركيةة علةى حةق املسةتورد أو اى شة ص يتحمةل سةداد
الرسو يف االستئناف دون جزاء .
-8

وز أن يكون احلق األوىل يف االستئناف دون جزاء أما سلطة يف إدارة اجلمارك أو أما هيئة مسةتقلة،

وينص تشريع كل عضو على احلق يف االستئناف دون جزاء أما سلطة قضائية.
 - 0خيطةةر املسةةتهنف بةةالقرار الصةةادر يف االسةةتئناف  ،وتقةةد أسةةباب هةةذا القةةرار كتابةةة  .كمةةا
املستهنف بهع حقوق يف استئناف الحق.
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ةةب إبةةالغ

املادة الثانية عشر
ينشر البلد املستورد املعنى القوانو واللوائح واألحكا القضائية والقواعةد اإلداريةة ذات التطبيةق العةا
إلنفاذ هذا االتفاق وفقًا للمادة العاشرة من اتفاقية جات . 3111
املادة الثالثة عشر
إذا أصبح من الضرورع أثناء حتديد القيمةة اجلمركيةة للسةلع املسةتوردة ،تةهرة التحديةد النهةائي دةذه
القيمة اجلمركية يكون من حق مستورد السلع مع ذل
ذل

سحبها من اجلمارك إذا قد املستورد  -حيلما يطلةب

 -ضمانات كافية يف شكل كفالة أو وديعة أو اى ص

مناسب  ،لتغطيةة دفةع الرسةو الةيت قةد ختضةع دةا

السلع يف نهاية األمر وينص تشريع كل عضو على هذه الظروف.

املادة الرابعة عشر
تكةةون املالحظةةات الةةواردة يف امللحةةق األول دةةذا االتفةةاق جةةزءًا ال يتجةةزأ من ة  ،وتفسةةر مةةواد االتفةةاق
وتطبق جنبًا إىل جنب مع املالحظات املرفقة اخلاصة بها  .كذل

يكةون امللحقةان اللةاني واللالةث جةزءًا ال

يتجزأ من هذا االتفاق .
املادة اخلامسة عشر
يف هذا االتفاق :
(أ) تعنى " القيمة اجلمركية للسلع املسةتوردة " قيمةة السةلع ألغةراض فةرض رسةو مجركيةة قيميةة علةى السةلع
املستوردة ؛
(ب) يعنى " البلد املستورد " البلد أو املنطقة اجلمركية املستوردة.
(ج) يشمل مصطلح " املنتجة " املزروعة واملصنوعة واملست رجة.
** يف هذا االتفاق :
(أ) تعنى عبارة " السلع املطابقة " سلع تتطةابق يف كةل النةواحي  ،مبةا يف ذلة

اخلصةائص املاديةة والنوعيةة

واجلودة والسمعة التجارية  ،وال تؤدى االرتالفات الطفيفة يف املظهر إىل اسةتبعاد السةلع املتوافقةة فيمةا عةدا
ذل

من تعريف السلع املطابقة.
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(ب) تعنى " السلع املماثلة " السلع اليت يكةون دةا ،وإن ا تكةن مشةابهة يف كةل النةواحي  ،رصةائص مشةابهة
ومكونات مادية مشابهة متكنها من أداء نف

وظائفها  ،ومن قابليتها للتبادل معها جتاريًا ومن بو العوامل التى

ينبغى حبلها عند حتديد ما إذا كانت السلع

اثلة جودة السلع ومسعتها التجارية ووجود عالمة جتارية دةا مةن

عدم .
ادندسةة

(ج) ال يشمل تعبة " السلع املطابقة " و" السلع املماثلة " حسب احلالة  ،السلع اليت جتسد أو تعكة

والتطوير واألعمال الفنية وأعمال التصميم واخلطط والرسو اليت ا يتم إدرال اى تعةديالت عليهةا مبقتضةى
الفقرة (ب) ( )1من املادة ( )1بسبب أن هذه العناصر قد مت تنفيذها يف البلد املستورد.
(د) ال تعتحل السلع "سلع مطابقةة" أو "سةلع
السلع اليت

اثلةة " مةا ا تكةن قةد أنتجةت يف نفة

البلةد الةذع أنتجةت فية

رى تقييمها.

(هة) ال تؤرذ السلع اليت ينتجها ش ص خرر يف االعتبار إال حةو ال توجةد سةلع مطابقةة أو سةلع
األحوال ينتجها نف

الش ص الذع ينتج السلع اليت

 - 0يف هذا االتفاق تعنى عبارة "سلع من نف

اثلةة حسةب

رى تقييمها.

الفئة أو النوع" السلع الةيت تةدرل يف وموعةة أو دائةرة مةن

السلع اليت تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معو ،وتشمل السلع املطابقة أو املماثلة.
 -1فى مفهو هذا االتفاق ال يعتحل األش ات مرتبطو إال إذا :
(أ) كانوا موظفو أو مديرين أحدهم لدى اآلرر.
(ب) كان معرتفًا بهم قانونًا كشركاء فى العمل.
(ج) كانوا صاحب عمل ومست دمي .
(د) كل ش ص ميل

أو يسيطر أو حيتف بشكل مباشر أو غة مباشر خبمسة فى املائةة مةن احلصةص أو األسةهم

التى دا حق التصويت أو كليهما.
(هة) كان أحدهما يشرف على اآلرر بشكل مباشر أو غة مباشر.
(و) أو كان كالهما راضعًا بشكل مباشر أو غة مباشر إلشراف ش ص ثالث.
(ز) أو كانوا معًا يشرفون بشكل مباشر أو غة مباشر على ش ص ثالث.
(ح) أو كانوا من أفراد نف

األسرة.

 - 4يعتحل األش ات الذين تربطهم عالقة عمل يكون أحدهم مبقتضاها هو الوكيل الوحيد أو املوزع الوحيةد
أو صاحب االمتياز الوحيد لآلرر مرتبطو فى مفهو هذا االتفاق إذا انطبقت عليهم معاية الفقرة (.)1
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املادة السادسة عشر
مةةن حةةق املسةةتورد أن حيصةةل ،بنةةاء علةةى طلةةب مكتةةوب ،علةةى تفسةةة مكتةةوب مةةن إدارة اجلمةةارك فةةى البلةةد
املستورد عن الكيفية التى حددت بها القيمة اجلمركية لسلعت املستوردة .
املادة السابعة عشر
لي

فى هذا االتفاق ما يعنى تقييدًا أو تشكيكًا فى حقوق اإلدارات اجلمركية فى أن تقتنع بصةدق أو دقةة أى

بيان أو وثيقة أو إعالن يقد للجمارك ألغراض التقييم .

اجلزء الثانى
اإلدارة واملشاورات وتسوية املنازعات
املادة الثامنة عشر
املؤسسات
 -3تشةكل مبقتضى هةذا جلنة معنية بالتقييم اجلمركي (يشةار إليهةا يف هةذا االتفةاق باسةم " اللجنةة " ) تتةهلف
من

للي كل األعضاء وتنت ب اللجنة رئيسها وجتتمةع عةادة مةرة كةل سةنة ،أو وفةق األحكةا ذات الصةلة يف

هذا االتفاق ،بغية إتاحة الفرصة لاعضاء للتشاور يف املسائل املتعلقة بنظا التقييم اجلمركي  ،لةدى اى عضةو
بقدر ما قد يؤثر على سة االتفاق أو تعزيز أهداف ولالضطالع بهع مسئوليات أررى قد يسةندها إليهةا األعضةاء .
وتعمل أمانة منظمة التجارة العاملية كهمانة للجنة .
 - 8تشكل جلنة فنية معنية بالتقييم اجلمةركي (يشار إليها يف هذا االتفاق باسم " اللجنة الفنية " ) حتت إشةراف
ول

التعاون اجلمركي  ،وتتوىل املسئوليات الواردة يف امللحق اللةاني بهةذا االتفةاق ،وتعمةل وفقًةا لقواعةد

اإلجراءات الواردة في .
املادة التاسعة عشر
املشاورات وتسوية املنازعات
 - 3يطبق تفاهم تسوية املنازعات على امل شاورات وتسوية املنازعةات مبقتضةى هةذا االتفةاق مةا ا يةنص علةى
غة ذل

.
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 - 8إذا رأى اى عضو أن هناك ما يبطل املزايا اليت يتيحها ل هذا االتفاق بشكل مباشر أو غة مباشر أو يعرقل
إجناز اى من أهداف هذا االتفاق ،نتيجة تصرفات عضو خرةر أو أعضةاء خرةرين جةاز لة بغيةة التوصةل إىل حةل
مرض للطرفو  ،أن يطلب إجراء مشاورات مع العضو أو األعضةاء املعنةيو وينظةر كةل عضةو بعةو العطةف إىل
اى طلب من عضو خرر إلجراء املشاورات .
 - 0تقد اللجنة الفنية املشورة واملساعدة لاعضاء الدارلو يف مشاورات عند طلبها.
-1

وز لفريق حتكيم أنشل لبحث نزاع متعلق بهحكا هذا االتفاق أن يطلب مةن اللجنةة الفنيةة  ،بنةاء علةى

طلةةب أحةةد أطةةراف النةةزاع أو مببةةادرة من ة  ،حبةةث أى مسةةائل تتطلةةب دراسةةة فنيةةة وحيةةدد فريةةق التحكةةيم
ارتصاصةةات اللجنةةة الفنيةةة فةةى النةةزاع املعةةو  ،وحيةةدد مهلةةة زمنيةةة لتلقةةى تقريةةر اللجنةةة الفنيةةة ويهرةةذ فريةةق
التحكيم تقرير اللجنة الفنية فةى اعتبةاره  .فةإذا ا تسةتطع اللجنةة الفنيةة التوصةل إىل توافةق لةآلراء فةى مسةهلة
أحيلت إليها مبقتضى هذه الفقرة يتيح فريق التحكيم ألطراف النزاع وفرصة لعرض خرائهم أمام .
 - 4ال يةةتم اإلعةةالن عةةن املعلومةةات السةةرية املقدمةةة إىل فريةةق التحكةةيم دون تصةةريح رمسةةي مةةن الشة ص أو
اديئة أو السلطة التى قدمت هذه املعلومات وإذا طلبت هذه املعلومات من فريق التحكيم وا يكةن مصةرحًا
بإفشائها ،يقد مل صًا غة سرى دذه املعلومات يهذن ب الش ص أو اديئة أو السلطة التى قدمت املعلومات .
اجلزء الثالث
املعاملة اخلاصة والتفضيلية
املادة العشرون
-3

وز للدول النامية األعضاء التى ليست طرفًا فى االتفاق بشهن تطبيق املةادة السةابعة مةن االتفاقيةة العامةة

للتعريفات التجارة التى عقدت فى  38نيسان /أبريةل  3161أن تؤجةل تطبيةق أحكةا االتفةاق احلةاىل لفةرتة ال
تتجاوز مخ

سنوات من تارييف سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية بالنسةبة دةؤالء األعضةاء  .وعلةى البلةدان

النامية األعضاء التى ارتارت تهجيل تطبيق االتفاق أن تبل املدير العا ملنظمة التجارة العاملية بذل
 - 8باإلضافة إىل الفقرة ()3

.

وز للبلدان الناميةة األعضةاء التةى ليسةت طرفًةا فةى االتفةاق بشةهن تنفيةذ املةادة

السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجةارة املعقةودة فةى  38نيسةان /أبريةل  3161أن تؤجةل تنفيةذ الفقةرة
(ب) ( )0واملادة ( )7لفرتة ال تتجاوز ثال

سنوات عقةب تطبيقهةا لكةل أحكةا االتفةاق األرةرى وعلةى البلةدان

النامية األعضاء التى ارتارت تهجيل تطبيةق األحكةا اةةددة فةى هةذه الفقةرة إبةالغ املةدير العةا ملنظمةة
التجارة العاملية بذل

.
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 - 0تقد البلدان املتقدمة األعضاء املساعدة الفنية للبلدان النامية األعضاء التى تطلبهةا بالشةروط التةى يتفةق
عليها الطرفان وعلى هذا األساس تضع البلدان املتقدمة األعضاء برامج للمساعدة الفنية ميكةن أن يكةون مةن
بةةو مةةا تتضةةمن تةةدريب العةةاملو واملسةةاعدة فةةى إعةةداد إجةةراءات التنفيةةذ والوصةةول إىل مصةةادر املعلومةةات
املتعلقة مبناهج التقييم اجلمركى  ،واملشورة فى تطبيق أحكا هذا االتفاق .

أحكام ختامية
املادة الوالد والعشرون
التحفظات
ال

وز إبداء حتفظات على أى من أحكا هذا االتفاق دون موافقة األعضاء اآلررين
املادة الثانية والعشرون
التشريع الوطىن

 - 3يكفل كل عضو توافق قوانين ولوائحة وإجراءاتة اإلداريةة مةع أحكةا هةذا االتفةاق فةى موعةد ال يتجةاوز
تارييف بدء تطبيق هذه األحكا .
 - 8على كل عضو إبالغ اللجنة بهى تغيةات فى قوانين ولوائح ذات الصلة بهذا االتفةاق  ،وفةى إدارة هةذه
القوانو واللوائح .
املادة الثالثة والعشرون
املراجعة
تقو اللجنة سنويًا مبراجعة تنفيذ وسة هذا االتفاق مع مراعاة أهداف وتبل اللجنة سةنويًا ولة
السلع بالتطورات التى جرت أثناء املدة التى تغطيها هذه املراجعات .
املادة الرابعة والعشرون
األمانة
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التجةارة فةى

تقو أمانة منظمة التجةارة العامليةة خبدمةة هةذا االتفةاق إال بالنسةبة للمسةئوليات املسةندة حتديةدًا إىل اللجنةة
الفنية و التى تقو خبدمتها أمانة ول

التعاون اجلمركى(.)1
امللح األول
مالحظات تفسريية
ملحوظة عامة

التطبيق التتابعى ألساليب التقييم :
 - 3حتةةدد املةةواد مةةن ( )3إىل ( )6كيفيةةة حتديةةد القيمةةة اجلمركيةةة للسةةلع املسةةتوردة مبقتضةةى أحكةةا هةةذا
االتفاق  .وقد رتبت أساليب تطبيق التقييم ترتيبًا تتابعيًا  ،وحتدد املادة ( )3األسةلوب األول للتقيةيم اجلمركةى
 ،و رى تقييم السلع املستوردة وفقًا ألحكا هذه املادة حيلما توفرت الشروط الواردة فيها .
 - 8حيلما ال ميكن حتديد القيمة اجلمركيةة مبقتضةى أحكةا املةادة ( )3حتةدد هةذه القيمةة بالتتةابع بتطبيةق
املواد التالية للمادة ( )3حتى أول مادة ميكةن مبقتضةاها حتديةد القيمةة اجلمركيةة  .وباسةتلناء مةا تةنص علية
املةةادة ( )1ال

ةةوز تطبيةةق أحكةةا مةةادة تاليةةة فةةى الرتتيةةب إال حةةو ال ميكةةن حتديةةد القيمةةة اجلمركيةةة وفقًةةا

ألحكا مادة معينة .
 - 0إذا ا يطلةةب املسةةتورد عكةة
املستورد عك

ترتيةةب املةةادتو ( )7( ، )4يتبةةع الرتتيةةب العةةادى للسلسةةلة  ،وإذا طلةةب

الرتتيب ولكن اتضح أن من املستحيل حتديةد القيمةة اجلمركيةة مبقتضةى أحكةا املةادة ()7

حددت هذه القيمة وفق أحكا املادة ( )4إن كان هذا

كنًا .

 - 1عندما ال ميكن حتديد القيمة اجلمركية وفق أحكا املواد من ( )3إىل ( )7حتدد وفق أحكا املادة ()6
.
مالحظات املادة ()2
الثمن املدفوع فعالً أو املستح :
 - 3اللمن املدفوع فعالً أو املستحق هو إمجاىل ما دفع أو سيدفع املشرتى للبائع أو ملصلحت مقابل السلع
املستوردة وال يلز بالضرورة أن يت ذ الدفع شكل حتويل نقود  ،فقد يكون الةدفع بواسةطة رطابةات الضةمان

( )1اكتفينا هنا بنصوص المواد فقا وفيما يلي بعض نصوص مالحىق اإلتفاقيىة التىي تحتىوي علىي مالحظىات تىؤثر
في عملية التقييم  ،مراعاة للمساحة  ،ويمكن الرجو لباقي المالحق فىي الجريىدة الرسىمية العىدد  24تىاب الصىادر
في 1995/6/15
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أو صكوك قابلة للتداول و ةوز أن يكةون الةدفع مباشةرًا أو غةة مباشةر  .ومةن أمللةة الةدفع غةة املباشةر تسةوية
املشرتى لدين على البائع كليًا أو جزئياً .
 - 8ال تعتحل األنشطة التى يضطلع بها املشرتى حلساب هةو  ،باسةتلناء التعةديل املنصةوت علية فةى املةادة ()1
دفعًةةا غةةة مباشةةر للبةةائع حتةةى لةةو اعتةةحلت مفيةةدة للبةةائع ومةةن ثةةم ال تضةةاف تكةةاليف هةةذه األنشةةطة إىل الةةلمن
املدفوع فعالً أو املستحق فى حتديد القيمة اجلمركية .
 - 0ال تشمل القيمة اجلمركية األعباء أو التكاليف التالية ،بشرط أن يكون

كنًةا متييزهةا عةن الةلمن املةدفوع

فعالً أو املستحق مقابل السلع املستوردة :
(أ) أعبةةاء التشةةييد أو البنةةاء أو التجميةةع أو الصةةيانة أو املسةةاعدة الفنيةةة التةةى أجريةةت بعةةد االسةةتةاد علةةى سةةلع
مستوردة ملل املصانع أو اآلالت أو املعدات.
(ب) تكلفة النقل بعد االستةاد.
(ج) الرسو والضرائب فى البلد املستورد .
 - 1يشةةة الةةلمن املةةدفوع أو املسةةتحق إىل مثةةن السةةلع املسةةتوردة  ،وهكةةذا فةةإن تةةدفق عوائةةد األسةةهم مةةن
املشةةرتى إىل البةةائع أو غةهةةا مةةن املةةدفوعات و التةةى ال تتعلةةق بالسةةلع املسةةتوردة لةةي

جةةزءًا مةةن القيمةةة

اجلمركية .
الفقرة (( )9أ) ()3
من بو القيود التى ال جتعل اللمن املدفوع فعةالً أو املسةتحق غةة مقبةول القيةود التةى ال تةؤثر جوهريًةا علةى
قيمة السلع ومن أمللة هذه القيود احلالة التى يشرتط فيها البائع على مشرتى سيارات أال يبيعهةا أو يعرضةها قبةل
موعد ددد ميلل بداية طراز العا .
الفقرة (ب)
 - 3إذا رضع البيع أو اللمن لشروط أو مقابل ال ميكن حتديد قيمةة دةا بالنسةبة للسةلع التةى
تكون قيمة التعاقد مقبولة ألغراض اجلمارك  ،ومن أمللة ذل

ةرى تقييمهةا ،ال

:

(أ) أن حيدد البائع قيمة السلع املسةتوردة بشةرط أن يقةو املشةرتى كةذل

بشةراء كميةات دةددة مةن سةلع

أررى.
(ب) أن يتوقف مثن السلع املستوردة على اللمن أو األمثان التى يبيع بهةا مشةرتى هةةةذه السةةلع سةلع أرةةرى
إىل بائع السلع املستوردة.
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(ج) أن حيدد اللمن على أسةاس طريقةة دفةع رارجةة عةن السةلع املسةتوردة كمةا حيةد

حةو تكةةون السةلع

املستوردة سلع نصف مصنعة قدمها البائع بشرط أن يتلقى كمية دددة من السلع النهائية .
 - 8على أن الشروط أو املقابل املتعلقة بإنتاج أو تسةويق السةلع املسةتوردة ال تةؤدى إىل رفةض قيمةة التعاقةد
وعلى سبيل امللال ال يؤدى قيا املشةرتى بتزويةد البةائع باملعةدات ادندسةية واخلطةط التةى تنفةذ فةى البلةد
املستورد إىل رفض قيمة التعاقد فةى تطبيةق املةادة ( )3وبامللةل فةإذا اضةطلع املشةرتى  ،علةى حسةاب  ،حتةى
باالتفاق مع البائع  ،بهنشطة تتعلق بتسويق السلع املستوردة فإن قيمة هذه األنشةطة ال تكةون جةزءًا مةن القيمةة
اجلمركية كما ال تؤدى هذه األنشطة إىل رفض قيمة التعاقد .
الفقرة 1
تقد الفقرتان (( )8أ) و(( )8ب) وسائل خمتلفة إلقرار قبول قيمة التعاقد .
وتنص الفقرة (( )8أ) على أن عندما يكةون املشةرتى والبةائع مةرتبطو ال

ةوز فحةص الظةروف اةيطةة

بةةالبيع وتقبةةل قيمةةةة التعاقةةد باعتبارهةةا القيمةةة اجلمركيةةة إال إذا ا تكةةن العالقةةة قةةد أثةةرت علةةى الةةلمن  ،فلةةي
املقصود هو إجراء فحص للظروف فى كل احلاالت التى يكةون فيهةا املشةرتى والبةائع مةرتبطو  ،فلةن يكةون
الفحص مطلوبًا إال حو تكون هناك شكوك فى قبول اللمن  .وحو ال تكون لدى إدارة اجلمارك شةكوك فةى
قبول اللمن فإن عليها أن تقبلة دون طلةب مزيةد مةن املعلومةات مةن املسةتورد  .وعلةى سةبيل امللةال تكةون
إدارة اجلمارك قد سبق أن حبلت العالقة أو قد تكون لديها بالفعل معلومات تفصةيلية بشةهن املشةرتى والبةائع ،
وقد تكون قد اقتنعت بالفعل من هذا البحث أو املعلومات بهن العالقة ا تؤثر على اللمن .
 - 0عندما ال تستطيع إدارة اجلمارك قبول قيمة التعاقد دون مزيد مةن االستفسةار تتةيح للمسةتورد فرصةة تقةديم
هذا املزيد من املعلومات التفصيلية التى قد تلز لتمكينها من فحص الظروف اةيطةة بالصةفقة  .وفةى هةذا
السياق تكون إدارة اجلمارك على استعداد لبحث اجلوانب ذات الصةلة بالصةفقة ،مبةا فيهةا الطريقةة التةى يةدير
بها املشرتى والبائع عالقتها التجارية وطريقة التوصل إىل اللمن املعنى  ،لكى حتةدد مةا إذا كانةت العالقةة قةد
أثرت على اللمن  .وحيلما اتضح أن املشرتى والبائع  ،وإن كانا مرتبطو وفةق أحكةا املةادة ( ، )34يشةرتيان
ويبيعان لبعضهما البعض وكهنهما غة مرتبطو  ،فسيبو هذا أن الةلمن ا يتةهثر بالعالقةة  .وعلةى سةبيل امللةال
إذا كان اللمن قد حتدد بطريقة تتسق مع

ارسات حتديد األمثان العاديةة فةى الصةناعة املعنيةة  ،أو بالطريقةة

التى حيدد بها البائع أسعاره للمشةرتين اآلرةرين غةة املةرتبطو بة فمعنةى هةذا أن الةلمن ا يتةهثر بالعالقةة .
وكملال خرر حو يتةبو أن الةلمن يكفةى السةرتجاع كةل التكةاليف باإلضةافة إىل ربةح مياثةل إمجةاىل أربةاح

217

الشركة املتحقق فى فرتة زمنية متليلية ( ملالً على أساس سنوى ) من إمجةاىل مبيعةات سةلع مةن نفة

الفئةة أو

النوع فيبو هذا أن اللمن ا يتهثر .
 - 1تتةيح الفقةةةرة (( )8ب) فرصةة للمسةتورد إلثبةةات أن قيمةة التعاقةد قريبةة للغايةةة مةن قيمةة " إرتباريةة " سةةبق
إلدارة اجلمارك قبودا ومن ثم فإنها مقبولة مبقتضى أحكا املةادة ( . )3وحيلمةا يسةتوفى االرتبةار الةوارد فةى
الفقرة (( )8ب) ال يكةون مةن الضةرورى حبةث مسةهلة التةهثة وفةق الفقةرة (( )8أ) وإذا كةان لةدى إدارة اجلمةارك
بالفعل معلومات كافية تقنعها  ،دون مزيد من االستفسةارات التفصةيلية  ،بةهن أحةد االرتبةارات املنصةوت عليهةا
فى الفقرة (( )8ب) قد استوفى فلي

هناك ما يةدعوها إىل أن تطلةب مةن املسةتورد إثبةات أن االرتبةار ميكةن

أن يستوفى وتعنى عبارة " املشرتين غة املرتبطو" فى الفقرة (( )8ب) املشرتين الذين يرتبطون بالبةائع فةى
أى حالة معينة .
الفقرة (( )1ب)
البد من أرذ عدد من العوامل فى االعتبار فى حتديد ما إذا كانت قيمة ما " قريبة للغايةة " مةن قيمةة أرةرى
وتشمل هذه العوامل طبيعة السلع املستوردة  ،وطبيعة الصناعة ذاتهةا  ،واملوسةم الةذى اسةتوردت فية السةلع ،
وما إذا كان لالرتالف فى القيمة أهمية جتارية وملا كانت هذه العوامل قد ختتلف مةن حالةة إىل أرةرى فةإن
من املستحيل تطبيق معيار موحد  ،ملل نسبة مئوية دددة  ،فةى كةل حالةة وعلةى سةبيل امللةال فةإن ارتالفًةا
صغةًا فى القيمة فى حالة تتعلق بنوع ما من السلع قد يكون غة مقبةول فةى حةو أن ارتالفًةا كةبةًا فةى حالةة
تتعلةةق بنةةوع خرةةر مةةن السةةلع قةةد يكةةون مقبةةوالً فةةى حتديةةد مةةا إذا كانةةت قيمةةة التعاقةةد قريبةةة للغايةةة مةةن قةةيم "
االرتبار" الواردة فى الفقرة (( )8ب) من املادة (. )3
مالحظات املادة ()5
 -3تست د إدارة اجلمارك حيلما أمكةن ،عنةد تطبيقهةا للمةادة ( ، )8بسةلع مطابقةة للسةلع التةى
على نف

املستوى التجارى وبنف

ةرى تقييمهةا

الكميات تقريبًةا وحيلمةا ال توجةد ملةل هةذه املبيعةات يسةت د بيةع سةلع

مطابقة جرت فى أى من الظروف اللال

التالية :

(أ) بيع على املستوى التجارى وإمنا بكميات كبةة.
(ب) أو بيع على مستوى جتارى خمتلف وإمنا بنف

الكميات تقريبًا.

(ج) أو بيع على مستوى جتارى خمتلف وبكميات خمتلفة .
 - 8وبعد التوصل إىل بيع مت فى أى من الظروف السابقة جترى التعديالت حسب األحوال من أجل:
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(أ) عوامل الكمية وحدها.
(ب) أو عوامل املستوى التجارى وحدها.
(ج) أو كل من عوامل الكمية وعوامل املستوى التجارى.
 - 0يسمح تعبة "و /أو" باملرونة فى است دا املبيعات وإجراء التعديالت الالزمة فى أى من الظروف اللالثةة
سالفة الذكر .
 - 1فةةى مفهةةو املةةادة ( )8تعنةةى قيمةةة التعاقةةد لسةةلع مسةةتوردة مطابقةةة القيمةةة اجلمركيةةة املعدلةةة علةةى النحةةو
املبو فى الفقرتو (( )3ب) و ( )8وقبلت بالفعل مبقتضى املادة (.)3
 - 4ومن شروط التعديل بسبب ارتالف املستويات التجارية أو ارةتالف الكميةات أال يةتم التعةديل سةواء أدى
إىل زيادة أو إىل نقص ،إال على أساس أدلة قاطعة تلبت بوضوح معقولية التعديالت ودقتها فعلى سةبيل امللةال
قائمة أسعار صحيحة حتوى أسعارًا تشة إىل مستويات خمتلفة أو كميات خمتلفة  .وكملال على هةذا إذا كانةت
السلع املستوردة التةى

ةرى تقييمهةا تتةهلف مةن شةحنة مةن  33وحةدات وكانةت السةلع املسةتوردة املطابقةة

الوحيةةدة املوجةةودة دةةا قيمةةة تعاقةةد تتضةةمن بيةةع  433وحةةدة  ،وكةةان مةةن املسةةلم بة أن البةةائع ميةةنح رصةمًا
للكميات الكبةة ،على أن يتم التعديل املطلوب بةاللجوء إىل قائمةة أسةعار السةلع باسةت دا األسةعار املطبقةة
على بيع  33وحدات وال يتطلب هذا أن تكون عملية بيع لعشر وحدات قد متت طاملةا ثبةت أن قائمةة األسةعار
حسنة النية من رالل مبيعات بكميات كبةة أررى ،غة أن فى غيبة هذا املقياس املوضوعي ال يكون حتديد
القيمة اجلمركية مبقتضى املادة ( )8مناسبًا.
مالحظات املادة ()3
 - 3تست د إدارة اجلمارك حيلما أمكن عند تطبيق املادة ( )0عملية بيةع سةلع
التجارى وبنف
سلعة

الكميات تقةريبًا ملل السلع التى

اثلةة علةى نفة

املسةتوى

رى تقييمها فةإذا ا يوجةد ملةل هةذا البيةع  ،يسةت د بيةع

اثلة جرت فى أى من الظروف اللالثة التالية :

(أ) بيع على نف

املستوى التجارى وإمنا بكميات خمتلفة.

(ب) أو بيع على مستوى جتارى خمتلف وإمنا بنف

الكميات تقريبًا.

(ج) أو بيع على مستوى جتارى خمتلف وبكميات خمتلفة.
 - 8وبعد التوصل إىل بيع مت فى أى من الظروف السابقة جترى التعديالت حسب األحوال من أجل:
(أ) عوامل الكمية وحدها.
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(ب) أو عوامل املستوى التجارى وحدها.
(ج) أو كل من عوامل الكمية وعوامل املستوى التجارى.
 - 0يسمح تعبة "و /أو" باملرونة فى است دا عمليات البيع وإجةراء التعةديالت الالزمةة فةى أى مةن الظةروف
اللالثة سالفة الذكر.
 - 1فى مفهو املادة ( )0تعين قيمة التعاقد لسلع مستوردة

اثلة قيمة مجركية معدلة على النحو املةبو فةى

الفقرتو (( )3ب) و( )8وقبلت مبقتضى املادة (.)3
 - 4ومن شروط التعديل بسبب ارتالف املستويات التجارية أو ارةتالف الكميةات أال يةتم التعةديل سةواء أدى
إىل زيادة أو إىل نقص ،إال على أساس أدلة قاطعة تلبت بوضوح معقولية التعديالت ودقتها وعلى سبيل امللةال
قائمة أسعار صحيحة حتوى أسعارًا تشة إىل مستويات خمتلفة أو كميات خمتلفة  ،وكملال علةى هةذا إذا كانةت
السلع املسةتوردة التةى

ةرى تقييمهةا تتةهلف مةن شةحنة مةن  33وحةدات وكانةت السةلع املسةتوردة املماثلةة

الوحيدة التى توجد دةا قيمةة تعاقةد تتضةمن بيةع  433وحةدة  ،وكةان مةن املسةلم بة أن البةائع ميةنح رصةمًا
للكميات الكبةة ميكن أن يتم التعديل باللجوء إىل قائمة أسعار حسنة النية من رالل مبيعات بكميةات أرةرى
غة أن فى غيبة هذا املقياس املوضوعى ال يكون حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى املادة ( )0مناسباً .
مالحظات املادة ()1
 - 3كقاعدة عامة تتحدد القيمة اجلمركية مبقتضى هذا االتفاق على أسةاس املعلومةات املتةوافرة بسةهولة فةى
البلد املستورد غةة أنة قةد يكةون مةن الضةرورى لتحديةد القيمةة اةسةوبة حبةث تكةاليف إنتةاج السةلع التةى
رى تقييمها وغةها من املعلومات التى

ب احلصول عليها من رارج البلد املستورد وفضالً عن هذا ففةى

معظةةم احلةةاالت يكةةون منةةتج السةةلع رةةارج واليةةة سةةلطات البلةةد املسةةتورد .ويقتصةةر اسةةت دا أسةةلوب القيمةةة
اةسوبة عمومًا على احلاالت التى يكون فيها املشرتى والبائع مةرتبطو ،ويكةون املنةتج علةى اسةتعداد ألن
يقد لسلطات البلد املستورد التكلفة الضرورية  ،ويوفر التسهيالت ألى حتقيق قد يلز فيما بعد .
 - 8حتدد " التكلفة أو القيمة " املشار إليها فى الفقةرة (( )3أ) مةن املةادة ( )7علةى أسةاس املعلومةات املتعلقةة
بإنتةةاج السةةلع التةةى

ةةرى تقييمهةةا و التةةى يقةةدمها املنةةتج أو تقةةد نيابةةة عنة وتسةةتند إىل احلسةةابات التجاريةةة

للمنتج  ،شريطة أن تكون هذه احلسةابات متسةقة مةع مبةادئ اةاسةبة املطبقةة فةى البلةد الةذى أنتجةت فية
السلع.
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 - 0تشمل " التكلفة أو القيمةة " تكلفةة العناصةر اةةددة فةى الفقةرات (( )3أ) ( )8و ( )0مةن املةادة ( . )1كمةا
تشمل القيمة املقسمة بالتناسب مبقتضةى أحكةا املالحظةات ذات الصةلة للمةادة ( ، )1ألى عنصةر دةدد فةى
الفقرة (( )3ب) من املادة ( )1قدم املشرتى بشكل مباشةر أو غةة مباشةر السةت دام فيمةا يتعلةق بإنتةاج السةلع
املستوردة وال تدرج قيمة العناصر اةددة فى الفقرة (( )3ب) ( )1من املادة ( )1والتى يضطلع بهةا فةى البلةد
املستورد إال بقدر ما حتمل هذه العناصر للمنتج ومن املفهو أن أى تكلفةة أو قيمةة للعناصةر املشةار إليهةا فةى
هذه الفقرة لن حتسب مرتو عند حتديد القيمة اةسوبة.
 - 1حيدد "مقدار الربح واملصروفات" املشار إلي فى الفقرة (( )3ب) مةن املةادة ( )7علةى أسةاس املعلومةات
التى يقدمها املنتج أو تقد نيابة عن ما ا يكن الرقم الذى قدم املنتج غةة متسةق مةع األرقةا التةى تةنعك
فئةة ونوعيةة السةلع التةى

عادة فى مبيعات الس لع من نفة

ةرى تقييمهةا ،والتةى يصةنعها املنتجةون فةى البلةد

املصدر للتصدير إىل البلد املستورد .
 - 4ينبغى مالحظة أن " املقدار مقابل الربةةح واملصةروفات العامةة " البةد أن يؤرةذ فةى وموعة وينةتج عةن
ذل

أن إذا كان رقةم أربةاح املنةتج من فضًةا  ،فةى أى حالةة دةدودة ،ومصةروفات العامةة مرتفعةة ،فةإن أربةاح

املنتج ومصروفات العامة مهروذة
نف

الفئة أو النوع وقةد حيةد

ا قد تتسق مع ذل

مع األرقا التى تةنعك

عةادة فةى مبيعةات السةلع مةن

هةذا الوضةع مةلالً إذا كةان منةتج مةا قةد بةدأ بيعة فةى البلةد املسةتورد ،ويقبةل

املنتج رحبًا م عةدومًا أو من فضًةا ملوازنةة املصةروفات العامةة املرتبطةة ببةدء البيةع وحيلمةا اسةتطاع املنةتج أن
يلبت اخنفاض أرباح مبيعةات السةلع املسةتوردة بسةبب ظةروف جتاريةة تؤرةذ أرقةا الةربح الفعلةى للمنةتج فةى
االعتبار شريطة أن تكون لدى املنتج أسباب جتارية صةحيحة تحلرهةا  ،وأن تعكة
األسعار سياسةات حتديةد األسةعار العاديةة فةى فةرع الصةناعة املعةين وقةد حيةد

سياسةة املنةتج فةى حتديةد
هةذا الوضةع مةلالً حةو

ةحل

املنتجون على ختفيض األسعار مؤقتًا بسبب هبوط غةة متوقةع فةى الطلةب ،أو حةو يبيعةون السةلع السةتكمال
دائرة من السلع التى تنتج فى البلد املستورد ويقبلون رحبًا قليالً للحفاظ على قدرتهم علةى املنافسةة وحةو ال
تتسق األرقا التى قدمها املنتج عن الربح واملصروفات العامة مع األرقا التى تنعك
من نف

فئة ونوع السلع التى

عةادة فةى مبيعةات سةلع

رى تقييمها يقو بها منتجون فى البلد املصةدر للتصةدير إىل البلةد املسةتورد

وز أن يستند حتديد مقدار الربح واملصروفات العامة على معلومات ذات صلة غة التى قدمها منتج السةلع أو
قدمت بامس .
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 - 7حو تست د معلومات أررى غة املعلومات التى قدمها املنتج أو قدمت بامس ألغةراض حتديةد القيمةة
اةسوبة تقو سلطات البلد املستورد بإرطار املستورد بناء على طلب  ،مبصةدر هةذه املعلومةات  ،والبيانةات
املست دمة  ،واحلسابات املبنية على هذه البيانات  ،مع مراعاة أحكا املادة (. )33
 - 6تغطةةى "املصةةروفات العامةةة" املشةةار إليهةةا فةةى الفقةةرة (( )3ب) مةةن املةةادة ( )7التكةةاليف املباشةةرة وغةةة
املباشرة إلنتاج وبيع السلع للتصدير والتى ا ترد فى الفقرة (( )3أ) من املادة (. )7
 - 1يتحدد ما إذا كانت سلع معينة "من نف

فئة أو نوع" سلع أرةرى فةى كةل حالةة علةى حةدة مةع الرجةوع

إىل الظةروف اةيطةةة  ،وعنةةد حتديةةد األربةةاح واملصةةروفات العامةةة املعتةةادة وفقًةةا ألحكةةا املةةادة ( )7تبحةةث
مبيعات أضيق وموعةة أو دائةرة مة ن السةلع تشةمل السةلع التةى

ةرى تقييمهةا للتصةدير للبلةد املسةتورد التةى

ميكن تقديم املعلومات الالزمة بشهنها وفى مفهو املادة ( )7البد أن تكون " السلع مةن نفة
من نف

بلد السلع التى

الفئةة أو النةوع"

رى تقييمها .
مالحظات املادة ()1

 - 3تستند القيمةة اجلمركيةة اةةددة وفقًةا ألحكةا املةادة ( )6إىل أكةحل حةد

كةن إىل قةيم مجركيةة سةبق

حتديدها .
 - 8تكون أساليب التقييم املست دمة مبقتضى املادة ( )6هى األساليب التى وضةعتها املةواد مةن ( )3إىل ()7
لكن قدر معقوالً من املرونة فى تطبيق هذه األساليب سيتوافق مع أهداف املادة ( )6وأحكامها .
 - 0ونرد فيما يلى بعض أمللة املرونة املعقولة :
(أ) السلع املطابقة  -ميكن تفسة اشرتاط أن تكون السلع املطابقةة قةد صةدرت فةى وقةت تصةدير السةلع التةى
ةةرى تقييمهةةا أو حنةةوه مرنًةةا وميكةةن أن تكةةون السةةلع املسةةتوردة املطابقةةة املنتجةةة فةةى بلةةد خرةةر غةةة البلةةد
املصدر للسلع التى

رى تقييمها أساسًا للتقييم اجلمركى ،و وز أن تست د القيم اجلمركيةة لسةلع مسةتوردة

مطابقة حدد بالفعل ألحكا املادتو ( )4و (. )7
(ب) السلع املماثلة  -ميكن تفسة اشرتاط أن تكون السلع املماثلة قةد صةدرت فةى وقةت تصةدير السةلع التةى
رى تقييمها أو حنوه تفسةًا مرنًا وميكن أن تكون السلع املستوردة املماثلة املنتجة فةى بلةد خرةر غةة البلةد
املصدر للسلع التى

رى تقييمها أساسًا للتقييم اجلمركى  ،و ةوز أن تسةت د القةيم اجلمركيةة لسةلع

حددت بالفعل وفقًا ألحكا املادتو ( )4و (. )7
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اثلةة

(ج) أسةلوب االسةةتقطاع  -ميكةةن أن يفسةةر اشةةرتاط أن تكةةون السةةلع قةةد بيعةةت " حبالتهةةا عنةةد االسةةتةاد " فةةى
الفقرة (( )3أ) من املادة ( )4تفسةًا مرنًا  ،مع املرونة فى تطبيق شرط "  13يومًا.
مالحظات املادة ()9
الفقرة (( )9أ) ()9
يعنةةى تعةةبة " عمةةوالت الشةةراء " الرسةةو التةةى يةةدفعها املسةةتورد إىل وكيةةل املسةةتورد مقابةةل ردمةةة متليةةل
املستورد فى اخلارج فى شراء السلع التى

رى تقييمها .

الفقرة (( )9ب) ()1
 -3هناك عامالن يتدرالن فى التقسيم النسبى للعناصةر اةةددة فةى الفقةرة (( )3ب) ( )8مةن املةادة ( )1علةى
السةةلع املسةةتوردة  -قيمةةة العنصةةر ذاتهةةا والطريقةةة التةةى

ةةرى بهةةا التقسةةيم النسةةبى دةةذه القيمةةة علةةى السةةلع

املستوردة و ينبغةى أن يةتم التقسةيم النسةبى دةذه العناصةر بطريقةة معقولةة تتناسةب مةع الظةروف ووفةق مبةادئ
اةاسبة املقبولة عمومًا .
 -8وفيما يتعلق بقيمة العنصر فإذا كان املستورد حيصل على العناصر من بائع ال يرتبط باملستورد بتكلفةة معينةة
تكون قيمة العناصر هى هذه التكلفة وإذا كان املستورد أو ش ص يةرتبط باملسةتورد هةو الةذى ينةتج العنصةر ،
تكون قيمت هى تكلفة إنتاج وإذا كان املستورد قد سبق ل است دا العنصر  ،وبغةض النظةر عمةا إذا كةان قةد
اكتسب أو أنتج  ،تعدل التكلفة األصلية للحصول علي فى اجتاه الت فيض ليعك

استعمال من أجةل التوصةل

إىل قيمة هذا العنصر .
 -0عندما حتدد القيمة بالنسبة لعنصر ما يكةون مةن الضةرورى إجةراء التقسةيم النسةبى دةذه القيمةة علةى السةلع
املستوردة وتوجد هنا احتماالت خمتلفة ،فملالً ال

وز التقسيم النسبى دذه القيمةة علةى أول شةحنة إذا أراد

املستورد دفع الر سو املستحقة علةى القيمةة كلةها فةى وقةت واحةد ،وكملةال خرةر

ةوز أن يطلةب املسةتورد

التوزيع النسبى للقيمة على عدد الوحدات املنتجة حتةى تةارييف أول شةحنة ومةن األمللةة األرةرى أن يطلةب
املستورد التوزيع النسبى طيلة فرتة اإلنتاج املتوقع عندما توجد عقود أو تعهةدات قاطعةة بشةهن هةذا اإلنتةاج .
ويتوقف أسلوب التقسيم النسبى املتبع على الوثائق التى يقدمها املستورد .
 -1وكملال لتوضيح ذل

قد يقةد املستورد للمنتج قالبًا يسةت د فةى إنتةاج السةلع املسةتوردة  ،ويتعاقةد مةع

املنتج على شراء  33333وحدة  .وفى وقت وصول الشحنة األوىل وقةدرها  3333وحةدة  ،يكةون املنةتج قةد
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أنتج بالفعل  1333وحدة  .و وز للمستورد أن يطلب من سلطات اجلمارك التقسيم النسبى لقيمة القالب على
 3333وحدة أو  1333وحدة أو  330333وحدة .
الفقرة (( )9ب) ()9
 -3تسةةتند اإلضةةافات مقابةةل العناصةةر اةةةددة فةةى الفقةةرة (( )3ب) ( )1مةةن املةةادة ( )1علةةى بيانةةات موضةةوعية
وكمية  .وختفيفًا للعبء على كل من املستورد وإدارة اجلمارك فى حتديد القيم التى ينبغى إضةافتها تسةت د
بقدر اإلمكان البيانات املتوافرة بالفعل فى السجل التجارى املستورد .
 -8وبالنسبة للعناصر التى قدمها املشرتى والتى كان قد اشرتاها أو استهجرها تكون اإلضافة هةى تكلفةة الشةراء
وز إضافة مقابل العناصر املتاحة فى الدومو العا إال تكلفة احلصول على نسيف منها .

أو االستئجار ،وال

 -0تتوقف السهولة التى سيمكن بهةا حسةاب القةيم التةى ينبغةى إضةافتها علةى هيكةل الشةركة املعنيةة وأسةاليبها
اإلدارية وكذل

أساليب اةاسبة فيها .

 -1وعلى سبيل امللال ميكن للشركة التى تستورد منتجات متنوعة من عةدة بلةدان أن حتةتف بسةجالت مركةز
التصميمات التابع دا رةارج البلةد املسةتورد بطريقةة تةبو بدقةة التكةاليف التةى يتحملةها منةتج مةا وفةى هةذه
احلاالت ميكن إجراء تعديل مباشر مناسب مبقتضى أحكا املادة (. )1
 -4وفى حالةة أرةرى قةد تسةجل شةركة تكلفةة مركةز تصةميمات رةارج البلةد املسةتورد كمصةروفات عامةة دون
ختصيصها ملنتجات دددة وفى هذه احلالة ميكن التوصةل إىل تعةديل مالئةم وفقًةا للمةادة ( )1بالنسةبة للسةلع
املستوردة عةن طريةق التقسةيم النسةبى لكةل تكةاليف مركةز التصةميمات علةى كةل اإلنتةاج املسةتفيد مةن مركةز
التصميمات  ،وإضافة هذه التكلفة التناسبية إىل الواردات على أساس الوحدة .
 - 7وتتطلب التغةات فى الظروف السابقة  ،بالطبع ارتالفًا فى العوامل التى ينبغى حبلها عند حتديةد أسةلوب
الت صيص السليم .
-6إذا مشل العناصر املعنية عددًا من البلدان عحل فرتة زمنية يقتصر التعديل على القيمةة املضةافة بالفعةل دةذا
العنصر رارج البلد املستورد .

الفقرة (( )9ج)
 -3حيوز أن تشمل العوائد ورسو الرتريص املشار إليها فى الفقرة (( )3ج) من املةادة ( )1مةن بةو مةا تشةمل
املدفوعات املتعلقة بالحلاءات والعالمات املسجلة وحقوق النشر إال أن األعباء مقابل حةق إعةادة إنتةاج السةلع
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فى البلد املستورد ال تضاف إىل اللمن املدفوع بالفعل أو املستحق عن السلع املستوردة عنةد حتديةد القيمةة
اجلمركية .
 -8ال تضاف املدفوعات التةى يةدفعها املشةرتى مقابةل احلةق فةى توزيةع أو إعةادة بيةع السةلع املسةتوردة إىل
اللمن املدفوع بالفعل أو املستحق عن السلع املسةتوردة إذا ا تكةن هةذه املةدفوعات شةرطًا لتصةدير السةلع
املستوردة إىل البلد املستورد .
الفقرة ()3
حيلمةةا ال توجةةد بيانةةات موضةةوعية وكميةةة عةةن اإلضةةافات التةةى يطلةةب إجراؤهةةا مبقتضةةى أحكةةا املةةادة ( )1ال
ميكن حتديد قيمة التعاقد وفق أحكا املادة ( ،)3وكملال إليضاح ذلة

تةدفع إتةاوة علةى أسةاس مثةن البيةع

فى البلد املستورد عن كل لرت من منتج معةو اسةتورد بةالكيلو جةرا وحةول إىل دلةول بعةد االسةتةاد فةإذا
كانت اإلتاوة تستند جزئيًا إىل السلع املستوردة وجزئيًا إىل عوامل أررى ال صةلة دةا بالسةلع املسةتوردة (كةهن
تكون السلع املستوردة قةد مزجةت مةلالً مبكونةات دليةة وا يعةد مةن املمكةن فصةلها ومتييزهةا  ،أو عنةدما ال
ميكن التمييز بو العوائد والرتتيبات املاليةة اخلاصةة بةو املشةرتى والبةائع ) يكةن مةن غةة املناسةب داولةة
إضافة العوائةد ،أمةا إذا كةان قيمةة اإلتةاوة ال تسةتند إال إىل السةلع املسةتوردة  ،وميكةن بسةهولة حتديةدها كميًةا
فيمكن إجراء إضافة إىل اللمن املدفوع فعالً أو املستحق .
اإلتفاق بشأن الفحص قبل الشحن
نظراً ملا تعاني الكلة من الدول وخباصة الدول النامية من نقص البنية اإلدارية بها  ،دأب الةبعض منهةا علةي
اسةت دا الشةةركات املت صصةةة الةةيت تقةةو مبراجعةةة الشةحنات والرسةةائل املعةةدة للشةةحن دةةذه الةةدول وقبةةل
شحنها ،وبصفة راصة من ناحية السعر  ،الكميةة  ،املسةتوى وذلة

بهةدف محايةة املصةاحل القوميةة ملةل غسةيل

األموال ومنع تهريب رؤوس األموال ومكافحة الغه التجارى والتهرب من الرسو اجلمركية .
نظراً ألن من بو األهداف اليت تسعي منظمة التجارة العاملية لتحقيقها  ،واليت نصةت عليهةا الوثيقةة اخلتاميةة
املتضمنة نتةائج جولةة أوروجةواع للمفاوضةات التجاريةة متعةددة األطةراف  ،هةدف " حتقيةق مزيةد مةن حتريةر
التجةةارة والتوسةةع فيهةةا " و " تةةدعيم دور اجلةةات " و " زيةةادة اسةةتجابة نظةةا اجلةةات للبيئةةة االقتصةةادية الدوليةةة
املتطورة " ونظراً حلاجة البلدان النامية إلةي اللجةوء لعمليةة الفحةص قبةل الشةحن فقةد مت التوصةل إلةي هةذا
االتفاق الةذع يتكةون مةن  1مةواد  ،حتةدد املةادة األولةي مشةمول االتفةاق وبعةض التعةاريف  ،وحتةدد املةادة
اللانية التزامات األعضاء املست دمو ألنشطة الفحص قبل الشحن مبا يضمن عد التمييةز بةو دولةة و أرةرع
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مع مراعاة املتطلبات احلكومية  ،وحتدد أيضاً املوقع الذع
إلي املقايي

ب أن يتم في الفحص قبةل الشةحن  ،باإلضةافة

اليت تطبق  ،ووجوب التطبيق بطريقة تتسم بالشفافية  ..وضرورة محاية املعلومات التجاريةة ذات

الطابع السرع  ..وضةرورة تطبيةق إجةراءات لتجنةب تعةارض املصةاحل  ..وتتنةاول أيضةاً مةا
التهرةات  ،وما

ب عمل عند حدو

من األسعار الواردة بالفاتورة  ،ويلي ذل

ةب عملة لتجنةب

هذه التهرةات  ،ثم تتناول أيضاً الكيفية الةيت تةتم بهةا عمليةة التحقةق
إجراءات التظلم والشكاوى اليت يقدمها املصدرون .

بينما تتناول املادة اللاللة االلتزامات اليت تقع علي عاتق األعضاء املصدرين  ،وتشةمل الشةفافية وضةرورة عةد
التمييز  ،ثم املساعدة الفنية  ،ثم توضح املادة الرابعة األحكا اخلاصة بإجراءات املراجعة املستقلة  ،واملادة
اخلامسة ختتص بإرطار أمانة املنظمة فوراً بالقوانو والنظم اليت يتبعها األعضاء لتنفيذ هذا االتفةاق  ،وتوضةح
املادة السادسة قيا املةؤمتر الةوزارع ملنظمةة التجةارة العامليةة مبراجعةة االتفةاق يف نهايةة العةا اللةاني مةن
تارييف بدء سريان اتفاق املنظمة  ،ثم بعد ذل

كل ثالثة أعوا  ،أما املادة السابعة فتتناول أحكةا املشةاورات

 ،وتتناول املادة اللامنة أحكا تسوية املنازعات  ،واملادة العاشرة تتضمن األحكا النهائية .
اإلتفاق بشأن قواعد املنشأ
اجلزء األول

التعاريف واملشمول
املادة ()9
قواعد املنشأ

 -3يف األجةةزاء مةةن األول إلةةي الرابةةع مةةن هةةذا االتفةةاق  ،تعةةرف قواعةةد املنشةةه علةةي أنهةةا القةةوانو والةةنظم
واألحكا اإلدارية ذات التطبيق العا اليت يطبقها أى عضو لتحديد بلةد منشةه السةلعة علةي شةرط أن تكةون قواعةد
املنشه هذه ال تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو املستقلة ذاتياً اليت تؤدع إلي منح أفضليات تعريفية جتاوز مةا
ينتج من تطبيق الفقرة ( )3من املادة ( )3من اتفاقية جات .3111
 -8تشةةمل قواعةةد املنشةةه املشةةار إليهةةا يف الفقةةرة ( )3مجيةةع قواعةةد املنشةةه املسةةت دمة يف أدوات السياسةةة
التجارية غة التفضيلية ملل تطبيقهةا يف  :معاملةة الدولةة األكلةر رعايةة مبقتضةى املةواد األولةي واللانيةة واللاللةة
والسادسة واللامنة (ورد يف النص اإلجنليزع لالتفاقية  :املواد األولي واللانيةة واللاللةة واحلاديةة عشةرة واللاللةة
عشةةرة ولةةي

األولةةي واللانيةةة واللاللةةة والسادسةةة واللامنةةة كمةةا هةةو يف الرتمجةةة العربيةةة  ،ونعتقةةد أن ة رطةةه يف

الرتمجة إلي العربية ) من اتفاقية جةات  3111؛ ورسةو مكافحةة اإلغةراق والرسةو التعويضةية مبقتضةى املةادة
السادسة من اتفاقية جات  3111؛ إجةراءات الوقايةة مبقتضةى املةادة التاسةعة عشةرة مةن اتفاقيةة جةات  3111؛
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متطلبةةات وضةةع عالمةةة املنشةةه مبقتضةةى املةةادة التاسةةعة مةةن اتفاقيةةة جةةات  3111؛ وأع قيةةود كميةةة متييزيةةة أو
حصص مجركية .
وتشمل أيضاً قواعد املنشه املست دمة للمشرتيات احلكومية واإلحصاءات التجارية *
* من املفهو أن هذا احلكم ال يتعارض مع األحكا الواردة ألغراض تعريف " الصناعة اةلية " أو " السلع املشابهة
يف الصناعة اةلية " أو أى تعبةات

اثلة عندما تنطبق .

اجلزء الثاني

الضوابط التي حتكم تطبيق قواعد املنشأ
املادة ()8

الضوابط خالل الفرتة االنتقالية

حتى يستكمل برنامج العمل لتنسيق قواعد املنشه الوارد يف اجلزء الرابع  ،تضمن األعضاء أن :
( أ ) عند إصدارها أحكاماً إدارية للتطبيق العا  ،حتدد بوضوح الشروط اليت ينبغي استيفاؤها والسيما :
 -3يف احلاالت اليت يطبق فيها معيار تغية التصنيف اجلمركي  ،ينبغةي لقاعةدة املنشةه هةذه  ،وأع إسةتلناءات
منها  ،أن حتدد بوضوح البنود أو البنود الفرعية يف التصنيف اجلمركي الذع تتناول القاعدة ؛
 -8ويف احلاالت اليت ينطبق فيها معيار النسبة املئوية حسب القيمة  ،ينبغةي اإلشةارة إلةي طريقةة حسةاب هةذه
النسبة املئوية يف قواعد املنشه ؛
 -0ويف احلاالت اليت يطبق فيها معيار التصنيع أو عملية التجهيز ،ينبغي النص بدقةة علةي العمليةة الةيت حتةدد
منشه السلع املعنية.
( ب )وبغض النظر عن إجراء أو أداة السياسة التجارية الةذع تكةون قواعةد املنشةه متصةلة بهةا ال تسةت د هةذه
القواعد كهدوات لتحقيق األهداف التجارية بطريقة مباشرة أو غة مباشرة.
( ج ) أال تؤدع قواعد املنشه يف حد ذاتها إلي إ اد خثار تقييدية أو مشوهة للتجارة الدولية أو خملة بهةا وهةي
ال تفرض شروطاً صارمة غة ضرورية أو تتطلب اإليفاء بشرط معو ال يتعلق بالتصةنيع أو التجهيةز ،كشةرط أساسةي
لتحديد بلد املنشه ومع ذل

ميكن إدراج التكاليف غة املتعلقة مباشرة بالتصةنيع أو التجهيةز ألغةراض تطبيةق

معيار النسبة املئوية حسب القيمة متشياً مع الفقرة الفرعية (أ).
( د ) أن قواعةةد املنشةةه الةةيت تطبقهةةا علةةي الةةواردات والصةةادرات ليسةةت أشةةد مةةن قواعةةد املنشةةه الةةيت تطبقهةةا
لتحديد ما إذا كانةت سةلعة مةا دليةة أ ال وال متيةز بةو األعضةاء اآلرةرين  ،وبغةض النظةر عةن انتمةاء منتجةي
السلع املعنية.
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بالنسةةبة لقواعةةد املنشةةه املطبقةةة يف املشةةرتيات احلكوميةةة ،ال يةةؤدع هةةذا احلكةةم إلةةي التزامةةات إضةةافية غةةة
االلتزامات املفرتض القيا بها من قبل األعضاء مبقتضى اتفاقية جات 3111
( هة ) تطبق قواعد املنشه اخلاصة بها بطريقة متسقة  ،موحدة  ،منصفة ومعقولة.
( و ) تقو قواعد املنشه لديها علي أساس معيار إ ابي ويسمح بقواعد املنشه اليت ال متنح املنشه (معيةار سةلف
) كجزء من توضيح معيار إ ابي أو يف احلاالت الفردية عندما يكون التحديد اإل ابي للمنشه غة ضرورع.
( ز ) تنشر قوانينها ونظمها وأحكامها وقراراتها اإلدارية ذات التطبيق العا واملتعلقة بقواعد املنشه كما لو كانةت
راضعة ألحكا الفقرة ( )3من املادة ( )33من اتفاقية جات  3111ومتفقة معها.
( ح ) بناء علي طلب مصدر أو مستورد أو أى ش ص لدي سبب مقبةول  ،يصةدر التقيةيم اخلةات باملنشةه الةذع
متنح للسلعة بهسرع وقت

كن علي أال تتجاوز  343يوماً بعد طلب هذا التقييم بشةرط تقةديم مجيةع العناصةر

الضرورية وتقبل طلبةات التقيةيم تلة

قبةل بةدء التجةارة يف السةلعة املعنيةة و ةوز قبودةا يف أى وقةت الحةق

التقييم صاحل ملدة ثال

قواعةد

ويظل ذل

سنوات بشرط أن تظل الوقائع والظةروف والشةروط ،مبةا يف ذلة

املنشه ،اليت صدرت بناء عليها قابلة للمقارنة وال يظل ذل

التقييم صاحل عندما يكون هنةاك قةرار خمةالف صةدر

بعد املراجعة كما جاء يف الفقرة الفرعية (ط) وبشرط إبةالغ ذلة

لاطةراف املعنيةة مقةدماً ويتةاح هةذا التقيةيم

علناً بناء علي أحكا الفقرة الفرعية (ك).
* فيما يتعلق بالطلبات املقدمة رالل العا األول من تارييف بدء نفاذ اتفاقيةة منظمةة التجةارة العامليةة  ،يطلةب
من األعضاء فقط إصدار هذه التقييمات بهسرع وقت

كن .

( ط ) عند إدرال تغيةات علي قواعد املنشه أو إدرال قواعد منشه جديدة  ،ال تطبق األعضاء هةذه التغةيةات
بهثر رجعي وفقاً ملا جاء يف قوانينها أو نظمها ودون إرالل بهذه القوانو والنظم.
( ى ) يعتحل أع إجراء تت ذه األعضاء فيما يتعلق بتحديةد املنشةه قةابالً للمراجعةة فية فةوراً مةن قبةل دةاكم أو
إجراءات قضائية أو حتكيمية أو إدارية ،تكون مستقلة عن السلطة اليت أصدرت التحديةد ،وتسةتطيع أن تةدرل
التعديل أو تعك

التحديد السابق.

( ك ) تعامل مجيع املعلومات ذات الطابع السرع أو اليت توفر علي أسةاس سةرع لغةرض تطبيةق قواعةد املنشةه
بسرية تامة من قبل السلطات املعنية اليت ال تفشيها دون أذن ددد من الش ص أو احلكومة الةيت تقةد هةذه
املعلومات  ،بإستلناء ما يكون مطلوباً إفشاؤه يف سياق إجراءات قضائية.
املادة ()3
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الضوابط بعد الفرتة االنتقالية
مع مراعاة هدف مجيةع األعضةاء لتحقيةق وضةع قواعةد منشةه منسةقة  ،نتيجةة لتنسةيق برنةامج العمةل الةوارد يف
اجلزء الرابع  ،تضمن األعضاء عند تنفيذ نتائج تنسيق برنامج العمل أن :
( أ ) تطبق قواعد املنشه علي حنو متساو علي مجيع األغراض الواردة يف املادة (.)3
( ب ) مبقتضى قواعد املنشه التابعة دا  ،يكون البلد الذع حيدد علي أن منشةه سةلعة معينةة إمةا البلةد الةذع مت
احلصول في علي السلعة بهكملها أو إذا كان هناك أكلر من بلد معةين بإنتةاج السةلعة يكةون البلةد الةذع مت فية
خرر حتول جوهرع.
( ج ) أال تكون قواعد املنشه اليت تطبقها علي الواردات والصادرات أشد من قواعد املنشه املطبقة لتحديةد مةا
إذا كانت سلعة دلية أ ال  ،وال يكون هناك متييز بو األعضاء اآلررين  ،بغض النظر عن انتماء منتجي السةلع
املعنية.
(د)

رع إدارة القواعد بطريقة متسقة وموحدة ومنصفة ومناسبة.

( هة ) تنشر قوانينها ونظمها وأحكامها القضائية وقراراتها اإلدارية ذات التطبيق العا املتعلقة بقواعد املنشه كمةا
لو كانت راضعة ألحكا الفقرة ( )3من املادة ( )33من اتفاقية جات  ،3111أو متفقة معها.
( و ) بناء علي طلب مصدر أو مستورد أو أى ش ص لدية سةبب معقةول  ،يصةدر التقيةيم اخلةات باملنشةه الةذع
متنح لسلعة بهسرع وقت

كن علي أال تتجاوز  343يوماً بعد طلب ذل

الضرورية  .وتقبل طلبات التقييم تل
ذل

التقييم صاحلاً ملدة ثال

التقييم بشةرط تقةديم مجيةع العناصةر

قبل بدء التجارة يف السعة املعنيةة و ةوز قبودةا يف وقةت الحةق ،يظةل

سنوات بشرط أن تظل احلقةائق والشةروط  ،مبةا يف ذلة

قواعةد املنشةه  ،الةيت

متت عليها قابلة للمقارنة وعلةي شةرط أن ختطةر األطةراف املعنيةة مسةبقاً ،ا يصةبح ذلة

التقيةيم صةاحل عنةدما

يكون هناك قرار خمةالف صةدر بعةد املراجعةة كمةا جةاء يف الفقةرة الفرعيةة (ح) وبشةةرط إبةالغ ذلة

لاطةراف

املعنية مقدماً ويتاح هذا التقييم علناً بناء علي أحكا الفقرة الفرعية (ط).
( ز ) عند إدرةال تغةيةات علةي قواعةد املنشةه أو إدرةال قواعةد منشةه جديةدة ،ال تنطبةق هةذه التغةيةات بةهثر
رجعي وفقاً ملا جاء يف قوانينها أو نظمها ودون إرالل بهذه القوانو أو النظم.
( ح ) يعتحل إجراء إدارع تت ذه األعضاء فيمةا يتعلةق بتح ديةد املنشةه قةابالً للمراجعةة فةوراً مةن قبةل دةاكم أو
إجراءات قضائية أو حتكيمية أو إدارية تكون مستقلة عن السلطة اليت أصةدرت التحديةد  ،وتسةتطيع أن تةدرل
التعديل أو تعك

التحديد السابق.
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( ط ) تعامل مجيع املعلومات ذات الطابع السرع أو اليت توفر علي أساس سةرع لغةرض تطبيةق قواعةد املنشةه
بسرية تامة من قبل السلطات املعنية  ،اليت ال تفشيها دون أذن ددد من الش ص أو احلكومة اليت تقد هذه
املعلومات ؛ بإستلناء ما يكون مطلوباً إفشاؤه يف سياق إجراءات قضائية .
اجلزء الثالث
ترتيبات إجرائية بشأن اإلخطار واملراجعة واملشاورات وتسوية املنازعات
املادة ()9
املؤسسات
 - 3تنشه جلنة قواعد املنشه ( يشار إليها يف هذا االتفاق بعبارة " اللجنة " ) تتهلف من

للو من كل األعضةاء

 ،وتنت ب رئيسها وجتتمع كلما كةان ضةرورياً حبيةث ال تقةل اجتماعاتهةا عةن مةرة واحةدة يف السةنة  ،لغةرض أن
تتيح لاعضاء الفرصة للتشا ور بشهن املسةائل املتعلقةة بتنفيةذ األجةزاء األول واللةاني واللالةث والرابةع أو لتعزيةز
األهةةداف الةةواردة يف هةةذه األجةةزاء وتنفيةةذ املسةةئوليات األرةةرى مبقتضةةى هةةذا االتفةةاق أو مةةن قبةةل ولة
التجارة يف السلع  ،وتطلةب اللجنةة  ،كلمةا كةان مالئمةاً  ،معلومةات ومشةورة مةن اللجنةة الفنيةة املشةار إليهةا يف
الفقرة ( )8بشهن املسائل املتعلقة بهذا االتفاق  .وقد تطلب اللجنة أيضةاً أعمةاالً أرةرى مةن اللجنةة الفنيةة علةي
النحو املناسب لتعزيز األهداف الواردة أعاله يف هذا االتفاق  .وتقو أمانة منظمة التجارة العاملية بدور أمانة
اللجنة.
 - 8تنشه جلنة فنية لقةةواعد املنشه ( يشار إليها يف هذا االتفاق بعبارة " اللجنةة الفنيةة " ) حتةت إشةراف ولة
التعاون اجلمركي كما ورد يف امللحق األول وتقةو اللجنةة الفنيةة بتنفيةذ األعمةال الفنيةة الةيت ذكرهةا اجلةزء
الرابع واليت نص عليها يف امللحق األول وتطلب اللجنة الفنيةة ،كلمةا كةان مالئمةاً ،املعلومةات واملشةورة مةن
اللجنة بشهن املسائل املتعلقة بهذا االتفاق وقد تطلب اللجنة الفنية أيضةاً أعمةاالً أرةرى مةن اللجنةة مةيت رأت
أن مالئم لتعزيز أهداف االتفاق الواردة أعاله وتقو أمانة ول

التعةاون اجلمركةي بوظيفةة سةكرتارية اللجنةة

الفنية.
تغة األسم اآلن من " ول

التعاون اجلمركي " إلي " منظمة اجلمارك العاملية " .
املادة ()5
معلومات وإجراءات لتعديل واستخدام قواعد املنشأ
أو إدخال قواعد منشأ جديدة
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 - 3يقد كل عضو لامانة ،رالل تسعو يوماً مةن سةريان اتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة علية  ،قواعةد املنشةه
اخلاصة ب واألحكا القضائية والقرارات اإلدارية ذات التطبيق العا املتعلقة بقواعةد املنشةه السةارية يف ذلة
التارييف ،وإذا ا تقد قاعدة منشه نتيجة السهو  ،يقد العضو املعين بتقدميها فوراً بعد أن تصةبح هةذه احلقيقةة
معروفة وتعمم األمانة علي األعضاء قوائم املعلومات الواردة إليها واملتاحة لديها.
 - 8ورالل الفرتة املشار إليها يف املادة ( )8تنشر األعضاء اليت تدرل تعةديالت علةي قواعةد املنشةه اخلاصةة
بها ،خبالف التعديالت قليلة الشهن ،أو تست د قواعد منشه جديةدة ،تشةمل ،ألغةراض هةذه املةادة ،أع قاعةدة
منشه مشار إليها يف الفقرة ( )3وا تزود بها األمانة ،مذكرة بهذا املعين قبل  73يوماً علي األقةل مةن بةدئ نفةاذ
القاعدة املعدلة أو اجلديدة بطريقة متكن األطراف املهتمة بالوقوف علي القصد مةن تعةديل قاعةدة املنشةه أو
است دا قاعدة منشه جديدة  ،ما ا تظهر ظةروف إسةتلنائية للعضةو أو يكةون مةن املتوقةع ظهورهةا  .ويف هةذه
احلاالت اإلستلنائية  ،ينشر العضو القاعدة املعدلة أو اجلديدة يف أسرع وقت

كن .

املادة ()4
املراجعة
 -3تراجع اللجنة سنوياً تنفيذ وسة عمل اجلزئو اللاني واللالث من هذا االتفةاق مةع إيةالء االعتبةار ألهدافة
وختطر ول

التجارة يف السلع سنوياً بالتطورات رالل الفرتة اليت تشملها هذه املراجعات .

 -8تراجع اللجنة أحكا األجزاء األول واللاني واللالث وتقرتح تعديالت كلما لز األمةر لةتعك

نتةائج تنسةيق

برنامج العمل .
 -0تنشه اللجنةة  ،بالتعةاون مةع اللجنةة الفنيةة  ،خليةة للنظةر يف التعةديالت واقةرتاح تعةديالت علةي نتةائج تنسةيق
برنامج العمل  ،مع أرذ األهداف واملبةادئ الةواردة يف املةادة ( )1بعةو االعتبةار  ،وقةد يشةمل هةذا حةاالت
تتطلب جعل القواعد أكلر عملية  ،وحاالت حتتاج إلةي اسةتكمال الواعةد مةع أرةذ عمليةات اإلنتةاج اجلديةدة
اليت تتهثر بالتغة التكنولوجي يف عو اإلعتبار .
املادة ()1
املشاورات
تطبق علي هذا االتفاق أحكا املادة ( )88من اتفاقية جات  ، 3111كمةا وضةعها وطبقهةا التفةاهم بشةهن تسةوية
املنازعات .
املادة ()9
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تسوية املنازعات
تنطبق علي هذا االتفاق أحكا املادة اللاللة والعشرين مةن اتفاقيةة جةات  ، 3111كمةا وضةعها وطبقهةا التفةاهم
بشهن تسوية املنازعات.

اجلزء الرابع
تنسيق قواعد املنشأ
املادة ()1
األهداف واملبادئ
 - 3يضطلع املؤمتر الوزارع ،مع مراعاة أهةداف تنسةيق قواعةد املنشةه بتحقيةق املزيةد مةن الةيقو يف إدارة
التجارة العاملية ،بحلنامج العمل الوارد أدناه باالشةرتاك مةع ولة

التعةاون اجلمركةي ،علةي أسةاس املبةادئ

التالية :
( أ ) ينبغي تطبيق قواعد املنشه بطريقة متساوية من أجل مجيع األغراض الواردة يف املادة (.)3
( ب ) ينبغي أن تنص قواعد املنشه علي أن البلد الذع يعتحل منشه سلعة معينة إما أن يكون البلد الذع وقةع فية
احلصول علي السلعة بالكامل أو البلد الذع مت في خرر عملية حتول جةوهرع عنةدما يشةرتك أكلةر مةن بلةد يف
عملية إنتاج السلعة.
( ج ) ينبغي أن تكون قواعد املنشه موضوعية ومفهومة ومتوقعة.
( د ) وبغض النظر عن اإلجراء أو األداة الةذع قةد تةرتبط بهةا قواعةد املنشةه ال ينبغةي اسةت دا هةذه القةةواعد
كهدوات لتحقيق أهداف جتارية بطريقة مباشرة أو غة مباشرة وال ينبغي أن تةؤدع القواعةد يف حةد ذاتهةا إلةي
خثار تقييدية أو مشوهة للتجارة الدولية أو خملة بها ،وال ينبغي أن تفرض شروط تقييديةة غةة ضةرورية أو تتطلةب
اإليفاء بشرط معو ال يتعلق بعمليات التصنيع أو التجهيز كشةرط أساسةي لتحديةد بلةد املنشةه ومةع ذلة

ميكةن

إدراج التكاليف غة املتعلقة مباشرة بالتصنيع أو التجهيز ألغراض تطبيق معيار النسبة املئوية حسب القيمة.
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( هة ) ينبغي إدارة قواعد املنشه بطريقة متسقة وموحدة ومنصفة ومعقولة.
( و ) ينبغي أن تكون قواعد املنشه متناسقة.
( ز ) ينبغي أن تقو قواعد املنشه عل ي أسةاس معيةار إ ةابي  ،وميكةن اسةت دا مقةايي

سةلبية لتوضةيح معيةار

إ ابي.
برنامج العمل
 (-8أ ) ينبغي أن يبدأ برنةامج العمةل بعةد بةدء نفةاذ اتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة  ،وينتهةي يف رةالل ثالثةة
سنوات منذ بدايت .
( ب )تكون اللجنة واللجنة الفنية املنصوت عليهما يف املادة ( )1اديئتو املناسبتو للقيا بهذا العمل.
( ج ) ولتقديم مدرالت تفصيلية من قبل ول

التعاون اجلمركي  ،تطلةب اللجنةة مةن اللجنةة الفنيةة تزويةدها

بتفسةةةاتها وخراءهةةا الناجتةةة عةةن العمةةل املنصةةوت علي ة أدنةةاه علةةي أسةةاس املبةةادئ الةةواردة يف الفقةةرة ()3
ولضمان االنتهاء يف ا لوقةت املناسةب مةن برنةامج العمةل مةن أجةل التنسةيق،

ةرع تنفيةذ هةذا العمةل علةي

أساس قطاعات املنتجات كما هي واردة يف الفصول امل تلفة من تصنيف النظا اجلمركي املنسق.
" "9السل اليت يتم احلصول عليها بالكامل واحلد األدنى من العمليات والتجهيزات.
تضع اللجنة الفنية تعريفات منسقة ل :
 للسلع اليت تعتحل قد مت احلصول عليها بالكامل يف بلد واحد ويكون هذا العمل تفضيلياً بالقدر املمكن.
 احلد األدنى من العمليات والتجهيزات اليت ال تكفي يف حد ذاتها لتحديد منشه السلعة .
وتقد نتائج هذا العمل إلي اللجنة رالل ثالثة أشهر من تارييف تسلم الطلب من اللجنة .
" "1التحول اجلوهري _ التغري يف التصنيف اجلمركي
تنظر اللجنة الفنية  ،علةي أسةاس معيةار التحةول اجلةوهرع  ،يف اسةت دا الةتغة يف البنةد أو البنةد الفرعةي أو
اجلمركةةي عنةةد وضةةع قواعةةد املنشةةه ملنتجةةات معينةةة أو قطةةاع ملنةةتج معةةو  ،واحلةةد األدنةةى للةةتغة يف إطةةار
التصنيف اجلمركي الذع يلف هذا املعيار  ،كلما كان ذل

مناسباً .

تقسم اللجنة الفنية العمةل الةوارد أعةاله علةي أسةاس كةل منةتج علةي حةدة مةع أرةذ فصةول أو أقسةا تصةنيف
النظا اجلمركي املنسق يف االعتبار  ،وذل

لتقديم نتائج عملها إلي اللجنة علي أساس ربع سنوع علةي أقةل

تقدير  .وتنتهي اللجنة الفنية من العمل الوارد أعاله يف رالل سنة وثالثة أشهر منذ تارييف تلقي طلب اللجنة .
" "3التحول اجلوهري  -املقاييس اإلضافية
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عند االنتهاء من العمل مبقتضى الفقرة الفرعية ( )8لكل قطاع منتج أو فئة منتجةات فرديةة ومةيت كةان االعتمةاد
علي تصنيف النظا اجلمركي املنسق ال يسمح وحده ببيان التحوالت اجلوهرية  ،فإن اللجنة الفنية :
تنظر  ،علي أساس معيار التحول اجلوهرع  ،يف اسةت دا شةروط أرةرع بطريقةة تكميليةة أو رالصةة  ،مبةا يف
ذل

النسبة املئوية حسب القيمة *  ،و  /أو عمليات التصنيع أو التجهيةز ** عنةد وضةع قواعةد املنشةه ملنتجةات

معينة أو قطاع ملنتج معو.
 عند اعتماد معيار القيمة  ،ينبغي أن يشار إلي طريقة حساب هذه النسبة املئوية يف قواعد املنشه.
 عند اعتماد معيار عملية التصنيع أو التجهيز  ،حتدد بدقة العملية اليت حتدد منشه املنتج قةد تقةد تفسةةات
ملقرتحاتها.
تقسم العمل الوارد أعاله علي أساس املنتجات مع أرذ فصول أو أقسا تصنيف النظا اجلمركةي املنسةق يف
االعتبار ،وذل

لتقديم نتائج عملها إلي اللجنة علي أسةاس ربةع سةنوع علةي األقةل وتنتهةي اللجنةة الفنيةة مةن

العمل الوارد أعاله رالل سنتو وثالثة أشهر من تارييف تسلم الطلب من اللجنة .
دور اللجنة
 -0وعلي أساس املبادئ الواردة يف الفقرة (: )3
( أ ) تنظر اللجنة يف تفسةات وخراء اللجنة الفنيةة دوريةاً طبقةاً لاطةر الزمنيةة الةواردة يف الفقةرات الفرعيةة ( )3و
( )8و( )0من الفقرة (( )8ج) من أجل املوافقة علي هذه التفسةات واآلراء وقةد تطلةب اللجنةة الفنيةة أن تةنقح
عملها أو تتوسع يف عملها و  /أو أن تضع أساليب جديدة وملساعدة اللجنة الفنية  ،ينبغي علي اللجنة أن تقةد
أسبابها لطلبات عمل إضايف  ،وكلما كان مالئماً لطلب وضع أساليب بديلة.
( ب ) وعند االنتهاء من مجيع األعمال اةددة يف الفقرات الفرعية ( )00803من الفقةرة ( -8ج) تنظةر اللجنةة
يف النتائج علي أساس ترابطها املنطقي الشامل.
نتائج تنسيق العمل واألعمال التالية
 -1يضةع املةؤمتر الةةوزارع نتةائج تنسةةيق برنةامج العمةةل يف ملحةق باعتبةاره جةةزءاً متكةامالً مةةن هةذا االتفةةاق،
ويضةع املؤمتر الوزارع إطاراً زمنياً لبدء نفاذ هذا امللحق .
ويف نف

الوقت ،ينبغي إيالء العناية للرتتيبات املتعلقة بتسوية النزاعات املتعلقة بالتصنيف اجلمركي.
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امللحق األول
اللجنة الفنية لقواعد املنشأ
املسئوليات
 -3تشمل املسئوليات الدائمة للجنة الفنية ما يلي :
أ  -تدرس ،بناء علي طلب أع عضو يف اللجنة الفنية  ،مشاكل فنيةة دةددة تنشةه رةالل اإلدارة اليوميةة
لقواعد املنشه يف األعضاء وتقد خراء استشارية حبلول مالئمة تقو علي احلقائق املقدمة.
ب  -تقديم املعلومات واملشورة بشهن أع مسائل تتعلق بتحديد منشه السةلعة بنةاء علةي طلةب أع عضةو أو
اللجنة.
ج  -إعداد وتعميم تقارير دورية عن اجلوانب الفنية لتطبيق االتفاق وعن احلالة اليت وصل إليها.
د  -املراجعة السنوية للجوانب الفنية لتنفيذ وتطبيق اجلزئو اللاني واللالث.
 -8متارس اللجنة الفنية املسئوليات األررى اليت تطلبها منها اللجنة.
 -0حتاول اللجنة الفنية االنتهاء من عملها بشهن مسةائل دةددة يف أقصةر مةدة مناسةبة وراصةة املسةائل الةيت
حتال إليها من قبل األعضاء أو اللجنة.
التمثيل
 -1حيق لكل عضو أن ميلل يف اللجنة الفنية  ،و وز لكل عضو أن يسةمي منةدوباً واحةداً أو أكلةر ليمللةوه يف
اللجنة الفنية  ،ويشار إلي العضو اململل يف اللجنة الفنية بعبارة " عضو " اللجنة الفنية  ،و وز ململلي األعضةاء
يف اللجنة التنفيذية أن حيصلوا علي مساعدة مستشةارون يف اجتماعةات اللجنةة الفنيةة ،و ةوز أن حتضةر أمانةة
منظمة التجارة العاملية االجتماعات بصفة مراقب .
* تشررت باالشرتارريف ااتا عاتشاررشنا الفن ر ا اتنا ر اكت اشررشمجاوتكررمارتاررراو

مج ر ا

ررتا ا تالا را اتادومجةا

رتعاتشاشنا ا شاتةا رب تا8991اتا قتا نظت ا جلتشمجاا ا شرا االربوك ر.ا
-4

ةةوز متليةةل أعضةةاء ولةة

التعةةاون اجلمركةةي الةةذين ليسةةوا أعضةةاء يف منظمةةة التجةةارة العامليةةة يف

اجتماعات اللجنة الفنية مبندوب واحد ومناوب واحد أو أكلر وحيضر هؤالء اململلون اجتماعات اللجنة الفنيةة
كمراقبو .
 -7بناء علي موافقة رئي

اللجنة الفنيةة ،

امللحق باعتباره " األمو العا " ) دعوة

ةوز لامةو العةا جمللة

التعةاون اجلمركةي ( يشةار إلية يف هةذا

للو عن احلكومات اليت ليست أعضاء يف منظمة التجةارة العامليةة
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وال أعضةةاء يف ول ة

التعةةاون اجلمركةةي و ةةللو عةةن املنظمةةات الدوليةةة احلكوميةةة واملنظمةةات التجاريةةة

حلضور اجتماعات اللجنة الفنية كمراقبو .
 -6تقد تسميات املندوبو واملناوبو واملستشارين يف اجتماعات اللجنة التنفيذية إلي األمو العا .
االجتماعات
 -1جتتمع اللجنة الفنية كلما دعت احلاجة علي أال تقل اجتماعاتها عن مرة واحدة يف السنة .
اإلجراءات
 -1تنت ب اللجنة الفنية رئيسها وتضع إجراءاتها اخلاصة بها .
امللحق الثاني
اإلعالن املشرتك املتعلق بقواعد املنشأ التفضيلية
 -3إن األعضاء إذ تسلم بهن بعض األعضاء تطبق قواعد منشه تفضيلية  ،تتميز عةن قواعةد املنشةه غةة التفضةيلية،
توافق علي ما يلي :
 -8يف اإلعالن املشرتك هذا  ،تعرّف قواعد املنشه التفضيلية علي أنها تل

القوانو والنظم واألحكا اإلداريةة

ذات التطبيق العا املطبقة من قبل أى عضو لتحديد ما إذا كانت السلع تستحق معاملة تفضيلية مبقتضى نظةم
تعاقدية أو مستقلة تؤدع إلي منح أفضليات تعريفيةة جتةاوز تطبيةق الفقةرة ( )3مةن املةادة ( )3مةن اتفاقيةة جةات
. 3111
 -0توافق األعضاء علي ضمان أن :
أ  -عندما تصدر قرارات إدارية للتطبيةق العةا ينبغةي أن تكةون الشةروط الواجةب اإليفةاء بهةا دةددة علةي حنةو
واضح وال سيما :
" "3يف احلاالت اليت يطبق فيها معيار تغية التصنيف اجلمركي ينبغي لقاعدة املنشه التفضيلية وأع إسةتلناءات
منها أن حتدد البنود والبنود الفرعية يف تصنيف التعريفات اجلمركية اليت تتناودا القاعدة بوضوح.
" "8يف احلاالت الةيت يطبةق فيهةا معيةار النسةبة املئويةة حسةب القيمةة  ،يشةار إلةي طريقةة حسةاب هةذه النسةبة
املئوية يف قواعد املنشه التفضيلية.
" "0يف احلاالت اليت ينص فيها علي معيار عمليات التصنيع أو التجهيز  ،حتدد بدقة العملية اليت متةنح املنشةه
التفضيلي.
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ب  -تكون قواعد املنشه التفضيلية التابعةة دةا علةي أسةاس معيةار إ ةابي  ،ويسةمح بقواعةد املنشةه التفضةيلية الةيت
تبو العناصر اليت ال متنح املنشه التفضيلي ( معيار سلف ) كجزء من توضةيح املعيةار اإل ةابي أو يف حةاالت
فردية عندما ال يكون التحديد اإل ابي للمنشه التفضيلي ضرورياً.
ج  -تنشةةر قوانينهةةا ونظمهةةا وأحكامهةةا القضةةائية وقراراتهةةا اإلداريةةة ذات التطبيةةق العةةا املتعلقةةة بقواعةةد املنشةةه
التفضيلية كما لو كانت ختضع ألحكا الفقرة ( )3من املادة ( )33من اتفاقية جات  3111ومتفقة معها.
د  -أن تصدر  ،بناء علةي طلةب مةن مصةدّر أو مسةتورد أو أع شة ص لدية سةبب ميكةن تحليةره  ،تقييمةات املنشةه
التفضيلي الذع مينح لسلعة ما بهسرع وقت

كن علةي أال يتجةاوز  343يومةاً ،بعةد طلةب هةذا التقيةيم بشةرط

تقديم مجيع العناصر الضرورية ،وتقبةل طلبةات التقيةيم تلة
قبودةةا يف مرحلةةة زمنيةةة الحقةةة وتظةةل تلة
والشروط ،مبةا يف ذلة

التقييمةةات صةةاحلة ملةةدة ثةةال

سةةنوات بشةةرط أن تظةةل الوقةةائع

قواعةد املنشةه التفضةيلية ،الةيت متةت ب نةاء عليهةا ،قابلةة للمقارنةة وعلةي شةرط إرطةار

األطراف املعنية مقدماً ،لن تصبح تل
كما أشة إلي ذل

قبةل أن تبةدأ التجةارة يف السةلعة املعنيةة و ةوز

التقييمات صاحلة عندمةةا يصةدر قةرار يتعةارض مةع التقيةيم يف مراجعةة

يف الفقرة الفرعية (و) ،و تتاح تل

التقييمات عالنية بناء علي أحكا الفقرة الفرعية (ز).

* فيما يتعلق ب الطلبات املقدمة رالل السنة األولي منذ بةدء نفةاذ اتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة  ،يطلةب مةن
األعضاء فقط إصدار هذه التقييمات بهسرع وقت

كن .

ه  -عنةد إدرةال تغةيةات علةي قواعةةد املنشةه التفضةيلية أو إدرةال قواعةد منشةةه تفضةيلية جديةدة أال تطبةق تلة
التغيةات بهثر رجعي كما جاء يف قوانينها أو نظمها ودون إرالل بهذه القوانو والنظم.
و  -يعاد النظر يف أى إجراء تت ذه فيما يتعلق بتحديد منشه تفضيلي فوراً مةن قبةل دةاكم أو إجةراءات قضةائية
أو حتكيمية أو إدارية ،مسةتقلة عةن السةلطات الةيت أصةدرت التحديةد ،والةيت ميكةن أن تةؤثر علةي تعةديل أو
عك

التحديد.

ع  -ت عامل مجيع املعلومات ذات الطابع السرع أو اليت تقد علةي أسةاس سةرع ألغةراض تطبيةق قواعةد املنشةه
التفضيلية بسرية تامة من قبل السلطات املعنيةة ،وال تفشةيها دون تصةريح دةدد مةن األشة ات أو احلكومةات
اليت قدمت هذه املعلومات ،فيما عدا إذا كان ذل

اإلفشاء واجباً يف سياق إجراءات قضائية .

 -1توافق األعضاء علي تزويد األمانة فوراً بقواعد املنشه التفضيلية اخلاصة بها ،مبةا يف ذلة

قائمةة بالرتتيبةات

التفضةةيلية الةةيت تطبقهةةا واألحكةةا القضةةائية والقةةرارات اإلداريةةة ذات التطبيةةق العةةا املتعلقةةة بقواعةةد املنشةةه
التفضيلية سارية املفعول يف تارييف سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية علي العضو املعةين وفضةالً عةن ذلة ،
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توافق األطراف علي أن تقد أع تعديالت علةي قواعةد منشةئها التفضةيلية أو أع قواعةد منشةه تفضةيلية جديةدة
يف أسرع وقت

كن إلي األمانة ،وتعمم األمانة علي األعضاء قوائم املعلومات الواردة إلي األمانةة واملتاحةة

لديها .
اإلتفاق بشأن إجراءات تراخيص اإلسترياد
يشدد هذا اإلتفاق على القواعد اليت

ب علي الدول إتباعها إذا ما جلةهت إلةي اسةت دا نظةا تةراريص أو

أذون االستةاد حبيةث تتةبين هةذه الةدول عمليةة نشةر لكافةة املعلومةات اخلاصةة بكيفيةة احلصةول علةي هةذه
الرتاريص لكي يعرفها كل من يتعامل مةع التجةارة الدوليةة و يتكةون هةذا االتفةاق مةن مثةان مةواد علةي النحةو
التالي:
املادة األولي  :أحكام عامة

وتشةةمل تعريةةف املقصةةود بعبةةارة " تةةرريص االسةةتةاد " علةةي أنة اإلجةةراءات اإلداريةةة املسةةت دمة يف تنفيةةذ
أنظمة تراريص االستةاد ( غة املطلوبةة ألغةراض اجلمةارك ) كشةرط مسةبق لالسةتةاد  ،وضةرورة تطةابق هةذه
اإلجةةراءات علةةي األحكةةا الةةيت تةةنص عليهةةا اتفاقيةةة جةةات  ، 3111وأن تتسةةم باحليةةاد والعدالةةة عنةةد تطبيقهةةا
وضرورة أن تكون معلنة للجميع هيئات وشركات وأفةراد ،وأن تكةون اسةتمارات التجديةد بسةيطة قةدر اإلمكةان
وعد جواز رفض أع طلب جملرد وجود أرطاء بسيطة يف الوثائق ال تغة من البيانات األساسية في .

املادة الثانية  :الرتخيص التلقائي لالسترياد.

وهو ما يقصد ب ترريص االستةاد الذع متنح في املوافقة علي الطلب يف مجيع احلةاالت  ،وتتنةاول املةادة
أيضاً األحكا اخلاصةة الةيت تطبةق علةي إجةراءات الرترةيص التلقةائي ،ووجةوب تقةديم طلةب احلصةول علةي
الرتريص قبل بدء عملية الت ليص اجلمركي علي السلع.
املادة الثالثة  :الرتخيص غري التلقائي لالسترياد

وتعرف إجراءات الرتريص غة التلقائي علي أنهةا تةرريص االسةتةاد الةذع ال يةدرل يف التعريةف الةوارد يف
الفقرة األولي من املادة اللانيةة  ..ووجةوب أن ال يكةون دةذا الرترةيص خثةاراً تقييديةة علةي التجةارة  ،وتوضةح
املادة اللاللة أيضاً احلاالت اليت يست د فيها هذا الرتريص.
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املادة الرابعة  :املؤسسات

وتتناول إنشاء جلنة لرتاريص االستةاد ،تتكون من

للو لكةل األعضةاء ،وختةتص باملسةائل املتعلقةة بتنفيةذ

هذا االتفاق.
املادة اخلامسة  :اإلخطار

وتتناول إرطار األعضاء اليت تضع إجراءات الرتريص أو تغية هذه اإلجراءات رةالل  73يومةاً مةن نشةر هةذه
اإلجراءات واملعلومات الواجب أن يشتمل عليها اإلرطار.
املادة السادسة  :املشاورات وتسوية املنازعات

وتنص علي أن ختضةع المشىاورات وتسىوية المنازعىات فىي أي مسىألة تىؤثر علىي تطبيىق هىذا االتفىاق
ألحكام المادتين الثانيىة والعشةرين مىن اتفاقيىة جىات ، 1994كمىا و ىعها وطبقهىا التفىاهم بشىأن تسىوية
المنازعات
املادة السابعة  :املراجعة

حيث تنص علي قيا اللجنةة مبراجعةة تنفيةذ االتفةاق كلمةا اقتضةت الضةرورة مبةا ال يقةل عةن مةرة واحةدة كةل
عامو وقيا اللجنة بإرطار ول

التجارة يف السلع بالتطورات اليت حدثت رالل فرتة املراجعة.
املادة الثامنة  :األحكام اخلتامية

وهي تل

اليت تتعلق بالتحفظات  ،واملتعلقة بالتشريعات اةلية.

اإلتفاق بشأن الدعم واإلجراءات التعويضية

يتناول هذا اإلتفاق موضوعاً غاية يف األهمية يف التجةارة الدوليةة وهةو موضةوع اإلعانةات والرسةو التعويضةية
واليت تناودةا إتفةاق تفسةة وتطبيةق املةواد ( )7و ( )37و ( )80مةن جةات  ،3116ومييةز هةذا اإلتفةاق بةو ثالثةة
أنواع من اإلعانات :
أ -اإلعانات املمنوع است دامها أو غة املصرح بها  ،وهي اليت توج بهدف زيادة صادرات الدولة مةن سةلعة
معينة عةن طريةق دعةم املصةدر لتمكينة مةن بيعهةا بسةعر أقةل مةن تكلفةة إنتاجهةا ،أو يف حةاالت توجية الدولةة
لالستهالك لتفضيل سلعة دلية على سلعة أجنبية فى السوق اةلى .
ب– اإلعانات القابلة إلختاذ إجراءات فى مواجهتها  ،وهى التةى تزيةد عةن ( )%4مةن قيمةة السةلعة ،وقةد وصةفها
االتفاق بهنها "إعانة ضارة " باملصاحل االقتصادية لدول أررى تتمتع مبيزة نسبية فى إنتاج السلعة املعانة .
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و ب الرجوع عن هذا النوع من اإلعانات ،وإال أصبح من حق الدولة املستوردة أن تلجه إىل فةرض الرسةو
التعويضية املناسبة إلبطال مفعول اإلعانة التى تلقتها السلعة التصديرية .
ج – اإلعانةةات املسةةموح بهةةا ،وهةةى اخلاصةةة بةةدعم األحبةةا

الصةةناعية أو الالزمةةة لتطةةوير بعةةض منةةاطق النمةةو

الصناعى أو املوجهة لدعم البنية التحتية للصناعة .
ويتكون هذا االتفاق مةن إحةدى عشةر جةزءاً تتضةمن أ ثةنو وثالثةو مةادة باإلضةافة إلةي سةبعة مالحةق ،وهةذا
االتفاق يعتحل من االتفاقات بالغةة األهميةة الةيت أمثةرت عنهةا املفاوضةات التجاريةة متعةددة األطةراف نظةراً ألن
موضوع الدعم واإلجراءات التعويضية ميكن است دامها بطريقة تعوق حركة التجارة الدولية .
اجلزء األول  :األحكام العامة
وتتناول املادة األولي تعريف املقصود بالدعم وميت يعتحل الدعم موجوداً ،بينما تتناول املادة اللانية األحكةا
اخلاصة بالت صيص للدعم .
اجلزء الثاني  :الدعم احملظور
تتناول املادة اللاللة أنواع الدعم اةظور وهةو الةدعم احلةالي بإسةتلناء مةا تةنص علية أحكةا االتفةاق بشةهن
الزراعة ،أما املادة الرابعة فتتناول أحكا العالج اخلاصة برفع الةدعم اةظةور وكيفيةة إجةراء املشةاورات يف
هذا الصدد.
اجلزء الثالث  :الدعم القابل الختاذ إجراء
وتتنةةاول املةةادة اخلامسةةة يف هةةذا اجلةةزء توضةةيح اآلثةةار السةةلبية الةةيت

ةةب أن ال يسةةببها أى عضةةو لاعضةةةاء

اآلرةةرين  ،وأمةةا املةةادة السادسةةة فتقةةد تعريف ةاً ل" اإلضةةرار اخلطةةة" الةةذع ميكةةن أن يسةةبب الةةدعم لاعضةةاء
اآلررين  ،وأما كيفية معاجلتها وإزالة هذه األَضرار فتتناول املادة السابعة ( العالج ) هذه األحكا .
اجلزء الراب  :الدعم الغري قابل الختاذ إجراء.

وتقد املادة اللامنة تعريفاً دذا الدعم ،وتوضح حاالت الدعم اليت تعتحل غة قابلة الختاذ إجراء ،أما املةادة
التاسعة فتتناول أحكا املشاورات وسبل العالج املررص بها .
اجلزء اخلامس  :اإلجراءات التعويضية
وتتناول املادة العاشرة األحكا اخلاصة بتطبيق املادة السادسةة مةن اتفاقيةة جةات  3111بينمةا حتةدد املةادة
احلادية عشرة أحكا بدء اإلجراءات والتحقيق الالحق ،ومدى دقةة وكفايةة الةدليل الةذع يقدمة عضةو لتحليةر
بدء التحقيق ثم حتدد املادة اللانية عشرة إجراءات اإلثبةات  ،ثةم تتنةاول املةادة اللاللةة عشةرة أسةلوب إجةراء
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املشاورات بو األعضاء قبل وأثناء وبعد فرتة التحقيق ،وحتدد املادة الرابعة عشرة كيفية حساب مقةدار الةدعم
علةةي أسةةاس الفائةةدة املتحققةةة للمتلقةةي للةةدعم ،أمةةا املةةادة اخلامسةةة عشةةرة فتتنةةاول كيفيةةة حتديةةد الضةةرر ،
واملقصود بالضةرر هةو وقةوع ضةرر مةادى للصةناعة اةليةة أو تهديةد بضةرر مةادى أو إعاقةة ماديةة إلقامةة هةذه
الصناعة ،ثم تتناول املادة السادسة عشةرة تعريةف الصةناعة اةليةة ،أمةا املةادة السةابعة عشةرة فتتنةاول أحكةا
التدابة املؤقتة واحلاالت اليت يسمح فيهةا باختةاذ هةذه التةدابة وشةروط اختاذهةا ،ثةم تتنةاول املةادة اللامنةة
عشرة أحكا التعهدات وكيفية وحاالت قبول التعهد بإلغاء الدعم أو اخلدمة أو تعليق خثاره .
وتةةبو املةةادة التاسةةعة عشةةرة الكيفيةةة الةةيت يةةتم بهةةا فةةرض الرسةةو التعويضةةية وحتصةةيلها ،بينمةةا تتنةةاول املةةادة
العشرون األحكا املتعلقة بةاألث ر الرجعةي وجةواز فةرض رسةو مقابلةة بةهثر رجعةي علةي املةدة الةيت مت رالدةا
تطبيق التدابة املؤقتة إن وجدت ،أما مدة الرسةو التعويضةية والتعهةدات وإعةادة النظةر فيهةا فتتنةاول املةادة
احلادية والعشةرون توضةيح أحكامهةا وتتنةاول املةادة اللانيةة والعشةرون إجةراءات اإلرطةار العةا وشةرح اختةاذ
القرار والبيانات الواجةب أن حيتوى عليها اإلرطار العا  ،سواء كةان إرطةاراً بقةرار نهةائي أو أولةي إ ةابي أو
سلف ،أو إرطاراً بفرض تدابة مؤقتة أو إرطاراً بإنتهةاء التحقيةق أو إيقةةاف  ،وتتنةاول املةادة اللاللةة والعشةرون
كيفية إعادة النظر أما القضاء .
اجلزء السادس  :النواحي املؤسسية.

تبو أحكا املادة الرابعة والعشرين األمور املتعلقة بإنشاء جلنةة الةدعم والرسةو التعةةويضية واديئةات الفرعيةة
وفريق اخلحلاء الدائم وارتصاصات ومسئوليات كل منهم.
اجلزء الساب  :اإلخطار والرصد
املادة اخلامسة والعشرون تتناول أحكا اإلرطارات اليت يقدمها األعضاء بشهن الدعم واملةةوعد الةذع

ةب

أن تقةةد في واملعلومات الواجب أن حيتويهةا اإلرطةار ،وتتنةاول املةادة السادسةة والعشةرون موضةوع الرقابةة
وقيةةا اللجنةةة بدراسةةة اإلرطةةارات والتقةةارير املقدمةةة مبوجةةب املةةادة السةةابقة يف كةةل اجتمةةاع عةةادى دةةذه
اللجنة .
اجلزء الثامن  :البلدان النامية األعضاء
توضح املادة السابعة والعشرون كيفية توفة معاملة راصة وتفضيلية للبلدان النامية األعضةاء يف منظمةة التجةارة
العاملية ،نظةةراً ألن الدعم ميكن أن يلعب دوراً هاماً يف برامج التنمية االقتصادية دذه البلدان النامية.
اجلزء التاس  :ترتيبات مؤقتة
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تتناول املادة اللامنة والعشرون الحلامج احلاليةة للةدعم وفةرتة سةريانها ،بينمةا تتنةاول املةادة التاسةعة والعشةرون
األحكا اخلاصة بالتحول إلي اقتصاد السوق بالنسبة لاعضاء الذين ميرون مبرحلة التحول االقتصاد السوق.
اجلزء العاشر  :تسوية املنازعات
توضح املادة اللالثون أن أحكا املادتو اللانية والعشةرين واللاللةة والعشةرين مةن اتفاقيةة اجلةات  3111كمةا
وضعها ويطبقها التفاهم بشةةهن تسةوية املنازعةات تنطبةق علةى املشةةاورات وتسةوية املنازعةات مبقتضةى االتفةاق
احلالي ،إال كان هناك نص على غة ذل

هنا.

اجلزء احلادي عشر  :أحكام ختامية
تتناول املادة احلادية واللالثون إجراءات التطبيق املؤقت  ،ثم تتناول املادة اللانية واللالثون بقية األحكةا
اخلتامية األررى.
أما مالحق هذا االتفاق فتشمل امللحق األول الذع يشمل القائمة اإليضاحية لدعم التصدير  ،وامللحق اللاني
يشةةمل املبةةادئ التوجيهيةةة بشةةهن اسةةتهالك املةدرالت يف عمليةةة اإلنتةةاج ،ويشةةمل امللحةةق اللالةةث املبةةادئ
التوجيهيةةة لتحديةةد نظةةم رد الرسةةو البديلةةة الةةيت تعتةةحل دعةةم تصةةدير  ،وامللحةةق الرابةةع يوضةةح كيفيةةة حسةةاب
إمجالي الدعم حبسةب القيمةةة ،ويتنةاول امللحةق اخلةام

إجةراءات مجةع املعلومةات عةن اإلضةرار اخلطةة،

وامللحق السادس يشمل إجراءات التحقيقات يف املوقع تنفيذاً ألحكةا الفقةرة ( )7مةن املةةادة ( ،)38وأرةةاً
حيدد امللحق السابع البلةدان الناميةة األعضةاء املشةار إليهةا يف الفقةرة اللانيةة (أ) مةن املةادة ( ،)86ويةتم هةذا
التحديد بناءاً علي خرر بيانات صادرة من البن

الدولي عن إمجالي الناتج القومي للفرد .

اإلتفاق بشأن الوقاية
وفقاً ملا تضمنت املادة ( )31من االتفاقية العامة للتعريفات والتجةارة  ،3116فإنة حيةق للعضةو أن يت ةذ إجةراءاً
وقائياً بغرض محاية صناعة دلية معينة من الزيادة غة املتوقعةة ملنةتج معةو بطريقةة تسةبب ضةرراً جسةيماً دةذ
الصناعة ،وهذا اإلجراء الوقائي قد يتملل يف زيادة الرسو اجلمركية املقررة علي هذه السةلعة أو فةرض قيةود
كمية حبيث ال يسمح لالستةاد بهكلر من الكميات املصرح بها ،ولكن يف املقابل،

ب أن يةتم ذلة

بشةروط

:
 أن يتم فرض القيود على مجيع الدول دون متييز . -أن يكون من حق الدول التى تتعرض لقإجراء الوقائى باحلصول على تعويض أو اختاذ إجراءات مقابلة.
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ونعلم جيداً أن جوالت املفاوضات التجارية قد نتج عنها ختفيف الكلة من القيود التجارية

ا دفع الكلة مةن

الدول الكحلى إىل است دا حقها فى املادة ( ،)31وإزاء صعوبة شروط هذه املادة  ،فقد جله كلة من الدول
إىل است دا قيود مشابهة من رةالل اتفاقةات ثنائيةة  ،ويطلةق علةى هةذه اإلجةراءات "القيةود التطوعيةة" أو "
املناطق الرمادية " ألنها تقع بو املسموح ب وفقا للمادة (( )31األبيض) وامل الف إلتفاقية اجلات (األسةود) ،
ويسعى االتفاق إىل إزالة هذه القيود التطوعية أو املناطق الرمادية ،كما أدرجت فقرة راصة بانتهاء إجةراءات
الوقاية وأى إجراء

اثل معمةول بة  ،وقةت درةول االتفةاق حيةز النفةاذ،

ةب العمةل علةى اتسةاق مةع هةذا

االتفاق أو إلغائ رالل أربع سنوات تلى درول االتفاق املنشل ملنظمة التجارة العاملية حيز التنفيذ فى نفة
الوقت فإن مجيع إجةراءات الوقايةة التةى اختةذت طبقةا للمةادة ( )31مةن االتفاقيةة العامةة للتعريفةات والتجةارة
(، )3116

ب إنهاؤها بعد مثانى سنوات تلى تارييف تطبيقها فى البداية أو مخ

سةنوات تلةى تةارييف درةول

االتفاق املنشل ملنظمة التجارة العاملية حيز التنفيذ  ،أيهما أقرب ويضع االتفاق اشةرتاطات لتحقيقةات الوقايةة،
تتضمن اإلرطار العا لالستماع وسائل مناسةبة أرةرى للةدول األعضةاء لتقةديم الةدالئل والةحلاهو وفةى حالةة
الظةةروف احلرجةةة  ،ميكةةن أن يفةةرض إجةةراء وقايةةة مؤقةةت بنةةاءا علةةى تقريةةر أوىل للضةةرر اجلسةةيم  ،وفةةرتة هةةذا
اإلجراء

ب أال تتجاوز مائتى يو ولتحقيق ذل

والرقابة علي مت إنشاء "جلنة الوقاية" ملراعةاة تنفيةذ أحكةا

اإلتفاق واإلشراف علي .
وحتدد املادة األولي من هذا االتفاق األحكا العامة دذا االتفاق بينمةا تتنةاول املةادة اللانيةة شةروط تطبيةق
العضو لتدابة الوقاية علي منتج معو ،واملادة اللاللة ختتص بهحكا التحقيق الذع ميكن للسلطات امل تصةة
لدى العضو أن جتري وضرورة اةافظة علي سرية املعلومات اليت دا طابع السرية ،أما املادة الرابعة فتتناول
حتديةةد الضةةرر اخلطةةة سةةواء مةةا وقةةع منة أو يف حةةاالت التهديةةد بوقةةوع هةةذا الضةةرر ،ويقصةةد بالضةةرر اخلطةةة
ألغراض هذا االتفاق " اإلضعاف الكلي الكبة يف مركز صناعة دلية معينة " بينما تعرف التهديةد بةاخلطر علةي
أن " الضرر وشي

الوقوع " و ب أن يتم إثبات ذل

بوقائع وأدلة دةددة ،ولةي

وةرد ادعةاء أو تكهةن أو

احتمال بعيد احلدو  ،وتتوىل املادة اخلامسة إيضةاح كيفيةة تطبيةق تةدابة الوقايةة واملةادة السادسةة تتنةاول
أحكا تدابة الضمانات املؤقتة ،وحتدد املةادة السابعة مدة تطبيق هذه التدابة املؤقتة وأحكا إعادة النظةر
فيها ،أما املادة اللامنة فتوضح مستوى التنةازالت وكافةة االلتزامةات األرةرع ،وختةتص املةادة التاسةعة بهحكةا
تطبيةق تةةدابة الوقايةةة لةةدى األعضةاء مةةن الةةدول الناميةةة ،واملةةادة العاشةرة توضةةح األحكةةا اخلاصةةة بالتةةدابة
السابقة والعمل علي إيقافها تطبيقاً ألحكا املادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات  ،3116واملادة احلادية عشةرة
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تتناول التةدابة اةظةور تطبيقهةا وضةرورة إلغاؤهةا ،وتتنةاول املةادة اللانيةة عشةرة اإلرطةار والتشةاور ،واملةادة
اللاللة عشرة توضح أحكا املراقبة اليت تقو بها جلنة الوقاية التابعة جمللة

التجةارة يف السةلع ،وأمةا املةادة

الرابعة عشرة واألرةة فتتناول حتديد كيفية تسةوية املنازعةات واالرتالفةات بةو األعضةاء الناشةئة عنةد تطبيةق
هذا االتفاق .
وملحق بهذا االتفاق ملحقاً يتناول اإلستلناء الذع تناولت املادة احلادية عشرة فقرة (.)8

امللحق ( 2ب)
اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات
هةذه االتفاقيةةة يعتةةحل مضةةمونها مةةن املوضةةوعات اجلديةةدة املسةةتحدثة علةةي املفاوضةةات التجاريةةة متعةةددة
األطراف  ،وقد متت صياغتها رالل دورة أوروجواع للمفاوضات التجارية متعددة األطراف وتعتحل علةي جانةب
كبة من األهمية راصةً يف ظل التقد التكنولوجي الكبة الذع يسود العاا كل يف اآلونة األرةةة واالتسةاع
ادائل لنطاق اخلدمات اليت ا تعد كمةا كانةت يف السةابق دصةورة باحلةدود اجلغرافيةة بةو الةدول  ،وإمنةا
أصبح تداودا بو الدول  ،اآلن  ،مهلوفاً وأمراً عاديةاً  ،وتتكةون االتفاقيةة مةن تسةعة وعشةرين مةادة تقةع يف سةتة
أجزاء وملحق بها مثان مالحق .
اجلزء األول  :النطاق والتعريف
وتتناول املادة األولي حتديد نطاق هذه االتفاقية باإلجراءات الةيت يت ةذها األعضةاء والةيت مةن شةهنها أن
تؤثر علي التجارة يف اخلدمات  ،أما تعريف " التجارة يف اخلدمات " فيقصد ب ألغراض هةذه االتفاقيةة عمليةة
توريد اخلدمة إلي عضو خرر  ،ويقصد بة " اإلجراءات اليت يت ةذها األعضةاء " تلة
السلطات احلكومية املركزية أو اإلقليمية أو اةليةة  ،وكةذل

اإلجةراءات الةيت تت ةذها

املت ةذة مبعرفةة األجهةزة غةة احلكوميةة  ،أمةا

تعبة " اخلدمات " فيشمل كافة اخلدمات يف كل القطاعات بإستلناء ما يتم توريده يف " إطار
احلكومية " وهذا يعين أى ردمة تةةورد علي أساس غة جتارع أو بدون تناف

ارسة السةلطة

مع واحد أو أكلر مةن مةوردع

اخلدمة.
اجلزء الثاني  :االلتزامات العامة
وتتناول املادة اللانية كيفية معاملة الدول األكلر رعاية فيما يتعلةق بةاإلجراءات الةيت تشةملها هةذه االتفاقيةة ،
بينما تتناول املادة اللا للة موضوع الشفافية  ،ثةم املةادة اللاللةة مكةرر وتتنةاول أحكةا اإلعةالن عةن املعلومةات
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السرية وتنص علةي أنة ال يوجةد يف هةذه االتفاقيةة مةا يفةرض علةي أع عضةو تقةديم معلومةات سةرية ميكةن أن
يؤدع اإلعالن عنها إلي إعاقة تنفيذ القوانو أو أع أضرار من أع نوع .
وختتص املادة الرابعة بزيادة مشاركة البلةدان الناميةة مةن رةالل االلتزامةات اةةددة املتفةاوض عليهةا بةو
كافة األعضاء  ،أما املادة اخلامسة فتتنةاول موضةوع التكامةل االقتصةادع  ..حيةث توضةح أن هةذه االتفاقيةة ال
متنع أع عضو من أن يكون أو أن يدرل يف اتفاق لتحرير التجارة يف اخلدمات بشرط تغطية االتفاقيةة لقطةاع
كبة  ،وأن تتضمن إلغاء مجيع أنواع التمييز بةو األطةراف  ،وتسةتكمل املةادة اخلامسةة مكةرر أحكةا اتفاقةات
تكامل أسواق العمل  ،وتتناول املادة السادسة القواعد واإلجراءات اةليةة وتتضةمن تعهةد األعضةاء بتقةديم
التزامات دددة  ،حيث

ب علي كل عضو أن يضمن إدارة اإلجةراءات ذات التطبيقةات العامةة والةيت تةؤثر

بطبيعتهةا علةةي التجةةارة يف اخلةدمات بطريقةةة مناسةةبة وحياديةة  ،وتتنةةاول املةةادة السةابعة " أحكةةا االعةةرتاف "
حيث

وز لعضو أن يعةرتف بةالتعليم أو اخلةحلة املكتسةبة أو املتطلبةات املسةتوفاة أو بالشةهادات الةيت مينحهةا

عضو خرر  ،وتتناول املادة اللامنة أحكا " االحتكارات واملوردون الوحيدون لل دمات " حيةث جتيةز أحكةا
هذه املادة جملل

التجةارة يف اخلةدمات أن يطلةب إلةي العضةو الةذع أنشةه مةورداً احتكاريةاً خلدمةة مةا  ،أو

أداره  ،أو أجازه  ،أن يقد معلومات دددة بشهن عمليات يف هذا الشهن .
وتتناول املادة التاسعة أحكا " املمارسةات التجاريةة ملةوردع اخلةدمات " والةيت قةد حتةد مةن التنةاف

 ،أو

تقيد من التجارة يف اخلدمات  ،وتتناول املادة العاشرة " إجراءات الوقاية الضرورية أو الطارئة " حبيث تستند
إلي مبدأ عد التمييز  ،وسوف تعقد مفاوضات متعددة األطراف  -حسب نص هةذه املةادة يف ذلة

احلةو -

بشهن هذه اإلجراءات  ،وتدرل نتائج هذه املفاوضات حيز التنفيذ بعد ما ال يزيد عن  0سنوات من تارييف بةدء
نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العاملية .
وتتناول املادة احلاديةة عشةرة األحكةا اخلاصةة باملةدفوعات والتحةويالت الدوليةة  ،وعةد جةواز فةرض قيةود
عليها لقاء عمليات جتارية  ،وتتناول املادة اللانيةة عشةرة القيةود اخلاصةة حبمايةة ميةزان املةدفوعات وجةواز أن
يعتمد العضو أو يبقي قيوداً علي التجارة يف اخلدمات  ،إذا ما واج صعوبات رطةة يف ميزان املةدفوعات أو
صعوبات مالية أو رارجية  ،ولكن يشرتط يف هذه القيود - :
(  ) 3أال متيز بو األعضاء .
(  ) 8أن تتوافق مع النظا األساسي لصندوق النقد الدولي.
(  ) 0أن تتجنب إحلاق الضرر غة الضرورع باملصاحل التجارية واالقتصادية واملالية ألع عضو خرر .
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(  ) 1أال تتجاوز ما هو ضرورع ملعاجلة الظروف املبينة يف الفقرة ( ) 3بعالي .
(  ) 4أن تكون مؤقتة وأن يتم تصفيتها علي مراحل مع حتسن الوضع املذكور يف الفقرة ( )3بعالي .
وكل ذل

مع إرطار ول

التجارة يف اخلدمات فوراً بهية قيود تعتمد أو تستبقي مبوجب الفقةرة ( )3بعالية ،

وتتنةةةاول املةةةادة اللاللةةةة عشةةةرة األحكةةةا اخلاصةةةة باملشةةةرتيات احلكوميةةةة  ،واملةةةادة الرابعةةةة عشةةةرة ختةةةتص
باإلستلناءات العامة  ،واليت تشمل جواز تطبيق إجراءات بغرض محاية اآلداب العامةة والنظةا العةا  ،ومحايةة
احلياة أو الصحة البشرية وضمان االمتلال للقوانو واألنظمة  ،بينما تتناول املادة الرابعة عشرة مكةرر مةا يتعلةق
باإلستلناءات األمنية  ،وتتناول املةةادة اخلامسة عشرة األحكا اخلاصة " بالةدعم " وضةرورة جتنةب خثةاره علةي
التجارة يف اخلدمات .
اجلزء الثالث  :االلتزامات احملددة
تتناول املادة السادسة عشةرة األحكةا اخلاصةة "بالنفةاذ إلةي األسةواق " واإلجةراءات الةيت تت ةذها األطةراف
األعضاء يف هذا الشهن  ،وتتناول املادة السابعة عشةرة " املعاملةة الوطنيةة " ثةم تتنةاول املةادة اللامنةة عشةرة "
أحكا االلتزامات اإلضافية ".
اجلزء الراب  :التحرير التدرجيي
تتناول املةادة التاسةعة عشةرة " إجةراءات التفةاوض بشةهن االلتزامةات اةةددة " بهةدف رفةع مسةتوع التحريةر
تدر ياً  ،وتتناول املادة العشرون " جداول االلتزامات اةددة " وضةرورة أن يسةجلها كةل عضةو يف جةدول
رات ب  ،أما املادة احلادية والعشرون فتتناول كيفية " تعديل اجلداول " .
اجلزء اخلامس  :أحكام مؤسسية
تتناول املادة اللانيةة والعشةرون إجةراءات " التشةاور " بةو األعضةاء ومةع ولة

التجةةةارة يف اخلةدمات ،

بينما تتناول املادة اللاللة والعشرون كيفية " تسوية املنازعات " بو األعضاء  ،وتوضح املادة الرابعة والعشةرون
مها " ول

التجارة يف اخلةدمات " واملةةادة اخلامسة والعشرون توضح كيفية " التعةاون الفةين " أمةا املةادة

السادسة والعشرون فتتعلق بة " العالقة مع املنظمات األررى " ملل األمم املتحدة ووكاالتها املت صصة .
اجلزء السادس  :أحكام ختامية
تتناول املادة السابعة والعشرون أحكا " احلرمان من املزايا " واحلاالت اليت ميكةن ألع عضةةةو أن يةرفض
منح مزايا هذا االتفةاق  ،وتتنةاول املةادة اللامنةة والعشةرون " تعةاريف " بعةةض املصةطلحات الةواردة يف هةذه
االتفاقية  ،أما املادة التاسعة والعشرون فتتناول " مالحق " هذا االتفةاق وهةي ملحةق بشةهن " اإلسةتلناءات مةن
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املادة اللانية "  ،وملحق بشهن " انتقةال األشة ات الطبيعةيو املةوردين لل ةدمات " مبوجةب هةذا االتفةاق ،
وملحق بشهن " رةدمات النقةل البحةرع " وملحةق بشةهن " اخلةدمات املاليةة " وملحةق ثةان بشةهن " اخلةدمات
املالية "  ،وملحق رات " باملفاوضات بشهن رةدمات النقةل البحةرع "  ،وملحةق بشةهن " االتصةاالت " واتفةاق
رات " باملفاوضات بشهن االتصاالت األساسية ".

امللحق ( 2ج)
إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
ا تكن إتفاقية اجلات  3111هي بداية االهتما مبوضوع محاية حقوق امللكية الفكرية ولكن العاا تعامةل
مةةع هةةذه احلقةةوق يف كةةلة مةةن اةافةةل واالجتماعةةات واالتفاقيةةات  ،ففةةي رومةةا عةةا  3173مت توقيةةع اتفةةاق
حلماية األداء واإلنتاج الفين واإلذاعي  ،ثم تهسي

منظمة الويبو (  )WIPOومقرها جنيف بسويسةرا سةنة 3176

مبوجب إ تفاقية الويبو وتفويض من الةدول األعضةاء فيهةا لتعزيةز محايةة امللكيةة الفكريةة عةحل العةاا عةن سةبيل
التعاون بو الدول ومع سائر املنظمات الدولية  ،ثم يف باري

عا  3110وقع عدد من الةدول إتفةاق حلمايةة

امللكية الصناعية تاله إتفاق حلماية املصنفات األدبية والفنية عا  3117يف برن  ،ثةم مت توقيةع إتفاقيةة محايةة
امللكية الفكرية للدوائر املتكاملة عا .3111
وقد طالبت الواليات املتحدة األمريكية يف جولة طوكيو وجولة أورجةواع بةإدراج موضةوع امللكيةة الفكريةة
كهحد املوضوعات األساسية يف مفاوضات التجارة  ،وقوبل هذا الطلب بةرفض وترارةي الةدول األوروبيةة

ةا

دفع الواليات املتحدة بالتهديد باالنسحاب من املفاوضات بل وفرض رسو علةي الةواردات األوروبيةة يعةادل
ضعفي الرسو السارية خنذاك  ، ،وعنةد العةودة للمفاوضةات يف رتةا جولةة أورجةواع  ،وافقةت الةدول األوربيةة
ودول العةةاا علةةي اعتبةةار موضةةوع محايةةة امللكيةةة الفكريةةة مةةن املوضةةوعات األساسةةية وكانةةت إتفاقيةةة محايةةة
حقوق امللكية الفكرية أحد أهم مقررات جولة أوروجواع.
لقد رغبت الدول الصناعية املتقدمة يف أن تتصد ى للمشةاكل الةيت تتعةرض دةا اقتصةادياتها مةن جةراء انتهةاك
حقوق امللكية الفكرية واليت تبللورت يف :
أوال  :حةةاالت الغةةه التجةةارى وتقليةةد العالمةةات التجاريةةة وسةةرقة األعمةةال الفنيةةة واألدبيةةة والعلميةةة وبةةراءات
االررتاع .
وتنتشر هذه الظواهر على وج رات فى دول شرق خسةيا حيةث جنةد أنشةطة صةناعية كاملةة تقةو علةى تقليةد
العالمات التجارية الدولية  ،وعلى األرةص فةى صةناعات املالبة
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والسةاعات واألجهةزة اإللكرتونيةة والسةيارات

واألفةةال السةةينمائية والتلفزيونيةةة ،

ةةا يرتتةةب علي ة تعةةريض أصةةحاب العالمةةات التجاريةةة األصةةلية فةةى الةةدول

الصناعية املتقدمة للعديد من اخلسائر املادية واملعنوية .
ثانيا  :عد وجود محاية قانونية يف الوضع السابق إلتفاقية اجلات وبالتالي عد القةدرة علةى تعةويض أصةحاب
حقوق امللكية الفكرية تعويضاً عادالً فى حالة تعرضهم لسرقة العالمات التجارية أو تقليدها .
ثاللةةا  :رضةةوع األعمةةال واملصةةنفات األدبيةةة والفنيةةة األجنبيةةة للعديةةد مةةن القيةةود حتةةى ال تنةةاف

األعمةةال

واملصنفات األدبية والفنية الوطنية  ،وعلى األرص فى ميادين األنشطة السينمائية والتلفزيونية .
نص
إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
رغبةً من الدول يف :
* ختفيض التشوهات والعراقيل اليت تعوق التجارة الدولية .
* تشجيع احلماية الفعالة واملالئمة حلقوق امللكية الفكرية .
* ضمان أال تصبح التدابة واإلجةراءات املت ةذة لتنفيةذ حقةوق امللكيةة الفكريةة حةواجز يف حةد ذاتهةا أمةا
التجارة املشروعة .
اتفقت الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية علي توقيةع اتفاقيةة اجلوانةب املتصةلة بالتجةارة مةن حقةوق
امللكية الفكرية  ،ويعتحل هذا من املوضوعات اجلديدة يف وال االتفاقةات التجاريةة  ،وتتكةون هةذه االتفاقيةة
من ثالثة وسبعون مادة مقسمة علي النحو التالي :
اجلزء األول  :أحكام عامة ومبادئ أساسية
ويشمل مثانية مواد ،تتعلق املادة ( )3بطبيعة ونطاق االلتزامات ،وحتةدد املقصةود بعبةارة " امللكيةة الفكريةة "
بهن يشمل مجيع فئات امللكية الفكريةة املنصةوت عليهةا يف األقسةةا مةن ( )3إلةي ( )6مةن اجلةزء اللةاني مةن
هةةذه االتفاقيةةة ،وتوضةةح املةةادة ( " )8املعاهةةدات املحلمةةة بشةةهن امللكيةةة الفكريةةة " ضةةرورة التةةزا البلةةدان
األعضاء مبراعةةاة أحكا املواد من ( )3حتى ( ،)38واملادة ( )31مةن معاهةدة بةاري

( ،)3176وأنة ال تنةتقص

هةذه االتفاقيةة مةةن االلتزامةات املرتتبةة علةةي معاهةدة بةاري  ،معاهةةدة بةرن ،معاهةدة رومةةا ،ومعاهةدة امللكيةةة
الفكرية فيما يتصل بالدوائر املتكاملة ،أما املادة ( )0فتتنةاول " املعاملةة الوطنيةة " مبةا يوضةح التةزا كةل مةن
البلدان األعضاء مبنح مواطين البلدان األررى األعضاء معاملة ال تقل عن تلة

الةيت متنحهةا ملواطنيهةا فيمةا

يتعلةةق حبمايةةة امللكيةةة الفكةةةرية ،مةةع مراعةةاة اإلسةةتلناءات املوضةةحة باملعاهةةدات املةةذكورة بعالي ة  ،وتتنةةاول

238

املةادة ( " )1املعاملة اخلاصة حبق الدولة األولي بالرعايةة " حيةث تنةةص علةي أن ميةزة أو تفضةيل أو امتيةاز أو
حصةانة مينحها بلد عضو ملواطين بلةد خرةةر

ةب أن متةنح فةوراً ودون أى شةروط ملةواطين مجيةع البلةدان

األعضاء األررى  ،مع بعض اإلستلناءات من هذا االلتزا توضحهةا علي وج التحديد أحكا هذه املادة .
وتةةنص املةةادة ( " )4االتفاقيةةات املتعةةددة األطةةراف بشةةهن اكتسةةاب احلمايةةة أو اسةةتمرارها " علةةي  :انطبةةاق
االلتزامةةات املنصةةوت عليهةةا يف املةةواد السةةابقة علةةي اإلجةةراءات املنصةةوت عليهةةا يف االتفاقيةةات املتعةةددة
األطراف املحلمة حتت رعاية املنظمة العاملية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقةوق امللكيةة الفكريةة أو
استمرارها  ،وختتص املادة ( )7بهحكا " االنقضاء " بينما توضح املةادة ( " )6األهةداف " املرجةوة مةن هةذه
االتفاقية واملادة ( )1تتناول " املبادئ " األساسية لتنفيذ هذه االتفاقية .
اجلاازء الثاني  :املعايري املتعلقة بتوفري حقوق امللكية الفكرية ونطاقها واستخدامها
ويتكون هذا اجلزء من مثانية أقسا بيانها علي النحو التالي :
القسم األول  :حقوق املؤلف واحلقوق املتعلقة بها .

ختةةتص املةةادة ( )1بهحكةةا " العالقةة مةةع معاهةةدة بةةرن " والتةةزا األعضةةاء مبراعةةاة األحكةةا الةةيت تةةنص عليهةةا
املواد من ( )3حتى ( )83من معاهدة برن وملحقها ،وتوضح سريان محاية حقوق املؤلف علي النتةاج  ،ولةي
علي وةرد األفكةار أو اإلجةراءات أو أسةاليب العمةل أو املفةاهيم الرياضةية  ،ثةم تتنةاول املةادة ( )33األحكةا
اخلاصة بة " برامج احلاسب اآللي وجتميع البيانات " حيث تتمتع هذه الةحلامج سةواء كانةت بلغةة اآللةة أو لغةة
املصةةدر باحلمايةةة باعتبارهةةا أعمةةاالً أدبيةةة وفقةاً ملعاهةةدة بةةرن  ،وينطبةةق هةةذا أيضةاً علةةي البيانةةات اجملمعةةة أو
املواد األررى إذا كانت تشكل رلقاً فكرياً من جراء االنتقةاء أو الرتتيةب بطريقةة معينةة ،وتتنةاول املةادة ()33
األحكا اخلاصة بة " حقوق التهجة " حيث تلتز البلةدان األعضةاء مبةنح املةؤلفو  -لةحلامج احلاسةب اآللةي
واألعمال السينيمائية  -حق إجازة أو حظر تهجة أعمادم  ،األصلية املتمتعة حبقةوق الطبةع أو النسةيف املنتجةة
عنها  ،تهجةاً جتارياً للجمهور  ..وحتدد املادة ( " )38مدة احلماية " لعمل مةن األعمةال علةي أسةاس خرةر غةة
مدة حياة الش ص الطبيعي ال تقةل عةن  43سةنة إعتبةاراً مةن نهايةة السةنة الةيت أجيةز فيهةا نشةر هةذا العمةل  ،أو
إعتباراً من إنتاج العمل يف حالة عد وجود ترريص بالنشر  ،ثةم توضةح املةادة ( " )30القيةود واإلسةتلناءات "
مةةن احلقةةوق املطلقةةة علةةي بعةةض احلةةاالت  ،أمةةا املةةادة ( )31فتتنةةاول أحكةةا " محايةةة املةةؤدين ومنتجةةي
التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة ".
القسم الثاني  :العالمات التجارية
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تتناول املادة ( " )34املواد القابلة للحمايةة " وتوضةح أنة تعتةحل أى عالمةة أو وموعةة عالمةات تسةمح بتمييةز
السلع واخلدمات اليت تنتجها منشهة ما عدا تل

اليت تنتجها املنشست األررى صاحلة ألن تكون عالمة جتاريةة

 ،وتوضح املادة ( )37أحكا " احلقوق املمنوحةة " لصةاحب العالمةة التجاريةة املسةجلة بةاحلق املطلةق  ،أمةا
املادة ( )36فتوضح " اإلستلناءات " من احلقوق الناشئة عةن العالمةات التجاريةة  ،واملةادة ( )31حتةدد " مةدة
احلمايةةة " مبةةا ال يقةةل عةةن سةةبع سةةنوات للتسةةجيل األول  ،ويكةةون تسةةجيل العالمةةة قةةابالً للتجديةةد ملةةرات غةةة
دددة  ،وختةتص املةادة ( )31بهحكةا " متطلبةات اسةت دا العالمةة التجاريةة " بينمةا تتنةاول املةادة (" )83
املتطلبات األررى " الست دا العالمة التجارية.
القسم الثالث  :املؤشرات اجلغرافية
توضةةح املةةادة ( )88أحكةةا " محايةةة املؤشةةرات اجلغرافيةةة " حيةةث تعتةةحل املؤشةةرات اجلغرافيةةة هةةي تلةة
املؤشرات اليت حتدد منشةه سةلعة مةا يف أراضةي بلةد عضةو أو منطقةة أو موقةع يف تلة

األراضةي حةو تكةون

النوعية أو السمعة أو السمات األررى دذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلي منشهها اجلغةرايف وتتنةاول املةادة
( )80أحكا " احلماية اإلضافية للمؤشرات اجلغرافية فيما يتعلةق بةاخلمور واملشةروبات الروحيةة " حيةث يلتةز
األعضاء بتوفة الوسائل القانونية ملنع است دا املؤشرات اجلغرافية اليت حتدد منشه اخلمور لتسةمية اخلمةور
الةةيت ا تنشةةه يف األمةةاكن الةةذع تشةةة إلي ة املؤشةةرات اجلغرافيةةة ،أمةةا املةةادة ( " )81املفاوضةةات الدوليةةة -
اإلستلناءات " فتةنص علةي موافقةة البلةدان األعضةاء علةي الةدرول يف مفاوضةات تهةدف إلةي زيةادة احلمايةة
املمنوحة للمؤشرات اجلغرافية مبوجب املةادة ( )80والتةزا ولة

اجلوانةب املتصةلة بالتجةارة مةن حقةوق

امللكية الفكرية باستمرار مراجعة تطبيق أحكا هذا القسم.
القسم الراب  :التصميمات الصناعية
تتناول املادة ( )84إيضاح " شةروط مةنح احلمايةة " للتصةميمات الصةناعية األصةلية أو اجلديةدة الةيت أنتجةت
بصةةورة مسةةتقلة  ،أمةةا املةةادة ( )87فتتنةةاول أحكةةا " احلمايةةة " لصةةاحب التصةةميم الصةةناعي املتمتةةع باحلمايةةة
وتنص علي دوا مدة احلماية ملا ال يقل عن عشرة سنوات  ،امللحق ( 3ج).

القسم اخلامس  :براءات االررتاع
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حتدد املادة ( " )86املواد القابلة للحصول علي براءات االررتاع " واملادة ( )81حتدد " احلقوق املمنوحة
" لصاحب براءة االررتاع  ،أما املادة ( )81فتوضح " شروط التقةد بطةالت احلصةول علةي بةراءة االرةرتاع "
بينما حتدد املادة ( )03حاالت " اإلسةتلناءات مةن احلقةوق املمنوحةة " مبوجةب بةراءة ارةرتاع بشةرط عةد
تعارض هذه ا إلستلناءات مع االسةت دا العةادع للةحلاءة  ،وأن ال ختةل باملصةاحل املشةروعة لصةاحب الةحلاءة
وتوضح املةادة ( " )03االسةت دامات األرةرى بةدون احلصةول علةي موافقةة صةاحب احلةق " واملةادة (" )08
اإللغاء واملصادرة " وإتاحة فرصة النظر أما القضاء يف أى قرار بإلغاء أو مصادرة احلق يف براءة االررتاع ثةم
تنص املةادة ( " )00مةدة احلمايةة " علةي أنة ال

ةوز أن تنتهةي هةذه املةدة قبةل  83سةنة مةن تةارييف التقةد

بطلب احلصول علي الحلاءة  ،واملادة ( )01تتعلق بإحكا " براءات اررتاع العملية الصةناعية  :عةبء اإلثبةات
".
القسم السادس  :التصميمات الت طيطية (الرسةةومات الطبوغرافية ) للدوائر املتكاملة
حتةةدد املةةادة ( " )04العالقةةة مبعاهةةدة امللكيةةة الفكريةةة اخلاصةةة بالةةدوائر املتكاملةةة " حيةةث توافةةق الةةدول
األعضاء علي منح احلماية دذه التصميمات وفقاً ألحكةا املةواد مةن ( )8إلةي ( )6واملةادة ( )38واملةادة ()37
من معاهدة امللكية الفكرية  ..فيما يتعلق بالدوائر املتكاملة  ،وتوضح املةادة ( " )07نطةاق احلمايةة " واملةادة
( )06حتدد " األفعال اليت ال تستلز احلصةول علةي تةرريص مةن صةاحب احلةق " بينمةا حتةدد املةادة (" )01
مدة احلماية املمنوحة " مبا ال يقل عن  33سنوات من تارييف التقد بطلب التسجيل.
القسم الساب  :محاية املعلومات السرية
تتناول املادة ( " )01ضمان احلماية الفعالة للمنافسة " والتزا البلدان األعضاء حبماية املعلومات السرية.
القسم الثامن  :الرقابة علي املمارسات غة التنافسية يف الرتاريص التعاقدية .
تتناول املادة ( )13أحكا هذه الرقابة .
اجلزء الثالث  :إنفاذ حقوق امللكية الفكرية
ويتكون هذا اجلزء من مخسة أقسا علي النحو التالي :
القسم األول  :االلتزامات العامة

241

وتوضح املادة ( )13هذه االلتزامات اليت تلتةز الةدول األعضةاء بهةا لضةمان إشةتمال قوانينهةا علةي إجةراءات
النفاذ املنصوت عليها يف هذا اجلزء لتسهيل اختاذ تدابة فعالة ضد أى تعد علي حقوق امللكية الفكرية الةيت
تغطيها هذه االتفاقية وأن تكون هذه اإلجراءات منصفة وعادلة.
القسم الثاني  :اإلجراءات واجلزاءات املدنية واإلدارية
تتناول املادة ( " )18حتديد اإلجراءات املنصفة والعادلة " وختتص املادة ( )10بتوضيح األحكا اخلاصة بةة "
األدلة " اليت يقدمها طرف إلثبات مطالبات  /أما املادة ( )11فتتعلق بهحكا " أوامر اإلنذار القضائي " وتوضةح
املادة ( " )14التعويضات " املستحقة لصاحب احلق عن الضرر الذع حلةق بة بسةبب التعةدع علةي حقة  ،ثةم
تتناول املادة ( )17أحكا " اجلزاءات األررى "  ،أما املادة ( )16فتتناول " حق احلصول علةي املعلومةات "
ثم املادة ( )11وختتص بة " تعويض املدعي علي " واملادة ( )11تنص علةي أنة

ةب أن تتفةق " اإلجةراءات

اإلدارية " مع مبادئ معادلة من حيث املضمون للمبادئ املنصوت عليها يف هذا القسم.
القسم الثالث  :التدابة املؤقتة
وتوضح أحكا املادة ( )43أحكا هذه التدابة فتنص علي أن للسلطات القضائية صالحية اختاذ تدابة مؤقتةة
وفوريةة وفعالةةة ملنةع حةةدو

تعةد علةةي أع حةق مةةن حقةوق امللكيةةة أو للحفةاظ علةةي األدلةة ذات الصةةلة بهةةذا

التعدع  ،دون أن يشرتط علم الطرف اآلرر بهذه التدابة .
القسم الراب  :املتطلبات اخلاصة فيما يتصل بالتدابة احلدودية
تتناول املةةادة ( )43أحكا " إيقاف اإلفراج عن السلع من جانب السلطات اجلمركية " لتمكو صاحب احلةق
الذع لدية أسةباب مشةروعة مةن التقةد بطلةب كتةابي للسةلطات  -إداريةة أو قضةائية  ، -وتتنةاول املةادة ()48
أحكا " التطبيق " الذع تلز صاحب احلق يف تقةديم أدلةة كافيةة إلقنةاع السةلطات امل تصةة بوجةود تعةدع
واضةةح علةةي حقةةةوق امللكيةةةة الفةةةكرية لصةةاحب احلةةق  ،أمةةا املةةادة ( )40فتتعلةةق بةةة " الضةةمانات أو الكفةةاالت
املعادلة " اليت حيق للسةلطات امل تصةة أن تطلةب مةن املةدعي تقةدميها مبةا يكفةي حلمايةة املةدعي علية ،
واملادة ( )41تتعلق بة " اإلرطار بوقف اإلفراج عن السلع " وضرورة إرطار كل من املستورد واملتقةد بطلةب
وقف اإلفراج علي الفور بقةرار وقةف اإلفةراج عةن السةلع  ،أمةا املةادة ( )44فتحةدد " مةدة إيقةاف اإلفةراج عةن
السلع " واملادة ( )47حتدد كيفية " تعويض مستورد السلع وصاحبها " بالتعويض املناسب عن أع أضرار تلحةق
بهم رالل فرتة االحتجاز اخلاطل للسلع  ،واملادة ( )46حتدد " حق املعاينة واحلصول علةي معلومةات " دون
اإلرالل حبماية املعلومات السرية  ،واملةادة ( )41تتنةاول " اإلجةراءات الةيت تت ةذ بةدون طلةب " وتقةو بهةا
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السةلطات امل تصةة مةن تلقةاء نفسةها  ،أمةا املةادة ( )41فتتنةاول أحكةا " اجلةزاءات " الةيت توقعهةا السةلطات ،
واملادة ( )73تتناول األحكا اخلاصة بة " الواردات قليلة الشهن " ملل الكميات الضئيلة من السلع ذات الصةبغة
غة التجارية واليت ترد ضمن أمتعة املسافرين أو يف طرود صغةة.
القسم اخلامس  :اإلجراءات اجلنائية
توضح املادة ( )73التزا البلد ان األعضةاء بفةرت تطبيةق اإلجةراءات والعقوبةات يف حةاالت التقليةد املتعمةد
للعالمات التجارية املسجلة أو انتحال حقوق املؤلف علي نطاق جتارع .
اجلزء الرابا  :اكتساب حقوق امللكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من اإلجراءات التـي تـؤثر يف
أطراف العالقة..
وتتناول أحكا هذه احلقوق املادة ( )78حيث جتيز للبلدان األعضاء أن تشةرتط الكتسةاب أو اسةتمرار حقةوق
امللكية الفكرية أن تكون هذه اإلجراءات والشكليات متسقة مع أحكا هذه االتفاقية.
اجلزء اخلامس  :منع املنازعات وتسويتها
تتناول املةادة ( )70أحكةا " الشفافية " ،واملةادة ( )71أحكةا كيفيةة " تسةوية املنازعةات " وفقةاً ألحكةا هةذه
االتفاقية.
اجلزء السادس  :الرتتيبات اإلنتقالية ..
حتدد املادة ( )74عد التزا أع من البلدان األعضةاء بتطبيةق أحكةا هةذه االتفاقيةة قبةل إنتهةاء فةرتة زمنيةة
مدتها سنة واحةدة تاليةة لتةارييف نفةاذ اتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة ،و ةوز ألع مةن هةذه البلةدان أن يةؤرر
التطبيق لفرتة زمنية أررى مدتها أربع سنوات ،وحتدد املادة ( )77األحكةا اخلاصةة بةة " أقةل البلةدان منةواً "
نظراً لقإحتياجات واملتطلبات اخلاصة دذه البلدان والعقبات اإلدارية واالقتصةادية واملاليةة الةيت تعةاني منهةا،
وتعطي هذه املادة لتل

الدول فرتة زمنية قدرها  33سنوات من تةارييف التطبيةق يف املةادة السةابقة ال تطبةق

رالدةا أحكةا هةةذا االتفةاق ،أمةا املةةادة ( )76فتوضةح سةبل" التعةةاون الفةين"بةو البلةةدان األعضةاء املتقدمةةة
واألعضاء النامية وأقل البلدان منواً.
اجلزء الساب  :الرتتيبات املؤسسية  ،األحكام النهائية ..
حتةةدد املةةادة ( )71مسةةئوليات " ولة

اجلوانةةب املتصةةلة بالتجةةارة مةةن حقةةوق امللكيةةة الفكريةةة " وتتنةةاول

املادة ( )71األحكا اخلاصة بة " التعاون الدولي " بغرض إلغةاء التجةارة الدوليةة يف السةلع الةيت تتعةدى علةي
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حقةوق امللكيةةة الفكريةةة ،أمةةا املةادة ( )63فتتنةةاول " محايةةة املةةواد القائمةة حاليةاً " يف تةةارييف تطبيةةق االتفةةاق
احلالي ،وتتناول املادة ( )63إجراءات" املراجعة والتعديل" اليت يقو بها ول

اجلوانب املتصلة بالتجارة

من حقوق امللكية الفكرية وجواز إحالة التعديالت إلي املؤمتر الوزارى.
وختتص املادة ( )68بة " التحفظات" ،بينما تنص املادة (" )60اإلستلناءات األمنية" علي أن ال يوجد يف هذه
االتفاقية مةا يفسةر علةي أنة يلةز أع مةن البلةدان األعضةاء الناميةة بتقةديم معلومةات يعتةحل اإلفصةاح عنهةا منافيةاً
ملصاحل األمنية األساسية ،أو مينع هذا البلةد مةن اختةاذ إجةراءات يعتحلهةا ضةرورية حلمايةة هةذه املصةاحل أو
اختاذ أع إجراء يتسق مع االلتزامات اليت يقةررها ميلاق األمم املتحدة لصون األمن والسال الدوليو.
امللحق الثاني
وثيقة تفاهم بشأن القواعد واإلجراءات التي حتكم تسوية املنازعات
ميلل نظا فض املنازعات أحةد األدوات ادامةة الالزمةة لتةدعيم النظةا التجةارى الةدولي  ،وقةد نةتج عةن
دورة أورجواى عدد من القواعد واإلجراءات اليت تسرى على مجيع اإلتفاقيات التى أنبلقت عن إتفاق إنشةاء
منظمة التجارة العاملية  ،والتى أنشهت "هيئة تسوية املنازعات" واملنوط بها
وأيضا وال

ارسة صةالحيات اجمللة

العةا

وجلان االتفاقات املشار إليها إن اإلجةراءات اجلديةدة تؤكةد علةى أهميةة إجةراء مشةاورات بةو

الدول األعضاء بغية الوصول إىل حل النزاع.
لقد نصت املادة األولي من هذه الوثيقة " النطاق والتطبيق " علي أن تطبق القواعد واإلجراءات الواردة بهةا
علي املنازعات اليت تتم وفق أحكا التشاور وتسوية املنازعةات الةواردة يف االتفاقيةات املدرجةة يف امللحةق
( )3من هذه الوثيقة ،ويشار إليها يف هذه الوثيقة بعبارة " االتفاقات املشمولة " وتسرع أيضاً علي أحكا اتفةاق
إنشاء منظمة التجارة العاملية ،وتطبق أيضاً رهناً بهية قواعد وإجراءات راصة أو إضافية بشةهن تسةوية املنازعةات
ترد يف االتفاقةات املشةمولة اةةددة يف امللحةق ( )8دةذه الوثيقةة وعنةد وجةود رةالف يف األحكةا تكةون
األولوية للقواعد واإلجراءات اخلاصة واإلضافية ،وتوضةح املةادة اللانيةة " إدارة التفةاهم " أحكةا إنشةاء جهةاز
تسوية املنازعات مبوجب هذه الوثيقة وحتدد ارتصاصةات ومسةئوليات وتوقيتةات اجتماعاتة أمةا املةادة اللاللةة
فتتنةةاول " األحكةةا العامةةة " اخلاصةةة بتسةةوية املنازعةةات ،واملةةادة الرابعةةة تتنةةاول أحكةةا " املشةةاورات " بةةو
األعضاء وكيفيةة إجراؤهةا ومةيت يةتم اللجةوء لفريةق التحكةيم ،وتتنةاول املةادة اخلامسةة " املسةاعي احلميةدة،
والتوفيق  ،والوساطة " اليت يتم اختاذها طواعية إذا وافق عليها أطةراف النةزاع ،أمةا املةادة السادسةة فت ةتص
بكيفية " إنشاء فرق التحكيم " بينما حتدد املادة السابعة " ارتصاصات فرق التحكيم " واملةادة اللامنةة تتعلةق
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بة " تكوين فرق التحكيم " واملادة التاسعة توضح " اإلجراءات يف حالة تعدد الشكاوى " حيث توضةح إمكةان
تشكيل فريق حتكيم واحد لدراسة احلاالت اليت يطلب فيها أكلر من عضو تشكيل فريةق حتكةيم خبصةوت أمةر
واحد  ،وتتناول املادة العاشرة ما يتعلق بة " األطراف اللاللة " حيث توجب هذه املادة أن يؤرةذ يف االعتبةار
كلياً مصاحل أطراف النزاع ومصاحل أع أعضاء أررى دا صلة بالنزاع ،أما املادة احلادية عشرة فتحدد " وظيفةة
فرق التحكيم " بهنها مساعدة جهاز تسوية املنازعات علي االضطالع مبسئوليات مبوجب هذه الوثيقةة ،وتتنةاول
املادة اللانية عشرة " إجراءات فرق التحكيم " وهي تل
رالل ذل

اإلجراءات املدرجة بامللحق ( )0ما ا يقرر الفريةق

 ،وتتناول املادة اللاللة عشرة " حق طلب احلصول علي املعلومات " لكل فريق حتكةيم ،وختةتص
ب أن تتمتع بها مداوالت فرق التحكةيم وتقاريرهةا وأن تتضةمن

املادة الرابعة عشرة بهحكا " السرية " اليت

التقارير خراء خمتلف األعضاء دون ذكر أمساء ،وتتناول املادة اخلامسةة عشةرة مةا خيةتص بةة " مرحلةة املراجعةة
املؤقتة " ثم تتناول املادة السادسة عشرة كيفية " اعتماد تقارير فرق التحكيم " بعةد مةرور  83يومةاً علةي األقةل
من تعميمها علي األعضاء إلعطائهم الوقت الكةايف لد راسةة هةذه التقةارير  ،وختةتص املةادة السةابعة عشةرة بةة "
أحكا املراجعة رالل االستئناف " وهو ما خيتص ب جهاز االستئناف الةدائم الةذع يقةو بإنشةائ جهةاز تسةوية
املنازعات ويعو أعضائ ملدة أربع سنوات ويتكون مةن أشة ات دةم مكانةة رفيعةة ورةحلة sواسةعة يف وةال
القانون والتجار ة الدولية مع توفة الدعم اإلدارع والقةانوني الالزمةو ،علةي أن تةوفر نفقةات هةذا اجلهةاز مةن
ميزانية منظمة التجارة العاملية وفقاً ملقايي

يعتمةدها اجمللة

العةا بنةاءاً علةي توصةيات مةن جلنةة امليزانيةة

واملالية واإلدارة  ،ثم حتدد املادة اللامنة عشرة كيفية " االتصال مع فريق التحكيم أو جهاز االستئناف " حيث
ال

وز إجراء أع اتصاالت من طرف واحد مع جهاز االستئناف ،ومعاملة املذكرات املقدمة للفريةق أو للجهةاز

علي أنها سرية  ،وتتناول املادة التاسعة عشرة أحكا " توصيات فريق التحكيم وجهاز االستئناف " وكيفية تنفيةذ
ما جاء فيها ،أما املادة العشرون فتحدد " اإلطار الزمين لقةرارات جهةاز تسةوية املنازعةات " ،ثةم تتنةاول املةادة
احلادية والعشرون أحكا " مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات " اليت يصدرها جهاز تسةوية املنازعةات ،وتتنةاول
املادة اللانية والعشرون أحكا " التعويض وتعليق التنازالت " واليت تعتحل إجراءات مؤقتة تتةاح يف حالةة عةد
تنفيةةذ التوصةةيات والقةةرارات رةةالل فةةرتة زمنيةةة معقولةةة  ،وتةةبو املةةادة اللاللةةة والعشةةرون كيفيةةة " تعزيةةز النظةةا
املتعدد األطراف " واملادة الرابعةة والعشةرون توضةح " إجةراءات راصةة باألعضةاء مةن البلةدان األقةل منةواً "
نظراً للوضةع اخلةات بهةذه البلةد ان  ،وضةرورة

ارسةة األعضةاء لضةبط الةنف

اإلجراءات تشمل عضواً من أقل البلدان منواً .

245

عنةد إثةارة أمةور مبوجةب هةذه

وتتناول املادة اخلامسة والعشرون إجراءات " التحكيم " كوسيلة بديلة من وسائل تسوية املنازعةات  ،وميكةن
اللجوء إليها ميت وافق طرفا النزاع  ،وتتنةاول املةادة السادسةة والعشةرون " الشةكاوى غةة املنتهكةة مةن النةوع
املوصوف يف الفقةرة (( )3ب) مةن املةادة ( )80مةن اتفاقيةة جةات  ، " 3111والةيت ال

ةوز لفريةق التحكةيم أو

جهاز االستئناف أن يصدر قرارات أو توصيات فيها إال يف احلاالت اليت يعتحل فيها أطةراف النةزاع أن مثةة منفعةة
عائدة ل بطريق مباشر أو غة مباشر  ،وأيضاً تتناول هذه املادة " الشكاوى من النةوع املوصةوف يف الفقةرة ()3
(ج) من املادة ( )80من اتفاقية جات 3111وأرةاً تتناول املادة السابعة والعشرون حتديد " مسةئوليات األمانةة
" ومنها تقديم املساعدة لفرق التحكيم و /أو لاعضاء ،وقيامها بعقد دورات تدريبية راصة يف وال إجةراءات
و ارسات تسوية املنازعات.
امللحق الثالث
آلية مراجعة السياسة التجارية

إن اددف من وضع خلية إستعراض السياسة التجارية هو زيادة إلتزا مجيع الدول األعضاء بالقواعد والضةوابط
والتعهدات املقررة مبوجب اإلتفاقات التجارية املتعددة األطراف ،وبالتةاىل فةى تسةية عمةل النظةا التجةارى
الدولي عن طريق زيادة شفافية السياسات واملمارسات التجارية لاعضاء وفهمها فهماً صحيحاً حيث يقو هةذا
اجلهاز بإستعراض السياسات واملمارسات التجارية جلميع األعضاء بصورة دورية ،فيقو كل عضةو بإعةداد تقريةر
كامل عن

ارسات التجارية ويرسل إلي جهاز املراجعةة الةذع يكلةف األمانةة العامةة بة بإعةداد تقريةر إسةتناداً

إىل املعلومات املتاحة لدي وإلي املعلومات اليت يقدمها العضو ويتم بعد ذل

نشر هذه التقارير وإرسةادا إىل

املؤمتر الوزارى للعلم مبا جاء بها .
ويقو بعد ذل

املدير العا للجهاز بإعداد تقرير سنوع يدرج فية األنشةطة الرئيسةية ملنظمةة التجةارة العامليةة

ويحلز مسائل السياسات املهمة التى تؤثر على النظا التجارى .
ويتناول هذا امللحق يف الفقرة (أ) من حتديد األهداف املرجوة من خلية استعراض السياسة التجارية يف :
 -3اإلسةةها يف زي ةادة التةةزا مجيةةع األعضةةاء بالقواعةةد والضةةوابط والتعهةةدات مبوجةةب االتفاقةةات التجاريةةة
املتعددة األطراف .
 -8وسيلة لتحقيق فهم وتقدير لكامل نطاق السياسات واملمارسات التجارية جلميع األعضاء .
 -0مراعاة االحتياجات االقتصادية والتنموية للعضو املعين وسياسات وأهداف .
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وتتنةةاول الفقةةرة (ب) موضةةوع الشةةفافية اةليةةة ،حيةةث توضةةح اعةةرتاف األعضةةاء باألهميةةة الراس ة ة للشةةفافية
اةلية يف اختاذ القرارات احلكوميةة فيمةا يتعلةق بالسياسةات التجاريةة سةواء بالنسةبة القتصةاديات األعضةاء أو
للنظا التجارع متعدد األطراف .
وتتناول الفقرة (ج) إجراءات االستعراض ،حيث يتم إنشاء جهاز الستعراض السياسةة التجاريةة يقةو باسةتعراض
دورع للسياسةةات واملمارسةةات التجاريةةة جلميةةع األعضةةاء ويكةةون التكةةرار الةةدورع حسةةب نسةةبة تةةهثة األعضةةاء
امل ةةتلفو علةةي عمةةل نظةةةةا التجةةارة الةةدولي ،وتقسةةم التجمعةةات التجاريةةة العامليةةة إلةةي كيانةةات مسةةتقلة (
اجملموعة األوروبية = كيان واحد ) وتتعرض لالستعراض مرة كل عامو مللةها ملةل الكيانةات األربعةة الكةحلع،
أما الكيانات األررع (  37كيان ) فيتم االستعراض دا مرة كل أربع سنوات ،وبالنسبة لباقي األعضاء مةرة كةل 7
سنوات ،وميكن حتديد فةرتات أطةول مةن ذلة

بالنسةبة للةدول األعضةاء األقةل منةواً ،أمةا الفقةرة (د) فتتنةاول

أحكا تقديم التقارير اليت يقدمها األعضاء إلي جهةاز اسةتعراض السياسةة التجاريةة ،وضةرورة أن يشةتمل التقريةر
وصفاً كامالً للسياسات واملمارسات التجارية اليت يتبعها األعضاء  ،وحيرر هذا التقرير وفقاً للنموذج املتفةق علية
لدع اجلهاز .
وتتناول الفقرة (هة) األحكا اخلاصة بالعالقة مع أحكا ميزان املةدفوعات يف اتفاقيةة جةات  ، 3111واالتفةاق
العا بشهن التجارة يف اخلدمات  ،حيث يعرتف األعضاء باحلاجةة إلةي ختفيةف األعبةاء علةي احلكومةات الةيت
ختضع ملشاورات كاملة مبوجب أحكا ميزان املدفوعات.
وحتدد الفقرة (و) كيفية تقييم " اآللية " الذع

ري اجلهاز بعد ما ال يزيد عن  4سةنوات مةن بةدء تنفيةذ اتفاقيةة

منظمة التجارة العاملية  ،وتقديم نتائج هذا التقييم إلي املؤمتر الوزارى.
وأرةاً تتعلةق الفقةرة (ز) بةة " العةرض الشةامل للتطةورات يف البيئةة التجاريةة الدوليةة " يقةو اجلهةاز بإعةداده ،
ويكون مصةحوبا بتقريةر سةنوع مةن املةدير العةا يةدرج بة األنشةطة الرئيسةية ملنظمةة التجةارة العامليةة  ،ويةحلز
املسائل ادامة اليت تؤثر علي النظا التجارع .
امللحق الرابع
االتفاقيات التجارية متعددة األطراف
اتفاق التجارة فى الطائرات املدنية
اتفاق املشرتيات احلكومية
اتفاق منتجات األلبان
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اتفاق حلو األبقار
وهذه االتفاقيات مت التوصل إليها فى نهاية جولة طوكيو  ،ومتلل ثالثة اتفاقات لقطاعات معينة فى السةلع وهةى
الطائرات املدنيةة ومنتجةات األلبةان وحلةو األبقةار وتهةدف إىل مزيةد مةن التحريةر بصةفة عامةة وضةمان أسةعار
منتجات األلبان وحلو األبقار .
أما بالنسبة التفاق املشرتيات احلكومية  ،فهو يستهدف وجةود منافسةة دوليةة فةى عمليةات املشةرتيات احلكوميةة
التى تزيد قيمتهةا عةن حةد معةو ( 34333وحةدة سةحب راصةة) مةع إلغةاء التشةريعات التةى حتةابى املنتجةات
الوطنية مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل اخلدمات كذل

.

وبةةالنظر إىل رصوصةةية هةةذه االتفاقةةات األربعةةة  ،فةةإن االنضةةما ملنظمةةة التجةةارة العامليةةة ،ال يشةةمل بالضةةرورة
االنضما إىل هذه االتفاقات األربعة ،ويبقى لكل دولة عضةو حريةة التوقيةع عليهةا أو االمتنةاع عةن ذلة

 ،علةى

رالف االتفاقات األررى التى نتجت عن دورة أورجواى .

الباب الثالث
مفاوضات تسهيل التجارة الدولية
الفصل األول
مفهوم ومعني تيسري التجارة الدولية
إن تعريف مصطلح " تيسة التجارة العاملية " ميكن تناول ألغراض هذا املوضوع من أكلر من منظور.

املنظور اللغوي:
مصطلح تيسة التجةارة يف اللغةة اإلجنليزيةة Trade Facilitationوهةو يعةين جعلةها أكلةر سةهولة ،أكلةر تطةوراً
ومبعدالت أكحل حيث أن كلمة )  ( facilitationتعين املساعدة علةى التقةد
).)forward
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make easy, promote, help

ويعين هذا أن تسهيل التجارة وتيسةها ميكن القيا ب من رالل:
 تطوير وحتديث البنية التحتية لشبكة النقل واملواصالت بصورة عامة.
 تطوير وإصالح الطرق اليت متر عحلها التجارة.
 تطوير وحتديث املوانيء واملطارات واملنافذ احلدودية واملعابر التجارية.

املنظور التقليدي:
تسهيل التجارة هي عملية أو وموعة عمليات تهدف إىل ترشيد األنظمة املطبقة على حركة التجةارة الدوليةة،
مبعنى تبسيط وتنسيق إجراءات التجةارة الدوليةة واملسةتندات املطلوبةة دةا ،واملقصةود بةاإلجراءات التجاريةة
كافةةة األنشةةطة ،والعمليةةات ،واإلشةةرتاطات الةةيت تةةرتبط بالتحصةةيل ،وتقةةديم املسةةتندات ،واإلتصةةال وتشةةغيل
البيانات ،املطلوبة حلركة البضائع يف التجارة الدولية.
وهةةذا التعريةةف يغطةةي عةةدد كةةبة مةةن املوضةةوعات و األنشةةطة ذات العالقةةة بالتجةةارة الدوليةةة ملةةل :إجةةراءات
الةواردات والصةةادرات ،إجةةراءات النقةل ،الةةدفع (التمويةةل) ،التةهمو وغةهةةا مةةن اإلجةراءات املاليةةة املتعلقةةة
مبرونة عملية تدفق البضائع ،وبالتالي فإن هذا التعريف يتضمن البيئة اليت تتم فيها املبادالت التجاريةة وبصةفة
راصة ما يلي-:
 إنتظا البيئة واحلاجة إىل تنسيق املعاية املطبقة مبا يتفق واملعةاية الدوليةة لتحقيةق التعامةل األفضةل مةع
األسواق.
 اخلفض يف التكاليف التجارية.
 إلغاء املعوقات اليت تعوق الدفع (التمويل) والتهمو على البضائع موضوع التجارة (ملل :قيود احلظر علةى
تغية العمالت األجنبية ،التهمو بقيم ددودة للتسليم من الباب إىل الباب).
 إلغاء املعوقات والقيود أما املنشست الصغةة واملتوسطة للدرول يف األسواق اجلديدة.
املنظور الشامل:
ميكن ببساطة تعريف مصطلح تسهيل التجارة الدولية بهنة املعيةار،أو وموعةة املعةاية الةيت تهةدف إىل زيةادة
إنتاجية " التكلفة  -الفعالية ” لعمليات التبادل التجارع الدولي.
وبالضةرورة فةةإن زيةةادة إجةةراءات تسةةهيل التجةةارة سةةوف ينةةتج عنهةةا حتسةةو وتطةةوير النمةةو االقتصةةادع للةةدول،
وحتسو ظروف املنافسة للمنتجو بهةذه الةدول ،بينمةا يف الوقةت نفسة تضةمن لكةل دولةة أن دةا احلةق فةى
محاية نفسها من األنشطة التجارية غة املشروعة.
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وهذا هو السبب الذع دفع منظمة التجةارة العامليةة إىل أن تطلةب مةن كةل دولةة مةن الةدول األعضةاء قائمةة
الت فيضةةات التعريفيةةة ،والةةيت تسةةتفيد منهةةا كافةةة الةةدول  .........ويرتتةب عليهةةا بطريةةق مباشةةر زيةةادة كةةبةة يف
معدالت التبادل التجارع الدولي.
إن عملية تسهيل التجارة الدولية ميكن أن تسةهم بشةكل مباشةر يف رفاهيةة املسةتهل
،ولي

يف أع مكةان يف العةاا

هذا من قبيل الكلمات النظرية اليت تهتي يف سياق احلديث عن موضوع اقتصادع أو جتةارع بقةدر مةا

هو واقع ميكن أن نراه  ،ولتوضيح ذل

نسوق امللال التالي :

هب أن رجل أعمال لدية مليون دوالر يريد أن يستلمرها يف صفقة جتارية (بو دولتو) ليحقق ربح قةدره 33
 ، %وبفرض أن الصفقة قد تستغرق شهراً كامالً من العمل بدءاً من اإلتفاق مع املورد األجنف و وصول البضائع
وإنه اء اإلجراءات اجلمركية عنهةا ،ثةم نقلةها وتصةريفها يف األسةواق وأرةةاً مجةع حصةيلة البيةع واألربةاح ،مبةا
يعين ان هذا الرجل قد حصل على درل شهرع قدره مائةة ألةف دوالر مةن هةذه العمليةة يف إطةار
التجارة العادية والسارية يف ظل ظروف األداء التجارع قبل التطوير وقبل

ارسةات

ارسة أع عملية حتةديث لتسةهيل

التجارة الدولية ،وبفرض أن اإلدارة اجلمركية يف هذا البلد (بلد االستةاد) قد قامت بعملية تطوير ذاتي لكةي
تسهم يف عملية تسهيل التجارة الدولية ،أسفرت عن ختفيض الزمن الالز لقإفراج عن البضائع من مخسةة عشةر
يوماً إىل مخسة فقط ،فهذا يعين أن هذا املستلمر ميكنة أن يقةو بةلال

عمليةات جتاريةة رةالل شةهرين بةدالً

من عمليتو فقط ،وهو ما يعين حتقيق ألرباح قدرها مائة ومخسون ألف دوالر شهرياً بدالً من مائة ألف دوالر
يف الوضع السابق ،وهو ما يضمن ثبات األسعار يف أقل تقدير إن ا يةؤدع إىل رفضةها بسةبب زيةادة األربةاح
الةةيت تتحقةةق يف ظةةل نف ة

الظةةروف التجاريةةة بعةةد أن قامةةت اجلمةةارك بتطةةوير ذاتهةةا ورفةةض زمةةن اإلفةةراج

اجلمركي .
لقد بدأ است دا مصطلح تيسة التجارة الدولية يف أروقة منظمة التجارة العامليةة منةذ أضةيفت مفاوضةات "
تسهيل التجارة " إىل أجندة منظمة التجةارة العامليةة فةى ديسةمحل  3117ملواكبةة سياسةة اإلصةالح االقتصةادع
العاملي ،حيث كان على جدول أعمال املؤمتر الوزارع األول الذع عقةد يف سةنغافورة موضةوعات مطروحةة
كلةة وصل عددها إىل أكلر من  83بنداً مشلةت " مشةكلة احلقةوق االجتماعيةة ،النمةو االقتصةادع والتجةارع،
الفرت والتحديات اليت تواج دمج االقتصاد ،معاية العمالة املركزيةة املعروفةة دوليةاً ،مشةكلة تهمةيه الةدول
الفقةة ،دور منظمةة التجةارة العامليةة ،االتفاقةات اإلقليميةة ،القبةول باملنظمةة ،إتفةاق تسةوية املنازعةات ،تنفيةذ
اتفاقةةات املنظمةةة ،القةةوانو والتشةةريعات ،الةةدول النامية،الةةدول الفقةةةة ،املنسةةوجات واملالبة
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 ،التجةةارة والبيئةةة،

اخلدمات واملفاوضات ،إتفاق تكنولوجيا املعلومات واملواد الصةيدلية ،برنةامج العمةل وجةدول األعمةال الةدارلي،
اإلستلمار واملنافسة ،الشفافية يف املشرتيات احلكومية ،وأرةاً موضوعات تسهيل التجارة الدولية.

إال أن ا يتم التعامل معها بصورة رمسية إال عندما اختذ اجملل

العا ملنظمة التجارة العامليةة قةراراً يف شةهر

يوليو  8331ببدء املفاوضات اخلاصة بتيسة التجارة كهحد الوظائف األساسية ملنظمة التجارة العاملية.
وبالفعل بدأ اجملل

العا للمنظمة عقد عدد من اإلجتماعةات لبحةث كافةة اآلليةات والسةبل الةيت تةؤدع إلةي

تيسة التجارة الدوليةة ،وقةد كةان مةن الالفةت للنظةر أن الوفةود الةيت اجتمعةت دةذا الغةرض ضةم العديةد منهةا
للو عن اإلدارات اجلمركية دذه الدول من بو أعضائها وهو األمر الذع سةاهم إىل حةد كةبة يف واقعيةة
هذه املفاوضات وجناحها يف الوصول إىل خليات عملية ميكن من رالدا لقإدارات اجلمركيةة املسةاهمة بقةدر
كبة يف عملية تيسة التجارة الدولية ،ويتضمن ما يسمي مبلف يوليو قرار اجملل

العةا للمنظمةة مةا يشةة إىل

أن :
" بهدف تفعيل املساعدات الفنيةة وبنةاء القةدرات وبهةدف ضةمان تضةامن أكلةر ،فةإن الةدول األعضةاء باملنظمةة
عليها دعوة اجلهات الدوليةة املعنيةة ملةل :صةندوق النقةد الةدولي ومنظمةة اجلمةارك العامليةة ومنظمةة التعةاون
االقتصادع والتنمية ومؤمتر األمم امل تحدة للتنمية والتجةارة والبنة

الةدولي بهةدف تةبين جهةود متضةامنة يف

هذا الشهن ".وهو ما يشة يف لف صريح إىل دعوة الدول الغنية واجلهةات املاحنةة إىل تقةديم كةل املسةاعدة
والدعم للدول النامية لتتمكن اإلدارات اجلمركية بها من تفعيل وتنفيذ خليات تيسة التجارة الدولية بها.
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الفصل الثاني
حماور العمل
يف مفاوضات تسهيل التجارة مبنظمة التجارة العاملية
لقد وضعت املنظمة ثالثة داور أساسية تدور حودا املفاوضات بو الدول األعضاء باملنظمةة لتفعيةل عمليةة
تسهيل التجارة الدولية ،وقد كانت املناقشات يف بدايةة األمةر قاصةرة علةى أعضةاء الوفةود باملنظمةة ،وهةم يف
األصل من العاملو يف مكاتب التمليل التجارع واملفوضو من قبل وزارات التجارة يف بالدهم ،ولةي
بينهم مةن لدية رةحلة يف وةال العمةل اجلمركةي إال القليةل والقليةل جةداً ،ودةذا فقةد وجّة رئةي
الةةدعوة إىل الةةدول األعضةةاء ملشةةاركة

مةن

املنظمةة

لل ةي اإلدارات اجلمركيةةة يف هةةذه املفاوضةةات بعةةد عةةدد قليةةل مةةن

اإلجتماعةةات التمهيديةةة الةةيت أوضةةحت جبةةالء أهميةةة وجةةود ومشةةاركة رجةةال اجلمةةارك ألن مجيةةع مسةةارات
التفاوض متر عحل اإلدارات اجلمركيةة وأن العمةل اجلمركةي يعتةحل رمانةة امليةزان لكافةة خليةات تسةهيل التجةارة
العاملية.
إن اةاور اللالثة األساسية اليت مت وضعها لتمر عليها مسارات التفاوض اقتصرت على ثال

مةواد مةن اإلتفاقيةة

العامة للتعريفات والتجارة 3116وهم:
املادة اخلامسة واخلاصة بهحكا التعامل مع البضائع العابرة " الرتانزيت".
املادة اللامنة اليت تتعلق باملصروفات والرسو واملستندات املتعلقة بالتجارة الدولية.
املةةادة العاشةةرة واملتعلقةةة بهحكةةا النشةةر واإلعةةالن عةةن الةةنظم واإلجةةراءات والقواعةةد اخلاصةةة بالتجةةارة
الدولية.
وحقيقة األمر ،أن املواد اللالثة اليت مت إرتيارها لتكون داور العمل األساسية هي بالفعل كذل  ،فهي متلةل
األساس املنطقي والشامل لعملية التبادل التجارع الدولي من منظور التسهيل والتيسةة ،وهةذه املةواد اللالثةة
تتعامل مع كل الصفقات الدارلة يف وال التجارة الدولية وبدون إستلناء.
ا
أوال :املادة اخلامسة " الرتانزيت "
لقد جرت املفاوضات بو الدول األعضاء يف سياق أحكا هذه املادة على األس

التالية:

 األلكام املتعلقة باملصروفات والرسوم املرتبطة بالرتانزيت:
إعتماداً على مبدأ جوهرع وأساسي هو أن تكون املصروفات اليت يتم حتصيلها عةن البضةائع العةابرة يف أقةل
حد دا ،وأن ال تتجاوز املستويات الدولية املعمول بهةا ،وأن يكةون اإلعفةاء مةن أع رسةو هةو األسةاس ،بينمةا
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حتصيل القليل من الرسو هو اإلستلناء ،إن عمليةة فةرض رسةو علةى البضةائع العةابرة يعتةحل مةن أكةحل معوقةات
التجارة الدولية ،وبالتالي البد من أن تسة كافة اإلدارات اجلمركية على نهةج اإلعفةاء الكامةل للبضةائع العةابرة
من أع رسو وحتت أع مسمي ،فبعض الدول تقو بفرض رسو مبال فيها مقابل سة وسائل النقل اليت تقةل
البضائع الرتانزيت عحل الطرق بها ،وهةو مةا يعةين فةرض مسةترت للرسةو علةى هةذه البضةائع ،وهةذا ال يعةين منةع
الدول من حتصيل رسو مقابل اخلدمات اليت تقدمها دذه البضائع عند عبورها بهراضيها ،حيةث تسةتطيع كةل
دولة بةل وحيةق دةا بصةورة كاملةة حتصةيل مقابةل عةن أع رةدمات تقةدمها بشةرط أن يكةون املبلة اةصةل
يساوع اخلدمة املقدمة وال يعتحل إيراداً للجهة اليت تقد اخلدمة.
 األلكام املتعلقة باملستندات املرتبطة بالرتانزيت:

البضائع العابرة حتتاج إىل مستندات مجركية وجتارية ترافقها أينما سارت ،وبعض الدول تشةرتط تقةديم بيانةات
ومستندات مبال فيها ،ووفقاً ملبادرة تسهيل التجارة اليت تنادع بها منظمة التجارة العاملية ،فةإن احلةد األدنةى
والضرورع من املستندات فقةط هةو الةذع

ةب أن يةتم تقدمية لةقإدارة اجلمركيةة عةن البضةائع العةابرة ،وال

يقتصر األمر على عدد املستندات فقط ،بل إن التوصية متتد لتشمل الناحية الشةكلية الةيت تةرد بهةا املسةتندات
وضرورة عد النص على التوثيق أو اإلعتماد إال يف احلاالت اليت يكون فيها هذا ضرورياً.
 األلكام املتعلقة باإلجراءات املرتبطة بالرتانزيت:
ميتةةد مفهةةو الت فةةيض إىل اإلجةةراءات املطبقةةة علةى البضةةائع العةةابرة حيةةث تتجة مسةةارات املفاوضةةات إىل
مطالبة الدول األعضاء يف اجملتمع الدولي أن تكون اإلجراءات اليت تتم على هةذه البضةائع أقةل مةا ميكةن
وأن تقتصر على النواحي األمنية والبيئية ال أكلر ،فلةي
علةى البضةةائع العةةابرة علةى نفة

مةن املعقةول وال املنطقةي أن تةتم إجةراءات مجركيةة

النحةةو الةةذع تتعامةةل بة اإلدارة اجلمركيةةة مةةع البضةةائع حتةةت نظةةا الةةوارد

النهائي ،بل تقتصر اإلجراءات على تهمو وضمان عد تسرب هذه البضائع إىل السوق اةلي إال مةن رةالل
إجراءات مجركية شرعية بعيداً عن املمارسات الغة شرعية وعمليات التهريب.
ا
 ثانيا :املادة الثامنة " املصاريف واإلجراءات املرتبطة باإلسترياد وبالتصدير":
وقد تناولت املفاوضات بو الدول األعضاء يف سياق أحكا هذه املادة األس

التالية:

 املراجعة الدورية للمصروفات والرسوم:
وهذه املراجعة ضرورية إذا ما مت األرذ يف اإلعتبار مبدأ الت فيض ،حيث أن هةذه املراجعةة عةادة مةا ستسةفر
يف ظل التقةد التكنولةوجي املسةتمر عةن رفةض يف تكلفةة تهديةة اخلدمةة ،وهةو املطلةوب دومةاً مةن الةدول
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األعضاء أن يتبعوه ،ومن ناحيةة أرةرى ،فةإن عمليةة املراجعةة املسةتمرة دةذه املصةروفات والرسةو ترفةع مةن
مستوى اللقة اليت يوليها اجملتمع التجارع لقإدارة اجلمركية ،فوجةود رسةم صةدر بة قةرار مةن سةنوات طويلةة
يعطةةي إنطباع ةاً أن هةةذه اإلدارة اجلمركيةةة ال تةةتم بهةةا أع عمليةةات مراجعةةة أو حتةةديث ،ومةةن ثةةم تقةةل درجةةة
اإللتزا الطوعي وتن فض اللقة يف اإلدارة اجلمركية.
إن أهمية عملية املراجعة الدوريةة هةذه دفعةت بعةض الوفةود باملنظمةة إىل طلةب أن يكةون للةدول األعضةاء
باملنظمة احلةق يف مراجعةة مةا لةدى الةدول األرةرى وإرسةال مالحظةاتهم للدولةة املعنيةة ووجةوب أن تهرةذ
الدولةةة املعنيةةة هةةذه املالحظةةات يف اإلعتبةةار ،وهةةو مةةا يتعةةارض يف لغةةة صةةرحية مةع مبةةدأ السةةيادة واسةةتقاللية
الدول.
 تناسب الرسم م اخلدمة املقدمة:
ونظراً ملا تالح لدى بعض الةدول األعضةاء باملنظمةة ،راصةة الةدول الفقةةة ،مةن وجةود بعةض املصةروفات
والرسو اليت تقو اإلدارة اجلمركية بفرضها وحتصيلها على البضائع الواردة أو الصادرة ،أو فرض رسةو مبةال
فيها مقابل ردمات تتعلق بعملية التصدير واالسةتةاد ،فعلةى سةبيل امللةال " :تقةدمت احةدى الةدول األعضةاء
أثناء املفاوضات بشكوى من أحد املمارسات اليت تراهةا املنظمةة غةة منطقيةة أو مقبولةة حيةث تقةو احةدى
الدول بفرض رسو توثيق قدرها  13دوالر أمريكي على كل مستند يقو املصدر بتوثيق يف قنصلية هذا البلد
كهحةةد املتطلبةةات األساسةةية إلمتةةا عمليةةة التصةةدير إىل هةةذا البلةةد ".وبالتةةالي كةةان املطلةةب األساسةةي مةةن
املنظمة دذه الدولة هو مراجعة هذه املبال اليت تقررها كرسو توثيق للمستندات حيةث أنهةا ال ميكةن بةهع
حال من األحوال أن تعحل عن تكلفة حقيقية خلدمة التوثيق اليت تقدمها.
 عدم تطبي الرسوم واملصروفات إال بعد النشر واإلعالن:
لقةةد أرسةةت منظمةةة التجةةارة العامليةةة مبةةدأ الشةةفافية يف كةةل مةةا يةةتم تطبيقةة علةةى املتعةةاملو مةةع اإلدارات
اجلمركيةةة،ولكي يةةتم تفعيةةل الشةةفافية بطريقةةة جيةةدة فإنة

ةةب علةةى اإلدارات اجلمركيةةة أن تقةةو بنشةةر كةةل

املصروفات والرسو اليت يتم فرضةها علةى أع إجةراء مةن اإلجةراءات اجلمركيةة بكةل وسةائل النشةر واإلعةالن
حتةى يكةون املتعامةل علةى علةم بهةا وال يفةاجل بهةا عنةد التعامةل مةع اجلمةارك ،إن وجةود إلتةزا مةةن اإلدارة
اجلمركية بهن تقو باإلعالن والنشر عن تل

الرسو واملصروفات الةيت سةيتم حتصةيلها مقابةل اخلةدمات الةيت

تقدمها للمجتمع التجارع يضمن للمتعاملو فرصة التعرف على ما سيتم تطبيق على وارداتهم وعد وجةود أع
مصروفات أو رسو مفاجئة ،ومن ثم ميكنهم وضع التقديرات الصحيحة لصفقاتهم املستوردة بكل دقة.
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ا
 ثالثا :املادة العاشرة " نظم التجارة  -اإلعــالن عنها وتنظيمها":
إن مبةةدأ نشةةر وإعةةالن الةةنظم واإلجةةراءات والقواعةةد اخلاصةةة بالتجةةارة الدوليةةة والةةيت تضةةمنتها أحكةةا املةةادة
العاشرة من إتفاقية اجلات تعتحل أحد الوسائل الفعالة لتسهيل التجارة ،وتعحل عن هذه األهميةة مناقشةات الةدول
األعضاء اليت تناولت هذه األحكا يف النقاط التالية:
 املراجعة الدورية للقواعد واإلجراءات املرتبطة بالتجارة الدولية:
وهذه املراجعةة ضةرورية إذا مةا مت األرةذ يف اإلعتبةار أن هنةاك دائمةاً جديةد يف العمةل اجلمركةي واألنظمةة
اجلمركية ،وأن السعي الةدائم حنةو تسةهيل التجةارة سةوف ينطةوع بالضةرورة علةى تغةيةات إجرائيةة تسةتوجب
إجراء مراجعة مستمرة ودورية على تل

اإلجراءات والنظم للوقوف على أيهةا ميكةن تعديلة أو تبسةيط بهةدف

التيسة والتسهيل على العمالء.
إن أهمية عملية املراجعة الدورية تنبع من أن تزايد حجم التجارة الدولية سوف ينتج عن بالضرورة زيادة
العمل الواقع على عاتق اإلدارة اجلمركية ،ومن ثم يكون هناك ضرورة حتمية ملراجعة وتعديل بعض
اإلجراءات لكي يتسنى للجمارك القيا بعملها وتهدية دورها يف تسهيل التجارة الدولية واإلستمرار يف األداء
اجليد وتقديم أفضل ردمة للعمالء من اجملتمع التجارع.
 عدم تطبي القواعد واإلجراءات إال بعد النشر:
وهةذه الفةةرتة الةيت يةةتم رالدةا نشةةر اإلجةراءات والقواعةةد اجلمركيةة علةةى العمةالء قبةةل تطبيقهةا تعطةةي هةةؤالء
الشركاء التجاريو الفرصة لتوفيق أوضاعهم وأداء عملهم دون توقف ،وبالتالي ال حتد

أع مشةاكل للعمةالء أو

ختوف من وجود تعليمات أو إجراءات جديةدة يرتتةب عليهةا تعةديالت واجبةة مةن جانةب اجملتمةع التجةارع
تقو على الت مو ،بل إن هذه الفرتة بةو النشةر والتطبيةق تعطةي اجملتمةع التجةارع فرصةة العمةل يف بيئةة
كاملة التوقع وبالتةال ي ترتفةع معةدالت اللقةة بةو اجملتمةع التجةارع واإلدارة اجلمركيةة بةل واجلهةاز اإلدارع
للدولة بكامل .
 اإلستعالم املسب :
نظةةا جديةةد أو خليةةة مجركيةةة مسةةتحدثة يسةةتطيع املتع ةاملون مةةع اجلمةةارك مةةن رالد ةا مةةن احلصةةول علةةى
املعلومات الكاملة اخلاصة بالواردات والصادرات ،راصةة هةؤالء العمةالء الةذين ال تتةوافر لةديهم رةحلات فنيةة
عن العمل اجلمركي ملل املستندات املطلوبة لقإستةاد أو التصدير ،أو البنةد الةذع ختضةع لة البضةائع الةيت
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سيتم استةادها ،أو القيمة اليت ستكون أساساً حلساب الرسو اجلمركية وغةة ذلة

مةن النةواحي الفنيةة الةيت

يتم تطبيقها على املستورد.
ووفقاً دذا النظا  ،تقو اإلدارة اجلمركية بتةوفة قنةوات إتصةال معلنةة ومعروفةة للمجتمةع التجةارع يف أمةاكن
يسةةهل الوصةةول إليهةةا أو مةةن رةةالل قنةةوات إتصةةال متاحةةة وميسةةرة ،وميكةةن للمتعامةةل أن يطلةةب مةةن مكاتةةب
اإلستعال تزويده بكل املعلومات اليت حيتاج إليها ،وحيصل عليها على الفور سواء شفوياً أو كتابة.
 قبول صور الفواتري واملستندات:
لقد كان العمل اجلمركي يف السابق يقو على املستندات األصلية واليت البد أن تقد إىل اإلدارة اجلمركية
لكي تبدأ يف إجراءات اإلفراج عن البضائع ،ولكن بعد هذا التةدفق السةلعي الكةبة بةو دول العةاا وتشةجيع
منظميت التجارة واجلمارك ملبادرات تسهيل التجارة الدولية ،وجدت اإلدارات اجلمركية يف الدول املتقدمة
أن اإلكتفاء بتقديم صور املستندات إىل اإلدارات اجلمركيةة ميكةن أن يسةهم بشةكل كةبة يف ختفةيض الةزمن
الذع حيتاج إلي املستوردون للحصول على املستندات اليت تقد مع البضةائع املسةتوردة ،وأن هةذه الصةور
واليت عادة ما حيتف بها املستوردون بعد تلقيها من املورد أو البنوك بالفاك

أو الحليد اإللكرتوني ،ميكةن أن

تكون هي كل ما حيتاج إلي العمل اجلمركةي راصةة إذا مةا تةوافرت درجةة عاليةة مةن اللقةة يف هةذا العميةل،
ولذل

توصي منظمة التجارة العاملية بتفعيل مبادرة األرذ بصةور الفةواتة واملسةتندات والةيت تةدعم بإ ابيةة

واقعية عملية تسهيل التجارة الدولية.
 عدم إشرتاط املخلص اجلمركي:
بعةض اإلدارات اجلمركيةةة تشةةرتط وجةةود امل لةص اجلمركةةي ،وحتةةى لةةو تقةد املسةةتورد بنفسة لقإفةةراج عةةن
البضائع ،فإن لوائح العمل يف هذه اإلدارات اجلمركية تستوجب وجود خملص مجركي وهو ما يضيف عةبء
مادع على تكلفة البضائع املستوردة ،ويضع عائقاً ال لزو ل أما املستورد عند تعامل مع اإلدارة اجلمركية.
الفصل الثالث
األثر املتوقع لعملية تسهيل التجارة على األسواق العاملية
إن إلتزا دول العاا بإزالة املعوقات اليت تعوق حركة التجارة العاملية واليت سةبق التعةرض لةبعض أمللةة منهةا
عند تناولنةا ملوضةوع العزلةة االقتصةادية الةيت أنتهجتهةا الةدول بعةد احلةربو العةامليتو األوىل واللانيةة ( ملةل
أذون اإلسةةتةاد ،نظةةا احلصةةص ،فةةرض ضةةرائب عل ةى الصةةادرات ،إسةةت دا أسةةعار الصةةرف الغةةة متوازنةةة )
باإلضافة إىل إتباع الدول آلليات من شهنها إعطاء مساحة أكحل لتحرير التجارة ملل :اإلتفاقيات التفضةيلية وإلغةاء
أو رفةةض الرسةةو واملصةةروفات الةةيت تةةرتبط بعمليةةات اإلسةةتةاد أو التصةةدير وإسةةت دا نظةةم خليةةة لقإجةةراءات
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املتعلقة باإلفراج عن البضائع ،كل هةذا يةؤدع بالضةرورة إىل جةذب لالسةتلمارات يف وةال التجةارة وزيةادة
سرعة ومعدل دوران رؤوس األموال املست دمة يف التجارة

ةا يرتتةب علية مضةاعفة األربةاح والفوائةد الةيت

تعود على املشتغلو بالتجارة.
ورالفاً ملا هةو معةروف بهنة علةى الةدول أن تقلةل مةن وارداتهةا ألقةل مةا ميكةن وتضةاعف صةادراتها ألكلةر مةا
ميكن ،فإن الوزن النسةف لكةل دولةة يف سةوق التجةارة العامليةة يةتم قياسة حبسةاب مسةاهمة تلة
حركة التجارة العاملية ،و ذل

الدولةة يف

جبمع ( إمجةالي وارداتهةا  +إمجةالي صةادراتها ) ،وكلمةا تعاظمةت هةذه القيمةة

للدولة زادت أهمية هذه الدولة يف التجارة العاملية.

قائمة الدول األكثر تجارة في العالم 1122
الترتيب

إجمالي الصادرات والواردات

الدولة

1

الواليات المتحدة األمريكية

$3,173,000,000,000

2

الصين

$2,813,000,000,000

3

ألمانيا

$2,457,000,000,000

4

اليابان

$1,402,000,000,000

5

فرنسا

$1,086,400,000,000

6

بريطانيا

$952,100,000,000

7

أيطاليا

$918,100,000,000

8

كوريا الجنوبية

$884,200,000,000

9

هولندا

$859,700,000,000

10

هونج كونج

$820,000,000,000

11

كندا

$813,200,000,000

12

سنغافورة

$666,800,000,000

13

روسيا

$614,000,000,000

14

المكسيك

$609,000,000,000

15

الهند

$606,700,000,000
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16

أسبانيا

$592,900,000,000

17

بلجيكا

$560,900,000,000

18

تايوان

$524,800,000,000

19

سويسرا

$453,000,000,000

20

استراليا

$411,100,000,000

21

البرازيل

$387,400,000,000

لقد ررجت الدول األعضاء مبنظمة التجارة العاملية بعدد مةن التوصةيات املقرتحةة إلحةدا

وحتقيةق تسةهيل

كبة للتجارة العاملية ،ورفع معدالت التبادل التجارع إىل أعلى ما ميكن الوصول إلي  ،ونةورد فيمةا يلةي هةذه
التوصيات واليت قمنا بتقديم شرح تفصيلي دا من منظور التهثة املباشر على التجةارة الدوليةة وزيةادة معةدالتها
ومنوها :

التوصية رقم ( :)9األهداف اإلسرتاتيجية :
ب على اإلدارات املتعاملةة مةع التجارةالدوليةة وراصةة اإلدارات اجلمركيةة أن حتةدد بوضةوح األهةداف
اخلاصةةة بهةةا ،مةةن رةةالل وضةةع ونشةةر تل ة

األهةةداف يف صةةورة رطةةة إسةةرتاتيجية توضةةح كيفيةةة تنفيةةذ تل ة

األهداف ،على أن يتم وضع هذه األهداف بالتعاون مةع األطةراف األرةرى سةواء احلكوميةة أو غةة احلكوميةة
فضالً عن أهمية أن يتم حتديث هذه األهداف لكي تتوافةق ومتطلبةات العمةل يف األلفيةة اللاللةة فعلةى سةبيل
امللال  ...جند أن ادةدف التقليةدع للجمةارك كةان وال يةزال يف العديةد مةن اإلدارات اجلمركيةة هةو حتقيةق
أعلةةى معةةدل مةةن احلصةةيلة اجلمركيةةة دون النظةةر إىل الوسةةيلة أو الوسةةائل الةةيت يتحقةةق بهةةا هةةذا القةةدر مةةن
احلصيلة والضرائب اجلمركية  ،أمةا يف الوقةت احلةالي ومةع بةدايات األلفيةة اللاللةة ،فةإن اإلدارات اجلمركيةة
احلديلة أصبحت تسعى إىل حتقيق أهداف ترتبط مباشرة بتسهيل التجةارة الدوليةة والعمةل دائمةاً علةى تقةديم
ردمة مجركية متميزة للمجتمع التجارع يف دارل البالد ورارجها وشتان هو الفارق ما بةو أن تكةون هنةاك
إدارة مجركية هةدفها ( اجلبايةة ) وأرةرى هةدفها

( تقةديم ردمةة للمجتمةع التجةارع ) أو ( تسةهيل التجةارة

الدولية ).

التوصية رقم ( :)1اإلجراءات اجلمركية
اإلجراءات اجلمركية هي تل

اخلطوات واملتطلبات اليت

ب على املستورد أن يستوفيها لكي يتمكن مةن

اإلفراج عن البضائع اليت قا بإسةتةادها ،وتتضةمن هةذه التوصةية مةا مفةاده وجةوب قيةا اإلدارات اجلمركيةة
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ب ةالنظر يف أسةةاليب العمةةل احلاليةةة ورريطةةة اإلجةةراءات الةةيت تضةةعها إلنهةةاء أعمادةةا ،وأهميةةة أن تقةةو هةةذه
اإلدارات بوضع برنامج إلصالح وتطوير تل

اإلجراءات اجلمركية والقواعد االستةادية ،مبا يضمن تبسةيط مةا

حتتوي ة اإلجةةراءات مةةن متطلبةةات وختفةةيض أعةةداد تلةة

اإلجةةراءات ،مبةةا حيقةةق أقةةل زمةةن

اإلجراءات واستيفاء املتطلبات بهعلى جودة وأكحل إلتزا  ...و

كةةن إلنهةةاء

ب الرجوع يف هةذا اجملةال إىل اإلتفاقيةات

الدولية اخلاصة بتيسة وتنسيق العمليات اجلمركية (ملل إتفاقية كيوتو) ،واليت تقةد منهجةاً موحةداً لقإجةراءات
اجلمركية ميكن من رالل تطبيق إ ةاد عمليةة إجرائيةة واحةدة يةتم تطبيقهةا علةى الةواردات والصةادرات يف
كل العاا ،مبا يضمن نوع مةن التسةهيل الةدولي يف إمتةا العمةل اجلمركةي ،وعةادة ،فإنة يف كافةة اإلدارات
اجلمركية يف العاا ،يتم وضع رريطةة مرحليةة دةذه اإلجةراءات ،فاملرحلةة األوليةة تتضةمن تلة

اإلجةراءات

اخلاصةةة بالتقةةد ملكتةةب اجلمةةارك وتقةةديم املسةةتندات والبيانةةات ،ثةةم تليهةةا مرحلةةة أرةةرى تتضةةمن إجةةراءات
املراجعة والتحقق من البيانات واملستندات سواء علةى الةورق أو علةى الطبيعةة ،أع القيةا بالكشةف والفحةص
واملعاينة ،ثم تهتي مرحلة إستيفاء املتطلبات اإلفراجية سواء تسةديد الضةرائب والرسةو أو إسةتيفاء املوافقةات
الرقابية اليت قد حتتاجها عملية اإلفراج عن البضائع ،وأرةاً تهتي مرحلة اإلفةراج والصةرف ،وعةادة مةا تتضةمن
كل مرحلة عدد كبة من اإلجةراءات تتعقةد وتتشةاب
واست دا التكنولوجيا وغةها من املعةاية الةيت تقةي

بةدرجات متفاوتةة مةن دولةة ألرةرى وفقةاً لدرجةة التقةد
درجةة تطةور اإلدارة اجلمركيةة ...إال أن التوجة العةا

اجلديد لقإدارات اجلمركية يف أغلب دول العاا منةذ إنشةاء منظمةة التجةارة العامليةة وحتةى اليةو  -والةذع
يتفق مع ما ورد بهذه التوصية -يتج إىل تبسيط وتيسة اإلجراءات اجلمركية.
وألجةةل التبسةةيط يةةتم رفةةض عةةدد اإلجةةراءات لتكةةون أقةةل مةةا ميكةةن القيةةا ب ة  ،وقةةد جلةةهت أغلةةب اإلدارات
اجلمركية لتحقيق هذا الت فيض إىل تفعيل عمليةة املشةاركة مةع املسةتورد مةن رةالل قيامة ش صةياً بإسةتيفاء
كافة البيانات والقيا بتل

اإلجراءات األولية اخلاصة باإلدراج ،ثم قيا اجلمارك بعد ذل

بعملية التحقق مةن

هذه البيانات يف أقل عدد من اإلجراءات ،يصل يف بعض األحيان إىل ثالثة أو أربعةة إجةراءات فقةط الغةة ،
فضالً عن عمليات امليكنة اليت تتم يف العديد من الدول واليت يرتتةب عليهةا قيةا املسةتورد بالتعامةل مباشةرة
مةع النظةةا اآللةي للجمةةارك عةةحل شةبكة االنرتنةةت ،ومةةن ثةم إسةةتيفائ لكافةةة املتطلبةات والبيانةةات واملسةةتندات
ومروره بكل اإلجراءات حتى يتم سداد الرسو واحلصول على إذن اإلفراج عن البضائع.
أما عملية التيسة فتهدف إىل تطبيق تل

اإلجراءات بسهولة ويسر ،وعد احلاجةة إىل فنيةات عاليةة أو رةحلات

مت صصة يستحيل على املتعامل أن يتعرف عليها أو يقو بهةا ...وعلةى نفة
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القةدر مةن األهميةة تةهتي القواعةد

االسةةتةادية واملتطلبةةات الواجةةب اسةةتيفائها ،والةةيت تةةنظم عمليةةة جلةةب واسةةتةاد البضةةائع والسةةلع إىل إقلةةيم
الدولة املعنية ،وأثر هذه القواعد يف توجي السياسة االقتصادية دذه الدولة ،فإن من املتعارف علية قيةا كةل
دولةةة بإصةةدار قةةانون رةةات بتنظةةيم عمليةةة االسةةتةاد والتصةةدير يتضةةمن كافةةة األحكةةا الةةيت تةةنظم التعامةةل
اجلمركةةةي للصةةةادرات والةةةواردات ،ويقةةةع علةةى عةةةاتق اإلدارات اجلمركيةةةة مسةةةئولية تطبيةةةق هةةةذه األحكةةةا
واإلجراءات والقواعد بطريقة تضمن حتقيق خليةات الرقابةة واملتابعةة الةيت يهةدف النظةا املةالي واإلقتصةادع
للدولةةة إىل حتقيقهةةا ...وميكةةن القةةول أن اإلجةةراءات التصةةديرية واالسةةتةادية ،و الةةيت تةةنظم عمليةةة التصةةدير
واالستةاد قد تكون أحد املعوقات أما تطوير اإلدارة اجلمركية ،وبالتالي أما تسةهيل التجةارة الدوليةة ،ففةي
الوقت الذع تسعى في اإلدارة اجلمركية املتطورة إىل ختفيض زمةن اإلفةراج وتسةهيل اإلجةراءات اجلمركيةة
واإلفراج عن البضائع بدون فتح أو فحص ،جند أن بعض األحكا يف قانون االسةتةاد يف بعةض الةدول يقةف
عائقاً أما حتقيق هذا حيث قد يتضمن القانون العديد من املتطلبةات الةيت يصةعب اسةتيفائها مبةا يتوافةق مةع
مبادئ السهولة واليسر اليت ترغب اجلمارك يف تطبيقهةا ،ولةذل

تطالةب هةذه التوصةية مبشةاركة اجلمةارك يف

وضع مقرتحات هذه القوانو والقواعد لكى يسهل عليها تطبيقها ،وهناك العديد من صور التعاون والتنسيق بةو
اجلهات امل تصة بإدارة شئون التجارة اخلارجية واليت ختتص بوضع قواعةد تنظةيم اإلسةتةاد والتصةديروبو
اإلدارة اجلمركية ،ففي بعض الدول يتم تشكيل جلنة مشرتكة لبحث األمور اخلاصة باإلستةاد والتصدير وتضةم
هذه اللجنة

ةللو مةن قيةادات العمةل اجلمركةي ،ويف دول أرةرى يكةون هنةاك ملحةق مجركةي دائةم يف

اإلدارة احلكومية امل تصة بتنظةيم شةئون التصةدير واإلسةتةاد ،وهكةذا ،توجةد العديةد مةن الصةور واألشةكال
اليت يتم من رالدا التنسيق والتعاون بو منظمي التجارة اخلارجية وبو اإلدارة اجلمركية.

التوصية رقم ( :)3التكنولوجيا
ب على كافة اإلدارات االستفادة بدرجة كبةة من نظم تكنولوجيا املعلومات ،واليت تعتحل املقةود إىل كةل
حتديث وتطوير ،فالتكنولوجيا هي الوسيلة اليت حتقق اإلدارة احلكومية بهةا عدالةة املعاملةة بةو املتعةاملو،
وهي اليت تضمن نقل املعلومات لكل العاملو يف حلظة تسجيلها ،وبالتالي تكون عملية توحيد املعاملة علةى
أرض الواقع متجسدة مبا يعطي اجملتمع التجارع اللقة واإلميان بقرارات هذه اإلدارة احلكومية ،ويرفع مةن
معدل الرضا وبالتالي تزداد سهولة اإلجراءات وتسة يف إطار

يكن يقو حبل املشاكل اليت خيلفها التدرل

الش صي يف العمل ،والبد لقإدارات أن تقو بتفعيل األداء املميكن والعمل اآللي من رالل تطوير تطبيقةات
احلاسب اآللي امل تلفة؛ ألنها وسيلة حتقيق العدالة والصدق والدقة واألمانة وغةها ...إن التكنولوجيةا ميكةن
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أن تسةةهم يف توصةةيل اخلدمةةة ملتلقيهةةا يف أمةةاكن تواجةةدهم دون احلاجةةة إىل التواجةةد اجلسةةدع يف مقةةر
اإلدارة الةةيت تقةةد اخلدمةةة ،وميكةةن أن تةةوفر مةةن رةةالل قواعةةد البيانةةات كافةةة املعلومةةات الةةيت حيتةةاج إليهةةا
املتعامل للتعرف على القواعد والقوانو واإلجراءات واملستندات اليت قد حيتاج إىل معرفتها عند التعامل مع
اجلهة مقدمة اخلدمة ،وفضالً عن ذلة

فالتكنولوجيةا ووسةائلها تسةهم يف تةوفة املعلومةات والبيانةات الةيت قةد

حيتاج إليها املتعامل يف دراسات اجلدوع وغةها من الدراسات اليت قد حيتاج إليها.

التوصية رقم ( :)9املوارد البشرية
إن اإلدارات احلكوميةةة ،وخباصةةة اجلمركيةةة ،الةةيت لةةديها الكةةوادر البشةةرية املؤهلةةة للقيةةا بعمليةةات ووظةةائف
ومتطلبةةات العمةةل احلةةديث ،تسةةتطيع أن تسةةهم بفعاليةةة يف عمليةةة تسةةهيل التجةةارة الدوليةةة ،ذل ة

أن كافةةة مةةا

يتضمن ملف تسهيل التجارة الدولية من متطلبات وظيفية ومهارات حيتاج إىل العنصر البشةرع الةذع يقةو بهةا،
و وجود إدارة فعالة للموارد البشرية مةن شةهن أن يضةمن التوظيةف الفعةال للمةوارد البشةرية ،سةواء عنةد القيةا
بالوظائف التقليدية أو الوظائف املستحدثة اليت تتطلبها عملية التطةوير والتحةديث ،فمةلالً مةن رةالل تطبيةق
نظا امل اطر وسياسة اإلنتقاء وأساليب اسةتهداف العمةالء الةذين تشةكل معةامالتهم درجةة رطةورة عاليةة

ةا

يسةةتدعي نوع ةاً خمتلفةةاً مةةن التعامةةل ملةةل القيةةا ب ةالفحص الفعلةةي للبضةةائع أو إجةةراء مراجعةةة شةةاملة للملةةف
واملستندات أو غةة ذلة  ،حيتةاج إىل تهيئةة الكةادر البشةرع باملهةارات واملعةارف الالزمةة للقيةا بهةذا اجلهةد
اإلضةةايف والعمةةل األكلةةر ختصصةةية ،رالصةةة القةةول أن التحةةديث والتطةةوير اإلدارع يف وةةاالت العمةةل يف
التجارة الدولية يستتبع وجود نوعية جديدة من الكوادر البشرية تستطيع أن تقو بهذه املها غة التقليدية.
إن العنصر البشرع هو أهم مقومات النجاح ،وهو القائد الذع يقود مسةة التقةد  ،إذا مةا تركةزت علية األنظةار
وكان دل إهتمةا القةائمو علةى التطةوير واإلصةالح ،وإذا مةا جتاهلنةا أهميةة البشةر يف عمليةة التطةوير ،فلةن
يكتب النجاح ألع رطوة من رطوات  ،وأول مةا

ةب اال هتمةا بة يف دراسةة العنصةر البشةرع وحنةن بصةدد

تطةةوير اإلدارة اجلمركيةةة هةةو مةةا يسةةمي بةةة " مقاومةةة التغةةية " الةةيت تتولةةد عنةةد الكةةلةين جةةداً يف البدايةةة ،ثةةم
تتناقص أعداد هؤالء املقاومو تبعاً ملراحل التطوير امل تلفة ،ويكون هذا التناقص مبعدل كبة أو صغة وفقةاً
ملةدع إدراك إدارة التطةةوير دةةذه املقاومةةة وحسةن التعامةةل معهةةا ،وأيضةاً فةإن هةةذا املعةةدل حتةةدده اخلريطةةة
اإلسةةرتاتيجية للتطةةوير واملةةدى الةذع تولية اإلدارة العليةةا للعنصةةر البشةةرع ،إن بنةةاء القةةدرات التنظيميةةة ورفةةع
كفاءة وفعالية القيادات بكافة املستويات اإلدارية سواء قيادات العمةل التنفيةذع بةاملواقع ،أو قيةادات اإلدارة
املتوسطة وحتى أعلى مستويات اإلدارة يف ادر التنظيمي اجلمركي ،يعتحل أحد الضةمانات األساسةية لنجةاح
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رطةط تطةةوير اإلدارة اجلمركيةة وحتةةديلها ،حيةث أن تواجةةد إدارة وقيةةادة مجركيةة واعيةةة وعلةى علةةم بكيفيةةة
إدارة التغية ،يعتحل األساس الذع

ب أن تسة علي عملية التطوير والتحديث اجلمركي ...إن معظم أسةاليب

وأفكار اإلدارة احلديلة ترتكز على الكيفية اليت يقو بها املديرين بعملهم بهدف بناء نظا عمةل قةوع ونةاجح
يضةمن تنفيةذ وحتقيةةق األهةداف اإلسةةرتاتيجية ويعتمةد علةى نظةا معلةن وواضةةح وبالتةالي مسةةتقر ،ولةي

علةى

أش ة ات يةةتغةون مةةن وقةةت آلرةةر ،وبالتةةالي يتةةهثر العمةةل سةةلباً أو إ اب ةاً حسةةبما تكةةون عليةة كفةةاءة هةةؤالء
األش ات.

التوصية رقم ( :)5اإلفراج املسب
تتضمن هذه التوصةية نةداءً إىل اإلدارات اجلمركيةة علةى وجة التحديةد بتطبيةق نظةا اإلفةراج املسةبق عةن
الرسائل والشحنات قبل وصول البضائع إىل البلد املستورد ،ذلة

النظةا الةذع ينطةوع علةى رفةض حقيقةي

يف الزمن املستغرق للقيا بالعمل واستيفاء املتطلبات اإلجرائية لقإفراج عن الشحنات و ب علةى اإلدارات
اجلمركية أن تت ذ رطوات عملية حنو تطبيق عملية اإلفراج املسبق قبل وصول الرسائل ،وهو ما سوف يسةهم
بشكل كبة يف تيسة التجارة الدولية .إن نظا اإلفةراج املسةبق هةو أحةد الةنظم اجلمركيةة احلديلةة والةيت ا
تكن معروفة من قبل ،ويهدف إىل ختفيض الزمن املستغرق يف اإلفراج عن البضائع املستوردة إىل أقةل زمةن
كن ،إن نظا مجركةي يةتم مبوجبة إمتةا اإلجةراءات اجلمركيةة علةى الرسةائل الةواردة مةن اخلةارج قبةل
وصودا وقبل تقديم منافستو وسيلة النقةل ،حيةث يةتم سةداد الضةرائب والرسةو واسةتال إذن اإلفةراج وميكةن
وضع ضوابط وشروط لتطبيق لضمان اجلدية على النحو التالي-:


أن يكون قد مت الشحن الفعلي للرسالة وغادرت ميناء الشحن.



أن يتم تقديم مستندات الصفقة قبل اإلفراج إلمتا اإلجراءات اجلمركية عليها.



عةد اإلفراج عن البضائع بعةد وصةودا إال بعةةةةد اسةتيفاء املوافقةات الرقابيةة واألمنةةةةية (يف حالةة وجةوب
العرض على هذه اجلهات ).



أن تتم معاينة البضائع الواردة ومطابقتها علةى املسةتندات بعةد ورود البضةائع ( يف حالةة اإلفةراج باملسةار
األمحر ).

وغين عن الذكر أن نؤكد أن التكنولوجيا واملةدى الةذع يةتم اسةت دامها بة يف اإلدارة اجلمركيةة ميكةن أن
يسهم بفاعلية يف القيا باإلدراج اإلليكرتوني للبيانات اخلاصة بالشحنات اليت يةتم عليهةا تطبيةق نظةا اإلفةراج
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املسبق ،ثم تتم عملية استكمال اإلجراءات يف موانل الوصول من رةالل الةربط اإللكرتونةي وتةوافر البيانةات
اخلاصة بالشحنة اليت حنتاج إىل اختاذ قرار اإلفراج عنها فور وصول تل

البضائع.

وميكن تصور أن تتم اإلجراءات اجلمركية وفقاً دذا النظا على النحو التالي:

أوالً :اإلجراءات مبكتب اجلمارك الرئيسي ( قبل وصول البضاعة ).
يقةةو املسةةتورد أو مةةن ينةةوب عنة ب ةإدراج البيانةةات باحلاسةةب اآللةةي وطباعةةة اإلقةةرار اجلمركةةي وإرفةةاق كافةةة
مسةةتندات الصةةفقة ،ثةةم تقةةديم امللةةف بالكامةةل لشةةباك اإلسةةتقبال يف مكتةةب اجلمةةارك الرئيسةةي أو أع مكتةةب
مجركي قريب من دل إقامت  ،مع عد إشرتاط أن يتم هةذا مةن مكتةب اجلمةرك يف مينةاء وصةول البضةائع،
وبعد أن يقو اجلمرك بدراسة املستندات وحتديد مسار اإلقرار وحسةبة الرسةو  ،يةتم دفةع الرسةو علةى سةبيل
األمانة خبزينة اجلمارك مع احلصول على قسائم الدفع الرمسية من اجلمارك ،ثم حيصةل املسةتورد علةى أصةل
وصورة إذن اإلفراج مرفقا ب صورة طبق األصل من الفواتة وبيان العبةوة الةيت قةدمها ملكتةب اجلمةرك والةيت
كانت األساس يف اإلجراءات اليت متت على هذا اإلقرار.

ثانياً :اإلجراءات يف مجرك الوصول بعد وصول البضاعة
( أ ) إجراءات تتم مبعرفة صاحب الشهن أو من ينوب عن -:
يقو املستورد باستيفاء موافقات جهات العرض امل تلفة (الرقابية واألمنية) إن وجةدت ،ثةم تقةديم املسةتندات
اآلتيةةة للمكتةةب اجلمركةةي – تقةةو بعةةض اإلدارات اجلمركيةةة بت صةةيص مكتةةب مسةةتقل يف كةةل مينةةاء إلمتةةا
إجراءات نظا اإلفراج املسبق – امل تص باإلفراج املسبق:


أصل وصورة إذن اإلفراج ومرفقا.



صورة طبق األصل من الفاتورة وبيان العبوة واليت مت اعتمادها من مكتب اجلمرك الرئيسي.



موافقة جهات العرض الرقابية واألمنية ( إن كانت مطلوبة ).



أصل وصورة إذن التسليم املالحي.



صورة بوليصة الشحن.

وبناء على ذل

يقو مكتب اجلمرك امل تص بهذا النظا بالتهكد من إسةتيفاء موافقةة جهةات العةرض الرقابيةة

واألمنية ،ثم يقو باخلصم على بيان املانيفستو ،ويف حالة اإلفراج باملسار األرضةر يةتم تسةليم املسةتورد أصةل
إذن اإلفراج مبرفقات لصرف الشحنة مع إرسال صورة إذن اإلفراج مبرفقات لباب الصرف ،أما يف حالة اإلفراج
باملسار األمحر فتتم عملية الفحص واملعاينة وتسلم للمستورد نتيجة الفحص واملعاينة علةى أصةل إذن اإلفةراج
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ومرفقات ة مةةع إرسةةال صةةورة مةةن إذن اإلفةةراج مبرفقات ة لبةةاب الصةةرف ليةةتم اإلفةةراج عةةن البضةةائع عنةةد طلةةب
املستورد مبوجب املطابقة بو األصل والصورة.

التوصية رقم ( :)4توافر املعلومات الضرورية للقيام بعملية اإلفراج عن البضائ
جرت العادة أن تطلب اإلدارات اجلمركية واحلكومية الكلة من البيانات واملستندات عن الشةحنات التجاريةة
دون محلر ودون أن يكون دا أع تهثة على قرار اإلفراج عن هذه البضائع ،يف حو أنة

ةب علةى اإلدارات

اجلمركيةة أن تنظةر جةةدياً يف إمكانيةة اإلسةراع قةةدر اإلمكةان يف اإلفةراج عةةن البضةائع علةى أسةةاس أقةل قةةدر
كةةن متةةوافر مةةن املعلومةةات األساسةةية والةةيت تعتةةحل أسةةاس حقيقةةي وضةةرورع يف إختةةاذ قةةرار اإلفةةراج عةةن
البضائع ،و مع هةذا

ةب ضةمان أن كةل املعلومةات الالزمةة لدقةة عمليةات حسةاب الرسةو وحتصةيلها وتقةديم

التقارير اإلحصائية سوف يتم تقدميها لتل

اإلدارا ت اجلمركيةة ،مةع األرةذ يف االعتبةار أنظمةة حفة البيانةات

اليت توفر ملفات كاملة لكل مستورد حبيث ال حيتاج األمر عند كل عملية إسةتةاد إىل تقةديم مسةتندات ميكةن
تقدميها عند التسجيل ألول مرة لكل اجلهات احلكومية مرة واحدة ويتوافر ما بهةا مةن معلومةات لكةل اجلهةات
اليت دا تعامل مع الشحنات املستوردة أواملصدرة.

التوصية رقم ( :)1التنسي م اجلهات احلكومية اليت هلا عالقة بالتجارة اخلارجية
ا يكتب ألع من داوالت التطوير اإلدارع واحلكومي بل واجلمركةي الةيت متةت يف أع ركةن مةن أركةان
الكرة األرضية النجةاح عنةدما ا تةوازع هةذه اةةاوالت وتنطلةق معهةا خليةة بالغةة األهميةة هةي التنسةيق بةو
اجلهات احلكومية اليت دا عالقة بالواردات والصادرات ،أو اليت يةرتبط عملةها بةاإلفراج عةن الةواردات وإنهةاء
إجراءات االستةاد ،ذلة

ألن اجلمةارك ال تعمةل وحيةدة يف هةذا اجملةال ،وإذا مةا قامةت اإلدارة اجلمركيةة

بتطوير خلياتها حبيث ين فض زمن اإلفراج إىل ساعة واحدة ،فإن املتعامل مةع اجلمةارك وهةو غالبةاً مسةتورد أو
مصدر ،لن يشعر بسعادة من جراء هذا التطوير الذع حةد
يف القطاعات احلكومية األررى ،فماذا

يف اإلدارة اجلمركيةة إذا ا يواكبة سةرعة

اثلةة

ين هذا املستورد من إنهاء إجراءات اجلمارك يف ساعة بينمةا علية

اإلنتظار أليةا حلةو اإلنتهةاء مةن اإلجةراءات األرةرى الةيت ال يةتم اإلفةراج عةن الةواردات إال بعةد إسةتيفائها،
لذل

تعمل كل دول العاا على أن تكون مسةةة التطةوير يف اجلمةارك واإلدارات األرةرى متزامنةة و متسةقة،

وأن يكون هناك تنسيق تا ومستمر بو اإلدارة اجلمركية وهذه اجلهةات حةيت تةتم كافةة اإلجةراءات معةاً دون
احلاجة إىل تكرار العمل أو التعامل مع البضائع ألكلر مةن مةرة عنةد حاجةة كةل جهةة إمتةا إجراءاتهةا وعمليةة
التنسةةيق الةةيت نتحةةد

عنهةةا متتةةد لتشةةمل كةةل مةةن ل ة عالقةةة بالعمةةل اجلمركةةي ،سةةواء اإلحتةةادات الصةةناعية
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والتجارية ،أو غرف التجةارة والصةناعة ،أو مجعيةات رجةال األعمةال ،أو أع شةكل مةن اشةكال اجلمعيةات الةيت
تضم املستوردين واملصدرين وغرف املالحة والتوكيالت املالحية ،واجلهات احلكومية الةيت تعطةي موافقةات
لقإفةةراج عةةن البضةةائع حتةةت أع مسةةمى ،وهيئةةات املةةوانل واملطةةارات واملنافةةذ الحليةةة ،والشةةرطة بكافةةةة
ختصصاتها ،واإلذاعة والتلفزيون ،والوزارات امل تصة بهع من األمور الةيت داعالقةة باالسةتةاد والتصةدير ملةل
الصحة والزراعة والبيئة والنقةل وغةهةا مةن الةوزارات امل تصةة األرةرع وجةدير بالةذكر أن هةذا التنسةيق هةو
مطلب رئيسي البد من وجوده بهع معةدل ودون إشةرتاط لنمةوذج كامةل أو شةامل لكةل اجلهةات ،فةيمكن أن
يتحقق هذا التنسيق على مستوى أقةل أع أن يةتم العمةل بهسةلوب النافةذة الواحةدة فقةط ،مةن رةالل جتميةع
للي اجلهات غة اجلمركية يف ذات املكان لتوفة الوقت واجلهد على املتعاملو ،ومن رالل نظا مشةرتك
بسيط باحلاسةب اآللةي ميكةن ربةط كافةة اجلهةات خليةاً والبةدء يف تكةوين قاعةدة بيانةات قوميةة لكافةة عمليةات
االسةةتةاد والتصةةدير متكةةن مةةن إعةةداد إحصةةاءات دقيقةةة عةةن التجةةارة اخلارجيةةة ،ويةةتم فيهةةا التعامةةل الراقةةى
واملتحضر مع املتعاملو مع اجلمارك وتطبيق مبدأ التقييم الذاتى حيث يقو املتعامل بعةدد مةن اإلجةراءات
اجلمركية بنفس  ،ويتم التعامل رالل شباك واحد حيث يتم التنسيق بو اجلمارك وجهةات العةرض الرقابيةة مبةا
حيقق أقل زمن لقإفراج ،وحيقق أيضاً الشفافية املطلقة فى التعامل.
وتتنوع صور وأشكال هذا التنسيق بو اجلمارك واجلهات احلكوميةة األرةرى ،علةى أن أحةد أفضةل النمةاذج
املللى دذا التنسيق هو ما قامت بتنفيذه على أرض الواقع اجلمارك السنغافورية من رالل شةبكة الةة ( Trade
 )Netتل

الشبكة اليت ربطت اجلميع من رالل تطبيق واحد وقواعد بيانات غاية يف الضة امة ،حبيةث تبةدأ

كل جهة عملها فور قيا العميةل بةإدراج اإلقةرار اجلمركةي علةى النظةا اآللةي  ،Trade Netفتقةو كةل جهةة
بإنهاء إجراءاتها والتنسيق بينها حتى يف عملية حتديد وقةت الفحةص واملعانيةة الةيت تةتم علةى البضةائع ،وهةو
النموذج األملل ملا ميكن أن نطلق علي " النافذة الواحةدة " والةيت مةن رالدةا تتحقةق كافةة مالمةح وخليةات
العمل اجلمركي احلديث بالتنسيق الكامل مع كافة اجلهات ،ويتحقق هذا التنسيق يف أفضل صةوره يف حالةة
القيا مبا يسمي بة ( اإلجراءات معةاً ) حيةث يةتم ربةط كافةة اجلهةات معةاً مةن رةالل تطبيةق واحةد وباسةت دا
األنرتنةةت أو الةةربط األرضةةي أو غةةةه مةةن وسةةائل الةةربط اإللكرتونةةي بةةو كافةةة اجلهةةات ...ومةةن ثةةم تةةتم كافةةة
تعامالت اجلهات على إرتالف أنواعها يف وقت واحدة وملرة واحدة ،فيتم فحةص ومعاينةة البضةائع يف وجةود
كافة اجلهات امل تصة عند حتديد موعد الفحةص واملعاينةة ،ويةتم سةحب العينةات ألع مةن اجلهةات يف هةذا
التوقيت وال يسمح مطلقاً بالتعامل مع البضائع مرة أررى إال يف أحوال غة معتادة وإستلنائية ولظروف قةاهرة.
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باإلضافة إىل ذل
لكةةل جهةةة تل ة

تقو بعض الةدول واإلدارات بإسةت دا قواعةد بيانةات شةاملة ختةد كافةة اجلهةات وتقةد
البيانةةات واملعلومةةات الةةيت حتتةةاج إليهةةا يف عملةةها ،دون أن يةةؤثر ذلة

واملعلومةةات ،ويةةوفر كافةةة ضةةمانات احلمايةةة لكةةل عميةةل يف نف ة
واجلمارك بعملها والصحة والزراعة وغةها مةن اجلهةات ،ومتلة

عل ةى سةةرية البيانةةات

الوقةةت الةةذع تقةةو ب ة الضةةرائب بعملةةها
كةل جهةة صةالحيات تعامةل مةع البيانةات إىل

احلد الذع حتتاج إلي ويتفق مع طبيعة عملها ،على أن تطبيق نظةم إدارة امل ةاطر علةى مسةتوى قةومي يعتةحل
من أفضل نظم التعامل والتنسيق احلكومي ،فإننةا إذا أقررنةا بةهن امل ةاطر هةي إمكانيةة حةدو
األحةةدا

املسةةتقبلية الةةيت تهةةدد املنظمةةة وإمكانيةةة التعامةةل ومواجهةةة هةةذه األحةةدا

وموعةة مةن

لتحقيةةق األهةةداف

املرجةةوة ،فةةإن إدارة امل ةةاطر القوميةةة تعةةين أن يةةتم التنسةةيق بةةو مجيةةع اجلهةةات املعنيةةة بعمليةةة االسةةتةاد
والتصدير يف وال إدارة امل اطر ،حبيث تتفق إىل أقصى مدى

كن مع معاية اخلطر لكل جهةة حكوميةة،

ومن البديهي أن جند أن امل اطر اليت تضع دا اجلمارك أولويةة قصةوى ،قةد ال تعتحلهةا جهةة حكوميةة أرةرى
على أع درجة من اخلطورة ،فملالً ،تعتحل اجلمارك الةواردات مةن جهةة حكوميةة يف أملانيةا عدميةة اخلطةورة،
بينما ترى وزارةالصحة أن اللحو الةيت يةتم اسةتةادها مةن أع جةزء مةن العةاا تنطةوع علةى درجةة رطةورة
عالية تستوجب القيا بعمليات فحص بيطرع وصحي عليها ،أع حيتاج األمر إىل أن يةتم وضةع منظومةة لتفعيةل
برنةامج إدارة خمةاطر مشةرتكة بةو هةذه اجلهةات حبيةث حتقةق أعلةى اسةتفادة وكفةاءة

كنةة لتسةهيل عمليةة

التجارة وتقليل زمن اإلفراج مبا يؤدع إىل ختفيض تكلفة االستةاد.

التوصية رقم ( :)9التقييم اجلمركي
لقد رضع العمل اجلمركي للتطور بشةكل كةبة يف السةنوات العشةر األرةةة وارتلفةت الوسةائل والطةرق الةيت
كانت تست دمها اجلمارك لتنفيذ أهدافها يف املاضي عن تلة

الوسةائل الةيت تسةت دمها اإلدارات اجلمركيةة

يف الوقت احلاضر ،وكما سبق القول ،جند أن كافة اإلدارات اجلمركية يف الدول املتقدمة والنامية على حةد
سةواء أحةدثت حتةةوالً إسةرتاتيجياً حقيقيةاً يف العمةل الةةذع تقةو بة فتحولةت غالبيةةة هةذه اإلدارات بههةةدافها
اإلسرتاتيجية من عملية اجلباية والتحصيل إىل عمليةة التبسةيط والتيسةة ،فهصةبحت اإلدارات اجلمركيةة تسةعى
لتحقيق هدف إسرتاتيجي أساسي دا ،هو تسهيل التجارة الدولية ،مست دمة كل ما يتطلب حتقيق هةذا ادةدف
مةةن توظيةةف فعةةال للتكنولوجيةةا وتطبيةةق أنظمةةة ا تكةةن مسةةت دمة يف املاضةةي البعيةةد أو القريةةب يف العمةةل
اجلمركي ملل إدارة امل ةاطر واملراجعةة اةاسةبية الالحقةة وتطبيةق خليةات حقيقيةة حلمايةة حقةوق امللكيةة
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الفكرية ،لذل

كان إلتفاف الدول كلها كبةها وصغةها ،غنيها و فقةها حول إتفاقية اجلةات ،وإنضةما مةا يزيةد

عن مائة وثالثة ومخسةون دولةة حةيت اليةو ملنظمةة التجةارة العامليةة كهعضةاء عةاملو مبلابةة إعةالن وإمجةاع
دولي بههمية التجارة الدولية يف األلفية اللاللة والدور الكبة الذع ميكةن للجمةارك أن تلعبة يف تسةهيل هةذه
التجارة الدولية.
لقد بدأت دول وبلدان عديدة تطبيق اإلتفاقيات اليت انبلقت عن منظمة التجةارة العامليةة منةذ أكلةر مةن عشةر
سةةنوات ،وبةةدأت العديةةد مةةن اإلدارات اجلمركيةةة تطبيةةق اآلليةةات احلديلةةة والطةةرق املسةةتحدثة يف العمةةل
اجلمركي ،ولكن مع ذل

تبقى عملية ووظيفة التقييم اجلمركةي هةي أهةم الوظةائف اجلمركيةة والةيت حتتةاج

إىل عمل دؤوب وجهد مستمر لرفع كفاءة العاملو يف اجلمارك ألن هذه الوظيفة دا عالقة مباشةرة مبةا حتققة
اجلمارك من إيرادات ،وملا تسعى إلي اجلمارك من عدالة يف التطبيق ،وملا

ب على اجلمارك القيا بة مةن

توحيد يف املعاملة اليت تقدمها لعمالئها على حد سواء.
لقد صدر عن منظمة اجلمارك العاملية إتفاق دةدد يتعلةق بكيفيةة حتديةد قيمةة البضةائع املسةتوردة لاغةراض
اجلمركية ،حيث يسعى هذا اإلتفاق إىل اإلعتمةاد علةى تعريةف واقعةي للقيمةة لاغةراض اجلمركيةة ،رالفةاً ملةا
كان معموالً ب يف تعريف بروكسل للقيمة ،و ب أن تبنى القيمة اجلمركيةة علةى أسةاس السةعر الةذع تبةاع بة
البضائع يف عملية بيع فعلية بو بائع ومشرتع كل منهما مستقل عن اآلرر ،ودون أن يكون هناك أع نةوع مةن
القيود يفرضها البةائع علةى املشةرتع ،وميكةن أن تةتم بعةض التسةويات علةى هةذا السةعر ليكةون واقعيةاً وفقةاً ملةا
حتدده املادة اللامنة من هذه اإلتفاقية ،هذا السعر ،بهذا التعريف ،حتدده اإلتفاقية حتت اسةم " قيمةة الصةفقة
" وهو ما ميلل أساس الطريقة األوىل من طرق حتديد القيمة لاغراض اجلمركية وفقاً دذه اإلتفاقية ،علةى أنة
ب توافر الشروط اخلاصة بهذه الطريقة ،ألن عد توافر أع منها معناه اإلنتقال إىل طرق التقييم البديلة وفقةاً
للتدرج والرتتيب الرقمي الواردة ب هذه الطرق يف اإلتفاقية.
فاإلدارة اجلمركية حتتاج وهي بسبيلها لتحصيل الضريبة اجلمركية إىل ركنو أساسيو:


فئة التعريفة اجلمركية.



وقيمة البضائع املستوردة اليت ستطبق عليها فئة التعريفة اجلمركية.

أع أن هذين الركنو هما األساس الذع على أساسة يةتم حتصةيل الضةريبة اجلمركيةة؛ لةذل

فةإن السةعر هةو

أحد العناصةر األساسةية يف القيمةة بةل هةو أهةم هةذه العناصةر علةى اإلطةالق ،والقيمةة اجلمركيةة ال تعتةحل فقةط
الوعاء الالز جلباية الضريبة اجلمةةركية وحدها ،بل هي األسةاس يف حسةاب ضةريبة املبيعةات وكةل الضةرائب
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والرسو األررى اليت يتم حتصيلها على الةواردات ملةل ضريبةةة األربةاح التجاريةة والصةناعية ورسةم اخلةدمات
وغةها ...عالوة على كونها األساس الةذع يسرتشةد بة يف حتديةد عناصةر التكلفةة الواقعيةة املت ةذة كهسةةةاس
لتحديد األرباح واخلسائر يف وال جتارة السلع املستوردة.
إن الطةرق واألنظمةة الةةيت اتبعتهةا اإلدارات اجلمركيةةة لتحديةد القيمةةة اجلمركيةة للبضةةائع املسةتوردة تنوعةةت
وتعددت على مةر السةنو ،ففةي بةدايات القةرن العشةرين اتبعةت كةل دولةة مةا يناسةبها مةن طةرق وأنظمةة تقيةيم
متيزت بعد اإلستقرار والتغة السريع واإلرتالف الكبة فيما بينها ،وبعةد إنشةاء عصةبة األمةم بةدأ تطبيةق مبةادئ
جتارية متيل إىل نوع من التوحيد البسيط جداً ،ولكن التنوع يف األنظمة كان كبةاً ،إىل أن مت توقيع إتفاقيةة
اجلات عا  3116بعد مفاوضات جتارية عاملية حيث ررجت إىل النور اإلتفاقية ،متضةمنة املةادة السةابعة الةيت
ختتص بالتقييم اجلمركي ،وبدأ تطبيق هذه األحكا من رالل اإلحتادات اجلمركيةة يف أوروبةا والةيت كانةت
تهدف إىل توحيد طرق التقييم للبضائع دل التبادل التجةارع الةدولي ،ثةم رةرج إىل النةور تعريةف بروكسةل
للقيمة اجلمركية لتلتف حول اإلدارات اجلمركية ويبدأ التطبيق منةذ عةا  ،3143واسةتمر العمةل بة حةيت عةا
 3113حو انتهت املفاوضات التجارية اخلاصة بالتقييم إىل صياغة إتفاقية تنفيةذ املةادة السةابعة ،وبةدأت دول
عديدة تطبيقها فعليا منذ هذا التارييف ،ولكن يف عا 3111وبإعالن إنشاء منظمة التجارة العاملية أصةبح تطبيةق
هةذه اإلتفاقيةة أحةد شةروط اإلنضةما إىل املنظمةة الدوليةة ،لقةد كانةت االنتقةادات الةيت وجهةت إىل تعريةةف
بروكسل للقيمة أحد أهم أسباب عقد جوالت املفاوضات التجارية اليت عرفت بإسم "دورة طوكيو ".
ولذل

كان من الضرورع توحيد تعريف القيمة على مسةتوى دول العةاا ألنة يف غيةاب هةذا التوحيةد ،وقيةا

كل دولة بإست دا تعريف رات خمتلف ،يكون األثةر الناتج عن هذا اإلرتالف غايةة يف السةلبية علةى حركةة
التجارة الدولية والتبادل الدولي للبضائع واخلدمات.
وبناءً على كل هذا ومن أجل تطبيق أحكا موحدة للقيمة تسرى على كافة دول العاا ،ومةن أجةل أن يكةون
مفهةو القيمة وأيضا العناصر التى يشةتمل عليهةا هةذا املفهةو " واحةةداً " لةدى مجيةع األطةراف املتعاملةة يف
وال التجارة الدولية ،وضعت إتفاقية تنفيذ املادة السابعة مةن اجلةات ،والةيت إىل توحيةد تعريةف القيمةة عةن
طريةةق جعةةل األسةةاس األوحةةد للقيمةةة هةةو القيمةةة الفعليةةة الواقعيةةة دون اإللتجةةاء إىل التقةةديرات اجلزافيةةة أو
الوهميةةة أو احلكميةةة ،وأيضةةا جعةةةل طةةرق وأسةةاليب حتديةةد هةةذه القيمةةة ثابتةةة ومذاعةةة علةةى كةةل دول العةةاا
املنضمةة لقإتفاقية ،وأن يكون تطبيق القواعد املتعلقة بتحديد القيمةة عةادالً وموحةداً وحياديةاً وقةابالً للةتحكم،
وأال تست د القيمة اجلمركية يف مواجهة السياسات التسويقية للسلع ملل سياسة اإلغراق ،وعالوة على كةةةل ما
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تقد أال يتم حتديةد القيمةة علةى أسةةاس أسةعار املنتجةات مةن املنشةه اةلةي لبلةد االسةتةاد أو أسةعارها يف
السوق اةلى لبلد التصدير أو أسعارها يف بلد تصدير ثالث.
وتقو هذه اإلتفاقية على مبادئ أساسية يف صدد عملية حتديد القيمة لاغراض اجلمركية هي:
.3

ب أن تؤس

القيمة اخلاضعة للضريبة على مبادئ عادلة وبسةيطة وأن تعكة

الواقةع التجةارع الفعلةي

مع عد اإلعتماد على التقييم اجلزايف أو احلكمى.
فاإلتفاقية تهدف إىل حتقيق العدالة بو مجوع التجار واملتعاملو يف وال التجارة الدولية ،مع ضةرورة
أن تكةةون اإلجةةراءات الةةيت تةةتم علةى الصةةفقات بسةةيطة وميسةةرة وتةةؤدع إىل التسةةهيل والتيسةةة ال التعقيةةد
والبطء ،وأن تسود بيئة التجارة العاملية قواعةد وإجةراءات عادلةة متامةاً ال تقةو علةى أع أسةاس حتكمةي
يهدر فرت اإلبداع والتناف
.8

الشريف البعيد عن

ارسات السلطة والتحكم والفساد.

ب أن يكون مفهو القيمة اخلاضع للضريبة سهالً وميكن لكالً من املستوردين وإدارة اجلمارك املعنيةة
بالتقييم فهم حتى يسهل التطبيق الفعلي وأن يكون هذا املفهو يتصف بالشيوع واإلستقرار.
وهذا املبدأ من األس

ادامة للتجارة الدولية يف األلفية اللاللة حيث تسعى شعوب العاا كلة إىل زيةادة

معدالت التبادل التجارع ،ومن ثم يكون من الضرورع أن تسود مبادئ التبسيط والتيسةة كافةة إجةراءات
التجارة لكي ميكن لكل من يعمةل يف التجةارة تفهمهةا ببسةاطة وتنفيةذها يف يسةر ،فضةالً عةن أهميةة بنةاء
جدار من اللقة بو اجملتمع التجارع وبو األجهزة احلكوميةة الةيت تتةوىل رقابةة أعضةاء هةذا اجملتمةع
التجارع عند تنفيذهم لصفقاتهم التجارية لضمان اإللتزا التا بالقواعد والقوانو املعمول بها.
.0

ب أن يكون هناك ثبات يف التقييم وأن تكون إدارة التقييم متجددة ومعتدلة.
وذلة

ألن ثبةةات واسةتقرار عمليةةة التقيةةيم هةي األسةةاس يف اسةتقرار البيئةةة التجاريةةة وعةد تعةةرض التجةةار

دزات وأزمات حتد

ألسباب ميكن تفاديها وجتنبها من رالل تطبيق قواعد شفافة وبسيطة وثابتةة لعمليةة

تقييم البضائع املستوردة.
.1

ب أال حيول نظا التقييم دون سرعة الت ليص على البضائع واإلفراج عنها.
إن هذا املبدأ مبلابة نداء إىل كافة اإلدارات اجلمركية للقيا بإجراءات التقيةيم اجلمركةي وفقةاً إلتفاقيةة
تنفيذ املادة السابعة دون إعتبار هذه اإلتفاقية وما تتطلب من التحقق من القيمة الفعلية أواللمن املةدفوع
ال أو القابل للدفع كذريعة إلستغراق وقت أطول يف عمليةة التقيةيم ،ألن املبةدأ األساسةي الةذع تسةعى
فع ً
منظمة التجارة العاملية إىل حتقيق هو تسهيل التجارة الدولية بكل الطرق والوسائل املمكنة.
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.4

ةةب أن ميكةةن نظةةا التقيةةيم اجلمركةةي املسةةتوردين مةةن إسةةتنتاج القيمةةة لاغةةةراض اجلمركيةةة مقةةدماً
وبدرجةةة مناسةةبة وذل ة

مةةن رةةالل دليةةل التقيةةيم الةةذع يقةةد للمتعةةاملو مةةع اجلمةةارك وبصةةفة راصةةة

املستوردين شرح كيفية الطريقة اليت تتبعها اإلدارات اجلمركية يف تقييم البضائع.
إن توافر املعرفة لدى أعضاء اجملتمةع التجةارع متكةنهم مةن القيةا بسةهولة بتحديةد القيمةة الةيت سةوف
تؤرذ كهساس لعملية التقييم اجلمركي ،وكذل

حتديد الرسو اجلمركيةة وبالتةالي ميكةنهم القيةا بعمةل

دراسات اجلدوى املناسبة ألعمادم التجارية وتقدير تكلفة استةاد البضائع ونسةبة رحبيةة كةل صةنف منهةا
وبالتالي تقو دعائم جتارتهم على أركان فنية قوية تضمن حتقيقهم لارباح وبالتالي منو اإلقتصاد الوطين
ككل.
.7

ب أن حيمي نظا التقييم ،املستةورد األمو يف مواجهة املنافسة الغة عادلة الناشئة مةن سةوء التقيةيم
أو التدلي

يف املستندات أو غةه.

لقد كان هذا من أكلةر اإلنتقةادات الةيت وجهةت إىل نظةا بروكسةل للتقيةيم اجلمركةي الةذع كةان ميلةل
محاية قانونية للمستورد املتكاسل ويعاقب املستورد اجملتهد الذع يسعى للحصول على أفضةل األسةعار،
ويعتحل األرذ بالقيمة الفعلية تشجيعاً حقيقياً للمستورد اجملتهد وحتفيةزاً لة علةى االسةتمرار يف عقةد أفضةل
املفاوضات التجارية واحلصول على الصفقات بهقل األسعار.
 .6الدقة والسرعة يف البحث عن احلقائق يف حةالة إقرار إدارة اجلمرك اليت تقةو بةالتقييم أن القيمةة املقةر
عنها غة صحيحة ألع سبب من األسباب.
إن است دا منوذج إقرار القيمة هو أحد الوسائل ادامة الةيت تسةت دمها اإلدارات اجلمركيةة يف تفعيةل
وبناء نظا مشاركة بو اجلمارك واجملتمع التجارع ،فإقرار القيمةة هةو النمةوذج الةذع يقةد مةن راللة
املستورد للجمارك كافة املعلومات اليت متكنها من القيا بتحديد القيمةة لاغةراض اجلمركيةة يف سةهولة
ويسر وبهسرع ما ميكن ،وينتج عن هذه املشةاركة إلتةزا اجلمةارك بالدقةة التامةة يف البيانةات واملعلومةات
اليت قد تسةت دمها يف تعةديل القيمةة الةيت يقةر عنهةا املسةتورد ،بةل علةى هةذه اإلدارة أن تلتةز بتقةديم
تفسةات كتابية إذا ما طلب املستورد ذل
.1

ب أن تؤس

لتحلير أع تعديل تقو ب على القيمة املقر عنها.

القيمة  -واىل أقصى درجة

الشكلية إىل أدنى حد

كنة  -على املسةتندات التجاريةة وأن ختفةض اإلجةراءات

كن.
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ويعتةةحل هةةذا أحةةد الوسةةائل الةةيت تسةةعى منظمةةة التجةةارة العامليةةة السةةت دامها ،حيةةث أن العديةةد مةةن
احلكومات تستوجب تقديم استمارات ومناذج ومستندات شةكلية ال تفيةد عمليةة التجةارة ،وبالتةالي تناشةد
املنظمةةة كافةةة الةةدول إىل اإلكتفةةاء باملسةةتندات التجاريةةة ملةةل الفةةواتة ،قةةوائم العبةةوة ،وغةهةةا مةةن
املستندات املتعارف عليها يف التجارة الدولية كمصادر للمعلومات اليت حتتةاج إليهةا اإلدارات اجلمركيةة
عند قيامها بتحديد القيمة لاغراض اجلمركية.
.1

ب أن تكون إجراءات التحكيم والتقةةاضى بو مصلحة اجلمارك واملسةتوردين سةريعة وبسةيطة وعادلةة
وغة متحيزة.
وهذا أحد املبادئ ادامة يف البيئة التجارية احلديلة اليت نسعى لرتسي ها لدى كافة دول العاا ،فإذا ما
كان النظا اإلدارع واإلجرائي سواء يف اجلمارك أو أع من اجلهات األرةرى الةيت تتعامةل مةع التجةارة
الدولية يسعى إىل التبسيط والتيسة ،فهوىل وأجدر بهذه األنظمة أن يكون نظةا التقاضةي وفةض منازعةات
أعضاء اجملتمع التجارع مع تلة

اجلهةات احلكوميةة أكلةر سةرعة وسةهولة ،لكةي ال تكةون التعقيةدات يف

إجراءات التحكيم وفض املنازعات والتقاضي سبباً يف تنةازل الكةلةون مةن التجةار عةن حقةوقهم لتجنةب
البطء يف اإلجراءات والفصل يف املنازعات ،عمالً باملقولة السائدة " العدل البطل أسةوأ مةن الظلةم يف
التطبيق ".
إن اإلدارات اجلمركية

ب أن تقو بتيسة اإلجراءات لتحديد القيمة لاغراض اجلمركية والةيت ميكةن

أن تشكل تهرةا ملحوظاً على عملية اإلفراج ،وميكن أن يتم حتقيق هذا اددف عن طريق تطبيق طريقةة
التقييم املنصوت عليها يف إتفاقية اجلات اخلاصة بالقيمة وطبقا لتوصيات منظمة اجلمةارك العامليةة وهةي
ما تعد أقل تعقيداً من األساليب األررى املطبقة يف بعض الدول.

التوصية رقم ( :)1تعديالت التعريفة اجلمركية
إن التعريفة اجلمركية هي ذل

النظا الذع يشمل كافة السلع موضةوع التبةادل التجةارع وفةق ترتيةب رقمةي

دولي متناسق وموحد بو مجيع الدول ،وتضع كةل دولةة أمةا كةل سةلعة الفئةة التعريفيةة الةيت متلةل الضةريبة
اجلمركية اليت ختضع دا هذه البضائع عند استةادها ،وعادة ما تضع كل دولة عةدة أهةداف ماليةة وإقتصةادية
تهمل يف حتقيقها من وراء التعريفة اجلمركية اليت تطبقها على هذه السلع املستوردة ،ومع إرتالف درجة ثراء
الدول ،ختتلف هذه األهداف ،إال أننا ميكننا أن حندد األهداف اليت تسعى الةدول إىل حتقيقهةا مةن التعريفةة
اجلمركية واليت متلل أهم األدوات اليت تست دمها الدول يف رسم السياسة اإلقتصادية واملالية دا ،فيما يلي:
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رفض أو رفع املتوسط العا للتعريفة اجلمركية وفقاً لسياسة دعم اإلقتصاد الوطين املطلوب تطبيقها.



منع التشوهات التعريفية أو احلد منها ددف تسهيل التجارة وتيسة تطبيق التعريفة علةى مجيةع املتعةاملو
وضمان املعاملة العادلة واملوحدة للجميع.



الوفاء بة والتوافق مع اإللتزامات الدولية الناشئة عن اإلتفاقيات التجارية امل تلفة.



حتقيق التوازن املطلوب بو الضريبة املفروضة على السةلع التامة الصةنع وبةو السةلع الوسةيطة واملةواد
اخلةةا واألوليةةة التةةى تةةدرل كلي ةاً أو جزئيةاً فةةى إنتاجهةةا مةةع األرةةذ فةةى اإلعتبةةار التنسةةيق بةةو األهةةداف
املتضاربة املتعلقة مبسةانده الصةناعة الوطنيةة وختفيةف األعبةاء علةى مجةوع املةواطنو ورعايةة األنشةطة
االنتاجية امل تلفة.



توحيد فئة التعريفة اجلمركية سواء كان الوارد لقإسةت دا الصةناعى أو التجةارى حتةى ال يفسةح اجملةال
اإلعتماد على العنصر البشرى فى حتديد فئة التعريفة بناء على الغرض من إست دا السلع املستوردة.

و ب على احلكومات أن تسعى جاهدة قدر اإلمكان وراصة عند تطوير فئةات التعريفةة اجلمركيةة العاليةة إىل
ختفيض فئات التعريفة وذل

من رالل توسيع قاعدة الضريبة حتى ميكن حتديث فئات التعريفة ،ويرجةع هةذا

إىل أن فئات التعريفة العالية تدفع على القيا بعمليات وأساليب التهريب وتزيد من صعوبة عملية املكافحة.

التوصية رقم ( :)91التعاون م اإلدارات اجلمركية
تتبنى منظمة اجلمارك العاملية حالياً مبادرة جيدة لتحقيق التعةاون بةو اإلدارات اجلمركيةة يف وةال تبةادل
املعلومةةات اجلمركيةةة كنةةوع مةةن التعةةاون بةةو اإلدارات اجلمركيةةة يف مواجهةةة أرطةةار وخمةةاطر التهريةةب
اجلمركي سواء للبضائع املمنوعة واةظورة أو البضائع املصرح بهةا  ،وبةدالً مةن األسةلوب التقليةدع للعمةل
اجلمركةةي بالقيةةا بعمليةةة املواجهةةة والتعامةةل مةةع هةةذه األرطةةار عنةةد ورود البضةةائع وعنةةد بةةدء اإلجةةراءات
اجلمركية عليها فإن هذه املبادرة تدعم اإلعداد املسبق قبل الورود واالستعداد بنةاء علةى معلومةات صةحيحة
وقوية تؤدع إىل حصار هؤالء املهربون أينما وجدوا  ،من رالل تضييق اخلناق عليهم جبعل املعلومات عةنهم
وعن أنشطتهم متاحة لكل اإلدارات اجلمركية اليت من اةتمل أن تتم لديها عمليات تهريب.

التوصية رقم ( :)99النزاهة و الشفافية
يف عا  3110عقدت منظمة اجلمارك العاملية إجتماعاً بتنزانيا مت إصدار إعالن عن سٌميّ بإعالن"أروشةا" نسةبة
للمدينة اليت انعقد بها اإلجتماع ،وصدر عن هذا االجتماع توصية من املنظمة للدول األعضاء بها للعمل على
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إصدار ميلاق للشرف يتضمن معاية للسلوك الذع

ب أن يتحلى ب موظفو اجلمارك ،خرةذا يف االعتبةار وضةع

الئحةةة اجلةةزاءات واملؤارةةذة علةةى السةةلوك غةةة القةةويم وذلة
وعاملي ةاً ،ومنةةذ ذل ة

لصةةحة التعامةةل مةةع اجملتمةةع التجةةارع دليةاً

احلةةو وجهةةت منظمةةة اجلمةةارك الةةدعوة إىل وضةةع دسةةتور شةةرف للعةةاملو بةةاإلدارات

اجلمركية يوضح دم واجباتهم ومسئولياتهم ،وحيدد على سةبيل احلصةر والتفصةيل تلة

العقوبةات الةيت ميكةن

أن خيضعوا دا يف حال عد إلتزامهم بواجبات الوظيفة أو قيامهم بهع عمل من األعمال الةيت ال تتناسةب مةع
متطلبات الوظيفة  ،لقد كان إعالن أروشا الذع تبنت منظمة اجلمارك العاملية مبلابة نقطة إنطالق حقيقيةة علةى
طريق نشر النزاهة والشفافية يف العمل اجلمركي ،ذلة

اإلعةالن الةذع ملةل دعةوة رمسيةة مةن املنظمةة لكةل

الةةدول األعضةةاء بهةةا لوضةةع ميلةةاق شةةرف العةةاملو باجلمةةارك ،ميلةةاق شةةرف يتضةةمن واجبةةات الوظيفةةة العامةةة
ودظوراتها ومنطوياً على رطوط واضحة لقواعد املسئولية التهديبية ،وجدول تفصيلي للم الفات واجلةزاءات
ا يبتعد برجل اجلمارك عن االجتهادات اليت قةد يسةمعها عنةد إرتكةاب أفعةال ال يعلةم مةدى املسةئولية عنهةا،
وكذل

يتضمن هذا امليلاق كافة اإلجراءات وضمانات التحقيق اةددة بوضوح ليكون وال التحقيق خمنا

حتةةى ثبةةوت امل الفةةة أو إنتفائهةةا ،كمةةا يضةةمن هةةذا امليلةةاق توحيةةد إجةةراءات التحقيةةق االدارع و القةةانوني
والتصرف في ليسة علي القائمون ب  ،وجند أن بعض اإلدارات اجلمركية لكةي حتقةق ضةمانات أكلةر للمحةالو
للتحقيق فقد قامت بوضع نظا إجرائي إضايف يتملل يف التقاضى على درجتو  ،األوىل على مستوى دلةي
دارةل اإلدارة أو النطةاق اجلغةرايف دةذه اإلدارة ،واللانيةةة علةى مسةتوى اإلدارة اجلمركيةة يف البلةد املعةةين
ككل وهذا النظا الغرض من طرح املوضوع دل التحقيق على املت صصو يف واالت العمةل اجلمركةي
يف املستوى األول ثم علةى القيةادات األعلةى يف املسةتوى اللةاني ،ويف كةل األحةوال يكةون ميلةاق الشةرف
متضةمناً تلة

األحكةةا الةةيت تتفةق ووتوافةةق مةةع املعةةاية الدوليةة التةةى حتةةدد مةةا

ةب أن يكةةون علية سةةلوك

العاملو يف اجلمارك بل ويكون ميلاق الشرف هذا هو أساس التعامل مع اجملتمع التجارع .إن تطبيق معاية
النزاهة والشرف يف العمل احلكةومي واجلمركةي يسةتوجب قيةا احلكومةات بإختةاذ رطةوات لضةمان حتقيةق
أعل ةى مسةةتويات النزاهةةة واملعةةاية السةةلوكية يف العمةةل مةةن رةةالل اخلةةدمات الةةيت تقةةدمها اإلدارات وراصةةة
اجلمركيةةة ،و ةةب تنفيةةذ املعةةاية املنصةةوت عليهةةا يف منظمةةة اجلمةةارك العامليةةة يف إعةةالن أروشةةا خبصةةوت
النزاهةةة يف اجلمةةارك ،كمةةا أن املعةةاية الفعالةةة مطلوبةةة للحةةد مةةن املسةةتويات املتدنيةةة للنزاهةةة يف اجملتمةةع
التجارع.

التوصية رقم ( :)91التطوير اجلمركي
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ةةب عل ةى احلكومةةات وضةةع بةةرامج لقإصةةالح والتطةةوير اجلمركةةي بهةةدف حتسةةو كفةةاءة وفعاليةةة اخلةةدمات
اجلمركيةةة ،ومةةن ثةةم ميكنهةةا جتنةةب احلاجةةة إىل اإلسةةتعانة باخلةةدمات اخلاصةةة باجلهةةات الةةيت تقةةو بةةالفحص
املسبق لتقو باخلدمات اجلمركية،وبالرغم من إمكانية اإلستعانة بهةذه اخلةدمات حتةت ظةروف راصةة،

ةب

إعتبارها كمعيار مؤقت على أن يتم تنفيذه مبا يتماشى مةع إتفاقيةة الفحةص املسةبق للبضةائع واملرفقةة بإتفاقيةة
مراكه.
إن عمليةةة تطةةوير اإلدارات اجلمركيةةة أصةةبحت ضةةرورية بعةةد أن تغةةة ادةةدف الرئيسةةي للجمةةارك مةةن جبايةةة
الضةةرائب اجلمركيةةة ،كمةةا كةةان علي ة احلةةال يف املاضةةي ،إىل تيسةةة وتسةةهيل التجةةارة الدوليةةة حبيةةث تكةةون
اجلمارك داعماً للتجارة وليسةت معوقةاً دةا ،وللقيةا بهةذه املهمةة وحتقيةق هةذه األهةداف كةان علةى اإلدارات
اجلمةةارك أن ختضةةع لعمليةةة حتةةول إسةةرتاتيجي تةةارخيي ا تشةةهده عل ةى مةةر التةةارييف مةةن قبةةل ،حيةةث بةةدأت
اإلدارات اجلمركية يف كافة دول العاا  ،من رالل منظمة التجارة العاملية وما أسةفرت عنة مفاوضةات تسةهيل
التجةةارة الدوليةةة مةةن توصةةيات ،يف إتبةةاع كةةل األسةةاليب والوسةةائل احلديلةةة الةةيت متكّةن مةةن تسةةهيل التجةةارة
العاملية وزيةادة حجةم التبةادل التجةارع الةدولي ،مبةا يعةين القةاء املزيةد واملزيةد مةن املسةئولية علةى عةاتق
اإلدارات اجلمركية يف العاا ،ويف الوقةت الةذع بلغةت فية اللةورة التكنولوجيةة مبلغةاً جعةل مةن العةاا قريةة
صغةة جداً ال ختفى فيها رافيةة ،والنظةا الرقمةي يقةد للجميةع البيانةات واملعلومةات الةيت تسةهم يف إعةداد
الدراسات بصورة صحيحة وتنفيذ مشروعات استلمارية بدون حدود ماديةة وهةو مةا جعةل الةدور الةذع تقةو بة
اإلدارات اجلمركية يف العاا خيتلف متاماً عن ذع قبل ،بل إن هذا التطور القةى بعةبء كةبة علةى اإلدارات
اجلمركية لتكون على مستوى احلد  ،وتسهم بشكل مباشر يف رفع النمو االقتصادع العاملي وزيةادة الرفاهيةة
لبين اإلنسان دون النظر إىل احلدود اإلقليمية أو االنتماءات اجلغرافية ولذل

نةادت منظمةة التجةارة العامليةة

يف توصياتها اخلاصة بتسهيل التجارة الدولية كل دول العاا وبال اسةتلناء إلةي تنفيةذ مبةادرات جةادة وحقيقيةة
لتطةةوير إداراتهةةا اجلمركيةةة وتطةةوير العمليةةة اجلمركيةةة لتواكةةب املةةتغةات واملسةةتحدثات الدوليةةة كةةي تلحةةق
بركب العصر ومتضةي يف موكةب احلداثةة الةذع ال يسةمح ملةن يت لةف عنة بةهع فرصةة يف الوجةود والعةيه
وتدعم بشكل مباشةر عمليةة تسةهيل التجةارة الدوليةة وتتضةمن التوصةية أن تةتم عمليةات التطةوير علةى اةةاور
األساسية ( التشريعات – املوارد البشرية – التكنولوجيا – التنسيق مع اجلهات احلكومية – الشةراكة مةع اجملتةع
التجارع ) بقدر متساوع من اإلهمية.

التوصية رقم ( :)93معايري العمل للوكالء و املتعاملني
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إن القواعةةد العامةةة للعمةةل يف إطةةار مفاوضةةات تسةةهيل التجةةارة يقضةةي بهن ة

ةةب عل ةى احلكومةةات النظةةر يف

املعاية اليت تنظم عمل وكالء الشحن واملست لصةو ،لكةي تعمةل علةى تشةجيع تلة

املهةن ودعةم العةاملو

فيها ،سةواء بوضةع معةاية وقواعةد تةنظم العمةل مبةا يضةمن عةد التمةادع يف الشةروط واإلشةرتاطات ،أو عةد
التساهل يف هذه الشروط واإلشةرتاطات حبيةث يكةون مسةتوى األداء للعةاملو يف هةذه املهةن متةدنياً ويةؤثر
بالسلب على العمل يف وال التجارة الدولية ،وميكن أن تقو احلكومات بإسناد عملية وضع املعاية اخلاصةة
بهذه املهن إىل الوكالء أنفسهم وامل لصو اجلمركيو ،ثم متابعة األداء بصفتهم شركاء يف العمةل التجةارع
واجلمركةةي ،طاملةةا أن تل ة

األطةةراف قةةد تشةةكل عوامةةل تةةهرة لقإفةةراج عةةن البضةةائع إذا ا يةةتم النهةةوض

مبستواها يف العمل الذع تقو ب .

التوصية رقم ( :)99الشراكة م اجملتم التجاري
ب على اإلدارات اجلمركية ضمان الشفافية املطلقة وتسلسل العمليات اجلمركية عن طريق تزويد اجملتمةع
التجارع باملعلومات الكافية عن اإلجراءات اجلمركية ومتطلباتها ،إن العديد من الدراسات تؤكد علةى أهميةة
الدور الذع يقو ب العميل يف وال تطوير األداء دارل اإلدارة احلكومية أو اجلمركية يف خمتلف مراحةل
العمل ولي

فقط أثناء تقديم اخلدمة  ،ولتحقيق ذل

بطريقةة مرضةية وجةب علةى اإلدارة اجلمركيةة أن تقةو

ببذل جهوداً مكلفة لتحديد السلوكيات املرغوبة من العميل والعاملو يف ذات الوقت ،وكذل
مشةةاركة العمةةالء يف األداء اجلمركةةي ،أع تل ة

املشةةاركة الةةيت حتةةد

حتديد طبيعة

عةةن طريةةق التفاعةةل الةةذع يةةتم بةةو

اإلدارة اجلمركية اليت تقو بتقديم اخلدمة والعميل متلقي اخلدمة ،ويطلق البعض على هذه العملية مصطلح
" التقابل اخلدمي " واليت ينتج عنهةا وبطريةق مباشةر درجةة رضةا أو عةد رضةا العميةل وفقةاً إلنعكاسةات تقةديم
اخلدمة على هذا العميل .هناك العديد من الصور واألشكال اليت تتم من رالدةا هةذه املشةاركة ،حيةث تقةو
بعةةض اإلدارات اجلمركيةةة بتةةوفة وحةةدات ردمةةة وهةةزة للعمةةالء لكةةي يقومةةوا بهنفسةةهم بةةإدراج اإلقةةرارات
اجلمركية ،وهذا هو كل ما يتم من مشاركة ،بينما جند بعض اإلدارات األررى ملل اجلمارك السويدية متةارس
عملية مشاركة تامة يف العمل اجلمركي ،حيث يقو العميل بوضةع البنةد اجلمركةي وحتديةد القيمةة لاغةراض
اجلمركية ،وإستيفاء املوافقات االستةادية وحسبة الرسو املستحقة على الشحنة ثم يقةو بةدفع هةذه املبةال
وإصدار إذن إفراج لنفس عن البضائع دون أع تدرل من اجلمارك ،والةيت يقتصةر دورهةا علةى عمليةة مراجعةة
كل ما مت من إجراءات وفقاً لنظا خلي حيدد تل

الشحنات اليت ختضع للمراجعة ،على أن حرعّ بنا أن نةذكر

أن عملية املشاركة بو اإلدارة اجلمركية والعمالء تعتحل من األمور املسةتحدثة علةى العمةل اجلمركةي ،حيةث
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ينةةدر أن جنةةد يف العقةةود املاضةةية أع إدارة مجركيةةة تةةولي إهتمامةاً لةةة أو تقةةو بعمةةل مشةةاركة مةةع اجملتمةةع
التجارع وفقاً دذا املفهو الذع ذكرناه ،بل على العكة

كانةت اإلدارة اجلمركيةة فةى املاضةى ال تنظةر إىل

رضا العميل ،حيث دائماً ما وجدنا عالقة بو الصعوبات اليت تواج عمالء اإلدارة اجلمركية وهم بصدد إنهةاء
عملهم مع اجلمارك ،ومنها طول فرتة زمن اإلفراج اجلمركي ،وبو مةا يبذلة العميةل مةن جهةود رارقةة إلنهةاء
اإلجراءات اجلمركية املتشابكة واملعقدة واملتكررة من ناحية ورضا العميل من ناحية أررى  ،وترتقةي أهميةة
هذه املشاركة لدى بعض اإلدارات اجلمركيةة ،إىل املسةتوى الةذع تعتةحله قيةادة العمةل اجلمركةي نوعةاً مةن
العالقة التعاقدية مع اجملتمع التجارع ،تعطي حقوق للمتعاملو ومتلةل إلتزامةات علةى اجلمةركيو ،وبةالطبع
فإن اعتناق هةذا املفهةو يعةين ضةمنياً ضةرورة دراسةة كيفيةة تفعيةل مشةاركة العميةل يف أداء اخلدمةة كهسةاس
لوضةةةع سياسةةةات واسةةةرتاتيجيات اإلدارة اجلمركيةةةة ،إن ثقافةةةة مشةةةاركة العميةةةل يف األداء اجلمركةةةي حيقةةةق
وموعة فوائد للمجتمع ككل ،نذكر منها:
 .3تلبية كافة إحتياجات العميل وفقاً جلودة املشاركة اليت يقو بها حيةث أنة إىل املةدى الةذع تكةون فية
املعلومات والبيانات اليت يقدمها صحيحة ودقيقة ،تكون هذه املشاركة فعالة وتؤدع إىل نتائج إ ابية.
 .8مشاركة العميل تؤدع إىل تاليف الكلة من املشةاكل الةيت قةد ينةتج عةن بعضةها عةد القةدرة علةى تهديةة
اخلدمة باجلودة اليت يتحقق معها رضا العميل.
 .0توفة النفقات والتكاليف اليت يتكبدها العمالء يف سبيل احلصول على اخلدمة ،حيث أن املشاركة تقلةل
من احلاجة إىل تلة

النفقةات الةيت تتكبةدها اإلدارة اجلمركيةة للقيةا باخلدمةة ،فيقةو العميةل بهةا دون

نفقات.
 .1مشاركة العميل يف تقديم اخلدمة تؤثر على فعالية وكفاءة تقديم اخلدمة باإل اب.
 .4مشاركة العمالء تساعد اجلمارك علةى وضةع أهةدافها بطريقةة صةحيحة بةل وتسةاعدها علةى إرتيةار اآلليةات
اجليدة لتحقيق هذه األهداف.
 .7حتقيق درجة عالية من اإللتزا الطوعي لدى املتعاملو والشعور باإلنتماء والوالء للجمارك.
وإذ امجغببا إلد مجةا جلتتكا ا حل


لاالىادمجع ااشاا ا نامجضشا ا تالءا افباالا شا ايفكازاالىا آلتم:ا

أن تكةةةون الةةةرؤى واألهةةةداف والتصةةةورات الةةةيت تتبناهةةةا اإلدارة اجلمركيةةةة واضةةةحة للجميةةةع ،عةةةاملو
ومتعاملو.
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أن يكون أحةد األهةداف اإلسةرتاتيجية يةنص بلغةة صةرحية علةى إرضةاء العميةل ،أو أن تكةون بعةض هةذه
األهداف تؤكد على االهتما بدرجة الرضا العالية اليت تسعى اجلمارك لتحقيقها.



أن تتبنى اجلمارك إسرتاتيجيات عمل ورطط تنفيذيةة حتقةق االسةتجابة الفوريةة واملرونةة لتلبيةة حاجةات
واحتياجات العمالء.



أن تتضمن كافة اخلطط أنشطة عمل تنطوع على تقديم أفضل ردمة بهقل تكلفة.



أن تعمل اإلدارة اجلمركية دائماً على التحسو الدائم لانظمة والعمليات اليت تقو بها خلدمة العمالء.

إن عالقة املشاركة فضالً عن كونها تسهل بدرجة كةبةة التبةادالت التجاريةة وتةدعم اإلقتصةاد الةوطين ،إال أنهةا
ختلةةق قاعةةدة مةةن اإللتةةزا الطةةوعي تةةزداد بصةةورة مطةةردة كلمةةا تزايةةدت الفوائةةد الةةيت تعةةود علةةى اجملتمةةع
التجارع من تل

املشاركة ،فاملزايا اليت تتحقق للعمالء تةدفع الكةلةين إىل الرغبةة يف احلصةول علةى مزيةد

من املزايا وبالتالي تزداد أعةداد أولئة

العمةالء الةذين يسةلكون درجةة عاليةة مةن اإللتةزا الكامةل أو التةا  ،و

بالتةةالي ترتفةةع درجةةة اللقةةة يف اإلدارة اجلمركيةةة

ةةا يةةدفعها إىل مزيةةد ومزيةةد مةةن التطةةوير والتيسةةة وبالتةةالي

تتحقق مزايا أكحل وأكحل للمتعاملو ،ومن الطبيعي أن ينةتج عةن عالقةة املشةاركة مةع اجملتمةع التجةارع حةوار
مستمر بو اإلدارة اجلمركية و للي اجملتمع التجةارع ،هةذا احلةوار عةادةً مةا يهرةذ العديةد مةن الصةور ،إمةا
لقةةاءات مةةع املسةةئولو يف مكةةاتبهم بصةةورة غةةة منتظمةةة ويف إطةةار ودع ،أو مشةةاركة يف جلةةان الت طةةيط
واملتابعة ،أو اجتماعات دورية بةو اجلةانبو لبحةث ودراسةة األوضةاع الةيت يةتم فيهةا تقةديم اخلدمةة ،ومعرفةة
مدى قبول أو عد قبول املتعاملو ملستوى اخلدمة ،فضالً عن املكاتبةات وتعةيو نقةاط اإلتصةال وغةة ذلة
مةةن أشةةكال التواصةةل الةةيت حتقةةق احلةةوار املسةةتمر بةةو اجملتمةةع التجةةارع وبةةو اإلدارة احلكوميةةة  ،ومةةن
الطبيعي أن ينتج عن هةذا احلةوار -إذا كةان حةواراً حقيقيةاً وفةاعالً -درجةة عاليةة جةداً مةن اللقةة الةيت يوليهةا
اجملتمةةع التجةةارع يف تلة

اإلدارة ومةةا تت ةةذه مةةن قةةرارات،

ةةا ييسةةر العمةةل بصةةورة منقطعةةة النظةةر ،حيةةث

تتحقق درجة عالية من اإللتزا والقبول لكل قرارات هذه اإلدارة  ،ويكون هناك ثقة كاملةة يف أن مةا يةتم مةن
عمةةل يف هةةذه اإلدارة يتفةةق ومصةةاحل اجملتمةةع التجةةارع وحيقةةق الفائةةدة ل ة  ،ومةةرة أرةةرى نكةةرر أن التغةةية
والتحديث ألماكن العمل يكون على درجة عالية من األهمية ألن املتعامل حو

د أن املوظةف يعمةل يف

مكان غة صاحل وغة وهز ،يتولد لدي إنطباع أولي بهن غة كفء أو مغلوب على أمره ،وتهتز إىل درجة معينةة
ثقت يف ما يقو بتنفيذه من أفعال أو أعمال ،أما املوظف الذع تةوفر لة إدارتة مكةان عمةل جيةد وهةز بكةل
األدوات والوسائل اليت متكن من القيا بعمل على أمجل وج  ،وتوفر ل أماكن جيدة الستقبال العمالء ،فةإن
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املتعامل سيتولد لدي انطباع بهن هةذا املوظةف علةى درجةة مةن الكفةاءة ،حتةى مةن قبةل أن يبةدأ يف تلقةي
اخلدمة من هذا أو ذاك ،لذل

نكرر و نؤكد على أهمية حتديث أمةاكن العمةل وتزويةدها بالوسةائل واألدوات

اليت متكن املوظف من القيا بعمل بطريقة درتمة وجيدة وسهلة  ،إن عالقةة املشةاركة كلمةا زادت أواصةرها
وتعمقت بو اإلدارة احلكومية أو اجلمركية واملتعاملو ،كلما أدت إىل املزيد واملزيةد مةن الرغبةة والطمةوح
لدى اإلدارة يف حتسةو اخلدمةة والوصةول لدرجةة الكمةال يف رضةا العميةل ،وهةو مةا يعةين أن هةذه اإلدارة
تتبنى سياسة " التوج بالعميل " ذل
منطلق تقديم ردمة ولي

من منطلق

املبدأ الذع

عل من كافة العاملو يف احلكومة ميارسون عملهم مةن

ارسة سلطة أو قوة على املتعامل الذع حيتاج إىل ما يقومون بة مةن

عمةةل ،فالتوج ة بالعميةةل ،يكةةون لة تةةهثة علةةى السياسةةات املاليةةة لةةقإدارة  ،وحيةةدد وةةاالت اإلنفةةاق ،وحيةةدد
السياسات والنظم الفنية اليت تتبناها اإلدارة وكافةة السياسةات األرةرى الةيت تضةعها هةذه اإلدارة لكةي تةتمكن
من حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.
ويتبقى بعد ذل  ،وحنن بصدد احلديث عن املشاركة مع اجملتمع التجةارع وفوائةده ،أن نةذكر أهميةة تةبين
اإلدارة احلكومية بصفة عامة واجلمركية بصفة راصة لة " مبدأ التقييم الذاتي ".
فالتقييم الذاتي هو مرحلة متقدمة من مراحل الشراكة مع اجملتمع التجةارع ،ال ميكةن الوصةول إليهةا بسةهولة
أوبو عشةية وضةحاها ،ولكةن تصةل إليهةا اإلدارة اجلمركيةة بعةد جهةد جهيةد وترسةييف ملبةادئ العمةل وشةفافية
حقيقية بو اإلدارة اجلمركية واملتعاملو.
فوفقاً ملبدأ التقييم الةذاتي ،تتحةول نسةبة كةبةة جةداً مةن خليةات الرقابةة الةيت تقةو بهةا اجلمةارك مةن اإلدارة
اجلمركية إىل العميل ،حيةث يقةو بذاتة بتقيةيم مةدى إلتزامة بةاللوائح والقواعةد والقةوانو والقةرارات الةيت
تت ذها اإلدارة اجلمركيةة ،يف التقيةيم الةذاتي ،يقةو املسةتورد بوضةع كافةة البيانةات واملعلومةات الةيت تةوفر
اإلطةةار الةةالز لتحديةةد القيمةةة اجلمركيةةة وحتديةةد البنةةد اجلمركةةي وحسةةاب الرسةةو املسةةتحقة علةةى الشةةحنة
املستوردة ،ويقد طواعية كل ما يدعم إقراره وكهن عملية إندماج تامة حةدثت بةو اجلمةارك وبةو املتعامةل
وأصبحا كياناً واحداً.
التقييم الذاتي

عل العميل رقيباً على نفس  ،وعلى أعمال  ،وملتزماً ومسةئوالً عةن تصةرفات وبياناتة واملعلومةات

اليت يقدمها ،ومسئوالً عن سالمة وجودة البضائع اليت يستوردها لي

فقط حتى يتم اإلفةراج عنهةا مةن الةدائرة

اجلمركية ،ولكن حتى بعد رروجها للسوق ووضعها موضع التبادل التجارع وعرضها للبيع على املشرتين.
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إن عالقة املشاركة هي أحد االدوات ادامة اليت تستطيع من رالدا اإلدارة احلكومية أن تقو بعملها بطريقةة
أسهل وأيسر وبهعلى درجة جودة

كنة.

التوصية رقم ( :)95التبادل املعلوماتي بني اإلدارات اجلمركية
إن منظمة اجلمارك العاملية  ،منذ بدء مفاوضات تسهيل التجارةالدوليةة  ،دعةت اإلدارات اجلمركيةة يف العةاا
إىل تبين مبادرة التواصل املعلوماتي بةو اإلدارات اجلمركيةة لكةي تسةتطيع هةذه اإلدارات حتسةو املعةاية
الرقابية اخلاصة بها و تيسة عملية اإلفراج عةن الةواردات بنةاء علةى تةوفة معلومةات جيةدة وصةادقة مةن رةالل
التبادل اإلليكرتوني للبيانات بو بلد الصادر وبلد الوارد مبا ال خيل بالقوانو والقواعةد املطبقةة يف البلةدين
خبصوت تبادل البيانات  ،وقد مت حترير منوذج للعمل ب عند توقيع ملل هةذه اإلتفاقيةات الةيت تكةون مبلابةة
حجر الزاوية يف عملية التقييم اجلمركي وخليات مكافحة التهةرب اجلمركةي بكةل أنواعة  ،وقةد اسةتجاب عةدد
كبة من الدول دذه املبادرة وعلى رأسها الواليةات املتحةدة الةيت قامةت  -حتةى وقةت قريةب  -بتوقيةع مةا
يزيد عن  10إتفاقية لتبادل املعلومات اجلمركية  ،يف حو ا تبادر بعض الةدول بالقيةا بهةذه املبةادرة الةيت
تعتحل على جانب كبة من األهمية يف تسهيل التجارة الدولية.

التوصية رقم ( :)94التدقي اإللصائي
تقضي هةذه التوصةية بوجةوب ضةمان صةحة البيانةات اإلحصةائية الةيت تقةدمها اإلدارات اجلمركيةة – يف حالةة
الةةدول الةةيت تعتمةةد فيهةةا اإلحصةةاءات اخلاصةةة بالتجةةارة اخلارجيةةة عل ةى البيانةةات اجلمركيةةة –
است دا نظا حديث مليكنة العمل اجلمركي  ،وال ش

ةةا يتطلةةب

أن اسةت دا شةبكة اإلنرتنةت يف العمةل اجلمركةي

يعتحل واحداً من األدوات ادامة اليت ميكن لقإدارة اجلمركية أن تست دمها يف وال ردمةة عمالئهةا وتقةديم
أفضةةل مةةا لةةديها مةةن رةةدمات بصةةورة شةةفافة وسةةريعة وموحةةدة وعادلةةة ،فعلةةى موقةةع اإلدارة اجلمركيةةة علةةى
اإلنرتنةةت ،تسةةتطيع اجلمةةارك التواصةةل املسةةتمر مةةع العمةةالء والعةةاملو أيضةاً مةةن رةةالل نشةةر كافةةة التشةةريعات
واإلجراءات واملعلومات واإلحصائيات عن العمل اجلمركي ،فضالً عن إمكانية است دا املوقع يف التواصةل
مع العمالء وتلقي الشكاوع أو إعطاء بيانات ومعلومات ،وأرةاً نشةر أربةار اجملتمةع اجلمركةي علةى املوقةع ،
بل وأيضاً يف وال نقل البيانات اخلاصة بالتجارة وإحصاءات الةوارد والصةادر للجهةات املسةئولة عةن جتميةع
اإلحصاءات التجارية ...

التوصية رقم ( :)91الدعم احلكومي للعمل اجلمركي
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ب على احلكومات ضمان وجود الدعم احلكومي لل ةدمات اجلمركيةة ،ويةتم دعمهةا بطريقةة مناسةبة حتةى
يتسنى أداء املها املطلوبة بكفاءة وفعالية وعلى مستوى عالي من األداء ،حيث أن اخلدمات اجلمركية اليت
تفتقر إىل الدعم من املوارد تشكل عقبة يف طريق التجارة.

التوصية رقم ( :)99بناء املقدرات
إن جتةةارب تطةةوير وحتةةديث اإلدارات اجلمركيةةة يف العةةاا ،أثبتةةت أن اإلدارات اجلمركيةةة ال حتتةةاج إىل
التدريب بالقدر الذع حتتاج في إىل بناء املقدرة ،واألرةة أعم وأمشل من التدريب ،لذل
القدرات لدى العةاملو يف اجلمةارك

فإن بناء وتنمية

ةب أن يكةون هةو أهةم مةا تسةعى إلية اإلدارة اجلمركيةة وهةي بصةدد

عملية التحديث والتطوير ،بل تذهب بعةض اإلدارات إىل مةا هةو أبعةد مةن هةذا ،جبعةل بنةاء القةدرات أو بنةاء
املقةةدرة أحةةد أهةةم األهةةداف اإلسةةرتاتيجية الةةيت تسةةعى اإلدارة اجلمركيةةة لتحقيقهةةا والقيةةا بهةةا عل ةى الوج ة
األكمل ،ملا يف ذل

من إضافة حقيقية لعملية تسهيل التجارة الدولية سواء على املدى القصة أو الطويل.

إن التدريب (بناء املقدرة) الذع نتحد

عن يف هذا اجملال لي

هو ذل

النوع الذع سةارت علية أغلةب

العمليات التدريبية يف الدول املت لفةة ،والةذع يةتم علةى وتةةة واحةدة ال حييةد عنهةا  ،حيةث يةتم التةدريب
بهسلوب تقليدع لتنفيذ وموعة من الدورات التدريبية املوضوعة مسبقاً واليت يتم تنفيذها بةنف

الطريقةة كةل

عةةا ويف توقيتةةات دةةددة سةةلفاً ،ويتةةوىل إلقةةاء اةاضةةرات فيهةةا بعةةض العةةاملو باجلمةةارك وفق ةاً ملناصةةبهم
ومجيعهم

ن ا تتهيه دم فرصة التعرف على خليات التدريب وفنيةات العمةل كمةدرب ،وخيضةع دةذه الةحلامج

عدد من العاملو الذين يرغبون يف اإلبتعاد عن مكان العمل لفرتة معينة وكهنها نقاهة ،أو أولئ

الةذين يرغةب

رؤسةةائهم يف إبعةةادهم ألع سةةبب مةةن األسةةباب ،إال رفةةع القةةدرات واحلصةةول علةى مزايةةا التةةدريب ،أو أولئة
الذين يرغبون يف احلصول على ترقية أو اإلخنراط يف سل

وظيفي خمتلةف وال سةبيل دةم لتحقيةق ذلة

إال

حضور برنامج تدريف ال يضيف إليهم إال القليل والقليل جداً من املعرفة اليت حيتاجون إليها ملمارسةة العمةل
يف ذل

السل

الوظيفي اجلديد ...ويتم هذا التدريب التقليدع يف أماكن تدريب عادة ما تكون راليةة مةن

وسائل التدريب األساسية أو املساعدة.
لقد كانت توجهات منظمة اجلمارك العاملية يف هةذا الشةهن خمتلفةة متامةاً ،حيةث بةادرت بتةبين عةدد مةن
املبةةادرات لبنةةاء املقةةدرة للعةةاملو بةةاإلدارات اجلمركيةةة ،وقامةةت بت صةةيص ميزانيةةات كةةبةة لتبةةادل املعرفةةة
واخلحلات يف وال بنةاء املقةدرة وإتاحةة التةدريب املت صةص وغةة املت صةص لكافةة اإلدارات اجلمركيةة،
سواء تل

اليت تقو بتنفيذ مشروعات تطوير شاملة بها أو تل
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اليت بصدد القيا بهذه املشروعات.

وتسعى اإلدارات اجلمركية املتقدمة إىل حتويةل مفهةو العمةل التةدريف باجلمةارك مةن أسةلوب الةتلقو إىل
األسةةاليب العلميةةة لنقةةل املعةةارف وتغةةية السةةلوك واملواقةةف مبةةا يزيةةد مةةن كفةةاءة وإدراك العةةاملو باجلمةةارك
واملتعاملو معها ،حيةث تسةعى إىل تطةوير املهةارات الفنيةة للعةاملو وتوسةيع مةداركهم ومعةارفهم وراصةة يف
اجملاالت اجلمركية احلديلة ،فضةالً عةن تطةوير وحتسةو املهةارات اإلداريةة للعةاملو باجلمةارك وكةذل

بةث

ورلق وتوجي اللقافة اجلمركية والقيم لدى العاملو ،مع غرس مبادئ النزاهةة واالسةتقامة والشةجاعة والقةدرة
على إجناز املها بكفاءة وبصدق بو العاملو باجلمارك.
إن إسرتاتيجية بناء القدرات للعاملو باجلمارك يف مفهومها احلديث يتم تصميمها على أساس حتقيق أهةداف
التدريب التالية :


بنةةاء القةةدرات الفنيةةة واإلداريةةة واملهاريةةة الدائمةةة للعةةاملو مبصةةلحة اجلمةةارك ،ونشةةر الةةوعي اللقةةايف
اجلمركي بينهم من رالل برامج ختصصية مبا يدعم حتديث وتطوير اجلمارك لتواكب التطور ادائل فةى
التجارة العاملية ومتغةات البيئة اةلية والعاملية.



تقديم أعلى مستوى جودة لل دمات اجلمركية املقدمة للمتعاملو مع اجلمارك.



حتقيق الفعالية لوظائف الرقابة اجلمركية.



تلبية احتياجات العاملو مبصلحة اجلمارك من حيث تعديل املسار الوظيفي أو تدعيم لالرتقةاء بهةم إىل
الوظائف اإلشرافية العليا.

ولكي تتحقق هذه األهداف ،البد أن يتم تصميم إسرتاتيجية التدريب على أس



علمية تنطوع على:

أن يتم التدريب على كافة املستويات على أساس حتديد علمي دقيق لقإحتياجات التدريبية.
أن يتم تلبية هذه اإلحتياجات من رالل برامج تدريبية مناسبة يةتم وضةعها علةى أسة

علميةة مةن رةالل

وموعة مت صصة ومدربة التدريب املناسب للقيا بهذه املهمة.


أن يتم تنفيذ التدريب يف أماكن صةاحلة للعمةل التةدريف مةن ناحيةة ،ومةن ناحيةة أرةرى ال يقتصةر علةى
قاعات الدراسة فقط بل يشتمل على كافة وسائل نقل املعرفة وإكساب املهارات.



أن يتم تقييم التةدريب ومتابعتة بعةد تنفيةذه للتهكةد مةن أن مةا مت إنفاقة مةن مةال ووقةت قةد أتةى باللمةار
املرجوة من  ،وأن قدرات اجلمارك قد ارتفعت من رالل هذه العملية التدريبية.

وبناء على ذل  ،تقو اإلدارة اجلمركية:
 .3بتحديد املواصفات املطلوبة يف ( رجل اجلمارك يف األلفية اللاللة ) حتديداً دقيقاً.
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 .8وتقسيم العملية التدريبية املطلوب تنفيذها على مراحل وبالتدريج الالز إلكساب املهارات وتغةية أمنةاط
السلوك.
 .0ووضع خلية عمل تتضمن تقسيم أنشطة التدريب إىل ثالثة:
 ما تقو ب اإلدارة التدريبية واإلدارة اليت يتم بها التدريب.
 ما يقو ب املدرب ( اجملال النظرع واجملال العملي والتطبيقي ).
 ما يقو ب املتدرب ( التعلم الذاتي والنشاط البحلي ).
إن مناذج التدريب احلديلة اليت ننادع اإلدارات اجلمركية لتطبيقها تقو على مبادئ جيدة تضمن جودة
التدريب وجناح أهداف  ،مبادئ تقو على:


إرتيةةار العةةاملو الةةذين حيتةةاجون إىل التةةدريب لرفةةع كفةةاءتهم وبنةةاء املقةةدرة لةةديهم بنةةاء عل ةى معةةاية
موضوعية وشروط دددة ومعلنة للجميع.



تكامل أنشطة التدريب وتناسقها فيما بينها بطريقة واضحة ومفهومة سواء للمدرب أواملتدرب.



دمةةج التةةدريب العملةةي مةةع التةةدريب النظةةرع يف مجيةةع الةةحلامج التدريبيةةة لضةةمان إكسةةاب املت ةدرب
املهارات اجلمركية املطلوبة للقيا باملها اليت تقتضيها طبيعة عمل املتدرب سواء كان عامالً باجلمةارك
أو متعامالً معها.



تطبيق نظةا تقيةيم نقطةي معلةن يتةيح للمتةدرب تعةديل النتيجةة أوالً بةهول ،فضةالً عةن الةتحكم الش صةي
للمتدرب مبا أوكل إلي من أنشطة حبلية وتعليمية يف وضع تقييمات لنفس ورفع قدرات بنفس أوالً بهول.



حتديةد فةرتة التةدريب املطلوبةة لكةل برنةامج مبةةا يضةمن تناسةب هةذه الفةرتة مةع املعلومةات املطلةةوب
توصيلها.

آليات تنفيذ العملية التدريبية
وفقاً للمفهو العلمي احلديث يف التدريب ،يةتم التةدريب مةن رةالل أربعةة رطةوات أساسةية متلةل كةل منهةا
وظيفة قائمة بذاتها من وظائف التدريب ،على النحو التالي:
أورتً :حتديد وحتليل اإلحتياجات التدريبية.
ثشناشً :وضع وتصميم الدورات والحلامج واملناهج التدريبية.
ثشااشً :تنفيذ التدريب.
مج ال شً :متابعة وتقييم العملية التدريبية.
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التوصية رقم ( :)91تفعيل دور منظمة اجلمارك العاملية
منظمة اجلمارك العاملية هي منظمة حكومية دولية تتعامل مع احلكومةات ) 367دولةة عضةو ) ،ولةي

الشةركات

واملؤسسات اخلاصة ،وتهدف بصورة أساسية إىل الوقةوف علةى املشةاكل الةيت تواجة اإلدارات اجلمركيةة يف
دول العةةاا والةةيت تقةةف عائق ةاً أمةةا عمليةةات تطةةوير وحتسةةو نظةةم تقنيةةة وتشةةريعات اجلمةةارك املتعلقةةة بتل ة
العمليةةات اجلمركيةةة ،مبةةا خيةةد التجةةارة الدوليةةة وتشةةجيع التعةةاون الةةدولي بةةو احلكومةةات يف اجملةةال
اجلمركي.
وهةةي تعتةةحل صةةوت وتمةةع اجلمةةارك علةةى املسةةتوع الةةدولي ،ويرتكةةز عملةةها بصةةفة راصةةة يف وةةاالت تنفيةةذ
االتفاقيات الدولية والحلوتوكوالت واألدوات اليت تنظم عملية تصنيف السلع والبضةائع (إتفاقيةة النظةا املنسةق
) ،وكةةذل

عمليةةة التقيةةيم لاغةةراض اجلمركيةةة وقواعةةد حتديةةد املنشةةه وكافةةة اإلجةةراءات املتعلقةةة بتحصةةيل

اإليةةرادات اجلمركيةةة ،فضةالً عةةن خليةةات الرقابةةة والتةةهمو الةةيت يةةتم إتباعهةةا لتةةهمو التبةةادل التجةةارع الةةدولي،
وخليات تسهيل وتيسة التجارة الدولية ،وأنشةطة مكافحةة التزويةر وخليةات محايةة حقةوق امللكيةة الفكريةة ،وهةذه
اآلليات واألدوات تتحكم وتشرف على ما يزيد عن  %11من التجارة العاملية ،ولكةي تقةو بتحقيةق ذلة

تتةبين

املنظمة عدد من املبادرات احلديلة لتعزيز النزاهة ،وتوفة دعم حقيقي لبناء القدرات واملسةاعدة يف إصةالح
اجلمارك وحتديلها ،وهي بالتةالي تسةت د خليةات دوليةة تةدعم بهةا خليةات تسةهيل التجةارة الدوليةة وتسةعي مةن
رالدةا إىل التطبيةق املوحةد لكافةة املعةامالت الةيت تةتم علةى التجارةالدوليةة  ،ملةل  :االتفاقياة الدولياة للنظااام
املنس  ،اإلتفاقية الدولية لتبسيط وتنساي اإلجاراءات اجلمركياة (إتفاقياة كيوتاو املعدلاة ،االتفاقياة بشاأن القباول املؤقات للبضاائ
(اتفاقية اسطنبول) ،إعالن أروشا وإطار معايري تأمني وتيسري التجارة العاملية.

األزمات املالية احلديثة وأثرها على التجارة الدولية
األزمة االقتصادية العاملية يف السبعينيات
ةا ال شة

فية أن املنظومةة املاليةةة والتجاريةةة واالقتصةادية العامليةةة الةةيت مت تشةكيلها بعةةد احلةةرب العامليةةة

اللانية ،شكلت إطاراً قوياً ساعد بفاعلية على النمو االقتصادع والرأمسةالي العةاملي ،فقةد سةاهم إسةتقرار أسةعار
الصرف وحرية التجارة وإخنفاض أسعار الةبرتول علةى اإلسةتقرار والنمةو االقتصةادع ألكلةر مةن مخسةة وعشةرين
عاماً.
ولكن على أرض الواقع كانت هذه املنظومة املاليةة واالقتصةادية والتجاريةة العامليةة تنطةوع علةى صةراعات
وتناقضات وعالقات جتارية وإمنائية رفية ،وبالتالي جتمعت عةدة عوامةل مضةادة أدت إىل تصةدع أسةاس هةذا
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النظا يف بداية السبعينات ،وأوضحت ضرورة مراجعةة هةذا النظةا وتزويةده بتةدعيمات وتقويةات أرةرى لكةي
يعك

إ ابيات جيدة وحقيقية على كافة االقتصاديات ،وميكن حصر هذا العوامل يف:



األزمة النقدية العاملية:

يف بدايةةة السةةبعينيات ،فةةوجل العةةاا بإنهيةةار النظةةا النقةةدع العةةاملي (املعةةروف يف األوسةةاط املاليةةة بنظةةا
"بريتةةون وودز  8)" Bretton Woodsبسةةبب توقةةف قابليةةة حتويةةل الةةدوالر إىل ذهةةب كنتيجةةة للت ةةوف مةةن
رروج كةل الةذهب اإلحتية اطي يف الواليةات املتحةدة األمريكيةة وراصةة يف ظةل إسةتمرار العجةز يف ميةزان
املدفوعات األمريكي.
وقد أثر هذا على اآللية النقدية يف العاا ،فتم تعويم معظم العمالت الرئيسية يف أوروبا

ةا أدى إىل تقةويض

دعائم النظا النقدع الدولي يف الوقةت الةذع اشةتدت فية املضةاربات علةى الةذهب واضةطربت املعةامالت
النقدية الدولية.
وكان أهم أثر سلف دذه األزمة أن فقدت املنظومة الرأمساليةة العامليةة دعامةة أساسةية مةن دعائمهةا وهةي "
ثبات أسعار الصرف " و " إستقرار املدفوعات الدولية "

ا أدى إىل إضطراب العالقةات النقديةة وزيةادة العجةز

وتفاقم مشكلة الديون اخلارجية للدول النامية على وج اخلصوت.



إنتشار ظاهرة التدويل:

واملقصود بها ظهور الشركات العمالقة املتعددة اجلنسيات واليت كان إنتشارها -رغةم وجةود إ ابيةات كةلةة
دا -أحد أسباب األزمة االقتصادية يف السبعينيات؛ بسبب قيا هذه الشركات املتعددة اجلنسيات بالتوغةل يف
مجيع أوج نشاط املنظومة االقتصادية (اجملاالت اإلنتاجيةة واخلدماتيةة والتمويليةة والتسةويقية والتقنيةة) ،وا
يقتصر التوغل على اجملاالت اليت متارس العمل فيها ،بل قامت هةذه الشةركات الكةحلى أيضةاً بتوزيةع نشةاطها
اإلنتةةاجي والتسةةويقي جغرافي ةاً عةةحل خمتلةةف منةةاطق املنظومةةة الرأمساليةةة ،مسةةتفيدة يف ذل ة

مبزايةةا األجةةور

 2إن نظام بريتون وودز الذي تم اإلتفاق عليه في يوليو عام  1944ليكون أساسًا للمعامالت النقدية بةيا الةدوق يقةوم علةا إيوةاد نةو
ما ثبات أسعار الصرف بيا العمالت ،يتم مةا الاللةه و ة أسة إلنتقةاق روو ا مةواق بةيا الةدوق حةد ا سة المامة لتسةمي
التوةةارا الدولي ة  ،وقةةد ةةان اةةذا النظةةام يق ةةي ب ةربط سةةعر العمةةالت العالمي ة بالةةدوكر اكمريكةةي م ة وجةةود اةةامب بسةةيط لالرتفةةا
واكنخفاض كيزيد عا  %11ما السعر ا ساسةي ،وقةد ةان الةدوكر اكمريكةي فةي للةا الوقةت يةتم تقييمةه بسةعر  35دوكر وقية
الذاب ،وقد استمر اذا النظام حتا عام  1971حيا تم تعويم الدوكر ولم يعد الذاب أساساً لتحديد قيم الدوكر اكمريكةي ،وفةي عةام
 1973أصبحت عمالت الدوق الصناعي الكبرى أ ثر مرونه واصبح العام الرئيسي لحساب قيمتما او عام العةرض والللةب مةا
او معموق به اآلن .
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اةلية وتوافر موارد الطاقة والقرب من مواقع التسةويق ،وبالتةالي أصةبح دةذه الشةركات دور كةبة متزايةد يف
إدارة النشاط االقتصادع العاملي.
ونتيجة لتعاظم نشاط هذا الشةركات تعمقةت درجةة تقسةيم العمةل بةو بلةدان العةاا تقسةيماً غةة متكةافل بةو
البلةةدان الصةةناعية والبلةةدان الناميةةة ،بةةل إن ظةةاهرة التةةدويل أدت إىل زيةةادة درجةةة التشةةاب

والرتابةةط بةةو

خمتلف أجزاء املنظومة االقتصادية ،وبالتالي ساهم على إنتشار تهثة األزمات املالية واالقتصادية ،عنةد وقوعهةا
يف بلد ما  ،على كل باقي بلدان املنظومة بسبب هذا الرتابط التجارع واملالي.



تعمي عالقات اإلستغالل التجاري (التبادل الالمتكافئ ):

لقد كانت هذه العالقة بالفعل من العوامل األساسية واملهمة الةيت عجلةت بإنفجةار أزمةة النظةا االقتصةادع
الرأمسةةالي العةةاملي يف السةةبعينيات ،فلقةةد أدت عالقةةات االسةةتغالل والتبةةادل الالمتكةةافل بةةو الةةدول الغنيةةة
والفقةة إلي إ تسةاع الفةروق بةو الةدول الصةناعية والةدول الناميةة ،حيةث أصةبحت الةدول الغنيةة تةزداد غنةى
والدول الفقةة تزداد فقراً ،وذل

بسبب النزيف املستمر للفةائض االقتصةادع الةذع كةان يتحقةق يف البلةدان

النامية ،وا تفلح جهود هذه البلدان يف حتقيق تطلعاتها يف التنمية ورفع مستوى املعيشة بها ،بل بقيةت هةذه
الدول تلعةب دور احللقةة الضةعيفة يف املنظومةة التجاريةة واالقتصةادية العامليةة ،رغةم وجودهةا ومشةاركتها يف
املؤمترات واةافل الدولية ،وا يتوقف النزيف عند حد معو ،بةل ظلةت شةروط التبةادل مةع هةذه الةدول
تتج حنو تدهور أسعار صادراتها وإرتفاع أسعار وارداتها ،وبالتالي يزداد العجز يف موازين مةدفوعاتها وكنتيجةة
لذل

تضاءل النصيب النسف لصادرات هذه البلدان ( رغةم ثباتة أو زيادتة مةن حيةث الكميةات) مةن ومةل

الصادرات العاملية.



إنتهاء عصر األسعار املنخفضة للبرتول ومنتجاته:

لقد ظهرت يف السبعينيات واللمانينات ما يسمى بهزمة الطاقة ،وجتلت هذه األزمةة يف قةرارات منظمةة أوبة
واليت أدت إىل إرتفاع أسعار البرتول من  6دوالر للحلميل سنة  3160إىل  04دوالر للحلميةل سةنة  ،3113وكةان
نتيجة ذل

أن حد

ألول مرة تصحيح ألسعار التبادل الدولي يف العالقة اليت تربط الدول الصناعية بالةدول

الناميةةة ،ومت حتويةةل جةةزء هةةا مةةن الةةدرل القةةومي العةةاملي مةةن الةةبالد األوىل إىل الةةبالد اللانيةةة ،لقةةد أسةةفر
الصراع العنيف الذع دار بو بلدان أوبة

والبلةدان املسةتوردة للةنفط يف اللمانينةات ،بسةبب األهميةة الةيت

أصبح حيتلها البرتول يف عمليات اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ،عن جناح الةدول املسةتوردة – أع الةدول الصةناعية
الكحلى  -يف السيطرة على السوق العاملية للبرتول وحتويلة مةن سةوق يةتحكم فية البةائعون إىل سةوق حتةت
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سيطرة املشرتين ،وهكذا استطاعت هذه الدول تدوير عائدات البرتول لصاحلها ومن ثم حققت أسعار البرتول
يف النصف اللاني من اللمانينات هبوطاً قياسياً ا حيد

من قبل.

إنعكاسات أزمة النظام االقتصادي على النمو واجتاهات التجارة الدولية
بسبب هذه العوامل اليت تناولناها فيما تقد  ،درل النظا االقتصادع العةاملي يف أزمةة جديةدة فريةدة مةن
نوعها ا حتد

من قبل يف أع من األزمات املالية أو االقتصادية اليت عصفت بةدول العةاا علةى مةر تارخية ،

حيث أن هذه األزمة اجلديدة جتمعةت فيهةا رصةائص الكسةاد العظةيم والتضة م الكةبة ،حتةى أن الكةلة مةن
االقتصاديو واةللو أطلقوا عليها أسم أزمة " التض م الركودع"  ،وبسبب هذه األزمة أرذت دول النظةا
الرأمسالي متارس ضغوطاً و ارسةات إقتصةادية علةى دول العةاا اللالةث

ةا أدى إىل مضةاعفة اآلثةار السةلبية

على جتارة هذه البالد من الصادرات واليت أغلبها من املواد األولية ،وجتلت هذه املشكلة على دورين:
 .3مشكلة الوصول إىل أسواق الدول املتقدمة.
 .8مشكلة عد اإلستقرار السعرع أو مشكلة معدل التبادل.
ففي الوقت الذع كانت الدول النامية تسعى جاهةدة إىل حتسةو أدائهةا االقتصةادع ،وبالتةالي رفةع مسةتوى
املعيشة وحتسو األوضةاع االقتصةادية واالجتماعيةة للمةواطنو رغةم املشةاكل الةيت كانةت تتعةرض دةا جتةارة
املواد األولية ،كانت حكومات الدول الصناعية الكحلى قد بدأت يف تطبيق سياسةات إنكماشةية علةى مسةتوى
االقتصاد الكلي للسيطرة على التضة م  ،تلة

السياسةات الةيت تضةمنت حتميةل الةدول الفقةةة جلةزء كةبة مةن

تكلفة السيطرة على التض م ،بل إن إدرال الةتغةات اديكليةة يف دول الشةمال ترتةب علية الكةلة مةن اآلثةار
اليت فارض على دول اجلنوب حتملها من الناحية الفعلية ،فقد كان على الدول النامية أن تدفع أكلر وأكلر مةن
املبال اليت مت إقرتاضها كمقابل خلدمة ديونها وعليها أن تنتقص مبال كبةة مةن هةذه املةديونيات مةن قيمةة
املدفوعات عن صادراتها !!
وهكذا أصيب النظا االقتصادع الدولي يف السبعينيات وحتى بداية اللمانينات بإنهيار مفةاجل وعنيةف أدى
إىل وقوع أزمة مالية وجتارية بل وتنموية ا يسبق دا مليل من قبل حتى مسي عقد اللمانينةات بالعقةد الضةائع
للتنمية.
كل هةذه األزمةات املاليةة واالقتصةادية والتجاريةة العامليةة كانةت مبلابةة إرهاصةات حقيقيةة تبشةر مبقةد نظةا
عاملي جديد يعاجل من خثار وسلبيات العمل الفردع لقإقتصةاديات ،ويةدعم التوجة حنةو العمةل اجلمةاعي بةو
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كافة الدول دون تفرقة بو غةين وفقةة ،وهةذا هةو ادةدف بةل األسةاس يف مةا اجتهةت حنةوه منظمةة التجةارة
العاملية من دعوة لبدء العمل وتفعيل مبادرة "تسهيل التجارة العاملية ".
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قبل أن يرحل عن العاا عا ،8331رأينا كابوساً جديداً مزعجاً إمس " األزمةة النقديةة العامليةة " ،لقةد بةدأت
هذه األزمة املالية العاملية اجلديدة بسبب شةرارة انةدلعت مةن جةراء إنتشةار شةركات الةرهن العقةارع بهمريكةا
وجتةةاوز حجةةم أعمادةةا مليةةارات املليةةارات مةةن الةةدوالرات مةةن ناحيةةة ،ومةةن ناحيةةة أرةةرى درةةول هةةذه
اإلستلمارات الوهمية يف شبكة عنقودية دارل نسيج االقتصاد العاملي يصعب بل يستحيل فصلها عن وجتنيةب
خثارها عن االقتصاد العاملي ،حتى بالنسبة للدول اليت ال متارس هذا النشةاط مةن اإلسةتلمار العقةارع ،وميكةن
القول أن منذ بدء األزمة وحتى اليةو ا يشةعر املةواطن البسةيط ذو املعةامالت املتواضةعة يف الةدول الناميةة
وا يتعرض ألع خثار أو نتائج ميكن أن يربط بينها وبو تل
البسيط دون تغية ملموس أو ملحوظ ،وعلى العك

األزمة املشئومة ،بل سارت األمور لدى املةواطن

جند أن األمر قد ارتلف متاما مع أصةحاب العمةل ورجةال

األعمال ،حيث عانى كل منهم من هذه األزمة بالقدر الذع لدي من معامالت وتعةامالت مةع التجةارة واملةال،
وتزايدت حدة اآلثار السلبية لدى هؤالء على قدر:


حجم األموال املستلمرة يف التجارة أو املشروعات.



حجم األموال اليت لدى الغة ( مستحقات ومديونيات ).



حجم التعامل مع رارج مصر.



سرعة املعدل الذع تتم ب دورة رأس املال.

وميكن القول أن ادزة تزداد وطهتها كلما ارتفعت معدالت هذه العوامل ،وتن فض كلما قلت هذه املعدالت.
إن شركات الرهن العقارع ا سةتغلت حاجةة الفقةراء الةذين يطمعةون يف متلة

وحةدات سةكنية أو سةيارات أو

توسعهم يف است دا بطاقات اإلئتمان لتمويةل مشةرتياتهم الةيت ال تتةوافر دةم مةن مةواردهم املاليةة الضةعيفة،
فباعت دم املنازل والسيارات بالتقسيط املريح بنظا " الرهن العقةارع " أع أن ملكيةة العقةار مرهونةة بسةداد
املشةةرتع كامةةل الةةلمن ،باإلضةةافة إىل الفوائةةد ،وعةةادة تزيةةد هةةذه الفوائةةد عةةن سةةبعة أو مثانيةةة أضةةعاف القيمةةة
احلقيقية للعقار ،وتتدرج معدالت الفائدة من ما يقرب الصفر يف بداية عقد الرهن لرتتفع إىل ما يزيةد عةن % 13
قبل إنتهاء األجل ،وعادة ما تكون خجال هذه العقود طويلة متتد لسنوات طويلة ،ولي
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هذا من قبيل احلةرت

على املشرتين أو التسةهيل علةيهم ،ولكةن لضةمان زيةادة مبةال الفائةدة مةن ناحيةة ،ومةن ناحيةة أرةرى لضةمان
إستغالل صكوك وسندات الرهن أكحل إستغالل

كن.

وا يقتصر األمر على البيع للعقار بالتقسيط املريح وبفائدة متدرجة مع مةرور الوقةت فقةط ،ولكةن اجلةزء ادةا
من العملية يتملل يف قيا هذه الشركات بطرح صةكوك الةرهن هةذه للتعامةل يف األسةواق يف شةكل سةندات
وأوراق مالية تدر درالً ،ولتحقيق أكحل استفادة
عليها وحتصل مقابل ذل

كنة مةن هةذه األوراق املاليةة تقةو هةذه الشةركات بالتةهمو

على رسو ومصروفات من املشرتين ،وتعقبل شركات التهمو على هذا النشاط الةذع

يدر درالً كبةاً وتتوسع يف تهمو هذه السندات املضمونة متاماً بعقارات دا وجود فعلي وتصدر صكوك تةهمو
عنها.
إن األسهم والسندات من هةذا النةوع متةا أرجةاء البورصةة والتعامةل فيهةا ميلةل نسةبة عاليةة مةن التعامةل علةى
األسهم والسندات.
وقد بدأت الطامة الكحلى عندما إ متنع عدد مةن املشةرتين دةذه العقةارات بنظةا الةرهن العقةارع عةن سةداد
األقساط املستحقة عليهم ،فقد أدى هذا اإلمتناع إىل توقف الدرل املنةتظم الةذع كانةت حتصةل علية هةذه
السندات واألوراق املالية ،فإمتنعت هذه الشركات عن توريد املبال املستحقة للبنوك والشةركات املاليةة الةيت
دا نصةيب يف هةذا الةدرل املنةتظم ،وبالتةالي تعرضةت هةذه الشةركات والبنةوك خلسةائر مؤكةدة اضةطرت إىل
تسويتها بصورة سريعة مةن حسةابات العمةالء لةديها ،فةهدى هةذا إىل إنهيةار اللقةة يف القةدرة املاليةة لةدى هةذه
الشةةركات والبنةةوك علةى الوفةةاء بإلتزاماتهةةا ،فسةةقطت البنةةوك يف ختةةون اإلفةةالس ،وتبعتهةةا شةةركات التةةهمو الةةيت
سةةددت تعويضةةات كاملةةة عةةن السةةندات املةةؤمن عليهةةا ،وامتنعةةت املؤسسةةات املاليةة احلقيقيةةة عةةن اإلقةةراض،
وتقلصت املوارد املالية مرة أررى لةدى هةذه الشةركات والبنةوك حتةى بلة بعضةها حةد اإلفةالس ،هنةا وقعةت
الواقعةةة ،حيةةث مت اإلعةةالن عةةن األزمةةة بصةةورة فعليةةة متللةةت يف ضةةياع حقةةوق املةةودعو لةةدى البنةةوك الةةيت
أشهرت إفالسها ،وتكبدت املؤسسات املقرضة دذه البنوك اليت أفلست رسائر كبةة بسبب إفالس هذه البنوك
فقلصت من نشاطها ،واخنفضت قدراتها على الشراء أو اإلقراض وساد الكساد.
فهصل املشكلة كان يف:
تلكات تفوق قدراتهم املالية.



فقراء اجملتمع الذين رغبوا يف إقتناء



شركات الرهن العقارع اليت استغلت حاجةة هةؤالء الفقةراء إىل التملة
الفوائد.
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وغةررت بهةم وجةرتهم إلةي ختةون



الشركات املالية اليت حولت صكوك الرهن إىل أوراق مالية وسندات يتم اإلقراض بضمانها مةرات ومةرات
ألكلر من جهة ،حتى بل عدد مرات اإلقراض للسند الواحد من هذه السندات أكلر من  03مرة مةن قيمةة
العقار املرهون !!!



شركات التةهمو الةيت درلةت اللعبةة فضةمنت قةدرة بعةض السةندات علةى الوفةاء مبوجةب بةوالص تةهمو
حصةةلت مةةن وراءهةةا عل ةى أقسةةاط بةةدون عنةةاء يف البدايةةة وانتهةةت إىل دفةةع تعويضةةات كاملةةة ألصةةحاب
البوالص بعدما انهارت البيوت اليت على الرمال.



املستلمرين يف أحناء العاا الذين أقبلوا على هذا النوع من السندات اليت يدفع فوائدها فقراء الناس.
توقةةةةف الفقةةةةراء عةةةةن الةةةةدفع......ففقةةةةدت السةةةةندات قيمتهةةةةا....فهفلسةةةةت البنةةةةوك الةةةةيت أصةةةةدرت هةةةةذه

السندات...فحصل أصحاب السندات الذين أمّنوا على سنداتهم على قيمةة التعةويض كةامالً...فهفلسةت شةركات
الةتهمو اليت دفعت التعويضات...فاضطرت البنةوك اإلسةتلمارية إىل تقلةيص اإلقةراض لت فيةف امل ةاطر الةيت
تسود القطاع املةالي ....ف تةهثرت الشةركات واملصةانع مةن توقةف عمليةات اإلقةراض بةالبنوك وعانةت مةن نقةص
السيولة اليت حتتاجها إلمتا عملياتها اليومية...فاضطرت الشةركات واملصةانع إىل تقلةيص أعةداد العمالةة لةديها
ملواجهة مشكلة نقص السيولة ،ففقدت شرحية من اجملتمع (أصحاب السندات الذين ا يؤمّنوا علةى سةنداتهم
والعمال الذين مت طردهم من الشركات واملصانع) درودةا فهخنفضةت قةدرتها الشةرائية...واخنفضةت معةدالت
السةةياحة الدارليةةة واخلارجيةةة يف اجملتمعةةات املتقدمةةة...فإخنفضةةت حركةةة التجةةارة يف األسةةواق الدارليةةة
للمجتمعةةةات املتقدمةةةة ،فتقلصةةةت حاجتهةةةا مةةةن املةةةواد اخلةةةا والنصةةةف مصةةةنعة الةةةيت تشةةةرتيها مةةةن الةةةدول
النامية....فقلت صادرات الدول النامية ،ف فضت أسعار املةواد األوليةة بهةا ملواجهةة هةذا اخلفةض...فةإخنفض
الدرل القومي ،وبالتالي درةل املةواطن يف هةذه الةدول الفقةةة بسةب إخنفةاض الةدرل القةومي...فقامةت
البنوك املركزية راصة يف الدول املتقدمة بالتدرل وضةيف كميةات هائلةة مةن النقةود إلنعةاش االقتصةاد الةذع
إ نهار من وطهة الديون الةيت يةتم إسةتلمارها يف زيةادة الةديون الةيت تسةتلمر لتنميةة الةديون ،وتقلصةت القةدرة
الشرائية للمةواطن يف الةدول الفقةةة فةإمتنع عةن الشةراء ،وسةاد الكسةاد يف األسةواق فإخنفضةت احلاجةة إىل
السلع املستوردة بسةبب الكسةاد فةإخنفض معةدل إسةتةاد البضةائع مةن الةدول املتقدمةة فإخنفضةت صةادرات
الدول املتقدمة فقلصت إنتاجها ورفضت العمالة مبصانعها ...وهكذا...
إن هةذه األزمةةة ألقةةت بظةةالل كئيبةةة علةةى العةةاا كلة  ،حتةةى أن أملانيةةا وضةةعت رطةةة إلنقةةاذ بنة
أستيت رابع بن

هايبوريةةال

يف أملانيا ،والنمسا تقو بتهميم أحد البنوك بها ،وترفةع نسةبة الضةمان احلكةومي للودائةع يف
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باقي البنوك ،بينما قامت حكومة الدامنرك بضيف  1006مليار يورو ملساعدة املؤسسات املاليةة املتعلةرة ،أمةا يف
الواليات املتحدة األمريكية فقد بدأ املواطن العادع ترشيد إنفاق على السةلع اإلسةتهالكية ،وهةو مةا سةيؤدع
إىل تفاقم الوضع وإستفحال اآلثار السةلبية لازمةة املاليةة العامليةة ،وبلغةت مبيعةات السةيارات يف أمريكةا أدنةى
هةذا فقةط بةل أن األمةر بلة إىل أن حركةة السةفر اجلةوع لامةريكيو

مستوى دةا منةذ عشةرات السةنو ،ولةي

إخنفضت بصورة ملحوظة ا يسبق دةا مليةل ،وا تكةن شةركات الطةةان هةي املتضةرر الوحيةد بةل إن أغلةب
املطاعم بكل مستوياتها عانت بشدة من قلة عدد الرواد ،وحققت حركة الشراء باةال التجارية أقةل مسةتوى
دا عن فرتات زمنية
وررج الرئي

اثلة.

األمريكي السابق جةورج بةوش لةيعرتف بةهن االقتصةاد األمريكةي يف رطةر وقطاعةات رئيسيية يف

النظا املالي األمريكي مهددة باإلغالق.
وررج الرئي

الروسي السابق فالدمية بوتو ليعلن يف الشهر اللاني لازمة يف هجةو غةة مسةبوق علةى اإلدارة

األمريكية ،أن ما حيةد لةي

إنعةداماً لقإحسةاس باملسةئولية مةن األفةراد ،ولكنة عةد إحسةاس باملسةئولية لةدى

النظا كل الذع يتباهي بزعامة العاا.
وتبع يف هذا ادجو رئي

الةوزراء الحليطاني الذع قال :أن اإلستهتار دارل أمريكا بالنظا املةالي هةو الةذع

أدى إىل أزمة اإلئتمان املالي اليت يعاني منها العاا.
بينما كانت املستشارة األملانية أجنيال مةكل أكلر موضوعية ،حيث حلت املسئولو عن املشةكلة أن يسةاهموا
يف حلها بالقدر الذع تسببوا في يف ا ادهةا ،وقةال وزية ر املاليةة األملةاني أنة حيمّةل أمريكةا مسةئولية األزمةة
بسبب احلملةة األجنلوسكسةونية الةيت تهةدف لتحقيةق أربةاح كةبةة ومكافةهت هائلةة للمصةرفيو وكبةار مةديرع
الشركات.
ويف دجة شديدة التشاؤ قرر الرئي

األسبق لقإحتياطي الفيدرالي األمريكي أن يتوقع اسةتمرار األزمةة لفةرتة

من الوقت وسقوط عدد كبة من املؤسسات املالية الكحلى.
وأعلن األمو العا لامم املتحدة بان كةي مةون ختوفة الشةديد مةن أن األزمةة املاليةة تهةدد معيشةة مليةارات
البشر راصة مواطين الدول األكلر فقراً ،وأيّده رئي

البن

الدولي روبرت زولي

قائالً "أن األزمة ستؤثر سةلباً

علةةى الةةدول الناميةةة الةةيت تواج ة بالفعةةل ضةةغوطاً علةةى ميةةزان مةةدفوعاتها ألن األسةةعار املرتفعةةة سةةتؤدع إىل
التض م يف فواتة الواردات".
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وأرةةةاً رةةرج رئةةي

الةةوزراء اإليطةةالي سةةيلفيو برلسةةكوني متعهةةداً بةةهن إيطاليةةا سةةتعيد إطةةالق مبادرتهةةا بإنشةةاء

صندوق أوروبي لقإنقاذ.

 إنعاكسات األزمة على الدول العربية
الةةدول العربيةةة جةةزء مةةن النسةةيج االقتصةةادع العةةاملي تتشةةاب

خلياتهةةا املاليةةة واالقتصةةادية مةةع خليةةات

وإقتصةةاديات العةةاا بهسةةره ،وكةةان دةةذه األزمةةة املاليةةة إنعكاسةةات واضةةحة عل ةى إقتصةةاديات الةةدول العربيةةة،
ارتلفت درجاتها وفقاً لقوة االقتصاد من ناحية ومدى إلتصاق هذا االقتصاد بالسوق العاملي من ناحية أرةرى،
فالدول اليت لديها إقتصاد نامي وال متل

مقومات اللراء باتت يف شب معزل عةن األضةرار الةيت تكبةدتها دول

أرةةرى دةةا حجةةم عالقةةات إقتصةةادية وماليةةة كةةبة ،وميكةةن تقسةةيم الةةدول العربيةةة بنةةاءً عل ةى هةةذا إىل ثةةال
وموعات من حيث مدى التهثر باألزمة:

اجملموعة األوىل :الدول العربية ذات درجة االنفتاح االقتصادي واملالي املرتفعة:
و هذه الدول دا حجم صادرات ميلل نسبة كبةة من الناتج اةلي ،ويعتحل البرتول هو مصدر الدرل القومي
الرئيسي ،وقد أتت األزمة املالية العاملية بسثارها على هذه االقتصاديات من أكلر من جانةب ،حيةث اخنفضةت
أسعار الةبرتول مةن حةوالي  343دوالراً للحلميةل يف شةهر يوليةو  8331إىل حةوالي  66دوالر للحلميةل يف شةهر
نوفمحل  ، 8331أع أن اإلخنفاض حةد

بنسةبة  ، %43و ةا ال شة

إخنفاض الدرل القومي دةذه االقتصةاديات بنسةبة %43

فية أن هةذا اإلخنفةاض الكةبة سةينتج عنة

ةا أدى إىل تةداعيات سةلبية علةى النشةاط التجةارع

والصناعي يف هذه الدول ،بل امتد األثر إىل التهثة سلباً على معدل النمو االقتصادع والذع سين فض بنسةبة
كبةة كنتيجة دذه األزمة الطاحنة !!
ولن يقتصر األمر على هذا فحسب ،بل سةتمتد التةداعيات السةلبية علةى إقتصةاديات هةذه الةدول لتطةال نتةائج
اإلستلمار املالي اخلارجي دذه الدول ،حيث عادةً ما تقو هذه الدول بإستلمار جزء كبة من عوائد البرتول
يف البورصات والبنوك األجنبية ...ولدول اخلليج صناديق وثروات سةيادية يف اخلةارج وعلةى وجة اخلصةوت
يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،ومن الطبيعةي أن تكةون بعةض هةذه الصةناديق دةا إسةتلمارات كةبةة
يف املؤسسات املالية املتعلرة.
إن حجم اإلستلمارات العربيةة يف اخلةارج يتجةاوز  801تريليةون دوالر ،ويتوقةف مةدى تةهثر هةذه اإلسةتلمارات
باألزمة املالية العاملية على درجة امل اطر يف املؤسسات اليت يتم اإلستلمار فيها.

اجملموعة الثانية :الدول العربية ذات درجة االنفتاح املتوسطة
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و من الطبيعي أن تكون درجة تهثر هةذه الةدول أقةل

ةا حةد

لةدول اجملموعةة األوىل ،فهةذه الةدول ال

تعتمد على الصادرات البرتولية بنسبة كبةة ومتلل السلع األررى واملةواد األوليةة األرةرى الطبيعيةة والزراعيةة
نسبة كبةة من صادراتها ،ورغم إخنفةاض األسةعار العامليةة بصةورة عامةة ،إال أن اإلخنفةاض السةعرع دةا ا يبلة
نسةةبة الةةة % 43كمةةا حةةد

للةةدول البرتوليةةة ،بةةل إن هةةذا اإلخنفةةاض يف األسةةعار ا يتجةةاوز  4أو  % 6دةةذه

الصادرات ،وتتملل املشكلة األساسية دذه الدول يف إخنفاض الطلب على صةادراتها ،أع إخنفةاض الكميةات
املصدرة ،والنتيجة إخنفاض الدرل القومي ولكن بنسبة أقل بكلة
أيضاً جند أن هذه الدول لي

ا حد

لدول اجملموعة األوىل.

لديها إستلمارات كةبةة يف اخلةارج ملةل دول اجملموعةة األولةي ،وبالتةالي ا

ختسر أع أموال من جرّاء إنهيار املؤسسات املالية اخلارجية ألنها ا تكن دا عالقات مالية بهذه املؤسسات.

اجملموعة الثالثة :الدول العربية ذات درجة االنفتاح املنخفضة
وهذه الدول حجم صادراتها من فض جداً ،ولي

دا إستلمارات يف املؤسسات املالية املتعلرة وبالتالي كان

التهثر باألزمة املالية العاملية ددوداً للغاية.

التكتالت االقتصادية
يف العديد من املناطق االقتصادية يف العاا  ،بل ال نبال إذا قلنةا أنة يف كةل العةاا تقريبةاً تسةعى الةدول
إىل إقامة تكتالت إقليمية اقتصادية وجتارية لتحرير التجارة وزيادة معةدالت التبةادل التجةارع بةو دول هةذا
اإلقليم ،باإلضافة إىل ما

رع على الساحة الدولية مع بةاقي دول العةاا  ،وهةذه التكةتالت االقتصةادية تهرةذ

عدد من األشكال هي:
-2

منطقة التجارة احلرة

ويف هذا الشكل من التكتالت اإلقليمية يتم إزالة مجيع الرسو اجلمركية بو الدول األعضاء مع احتفاظ كةل
دول ةة بفئاتهةةا التعريفيةةة واجلمركيةةة جتةةاه العةةاا اخلةةارجي ،وهةةذا ال يعتةةحل متناقض ةاً مةةع قواعةةد منظمةةة التجةةارة
العاملية ،حيث أن املادة اللانية من إتفاقية اجلات تسمح باالستلناء من مبدأ الدولةة األوىل بالرعايةة بشةرط أن
تكون الدولة عضواً يف منطقة جتارة حرة على األقل ،فيتم إزالة اجلمارك من رالدا على معظم السلع شةريطة
أال تزيد الفرتة اإلنتقالية عن عشر سنوات ...ومن أمللة ذل

إتفاقية الشراكة املصرية األوروبيةة  ،و إتفاقيةة تيسةة

وتنمية التبادل التجارع بو الدول العربية  ،و إتفاقية التجارة احلرة بو مصر وتركيا.
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-5

االحتاد اجلمركي

وهذا الشكل خيتلةف عةن منطقةة التجةارة احلةرة يف أن الةدول األعضةاء تقةو بإزالةة اجلمةارك فيمةا بينهةا مةن
ناحية ،ومن ناحية أرةرى يةتم توحيةد الرسةو اجلمركيةة الةيت تطبقهةا الةدول أعضةاء اإلحتةاد اجلمركةي علةى
معامالتها التجارية مع العاا اخلارجي ...ومن أمللة ذل
اإلحتاد اجلمركي بو دول ول
-3

االحتةاد اجلمركةي بةو تركيةا واالحتةاد األوروبةي  ،و

التعاون اخلليجي.

السوق املشرتكة

يكاد يكون مشاب متامةاً ملنطقةة التجةارة احلةرة ،إال أنة يضةاف إلية " حريةة انتقةال عناصةر اإلنتةاج" مةن عمالةة
ورأمسال ...ومن أمللة ذل

السوق األوروبية املشرتكة بو دول االحتاد األوروبي  ،و األفتا اليت متلل السةوق

املشرتكة بو الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واليت

-9

رى التفاوض بشهنها حالياً .

السياسة النقدية املوحدة

وفيها يتم توحيد السياسة النقدية بو الدول األعضاء من عرض نقود وسعر إعادة اخلصم والعمل على تنسةيق
السياسات املالية ،ملل حتديد شكل اإلنفاق احلكومي وكيفية متويل اإليرادات احلكومية ،كنوع مةن اإلجةراء
الرتتيف الست دا نظا العملةة املوحةدة وإنشةاء بنة

مركةزع واحةد دةذه اجملموعةة مةن الةدول ،وامللةال

الوحيد دذا النوع من التكتالت االقتصادية هو  :االحتاد األوروبي.
-2

التكامل اإلقتصادي

ويف هذا النوع من التكتالت اإلقتصادية تقو الةدول األعضةاء أو الةدول املتكاملةة بتوحيةد مجيةع السياسةات
االقتصادية بو الدول األعضاء يف التكامل حبيث يكون األداء االقتصادع للتكتل اإلقليمي ملةل أداء الدولةة
الواحدة ،وهو ما حياول اإلحتاد األوروبي الوصول إلي حالياً.

نظرة على بعض أشكال التكتالت اإلقتصادية وإتفاقات التجارة الدولية
ا
أوال  :إتفاقيـة أغـادير

يسمع الكلةين من التجاريو واملتعاملو مع التجارة الدولية عن إتفاقية أغادير ،إال أن القليل مةن يعةرف عةن
هذه اإلتفاقية أع تفاصيل ،فاإلتفاقية مت توقيعها بو مصةر واملغةرب وتةون

واالردن يف 8331/8/88ودرلةت

حيز التنفيذ مبجرد تبادل االعضاء وثائق التصةديق ،وهةي سةارية حسةب نةص املةادة الواحةدة واللالثةون منهةا
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ملدة غة دددة وميكن ألى طرف من أطراف االتفاقية االنسحاب منهةا بإشةعار جلنةة وزراء اخلارجيةة بةذل ،
وينتهى العمل بهذه ا التفاقية بالنسبة للدولة املنسحبة بعد مةرور ثةال

شةهور مةن تةارييف اإلشةعار ،وهةي تتضةمن

اإلعفاء املتبادل بو الدول األعضاء يف العديد من السلع على النحو التالي :
بالنسبة للسلع الصناعية :
يتم االعفاء املتبادل بو الدول األعضاء بنظا ختفيض الرسةو اجلمركيةة والرسةو والضةرائب االرةرى ذات
األثر املماثل كالتالي :
يتم الت فيض على غرار إتفاق الشراكة األوربية بو الدول االطراف كاآلتي :
- 3القائمة الواردة بامللحق رقم  0التفاق الشراكة االوربية بو اململكة املغربية و االحتاد االوربةى ،و التةى
تشمل السلع اخلاضعة للت فيض التدر ى رالل فرتة انتقالية مدتها  0سنوات و السلع املعفةاه كليةاً عنةد
د رول االتفاق حيز التنفيذ.
- 8القائمة ا من امللحق رقم  0التفاق الشةراكة بةو اململكةة االردنيةة ادامشيةة و االحتةاد االوربةى ،و التةى
تشمل السلع اخلاضعة للت فيض التدر ى رالل فرتة انتقالية مدتها  1سنوات و السلع املعفةاه كليةاً عنةد
درول هذا االتفاق حيز النفاذ .

- 0القائمة الةواردة بةامللحق رقةم  0التفةاق الشةراكة بةو اجلمهوريةة التونسةية و االحتةاد االوروبةى ،و التةى
تشمل السلع اخلاضعة للتفكي

التدر ى رالل فةرتة  4سةنوات و السةلع املعفةاه كليةاً عنةد درةول هةذا

االتفاق حيز النفاذ .
- 1القائمة األ وىل فى جداول حترير السلع املصنعة التفةاق املشةاركة بةو مصةر و االحتةاد االوروبةى و التةى
تشمل السلع اخلاضعة للت فيض التدر ى رالل فرتة انتقالية مدتها  0سنوات عند درةول هةذا االتفةاق
حيز النفاذ.
- 4استمرار العمل باالعفاءات الفورية املنصوت عليها باالتفاقات اللنائية.
- 7بشةةهن السةةلع الصةةناعية األرةةرى اخلاضةةعة للرسةةو اجلمركيةةة غةةة للت فةةيض فوريةةا يةةتم اعتمةةاد تةةارييف
 8334/3/3كحد اقصى للفرتة االنتقالية على النحو التاىل:
بداية من تارييف درول االتفاقية ختفيض بنسبة %13
بداية من  8334/3/3اعفاء كلى بنسبة %333
بالنسبة للسلع الزراعية و الزراعية املصنعة
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 يتم حترير السلع الزراعية و الزراعيةة املصةنعة و املصةنفة فةى الفصةول مةن  81 :3مةن النظةا املنسةق وذل

طبقا للحلنامج التنفيذى التفاقية تيسة و تنميةة التبةادل التجةارى بةو الةدول العربيةة إلقامةة منطقةة

جتارة حرة عربية كحلى .
وتعطي هذه اإلتفاقية
أهم

يزات جيدة لاعضاء تسهم يف زيادة معةدالت التبةادل التجةارع بينهةا  ،وميكةن إ ةاز

يزاتها فيما يلي :

 .3تطبيق قواعةد املنشةا الرتاكمةى

ةا يسةاهم فةى تعزيةز التعةاون االقتصةادى و التجةارى و دعمة فيمةا بةو

الدول االعضاء .
 .8السعي إىل تطبيق منطقة التجارة احلرة العربية الكحلى و تطويرها و االسها فةى اجلهةود املبذولةة القامةة
سوق عربية مشرتكة.
 .0يتيح اعالن اغادير استفادة اكحل من اتساع اسواق االحتاد االوروبى بعد انضةما عشةرة دول جديةدة اىل
عضويت رالل الشهرين املقبلو.
 .1إن اعالن اغادير من شهن أن ي عمل على تنميةة التبةادل التجةارى بةو مصةر و الةدول العربيةة املوقعةة لة ،
راصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بو الدول العربية ال يزيد على  %33من إمجاىل جتارتها الكلية.
 .4تعةةاجل االتفاقيةةة العديةةد مةةن القضةةايا املهمةةة ملةةل االنظمةةة اجلمركيةةة ،و قواعةةد املنشةةه ،و املشةةرتيات
احلكوميةةة ،و املعةةامالت املاليةةة ،و االجةةراءات الوقائيةةة ،و الصةةناعات الوليةةدة ،و الةةدعم ،و االغةةراق ،و
امللكيةة الفكريةةة ،و املواصةةفات القياسةةية ،و تهسةةي

خليةةة لفةض املنازعةةات ،و تعةةد قواعةةد املنشةه مةةن أهةةم

البنود الواردة فى إتفاق اغادير ،حيث ستعمل على زيادة قةدرة منتجةات الةدول االعضةاء فةى النفةاذ إىل
األسواق االوروبية ،و ستؤدى إىل زيادة االستلمارات و زيادة التعاون االقليمى بو الدول االعضاء.

ا
ثانيا:اتفاقية الكوميسا

الكوميسا هي كلمة متلل احلةروف األوىل للسةوق املشةرتكة للشةرق واجلنةوب اإلفريقةي ( Common Market
) ،for Eastern and Southern Africa (COMESAوقةةد بةةدأت اتفاقيةةة الكوميسةةا كمنطقةةة جتةةارة تفضةةيلية
تهدف للوصول إلقامة منطقة جتارة حرة بو الدول األعضاء ،ثم تطورت لتصبح إحتةاداً مجركيةاً ،ثةم أصةبحت
يف النهايةةة سةةوقاً مشةةرتكة دةةذه الةةدول الةةيت أصةةبح عةةددها اليةةو تسةةعة عشةةرة دولةةة (بورونةةدع  ،كومةةوروس ،
الكونغو الدميوقراطية  ،جيبوتي  ،مصر  ،أريرتيا  ،اثيوبيا  ،كينيا  ،ليبيا  ،مدغشقر  ،ماالوع  ،مورشةيوس  ،روانةدا ،
سيشل  ،السودان  ،سوازيالند  ،أوغندا  ،زامبيا  ،زميبابوع ) ،و يبلة النةاتج القةومي دةا مةا يزيةد عةن  073مليةار
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دوالر أمريكةةي ،و يزيةةد عةةدد سةةكانها معةاً عةةن أكلةةر مةةن  103مليةةون نسةةمة  ،وهةةو مةةا يعطةةي أهميةةة كةةبةة دةةذه
اإلتفاقيةةة  ...وقةةد وقّعةةت مصةةر علةةى االنضةةما إىل اتفاقيةةة الكوميسةةا يف  ، 3111/7/81ومت البةةدء يف تطبيةةق
اإلعفةةاءات اجلمركيةةة علةةى الةةواردات مةةن بةةاقي الةةدول األعضةةاء اعتبةةارا مةةن  3111/8/36علةةى أسةةاس مبةةدأ
املعاملة بامللل للسلع اليت يصاحبها شهادة املنشه معتمدة من اجلهةات املعنيةة بكةل دولةة ،يف حةو وقعةت 1
دول من الدول األعضاء يف الكوميسا بتةارييف  8333/33/03علةى اتفاقيةة إنشةاء منطقةة التجةارة احلةرة بينهةا
وهةةذه الةةدول هةةي  :مصةةر ....كينيةةا ....السةةودان......موريشةةيوس  ....زامبيةةا  ....زميبةةابوع  ....جيبةةوتي ....
مالوع  ....مدغشقر  ،ثم تواىل االنضما إىل هذه املنطقة احلرة ،واليت أصبحت سوقاً مشرتكة وأصةبح العةدد
الفعلي لدول هذه السوق تسةعة عشةرة دولةة مةن دول الشةرق واجلنةوب اإلفريقةي  ...حيةث تقةو تلة
مبنح إعفاء تا من الرسو اجلمركية املقررة على الواردات املتبادلة بينهةا شةريطة أن تكةون تلة

الةدول
املنتجةات

مصحوبة بشهادة منشه الكوميسا.
وعلةةي أرض الواقةةع  ،فةةإن التبةةادل التجةةارع بةةو دول هةةذه اإلتفاقيةةة قةةد بل ة معةةدالت جيةةدة جةةداً و بلغةةت
الت فيضات التعريفية املطبقة بو دول الكوميسا نسبة جيدة حتى اآلن  ،نشة إليها يف النقاط التالية :
 .3مصةةر  ،وكينيةةا  ،والسةةودان  ،و موريشةةيوس  ،و زامبيةةا ،وزميبةةابوع  ،وجيبةةوتي  ،ومةةالوع  ،ومدغشةةقر و روانةةدا و
بورونةةدع ،تقةةو فيمةةا بينهةةا مبةةنح السةةلع واملنتجةةات ذات منشةةه الكوميسةةا إعفةةاء تامةاً مةةن الرسةةو اجلمركيةةة
والرسو و الضرائب األررى ذات األثر املماثل.
 .8أوغندا وإريرتيا و جزر القمر  :تطبق ختفيض بنسبة  %13على وارداتها من دول الكوميسا.
 .0أثيوبيا :تطبق ختفيضاً مجركياً بنسبة  %33من الرسو اجلمركية املقررة على وارداتها من دول الكوميسا.
 .1سيشل ومجهورية الكونغو الدميقراطية :ال تقو مبنح أية ختفيضات مجركية.
 .4سوازيالند :ال تقو بتطبيق أية إعفةاءات مجركيةة ،وهنةاك مهلةة

نوحةة دةا علةى أسةاس أن هنةاك دراسةات

تقو بها حول خثار انضمامها التفاقيةة منطقةة التجةارة احلةرة يف ضةوء ارتباطهةا مةع االحتةاد اجلمركةي لةدول
اجلنوب األفريقي .SACU
 .7قامت أجنوال مؤرراً بتعليق عضويتها يف املنظمة.
 .6وقعت ليبيا على االنضما اىل الكوميسا رالل أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا يف يونيو . 8334
إن كافة السلع املصرية املصدرة إىل الدول األعضةاء تتمتةع بإعفةاء تةا مةن كافةة الرسةو اجلمركيةة والرسةو
والضةةرائب األرةةرى ذات األثةةر املماثةةل ،وفقةةا لنسةةب الت فيضةةات الةةيت تقرهةةا كةةل دول ةة وعلةةى أسةةاس مبةةدأ
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املعاملةةة بامللةةل ،وال يوجةةد إسةةتلناءات إال لدولةةة السةةودان وكينيةةا ،وموريشةةيوس حيةةث تقةةدمت السةةودان يف
 8333/4/80بقائمة سلبية (تتضمن  41سلعة ال يسمح باستةادها مةن مصةر إال بعةد سةداد الرسةو كاملةة )  ،ثةم
قامةةت السةةودان يف  8330/6/83بنةةاءً علةةى طلةةب اجلانةةب املصةةرع مبراجعةةة القائمةةة وختفةةيض عةةدد السةةلع
املدرجة يف تل


القائمة وانتهى املوقف على :

قيا السودان بت فيض الرسو اجلمركية بواقع  %03على بعض السلع وهى:

مراتةةب اإلسةةفنج و مشةةع اإلضةةاءة و املواسةةة و سةةيارات بكاسةةي ومةةيين بةةص ومةةحلدات املةةاء والتليفزيونةةات
والتليفونات و مفاتيح الكهرباء واألبواب وشبابي


احلديدية و األثا

املنزلي .

احتفاظ السودان ببعض السلع املستلناة من تطبيق اإلعفاءات وتتملل تل

السلع يف :

السةةكر والةةدقيق والسةةجائر وامليةةاه الغازيةةة والصلصةةة واملربةةات والعصةةائر والبسةةكويت واحللويةةات والطحينةةة
والزيةةوت النباتيةةة والصةةابون والغةةزول القطنيةةة واملنسةةوجات القطنيةةة واملنسةةوجات امل لوطةةة والقطةةن الطةةف
واملالب ة

اجلةةاهزة والرتيكةةو واألحذيةةة اجللديةةة وأحذيةةة البالسةةتي

وأحذيةةة القمةةاش وأحذيةةة السةةفنجات

والةدهانات (عةدا دهانةات السةفن والسةيارات) وأعةواد اللقةاب واالطةارات (عةدا إطةارات اجلةرارات واملعةدات
الزراعيةةة والعجةةالت واملةةواتة والرافعةةات الشةةوكية واآلليةةات املنفصةةلة) والبطاريةةات السةةائلة واجلافةةة واألكيةةاس
البالسةةتي

والعطةةور ومستحضةةرات التجميةةل وألةةواح الزن ة

وأسةةيا التسةةليح والسةةيارات الصةةغةة واخلةةوت

والصاج و الزوع واللالجات ومكيفات املةاء وأسةالك الكهربةاء والكوابةل وعلةب وصةناديق الكرتةون واألمسنةت
واألبواب والشبابي


اخلشبية واأللومنيو و األثا

املكتف.

قامت كينيا مؤررا بفرض تدابة محائية على وارداتها من السكر لفرتة أربعة سنوات (احلصة املقررة الةيت
يسمح باستةادها معفاة هي  333ألف طن للسكر املكرر و  11ألف طن للسكر اخلةا ) تنتهةي تلة

الفةرتة

يف  ،8336/38/03كما مدت كينيا العمل بالتدابة احلمائية على دقيق القمح ملدة سنة اعتبةارا مةن مةايو
 8334على أن تكون هذه التدابة يف شكل حصص تعريفية (حصة معفاة وفيما زاد عنها يفرض علية % 73
رسوما مجركية ) .


تقو موريشيوس باستلناء بعض السلع من اإلعفاء اجلمركي التا  ،تل

السلع هي املنظفات و الصةابون و

الةةدهانات و الفةةوط الصةةحية حيةةث يةةتم فةةرض رسةةو عليهةةا بواقةةع  %13يف حةةو يةةتم فةةرض  %83علةةى
احلفاضات املستوردة من مصر.
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أمةا بالنسةبة للةةواردات املصةرية فتسةرع اإلعفةةاءات اجلمركيةة علةى كافةةة السةلع املسةتوردة مةةن مجيةع الةةدول
األعضاء و اليت حتقق قيمة مضافة تعادل  %14و ال حتتف مصر بهية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان حبيث
تتملةل السةةلع املسةةتلناة يف  :احلمةةص واملنسةةوجات القطنيةةة و املنسةةوجات امل لوطةةة واملالب ة

اجلةةاهزة و

الرتيكو.
وبالنسبة للصادرات فتتنوع الصادرات املصرية إلي دول الكوميسةا ومتلةل نسةبة كةبةة يف التجةارة البينيةة بةو
دول اإلتفاقية وأهم هذه الصادرات هي :


مواد البناء ملل احلديد و الصلب و األمسنت.



املنتجات الكيماوية و الدوائية ،و أهمها الورق و األدوية البشرية.



الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحو .



األرز و الفواك و اخلضراوات.



بعض املنتجات ادندسية.

بينما تستورد مصر من دول اإلتفاقية عدد من السلع والبضائع يهتي على رأسها ما يلي :


النب و الشاع.



التب .



اللمار الزيتية ،السمسم.



احليوانات احلية.



النحاس.

املزايا اليت تتيحها اإلتفاقية للدول األعضاء :
 كمةةا ذكرنةةا ،يبلة تعةةداد سةةكان الةةدول األعضةةاء يف الكوميسةةا  103مليةةون نسةةمة وبالتةةالي متلةةل سةةوقاً رحبةةة
ومتنفساً للعديد من املنتجات اليت يتم إنتاجها يف دول اإلتفاقية  ،وبالنسبة ملصر متلل اإلتفاقية متنفساً جتارياً
واسعاً للمنتجات املصرية .
 االستفادة من اإلعفاءات املتبادلة ،حيث أن وجود تسعة عشرة دولة تقو مبنح وارداتها من الةدول األرةرى
إعفةةاء تامةاً يةةؤدع إىل إحةةدا

رواج حقيقةةي للتجةةارة البينيةةة بةةو دول السةةوق ويرفةةع مةةن معةةدالت التجةةارة

الدولية.
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 بالنسبة جلمهورية مصر العربية ،ميكن االستفادة من هيكل واردات الدول األعضاء ،حيث تعقبةل تلة

الةدول

على استةاد العديد من السلع اليت تتمتع مصر مبيزة عالية يف إنتاجها ،واليت يهتي على رأسها األرز واملةواد
الغذائيةةةة و األدوات املنزليةةةة و البصةةةل اجملفةةةف والسةةةةامي

و األدوات الصةةةحية و األدويةةةة ،ثةةةم إطةةةارات

السيارات و منتجات األلومنيو و احلديد والصلب و الغزل و املنسوجات و األحذية .
 يتضح من هيكل إنتاج الدول األعضاء أنها دوالً تعتمد علةى تصةدير رامةات ومةواد رةا وسةلع رئيسةية ،ملةل
النحاس والنب والشاع واجللود اخلا و املاشية اللحو و السمسم و الذرة والتب وهي سلع هامة يؤثر منحهةا
اإلعفاء على رفاهية املواطن يف أع دولة من الدول األعضاء.
 االستفادة من املساعدات املالية اليت يقدمها بن

التنمية األفريقي وغةه من املؤسسات املالية الدوليةة يف

وال تنمية الصادرات إىل دول إفريقيا.
 تنص املادة  341من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون يف وةاالت االسةتلمار ،و كمةا تةنص املةادة 371
على حترير التجارة يف اخلدمات،

ا يتيح الفرصة للدول األعضاء وراصة مصر تصدير اخلحلات الفنية راصة

مع تفوق مصر يف وال التجارة يف اخلدمات وباألرص أعمال املقاوالت.
 تنص االتفاقية على إقامة نظا متقد لتبادل املعلومات دارل الدول األعضاء.
 هناك مكاسب أررى نامجة عما تضمن االتفاق يف وال التعاون الصناعي والزراعي وكذا يف وال النقةل
واملواصالت*** .

ا
ثالثا:االتفاقية التجارية واجلمركيـــة
بــني مجهورية مصر العربية وليبيا

تعتحل هذه اإلتفاقية أحد مناذج اإلتفاقيةات اللنائيةة التجاريةة الةيت تةتم بةو دول اجلةوار يف العديةد مةن
دول العاا ،ودا الكلة من املليالت يف شتّى بقاع األرض ،حيث يةتم توقيةع هةذه اإلتفاقيةات لةدعم االقتصةاد
بو دولتو متجاورتو وتسهيل وتنظيم حركة التجارة عحل احلةدود املشةرتكة دةاتو الةدولتو ،وقةد مت توقيةع
هذه اإلتفاقية بو مجهورية مصةر العربيةة و اجلماهةيةة العربيةة الليبيةة الشةعبية االشةرتاكية العظمةى عةا 8330
لتدعيم روابط األروة اليت تربط بو الشعبو والعالقةات املتميةزة القائمةة بةو البلةدين ،باإلضةافة إىل وجةود
رغبة لدى احلكومتو يف تطوير العالقات االقتصادية والتجاريةة بةو البلةدين ودعمهمةا علةى أسةاس املسةاواة
مةةن أجةةل توسةةيع قاعةةدة املصةةاحل املشةةرتكة واملنةةافع املتبادلةةة فةةى خمتلةةف اجملةةاالت ،وتعزيةةز التكامةةل
االقتصادى بينهما وحتقيق التنمية والتقد للشعبو الشقيقو.
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وقةةد تناولةةت اإلتفاقيةةة يف مادتهةةا األوىل بعةةض التعةةاريف اخلاصةةة باملصةةطلحات الةةيت وردت باإلتفاقيةةة؛ بينمةةا
تضمنت املادة اللانية األهداف اليت تسعى اإلتفاقية إىل حتقيقها وهي :
إلغاء الرسو اجلمركية والرسو والضرائب األررى ذات األثر املماثل السارية فى البلدين على السلع
ذات املنشه اةلى املتبادلة بينهما .
إزالة كافة القيود غة اجلمركية التى تعرتض انسياب السلع فيما بو البلدين وال وز فرض أية قيود
جديدة بعد درول االتفاقية حيز التنفيذ.
إقامة تعاون اقتصادى وجتارى لتحقيق املنفعة املتبادلة .
االستغالل األملل لقإمكانيات املتوفرة فى البلدين وتطوير وتنمية الشراكة بو املؤسسات االقتصادية فى
كليهما .
تشجيع جتارة اخلدمات فيما بو البلدين والعمل على حتريرها .
تشجيع استلمار رؤوس األموال فى البلدين .
بينما اشتملت املادة اللاللة على إلتزامات الطةرفو باإلعفةاء التةا مةن الرسةو اجلمركيةة والرسةو والضةرائب
األررى ذات األثةر املماثةل املطبقةة فةى البلةدين ،ويسةرع االعفةاء علةى مجيةع السةلع واملنتجةات املتبادلةة
بينهما اليت تتوفر فيها شروط قواعد املنشه املتفق عليها فى إطةار جامعةة الةدول العربيةة ،مةع الةنص علةي عةد
جواز قيا أع من الطرفو بفرض أية رسةو مجركيةة أو رسةو وضةرائب أرةرى ذات أثةر

اثةل جديةدة بعةد

درةةول هةةذه االتفاقيةةة حيةةز التنفيةةذ  ،كمةةا يلتةةز الطرفةةان بإسةةت دا جةةدول التعريفةةة اجلمركيةةة طبقةاً للنظةةا
املنسق ( )H.Sفى تصنيف السلع املتبادلة بينهما؛ أمةا املةادة الرابعةة فتتضةمن ضةرورة العمةل علةى إزالةة كافةة
القيود غة اجلمركية و عد جواز فرض أية قيود جديدة بعد درول هذه االتفاقية حيز التنفيذ  ،مع إسةتلناء مةا
تستدعي الضرورة عند إختاذ تدابة راصة حلماية اإلنتاج اةلى على أن خيطر الطرف اآلرةر بهةذه التةدابة،
مع االلتزا بإحرتا تنفيذ العقود املحلمة قبل سريان هذه التةدابة؛ وتسةتوجب املةادة اخلامسةة تقةديم شةهادة
منشه صادرة ومصدق عليها من اجلهات امل تصة يف كةال البلةدين لكةي تتمتةع أع سةلعة باإلعفةاء املقةرر عليهةا
مبوجب اإلتفاقية  ،وضرورة وضع داللة منشه للسلع املتبادلة بو البلدين بطريقة واضحة غةة قابلةة لقإزالةة وفقةاً
لطبيعة هذه السلعة؛ وحتدد املادة السادسةة نطةاق التطبيةق والةذع يقتصةر علةي تلة

السةلع واملنتجةات ذات

املنشةةه اةلةةي وفقةاً لقواعةةد املنشةةه املعمةةول بهةةا فةةى إطةةار جامعةةة الةةدول العربيةةة ؛ وختةةتص املةةادة السةةابعة
بتحديد املعاملة الضريبية من حيةث تةنص علةى أن تعامةل املنتجةات والسةلع ذات املنشةه واملصةدر الليبةى أو
املصةةرى املتبادلةةة بةةو البلةةدين معاملةةة السةةلع الوطنيةةة فيمةةا خيةةص الضةةرائب الدارليةةة املفروضةةة فةةى البلةةد
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املستورد على املنتجات اةلية املماثلة دا؛ أما املادة اللامنة فتنص على أن إستلناء السةلع املنتجةة دارةل
املناطق احلرة فى أى من البلدين واملصدرة مباشرة إىل الطةرف اآلرةر أو تلة
من التمتع باإلعفاءات املنصوت عليها فى هذه االتفاقية؛ وكذل

املسةتوردة مةن طةرف ثالةث

تقضي املةادة التاسةعة بعةد سةريان أحكةا

هةةذه االتفاقيةةة علةةى املنتجةةات أو املةةواد اةظةةور إدرادةةا أو تةةداودا أو اسةةت دامها فةةى أى مةةن البلةةدين
ألسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو امل الفةة للةرتا

الةوطنى واألثةرى والفنةى وفقةا للقةوانو واألنظمةة

املعمول بها فى كل من البلةدين؛ وفيمةا يتعلةق بةاإلجراءات الصةحية والرقابيةة تةنص املةادة العاشةرة علةى أن
يقو الطرفان بتطبيق إجراءات وقوانو وإجراءات احلجر الزراعى والبيطرى على السةلع اخلاضةعة دةا وذلة
وفق ةاً للقةةوانو واإلجةةراءات املعمةةول بهةةا فةةى كةةل مةةن البلةةدين أو مةةا يةةتم االتفةةاق علي ة الحق ةاً بةةو اجلهةةات
امل تصةةةة فةةةى البلةةةدين ،وأن يقةةةو الطرفةةةان بالتنسةةةيق فيمةةةا بينهمةةةا لضةةةمان تبةةةادل املعلومةةةات والبيانةةةات
واالشةةرتاطات املتعلقةةة بةةاإلجراءات الصةةحية والزراعيةةة والبيطريةةة والبيئيةةة املطبقةةة فةةى كةةل منهمةةا مةةن قبةةل
اجلهةةات امل تصةةة مباشةةرة فةةى البلةةدين ،ومةةن البةةديهي أن يقةةو املصةةدرين بةةاإللتزا باملواصةةفات القياسةةية
املعمول بها عند القيا بالتصدير باملواصفات القياسية املعمول بها لدى الطرف املستورد ويطبق الطرفان فةى
ذل

مةا يةتم اال تفةاق علية بةو األجهةزة امل تصةة باملعةاية واملواصةفات القياسةية فةى البلةدين؛ وفيمةا يتعلةق

بتطبيق األحكا والقواعد الدولية إلجراءات الوقاية تنص املادة اللانية عشةرة علةى أن يةتم تطبيةق ذلة

فقةط

بالنسبة للمنتجات التى يقرر أع من الطةرفو أنة مت اسةتةادها دارةل أراضةي بكميةات متزايةدة سةواء بشةكل
مطلةةق أو نسةةبى باملقارنةةة باإلنتةةاج اةلةةى وحبيةةث تسةةبب أو تهةةدد بإحلةةاق ضةةرر جسةةيم للصةةناعة أو الزراعةةة
اةلية التى تنتج منتجةات

اثلةة أو منافسةة بشةكل مباشةر لتلة

املسةتوردة مةن الطةرف األرةر ،وذلة

للتشريعات املطبقة فى كل من البلدين؛ وتنظم املادة اللاللة عشرة خليات العمل يف حالة حدو

طبقةاً

إغراق؛ بينما

تعطي املادة الرابعة عشر احلق ألع طرف يف إختاذ اإلجراءات املناسبة عند وقوع خماطر أو مشاكل أو رلةل
فى ميزان املدفوعات أو ما يهدد حبدو

ذل

مع ضرورة أن حيدد ذل

الطرف اجلدول الزمنى إللغةاء تلة

التدابة واإلجراءات عند زوال اخلطر؛ وتقضي املادة اخلامسة عشر بهن يقو كل طرف بتوفة احلماية الكافيةة
والفعالة وغة التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكريةة والتجاريةة والصةناعية مبةا يف ذلة
االررتاعات والعالمات التجارية والتصميم الصناعي ،وكذل

تسةجيل

محاية األعمال األدبيةة والفنيةة والحلويةات طبقةاً

للقوانو واألنظمة املطبقة لديهما  ،وأن يقو الطرفان مبراجعة هذه املادة بصفة دورية و ب يف حالة تةهثة
املشكالت املتعلقة بامللكية الفكرية والصناعية التجارية على ظروف التجارة أن يتم-بنةاءاً علةى طلةب أع مةن
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الطةةرفو – إجةةراء دادثةةات عاجلةةة وذلة

بهةةدف الوصةةول إىل احللةةول دةةا؛ وختةةتص املةةادة السادسةةة عشةةر

بوسائل تسوية املعامالت املالية املتعلقة باملبادالت التجارية بو البلدين بالعمالت القابلة للتحويل ،ووجةوب
أن يتم ذل

وفقاً للقوانو والقرارات والنظم املعمول بها فى البلدين؛ أما املادة السابعة عشرة فتنص علةى أن

يعمل الطرفان علةى تشةجيع التبةادل االقتصةادى والتجةارى بينهمةا فةى إطةار القةوانو والقواعةد واإلجةراءات
املعمول بها فى كل منهما بوسائل من ضمنها :
تسهيل تبادل البيانات واملعلومات الالزمة للتعرف على مسار التبادل التجارى بينهما .
املساعدة وتسهيل زيارات رجال األعمال إىل كل من البلدين .
تشجيع وترويج األنشطة ادادفة إىل تسهيل التجارة بينهما مبا فى ذل

إقامةة املعةارض واالشةرتاك فيهةا ،سةواء

التجارية العامةة منهةا أواملت صصةة  ،وأيضةاً إقامةة معةارض مؤقتةة ملنتجةات كةل بلةد فةى البلةد اآلرةر ،وكةذل
املؤمت رات والدعاية واإلعةالن واخلةدمات االستشةارية واخلةدمات األرةرى وذلة

فةى إطةار القةوانو والةنظم

املعمول بها كل من البلدين؛ وتعطي املادة اللامنة عشر أهمية راصة لتجارة الرتانسيت بةو البلةدين فتقضةي
بهن يعمل الطرفان على تسهيل جتةارة العبةور عةحل أراضةيهما وفقةاً اللتزاماتهمةا فةى اتفاقيةة تنظةيم النقةل بةالعبور
(الرتانزيت) بو دول اجلامعة ا لعربية؛ وحتث املادة التاسعةعشر الطرفو علةى تشةجيع جتةارة اخلةدمات فيمةا
بينهما ويطبقان فى ذل
وكةةذل

ما يتم التوصل إلي فى هةذا الشةهن مبةا يةرد باتفاقيةة حتريةر جتةارة اخلةدمات العربيةة؛

املةةادة العشةةرون حتةةث الطرفةةان علةةى العمةةل علةةى حريةةة إنتقةةال رؤوس األمةةوال وتشةةجيع وتسةةهيل

إستلمار هذه األموال يف كافة اجملاالت املمكنة ،وتشجيع كل منهما إلقامة املشروعات اإلستلمارية املشةرتكة
ومنحها كافة التسهيالت الالزمة لتحقيق أغراضها ،وذل

فى إطار التشريعات املعمول بها فى كل مةن البلةدين؛

بينما املادة احلادية والعشرين تعطي منتجات كل من البلدين األفضلية فةى مشةرتيات كةل منهمةا الرمسيةة مةن
اخلارج ،بشرط مناسبة املواصفات واألسعار ،وتعمل اجلهات امل تصة لةدى الطةرفو علةى التنسةيق بينهمةا يف
عمليات الشراء املشرتك فى اخلارج ،بهدف احلصول على أفضل الشروط ويتم فى هذا الصدد تبةادل خمتلةف
املعلومات والبيانات اليت تسهل ذل ؛ بينما تؤكد املةادة اللانيةة والعشةرين علةى أن نصةوت هةذه االتفاقيةة ال
تتعةةارض مةةع إبقةةاء أو إبةةرا اتفاقيةةات إلنشةةاء احتةةادات مجركيةةة أو منةةاطق للتجةةارة احلةةرة أو اختةةاذ ترتيبةةات
خبصوت جتةارة احلةدود بةو أحةد طةريف هةذه االتفاقيةة وطةرف ثالةث؛ أمةا املةادة اللاللةة والعشةرين فتقضةي
مبتابعة تطبيةق أحكةا هةذه االتفاقيةة عةن طريةق تشةكل جلنةة فنيةة جتاريةة مشةرتكة تعمةل حتةت إشةراف وزيةر
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التجةةارة اخلارجيةةة فةةى مجهوريةةة مصةةر العربيةةة وأمةةو اللجنةةة الشةةعبية العامةةة لالقتصةةاد والتجةةارة باجلماهةيةةة
العظمى وتكون مهمتها - :
التهكيد على تقيد الطرفو بتنفيذ التزاماتهما الواردة بهذه االتفاقية.
دراسة إمكانية تطوير أحكا االتفاقية مبا يتالء واملستجدات فى البلدين .
تسوية اخلالفات اليت قد تطرأ بو الطرفو املتعاقدين حول تفسة وتطبيق نصوت وأحكا هذه االتفاقية
.
تقديم مقرتحات دددة خبصوت حترير جتارة اخلدمات بو الطرفو .
تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل سةتة أشةهر بالتنةاوب يف البلةدين وكلمةا دعةت احلاجةة إىل ذلة
بناءً على طلب أع من الطرفو ،وترفع توصياتها إىل اللجنة التجارية الوزارية املشرتكة؛ وتعمم املةادة الرابعةة
والعشرون سريان نصوت هذه االتفاقية على مجيع املعامالت التجارية التى تةتم بةو املتعةاملو فةى األنشةطة
االقتصادية فى البلدين ،لذل

تقضي بهن إذا نشه رالف فى تطبيةق نصوصةها أو تهويةل أو تفسةة أع حكةم مةن

أحكامها وعجز اجلانبان عن التوصل إىل حل يرضى الطرفو بعد التشاور والتباحث بينهمةا وفقةاً حلكةم املةادة
السابقة يتم رفع املوضوع إىل اللجنة العليا ،أما املةادة اخلامسةة والعشةرون فتةنص علةى أن تظةل أحكةا هةذه
االتفاقية سارية املفعول مةا ا خيطةر أحةد الطةرفو الطةرف األرةر كتابةة عةحل القنةوات الدبلوماسةية برغبتة يف
إنهاء العمل بها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تارييف اإلنهاء أو التعديل املطلوب ،وتظل نصةوت هةذه االتفاقيةة
سارية املفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية املحلمة رةالل فةرتة سةريانها والتةى ا تنفةذ ملةدة
ستة أشهر ،وقد درلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثةائق التصةديق عليهةا وفقةا لقإجةراءات املعمةول
بها يف البلدين.

ا
رابعا :منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
ال تةةزال الةةدول العربيةةة يف املرحلةةة األوىل مةةن مراحةةل التكامةةل االقتصةةادع إلنشةةاء منطقةةة التجةةارة
احلرة بو الدول العربية ،وقد درلت اتفاقية تيسة وتنمية التبادل التجارى بو الدول العربية حيز التنفيةذ يف
 ، 3111و مت تطبيةةق اجلةةزء األول مةةن االتفاقيةةة واملتعلةةق بتحريةةر جتةةارة السةةلع فقةةط ،حيةةث مت االتفةةاق علةةى
ختفيض تدر ي للتعريفةات اجلمركيةة علةى السةلع بةدءاً مةن عةا  ، 3111وحبلةول عةا  8334حققةت الةدول
العربية األعضاء يف منطقة التجارة احلرة حتريراً كامالً للتعريفات اجلمركية ويبلة عةدد الةدول العربيةة األعضةاء
يف منطقة التجارة احلرة واليت التزمت بالتحرير الكامل للتعريفات اجلمركية سبعة عشر دولة ،فيما اعتذرت كةل
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من اليمن والسةودان عةن االسةتمرار يف ختفةيض التعريفةات اجلمركيةة نظةرا للتةهثة السةلف دةا علةى إيراداتهةا
اجلمركية ،وقد ساهمت االتفاقية يف منو التجارة البينية العربية وهو ما يعكس حجم التجارة العربية البينية يف
العشر سنوات األرةة بسةبب إنشةاء منطقةة التجةارة العربيةة احلةرة والةيت سةاهمت يف -إىل حةد مةا  -تقليةل
احلواجز التجارية وسهلت انتقال السلع ذات املنشه الوطين يف الدول العربية.
و يتوقف جنةاح التجةارة البينيةة بةو الةدول األعضةاء يف أع تكتةل اقتصةادع علةى وموعةة مةن العوامةل او
املؤثرات منها :
 احلواجز التجارية :مجركية وغة مجركية

تتهثر التجارة البينية بو الدول األعضاء إىل حد كبة مبدى وجةود احلةواجز التجاريةة الةيت متنةع أو تعيةق
من تدفق السلع بينها ،وهةذ ه احلةواجز كانةت يف السةابق يف معظمهةا عبةارة عةن تعريفةات مجركيةة ،إال أن
األمةةر تطةةور يف السةةنوات األرةةةة ليشةةمل حةةواجز غةةة مجركيةةة ملةةل  :نظةةا حصةةص اإلسةةتةاد ،وإعانةةات
التصدير ،واملواصفات الفنية ،واملتطلبات البيئية ،واملعاية الصحية  ،وغةها.
 ارتالف ادياكةل االقتصةادية للةدول العربيةة  ،حيةث يةؤثر إ ابيةاً علةى التجةارة البينيةة  ،نظةراً ألن هةذا اإلرةتالف
يضمن تنوع املنتجات اليت تتباددا هذه الدول فيما بينها واليت تشبع حاجات خمتلفة ملواطين هذه الدول.

 وجود اتفاقيةات جتاريةة ومعاملةة تفضةيلية بةو الةدول العربيةة

ةا يعةزز سةهولة انسةياب التجةارة البينيةة بةو

الةةدول األعضةةاء مةةن رةةالل احتوائهةةا علةةى عةةدد مةةن املكونةةات واآلليةةات ملةةل :معاملةةة تفضةةيلية للسةةلع
واخلدمات املنتجة يف الدول األعضةاء ،حتديةد حقةوق وواجبةات األعضةاء ،ووضةع خليةات حلةل النزاعةات
التجارية ،وتوحيد املعاية واملقايي

الفنية للصادرات.

 التميز النسف بو الدول العربية مبا يعك
وتعتمد امليزة النسبية كذل

كفاءة دولة معينة يف إنتاج السلع واخلدمات أكلةر مةن غةهةا...

على مدى متتةع الدولةة مبةوارد اقتصةادية سةواء بشةرية أو طبيعيةة

ةا يؤهلةها

للت صص يف إنتاجها وبالتالي تصديرها.
 البنية التحتية املتمللة يف شبكات النقل الحلع واملطارات واملوانل وشبكات الكهربةاء واملةاء ،والةيت حتتةاج
إليها عملية نقل السلع بو الدول األعضاء لتنفيذ عمليةات التصةدير واالسةتةاد والنقةل والت ةزين ،ويضةاف إىل
هذا أيضاً شبكات النقل والتوزيع والتسويق واليت تعتحل هامة لكفاءة وجةودة التجةارة  ،حيةث أن عةد الكفةاءة
يف تنفيذ عمليات النقل والتوزيع والتسويق الدارلي يف الدول املسةتوردة يعتةحل مةن املعوقةات الةيت تعةرتض
التجارة البينية بو الدول العربية.
ونظراً ألهمية هذه اإلتفاقية للقارئ العربي  ،فقد رأنيا أن نورد النص الكامل دا فيما يلي :
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نص اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجارى
بني الدول العربية
إن حكومةات الةدول األعضةاء فةى جامعةة الةدول العربيةة ،انطالقةاً مةن إميانهةا القةومى بوحةدة األمةة العربيةة،
وإدراكا منها حليويةة التكامةل االقتصةادع العربةي ك طةوة حنةو الوحةدة االقتصةادية العربيةة وكوسةيلة أساسةية
لتعزيز التنمية العربية الشاملة فى إطار اقتصاد عربى متحرر متطور ومرتابط متوازن.
وحتقيقاً ملا نصت علي املادة اللانية من ميلاق جامعة الةدول العربيةة مةن وجةوب قيةا تعةاون وثيةق بةو دول
اجلامعة فى الشئون االقتصةادية واملاليةة مبةا فةى ذلة

تسةهيل وتوسةيع نطةاق التبةادل التجةارى فةى وةاالت

الزراعة والصناعة واخلدمات املتعلقة بها.
وتنفيةذاً ملةا ورد فةى املةادتو السةابعة واللامنةة مةن معاهةدة الةدفاع املشةرتك والتعةاون االقتصةادع بةو دول
اجلامعة العربية .
واستنادً إىل قرار اجملل

االقتصادع جلامعة الدول العربيةة رقةم  638الصةادر يف  88فحلايةر  3161بوضةع

اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجةارى بةو دول اجلامعةة تسةاير األوضةاع االقتصةادية املتطةورة فةى الةوطن
العربى .
اتفقت فيما بينها على ما يلى :

فصل متهيدى
تعاريف
املادة األوىل
يقصد ،ألغراض هذه االتفاقية ،بالكلمةات والعبةارات الةواردة أدنةاه املعةاني املبينةة إزاءهةا ،اال اذا دل سةياق
النص على غة ذل

:

-3االتفاقية :
اتفاقية تيسة وتنمية التبادل التجارى بو الدول العربية املعقودة بو دول جامعة الدول العربية .
-8الدول العربية :
الدولة العضو جبامعة الدول العربية .
 -0الدولة الطرف :
الدولة العربية التى تكون االتفاقية نافذة بالنسبة دا .
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 -1اجملل
اجملل

:

االقتصادى املنشه مبوجب املادة ( )1مةن معاهةدة الةدفاع املشةرتك والتعةاون االقتصةادى بةو دول

اجلامعة العربية املوافق عليها من ول

اجلامعة فى  3143/1/30وأى تعديل يقع عليها .

-4الرسو اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل :
الرسةةو التةةى تفرضةةها الدولةةة الطةةرف مبقتضةةى التعريفةةة اجلمركيةةة علةةى السةةلع املسةةتوردة ،وكةةذل

الرسةةو

والضرائب األررى التى تفرضها على السلع املستوردة وال ختضةع دةا منتجةات الدولةة الطةرف نفسةها ،أيةاً كةان
اسم هذه الرسو والضرائب وال يدرل فى هذا التعريف الرسو التى جتبى مقابل ردمة دةددة ملةل رسةو
األرضية أو الت زين أو النقل أو الشحن أو التفري .
-7القيود غة اجلمركية :
التةةدابة واإلجةةراءات الةةيت قةةد تت ةةذها الدولةةة الطةةرف للةةتحكم فةةى الةةواردات لغةةة األغةةراض التنظيميةةة أو
اإلحصةائية ،وتشةمل هةذه القيةود علةى وجة اخلصةوت القيةود الكميةة والنقديةة واإلداريةة ،التةى تفةرض علةى
االستةاد .
-6الدول األقل منواً :
الدول األطراف اليت يقرر اجملل

اعتبارها كذل .

الفصل األول
فى األحكام
املادة الثانية
تستهدف هذه االتفاقية ما يلى :
 -3حترير التبادل التجارى بو الدول العربية مةن الرسةو والقيةود امل تلفةة التةى تفةرض عليهةا وفقةاً لاسة
اآلتية :
أ -حترير كامل لبعض السلع واملنتجةات العربيةة املتبادلةة بةو الةدول األعضةاء مةن الرسةو والقيةود املتنوعةة
املفروضة على املنتجات غة القطرية .
ب -الت فيض التدر ى للرسو والقيود امل تلفةة املفروضةة علةى بعةض السةلع واملنتجةات العربيةة املتبادلةة
األررى .
ج -توفة محاية متدرجة للسلع واملنتجات العربية ملواجهة منافسة السلع غة العربية املليلة أو البديلة .
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د -حتديد السلع واملنتجات املشار إليها بةالفقرات ( -أ ،ب ،ج)  ،فةى ضةوء املعةاية االسرتشةادية الةواردة فةى
املادة الرابعة أو تل

التى يقررها اجملل

.

 -8الربط املنسق بو إنتاج السلع العربية وتباددا ،وذل

مب تلةف السةبل ،وعلةى األرةص تقةديم التسةهيالت

التمويلية الالزمة إلنتاجها .
 -0تيسة متويل التبادل التجارى بو الدول العربية وتسوية املدفوعات الناشئة عن هذا التبادل .
 -1منح تيسةات راصة لل دمات املرتبطة بالتجارة املتبادلة بو الدول األطراف .
 -4األرذ مببدأ التبادل املباشر فى التجارة بو الدول األطراف .
 -7مراعاة الظروف اإلمنائية لكل دولة من الدول األطراف فى االتفاقية وعلى األرةص أوضةاع الةدول األقةل
منواً منها .
 -6التوزيع العادل للمنافع واألعباء املرتتبة على تطبيق االتفاقية.
املادة الثالثة
تعتحل املبادئ املتفق عليها فى االتفاقية حداً أدنى للتعاون التجارى بو الةدول األطةراف ،ولكةل دولةة طةرف
حق منح ميزات وأفضليات اكلر ألية دولة أو دول عربية أررى وذل

من رةالل اتفاقةات تعقةدها سةواء كانةت

ثنائية أو متعددة األطراف .
املادة الرابعة
يتم االسرتشاد فى انتقاء السلع واملنتجات العربية املشار إليها فى الفقرتو ( )0و ( )4من املةادة السادسةة وفةى
املادة السابعة ،بواحد أو أكلر من املعاية اآلتية :
 -3أن تشغل السلعة مكاناً اسرتاتيجيًا فى منط االستهالك املشبع حلاجات السكان .

 -8أن تتمتع السلعة بطلب كبة ومستمر .
 -0أن متلل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة فى الناتج اإلمجالي إلحدى الدول األطراف .
 -1أن تشغل السلعة مكاناً هاماً فى عالقات التشاب

فى دارل اجلهاز اإلنتاجي إلحدى الدول األطراف.

 -4أن يؤدى منو التبادل فى السةلعة إىل تزايةد اكتسةاب القةدرة التكنولوجيةة وتةوطو التكنولوجيةا املالئمةة
وتطويرها .
 -7أن متلل السلعة أهمية تصديرية كبةة بالنسبة إلحدى الدول األطراف .
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 -6أن تكون السةلعة هامةة لتنميةة إحةدى الةدول األطةراف وتواجة إجةراءات متييزيةة أو تقييديةة شةديدة فةى
األسواق األجنبية .
 -1أن يؤدع منو التبادل فى السلعة إىل تدعيم التكامل االقتصادى العربى .
 -1أن يؤدع منو التبادل فى السلعة إىل حتقيق األمن القومى بصفة عامة واألمن العسكرى بصفة راصة .
 -33أية معاية أررى يقرها اجملل

.
املادة اخلامسة

ال

وز اللجوء للعقوبات االقتصةادية بةو الةدول األطةراف فةى اجملةال التجةارى الةذى تنظمة االتفاقيةة ،إال

بقرار من اجملل

االقتصادع وألسباب قومية عليا .

الفصل الثانى
فى األحكام املوضوعية
املادة السادسة
تعفى السةلع العربيةة التاليةة مةن الرسةو اجلمركيةة والضةرائب ذات األثةر املماثةل ومةن القيةود غةة اجلمركيةة
املفروضة على االستةاد :
 -3السلع الزراعية واحليوانية سواء فى شكلها األولي أو بعد احدا

تغيةات عليها جلعلها صاحلة لالستهالك .

 -8املةواد اخلةا املعدنيةة وغةة املعدنيةة سةواء فةى شةكلها األولةي أو فةى الشةكل املناسةب دةا فةى عمليةة
التصنيع .
 -0السلع نصف املصنعة الواردة فى القوائم التى يعتمدها اجملل

اذا كانت تدرل فى انتاج سلع صناعية.

 -1السلع التى تنتجها املشروعات العربية املشرتكة املنشهة فى اطار جامعة الدول العربية أو املنظمات العربيةة
العاملة فى نطاقها .
 -4السلع املصنعة التى يتفق عليها وفقاً للقوائم املعتمدة من اجملل .
املادة السابعة
 .3يتم التفاوض بو األطراف املعنية بشهن الت فيض التدر ى فى الرسو اجلمركية والضرائب ذات األثر
املماثل املفروض على السلع العربية املستوردة وذل
اجملل

.
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بالنسب واألساليب وفق القوائم التى يوافق عليها

 .8يكون الت فيض النسبى متدرجاً ،وملدة زمنية ددودة تلغى بانتهائها مجيع الرسو اجلمركية والضرائب
ذات األثر املماثل املفروضة على التبادل التجارى بو الدول األطراف.
 .0مع عد املساس مبا نصت علي الفقرتان  3و 8من هذه املادة ،متنح منتجات الدول األطراف التى يقرر
اجملل

أنها أقل منواً ،معاملة تفضيلية وفقاً للمعاية واحلدود اليت يقررها .

 .1ألية دولة طرف احلق فى منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أررى مبوجب اتفاقات ثنائية أو
متعددة األطراف سواء كانت طرفاً أو غة طرف فى هذه االتفاقية .
 .4ال

وز أن متنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غة عربية تفوق تل

املمنوحة للدول األطراف .

املادة الثامنة
 .3يتم التفاوض بو األطراف املعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسو اجلمركية والضرائب
والقيود ذات األثر املماثل على السلع التى تستورد من غة الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع
العربية ويصدر بذل

قرار من اجملل

 ،كما يتوىل اجملل

زيادتها تدر ياً من وقت آلرر بالتشاور مع

الدول املذكورة .
 .8تقرر الدول األطراف ميزة نسبية للسلع العربية فى مواجهة السلع غة العربية املنافسة أو البديلة وتكون
األولوية فى التطبيق للمشرتيات احلكومية ،وحيدد اجملل
دولة أو وموعة من الدول األطراف مراعياً فى ذل

أوضاع تقرير امليزة النسبية وفقاً لظروف كل

على األرص تقرير امليزة النسبية للسلع العربية

املرتبطة باألمن الغذائى أو األمن القومى بصفة عامة .
 .0وللمجل

أن يقرر أية إجراءات أررى مبا يتجاوز احلدود املشار إليها فى هذه املادة وذل

ملواجهة

حاالت اإلغراق وسياسات التمييز التى قد تت ذها الدول غة العربية .
 .1إذا كانت منتجات الدول األطراف ال تغطى احتياجات السوق اةلية للدول األطراف املستوردة،
فلارةة احلق فى استةاد كميات من املنتجات املماثلة مبا يسدد العجز مع احرتا القيود املقررة طبقاً
ألحكا هذه املادة.
املادة التاسعة:
 .3يشرتط العتبار السلعة عربية ألغراض هذه االتفاقية أن تتوفر فيها قواعد املنشه التى يقررها اجملل

وأال تقل

القيمة املضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن  13فى املائة من القيمة النهائية للسلعة عند إمتا
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إنتاجها .وختفض هذه النسبة إىل  83فى املائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية .ويقو
اجملل
.8

بوضع جدول زمنى لزيادة هاتو النسبتو تدر ياً .

وز ألية دولة طرف أن تطلب إىل اجملل

رفض النسبة املشار إليها فى الفقرة ( )3من هذه املادة ،إذا

كانت السلعة ذات طبيعة اسرتاتيجية ،أو ذات أهمية راصة بالنسبة للبلد الطرف املنتج ،وتكون موافقة
اجملل

دددة بفرتة زمنية .
املادة العاشرة

 .3تشجع الدول األطراف من رالل سياستها النقدية واملصرفية التبادل التجارى بينها وتسهل توفة التمويل
الالز ل وتوسيع قاعدت بشروط تفضيلية وميسرة
 .8يضع صندوق النقد العربى وفقاً التفاقية إنشائ النظا املناسب لتيسة تسوية املدفوعات النامجة عن
التبادل التجارى بو الدول األطراف ،كما يكلف بتقديم املقرتحات اخلاصة بالسياسات املصرفية التى
ختد الغرض نفس إىل البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية وفقاً لتوجيهات اجملل
 .0حتث املؤسسات املالية العربية املشرتكة وفق نظمها اخلاصة على تشجيع عمليات التبادل التجارى بو
الدول األطراف وتيسة وتقديم التمويل الالز دا وتوسيع قاعدتها طبقاً لشروط تفضيلية ميسرة
 .1حث املؤسسة العربية لضمان االستلمار واملؤسسات العربية امل تصة على توفة الضمان الالز للتبادل
التجارى بو الدول األطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها اخلاصة .

الفصل الثالث
فى اإلشراف على تنفيذ االتفاقية
املادة احلادية عشرة
 -3يتوىل اجملل

اإلشراف على تنفيذ االتفاقية ،ول على األرص :

أ) وضع وإصدار القةوائم اجلماعيةة للسةلع املعفةاة مةن الرسةو والضةرائب ذات األثةر املماثةل والقيةود
اجلمركية .
ب) وضةع وإصةدار القةوائم اجلماعيةة للسةلع التةى تتمتةع بت فةيض فةى الرسةو والضةرائب ذات األثةر
املماثل والقيود اجلمركية.
ج) وضع وإصدار قوائم السلع غة العربية املنافسة أو البديلة للسلع العربية.
ح) حتديةةد القواعةةد واألوضةةاع التةةى يةةتم مبوجبهةةا الت فةةيض التةةدر ى للرسةةو والضةةرائب ذات األثةةر
املماثل والقيود اجلمركية.
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د) حتديد الدول األطراف األقل منواً ألغراض هذه االتفاقية.
ه) دراسة شكاوى الدول األطراف اخلاصةة مبةا تواجهة مةن مشةاكل التمييةز فةى معامالتهةا التجاريةة مةع
الدول األررى.
و) يصدر اجملل
ع) للمجل

قرارات فيما يتعلق بهحكا هذه االتفاقية مبوافقة أغلبية ثللي الدول األعضاء.

أن يشكل جلاناً يفوضها بعض ارتصاصات املشار إليها فى هذه االتفاقية.
املادة الثانية عشرة

تتوىل اإلدارة العامة للشئون االقتصادية باألمانة العامة جلامعة الةدول العربيةة إعةداد تقريةر سةنوى يعةرض
على اجملل

عن سة التجارة بو الدول األطراف فى االتفاقية واملصاعب التى تواجة التطبيةق وسةبل

معاجلتها واالقرتاحات الالزمة ملواجهة ذل .

الفصل الرابع
فى تسوية املنازعات
املادة الثالثة عشرة
تعرض املنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية على اجملل

للفصل فيهةا ولة أن حييلةها إىل جلنةة أو

جلةان فرعيةة يفوضةها بعةض ارتصاصةات  ،كمةا لة أن يطبةق بشةهنها أحكةا تسةوية املنازعةات الةواردة فةى
الفصةل السةادس مةن االتفاقيةة املوحةدة السةتلمار رؤوس األمةوال العربيةة فةى الةدول العربيةة وملحقهةا
وحيدد اجملل

فى كل حالة طريقة تسوية النزاع .

الفصل اخلامس
احكام ختامية
املادة الرابعة عشرة
ال

وز إعادة تصدير السلع واملنتجات التى

رى تباددا وفقاً دذه االتفاقية إىل أع بلد خرر غةة طةرف

إال مبوافقة بلد املنشه.
املادة اخلامسة عشرة
ةوز أليةة دولةة طةرف ان تطلةب فةرض بعةض الرسةو والضةرائب ذات األثةر املماثةل أو القيةود الكميةة
واإلدارية أو االحتفاظ بالقائم منها وذل
ذل

بصفة مؤقتة لضمان منو إنتاج دلى معو على أن يقةر اجمللة

وللمدة التى حيددها.
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املادة السادسة عشرة
تتوىل أجهزة األمانة العامة جلامعة الدول العربية جتميةع املعلومةات الالزمةة وحتليلةها للتعةرف علةى مسةار
التبادل التجارى بو الدول األطراف وبينها وبو الدول األررى.
وتلتز الدول األطراف بتوفة مجيع البيانات اليت تراها األمانة العامة ضرورية حلسن تطبيق االتفاقية .
املادة السابعة عشرة
يتم تبادل السلع بو الدول األطراف بشكل مباشر ،وبدون وساطة طرف غة عربى
املادة الثامنة عشرة
تتعةةاون الةةدول األطةةراف لتيسةةة النقةةل واملواصةةالت فيمةةا بنيهةةا مب تلةةف الوسةةائط علةةى اسة
وكذل

تفضةةيلية

فيما يتعلق بتسهيل جتارة العبور املرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بو الدول األطراف.
املادة التاسعة عشرة

تتعاون الدول االطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق عالقاتها االقتصادية والتجارية مع الدول األررى أو مةع
املنظمات والتكتالت االقتصادية الدولية واالقليمية بشةكل ثنةائى أو مشةرتك ،وتعمةل علةى اختةاذ مواقةف
موحدة فى املؤمترات والندوات الدولية االقتصادية مبا يتفق مع مصاحلها املشرتكة.
املادة العشرون
تراعى ،فى تطبيق هذه االتفاقية ،أحكا ومبادئ املقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشهنها مةن خمتلةف
اجلهات امل تصة .
املادة احلادية والعشرون
ال

وز ألية دولة طرف أن تصدر تشريعاً أو قراراً خيالف أحكا هذه االتفاقية أو يعطل تنفيذها .
املادة الثانية والعشرون

-3تودع االتفاقية لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية للتوقيع عليها .
-8تعتحل االتفاقية نافذة بعد ثالثة اشهر من تارييف إيداع وثائق تصديقها من قبل مخ
األقل.
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دول عربية على

-0تتلقى األمانة العامة للجامعة وثائق انضما الدول العربية وتنفذ االتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد
مرور شهر من تارييف إيداع وثائق تصديقها.
 -1تتوىل األمانة العامة للجامعة إبالغ الدول األعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها..

املادة الثالثة والعشرون
ال

وز ألية دولة طرف أن تنسةحب مةن االتفاقيةة إال بعةد مةرور ثةال

سةنوات علةى نفاذهةا بالنسةبة إليهةا.

ويكون االنسحاب بإشعار كتابى يوج إىل األمو العا جلامعة الدول العربية ،وال يصبح سارياً إال بعد سةنة
من تارييف تبليغ بهذا اإلشعار
املادة الرابعة والعشرون
يكةةون تعةةديل هةةذه االتفاقيةةة مبوافقةةة ثللةةي الةةدول األطةةراف ويصةةبح التعةةديل نافةةذاً فةةى حةةق الةةدول
املصدقة بعد مرور شهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل مجيةع األطةراف أو مخة

دول

على األقل .
املادة اخلامسة والعشرون
- 3يتوىل اجملل

ارتصاصات املنصوت عليها فى هذه االتفاقية حاملا يتم انضما ثللةى الةدول األعضةاء

لالتفاقية وفى هذه احلالة ال يكون للدول غة األطراف حق املشاركة فى التصويت
- 8وحلو حتقق ما ورد فى الفقرة السابقة

تمع

للو الدول األطراف األعضاء باجملل

تسمى (هيئة التجارة العربية) تتوىل ارتصاصات اجملل

فى شكل هيئة

املنصوت عليها فى هذه االتفاقية

- 0تقو اإلدارة العامة للشئون االقتصادية باألمانة العامة جلامعة الدول العربية مبهةا األمانةة الفنيةة للهيئةة
طبقةاً لنظةةا دارلةةي تصةةدره اديئةةة يتضةةمن تنظةةيم الشةةئون اإلداريةةة للهيئةةة وحتديةةد مواردهةةا وقواعةةد
التصرف فيها.
- 1حررت هذه االتفاقية باللغة العربية فى تون

يةو اجلمعةة اللةانى والعشةرين مةن شةهر ربيةع اللةانى عةا

 3133هجرية املوافةق للسةابع والعشةرين مةن شةهر شةباط (فحلايةر) عةا  3113ميالديةة مةن أصةل واحةد
حيف باألمانة العامة جلامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقةة لاصةل لكةل دولةة مةن الةدول املوقعةة
على االتفاقية أو املنضمة إليها.

313

اململكة األردنية ادامشية  ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،

لكة البحةرين  ،اجلمهوريةة التونسةية ،

اجلزائرية  ،جيبةوتى  ،اململكةة العربيةة السةعودية  ،السةودان ،اجلمهوريةة العربيةة السةورية  ،الصةومال ،
العراق  ،سلطنة عمان  ،فلسطو  ،قطر  ،الكويت ).
إن اتفاقية تيسة وتنمية التبادل التجارى بو الدول العربية تكشف عةن تطلعةات مسةتقبلية للةدول العربيةة
تريد أن تبلغها من رالل هذه اإلتفاقية تتملل يف :
•

إنشاء السوق العربية املشرتكة

حيث تتطلع الشعوب العربية بشغف لرؤية قيا السوق العربيةة املشةرتكة ،والةيت مةن املتوقةع أن حتةد

نقلةة

نوعية يف العمل العربي املشرتك .فالسوق املشرتكة سوف تساهم بشكل كبة يف حتقيق التقارب بةو الةدول
العربية وتؤدع إىل استغالل أفضل للموارد الطبيعية واملاليةة والبشةرية يف الةدول العربيةة بشةكل يسةاهم يف
رفع املستوى املعيشي للمواطن العربي.
•

إنشاء اإلحتاد النقدي العربي

ال خيتلةةف اثنةةان علةةى أن كةةل مةةواطن عربةةي حيلةةم يف أن يةةرى عملةةة عربيةةة موحةةدة يسةةت دمها مجيةةع
املواطنون العرب مبا يشعرهم بالف ر و علهم يستعيدوا جزء من األوةاد العربيةة ويقلةل مةن حالةة اإلحبةاط
العربي .ومن ناحية اقتصةادية ،ال شة

أن وجةود عملةة عربيةة موحةدة وسياسةة نقديةة موحةدة سةوف تسةاهم

بشكل كبة يف زيادة حجم التبادل التجارع واالستلمارات املشرتكة ويقلل مةن الظةواهر السةلبية كالتضة م
وارتالل ميزان املدفوعات والتذبذب يف أسعار صرف العمالت.
التحديات
 .3عةةد وجةةود روح اإلقةةدا لةةدى معظةةم الةةدول العربيةةة واسةةتمرارها يف الةةرتدد والت ةةوف مةةن االنفتةةاح
واالندماج مع الدول العربية األررى.
 .8استمرار سيطرة القطاع احلكومي علةى نسةبة كةبةة مةن املةواد اخلةا  ،وعناصةر اإلنتةاج ،وتوظيةف العمالةة
الوطنية ،والتدرل غة املحلر يف معظم األنشطة االقتصادية.
 .0عد وجود قاعدة مؤسسية يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية على مستوى املسةئولو العةرب ورضةوعها
لالجتهادات الش صية،

ا ينتج عن تعلةر جهةود التكامةل يف معظةم األحيةان عنةد تغةية قناعةات القيةادات

السياسية يف الدول األعضاء.
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 .1معظم اقتصاديات الدول العربية ال تزال هشة وعرضة لازمات كونها تعتمد بشكل كةبة علةى تصةدير املةواد
األولية ،واليت تتميز بتقلب كةبة يف أسةعارها يف األسةواق العامليةة نتيجةة للتقلبةات االقتصةادية يف الةدول
املستهلكة.
 .4تعةاني البنةةى التحتيةةة ووسةةائل النقةل ومراكةةز التصةةدير واالسةةتةاد مةن اخنفةةاض واضةةح يف الكفةةاءة نتيجةةة
لوجود عيوب يف البنى املادية دا نتيجة للتقةاد وضةعف الصةيانة ،باإلضةافة إىل تةدني مسةتوى اخلةدمات
املقدمة فيها نتيجة للبةوقراطية وسوء اإلدارة.
ال ش

ا
خامسا :إتفاق الشراكة املصرية األوروبية

أن مصر تعتحل أحد أهم الشركاء التجاريو لدول أوروبا مجيعها  ،وهذا ما دفع دول اإلحتاد االوروبي

إلي توقيع إتفاق جتارع على قةدر كةبة مةن األهميةة مةع مصةر حتةت اسةم ( الشةراكة املصةرية األوروبيةة ) أو
إتفاق الشراكة بو مصر واجملموعة األوروبية  ،وقد قا هذا اإلتفاق تعبةاً عن أهمية تل

الروابط التقليديةة

القائمةةة بةةو مصةةر واجملموعةةة األوروبيةةة ودودةةا األعضةةاء ،والقةةيم املشةةرتكة الةةيت يتقامسونهةةا ،بةةل والرغبةةة
املشرتكة يف تقوية تل

الروابط ،وإرساء عالقات دائمة مبنية على املشاركة واملعاملة بامللةل؛ باإلضةافة إىل

ال رغبة يف إقامة وتطوير حوار سياسةي منةتظم حةول املسةائل اللنائيةة والدوليةة ذات االهتمةا املشةرتك ،مةع
األرذ يف االعتبار التباين القائم يف مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية بو مصر واجملموعةة األوربيةة
 ،واحلاجة إىل تعزيز عملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةة يف مصةر ،والرغبةة يف دفةع العالقةات االقتصةادية
دذه اجملموعة  ،وعلى وج اخلصوت تنمية التجةارة واالسةتلمار والتعةاون التكنولةوجي ،وتعضةيدها حبةوار
منتظم حول املسائل االقتصادية ،والعلمية ،والتكنولوجية ،واللقافية ،والسمعية-املرئيةة ،واالجتماعيةة بهةدف
حتسو املعرفة والتفاهم املتبادل ،ويتم ذل

بناء علةى اللقةة الةيت توليهةا الةدول األوروبيةة يف إلتةزا مصةر

حبريةةة التجةةارة ،وعلةةى وج ة اخلصةةوت اإللتةةزا بةةاحلقوق والواجبةةات الناشةةئة عةةن أحكةةا االتفاقيةةة العامةةة
للتعريفات والتجارة لعا  ،3111وعن اإلتفاقات األررى متعددة األطراف امللحقة باالتفاقية املنشةئة ملنظمةة
التجارة العاملية ،لذل

تضمنت هذه اإلتفاقية عدداً من األهداف اليت تسعى لتحقيقها نوردها فيما يلي :

 توفة إطار مالئم حلوار سياسي ،يتيح تنمية عالقات سياسية وثيقة بو الطرفو،
 تهيئة الظروف للتحرير املطرد للتجارة يف السلع واخلدمات ،ورؤوس األموال،
 تدعيم تنمية عالقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بو الطرفو من رالل احلوار والتعاون،
 املساهمة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مصر،
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 تشجيع التعاون االقليمي من أجل ترسييف التعايه السلمى واالستقرار االقتصادع والسياسي،
 تنمية التعاون يف اجملاالت األررى ذات االهتما املشرتك.
وتنص اإلتفاقية على أن العالقات بو الطرفو وكذل

كافة أحكا هذا االتفاق تقو على احةرتا املبةادئ

الدميقراطية وحقوق اإلنسان األساسية ،كما هى مبينة فةى اإلعةالن العةاملى حلقةوق اإلنسةان ،والةذع يرشةد
سياساتهما الدارلية والدولية ويشكل عنصرا أساسيا دذا االتفاق .لذل

يتضمن الباب األول عدد من املةواد

واألحكا اليت تنظم احلوار السياسي بو مصةر واجملموعةة  ،بينمةا يتضةمن البةاب اللةانى األحكةا املتعلقةة
حبرية حركة السلع حيث يتم إنشاء منطقة جتةارة حةرة رةالل فةرتة انتقاليةة ال تتجةاوز إثةنيت عشةرة سةنة مةن
درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،طبقاً لل طةوات املبينةة يف هةذا البةاب ،وإتسةاقاً مةع أحكةا االتفاقيةة العامةة
للتعريفات والتجارة لعا  3111واالتفاقةات األرةرى متعةددة األطةراف للتجةارة يف السةلع امللحقةة باالتفاقيةة
املنشئة ملنظمة التجارة العاملية ،ويشار إليها فيما بعد باجلات .على أن تطبق هةذه األحكةا علةى املنتجةات
اليت يكون منشؤها مصةر واجملموعةة األوروبيةة  ،واملدرجةة علةى وجة التحديةد يف الفصةول مةن ( )84إىل
( )16من اإلتفاقيةة ،وفقةاً للتصةنيف اجملمةع ومةن التعريفةة اجلمركيةة املصةرية باسةتلناء املنتجةات املدرجةة
بةةامللحق ()3؛ وتقضةةي املةةادة اللامنةةة مةةن اإلتفاقيةةة بةةهن يعسةةمح بةةدرول واردات اجملموعةةة األوروبيةةة مةةن
املنتجات اليت يكةون منشةؤها مصةر دون ضةرائب مجركيةة أو أع رسةو أرةرى دةا أثةر
كمية ،أو أى قيود أررى ذات أثر

اثةل ،ودون قيةود

اثل؛ ويف املقابل تقضي املادة التاسعة بهن :

 - 3يتم إلغاء الضرائب اجلمركيةة والرسةو ذات األثةر املماثةل املطبقةة علةى واردات مصةر مةن املنتجةات
اليت يكون منشؤها اجملموعة األوروبية تدر ياً  ،واملدرجة فى امللحق ( ،)8طبقا للجدول التالي:
 فى تارييف درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئة من فئات الضةريبة اجلمركيةة وأع رسةم خرةر إىل
 %64من الفئة األساسية.
 بعد مضي سنة واحدة من درول هذا االتفةاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %43من الفئة األساسية.
 بعد مضي سنتو من درو ل هذا االتفةاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة وأع
رسم خرر إىل  %84من الفئة األساسية.
 بعد مضي ثال

سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،يلغى ما تبقى من تعريفة ورسم.
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يةةتم إلغةةاء الضةةرائب اجلمركيةةة والرسةةو ذات األثةةر املماثةةل املطبقةةة علةةى واردات مصةةر مةةن

املنتجات اليت يكون منشؤها اجملموعة األوروبية تدر ياً  ،واملدرجةة فةى امللحةق ( ،)0طبقةا للجةدول
التالي:
 بعد مضي ثال

سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة

وأع رسم خرر إىل  %13من الفئة األساسية.
 بعد مضي أربع سن وات من درول هذا االتفاق حيز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %64من الفئة األساسية.
 بعد مضي مخ

سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة

وأع رسم خرر إىل  %73من الفئة األساسية.
 بعد مضي ست سنوا ت من درول هذا االتفاق حيز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %14من الفئة األساسية.
 بعد مضي سبع سنوات من درول هذا االتفاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %03من الفئة األساسية.
 بعد مضي مثاني سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %34من الفئة األساسية.
 بعد مضي تسع سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،يلغى ما تبقى من ضرائب مجركية ورسو .
 – 0يتم إلغاء الضرائب اجلمركية والرسو ذات األثةر املماثةل املطبقةة علةى واردات مصةر مةن املنتجةات
اليت يكون منشؤها اجملموعة األوروبية تدر ياً  ،واملدرجة فى امللحق ( ،)1طبقا للجدول التالي:
 بعد مضي مخ

سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة

وأع رسم خرر إىل  %14من الفئة األساسية.
 بعد مضي ست سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %13من الفئة األساسية.
 بعد مضي سبع سنوات من درول هذا االتفاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %64من الفئة األساسية.
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 بعد مضي مثاني سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %73من الفئة األساسية.
 بعد مضي تسع سنوات من درول هذا االتفاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %14من الفئة األساسية.
 بعد مضي عشر سنوات من درول هذا االتفةاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %03من الفئة األساسية.
 بعةةد مضةةي إحةةدى عشةةرة سةةنة مةةن درةةول هةةذا االتفةةاق حيةةز النفةةاذ ،ختفةةض كةةل فئةةة مةةن فئةةات الضةةريبة
اجلمركية وأع رسم خرر إىل  %34من الفئة األساسية.
 بعد مضي إثنيت عشرة سنة من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،يلغى ما تبقى من ضرائب مجركية ورسو .
 - 1يتم إلغاء الضرائب اجلمركية والرسو ذات األثةر املماثةل املطبقةة علةى واردات مصةر مةن املنتجةات
اليت يكون منشؤها اجملموعة األوروبية تدر ياً  ،واملدرجة فى امللحق ( ،)4طبقا للجدول التالي:
 بعد مضي ست سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %13من الفئة األساسية.
 بعد مضي سبع سنوات من درول هذا االتفاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %13من الفئة األساسية.
 بعد مضي مثاني سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %63من الفئة األساسية.
 بعد مضي تسع سنوات من درول هذا االتفاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %73من الفئة األساسية.
 بعد مضي عشر سنوات من درول هذا االتفةاق حيةز النفةاذ ،ختفةض كةل فئةة مةن فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %43من الفئة األساسية.
 بعةةد مضةةي إحةةدى عشةةرة سةةنة مةةن درةةول هةةذا االتفةةاق حيةةز النفةةاذ ،ختفةةض كةةل فئةةة مةةن فئةةات الضةةريبة
اجلمركية وأع رسم خرر إىل  %13من الفئة األساسية.
 بعد مضي إثنيت عشرة سنة من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئة من فئات الضريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %03من الفئة األساسية.
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 بعد مضي ثال

عشرة سنة من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئة من فئات الضةريبة اجلمركيةة

وأع رسم خرر إىل  %83من الفئة األساسية.
 بعد مضي أربع عشرة سنة من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،ختفض كل فئة من فئةات الضةريبة اجلمركيةة
وأع رسم خرر إىل  %33من الفئة األساسية.
 بعد مضي مخ

عشرة سنة من درول هذا االتفاق حيز النفاذ ،يلغى ما تبقى من ضرائب مجركية ورسو .

 – 4يتم إلغةاء الضةرائب اجلمركيةة والرسةو ذات األثةر املماثةل املطبقةة علةى واردات مصةر مةن املنتجةات
اليت يكون منشؤها اجملموعة األوروبية تدر ياً خبالف تل

الواردة يف املالحةق ( )8و( )0و( )1و( )4طبقةاً

للجدول املعين وعلى أساس قرار من جلنة املشاركة.
 - 7يف حالة حدو

صعوبات بالغة ملنتج معةو ،ميكةن للجنةة املشةاركة مراجعةة اجلةداول الزمنيةة املعنيةة

طبقا للفقةرات ( )3و( )8و( )0و( )1باالتفةاق املشةرتك ،وعلةى أن يكةون مفهومةاً أن اجلةدول الزمنةى املطلةوب
مراجعت واخلات باملنتج املعين ،ال

وز مده إىل ما بعد احلد األقصى للفرتة االنتقالية .إذا ا تت ذ جلنةة

املشاركة قرارا رالل ثالثو يوما مةن طلةب مراجعةة اجلةدول الزمنةى،

ةوز ملصةر تعليةق اجلةدول الزمنةى

مؤقتا ملدة ال تتجاوز سنة واحدة.
 - 6لكل منتج معين ،فإن الضريبة اجلمركية األساسية اليت

ةرع عليهةا الت فةيض التةدر ي وفقةاً للفقةرات

( )3و( )8و( )0و( )1هي الفئات املشار إليها فى املادة (.)31
ثم تقضي املادة العاشرة بهن يتم تطبيق األحكا اخلاصة بإلغاء الضةرائب اجلمركيةة علةى الةواردات كةذل
علةةى الضةةرائب اجلمركيةةة ذات الطبيعةةة املاليةةة ؛ أمةةا املةةادة احلاديةةة عشةةر فتةةنص علةةى جةةواز إختةةاذ مصةةر
إلجراءات استلنائية ملدة ددودة لزيادة أو إعادة تطبيةق الضةريبة اجلمركيةة مةن اإلسةتلناءات الةواردة يف
املادة التاسةعة وأن يقتصةر تطبيةق هةذه اإلجةراءات علةى الصةناعات اجلديةدة والوليةدة ،أو القطاعةات التةى
ختضع لعملية إعادة اديكلة أو تواج صعوبات جسيمة ،وعلى وج اخلصوت عندما تنطوع الصةعوبات علةى
مشاكل اجتماعية حادة بشرط أن ال تتعدى الضرائب اجلمركية على واردات مصر من املنتجات اليت يكةون
منشؤها اجملموعة األوروبية  ،والتى فرضت مبوجب هذه اإلجةراءات االسةتلنائية %84 ،مةن القيمةة ،و ةب
أن حتاف علةى هةامه تفضةيلى للمنتجةات الةيت يكةون منشةؤها اجملموعةة األوروبيةة .وال

ةوز أن يتعةدى

إمجاىل قيمة الواردات من املنتجات اخلاضعة دذه اإلجراءات  %83مةن إمجةاىل الةواردات الصةناعية مةن
اجملموعة األوروبية رالل خرةر سةنة تتةوافر اإلحصةاءات عنهةا  ،وعةالوة علةى ذلة
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تطبةق هةذه اإلجةراءات

ملدة ال تزيد عن مخ

سنوات ،إال إذا أجازت جلنة املشاركة مدة أطول ،ويوقف تطبيقهةا يف مةدة أقصةاها

انتهاء الفرتة االنتقالية  ،وكذل
بإنقضةةاء فةرتة تزيةةد عةةن ثةةال

تنص هذه املادة على عد جواز تطبيق هذه اإلجراءات علةى منةتج معةو
سةةنوات مةةن تةةارييف إلغةةاء كافةةة الضةةرائب اجلمركيةةة والقيةةود الكميةةة والرسةةو

واإلجراءات ذات األثر املماثل على املنتج املعين ،وأن تقو مصةر بإرطةار جلنةة املشةاركة بةهع إجةراءات
اسةتلنائية تعتةةز تطبيقهةةا .وبنةةاءً علةةى طلةةب اجلماعةةة تعقةةد مشةةاورات حةةول اإلجةةراءات والقطاعةةات املعنيةةة،
وذل

قبل تطبيقها ،وعنةد تبنيهةا مللةل هةذه اإلجةراءات ،تةزود مصةر اللجنةة جبةدول زمنةى إللغةاء الضةرائب

اجلمركية اليت تفرض مبوجب هةذه املةادة ،وحيةدد هةذا اجلةدول اإللغةاء التةدر ى للضةرائب اجلمركيةة
املعنية مبعةدالت سةنوية متسةاوية ،حبيةث يبةدأ يف موعةد ال يتجةاوز نهايةة السةنة اللانيةة مةن تطبيقهةا ،وللجنةة
املشاركة أن تقر جدوال زمنيا خمتلفا  ،إال أن

وز للجنة املشاركة وعلى سبيل اإلستلناء ،وأرذاً فةى االعتبةار

الصعوبات املرتبطة بإقامة صناعات جديدة ،املصادقة علةى اإلجةراءات التةى تت ةذها مصةر مبوجةب الفقةرة
( )3ملدة أقصاها أربع سنوات بعد اإلثنيت عشرة سنة للمرحلة االنتقالية.
ويتضمن الفصل اللانى من اإلتفاقية األحكا اليت تنظم التجارة يف املنتجات الزراعيةة والسةمكية والزراعيةة
املصنعة ،فتنص املادة اللانية على أن تطبق أحكا هةذا الفصل على املنتجات الةيت يكةون منشةؤها مصةر و
اجملموعة األوروبية املدرجة حتةت الفصةول مةن ( )3إىل ( )81مةن التصةنيف اجملمةع والتعريفةة اجلمركيةة
املصرية وعلى املنتجات املدرجة فى امللحق ( )3؛ وحتث املادة اللاللة عشر كال الطرفو على السةة قةدماً
يف حترير أكحل لتجارتهما فى املنتجات الزراعية والسمكية والزراعية املصنعة التى تهةم الطةرفو؛ ثةم تتنةاول
املادة الرابعة عشر تنصيف هذه املنتجات يف الحلوتوكوالت امللحقة باإلتفاقيةة ،حيةث يتضةمن الحلوتوكةول
األول املنتجات الزراعية اليت منشؤها مصر والحلوتوكول اللاني املنتجات الزراعية اليت منشؤها اجملموعةة
األوروبية ثم تهتي جتارة املنتجات الزراعية املصنعة يف الحلوتوكةول اللالةث ؛ وتقضةي املةادة اخلامسةة عشةر
على أن :
 .3تقةةو مصةةر و اجملموعةةة األوروبيةةة رةةالل السةةنة اللاللةةة مةةن تطبيةةق االتفةةاق بدراسةةة املوقةةف لتحديةةد
اإلجراءات التى ستطبقها كل من مصر و اجملموعة األوروبية من بداية السنة الرابعة لدرول االتفاق حيةز
النفاذ ،وفقاً للهدف املنصوت علي يف املادة (.)30
 .8دون اإلرةةالل بهحكةةا الفقةةرة ( ،)3ومةةع األرةةذ يف االعتبةةار حجةةم التجةةارة فةةى املنتجةةات الزراعيةةة،
والسةةمكية ،والزراعيةةة املصةةنعة فيمةةا بينهمةةا وحساسةةيتها اخلاصةةة ،تةةدرس مصةةر و اجملموعةةة األوروبيةةة يف

321

ول

املشاركة إمكانيةة مةنح كةل منهمةا لآلرةر مزيةداً مةن املزايةا وذلة

لكةل منةتج علةى حةدة بشةكل

منتظم ومتبادل؛ أما املادة السادسة عشر فتنص على أن :
 .0يف حالة إستحدا

أحد الطرفو قواعد معينة نتيجةة تنفيةذ سياسةت الزراعيةة ،أو إجةراء أع تعةديل علةى

القواعد السةارية ،أو إجةراء أع تعةديل أو متديةد لاحكةا املتعلقةة بتنفيةذ سياسةت الزراعيةة ،ميكةن دةذا
الطرف تعديل الرتتيبات الناشئة من االتفاق فيما خيص املنتجات املعنية.
 .1فى ملل هذه احلاالت يقو الطرف املعين بإبالغ جلنة املشاركة بهذا التعديل ،وبناءً على طلةب الطةرف
اآلرر ،جتتمع جلنة املشاركة لتهرذ مصاحل ذل

الطرف يف اإلعتبار بالصورة الواجبة.

 .4إذا عدلت مصر أو اجملموعة األوروبية عنةد تطبيةق الفقةرة ( )3ترتيبةات هةذا اإلتفةاق اخلاصةة باملنتجةات
الزراعية ،فعليهما مةنح الةواردات الةيت يكةون منشةؤها الطةرف اآلرةر ميةزة تعةادل تلة

الةواردة يف هةذا

االتفاق.
املشاركة.

 .7ينبغي إرضاع تطبيق هذه املادة للتشاور يف ول

ويتضمن الفصةل اللالةث مةن اإلتفاقيةة األحكةا العامةة والةيت تتنةاول املةادة السةابعة عشةر القيةود الكميةة
فتقضي بة :
 .3لةةن عتفةةرض قيةةود كميةةة جديةةدة علةةى الةةواردات أو أى قيةةد خرةةر ذو أثةةر

اثةةل علةةى التجةةارة بةةو مصةةر و

اجملموعة األوروبية.
 .8يتم إلغاء القيود الكمية على الواردات أو أى قيد خرةر ذو أثةر

اثةل علةى التجةارة بةو مصةر و اجملموعةة

األوروبية إعتباراً من درول هذا االتفاق حيز النفاذ.
 .0لةةن تطبةةق مصةةر و اجملموعةةة األوروبيةةة علةةى الصةةادرات فيمةةا بينهمةةا ضةةرائب مجركيةةة أو رسةةوماً ذات أثةةر
اثل ،أو قيود كمية أو إجراءات ذات أثر

اثل.

ثم تهتي املادة اللامنة عشر لتتناول فئات الضرائب اجلمركية  ،فتقضي بهن :
 .3يطبق على الواردات بو الطرفو فئات الضرائب اجلمركيةة املربوطةة يف منظمةة التجةارة العامليةة أو أع
فئات أقل مطبقة يف أول يناير  .3111وإذا مةا طبةق بعةد أول ينةاير  3111أع ختفةيض للتعريفةة اجلمركيةة،
يسرع العمل بالفئات امل فضة.
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 .8لن تع فرض ضرائب مجركية جديدة علةى الةواردات أو الصةادرات ،أو رسةو ذات أثةر
زيادة تل

اثةل ،كمةا لةن يةتم

املطبقة بالفعل على التجةارة بةو مصةر و اجملموعةة األوروبيةة  ،مةا ا يةنص هةذا االتفةاق علةى

رالف ذل .
 .0يعبل الطرفان كل منهما اآلرر بالفئات املطبقة لدى كل منهما فى أول يناير .3111
وتعطةةي املةةادة التاسةةعة عشةةر معاملةةة أكلةةر تفضةةيالً للمنتجةةات الةةيت يكةةون منشةةؤها مصةةر ،عنةةد اسةةتةادها إىل
اجملموعة األوروبية عن تل

التى تطبقها الدول األعضاء فيما بينها  ،على أن يتم تطبيق أحكةا هةذا االتفةاق

دون اإلرالل باألحكا اخلاصة بتطبيق قانون اجملموعة األوروبية على جزر الكنارى .
وتتضمن األحكا العامة يف هذا الفصل يف املادة العشرين تل
 .3ميتنع الطرفان عن إختاذ أى إجراء أو

األحكا اخلاصة بهن:

ارسة ذات طبيعة مالية دارلية تةؤدع بشةكل مباشةر أو غةة مباشةر

إىل التمييز بو منتجات أحد الطرفو ومليالتها اليت يكون منشؤها أراضي الطرف اآلرر.
 .8لةةن تسةةتفيد بشةةكل مباشةةر أو غةةة مباشةةر املنتجةةات املصةةدرة إىل أراضةةى أحةةد الطةةرفو مةةن رد الضةةرائب
الدارلية غة املباشرة مبا يزيد عن قيمة الضرائب غة املباشرة املفروضة عليها.
وتعطي املادة احلادية والعشرين احلرية يف احلفاظ على أو إقامة ،احتادات مجركية ،أومناطق جتارة حرة ،أو
ترتيبات لتجارة احلدود ،طاملا ال يؤدع ذل
 ،وأن يتم التشاور بو الطرفو فى إطةار ولة

إىل تعديل الرتتيبات التجارية املنصوت عليها يف هةذا االتفةاق
املشةاركة يف شةهن االتفاقةات املنشةئة الحتةادات مجركيةة أو

مناطق جتارة حرة كمةا يةتم التشةاور عنةدما يطلةب أع مةن الطةرفو ذلة

بالنسةبة للمسةائل الرئيسةية األرةرى

املتصةةلة بسياسةةاتهما التجاريةةة مةةع دول ثاللةةة ،وعلةةى وجة اخلصةةوت فإنة فةةى حالةةة انضةةما دولةةة ثاللةةة إىل
االحتاد ،يتم إجراء هذا التشاور لضمان أرذ املصاحل املتبادلة للطرفو فى اإلعتبار.
أما املادة اللانية والعشرون فتتعلةق مبوضةوع اإلغةراق حيةث تةنص علةى أنة إذا وجةد أحةد الطةرفو أنة يةتم
إغراق فى جتارت مع الطرف اآلرر يف إطار مفهو أحكا املادة ( )7مةن اجلةات  ،3111فةيمكن لة أن يت ةذ
اإلجراءات املالئمة ضد هذه املمارسة طبقا التفاق منظمة التجارة العاملية بشهن تنفيذ املادة ( )7من اجلةات
 3111والتشريع الدارلى ذو الصلة  ،وتسةتكمل املةادة اللاللةة والعشةرون موضةوع اإلغةراق فتقضةي بهنة و دون
اإلرالل بهحكا املادة ( ، )01يطبق اتفاق منظمة التجةارة العامليةة بشةهن الةدعم واإلجةراءات التعويضةية بةو
الطرفو  ،وإىل أن يتم إقرار القواعد الالزمة املشار إليها فى املادة ( )01الفقةرة ( ،)8إذا وجةد أحةد الطةرفو
أن هناك دعماً حيد

فى التجارة مع الطرف اآلرر فى إطار مفهو املادتو ( )7و( )37للجات  ،3111فيمكن
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ل إختاذ اإلجراءات املالئمة يف مواجهةة هةذه املمارسةة وفقةاً التفةاق منظمةة التجةارة العامليةة بشةهن الةدعم
واإلجراءات التعويضية والتشريع الدارلى ذو الصلة؛ ثم تهتي املادة الرابعة والعشرون بالنص على :
 .3تطبق أحكةا املةادة ( )31للجةات  3111واتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة بشةهن اإلجةراءات الوقائيةة علةى
الطرفو.
 .8قبل تطبيةق اإلجةراءات الوقائيةة وفقةا ألحكةا املةادة ( )31للجةات  3111واتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة
بشهن اإلجراءات الوقائية ،يتعو على الطرف الذع يعتز تطبيق هذه اإلجراءات أن يةزود جلنةة املشةاركة
بكل املعلومات ذات الصلة املطلوبة لفحص املوقف بدقة بهدف التوصل إىل حل مقبول للطرفو.
وألجل التوصل إىل ملل هذا احلل،

رع الطرفان فوراً مشاورات فى إطةار جلنةة املشةاركة ،وإذا ا يتوصةل

الطرفةان ،نتيجةة للمشةاورات ،إىل اتفةاق رةالل ثالثةو يومةةا مةن بةدء املشةاورات لتجنةب تطبيةق اإلجةةراءات
الوقائيةةة،

ةةوز للطةةرف الةةذع ينةةوع تطبيةةق اإلجةةراءات الوقائيةةة تطبيةةق أحكةةا املةةادة ( )31للجةةات 3111

واتفاق منظمة التجارة العاملية بشهن اإلجراءات الوقائية.
 .0عند ارتيار اإلجراءات الوقائيةة وفقةا دةذه املةادة ،يعطةي الطرفةان األولويةة لقإجةراءات التةى تسةبب أقةل
اضطراب لتحقيق أهداف هذا االتفاق.
 .1يتم إرطار جلنة املشاركة فوراً باإلجراءات الوقائيةة ،والةيت ختضةع ملشةاورات دوريةة دارةل اللجنةة ،سةعياً
بصفة راصة إىل إلغائها مبجرد مساح الظروف بذل .
وتنص املادة اخلامسة والعشرون على أن :
 .3عندما يؤدى اإللتزا بهحكا املادة ( )36فقرة ( )0إىل:
أ  -إعادة التصدير لدولة ثاللة يطبق الطرف املصةدر جتاههةا  -بالنسةبة للمنةتج املعنةى  -قيةوداً تصةديرية
كمية ،أو رسو تصدير أو إجراءات ذات أثر

اثل ،أو

ب  -نقص رطة ،أو تهديد بوقوع  ،ملنتج أساسى للطرف املصدر.
وعندما تؤدع ،أو حيتمل أن تؤدع ،احلاالت املشار إليها إىل صعوبات رئيسية للطةرف املصةدر ،فلهةذا الطةرف
اختاذ اإلجراءات املالئمة طبقا لقإجراءات املوضحة فى فقرة (.)8
 .8حتال الصعوبات الناشئة عن احلاالت املشار إليها فى فقرة ( )3إىل جلنةة املشةاركة لفحصةها ،وميكةن للجنةة
اختاذ أى قرارات الزمة لوضع حد دذه الصعوبات ،وإذا ا تت ةذ ملةل هةذه القةرارات رةالل ثالثةو يومةا
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من إحالة املسهلة إليها ،ميكن للطرف املصةدر تطبيةق اإلجةراءات املالئمةة بشةهن تصةدير املنةتج املعةين،
ويتعو أن تكون اإلجراءات غة متييزية ،وأن تعزال عندما ال تحلر الظروف إستمرارها.
أما املادة السادسة والعشرون فتنص على أن ال يوجد يف هذا االتفاق ما حيول دون حظر أو تقييةد الةواردات
أو الصادرات أو البضائع العابرة ،إلعتبارات اآلداب العامة ،أو السياسةة العامةة ،أو األمةن العةا  ،أو حلمايةة صةحة
وحياة البشر أو احليوانات أو النباتات ،أو حلماية اللروات الوطنية ذات القيمة الفنيةة أو التارخييةة أو األثريةة ،أو
حلماية امللكية الفكرية ،أو اللوائح املتعلقة بالذهب والفضة ،ومع ذل  ،لن متلل هذه األنواع مةن احلظةر أو
هذه القيود وسيلة للتمييز التحكمى أو تقييداً مسترتاً على التجارة بو الطرفو.
وتشة املادة السابعة والعشةرون إىل أن مفهةو "املنتجةات الةيت دةا صةفة املنشةه" بغةرض تطبيةق أحكةا هةذا
الباب وأساليب التعاون اإلدارى املتصلة بها حيدده الحلوتوكول رقم ( )1من هذا اإلتفاق  ،أمةا املةادة اللامنةة
والعشةرون فتقضةي بهنة يطبةق التصةنيف اجملمةع للسةلع علةى تصةنيف السةلع لةواردات اجملموعةة األوروبيةة ،
وتطبق التعريفة اجلمركية املصرية لتصنيف السلع على واردات مصر.
ويتضمن الباب اللالث املادة  81واليت تتضمن األحكا اخلاصة بالتجارة يف اخلدمات والةيت تقضةي بةإلتزا
كل من الطرفو بشروط االتفاقيةة العامةة للتجةارة يف اخلةدمات (جةات ) امللحقةة باالتفاقيةة املنشةئة ملنظمةة
التجةةارة العامليةةة ،وعلةةى وجة اخلصةةوت االلتةةزا مبةةنح كةةل منهمةةا اآلرةةر معاملةةة الدولةةة األوىل بالرعايةةة يف
التجارة يف قطاعات اخلدمات التى تغطيها هذه االلتزامات  ،وطبقا للجات  ،ال تنطبق هذه املعاملة على:
أ  -املزايا املمنوحة من أى من الطرفو يف ظل أحكا اتفاق محل وفقةاً لتعريةف املةادة ( )4مةن اجلةات ،
أو يف ظل إجراءات معمول بها على أساس ملل هذا االتفاق.
ب  -املزايا األررع املمنوحة وفقا لقائمة االستلناءات من شرط الدولة األوىل بالرعاية وامللحقة من قبةل أى
من الطرفو على اجلات .
ثم تهتي املادة اللالثون فتنص على أن ينظر الطرفان يف توسيع نطاق االتفاق ليتضمن حق تهسي

الشةركات

من قبل أحد الطةرفو يف أراضةي الطةرف اآلرةر ،وحتريةر تقةديم اخلةدمات مةن قبةل شةركات أحةد الطةرفو
ملستهلكيها لدى الطرف اآلرر  ،وأن يقو ول

املشاركة بوضع التوصيات الضةرورية لتحقيةق هةذا ادةدف ،

مع مراعاة أن عند صياغة هةذه التوصةيات ،يهرةذ ولة

امل شةاركة فةى اعتبةاره اخلةحلة املكتسةبة مةن تطبيةق

معاملة الدولة األوىل بالرعاية املتبادلةة بةو الطةرفو طبقةا إللتزامةات كةل منهمةا يف إطةار جةات  ،وبةاألرص
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املادة ( )4منها  ،و خيضع اددف املذكور يف هذه املادة لدراسة أولية من ول
ذل

مخ

املشاركة ،على أال يتجةاوز

سنوات من درول هذا االتفاق حيز النفاذ.

ثم يهتي البةاب الرابةع متضةمناً األحكةا املتعلقةة حبركةة رؤوس األمةوال واملوضةوعات االقتصةادية األرةرى ،
حبيث تتم أع مدفوعات للحسابات اجلارية بو الطرفو بعملةة قابلةة للتحويةل الكامةل  ،مةع ضةمان الطةرفو
للتداول احلر لرأس املال لالستلمارات املباشرة يف الشةركات املنشةهة طبقةاً لقةوانو الدولةة املضةيفة ،وأيضةاً
تصفية أو حتويل هذه االستلمارات وأع أرباح ناجتة عنها  ،وأن

رع الطرفان مشاورات بهدف تسةهيل حركةة

رأس املةةال بينهمةةا ،والوصةةول للتحريةةر الكامةةل عنةةدما تتةةوفر الشةةروط؛ ويف حالةةة مواجهةةة أع طةةرف منهمةةا أو
تعرض خلطر مواجهة صعوبات جسيمة تتعلق مبيزان املدفوعات،

وز دذا الطرف وفقاً ملقتضى احلالةة ،ومبةا

يتمشةةى مةةع الشةةروط املوضةةوعة يف إطةةار اجلةةات واملةةادتو ( )1و( )31مةةن النظةةا األساسةةى لصةةندوق النقةةد
الدوىل ،إختاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق باملدفوعات اجلارية ،إذا كانت تل

اإلجراءات ضرورية للغايةة...

ويقو هذا الطرف بإبالغ الطرف اآلرر بهذه اإلجراءات يف احلال ،مع تقديم جدول زمنى فةى أقةرب فرصةة
إلزالة تل

اإلجراءات.

ثم يتناول الفصل اللاني من اإلتفاقية موضةوعات املنافسةة وبعةض املوضةوعات االقتصةادية األرةرى  ،فتتنةاول
املادة الرابعة واللالثون بعض احلاالت اليت تتناقض مع األداء الصحيح لالتفاق متى كان دا تهثة سلف علةى
التجارة بو مصر واجملموعة األوروبية :
أ  -كافة االتفاقات بو املشروعات ،وقةرارات مجعيةات املشةروعات ،واملمارسةات املنسةقة بةو املشةروعات،
اليت يكون هدفها أو تهثةها منع أو تقييد أو تشوية املنافسة.
ب  -إساءة إست دا من جانب مشروع أو أكلر لوضع مهيمن فى أراضي مصر أو اجملموعة األوروبيةة ككةل أو
فى جزء جوهرع منها.
ج  -أى معونة حكومية تشوه أو تهدد بتشوي املنافسة عن طريق تفضيل مشروعات معينة أو إنتاج سلع معينة.
على أن يقو ول

املشاركة ،رالل مخ

سن وات مةن درةول االتفةاق حيةز النفةاذ ،بإعتمةاد قةرار بالقواعةد

الالزمة لتنفيذ الفقرة ( ، )3على أن تسرع أحكا املادة ( )80فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة (-3ج) حلو إقرار هةذه
القواعد ...ولتهكيد هذا ي ضمن كل طرف الشفافية فى وةال املعونةات احلكوميةة ،مبةا يف ذلة

تقةديم تقريةر

سةةنوع للطةةرف اآلرةةر بةةاملبل اإلمجةةالي للمعونةةة املمنوحةةة وتوزيعهةةا ،وتةةوفة معلومةةات ،عنةةد الطلةةب ،عةةن
مشروعات املعونة؛ وبناءً على طلب أحد الطرفو ،يقد الطرف اآلرر معلومات حول حاالت فردية معينةة مةن
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املعونة احلكومية ،على أن هذا ال ينطبق على املنتجات الزراعيةة املشةار إليهةا فةى الفصةل اللةاني مةن البةاب
اللاني ،ويطبق على هذه املنتجات اتفةاق منظمةة التجةارة العامليةة للزراعةة واألحكةا ذات الصةلة فةى اتفةاق
منظمة التجارة العاملية للدعم والرسو التعويضية.
وتتضمن هذه املادة أيضاً ما نص  :إذا إعتحلت مصر أو اجلماعة أن

ارسةة معينةة تتعةارض وشةروط الفقةرة ()3

من هذه املادة ،وأنها:
 ا تععاجل بشكل كافٍ يف ظل القواعد التنفيذية املشار إليها يف الفقرة ( ،)8أو
 تسببت ،يف غياب ملل هذه القواعد ،أو تهدد بإجحاف بال  ،مبصاحل الطرف اآلرر أو ضةرر مةادع لصةناعت
اةلية مبا يف ذل
فيجوز لذل

صناعة اخلدمات،

الطرف إختاذ اإلجراءات املالئمة بعد التشاور دارل جلنة املشاركة ،أو بعةد إنقضةاء ثالثةو يةو

عمل تالية على اإلحالة للتشاور.
ثم تقضي املادة اخلامسة واللالثون بقيا مصر والدول األعضاء ،بإطراد  ،مبواءمة أيةة إحتكةارات للدولةة ذات
طبيعة جتارية ،حبيث تضمن بنهاية السنة اخلامسة من درول االتفاق حيز النفاذ ،عد وجةود متييةز يف شةروط
شراء وتسويق السلع بو مواطين كل من مصر والدول األعضاء ،ويتم إرطار جلنة املشاركة باإلجراءات الةيت
يتم إقرارها لتحقيق هذا اددف؛ بينما تنظم املادة السادسة واللالثون األحكةا الةيت تتعلةق بالشةركات العامةة
والشركات املمنوحة واليت تعطي حقوق راصة أو قاصرة عليها دون غةها ،حيث يضمن ول

املشاركة أنة

إعتباراً من السنة اخلامسة من درول االتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقي على إجراء مةن شةهن تشةوي التجةارة
ب أن يعوق هذا الةنص األداء القةانوني أو الفعلةي

بو مصر واجلماعة مبا يتعارض مع مصاحل الطرفو ،وال
للمها اةددة املوكلة إىل هذه الشركات.

ويف وةةال محايةةة حقةةوق امللكيةةة الفكريةةة تتنةةاول املةةادة السةةابعة واللالثةةون أحكام ةاً تةةنص علةةى أن ميةةنح
الطرفان ويضمنان محاية مالئمة وفعالة حلقةوق امللكيةة الفكريةة وفقةاً للمعةاية الدوليةة السةائدة ،مبةا يف ذلة
الوسائل الفعالة لتنفيذ تلة

احلقةوق ،ويف سةبيل ذلة

ي راجةع الطرفةان بصةورة منتظمةة تطبيةق هةذه املةادة

وملحق ( ،)7وإذا وقعت مشاكل يف وال امللكية الفكرية تؤثر على أوضاع التعامةل التجةارع ،تعقةد مشةاورات
عاجلة بناء على طلب أى من الطرفو ،بهدف التوصل إىل حلول مرضية للطرفو.
ويف إطار سعي اإلتفاقية إىل حترير املشةرتيات احلكوميةة ،تقضةي املةادة اللامنةة واللالثةون مبوافقةة الطةرفو
على هدف التحرير املضطرد للمشرتيات احلكومية ،ويعقد ول
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املشاركة مشاورات لتحقيق هذا اددف.

ثم يتناول الباب اخلام

موضوعات التعاون االقتصادع واليت تهدف إىل:

 تشجيع حتقيق األهداف العامة دذا اإلتفاق،
 تنمية عالقات اقتصادية متوازنة بو الطرفو،
 دعم جهود مصر الذاتية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة.
ويرتكز نطاق هذا التعاون بالدرجة األوىل على القطاعات التى تعةاني مةن صةعوبات دارليةة ،أو تتةهثر مبجمةل
عملية حترير االقتصاد املصرع ،وبةاألرص حتريةر التجةارة بةو مصةر واجملموعةة األوروبيةة ،وعلةى اجملةاالت
املتوقع أن حتقق تقارباً أوثق بو إقتصاد كل من مصر واجملموعةة األوروبيةة راصةة تلة

التةى حتقةق النمةو

والتوظف ،وأن يشجع التعاون تطبيق اإلجراءات املصةممة لتنميةة التعةاون اإلقليمةى البةيين  ،علةى أن يؤرةذ
يف اإلعتبار احلفاظ على البيئة والتةوازن االيكولةوجي حيلمةا يكةون ذو عالقةة عنةد تنفيةذ القطاعةات امل تلفةة
للتعاون االقتصادى ،و ميكن للطرفو اإلتفاق على توسةيع التعةاون االقتصةادى إىل قطاعةات أرةرى ال تشةملها
أحكا هذا الباب.
ويف البحث عن وسائل تفعيل هذا التعاون االقتصادع  ،يتضةمن هةذا البةاب أيضةاً تلة

الوسةائل الةيت نصةت

عليها املادة الواحد واألربعون وهي :
أ-

حوار اقتصادع منتظم بو الطرفو ،يغطي كافة واالت سياسة االقتصاد الكلي،

ب  -تبادل منتظم للمعلومات واألفكار فى كل قطاع للتعاون ،مبا فى ذل

اجتماعات املسئولو واخلحلاء،

ج  -نقل املشورة واخلحلة والتدريب،
د  -تنفيذ األنشطة املشرتكة ملل احللقات الدراسية وورش العمل،
هة  -املساعدات الفنية واإلدارية والتنظيمية.
وتعطي اإلتفاقية أهميةة راصةة ملوضةوعات التعلةيم والتةدريب  ،حيةث تةنص علةى أن يتعةاون الطرفةان بهةدف
حتديد وتوظيف أكلر الوسائل فعاليةة لتحسةو أوضةاع التعلةيم والتةدريب املهنةى بصةورة ملموسةة ،وبةاألرص
فيما يتعلق بالشةركات العامةة واخلاصةة ،واخلةدمات املتصةلة بالتجةارة ،واإلدارات واديئةات العامةة ،والوكةاالت
الفنية ،وهيئات التوحيد القياسي واالعتماد واملنظمات األررى ذات الصلة ...ويف هذا السياق ،يوىل إهتمةا
رات لوصول املرأة للتعليم العاىل والتدريب ،كما يشجع التعاون إقامة الصالت بو اديئات املت صصةة فةى
كل من مصر واجلماعة ،ويعزز تبادل املعلومات واخلحلة وحشد املوارد الفنية.
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وباإلضةةافة إىل التعةةاون االقتصةةادع ،تعطةةي اإلتفاقيةةة اهتمام ةاً موازيةةاً للتعةةاون يف وةةاالت البحةةث العلمةةي
والتكنولوجي بهدف:
أ  -تشجيع إقامة صالت وثيقة بو اجملتمعات العلمية لدى الطرفو ،وراصةً من رالل:
 نفاذ مصر إىل برامج البحث والتطوير فى اجملموعةة األوروبيةة  ،مبةا يتمشةى مةع األحكةا القائمةة اخلاصةة
مبشاركة دول ثاللة،
 مشاركة مصر فى شبكات التعاون الالمركزى،
 تعزيز التوافق بو التدريب والبحث،
ب -تقوية طاقات البحث فى مصر،
ج  -حتفيز االبتكار التكنولوجى ،ونقل التكنولوجيا احلديلة ،ونشر املعرفة الفنية.
وتهتي موضوعات محاية البيئة على قائمة ما تتضمن اإلتفاقية ،فتنص املادة الرابعة واألربعون على أن التعةاون
يف وال البيئة يكون بهدف منع تدهور البيئةة ،والسةيطرة علةى التلةو  ،وتهكيةد االسةت دا الرشةيد للمةوارد
الطبيعية ،بهدف ضمان التنمية املتواصلة ،ولذل

يتم الرتكيز يف هذا اجملةال علةى التعةاون بصةفة راصةة يف

واالت :
 التصحر.
 جودة مياه البحر املتوسط والسيطرة على التلو

البحرى ومنع

 إدارة موارد املياه.
 إدارة الطاقة.
 إدارة امل لفات.
 التملح.
 اإلدارة البيئية للمناطق الساحلية احلساسة.
 أثر التنمية الصناعية وأمان املنشست الصناعية على وج اخلصوت.
 أثر الزراعة على جودة الرتبة واملياه.
 التعليم والوعي البيئي.
وبالنسبة للتعاون الصناعي ،تدعو اإلتفاقية إىل التعاون وتشجع بصفة راصة من رالل :
 احلوار حول السياسة الصناعية والقدرة التنافسية يف اقتصاد مفتوح.
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 التعاون الصناعي بو أصحاب األعمال فى مصر واجلماعة ،مبةا فةى ذلة

نفةاذ مصةر إىل شةبكات اجلماعةة

اخلاصة بالتقارب بو األعمال ،وإىل الشبكات املنشهة فى إطار التعاون الالمركزى.
 حتديث وإعادة هيكلة الصناعة املصرية.
 تهيئة بيئة مواتية لتنمية املشروعات اخلاصة ،من أجل حتفيز منو وتنويع اإلنتاج الصناعى.
 نقل التكنولوجيا ،واالبتكار ،والبحو

والتطوير.

 دعم املوارد البشرية.
 النفاذ إىل سوق املال لتمويل االستلمارات اإلنتاجية.
وكةذل

يف وةال االسةتلمار وتشةةجيع االسةتلمار ،يهةدف التعةاون إىل زيةةادة تةدفق رؤوس األمةوال ،واخلةةحلة

والتكنولوجيا إىل مصر ،وذل  ،ضمن أمور أررى ،من رالل:
 توفة وسائل مالئمة لتحديد فرت االستلمار وقنوات املعلومات حول تنظيمات االستلمار.
 توفة املعلومات عن أنظمة االستلمار األوروبية (املعونة الفنية ،والدعم املةاىل املباشةر ،واحلةوافز املاليةة،
وتهمو االستلمار … اخل) املتعلقة باالستلمارات يف اخلارج وتعزيز إمكانية استفادة مصر منها.
 توفة بيئةة قانونيةة مواتيةة لالسةتلمار بةو الطةرفو ،مةن رةالل إبةرا اتفاقةات حلمايةة االسةتلمار بةو مصةر
والدول األعضاء واتفاقات ملنع االزدواج الضريف ،حيلما يكون ذل

مالئماً.

 حبث إنشاء مشةروعات مشةرتكة ،وراصةة املنشةست الصةغةة واملتوسةطة ،وإبةرا اتفاقةات بةو مصةر والةدول
األعضاء متى كان ذل

مالئماً.

 إقامة خليات لتشجيع وترويج االستلمارات.
وميكةةن أن ميتةةد التعةةاون ليشةةمل ختطةةيط وتنفيةةذ مشةةروعات تظهةةر بوضةةوح االمةةتالك واإلسةةت دا الفعةةال
للتكنولوجيا األساسية ،واملواصفات ،وتنمية املوارد البشرية ورلق الوظائف دلياً.
و يف وةةال املواصةةفات القياسةةية والتوحيةةد القياسةةي يهةةدف الطرفةةان مةةن رةةالل هةةذا اإلتفةةاق إىل تضةةييق
االرتالفات يف التوحيد القياسي وتقييم املطابقة ،ويركز التعاون فى هذا اجملال باألرص على:
أ  -القواعد فى وال التوحيد القياسي ،واملعايرة ،ومعاية اجلودة ،واإلعرتاف بشةهادات املطابقةة ،وبةاألرص
فيما يتعلق مبعاية الصحة والصحة النباتية للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية.
ب  -اإلرتقاء مبستوى األجهزة املصرية لتقيةيم املطابقةة ،بهةدف عقةد اتفاقةات لالعةرتاف املتبةادل يف وةال
تقييم املطابقة يف الوقت املناسب.
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ج  -تطةةوير هياكةةل حلمايةةة حقةةوق امللكيةةة الفكريةةة الصةةناعية والتجاريةةة ،للتوحيةةد القياسةةي ولوضةةع معةةاية
اجلودة.
ولتحقيق التعاون يف كافة هذه اجملاالت يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتقريب القوانو اخلاصة بكل منهمةا
من أجل تيسةة تنفيةذ هةذا االتفةاق ،ويف وةال اخلةدمات املاليةة يتعةاون الطرفةان بغةرض تقريةب معايةهمةا
وقواعدهما ،وعلى األرص يف واالت :
أ  -تشجيع تقوية وإعادة هيكلة القطاع املالي يف مصر.
ب  -حتسو النظم اةاسبية واإلشرافية واجلوانب التنظيمية فى والي البنوك والتهمو ،واألجةزاء األرةرى
من القطاع املاىل يف مصر.
ثم تتناول اإلتفاقية أيضاً واالت التعاون يف شئون الزراعة ومصائد األمساك بهدف :
أ  -حتديث وإعادة هيكلة الزراعة ومصائد األمساك ،مبا يف ذل

حتديث البنيةة األساسةية واملعةدات ،وتطةوير

تقنيات التعبئة والت زين والتسويق ،وحتسو قنوات التوزيع اخلاصة.
ب  -تنويع اإلنتاج واملنافذ اخلارجية ،وذل

ضمن أمور أررى عةن طريةق تشةجيع املشةروعات املشةرتكة يف

قطاع األعمال الزراعية.
ج  -تعزيز التعاون يف أمور الصحة البيطرية والنباتية ،ويف تقنيات الرتبية ،بهدف تيسةة التجةارة بةو الطةرفو.
ويتبادل الطرفان املعلومات فى هذا الصدد.
ويف واالت النقل بهدف :
 إعادة هيكلة وحتديث البنية األساسية للطرق واملةوانل واملطةارات املربوطةة خبطةوط االتصةال الرئيسةية
عحل األوروبية ذات االهتما املشرتك.
 تهسي

وتطبيق معاية تشغيل تضاهي تل

السائدة يف اجملموعة األوروبية.

 اإلرتقاء مبستوى املعدات الفنية للنقل بالطرق والسك
 حتسو إدارة املطةارات ،والسةك

احلديدية ،وحلركة احلاويات والشحنات العابرة.

احلديديةة ،ومراقبةة حركةة املةرور اجلةوى ،مبةا يف ذلة

اديئات الوطنية املعنية.
 حتسو الوسائل املساعدة للمالحة.
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التعةاون بةو

ويف وال املعلومات واالتصاالت ،يعتحل الطرفان أن تكنولوجيةا املعلومةات واالتصةاالت تشةكل عنصةراً رئيسةياً
للمجتمع احلديث ،وحيوياً للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وحجر زاوية جملتمةع املعلومةات الناشةل ،لةذل
تسعى اإلتفاقية إىل تعزيز سبل التعاون فيها عن طريق :
 احلوار حول اجلوانب امل تلفة املرتبطة مبجتمع املعلومات ،مبا فى ذل

سياسات االتصاالت.

 تبةةادل املعلومةةات ،واملسةةاعدة الفنيةةة املمكنةةة يف املسةةائل التنظيميةةة ،والتوحيةةد القياسةةي ،وارتبةةارات
املطابقة ،ومنح الشهادات ،فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 نشر التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات واالتصاالت ،وترقية التطبيقات اجلديدة فى هذه اجملاالت.
 تنفيةةذ مشةةروعات مشةةرتكة للبحةةث ،والتطةةوير الفةةين ،أو التطبيقةةات الصةةناعية فةةى تكنولوجيةةا املعلومةةات
واالتصاالت ،ونقل املعلومات عحل الفضاء ،ووتمع املعلومات.
 مشاركة املنظمات املصرية فى مشروعات رائدة وبرامج أوروبية دارل األطر القائمة.
 الربط بو الشبكات ،وتوافق التشغيل املشرتك خلدمات نقل املعلومات عحل الفضاء فى مصر واجلماعة.
أما فيما يتعلق بشئون الطاقة فتكون أولوية التعاون فى واالت:
 تطوير الطاقة املتجددة.
 تطوير سبل ترشيد ورفع كفاءة الطاقة.
 البحو

التطبيقية فى وال شبكات بنوك املعلومات فةى القطاعةات االقتصةادية واالجتماعيةة ،الةيت تةربط

بو مشغليها يف اجملموعة األوروبية ومصر على وج اخلصوت.
 مساندة حتديث وتنمية شبكات الطاقة وربطها بشبكات اجلماعة األوروبية.
وبالنسبة للسياحة تكون أولوية التعاون يف:
 تشجيع االستلمارات فى السياحة.
 حتسو املعرفة يف صناعة السياحة ،وضمان توافق أكحل للسياسات املؤثرة على السياحة.
 تعزيز التوزيع املومسي اجليد للسياحة.
 تطوير التعاون بو أقاليم ومدن الدول املتجاورة.
 إبراز أهمية الرتا

اللقافى للسياحة.

 ضمان احلفاظ بشكل مالئم على التفاعل بو السياحة والبيئة.
 زيادة تنافسية السياحة من رالل مساندة مزيد من الكفاءة املهنية.
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ويف وةةال العمةةل اجلمركةةي  ،تضةةع اإلتفاقيةةة علةةى رأس أولوياتهةةا التعةةاون يف كافةةة وةةاالت تطةةوير األداء
اجلمركي لضمان اإللتزا بهحكا التجارة ،ويركز التعاون بصفة راصة على:
أ  -تبسيط ضوابط وإجراءات الت ليص اجلمركى على البضائع .
ب  -إدرال الوثيقة اإلدارية املوحدة ،ونظا لربط ترتيبات العبور بو مصر واجمل موعة األوروبية .
ويف وال اإلحصاء ،ميتد التعاون بهدف تنسةيق املنهجيةة مةن أجةل رلةق أسةاس ميكةن اإلعتمةاد علية فةى
تناول اإلحصاءات يف كل اجملاالت اليت يغطيها هذا االتفاق ،واليت تساعد على توفة اإلحصاءات.
ويف وال مكافحة غسيل األموال يتعاون الطرفان بهدف منع إست دا أنظمتهما املالية يف غسيل العائةدات
الناشئة من األنشطة اإلجرامية بوج عا  ،وجتارة امل درات بوج رات  ،علةى أن يتضةمن التعةاون يف هةذا
اجملال ،بوج رات ،املساعدة الفنية واإلدارية الةيت تهةدف إىل إرسةاء معةاية فعالةة متصةلة مبكافحةة غسةيل
األموال ،ومبا يتماشى مع املعاية الدولية.
ويف وال مكافحة امل درات ميتد التعاون ،بصفة راصة ،من أجل:
 حتسةةو فعاليةةة سياسةةات وإجةةراءات مكافحةةة عةةرض واإلجتةةار غةةة املشةةروع يف املةةواد امل ةةدرة ،وعقةةاقة
العالج النفسي امل درة ،واحلد من إساءة استعمال هذه املنتجات.
 تشجيع إتباع منهج مشرتك خلفض الطلب.
ولتنفيذ ذل

حيدد الطرفان معاً ،وفقاً لتشريعات كةل منهمةا ،اسةرتاتيجيات وأسةاليب التعةاون املالئمةة لتحقيةق

هذه األهداف ،وفيما عدا العمليات املشرتكة ،تكون عمليات كل منهما موضع مشاورات وتنسيق وثيق.
وميكةةن ألجهةةزة القطاعةةات احلكوميةةة وغةةة احلكوميةةة ذات الصةةلة والعاملةةة مةةع األجهةةزة امل تصةةة يف مصةةر
واجلماعة ودودا األعضاء ،أن تشارك يف هةذه العمليةات ،وفقةاً لسةلطاتها ،علةى أن يت ةذ التعةاون شةكل تبةادل
املعلومات ،والقيا بهنشطة مشرتكة حيلما يكون ذل

مالئماً يف:

 إنشةةةاء أو توسةةةيع املؤسسةةةات االجتماعيةةةة والصةةةحية ومراكةةةز املعلومةةةات لعةةةالج وإعةةادة تههيةةةل مةةةدمين
امل درات.
 تنفيذ مشروعات يف واالت الوقاية ،والتدريب ،وأحبا

علم األوبئة.

 وضع معاية فعالة ملنع حتويل املواد اإلبتدائية واملواد الضةرورية األرةرى التةى تسةتعمل يف اإلنتةاج غةة
املشروع للعقاقة امل درة ومواد العالج النفسي امل درة وذل
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وفقاً للمعاية الدولية.

ويف وال مكافحة اإلرهاب يتعاون الطرفةان ،وفقةاً للمعاهةدات الدوليةة والتشةريعات الوطنيةة لكةل منهمةا ،يف
هذا اجملال مع الرتكيز بشكل رات على:
 تبادل املعلومات عن الوسائل واملناهج املست دمة ملكافحة اإلرهاب،
 تبادل اخلحلات يف شهن منع اإلرهاب،
 البحو

والدراسات املشرتكة يف وال منع اإلرهاب.

ويف وال التعاون اإلقليمي يرتكز التعاون على:
 تنمية البنية األساسية االقتصادية.
 البحث العلمى والتكنولوجى.
 التجارة اإلقليمية البينية.
 الشئون اجلمركية.
 الشئون اللقافية.
 املسائل البيئية.
ويف وال محاية املستهل

يوج التعاون لتحقيق التوافق بو برامج محايةة املسةتهل

فةى مصةر واجلماعةة

األوروبية ،ويتضمن قدر اإلمكان:
 زيادة التوافق بو التشريعات اخلاصة باملستهل

بهدف جتنب عوائق التجارة.

 وضع وتنمية نظم تبادل املعلومات حول املنتجات الغذائية والصناعية اخلطرة ،وربطهةا معةاً (نظةم اإلنةذار
السريع).
 تبادل املعلومات واخلحلاء.
 تنظيم برامج التدريب وتقديم املساعدات الفنية.
ثم يتنةاول البةاب السةادس يف الفصةل األول احلةوار والتعةاون يف الشةئون االجتماعيةة ،حيةث يؤكةد الطرفةان
ودداً على األهمية التى يوليانها للمعاملة العادلة لعمال كل منهمةا ،الةذين يقيمةون ويعملةون بصةورة قانونيةة
فى أراضي الطرف اآلرةر ...وتوافةق مصةر والةدول األعضةاء ،بنةاءً علةى طلةب أى مةنهم ،علةى بةدء دادثةات
حول اتفاقات ثنائية متبادلةة متعلقةة بهوضةاع العمةل وحقةوق الضةمان االجتمةاعى للعمةال مةن مصةر أو الةدول
األعضاء الذين يقيمون ويعملون بصورة قانونية فى أراضي كل منهم ،ومن ثةم

ةرع الطرفةان حةواراً منتظمةاً

حول الشئون االجتماعية ذات األهمية بالنسبة دما ،و يست د هذا احلوار للتوصةل إىل سةبل حتقيةق التقةد
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يف وال حركة العمال ،واملعاملة املتساوية ،واالندماج االجتمةاعى ،ملةواطنى مصةر واجلماعةة ذوع اإلقامةة
القانونية فى أقاليم الدول املضيفة دم  ،على أن يغطي احلوار بشكل رات كافة املسائل املتصلة باآلتى:
أ  -األحوال املعيشية والوظيفية للجماعات املهاجرة.
ب -ادجرة.
ج  -ادجرة غة املشروعة.
د  -إجةةةراءات تشةةةجيع املعاملةةةة املتسةةةاوية بةةةو مةةةواطنى مصةةةر واجلماعةةةة ،واملعرفةةةة املتبادلةةةة باللقافةةةات
واحلضارات ،وتعزيز التسامح ،وإزالة التفرقة.

و يتم تنفيذ املشروعات والحلامج فى أى وال ذو أهميةة للطةرفو ،بهةدف تعزيةز التعةاون بينهمةا فةى اجملةال
االجتماعى.
وتعطى األولوية لآلتي :
أ-

ختفيف ضغوط ادجرة ،راصة بتحسو ظروف املعيشة ،ورلق الوظةائف ،وأنشةطة توليةد الةدرل ،وتنميةة
التدريب يف املناطق اليت يفد منها املهاجرون.

ب  -تعزيز دور املرأة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ج  -تعزيز وتطوير الحلامج املصرية لتنظيم األسرة ومحاية األمومة والطفولة.
د  -حتسو نظا احلماية االجتماعية.
هة  -حتسو نظا الرعاية الصحية.
و-

حتسو األوضاع املعيشية يف املناطق الفقةة.

ز-

تنفيذ ومتويل برامج الرتفي والتبةادل جملموعةات خمتلطةة مةن الشةباب املصةرى واألوروبةى يف الةدول
األعضاء ،بهدف تعزيز املعرفة املتبادلة للقافاتهم وترسييف التسامح.

وميكن تنفيذ برامج التعاون باملشاركة مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية.
أما الفصل اللاني فيتناول موضوع التعاون حول منع ادجرة غة املشروعة والسيطرة عليهةا واملسةائل القنصةلية
األررى ،حيث اتفق الطرفان على التعاون من أجل منةع والسةيطرة علةى ادجةرة غةة املشةروعة ،ووصةوالً إىل
ذل :
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 توافق كل دولة من الدول األعضاء على إعادة توطو أى من مواطنيهةا املتواجةدين بصةورة غةة قانونيةة
على أراضي مصر ،بناء على طلب األرةة ،ودون مزيد من اإلجراءات الشكلية ،فور التهكد بصةورة إ ابيةة
من أن هؤالء األش ات هم مواطنيها.
 توافق مصر على إعادة توطو أى من مواطنيها املتواجدين بصورة غةة قانونيةة علةى أراضةي دولةة عضةو،
بناء على طلب األرةةة ،ودون مزيةد مةن اإلجةراءات الشةكلية ،فةور التهكةد بصةورة إ ابيةة مةن أن هةؤالء
األش ات هم مواطنيها.
وتزود مصر والدول األعضاء فى االحتاد األوروبى مواطنيهم بوثائق ادوية املالئمة دذه األغراض.
فيما يتعلق بالدول األعضاء ،تعطبَق االلتزامات الواردة فى هةذه املةادة فقةط علةى األشة ات الةذين يعتةحلون
من مةواطنيهم ،مبفهةو اجملموعةة األوروبيةة ،طبقةاً لقإعةالن رقةم ( )8امللحةق باملعاهةدة املنشةئة للمجموعةة
األوروبية.
فيمةةا يتعلةةق مبصةر ،ينطبةةق االلتةةزا الةةوارد فةةى هةةذه املةةادة فقةةط علةةى األشة ات الةةذين يعتةةحلون مواطنةةون
مصريون طبقاً للنظا القانونى املصرى وكل القوانو املتعلقة باجلنسية ذات الصلة ،وبعد درول االتفاق حيةز
النفةةاذ ،يتفةةاوض األطةةراف ،بنةةاء علةةى طلةةب أى مةةنهم ،إلبةةرا اتفاقةةات ثنائيةةة فيمةةا بيةةنهم ،تةةنظم االلتزامةةات
اةددة إلعادة توطو مواطنيهم ،وتشمل هذه االتفاقات أيضاً ،إذا ما اعتحل أع مةن األطةراف ذلة

ضةرورياً،

ترتيبات إلعادة توطو مواطنى دول ثاللةة ،وتضةع هةذه االتفاقةات تفاصةيل فئةات األشة ات الةذين تشةملهم،
وكذل

أشكال إعادة توطينهم ،ويتم توفة مساعدات مالية وفنية كافية ملصر لتنفيةذ هةذه االتفاقةات  ،علةى أن

يقو ول

املشاركة بدراسةة اجلهةود املشةرتكة األرةرى الةيت ميكةن اختاذهةا ملنةع ادجةرة غةة املشةروعة

والسيطرة عليها ،وكذل

التعامل مع مسائل قنصلية أررى.

ويف وةةال التعةةاون فةةى الشةةئون اللقافيةةة واإلعةةال املسةةموع-املرئةةى واملعلومةةات  ،يتنةةاول الفصةةل اللالةةث
أحكاماً تقضي بهن يتفق الطرفان على تعزيةز التعةاون اللقةافى فةى اجملةاالت ذات االهتمةا املشةرتك ،وبةروح
من االحرتا للقافات كل منهما ،ويقيمان حوارا ثقافيا متواصالً .ويعزز هذا التعاون باألرص:
 محايةةة وتةةرميم الةةرتا

التةةارخيى واللقةةافى (ملةةل اآلثةةار ،واملواقةةع ،والقطةةع الفنيةةة ،والكتةةب النةةادرة،

وامل طوطات).
 تبادل املعارض الفنية ،وفرق األداء الفين ،والفنانو ،واألدباء ،وامللقفو ،واملناسبات اللقافية.
 الرتمجات.
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 تدريب األفراد العاملو فى اجملال اللقافى.
حيث أن التعاون فى وال اإلعال املسموع–املرئى يسعى إىل تشجيع التعاون فى واالت ملةل اإلنتةاج
املشرتك والتدريب ...ينشد الطرفان طرقاً لتشجيع املشاركة املصرية فى مبادرات اجلماعةة فةى هةذا القطةاع ،
و لذل

يوافق الطرفان على إمكانيةة توسةيع الةحلامج اللقافيةة القائمةة فةى اجلماعةة وفةى واحةدة أو أكلةر مةن

الدول األعضاء واألنشطة األررى ذات االهتما للطرفو ،لتشمل مصر ،و يعمل الطرفةان باإلضةافة إىل ذلة ،
علةى تعزيةز التعةاون اللقةافى ذو الطبيعةة التجاريةة ،راصةة مةن رةالل مشةروعات مشةرتكة (اإلنتةاج ،واالسةةتلمار،
والتسويق) ،والتدريب ،وتبادل املعلومات ،و يعطى الطرفان عند حتديةد مشةروعات وبةرامج التعةاون واألنشةطة
املشرتكة ،أهميةة راصةة للشةباب ،وللتعةبة عةن الةنف  ،ومسةائل احلفةاظ علةى الةرتا  ،ونشةر اللقافةة ،ومهةارات
االتصال باست دا الوسائل الكتابية والسمعية–البصرية  ،ويتم تنفيذ هذا التعاون بصفة راصة من رالل :
 احلوار املنتظم بو الطرفو.
 تبادل منتظم للمعلومات واألفكار فى كل قطاعات التعاون مبا فى ذل

اجتماعات املسئولو واخلحلاء.

 نقل املشورة واخلحلة والتدريب.
 القيا بهنشطة مشرتكة ملل احللقات الدراسية وورش العمل.
 املساعدات الفنية واإلدارية والتنظيمية.
 نشر املعلومات عن مبادرات التعاون.
ويتناول الباب السابع موضوع التعاون املاىل  ،حيث توفر اإلتفاقيةة ملصةر حزمةة تعةاون مةاىل وفقةاً لقإجةراءات
املالئمة واملوارد املالية املطلوبة .ويركز التعاون املاىل على:
 تعزيز اإلصالحات ادادفة لتحديث االقتصاد.
 رفع مستوى البنية األساسية االقتصادية.
 تشجيع االستلمارات اخلاصة واألنشطة املولدة لفرت العمل.
 التجاوب مع اآلثار االقتصادية على مصر املرتتبة على درودةا تةدر ياً فةى منطقةة التجةارة احلةرة ،وبصةفة
راصة عن طريق اإلرتقاء بالصناعة ،وإعادة هيكلتها ،وحتسو قدرات مصر التصديرية.
 اإلجراءات املصاحبة للسياسات املطبقة فى القطاع االجتماعى.
 تعزيز طاقات وقدرات مصر فى وال محاية حقوق امللكية الفكرية.
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 اإلجراءات املكملة لتنفيذ االتفاقةات اللنائيةة ملنةع ادجةرة غةة الشةرعية والسةيطرة عليهةا ،متةى كةان ذلة
مالئماً.
 اإلجراءات املصاحبة لوضع وتنفيذ التشريعات اخلاصة باملنافسة.
ولضمان تبين أسلوب منسق جتاه املشكالت االقتصادية الكلية واملالية االستلنائية التى قةد تنشةه نتيجةة لتنفيةذ
هذا االتفاق ،يست د الطرفان احلوار االقتصادى املنتظم املنصوت علي فى الباب اخلام  ،إلعطاء أهميةة
راصة ملراقبة االجتاهات التجارية واملالية فى العالقات بو مصر واجملموعة األوروبية .
أما الباب اللامن فيتناول األحكا املؤسسية العامة واخلتامية لقإتفاقية ،واليت تقضةي بةهن يؤسة
مشاركة

بهةذا ولة

تمع على املستوى الوزارى مرة كل سنة وكلما تتطلب الظروف ،مببادرة من رئيسة وطبقةا للشةروط

الواردة فى قواعده اإلجرائية ،ويبحث اجمللة

أيةة مسةائل رئيسةية تنشةه فةى إطةار هةذا االتفةاق وأيةة مسةائل
املشاركة هذا من أعضاء ول

ثنائية أو دولية أررى ذات اهتما مشرتك ،و يتكون ول

واملفوضية األوروبية من ناحية ،وأعضاء احلكومة املصرية من ناحية أررى ،و

وز ألعضاء ول

ترتيةةب أن يةةتم متليلةةهم طبقةةاً لاحكةةا الةةواردة يف قواعةةده اإلجرائيةةة  ،و يضةةع ولةة
اإلجرائيةة  ،علةى أن يةرأس ولة

املشةاركة بالتنةاوب أحةةد أعضةاء ولة

احلكومةةة املصةةرية وفقةاً ألحكةةا قواعةةده اإلجرائيةةة ،وهةةذا اجمللة

االحتاد األوروبةى
املشةاركة،

املشةةاركة قواعةةده

االحتةاد األوروبةي ،وأحةد أعضةةاء

لة سةةلطة اختةةاذ القةةرارات يف احلةةاالت

املنصةةوت عليهةةا هنةةا حتقيقةةاً ألهةةداف االتفةةاق  ،وتصةةبح القةةرارات املت ةةذة ملزمةةة للطةةرفو ،ويت ةةذان
اإلجةةراءات الالزمةةة لتنفيةةذها ...وجملل ة

املشةةاركة إصةةدار التوصةةيات املالئمةةة ،و يت ةةذ ول ة

املشةةاركة

قرارات وتوصيات باالتفاق بو الطرفو.
وباإلضافة إلي هذا ومةع اخلضةوع لسةلطات ولة
االتفاق ،و ةوز جمللة

املشةاركة ،يةتم إنشةاء جلنةة مشةاركة تتةوىل مسةئولية تنفيةذ

املشةاركة تفةويض جلنةة املشةاركة يف أى مةن سةلطات كليةاً أو جزئيةاً ،وتتكةون هةذه

اللجنةةة  ،الةةيت جتتمةةع علةةى املسةةتوى الرمس ةي ،مةةن

للةةي أعضةةاء ول ة

االحتةةاد األوروبةةي واملفوضةةية

األوروبية ،من ناحية ،و للي احلكومة املصرية من ناحية أررى ،و تقو بوضع قواعدها اإلجرائيةة ،و يرأسةها
بالتناوب

لل رئاسة ول

قرارات إلدارة اإلتفاق ،وكذل

االحتاد األوروبي و لل احلكومةة املصةرية ،و تكةون دةذه اللجنةة سةلطة إختةاذ
يف اجملاالت اليت فوض ول

املشاركة سلطات فيهةا إليهةا ،وتت ةذ اللجنةة

قراراتها باالتفاق بو الطرفو ،وتكون هذه القرارات ملزمة دما ،ويت ذان اإلجراءات الالزمة لتنفيذها.
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و ةةوز جملل ة

املشةةاركة تشةةكيل أى وموعةةة عمةةل أو كيةةان الز لتنفيةةذ االتفةةاق ،وحيةةدد اجملل ة

املرجعية ألع وموعة عمةل أو كيةان تةابع لة  ،و يت ةذ ولة
التعاون واالتصاالت بو الحلملان األوروبي وول
وحيق لكل طرف أن حييل إىل ول
اجملل

األطةةر

املشةاركة كافةة اإلجةراءات املالئمةة لتسةهيل

الشعب املصرى.

املشاركة أع نزاع يتعلق بتطبيةق أو تفسةة هةذا االتفةاق  ،و ةوز دةذا

تسةوية النةزاع بقةرار منة  ،علةى أن يلتةز كةل طةرف باختةاذ اإلجةراءات الالزمةة لتنفيةذ قةرارات هةذا

اجملل  ،و

وز ألع طرف يف حالة عد إمكانية تسوية النزاع طبقاً ملا سبق أن خيطر الطةرف اآلرةر بتعةيو

دكم ،وعلى الطةرف اآلرةر عندئةذ تعةيو دكةم ثةان رةالل شةهرين ،ولتطبيةق هةذا اإلجةراء تعتةحل اجلماعةة
والةةدول األعضةةاء طرفةةاً واحةةداً يف النةةزاع ،وعلةةى ولةة

املشةةاركة تعةةيو دكةةم ثالةةث ،وتت ةةذ قةةرارات

اةكمةةو بهغلبيةةة األصةةوات ،ويةةتعو علةةى كةةل طةةرف يف النةةزاع إختةةاذ اخلطةةوات الالزمةةة لتنفيةةذ قةةرار
اةكمو.
إن اإلتفاق يتضمن يف املادة اللاللة واللمانون نصاً هاماً يقضي بهن لي

يف هةذا االتفةاق مةا مينةع أع طةرف

من اختاذ أع تدابة:

أ  -يعتحلها ضرورية ملنع إفشاء املعلومات مبا يتعارض ومصاحل األمنية األساسية.
ب  -تتصل بإنتاج أو جتارة األسةلحة أو الةذرةة أو املةواد احلربيةة ،أو بةالبحو
غنةةى عن ة ألغةةراض الةةدفاع ،علةةى أال ختةةل تل ة

والتطةوير ،أو اإلنتةاج الةذع ال

التةةدابة بشةةروط املنافسةةة فيمةةا يتعلةةق باملنتجةةات غةةة

املستهدف لاغراض العسكرية البحتة.
ج  -يعتحلها أساسية ألمن الذاتي يف حالة االضطرابات الدارلية اخلطةة الةيت تةؤثر يف احلفةاظ علةى القةانون
والنظا  ،يف وقت احلرب أو التوتر الدولي اخلطة الذى يشكل تهديداً باحلرب ،أو لتنفيذ االلتزامات الةيت
ارتضاها بغرض احلفاظ على السال واألمن الدوليو.
ويف اجملاالت اليت يغطيها هذا االتفاق ،ودون إرالل بهع أحكا راصة يتضمنها:
 فةإن الرتتيبةةات الةةيت تطبقهةةا مصةةر جتةةاه دول اجملموعةةة األوروبيةةة  ،لةةن تتسةةبب يف أى متييةةز بةةو الةةدول
األعضاء أو مواطنيها أو شركاتهم أو منشستهم.
 كما أن الرتتيبات اليت تطبقها اجلماعة جتاه مصةر ،لةن تتسةبب يف أى متييةز بةو املةواطنو املصةريو أو
الشركات املصرية أو منشستها.
وفيما يتعلق بالضرائب املباشرة ،لي

يف هذا االتفاق ما يرتتب علي :
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 توسيع املزايا املالية اليت مينحها أع من الطرفو يف أع اتفاق أو ترتيب دولي يلتز ب .
 منع أع طرف من تبنى أو تطبيق أع إجراءات تهدف إىل منع التجنب أو التهرب الضريف.
 التعةةارض مةةع حةةق أع مةةن الطةةرفو يف تطبيةةق األحكةةا ذات الصةةلة مةةن تشةةريعات الضةةريبية علةةى دافعةةى
الضرائب الذين ليسوا يف أحوال متطابقة ،رصوصاً فيما يتصل مبكان إقامتهم.
وتقضي املادة السادسة واللمانون بهن :
 .3يت ذ الطرفان أع إجراءات عامة أو دددة يتطلبها الوفاء بالتزاماتهما مبوجب هذا االتفاق ،وعليهما العمل
على حتقيق األهداف اةددة يف هذا االتفاق.
 .8إذا اعتحل أى من الطرفو أن الطرف اآلرر ا يف بةالتزا مبوجةب هةذا االتفةاق ،فيجةوز لة اختةاذ التةدابة
املالئمة ،وقبل القيا بذل
تزويد ول

– ما عدا يف حاالت االنتهاك املادع دذا االتفاق من قبل الطرف اآلرر – علية

املشاركة بكافة املعلومات ذات الصلة واملطلوبة إلجراء فحص دقيةق للوضةع بغةرض التوصةل

حلل يقبل الطرفان ويكون االنتهاك املادى دذا االتفاق بالتنصل من هذا االتفاق على حنو ال تقةره القواعةد
العامة للقانون الدولي ،أو بإ نتهاك جسيم لعنصر أساسةي فةى هةذا االتفةاق ،خيلةق بيئةة حتةول دون التشةاور أو
حيلما يكون التهرة ضاراً بههداف هذا االتفاق.
 .0عنةةد ارتيةةار التةةدابة املالئمةةة املةةذكورة فةةى الفقةةرة ( ،)8يةةتعو إعطةةاء األولويةةة للتةةدابة الةةيت تسةةبب أقةةل
اضةطراب فةةى عمةةل هةةذا االتفةةاق ،كمةا يتفةةق الطرفةةان علةةى أن هةةذه التةدابة سةةوف تت ةةذ مبةةا يتمشةةى مةةع
القانون الدولي ومبا يتناسب مع االنتهاك ويةتم إرطةار ولة
مشةةاورات دارةةل ولة

املشةاركة فةوراً بهةذه التةدابة ،وتكةون دةل

املشةةاركة إذا طلةةب الطةةرف اآلرةةر ذلة  ،وإذا اختةةذ طةةرف تةةدبة نتيجةةة حلةةدو

انتهاك مةادى دةذا االتفةاق املشةار إلية يف الفقةرة ( ،)8فةيمكن للطةرف اآلرةر اللجةوء إىل إجةراءات تسةوية
املنازعات.
 .1وبطبيعة احلال فإن الحلوتوكوالت واملالحق الواردة مع هذا اإلتفاق تعتحل جزء ال يتجزأ من .
 .4ويف إطار حتديد املدى الزمين لقإتفاقية ،فإن هذا اإلتفاق يسرع ملةدة غةة دةدودة  ،وألى مةن الطةرفو
أن ينهي هةذا االتفةاق بإرطةار الطةرف اآلرةر ،وينتهةى سةريان هةذا االتفةاق بعةد سةتة أشةهر مةن تةارييف هةذا
اإلرطار ويف إطار حتديد النطاق املكاني ،فهذا اإلتفاق يسرع علي األراضي اليت تسرع عليها املعاهةدات
اليت أنشهت اجملموعة األوروبيةة واجلماعةة األوروبيةة للفحةم والصةلب ،ومبوجةب الشةروط املبينةة يف هةذه
املعاهدات ،ومن الناحية األررى على أراضي مصر.
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وقد مت حتري ر هذا االتفاق مةن نسةيف متطابقةة باللغةات العربيةة والدامنركيةة وادولنديةة واإلجنليزيةة والفنلنديةة
والفرنسية واألملانية واليونانية واإليطالية والحلتغالية واألسةبانية والسةويدية ،وتعتةحل كةل منهةا نسة ة أصةلية علةى
حد سواء .ويدرل هذا االتفاق حيز النفاذ يف اليو األول من الشهر اللةاني التةالي للتةارييف الةذع ختطةر فية
األطراف بعضها البعض بإستكمال اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة ( .)3وعنةد درولة حيةز النفةاذ حيةل هةذا
االتفاق دل االتفاق املحل بو مصةر واجلماعةة االقتصةادية األوروبيةة ،واالتفةاق املةحل بةو مصةر واجلماعةة
األوروبية للفحم و الصلب ،املوقعو يف بروكسل يو  31يناير .3166
ا
سادسا:إتفاق التجارة احلرة بني مصر
ودول األفتا ()The European Free Trade Association
لعل هذا النموذج من اإلتفاقيات التجارية يعتحل واحداً من النماذج القليلة الةيت يةتم فيهةا اإلتفةاق بةو تكتةل
اقتصةةادع ودولةةة ناميةةة ،وهةةو يعتةةحل اسةةتجابة إلعةةالن برشةةلونة الةةذع يشةةجع دول اليورومتوسةةطية علةةى توقيةةع
اتفاقات جتارية حرة قبةل حلةول عةا  ، 8333ودول األفتةا هةي اربعةة دول أوروبيةة أقامةت فيمةا بينهةا منطقةة
جتارة حرة وتكامل إقتصادع وهي دول  :سويسرا – النرويج – لي شتاين – ايسلندا ،وقد قامت مجهورية مصةر
العربية بتوقيع إتفاق إنشاء منطقةة جتةارة حةرة بةو مصةر و دول وموعةة األفتةا يف  86ينةاير  8336يف مدينةة
دافوس ودرلت حيز التنفيذ يف األول من أغسط

 ، 8336وحيقق هذا اإلتفاق العديةد مةن املزايةا التجاريةة

لكال الطرفو وملصر راصةً ويهتي على رأسها :
 .9زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة
حيث تتيح اإلتفاقية زيادة ثقة املستلمرين األوروبيو يف اإلقتصاد املصرع ،األمر الذع من شةهن تشةجيعهم و
رجال األعمال على توجي إستلماراتهم إىل مصر يف مشروعات مشرتكة لقإستفادة من إتفاقيات التجةارة احلةرة
اليت وقعتها مصر لي
االوروبي ،

ا

فقط مع دول األفتةا ولكةن مةع الةدول العربيةة ودول إتفةاق الكوميسةا و تركيةا واالحتةاد

عل من مصر قاعدة إنطالق و ركيزة دذه األسواق الكبةة.

 .1التجارة يف السل  :سواء السل الزراعية والزراعية املصنعة أو السل واملنتجات الصناعية :
 فهذه اإلتفاقية تتيح ملصر احلصول على ميزات جتارية لعدد من السلع الزراعية والزراعية املصنعة تفةوق مةا
مت منح للدول االررى املوقعة التفاقية جتارة حرة مع دول األفتا ملل تركيةا واسةرائيل وسةوريا واملغةرب
وتون  ،ومن أمللة هذه السةلع االرز والفاكهةة واخلضةروات الطازجةة واجملمةدة واملةحلدة  ،وأيضةاً تضةمن
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نفاذ مجيع السةلع الصةناعية ذات املنشةه املصةرع لسةوق دول األفتةا عةن طريةق اإلعفةاء مةن كافةة الرسةو
اجلمركية و الرسو و الضرائب ذات األثر املماثل.
 فتح أسواق جديدة ملنتجات مصرية كانت تعاني من املافسة الشرسة ،و إرتفاع الرسو اجلمركيةة املطبقةة
عليها ملل البطةاط
الزراعية أقل

 ،ويف املقابةل يةتم مةنح دول األفتةا ختفيضةات مجركيةة وحصةص كميةة لةبعض السةلع

ا مت منح لالحتاد األوروبي ،كما يتم مةنح ختفيضةات أو اعفةاءات للسةلع الزراعيةة املصةنعة

ذات منشه دول األفتا بعد مرور مخ

اعوا من درول االتفاقية حيزالنفاذ.

 حترير الواردات املصرية ذات منشه دول األفتا من السلع الصناعية طبقا ألربع قوائم مطابقةة لقةوائم اتفاقيةة
املشةاركة املصةرية األوروبيةة وبةنف

السةلع املدرجةة ،علةى أن يبةدأ التحريةر متةهررا عامةاً عةن الت صةيص

املطبق مع اإلحتاد األوربي (ملال :تعفى السيارت ذات منشه دول األفتا من اجلمارك يف عا .) 8388
 تههيل الصناعة املصرية لتحمل اإلعفاءات املمنوحة لدول األفتا يف حال إنضمامها لقإحتاد األوروبي .
 .3تراكم املنشأ
تتيح االتفاقية االستفادة من قاعدة تراكم املنشه اللنائي بةو مصةر ودول األفتةا ومتعةدد األطةراف بةو الةدول
اليورو متوسطية،

ا يزيد من قدرة الصناعة املصرية على النفاذ ألسواق دول األفتةا و دول االحتةاد األوروبةي

والدول املرتبطة مع دو ل األفتا باتفاقيات جتارة حةرة ،وذلة

عنةد إقامةة صةناعات تكامليةة مشةرتكة بةو مصةر

ودول األفتا والدول اليورومتوسطية ،األمر الذع يةؤدع إىل تعظةيم القةدرة التنافسةية للصةادرات املصةرية مةن
رالل استةاد سلع ومنتجات أولية من الدول اليورومتوسطية ،واسةت دامها يف صةناعات تكامليةة مشةرتك مبةا
يتيح إمكانية تصديرها إىل دول األفتا وباقي الدول اليورومتوسطية.
 .9التجارة يف اخلدمات
التحرير التدر ي لتجارة اخلدمات ( ملل اخلدمات املالية-الشحن-السياحة  )....وفتح أسةواق البلةدين مبةا يتوافةق
مع أحكا اتفاقية منظمة التجارة العاملية.

 .5محاية الصناعات احمللية الصغرية
محاية الصناعة الوطنية من رالل توفة ضمانات تتملل يف محاية الصناعات الوطنية الوليدة والصناعات الةيت
يتم إعادة هيكلتها ،أو اليت تعانى من أضرار جسيمة ،وذل
املصرية من هذه السلع ،وذل

من رالل زيادة الرسو اجلمركية على الةواردات

بعد إثبات الضرر الواقع على الصناعة ويكون هذا اإلجراء لفرتة معينةة ( يطبةق

فقط على املنتجات الصناعية والزراعية املصنعة ومن رالل االتفاق يف اجتماعات اللجنة املشرتكة).
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 .4املساعدات الفنية
تقةةد دول األفتةةا علةةى إثةةر إتفاقيةةة التجةةارة احلةةرة مسةةاعدات فنيةةة ملصةةر تقةةو علةةى إدارتهةةا وزارة التعةةاون
الةةدولي ...تغطةي املسةةاعدات اى وةةال يةةتم االتفةةاق املشةةرتك علية بةةو االطةةراف ،والتةةى ميكةةن ان ختةةد
وتدعم امكانات مصر لالستفادة من الزيادة فى التجارة الدولية واالستلمارات متضمنة على وج اخلصوت :
 الرتويج للتجارة  ،تيسة التجارة  ،الرتويج للفرت التجارية باالسواق .
 املوضوعات اخلاصة باجلمارك واملنشه .
 األمساك والبيئة البحرية .
 االجةةةراءات الفنيةةةة  ،والصةةةحة ،والصةةةحة النباتيةةةة واحليوانيةةةة ،مبةةةا يف ذلةة

التوحيةةةد القياسةةةي واصةةةدار

الشهادات.
 إحصاءات التجارة واالستلمار .
 النظم وتطبيق القوانو فى واالت ملل حقوق امللكية الفكرية واملشرتيات احلكومية.
 تنمية املشروعات اةلية .
ونظراً ألن هذا اإلتفاق يعتحل مةن النمةاذج ادامةة للتعةاون االقتصةادع بةو الةدول  ،لةذل
نصوت اإلتفاق ،لنتدارس تل

رأينةا أن ننظةر إىل

األحكا اليت تعتحل منوذجاً جيداً مللل هذا التعاون التجارع و االقتصادع.

اتفاقية

إقامة منطقة جتارة حرة بني
مجهورية مصر العربية

تقديم

ودول األفتا

إن مجهوريةة مصةر العربيةة (املشةار اليهةا فيمةا بعةد بةة" مصةر ") ،مةن جانةب ،ومجهوريةة خيسةلندا ،وإمةارة
لي تنشتاين ،و لكة النةرويج ،واالحتةاد الكونفةدراىل السويسةرع (املشةار إلةيهم مجيعةا فيمةا بعةد بةة "دول
األفتا") ،من جانب خرر ،ويشار اليهم فيما بعد بة" االطراف ".
خرذين يف االعتبار أهمية الروابط القائمة بةو مصةر ودول األفتةا ،وبةاألرص إعةالن التعةاون املوقةع يف
زرمات يف ديسمحل  ، 3114وادراكا للرغبة املشرتكة يف تقوية تل
ودائمة.
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الروابط وبالتةاىل ارسةاء عالقةات قويةة

وإمياءً إىل عضوية مصر ودول األفتا يف منظمة التجارة العاملية ،وتعهدهم بةااللتزا بةاحلقوق والواجبةات
املرتتبة على اتفاقية مراكه املنشئة ملنظمة التجارة العاملية ،مبا يف ذل

مبدأع الدولة األوىل بالرعاية

واملعاملة الوطنية.
وإميةاءً إىل رغبةتهم يف املشةاركة بفاعليةة يف عمليةة التكامةل االقتصةادع يف املنطقةة األورومتوسةطية ،
وتعبةاً عن استعدادهم للتعاون للبحث عن السبل والوسائل لتعزيز هذه العملية.
وتهكيةد ًا اللتةزامهم باملبةادئ واالهةداف الةواردة فةى ميلةاق األمةم املتحةدة واإلعةالن العةاملي حلقةوق
اإلنسان.
ورغبة يف ا اد ظروف مواتية لتنمية وتنويع التجارة فيما بينهم وزيادة التجةارة والتعةاون االقتصةادع يف
اجملاالت ذات االهتما املشرتك على اس

من املسةاواة ،واملنفعةة املشةرتكة  ،وعةد التمييةز والقةانون

الدوىل.
وتصميماً على املشاركة يف دعم النظا التجارع متعدد االطراف وتنمية عالقاتهم اخلاصة بالتجارة احلةرة
مبا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العاملية.
وخرذين يف االعتبار ان ال ميكن تفسة أى من بنود هةذه االتفاقيةة علةى انة ميةنح االطةراف اعفةاءً مةن
التزاماتهم الواردة يف اتفاقيات دولية اررى وباالرص اتفاقية منظمة التجارة العاملية.
وراغبو يف رلق فرت عمل من رالل تطوير التنمية املستدامة.
واعالناً عن استعدادهم لبحث امكانية تنمية وتعميةق الةروابط االقتصةادية ومةدها إىل وةاالت أرةرى ال
تشملها هذه االتفاقية.
واقتناعاً بهن هذه االتفاقية ختلق اطاراً مالئما لتبادل املعلومات ووجهات النظر اخلاصة بالتجةارة والتنميةة
االقتصادية.
واقتناعاً بهن هذه االتفاقية ستوفر ظروفا مشجعة للعالقات االقتصادية والتجارية واالستلمارية بينهم.
قد قرروا  ،لتحقيق ما سبق ،إبرا اتفاقية اقامة منطقةة التجةارة احلةرة التاليةة ( املشةار اليهةا فيمةا بعةد بةة "
هذه االتفاقية ").
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الفصل األول
ألكام عامة
( املادة 9
األهداف

 .3تقةيم مصةر ودول األفتةا منطقةة جتةارة حةرة متاشةيا مةع أحكةا هةذه االتفاقيةة مةن رةالل رؤيةة تةدعم
الرفاهية والتنمية االقتصادية فى دودم.
 .8إن أهداف هذه االتفاقية التى تقو على أساس عالقات جتارية بو اقتصاديات السوق  ،هى
أ -حتقيق حترير جتارة السلع  ،اتساقا مةع املةادة )  ( 81مةن االتفاقيةة العامةة ؛ (للتعريفةات والتجةارة
املشار اليها فيما بعد بة إتفاقية اجلات 3111
ب  -التطوير التدر ي لبيئة مالئمة لزيادة تدفقات االستلمار وزيادة التجارة فى اخلدمات
ت  -ضمان محاية مالئمة وفعالة حلقوق امللكية الفكرية و
ج  -دعم التطوير املتجان

للعالقات االقتصادية بو االطراف من رالل املساعدات الفنية واملالية
( املادة 1

العالقات التجارية التى حتكمهةا االتفاقيةة :تطبةق هةذه االتفاقيةة علةى العالقةات التجاريةة بةو مصةر  ،مةن
جانب  ،ودول األفتا كل على حده  ،من اجلانب اآلرر.
( املادة 3
التطبيقات االقليمية
تطبق هذه االتفاقية على اراضي الطرفو باستلناء ما هو وارد فى الحلوتوكول (ج).
الفصل الثاني
جتارة السل
( املادة 9
اجملال
يطبق هذا الفصل على املنتجات التالية :ذات منشه مصر أو إحدى دول األفتا:
أ مجيع املنتجات الواردة فى الفصول (  25اىل  ) 9٩من النظا املنسق للتعريفة اجلمركية ،
باستلناء املنتجات الواردة فى ملحق ()3
ب السلع الزراعية املصنعة ا لواردة فى الحلوتوكول (أ)  ،مع األرذ يف االعتبار الرتتيبات الواردة
فى هذا الحلوتوكول  ،وكذا امللحق ()3
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ج األمساك واملنتجات البحرية األررى كما هو وارد فى امللحق ( )8و
د السلع الزراعية الواردة فى الفصول (  3اىل  ) 81من النظا املنسق للتعريفة اجلمركية كما هو
ددد فى امللحق ()0
( املادة 5
قواعد املنشأ
والتعاون بني اإلدارات اجلمركية
يتضمن الحلوتوكول (ب) قواعد املنشه وطرق التعاون االدارى.
( املادة 4
الضرائب اجلمركية على الواردات والرسوم ذات األثر املماثل
- 3لن يفرض على الواردات أية رسو مجركية جديدة أو أية رسو أررى ذات أثةر
بو مصر ودول األفتا  ،وذل

اثةل يف التجةارة

اعتبارا من تارييف درول هذه االتفاقية حيز النفاذ .

- 8تقو مصر بت فيض ضرائبها اجلمركية تدر يا على الواردات واية رسو ذات اثةر

اثةل علةى السةلع

ذات منشه احدى دول األفتا طبقا للملحق (.)1
- 0تقو دول األفتا بإلغاء اية ضرائب مجركية على الواردات واية رسو ذات أثر

اثل علةى املنتجةات

ذات منشه مصر يف تارييف درول هذه االتفاقية حيز النفاذ.
( املادة 1
الرسوم اجلمركية األساسية
- 3تكون فئات التعريفات اجلمركية املطبقة على الواردات بو االطةراف ،التةى تطبةق عليهةا الت فيضةات
الواردة يف هذه االتفاقية ،هي الفئات املربوطة يف منظمة التجارة العاملية أو أية فئةات أقةل مطبقةة يف
تةارييف درةول هةذه االتفاقيةة حيةز النفةاذ ،وإذا مةا طبةق بعةد درةول االتفاقيةة حيةز النفةاذ أع ختفةيض
للتعريفة اجلمركية فإن يتم تطبيق الفئات امل فضة.
- 8تبل االطراف كل منهم اآلرر بالفئات املطبقة لدى كل مةنهم يف تةارييف درةول هةذه االتفاقيةة حيةز
النفاذ.
( املادة 9
الضرائب اجلمركية ذات الطبيعة املالية
تطبق ايضا املادة ( )7على الضرائب اجلمركية ذات الطبيعة املالية.
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( املادة 1
القيود الكمية على الواردات واإلجراءات ذات األثر املماثل
- 3يتم إلغاء كافة القيود الكمية على الةواردات وايةة اجةراءات ذات أثةر

اثةل علةى التجةارة بةو مصةر

ودول األفتا  ،اعتباراً من تارييف درول هذه االتفاقية حيز النفاذ.
- 8لن تفرض أية قيود كمية جديدة على الواردات او أية إجةراءات ذات اثةر

اثةل علةى التجةارة بةو

مصر ودول األفتا.
( املادة 91
الضةرائب اجلمركيةة والقيةود الكميةة علةى الصةادرات لةن تطبةق كةل مةن مصةر ودول األفتةا أيةة ضةرائب
مجركية أو قيود كمية أو أية إجراءات ذات اثر

اثل على الصادرات فيما بينهم.
( املادة 99
الضرائب الداخلية

- 3متتنع االطراف عن تطبيق أية اجراءات او

ارسات دارلية ذات طبيعة ماليةة تةؤدع  ،سةواء بصةورة

مباشرة او غة مباشرة  ،إىل معاملة متييزية بو منتجات طرف واملنتجات املماثلة ذات منشةه دولةة طةرف
خرر.
- 8لن تستفيد املنتجات املصدرة إىل اراضي احد االطراف من رد الضرائب الدارلية غة املباشةرة مبةا
يتجاوز قيمة الضرائب غة املباشرة املفروضة عليها سواء بصورة مباشرة أو غة مباشرة.
( املادة 91
املدفوعات والتحويالت
- 3تكون املدفوعات املتعلقة بالتجارة بو مصر وإحةدى دول األفتةا ،وحتويةل تلة

املةدفوعات للدولةة

الطرف الذع يقيم في الدائن  ،مستلناه من أية قيود.
- 8متتنةع األطةراف عةن ايةة قيةود علةى حتويةل العملةة او قيةود إداريةة علةى املةنح ،او سةداد او قبةول
تسهيالت ائتمانية قصةة او متوسطة األجل اليت تغطي العمليات التجارية اليت يشارك فيها مقيمو.
( املادة 93
اجراءات املواصفات الفنية
- 3ختضةع حقةوق والتزامةات االطةراف فيمةا يتعلةق بةاالجراءات الفنيةة ،واملواصةفات القياسةية واعتمةاد
املطابقة ،التفاقية منظمة التجارة العاملية اخلاصة بالعوائق الفنية للتجارة.
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- 8تعزز االطراف تعاونهم يف وال االجراءات الفنية واملوصفات القياسية واعتماد املطابقة ،بهدف زيادة
الفهم املتبادل ألنظمتهم وتسةهيل الةدرول ألسةواقهم ،مةن اجةل تهيئةة اجملةال المكانيةة ابةرا اتفاقيةات
اعرتاف متبادل.
- 0دون اإلرالل بالفقرة ( ،)3توافق االطراف على عقد مشاورات يف نطاق اللجنة املشرتكة ،عنةدما تعتةحل
مصر أو إحدى دول األفتا أن واحد أو اكلر من دول األفتا أو مصر قد اختةذ إجةراءات ميكةن أن تةؤدع
إىل إ اد ،أو قةد أوجةدت بالفعةل ،عوائةق للتجةارة ،وذلة

بهةدف التوصةل إىل حةل مالئةم يتوافةق مةع

اتفاقية منظمة التجارة العاملية اخلاصة بالعوائق الفنية للتجارة.
( املادة 99
معايري الصحة والصحة النباتية واحليوانية
- 3تطبق االطراف اجراءاتهم اخلاصة بالصحة والصةحة النباتيةة واحليوانيةة بطريقةة غةة متييزيةة  ،وال يةتم
اختاذ أية اجراءات جديدة يكون من شهنها اعاقة التجارة.
- 8يةتم تطبيةق املبةادئ الةواردة فةى الفقةرة ( )3وفقةاً التفاقيةة منظمةة التجةارة العامليةة اخلاصةة بتطبيةق
اجراءات الصحة والصحة النباتية واحليوانية ،والتى مت تضمينها لتشكل جزءاً من هذه االتفاقية.
( املادة 95
مؤسسات التجارة احلكومية
- 0تكون حقوق و التزامات االطةراف فيمةا يتعلةق مبؤسسةات التجةارة احلكوميةة راضةعة الحكةا املةاد ة
( )36من اتفاقية اجلات  ، 3111ومفهو تفسة املادة ( )36من اتفاقية اجلةات  ، 3111والتةى مت تضةمينها
لتشكل جزءاً من هذه االتفاقية.
( املادة 94
الدعم واالجراءات التعويضية
- 3ختضع حقوق والتزامات االطراف بالنسبة للةدعم واالجةراءات التعويضةية ألحكةا املةادتو ( )7و ()37
من اتفاقية اجلات  ، 3111واتفاقية منظمة التجارة العاملية اخلاصة بالدعم واإلجراءات التعويضية واتفاقية
منظمة التجارة العاملية اخلاصة بالزراعة.
- 8إذا وجد أحد االطةراف أن الةدعم املمنةوح يةؤثر علةى التجةارة مةع طةرف خرةر ،فيحةق دةذا الطةرف
اختاذ اإلجراءات املالئمة وفقا لالتفاقيات املشار إليهةا أعةاله والتشةريعات الدارليةة االجةراءات التنفيذيةة
اخلاصة بذل .
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( املادة 91
مكافحة اإلغراق
- 3ختضع حقوق والتزامات االطراف فيما يتعلق بتطبيق اجراءات مكافحة اإلغةراق الحكةا املةادة ()7
من اتفاقية اجلات  3111واالتفاقية اخلاصة .بتطبيق املادة ( )7من اتفاقية اجلات 3111
- 8اذا وجد احد االطراف أن هناك اغراق يتم يف التجارة مع طرف خرر ،فإن حيق دذا الطةرف اختةاذ
اإلجراءات املناسبة وفقا لالتفاقيات املشار اليها اعاله والتشريعات الدارلية املطبقة اخلاصة بذل .
( املادة 99
اجراءات الوقاية
- 3تطبق أحكا املادة ( )31من اتفاقية اجلات  3111واتفاقية منظمة التجارة العاملية اخلاصة بةإجراءات
الوقاية بو االطراف.
- 8قبل تطبيق اجراءات الوقايةة وفقةا الحكةا املةادة ( )31مةن اتفاقيةة اجلةات واتفاقيةة منظمةة التجةارة
العامليةة اخلاصةة بةاجراءات الوقايةة ،يقةو الطةرف الراغةب فةى تطبيةق هةذه اإلجةراءات مبوافةاة اللجنةة
املشرتكة بكل البيانات ذات الصلة املطلوبة مةن اجةل اجةراء دراسةة شةاملة للوضةع بهةدف التوصةل اىل
حل مقبول لالطراف ،ومن اجل التوصل اىل ملل هذا احلل ،جترع االطراف مشةاورات فوريةة يف اطةار
اللجنةة املشةرتكة ،واذا ا تةؤدع هةذه املشةاورات اىل توصةل االطةراف اىل اتفةاق رةالل  03يومةا مةن
تارييف بدء التشاور ال اد حل لتجنةب تطبيةق اجةراءات الوقايةة ،فإنة ميكةن للطةرف الراغةب يف تطبيةق
اجراءات الوقاية تطبيق احكا املةادة ( )31مةن اتفاقيةة اجلةات  3111واتفاقيةة منظمةة التجةارة العامليةة
اخلاصة باإلجراءات الوقائية.
- 0عند ارتيار اجراءات الوقاية وفقاً ألحكا هذه املادة  ،فإن على األطةراف إعطةاء اولويةة لقإجةراءات
التى تسبب اقل ضرر لتحقيق اهداف هذه االتفاقية.
- 1يتم ارطار اللجنة املشرتكة فوراً بهية إجراءات وقاية ،وختضع هذه االجةراءات للتشةاور بصةورة دوريةة
رالل اللجنة املشرتكة بهدف إلغاءها يف اسرع وقت تسمح ب الظروف.
( املادة 91
املوائمة اهليكلية
 - 3وز ملصر استلناءً من أحكةا الفقةرة ( )8مةن املةادة السادسةة مةن هةذه االتفاقيةة ،اختةاذ إجةراءات
استلنائية ملدة ددودة  ،وذل

بزيادة الضرائب اجلمركية أو إعادة فرض الضرائب اجلمركية.
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- 8ميكن تطبيق هذه اإلجراءات فقط على الصناعات اجلديدة والوليدة أو على القطاعةات الةيت ختضةع
إلعادة اديكلة ،أو تواج صةعوبات جسةيمة ،وعلةى وجة اخلصةوت عنةدما تنطةوى تلة

الصةعوبات علةى

مشاكل اجتماعية.
- 0ال

ةوز ان تتعةدى الضةرائب اجلمركيةة التةى تطبةق علةى واردات مصةر مةن املنتجةات التةى يكةون

منشؤها احدى دول األفتا اليت فرضت مبوجب هذه اإلجراءات عن  % 84من القيمة ،و ب أن حتاف
علةى هةامه تفضةيلى للمنتجةات الةيت يكةون منشةؤها دول األفتةا ،وال

ةوز أن يتعةدى امجةاىل قيمةة

الواردات من املنتجات اخلاضعة دذه اإلجةراءات  % 83مةن امجةاىل واردات املنتجةات الصةناعية مةن
دول األفتا طبقا آلرر سنة تتوافر اإلحصاءات عنها.
- 1تطبق هذه اإلجراءات ملدة ال تزيد عن مخ

سنوات ،إال إذا أجازت اللجنة املشرتكة مةدة أطةول،

و يوقف تطبيقها يف مدة أقصاها انتهاء الفرتة االنتقالية.
- 4ال

وز تطبيق هذه اإلجراءات على منتج معو بانقضاء فرتة تزيد عن ثال

سنوات من تةارييف إلغةاء

كافة الضرائب اجلمركية ،والقيود الكمية ،والرسو واإلجراءات ذات األثر املماثل على املنتج املعين.
- 7تقو مصر بإرطار اللجنة املشةرتكة بهيةة إجةراءات اسةتلنائية تعتةز تطبيقهةا ،وبنةاءً علةى طلةب إحةدى
دول األفتا تعقد مشاورات فى نطاق اللجنة املشةرتكة حةول اإلجةراءات والقطاعةات املعنيةة ،وذلة

قبةل

تطبيقها ،وعنةد تبنةى ملةل هةذه اإلجةراءات ،تةزود مصةر اللجنةة املشةرتكة جبةدول زمةين إللغةاء الضةرائب
اجلمركية اليت فرضت أو مت زيادتها مبوجب هذه املادة ،وحيدد هذا اجلةدول اإللغةاء التةدر ى دةذه
الضرائب اجلمركية مبعدالت سنوية متساوية ،حبيث يبدأ اإللغاء يف موعد ال يتجاوز نهاية السنة اللانية من
تطبيقها ،وللجنة املشرتكة أن تقر جدوال زمنيا خمتلفا.
- 6اسةتلناء مةن احكةا الفقةرة ()1

ةوز للجنةة املشةرتكة  ،علةى سةبيل االسةتلناء ،خرةذة فةى االعتبةار

الصعوبات التى تواج اقامة صناعات جديدة  ،أن تصادق على املعاية اليت اختذتها مصةر والةواردة فةى
الفقرة ( )3ملدة اقصاها أربعة اعوا بعد االثنى عشر عاما اخلاصة بالفرتة االنتقالية.
( املادة 11
إعادة التصدير و النقص اخلطري
- 3عندما يؤدى االلتزا بهحكا املادة ( )33إىل:
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(أ) إعادة التصدير إىل دولة ثاللة يطبةق عليهةا الطةرف املصةدر  ،بالنسةبة للمنةتج املعةين ،قيةوداً تصةديرية
كمية  ،أو رسو تصدير أو إجراءات أو رسو ذات اثر

اثل ،أو

(ب) نقص رطة ،أو تهديد بوقوع  ،ملنتج أساسي للطرف املصةدر،وعندما تةؤدع ،أو حيتمةل أن تةؤدع،
الظةروف املشةار إليهةا أعةاله إىل صةعوبات رئيسةية للطةرف املصةدر ،فةإن دةذا الطةرف اختةاذ اإلجةراءات
املالئمة طبقا لقإجراءات املوضحة يف الفقرة ( )8من هذه املادة.
- 8حتال الصعوبات الناشئة عن احلاالت املشار إليها يف فقرة ( )3من هذه املادة إىل اللجنة املشرتكة
لفحصةها ،وميكةن للجنةة اختةاذ أيةة قةرارات الزمةة لوضةع حةد دةذه الصةعوبات ،وإذا ا تت ةذ ملةل هةذه
القرارات رالل ثالثو يوماً من إحالة األمر إليها ،فإن ميكن للطرف املصدر تطبيةق اإلجةراءات املالئمةة
بشهن تصدير املنتج املعين ،ويتعو أن تكون اإلجراءات غةة متييزية  ،وأن تةزال عنةدما ال تةحلر الظةروف
استمرارها.
- 0عند ارتيار اإلجراءات فإن األولوية تعطى لقإجراءات التى تسبب أقل اضطراب ألداء هذه االتفاقية.
- 1ختضع االجراءات املت ذة ملشاورات دورية يف إطار اللجنة املشرتكة بهدف إلغائهةا يف أسةرع وقةت
تسمح ب الظروف.
( املادة 19
استثناءات عامة
ال يوجةد يف هةذه االتفاقيةة مةا حيةول دون حظةر أو تقييةد الةواردات أو الصةادرات أو البضةائع العةابرة
العتبةارات راصةة بةاآلداب العامةة ،أو السياسةة العامةة ،أو األمةن العةا  ،أو حلمايةة صةحة وحيةاة البشةر أو
احليوانات أو النباتات ،أو حلماية اللروات الوطنيةة ذات القيمةة الفنيةة ،أو التارخييةة أو األثريةة ،أو حلمايةة
حقةوق امللكيةة الفكريةة ،أو اجةراءات تتعلةق بالةذهب أو الفضةة  ،أو اةافظةة علةى املةوارد الطبيعيةة
املستنزفة ،و ب ألّا متلل هذه القيود او احلظر وسائل للتمييز التعسفى أو القيةود املسةترتة علةى حركةة
التجارة بو الطرفو.
( املادة 11
االستثناءات األمنية
ال متنع هذه االتفاقية أع طرف من اختاذ أية إجراءات:
(أ) يعتحلها ضرورية ملنع إفشاء املعلومات مبا يتعارض ومصاحل األمنية األساسية
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(ب) تتصل بإنتاج أو جتارة األسلحة أو الذرةة أو املواد احلربية ،أوبالبحو
ال غنى عن ألغراض الدفاع ،على ألّا ختل تل

والتطوير ،أو اإلنتاج الةذع

التدابة بشروط املنافسة فيما يتعلق باملنتجات غة ادادفة

لاغراض العسكرية البحتة ،أو
(ج) يعتحلها أساسية ألمن الذاتي يف حالة االضطرابات الدارلية اخلطةة اليت تؤثر على اةافظة علةى
القةانون والنظةا  ،ويف وقةت احلةرب أو التةوتر الةدولي اخلطةة الةذى يشةكل تهديةدا بةاحلرب ،أولتنفيةذ
االلتزامات اليت ارتضاها بغرض احلفاظ على السال واألمن الدوليو.

الفصل الثالث
لقوق امللكية الفكرية
( املادة 13
لقوق امللكية الفكرية
- 3متنح وتضمن األطراف محاية مناسبة وفعالة وغة متييزية حلقةوق امللكيةة الفكريةة ،ويةوفروا إجةراءات
لتنفيذ هذه احلقوق ضد انتهاكها ومبا فى ذل

التزوير والقرصنة ،مبةا يتوافةق مةع نصةوت هةذه املةادة ،

وامللحق ( )4من هذه االتفاقية واتفاقية منظمة التجارة العاملية اخلاصة جبوانب التجارة املتعلقةة حبقةوق
امللكية الفكرية.
- 8متنح األطراف مواطين األطراف األررى معاملة تفضيلية ال تقل عن تل

املمنوحة ملواطني  ،و ةب

أن تكةون االسةتلناءات مةن هةذا االلتةزا وفقًةا لاحكةا األساسةية للمةادة ( )0مةن اتفاقيةة محايةة حقةوق
امللكية الفكرية ملنظمة التجارة العاملية.
- 0متنح األطراف مواطين األطراف األرةرى معاملةة تفضةيلية ال تقةل عةن تلة

املمنوحةة ملةواطنى أيةة

دولة أررى ،و ب ان تكون االستلناءات من هذا االلتةزا وفقةا الحكةا اتفاقيةة محايةة حقةوق امللكيةة
الفكرية ملنظمة التجارة العاملية وباالرص املادتو ( )1و (.)4
- 1تراجع االطراف بصورة دوريةة هةذه املةادة وامللحةق ( )4مةن هةذه االتفاقيةة لضةمان فاعليةة التطبيةق
والتطةوير املسةتقبلي ،ويف حالةة تةهثة مشةكالت مرتبطةة حبقةوق امللكيةة الفكريةة علةى التجةارة ،يةتم عقةد
مشاورات عاجلة للتوصل اىل حلول مرضية للطرفو.
- 4بهةدف تيسةة تطبيةق هةذه املةادة وامللحةق ( )4مةن هةذه االتفاقيةة ،علةى دول األفتةا ان تةوفر ملصةر
مساعدات مالية وفنية متاشيا مع الفصل (.)6
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الفصل الرابع
االستثمارات واخلدمات
( املادة 19
ظروف االستثمار
- 3توفر األطراف ظروفاً مستقرة وتفضيلية وشفافة ملستلمرع األطراف األررى الذين يستلمرون أو يرغبون
يف االستلمار يف دودم.
 - 8ب ان تعامل استلمارات مستلمرع أحد االطراف يف دولة الطةرف اآلرةر يف كافةة األوقةات معاملةة
عادلة ومتساوية من حيث احلماية واألمن مبا يتماشى مع القانون الدوىل.
- 0تنظر األطراف يف توسيع نطاق هةذه االتفاقيةة لتشةمل حةق تهسةي

شةركات أحةد األطةراف يف دول

األطراف االررى ،وتقد اللجنة املشرتكة توصيات لتحقيق هذا اددف.
( املادة 15
ترويج االستثمارات
 -3تةدرك األطةراف أهميةة زيةادة تةدفق االسةتلمار والتكنولوجيةا عةحل احلةدود كوسةيلة لتحقيةق النمةو
االقتصادع والتنمية ،و ميكن ان يشتمل التعاون يف هذا اجملال على ما يلي:
(أ) الوسائل املالئمة للتعرف على فرت االستلمار وقنوات املعلومات اخلاصة باجراءات االستلمار ؛
(ب) تقديم املعلومةات املتعلقةة بةاإلجراءات الةيت تت ةذها األطةراف للرتويةج لالسةتلمارات يف اخلةارج ،و
املساعدات الفنية ،والدعم املالي ،وتهمو االستلمارات  ،إخل...؛
(ج) توسيع نطاق املنا

القانوني الالز لتشجيع زيادة تدفق االستلمارات من رالل إبرا اتفاقيات ثنائية

؛و
(د) تطوير خليات لالستلمارات املشرتكة وخباصة للمشروعات الصغةة واملتوسطة.
- 8يدرك الطرفان أن من غة املالئم تشجيع االستلمارات على حساب معاية الصحة ،والسالمة ،والبيئة.
( مادة 14
جتارة اخلدمات
- 3تؤكد األطراف على التزاماتهم طبقا لشروط االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات )املشةار اليهةا فيمةا بعةد بةة
"اجلات " ) ،وخباصة االلتزمات اخلاصة مبةنح كةل مةنهم اآلرةر شةرط الدولةة األوىل بالرعايةة للتجةارة فةى
اخلدمات التى تغطيها هذه االلتزامات.
- 8متاشيا مع االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات (اجلات ) ،فإن هذه املعاملة ال تطبق على:
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أ :املزايةا املمنوحةة مبعرفةة أع طةرف مبوجةب أحكةا أيةة اتفاقيةة كمةا هةو دةدد فةى املةادة( )4مةن
اجلات  ،أو مبوجب اجراءات مت تطبيقها على أساس ملل هذه االتفاقيات ؛ أو
ب :املزايا األررى املمنوحة طبقا لقائمة االستلناءات من معاملة الدولةة األوىل بالرعايةة ملحقةة مةن أع
طرف اللتزاماتهم يف اجلات

.
( املادة 11
ل التأسيس وحترير اخلدمات

- 3تنظر األطراف يف توسيع وال هذه االتفاقية لتشمل حق أع طرف فى تهسي

شةركات فةى أراضةى

الطرف اآلرر ،وحترير توريد اخلدمات بواسطة شركات طرف إىل مستهلكى اخلدمات يف طرف خرر.
- 8تقد اللجنة املشرتكة التوصيات الالزمة ،لتنفيذ األهداف الةواردة فةى الفقةرة ( ،)3وعنةد وضةع اللجنةة
املشرتكة دذه التوصيات عليها أن تهرةذ يف اعتبارهةا اخلةحلة املسةتفادة مةن تطبيةق مبةدأ الدولةة األوىل
بالرعاية املمنوح من كل طرف لآلرر متشيا مع التزاماتهم فى إطار اجلات

 ،وراصة املادة ( )4منها.

- 0وتتم الدراسة األوىل للهدف الوارد بالفقرة ( )3من هذه املادة مةن قبةل اللجنةة املشةرتكة فةى موعةد
أقصاه نهاية العا اخلام

من تارييف درول االتفاقية حيز النفاذ.

الفصل اخلامس
املدفوعات وانتقال رأس املال
( املادة 19
مدفوعات املعامالت اجلارية
تتعهد األطةراف بالسةماح لكافةة املةدفوعات للعمليةات اجلاريةة بةهن تةتم بعملةة قابلةةللتحويل ،وذلة

وفقةاً

ألحكا املادة ()03
( املادة 11
لركة رؤوس األموال
- 3تضمن األطراف حرية التحويل بعمالت حرة لرؤوس األموال لالسةتلمار يف الشةركات التةى مت انشةائها
وفقاً لقوانينهم ،وكذل

أية عوائد ناجتة عن ذل  ،واملبال الناجتة عن تصفيات هذه االستلمارات.

- 8تعقد األطراف مشاورات بهدف تسةهيل حركةة انتقةال رؤوس األمةوال بةو مصةر ودول األفتةا ،وحتقيةق
التحرير الكامل فور توافر الظروف الالزمة.
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( املادة 31
صعوبات ميزان املدفوعات
عندما تواج إحدى دول األفتا أو مصةر صةعوبات جسةيمة تتعلةق مبيةزان املةدفوعات ،أو تهديةد حبةدو
ذل ،

وز للطرف املعين من دول األفتا أو مصر وفقا ملقتضى احلال ،و مبا يتماشى مع الشروط الواردة

يف إطةار  ) 31مةن نظةا صةندوق النقةد الةدوىل( ، )،اتفاقيةة اجلةات لعةا  3111واملةادتو (  1اختةاذ
إجراءات تقييدية فيما يتعلق باملدفوعات اجلارية إذا كانت هذه االجراءات ذات ضرورة قصةوى ،ويقةو
الطرف املعين من دول األفتا أو مصر بإبالغ األطراف األررى فورًا بهذه اإلجةراءات ،مةع تقةديم جةدول
زمنى إلزالة تل

اإلجراءات يف أقرب فرصة

كنة.

الفصل السادس
املنافسة واملوضوعات االقتصادية األخرى
( املادة 39
قواعد املنافسة اخلاصة باملشروعات
- 3يعتحل ما يلي غة متوافق مع األداء الصحيح دةذه االتفاقيةة ،حيةث أن ذلة

قةد يكةون لة تةهثة علةى

التجارة بو مصر وإحدى دول األفتا:
(أ) كافةة االتفاقةات بةو املشةروعات ،وقةرارات االحتةادات بةو املشةروعات ،واملمارسةات املنسةقة بةو
املشروعات ،اليت يكون هدفها أو تهثةها منع أو تقييد أو تشوي املنافسة.
(ب) إساءة االست دا من جانب مشروع أو أكلر لوضع مهيمن بصورة كلية أو جلزء جةوهرى يف أراضةى
األطراف.
- 8تقو اللجنةة املشةرتكة رةالل مخة

سةنوات مةن درةول هةذه االتفاقيةة حيةز النفةاذ ،بةإقرار القواعةد

الالزمة لتنفيذ الفقرة ( )3من هذه املادة.
- 0فى حالة غياب القواعد املشار اليها فةى الفقةرة ( ، )8فإنة يف حالةة إذا مةا اعتةحل أع طةرف أن هنةاك
ارسةات مةن مشةروع أو مشةروعات ختةص طةرف خرةر غةة متوافقةة مةع أحكةا الفقةرة ( ، )3وأن هةذه
املمارسات تسبب أو تهدد بإحدا

أضرار بالغة ملصاحل أو ضررا ماديةا لصةناعتها اةليةة ،مبةا يف ذلة

صناعة اخلدمات اخلاصة بها ،فإن ميكن اختاذ االجراءات املالئمة بعد التشاور فى إطار اللجنة املشةرتكة
أو بعد  03يو عمل تلي إحالة ذل

للتشاور.
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- 1وبالرغم من أية أحكا خمالفة يتفق عليها طبقا للفقرة ( ، )8تقو األطةراف بتبةادل املعلومةات خرةذين
فى االعتبار القيود املوضوعة طبقةا ملتطلبةات قةوانينهم الوطنيةة املتعلقةة بالسةرية ،وبصةفة راصةة القواعةد
املتعلقة بسرية األعمال واملهن.
( املادة 31
املؤسسات العامة
بالنسبة للمؤسسةات العامةة واملؤسسةات الةيت منحةت حقةوق راصةة أو حقةوق قاصةرة عليهةا ،تقةو اللجنةة
املشرتكة بضمان أن اعتباراً من العا اخلام
اجراءات مطبقة أو اجراءات دتف

من تارييف درول هذه االتفاقية حيةز النفةاذ ،ال توجةد أيةة

بها  ،تعيق التجةارة بةو األطةراف تتعةارض مةع مصةاحلهم لةن تعةوق

هذه األحكا اداء القانون أو بصفة راصة األعمال املوكلة لتل

املؤسسات.

( املادة 33
املشرتيات احلكومية
توافةق األطةراف علةى هةدف التحريةر املطةرد للمشةرتيات احلكوميةة ،وتعقةد اللجنةاملشةرتكة مشةاورات
لتحقيق هذا اددف.

الفصل السابع
املساعدات الفنية واملالية
( املادة 39
األهداف والنطاق
- 3تعلن دول األفتا استعدادها لتزويد مصر باملساعدات الفنيةة واملاليةة  ،وذلة
الوطنية  ،وذل

طبقةاً ألهةداف سياسةتهم

بهدف:

أ :تسهيل تنفيذ األهداف الشاملة الواردة بهذه االتفاقيةة  ،وبصةفة راصةة زيةادة فةرت التجةارة واالسةتلمار
الناجتة عن هذه االتفاقية ؛ و
ب :دعم جهود مصر الذاتية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
- 8وتركز املساعدات على القطاعات التى تهثرت بعملية حترير وإعادة هيكلة االقتصةاد املصةرى ،وكةذل
القطاعات اليت ميكنها أن تقرب بو اقتصاديات دول األفتا واالقتصاد املصرى ،وخباصةة القطاعةات الةيت
توفر فرت العمل والنمو.
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( املادة 35
األساليب والوسائل
- 3تقد املساعدات ملصر بصورة ثنائية أو عن طريق برامج األفتا أو مزيج من كالهما.
- 8على األطراف التعاون بهدف حتديد واست دا أنسب األساليب والوسائل الفعالة لتنفيذ هذا الفصةل ،
أرذاً يف االعتبار جهود املنظمات الدولية ذات الصلة.
- 0تتعاون األطراف بهةدف تعزيةز جهةود التنميةة املسةتدامة مةن رةالل تطبيةق هةذا الفصةل علةى الطةرق
والوسائل اخلاصة باملساعدة ،لالتفاق على اجلوانب اخلاصة بالبيئة اليت ميكن أرذها فى االعتبار.
- 1تشتمل طرق املساعدات على:
أ :تبادل املعلومات  ،ونقل اخلحلات والتدريب.
ب :املنح  ،والقروض ذات امليزة التفضيلية  ،وصناديق التنمية  ،أو أية وسائل مالية أررى.
ج :تنفيذ أعمال مشرتكة ملل احللقات الدراسية وورش العمل.
د :الدعم الفين واالدارع.
( املادة 34
جماالت التعاون
تغطي املسةاعدات أع وةال يةتم االتفةاق املشةرتك علية بةو االطةراف والةيت ميكةن أن ختةد وتةدعم
امكانات مصر لالستفادة من الزيادة يف التجارة الدولية واالستلمارات ،متضمنة على وج اخلصوت:
أ :الرتويج للتجارة  ،تيسة التجارة  ،الرتويج للفرت التجارية باالسواق.
ب :املوضوعات اخلاصة باجلمارك واملنشه.
ج :األمساك والبيئة البحرية.
د :االجةراءات الفنيةة  ،والصةحة  ،والصةحة النباتيةة واحليوانيةة ،مبةا يف ذلة

التوحيةد القياسةي واصةدار

الشهادات.
ه :إحصاءات التجارة واالستلمار.
و :النظم وتطبيق القوانو فى واالت ملل حقوق امللكية الفكرية واملشرتيات احلكومية.
ز :تنمية املشروعات اةلية.
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الفصل الثامن
األلكام االجرائية واملؤسسية
( املادة 31
اللجنة املشرتكة
- 3يتم انشاء جلنة مشرتكة تكون مهمتها متابعة واإلشراف على تنفيذ هذه االتفاقية  ،وتكون كافة األطراف
للة فيها باجلهات امل تصة.
- 8بغرض التنفيذ السليم دذه التفاقية  ،تتبادل األطراف املعلومات ،ويتم عقد مشةاورات يف إطةار اللجنةة
املشرتكة يف حالة طلب أع طرف ،وعلى اللجنة املشرتكة أن تضةع حتةت املراجعةة إمكانيةة زيةادة إزلةة
معوقات التجارة بو دول األفتا ومصر.
- 0ميكن للجنة املشرتكة إختاذ قرارات فى احلاالت الواردة يف هذه االتفاقية ،وميكن للجنةة املشةرتكة
يف املوضوعات األررى تقديم توصيات.
-1جتتمع اللجنة املشرتكة بناءً على طلب أع طرف عندما يكون ذل

ضروريا  ،وعلى أن تنعقد مرة كةل

عامو على األقل  ،وميلل كل طرف فى اللجنة املشرتكة باجلهات امل تصة.
( املادة 39
إجراءات اللجنة املشرتكة
- 3تعمل اللجنة املشرتكة على أساس املوافقة املشرتكة.
- 8إذا وافق

لل أحد األطراف باللجنة املشرتكة على قرار ،على أن يةتم اسةتيفاء إجةراءات دسةتورية،

فإن القرار يدرل حيز النفاذ إذا ا يتم حتديد تارييف الحق  ،فى تارييف اإلرطار بإزالة ذل

التحف .

- 0تقو اللجنة املشرتكة بإقرار قواعد االجراءات املنظمة ألعمادا.
- 1ميكن للجنة املشرتكة أن تقرر إنشاء جلان فرعيةة ووموعةات عمةل ،التةى تعتحلهةا ضةرورية للمسةاعدة
فى إمتا مهامها.
( املادة 31
الوفاء بااللتزامات واملشاورات
-3تت ذ األطراف كافة اإلجراءات الضرورية لضةمان حتقيةق األهةداف والوفةاء بإلتزامةاتهم مبوجةب هةذه
االتفاقية  ،ويف حال ظهور رالف فيما يتعلق بتفسة وتطبيق هذه االتفاقية  ،تبذل األطراف كل جهد من
رالل التعاون والتشاور بغرض التوصل إىل حل مرضي دم.
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 - 8وز ألع من األطراف املطالبة كتابياً بعقد مشاورات مع طرف خرر بشهن أع إجةراء فعلةي أو مقةرتح
أو أى من األمور األررى اليت يعتحل أنها ميكن أن تؤثر على تنفيذ هةذه االتفاقيةة ،ويقةو الطةرف الةذى
يطلب عقد املشاورات بإرطار األطراف األررى كتابةة يف نفة

الوقةت بهةذا الطلةب ،وإمةدادهم بكافةة

املعلومات اخلاصة بذل .
- 0يف حالةة طلةب أع مةن األطةراف عقةد مشةاورات يف نطةاق اللجنةة املشةرتكة ،فإنة يةتم عقةد هةذه
املشاورات رالل عشرة أيا من تارييف استال اإلرطار املشار إلي يف الفقرة ( ، )8وذل

بغةرض التوصةل

إىل حل مقبول لاطراف.
( املادة 91
ألكام مؤقتة إلعادة التوازن
- 3إذا اعتحل أع طرف من أطراف االتفاقية أن طرفاً خرر قد فشةل يف الوفةاء بإحةدى التزاماتة مبوجةب
هذه االتفاقية ،وفشلت اللجنة املشرتكة يف التوصل إىل حل مقبول لاطراف رالل ثالثة شةهور  ،فيجةوز
للطرف املعين اختاذ اجراءات مؤقتة تكون مالئمة وضرورية إلعادة التوازن ومعاجلة االرتالل.
وتعطى األولوية لالجراءات اليت تسبب أقل اضطراب ألداء هذه االتفاقية ،ويتم إرطار األطراف واللجنةة
املشرتكة بصورة فورية باالجراءات املت ذة ،وتقو اللجنةة املشةرتكة بعقةد مشةاورات دوريةة بهةدف الغةاء
هذه االجراءات ،ويتم الغاء هذه االجراءات عندما تكون ظروف بقائهةا غةة مةحلرة  ،أو إذا أحيةل النةزاع
إىل التحكيم ،وصدر قرار التحكيم ومت تنفيذه.
- 8ميكن إختاذ االجراءات طبقا للفقرة ( )3من هذه املادة دون مشاورات مسبقة يف اللجنة املشرتكة يف
حاالت حدو

انتهاك مادع لالتفاقية من طرف خرر ،ويكون االنتهاك املادع دذه اإلتفاقية بالتنصةل مةن

االتفاقية على حنو التقره القواعد العامة للقانون الدولي  ،أو بإنتهاك جسيم لعنصر أساسي باالتفاقيةة خيلةق
منارا حيول دون التشاور  ،أو عندما ال يكون التهرة ضاراً بههداف االتفاقية.
( املادة 99
التحكيم
- 3ميكن إحالة النزاعات بو األطراف ،املتعلقة بتفسة احلقوق وااللتزامات فى إطار هذه االتفاقية ،اليت
ا يتم تسويتها من رالل مشاورات مباشرة أو يف اللجنة املشرتكة رالل  13يو من تارييف استال طلةب
التشاور ،إىل التحكيم مبعرفة أى من أطرف النزاع ،وذل

من رالل إرطةار كتةابي موجّة للطةرف اآلرةر

يف النزاع ،ويتم إرسال صورة من هذا اإلرطار إىل مصةر أو سةكرتارية األفتةا  ،طبقةا حلالةة النةزاع ،وفةى
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الطرف ،ومتعلق بذات املوضوع إىل جلنةة حتكةيم،

حالة طلب أكلر من طرف واحد إحالة نزاع مع نف

فإن يتم إنشاء جلنة حتكيم واحدة ختتص بالنظر فى هذا النزاع كلما كان ذل

كنا.

- 8خيضع النظا االساسي ونظةا عمةل جلنةة التحكةيم للملحةق رقةم ( )7وتكةون قةرارات جلنةة التحكةيم
نهائية وملزمة ألطراف النزاع.

الفصل التاسع
ألكام ختامية
( املادة 91
تطوير االتفاقية
- 3تلتز األطراف مبراجعة االتفاقية يف ضوء التطورات االقتصادية الدولية ،وذل

ملل إطار عمل منظمة

التجارة العاملية ،وأن يتم يف هذا النطاق ويف ضةوء أيةة عوامةل أرةرى ،دراسةة إمكانيةة تطةوير وتعميةق
التعةاون يف إطةار هةذه االتفاقيةة ومةدها إىل وةاالت أرةرى ال تشةملها ،وميكةن لاطةراف توجية اللجنةة
املشرتكة لدراسة هذه اإلمكانية ،وتقديم توصيات كلما كان ذل

مالئما  ،وراصة بهدف بةدء املفاوضةات

.
- 8ختضع االتفاقات الناجتة عن اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة ( )3للتصديق او موافقةة األطةراف مبةا
يتوافق مع اجراءاتهم اخلاصة بذل .
( املادة 93
املالل والربوتوكوالت
تعتحل املالحق والحلوتوكوالت امللحقة بهذه االتفاقية جزء ال يتجزأ منها ،وميكن للجنة املشةرتكة أن تقةرر
تعديل تل

املالحق والحلوتوكوالت.
( املادة 99
التعديالت

يتم تقديم التعديالت اخلاصة بهةذ ه االتفاقيةة غةة تلة

املشةار اليهةا يف املةادة ( )10التةى تةتم املوافقةة

عليها من قبل اللجنة املشرتكة لاطراف للتصديق أو املوافقة عليها  ،و تدرل حيز النفاذ فى اليو األول
من الشهر اللالث التالي إليداع خرر وثيقة للتصديق أو القبول.
( املادة 95
االحتادات اجلمركية  ،مناطق التجارة احلرة  ،التجارة احلدودية وأية اتفاقيات أررى تفضةيلية ،ال حتةول
هذه االتفاقية دون االبقةاء علةى أو إنشةاء احتةادات مجركيةة  ،أو منةاطق جتةارة حةرة ،أو ترتيبةات راصةة
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بالتجارة احلدودية ،أو أية اتفاقيات أررى تفضيلية ،إال إذا كانت مؤثرة على الرتتيبةات التجاريةة الةواردة
يف هذه االتفاقية.
( املادة 94
انضمام دول
- 3ميكن ألع دولة عضو جديد فى منطقة التجارة احلرة االوروبية االنضما إىل هةذه االتفاقيةة  ،بشةرط
موافقةة اللجنةة املشةرتكة علةى انضةمامها ،وعلةى األسة

والشةروط الةيت يةتم التفةاوض عليهةا بةو الدولةة

املنضمة والدول أطراف االتفاقية.
- 8بالنسبة ألية دولة منضمة  ،يةدرل االتفةاق حيةز النفةاذ فةى اليةو األول مةن الشةهر اللالةث مةن تةارييف
تبادل وثائق االنضما .
( املادة 91
االنسحاب واالنتهاء
- 3ميكةن أليةة دولةة طةرف  ،االنسةحاب مةن هةذه االتفاقيةة وذلة

عةن طريةق إرطةار كتةابي  ،ويكةون

االنسحاب سارى بعد  7شهور من تارييف تسلم الطرف اآلرر لقإرطار.
- 8إذا ما انسحبت مصر  ،فإن العمل باالتفاقية ينتهي بانتهاء فرتة االرطار ،وفى حالة انسحاب كافة دول
األفتا فإن االتفاقية تعتحل منتهية يف نهاية خرر فرتة إرطار.
- 0إذا ما انسحبت أية دولة من دول األفتا من املعاهدة املنشهة ملنطقةة التجةارة احلةرة األوروبيةة تعتةحل
حبكم الواقع يف نف

يو انسحابها منسحبة من هذه االتفاقية.

- 1فى حالة انسحاب أية دولة من دول األفتا من املعاهدة املنشةهة ملنطقةة التجةارة احلةرة األوروبيةة أو
من هذه االتفاقية  ،يتم عقد اجتماع لباقي الدول ملناقشة أمر استمرار هذه االتفاقية.
( املادة 99
العالقة بشأن الرتتيبات فى جتارة السل الزراعية
- 3تدرل حيز النفاذ الرتتيبات اللنائية اخلاصة بتجارة السلع الزراعية بو مصر ودول األفتا واملشةار اليهةا
فى ملحق ( )0فى تارييف درول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدول األفتا ومصر ،وتظل هذه الرتتيبات
اللنائية لتجارة السلع الزراعية سارية طاملا ظل أطرافها أعضاء فى هذه االتفاقية.
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- 8فى حالة انسحاب أية دولة من دول األفتا أو مصر من الرتتيبةات اللنائيةة اخلاصةة بالتجةارة فةى السةلع
الزراعية املحلمة بينهم  ،فإن هذه االتفاقية تعتحل الغيةة بةو مصةر وتلة

الدولةة مةن دول األفتةا يف نفة

تارييف سريان االنسحاب من هذه الرتتيبات.
( املادة 91
الدخول ليز النفاذ
- 3تدرل االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول املوقعة التى صدقت على االتفاقية ،اعتبارًا من اليةو األول
للشهر اللاني لتارييف تبادل وثةائق التصةديق أواملوافقةة ،بشةرط أن تكةون مصةر مةن بةو الةدول الةيت قةد
أودعت وثائق تصديقها أو قبودا.
 - 8ةوز لدولةة موقعةة علةى االتفاقيةة  ،إذا مةا كانةت املتطلبةات الدسةتورية دةا تسةمح ،أن تطبةق هةذه
االتفاقية بشكل مبدئي  ،بشرط أن تكون مصر قد صدقت على االتفاقية  ،ويتم إبالغ باقي الدول املوقعة
بشهن هذا التطبيق املبدئي.
( املادة 51
اإليداع
تعمل حكومة النرويج كدولة اإليداع بالنسبة لدول األفتا.
يشهد املوقعان أدناه بهن لديهم الصالحية والتفو يض الالزمو للتوقيع على هذه االتفاقية.
وقةع هةذا يف دافةوس بسويسةرا بتةارييف  86ينةاير  8336مةن نسة تو أصةليتو بكةل مةن اللغةتو العربيةة
واإلجنليزية لكل منهما نف

احلجية ،وفى حالة وجود أع ارتالف فى تفسة االتفاقيةة ،فإنة يةتم الرجةوع

للنس ة اإلجنليزية.
عن مجهورية خيسلندا

عن مجهورية مصر العربية

عن امارة لي تنشتاين
عن

لكة النرويج

عن االحتاد الكونفدراىل السويسرع
خامسا :عيوب االتفاقية
 -3صغر حجم سوق األفتا مقارنة بالسوق اةلي نظراً لصغر عدد سكان دول األفتا.
 -8ضعف املعامالت التجارية بو مصر ودول األفتا.
 -0ارتفاع مستوى املعيشة فى دول األفتا األمر الذى

علهم يطلبون منتجات عالية اجلودة( .قد تكون تل
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النقطة من جهة أررى ميزة حيث إن ارتفاع القوة الشرائية لدى سكان دول األفتا قد تعوض أثر صغر حجم
السوق)
 -1معظم دول األفتا دول حبيسة التطل على سواحل

ا يزيد من تكاليف الشحن.

إتفاقية التجارة احلرة التفضيلية
مع التجمع االقتصادى لدول أمريكا اجلنوبية
(املريكسور)
هةةذه اإلتفاقيةةة مت توقيعهةةا يف اللالةةث مةةن أغسةةط

 8333وهةةي إتفاقيةةة جتةةارة حةةرة تفضةةيلية مةةع التجمةةع

االقتصةةادى لةةدول أمريكةةا اجلنوبيةةة املعةةروف باسةةم (املةكسةةور) (السةةوق املشةةرتكة لةةدول أمريكةةا اجلنوبيةةة)
والذع يعتحل رابع أكةحل قةوة اقتصةادية يف العةاا حيةث يبلة عةدد سةكان أكلةر مةن  813مليةون نسةمة ،ويصةل
حجم الناتج اإلمجاىل لدول ما يزيد علي  301تريليون دوالر ،ويستورد ما قيمت أكلر مةن 280مليةار دوالر مبةا
يعنى أن ميلل سوقاً كبةة لالستهالك وكذل

اإلنتاج  ،وبالتالي فهذه اإلتفاقية تتيح ميزات تفضةيلية للصةادرات

املصةةرية لةةدرول أسةةواق أمريكةةا الالتينيةةة  ،كمةةا ختفةةض تكلفةةة الةةواردات املصةةرية القادمةةة مةةن دول أمريكةةا
الالتينية كالسكر واللحو وزيت الصويا  .وتهدف االتفاقية لت فيض التعريفة اجلمركية بهكلر مةن  %13بةو مصةر
ودول التجمع  ،وكةذل

حتريةر البضةائع الزراعيةة مةن اجلمةارك مةع وجةود حلةول لقواعةد املنشةه والضةمانات

التفضيلية والتعاون فى واالت االستلمار واخلةدمات وغةهةا  ،وقةد مت توقيةع االتفاقيةة فةى األرجنةتو وحضةر
عةةن مصةةر وزيةةر التجةةارة والصةةناعة املصةةرع وحضةةر رؤسةةاء دول جتمةةع املةكسةةور (األرجنةةتو والحلازيةةل
وأوروجةواى وبةاراجواى وشةيلى وبوليفيةا وإكةوادور وكولومبيةا وبةةو وفنةزويال ( وتعةد مصةر أول دولةة عربيةة
وأفريقية توقع هةذه االتفاقيةة التارخييةة مةع دول أمريكةا الالتينيةة ،التةى سةتفتح أسةواقاً جديةدة وواعةدة أمةا
الصةةادرات املصةةرية ،كمةةا أتةةيح فةةى الوقةةت نفس ة وضةةعاً تنافسةةياً أفضةةل دةةذه الصةةادرات راصةةة فةةى أسةةواق
األرجنتو والحلازيل اللتان تععدان من أهم القوى االقتصادية الصاعدة فى العاا.
إن هذه اإلتفاقية تفتح خفاق التعاون االقتصادى بو قارتى أفريقيا وأمريكا الالتينيةة حيةث تةرتبط مصةر باتفةاق
التجارة احلرة مع معظم الدول األفريقية أعضاء جتمع الكوميسا وكذل

مع الدول العربية  ،وتهةدف احلكومةة

املصةةرية مةةن رةةالل هةةذه االتفاقيةةة إىل دعةةم التجةةارة اخلارجيةةة وتنويةةع أسةةواق فةةى خمتلةةف القطاعةةات
االقتصادية كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة.
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إتفـاق جتـارة إطـارى
بني مجهورية مصر العربية وجتمع املريكسور
مجهوريةةةة األرجنةةةتو ،ومجهوريةةةة الحلازيةةةل الفيدراليةةةة  ،ومجهوريةةةة بةةةاراجواع  ،ومجهوريةةةة أوروجةةةواى ،
ومجهورية مصر العربية:
رغبةً منهم يف إرساء قواعد مستقبلية واضحة ودائمة لتعزيز تنمية التجارة واالستلمارات املتبادلة.وتهكيداً على التزاماتهم بتعزيز نظم التجارة الدولية طبقا لقواعد منظمة التجارة العاملية.وإقراراً بهن اتفاقيات التجار ة احلرة تساهم يف توسةيع التجةارة العامليةة ،وتعظةيم االسةتقرار العةاملي وبشةكلرات يف تنمية عالقات أوثق بو شعوبهم .
 أرذاً يف االعتبار أن عملية التكامةل االقتصةادع ال تشةمل فقةط حتريةر تةدر ي ومتبةادل للتجةارة بةل أيضةاإنشاء تعاون اقتصادع أمشل.
تتفق على ما يلةي:
مادة ()9
ألغراض هذه االتفاقية" ،األطراف املتعاقدة" هم كل من املةكسور ومجهورية مصر العربية.
"األطةةةراف املوقعةةةة" هةةةي مجهوريةةةة األرجنةةةتو ،ومجهوريةةةة الحلازيةةةل الفيدراليةةةة ،ومجهوريةةةة بةةةاراجواع،
ومجهورية اوروجواى ،ومجهورية مصر العربية.
مادة ()1
هدف هذا االتفاق االطارى هو تقويةة العالقةات بةو األطةراف املتعاقةدة ،لتعزيةز التوسةع يف التجةارة ولتةوفة
شروط وخليات التفاوض إلقامة منطقة جتارة حرة توافقا مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العاملية.
مادة ()3
ك طةةوة أوىل حنةةو ادةةدف املشةةار إلية يف املةةادة( ،)8تتفةق األطةةراف املتعاقةةدة علةةى إبةةرا اتفةةاق تفضةةيلي
ددود ،يهدف إىل زيادة تدفقات التجةارة اللنائيةة مةن رةالل مةنح النفةاذ الفعةال إىل أسةواقهم بتقةديم مزايةا
متبادلة.
تتفق األطراف املتعاقدة على إجراء مفاوضات دورية بهدف توسيع نطاق االتفاق التفضيلي اةدود.
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مادة ()9
توافةةق األطةةراف املتعاقةةدة علةةى إنشةةاء جلنةةة تفةةاوض .يكةةون أعضةةاؤها عةةن املةكسةةور هةةم وموعةةة السةةوق
املشرتكة أو

لليها .وعن مجهورية مصر العربية وزارة التجارة اخلارجية أو

لليها .ولتحقيق ادةدف اةةدد

يف املادة ( ،)8تشكل جلنة املفاوضات برنامج عمل للمفاوضات.
وجتتمع جلنة التفاوض كلما اتفقت األطراف املتعاقدة على ذل .
مادة ()5
تعمل جلنة املفاوضات كهداة لتحقيق:
أ  -تبةادل املعلومةةات عةةن التعريفةة اجلمركيةةة الةةيت يطبقهةةا كةل طةةرف علةةى التجةارة اللنائيةةة والتجةةارة مةةع
األطراف األررى وكذل

عن سياساتهم التجارية.

ب  -بتبادل املعلومات بشهن :النفاذ إىل األسواق ،اإلجراءات اجلمركية وغةة اجلمركيةة ،إجةراءات الصةحة
والصحة النباتية ،املواصفات الفنية ،قواعد املنشةه ،اإلجةراءات الوقائيةة ،مكافحةة اإلغةراق واإلجةراءات
التعويضية ،والنظم اجلمركية اخلاصة وتسوية املنازعات ضمن مسائل أررى.
ت  -حتديد واقرتاح إجةراءات حتقيةق األهةداف اةةددة يف املةادة ( ،)0مبةا يف ذلة

املتعلقةة بتسةهيل

التجارة.
 وضع معاية للتفاوض على منطقة جتارة حرة بو جتمع املةكسور و مجهورية مصر العربية.ج  -التفةةاوض بشةةهن اتفةةاق إلقامةةة منطقةةة جتةةارة حةةرة بةةو جتمةةع املةكسةةور ومجهوريةةة مصةةر العربيةةة طبقةةا
للمعاية املتفق عليها.
ح  -تنفيذ املها األررى اليت حتددها األطراف املتعاقدة.
مادة ()4
ومن أجل توسةيع املعرفةة املتبادلةة عةن فةرت التجةارة واالسةتلمار لكةال الطةرفو ،تقةو األطةراف املتعاقةدة
بزيادة أنشطة تنمية التجارة ملل إقامة احللقات النقاشية ،البعلات التجارية ،املعارض ،الندوات ،واألسواق.
مادة ()1
تعمل األطراف املتعاقدة على تعز يةز تنميةة األنشةطة املشةرتكة والةيت تهةدف إىل تنفيةذ مشةروعات التعةاون يف
اجملاالت الزراعية والصناعية ضمن واالت أررى من رةالل تبةادل املعلومةات ،بةرامج التةدريب ،والبعلةات
الفنية.
مادة ()9
تعمل األطراف املتعاقدة على زيادة توسيع وتنويع جتارة اخلدمات فيما بيةنهم بالطريقةة الةيت حتةددها جلنةة
التفاوض وطبقا لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات (جات ).
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مادة ()1
توافةةق األطةةراف املتعاقةةدة علةةى التعةةاون يف تنميةةة عالقةةات أوثةةق بةةو مؤسسةةاتها املعنيةةة يف وةةاالت صةةحة
النبات واحليوان ،املواصفات القياسية ،سالمة الغذاء ،االعرتاف املتبادل بإجراءات الصةحة والصةحة النباتيةة،
من رالل االتفاقات املتعلقة بهذه املوضوعات طبقا للمعاية الدولية ذات الصلة.
مادة ()91
 .9يدرل هذا االتفاق حيز النفاذ بعد مرور ثالثو يوما من قيا األطراف املتعاقدة رمسيا باإلرطار ،كتابة
وعحل القنوات الدبلوماسية بإكمال اإلجراءات الدارلية الالزمة.
 .1يسرى هذا االتفاق ملدة ثال

سنوات ،و دد تلقائيا ما ا يقرر احد األطراف املتعاقدة التقد بإرطار

كتابي عحل القنوات الدبلوماسية عد جتديده .و ب أن يت ذ هذا القرار قبل ثالثو يوما من انقضاء
مدة اللال

سنوات .وينتهي العمل باالتفاقية بعد ستة أشهر من تارييف اإلرطار.

 .3ألغراض املادة ( )33فقرة  ،3تكون حكومة باراجواع هي جهة إيداع هذه االتفاقية من جانب
املةكسور.
 .9وللوفاء بوظائف اإليداع املقررة يف املادة ( )33فقرة  ،0تقو حكومة باراجواع بإرطار باقي الدول
أعضاء املريكسور بتارييف درول هذا االتفاق حيز النفاذ.
مادة ()99
ميكةةن تعةةديل هةةذه االتفاقيةةة مبوافقةةة األطةةراف املتعاقةةدة عةةن طريةةق تبةةادل اإلرطةةارات عةةحل القنةةوات
الدبلوماسية.
حةةرر يف مدينةةة ،.............مجهوريةةة ،.........يف يةةو  ..........مةةن نسةة تو باللغةةات األسةةبانية ،الحلتغاليةةة،
اإلجنليزيةةة ،العربيةةة ومجيةةع النصةةوت دةةا ذات احلجيةةة .وفةةى حالةةة أع رةةالف يف التفسةةة يعتةةد بةةالنص
االجنليزى.
عن حكومة مجهورية مصر العربية
عن حكومة مجهورية االرجنتو
عن حكومة مجهورية الحلازيل الفيدرالية
عن حكومة مجهورية باراجواى
عن حكومة مجهورية باراجواى
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فهرس املوضوعات
- 3تعريف التجارة الدولية
- 8مقدمة تارخيية
 احلرب العاملية األوىل
 الكساد العظيم
 احلرب العاملية اللانية
- 0البناء املؤسسي للعاا اجلديد بعد احلرب العاملية اللانية
 منظمة األمم املتحدة
 البن

الدولي

 صندوق النقد الدولي
 منظمة اجلمارك العاملية
 منظمة التجارة العاملية
- 1الطريق إلي اجلات
 نص بروتوكول مراكه إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العاملية
 مبادئ منظمة التجارة العاملية
 نطاق عمل منظمة التجارة العاملية اإلتفاقيات املتضمنة يف مالحق اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
3111
 .3االتفاقية العامة بشهن التعريفات والتجارة  : 3111وتتضمن :
 .aاإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3116
 .bبروتوكول مراكه املتضمن جداول التنازالت التعريفية
 )3إتفاق بشهن الزراعة
 )8إتفاق بشهن تطبيق تدابة الصحة والصحة النباتية
 )0إتفاق بشهن املنسوجات واملالب
 )1إتفاق بشهن القيود الفنية أما التجارة
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" )4اتفاقية مكافحة اإلغراق والرسو التعويضية" اتفاق تنفيذ املادة السادسة من االتفاقية العامة للتعريفات
والتجارة 3111
 )7إتفاق بشهن تطبيق املادة السابعة من االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 3111التقييم لاغراض اجلمركية
 )6إتفاق بشهن الفحص قبل الشحن
 )1إتفاق بشهن قواعد املنشه
 )1إتفاق بشهن إجراءات تراريص االستةاد
 )33إتفاق بشهن الدعم واإلجراءات التعويضية
 )33إتفاق بشهن الوقاية
 املالحق:
 امللحق ( 3ب) اإلتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات
 امللحق ( 3ج) إتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية
 امللحق اللاني وثيقة تفاهم بشهن القواعد واإلجراءات اليت حتكم تسوية املنازعات
 امللحق اللالث خلية مراجعة السياسة التجارية
 امللحق ( )1اإلتفاقيات التجارية متعددة األطراف  ،وهي :
- 4مفاوضات تسهيل التجارة الدولية
 مفهو ومعين تيسة التجارة الدولية
 داور العمل يف مفاوضات تسهيل التجارة مبنظمة التجارة العاملية
- 7األزمات املالية وأثرها علي التجارة الدولية
 األزمة االقتصادية العاملية يف السبعينيات
 األزمة النقدية العاملية
 األزمة املالية العاملية (أزمة الرهن العقارع) 8331
- 6نظرة علي بعض االتفاقيات التجارية الدولية والتكتالت االقتصادية
 التكتالت االقتصادية
 نظرة علي بعض اإلتفاقيات اإلقليمية واللنائية
 أوالً  :أوال إتفاقية تيسة وتنمية التبادل التجارع بو الدول العربية
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 ثانيا  :إتفاقيةة أغةادير
 ثاللاً :إتفاقية الكوميسا
 رابعاً :بروتوكول املناطق الصناعية املؤهلة الكويةةةةةةةةةةةةةز

 رامساً :االتفاقية التجارية واجلمركيةةةة بةةو مجهورية مصر العربية وليبيا
 سادس ًا :منطقة التجارة احلرة العربية الكحلى
 سابعاً :إتفاق الشراكة املصرية األوروبية
 ثامناً :إتفاق التجارة احلرة بو مصر ودول االفتا ()The European Free Trade Association

املراجع
 .3حول التجارة الدولية وجهود حتريرها ،وحول اتفاق هافانا وميالد اجلات وتطورها إىل إنشاء منظمة التجارة
الدولية  .. -:أ .عبد احلكيم الرفاعي
 .8السياسات اجلمركية الدولية والتكتالت االقتصادية ،اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،
القاهرة 3167
 .0األمم املتحدة  -مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  -اعمال الدورة السابعة  -ولد  0جنيف ،3116
نيويورك 3111
 ، .1منظمة التجارة العاملية ،عبد الناصر نزال ،عمان 3111
 .4موسوعة القانون وتقنية املعلومات ،الكتاب اخلام

 ،دليل اتفاقيات التجارة الدولية ومشروعات االستلمار

املعلوماتي ،احتاد املصارف العربية 8338 ،بةوت
 .7االثار اةتملة ملنظمة التجارة العاملية على التجارة اخلارجية للدول النامية ،أ .فضل علي ملنى ،مكتبة
مدبولي  ،8333 ،القاهرة .
 .6العوملة املالية :االقتصاد السياسي للرأمسال املالي الدولي ،أ  .رمزع زكي ،دار املستقبل العربي ،الطبعة
األوىل 3111
 .1التقرير االقتصادع العربي املوحد -سبتمحل 8333
 .1النظا االقتصادع العاملي اجلديد وخفاق املستقبلية بعد أحدا

 11سبتمحل  ..عبد املطلب عبد احلميد،

 .33التكتالت االقتصادية بو التنظة والتطبيق ،سامي عفيفي حامت ،جامعة حلوان ،القاهرة2003،
 .33تطوير األداء اجلمركى واتفاقيات التجارة العاملية :أمللة عربية خمتارة ..الناشر املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية  ،8337املؤلف :وموعة من اخلحلاء
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 .38إطار عمل منظمة اجلمارك العاملية – امللحق اللاني  -الشراكة بو اإلدارات اجلمركية وقطاعات األعمال
 .30التجارة الدولية ..األستاذ  /دمد سيد عابد ،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع.8333 ،
 .31السياسات الدولية يف املالية العامة ..األستاذ  /يون

أمحد البطريق ،الدار اجلامعية للنشر و التوزيع ..

 .34التمويل الدولي والعمليات املصرفية الدولية ..األستاذ  /غازع عبد الرزاق النقاش ،دار وائل للنشر.3117 ،
 .37األسواق النقدية واملالية( ،البورصات ومشكالتها يف عاا النقد و املال) ..األستاذ مروان عطوان ،،مركز
اإلسكندرية للكتاب.1993 ،
 .36صندوق النقد الدولي ،و قضية اإلصالح اإلقتصادع و املالي ..األستاذة  /مسةة إبراهيم أيوب ،مركز
اإلسكندرية للكتاب.2000 ،
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