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پیش گفتار چاپ اول

موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت )گات( در سـال 1947 بـا هدف افزایش تجـارت بین المللی از طریق 
کـرات متعـددی در چارچـوب ایـن موافقت نامـه صـورت  کنـون مذا گردیـد. تا حـذف موانـع تجـاری منعقـد 

یادی در گسـترش تجارت جهانی داشـته است. ردهای ز گرفته که دسـتاو
آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از هفت سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 

یل 1994( طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولت های عضو امضا شد. 26 فروردین 1373 )15 آور
کراتی گات برای حذف موانع تجاری است  ر اروگوئه یکی از مجادله برانگیزترین ادوار مذا سند نهایی دو
رزی،  کشاو فکری،  مالکیت  حقوق  تجاری  جنبه های  خدمت،  تجارت  چون  جدیدی  حیطه های  که 
سازمان  سند،  این  امضای  با  در بر می گیرد.  نیز  را  سرمایه گذاری  تجاری  ضوابط  و  ک  پوشا و  منسوجات 
کلیه موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها  که بر اجرای  جهانی تجارت، به عنوان نهادی جدید تأسیس می شود 

کاًل نظام تجاری چندجانبه نظارت خواهد داشت. ر اروگوئه و  کرات دو و تصمیمات توافق شده در مذا
کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند  با توجه به اینکه تا
و پس از تکمیل سازمان جهانی تجارت از ابتدای سال 1995 این سازمان عماًل در موقعیتی قرار خواهد 
گاهی  گرفت که بر تمام جنبه های بازرگانی بین المللی، اعم از کاالیی و غیرکاالیی، نظارت خواهد داشت، آ
سیاست گذاری های  بر  مناسبی  تأثیر  می تواند  اروگوئه  ر  دو نهایی  سند  از جمله  منعقده  اصلی  اسناد  از 
که ترجمه  گرفته شد  یژه در جهت توسعه صادرات، داشته باشد. لذا تصمیم  کشور، به و تجارت خارجی 
کشور قرار بگیرد. در این راستا،  یژه دست اندرکاران بازرگانی خارجی  این اسناد در اختیار مسئوالن و به و
ابتدا متن موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 در سال 1371 ترجمه و منتشر شد. به دنبال آن ترجمه 
ر اروگوئه آغاز  یس )1991( سند نهایی دو کار با پیش نو گرفت و  کار مؤسسه قرار  ر اروگوئه در برنامه  اسناد دو
ترجمه  نهایی،  از امضای  گردید. پس  به صورت محدود در سال 1372 منتشر  آن  از  که بخش هایی  شد 
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موافقت نامه های اصلی آن آغاز شد و در طول نیمه نخست سال جاری، تمام این موافقت نامه همراه با 
گرفتند. اینک  ضمایم و پیوست های مربوط طی مجلدات مستقل منتشر شدند و در اختیار مسئوالن قرار 

ر اروگوئه، به شکلی پیراسته تر، ارائه می گردد. کل سند نهایی دو ترجمه 
یرایش فنی این  رگوئه را آقای مسعود طارم سری انجام داده اند و و ر او ترجمه بخش اعظم سند نهایی دو
برعهده آقای دکتر محمدرضا رفعتی بوده است. ضمنًا آقای حمیدرضا اشرف زاده با ترجمه سه  بخش نیز 
رزی، اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و حفاظت ها، آقای بهرام مستقیمی  موافقت نامه کشاو
موافقت نامه  ترجمه  با  فاضل  ماندانا  خانم  و   1994 گات   7 ماده  اجرای  به  راجع  موافقت نامه  ترجمه  با 
یرایش فنی موافقت نامه های مذکور نیز  ک در ترجمه سند نهایی مشارکت داشته اند. و منسوجات و پوشا

برعهده مترجم اصلی این سند بوده است.
نیز سرعت در ترجمه، امکان  و  که به علت پیچیده و تخصصی بودن متن  در خاتمه متذکر می شود 
که  گرفته نشده باشد  که در برخی موارد در انتخاب دقیق معادل های فارسی تمامی جوانب در نظر  دارد 

یم خوانندگان محترم ما را با راهنمایی های خود در چاپ های بعدی یاری فرمایند. امیدوار

مؤسسـه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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گذشـت بیـش از یـک دهـه از زمـان تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت شـمار اعضـای آن بـه 150 دولت  بـا 
نیـز  ایـران  از جملـه  و  دولـت   28 و  دارنـد  اختیـار  در  را  جهانـی  تجـارت  درصـد   95 از  بیـش  کـه  رسـیده 
ی قواعـد و شـمار اعضـای  گسـترش قلمـرو بـه مـوازات  گرفته انـد.  قـرار  ایـن سـازمان  یـت  در مسـیر عضو
سـازمان، نقـش و تأثیـر کشـورهای در حال توسـعه نیـز در ایـن سـازمان تحولـی شـگرف یافتـه اسـت تـا آنجا 
ر توسـعه نـام  ر اروگوئـه آغـاز شـده، دو کـه هفـت سـال پـس از پایـان دو کـرات تجـاری  ر جدیـد مذا  کـه دو

گرفته اسـت.
برگیرنده  گات به دست آمد در کراتی  که در پایان آخرین و طوالنی ترین ادوار مذا ر اروگوئه  سند نهایی دو
ر جدید  که دو زمانی  تا  و  آن می باشد  تأسیس  بدو  در  بر سازمان جهانی تجارت  کم  قواعد حا و  مقررات 
سازمان  اصلی  سند  همچنان  است  نینجامیده  جدیدی  موافقت نامه های  انعقاد  به  تجاری  کرات  مذا

جهانی تجارت محسوب می شود.
این سند نخستین بار با همت جمعی از صاحب نظران و کارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
کوتاه ترجمه و به شکل مطلوبی مقارن با آغاز به کار سازمان جهانی تجارت در دی ماه  بازرگانی در مدتی 
که  1373 انتشار یافت. با پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384 
با قوانین و مقررات سازمان  کشور  کرات الحاق جهت منطبق ساختن مقررات تجاری  به منزله آغاز مذا
گرفته  قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش  سازمان  این  بر  کم  حا قواعد  شناخت  می باشد،  تجارت  جهانی 
بود،  ری  ضرو آن  چاپ  تجدید  و  رسیده  اتمام  به  سند  این  اول  چاپ  نسخ  مجموعه  که  آنجا  از  است. 
یرایشی دقیق تر از این  پیشنهاد دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری جمهوری اسالمی ایران جهت انجام و
یت را  گرفت. دفتر نمایندگی تام االختیار تجاری این مأمور کاستی های آن مورد استقبال قرار  سند و رفع 

با انجام اقداماتی از جمله موارد ذیل به انجام رسانید:
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راستا  این  در  آمد.  به عمل  انگلیسی  متن  با  آن  تطبیق  و  نهایی  سند  متن  یرایش  و و  بازخوانی  الف( 
اصطالحات  برای  نیز  مناسب تری  فارسی  معادل های  الزم،  اصالحات  اعمال  و  ترجمه  بینی  باز ضمن 

گردید. انتخاب و اغالط حروف چینی برطرف 
که به علت اهمیت موضوع و تکمیل اسناد  کتاب بخش هایی ملحوظ نشده بود  ب( در چاپ اول 
 ،1947 )گات(  تجارت  و  تعرفه  عمومی  موافقت نامه  شامل  که  گردید  اضافه  چاپ  این  در  مربوطه 
و  تصمیمات  از  برخی  و  غیرنظامی  هواپیماهای  تجارت  موافقت نامه  دولتی،  تدارکات  موافقت نامه 

ر اروگوئه تا تأسیس سازمان جهانی تجارت می شود. یران در فاصله پایان دو ز اعالمیه های و
از این اضافات صرفًا متن موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( 1947 و پیوست های آن و نیز 
به همان نحو در  آن ها  به درج  که نسبت  بود  رده شده  آو انگلیسی1  یران، در نسخه مرجع  ز و تصمیمات 
گردید. اما متن موافقت نامه تدارکات دولتی و موافقت نامه تجارت هواپیماهای  برگردان فارسی مبادرت 
که این موارد در ترجمه فارسی در  گات در نسخه مرجع نیامده بود  غیرنظامی و نیز پروتکل اجرای موقت 
انتهای متن  در  نیز  و  نهایی  موافقت نامه های میان چند طرف در ضمیمه 4 سند  برای  تعبیه شده  محل 

گردید. گات 1947 ملحوظ 
آن  تمامی ضمایم  و   1947 تجارت )گات(  و  تعرفه  موافقت نامه عمومی  ترجمه  که  ذکر است  شایان 
کتاب آشنایی با موافقت نامه عمومی تعرفه و  ترجمه جناب آقای مسعود طارم سری مندرج در ضمیمه 
تجارت )گات( و بررسی تبعات الحاق جمهوری اسالمی ایران به آن که در آذرماه 1372 توسط مؤسسه 
گردید می باشد. ترجمه موافقت نامه تدارکات دولتی توسط آقای  مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر 
ابوالقاسم بینات، ترجمه موافقت نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی توسط خانم میترا نصیری و ترجمه 
یران توسط آقای امیرهوشنگ فتحی زاده، خانم غزاله دژم خوی و  ز از تصمیمات و اعالمیه های و برخی 

گرفته است. آقای فرزاد مرادپور صورت 
انجام  به  تجاری  تام االختیار  نمایندگی  دفتر  کارشناسان  جمع  توسط  موافقت نامه ها  کلیه  یرایش  و
یرایش  بینی و و باز و  را برعهده داشته اند  کار  کل  آقای امیرهوشنگ فتحی زاده مسئولیت  رسیده است. 
دکتر  آقایان  و  است  یافته  انجام  ایشان  جدیت  و  اهتمام  به  الزم  هماهنگی های  اعمال  و  متون  تمامی 

کار را عهده دار بوده اند. یرایش نهایی  بینی و و رفعتی و طارم سری باز
کم بر این سازمان در بدو تأسیس  ری است که مجموعه حاضر، شامل قواعد اصلی حا ذکر این نکته ضرو

1. World Trade Organization, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trad 
Negotiations (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
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یعنی سال 1995 می باشد و شامل تصمیمات و مصوبات متخذه پس از آن نمی گردد. از جمله این موارد اعالمیه 
ری اطالعات و نیز نتایج  یران در نشست سنگاپور در دسامبر 1996 در خصوص تجارت محصوالت فناو وز
 مذاکرات تمدیدیافته خدمات در گسترش تعهدات دسترسی به بازار برخی اعضا طی سال های 97ــ 1995 
که در قالب موافقت نامه های تکمیلی موسوم به پروتکل های 2 و 5 )خدمات مالی(، 3 )جابه جایی  است 

اشخاص حقیقی( و 4 )مخابرات پایه( منضم به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات گردید.
که متن سند نهایی در آن  گذشته، تنها موردی  در عین حال با توجه به تغییرات به وجودآمده طی دهه 
گرفته است به اصالح موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری در دسامبر  مورد اصالح قرار 
که  گردید  که طی آن ماده 31 مکرر و یک ضمیمه و پیوست آن به موافقت نامه افزوده  2005 مربوط می شود 

این اصالح در متن اعمال شده است.
و  مهم  سند  این  حاضر  چاپ  و  نخست  چاپ  تهیه  در  که  همکارانی  کلیه  از  است  الزم  خاتمه  در 
بنیادین تجارت بین الملل مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی نموده، برای همگان آرزوی توفیق نماییم.

مؤسسـه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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کشـور دیگـر از جملـه ایـران هـم در صـف الحـاق بـه  کنـون سـازمان جهانـی تجـارت 164 عضـو دارد و 22  ا
کـه  اهمیـت آن سـازمان و نظـام حقوقـی آن اسـت  یـت نشـان گر  آن سـازمان قـرار دارنـد. ایـن گسـتردگی عضو
ر اروگوئه به عنوان  ر اروگوئه تبلور یافته اسـت. کتاب حاضر ترجمه سـند نهایی دو عمدتًا در سـند نهایی دو
یران آن  ز اساسـی ترین سـند سـازمان جهانـی تجـارت شـامل موافقت نامه هـا و تصمیمـات و اعالمیه هـای و
سـازمان تا زمان تأسـیس آن در سـال 1995 می باشـد. ترجمه بخش عمده سـند مذکور در چاپ اول کتاب 
حاضر در سال 1373 منتشر شد. در چاپ دوم کتاب، عالوه بر تکمیل بخش های باقیمانده سند نهایی 
ر اروگوئـه، ترجمـه اصالحیـه موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری )تریپس( مصوب 6  دو
یر افزوده شـده اند که  دسـامبر 2005 نیز اضافه شـد. در جدیدترین چاپ انگلیسـی کتاب حاضر1 نیز اسـناد ز
یر توسـط آقای  رده شـده اسـت )شـایان ذکر اسـت که ترجمه اسـناد ز ترجمه آن ها در چاپ فارسـی حاضر آو

گرفته اسـت(: وحید بزرگی انجام 
کـه طبـق پروتـکل اصـالح موافقت نامـه تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت  1. موافقت نامـه تسـهیل تجـاری 
یـه 2017  مصـوب 27 نوامبـر 2014 در انتهـای ضمیمـه 1)الـف( موافقت نامـه اخیـر گنجانـده و در 22 فور

نیز برای کلیه اعضای سـازمان جهانی تجارت الزم االجرا شـده اسـت؛
یب و در 6  که طبق پروتکل مورخ 30 مارس 2012 تصو 2. نسخه اصالح شده موافقت نامه تدارکات دولتی 

یل 2014 برای طرف های آن الزم االجرا شـده اسـت؛ و ر آو
3. تصمیـم مـورخ 28 نوامبـر 1979 بـا عنـوان »رفتـار متفـاوت و مطلوب تـر، رفتـار متقابل و مشـارکت کامل تر 
کان به عنوان یکی از تصمیمات  کشـورهای درحال توسـعه« )معروف به »شـرط توانمندسـازی«( که کما

طرف های متعاهد، جزئی از گات 1994 محسـوب می شـود.

1. World Trade Organization, The WTO Agreements: The Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization and its Annexes (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
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ییه 2017 شورای عمومی )WT/L/1014(، در ضمیمه 3 موافقت نامه  سرانجام، طبق تصمیم مورخ 26 ژو

تأسیس سازمان جهانی تجارت در مورد سازوکار بررسی خط مشی تجاری، اصالحی در بند 2 ذیل عنوان 
که در چاپ فارسی حاضر ِاعمال شده است: گرفته  یر صورت  یه های بررسی« به شرح ز »ج. رو

1. عبارت »هر دو سـال« در جمله سـوم به عبارت »هر سـه سـال« تبدیل شـده است؛
2. عبارت »هر چهار سـال« در جمله چهارم به عبارت »هر پنج سـال« تبدیل شـده اسـت؛ و
3. عبارت »هر شـش سـال« در جمله پنجم به عبارت »هر هفت سـال« تبدیل شـده اسـت.
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کش اعالمیه 15 آوریل 1994 مرا

یران، ز و
ر اروگوئـه  کـرات تجـاری چندجانبـه دو پایـی شـرکت کننده در مذا کـه نماینـدگان 124 دولـت و جوامـع ارو
کـش  کـه در ]شـهر[ مرا یـران  ز کـرات تجـاری در سـطح و کمیتـه مذا می باشـند بـه مناسـبت جلسـه نهایـی 

یل 1994برگزار شـد، ر ]کشـور[ مغرب از 12 تا 15 آو
کرات  آغاز مذا اروگوئه در 20 سپتامبر 1986 جهت  پونتادل ایسته  که در  یران  ز و با شناسایی اعالمیه 

یب رسید، ر اروگوئه به تصو تجاری چندجانبه دو
به ترتیب در  که  بلژیک  بروکسل  و  کانادا  یران در مونترال  ز و از جلسات  با شناسایی پیشرفت حاصله 

دسامبر 1988 و 1990 برگزار شده،
کرات اساسًا در 15 دسامبر 1994 به پایان رسیده، با توجه به اینکه مذا

تجاری  نظام  در  اقتصادهای شان  از طریق مشارکت  اروگوئه  ر  دو موفقیت  براساس  تا  گرفتند  تصمیم 
ر اروگوئه، جهانی، سیاست های مبتنی بر بازار آزاد و تعهدات معین شده در موافقت نامه ها و تصمیمات دو

یب نمایند: ز به شرح ذیل تصو امرو

اعالمیه
یت  که به اعتقاد ایشان اقتصاد جهانی را تقو ر ]اروگوئه[  یخی حاصله از دو رد تار یران نسبت به دستاو ز 1. و
نموده و منجر به تجارت بیشـتر، سـرمایه گذاری، اشـتغال و ارتقاء درآمد در سرتاسـر جهان گشـته احترام 

گذاشـته و خصوصًا از موارد ذیل اسـتقبال می نمایند:
که ایشان برای هدایت تجارت بین الملل از جمله سازوکار حل -  نظام حقوقی شفاف تر و قوی تری 

اختالف مؤثر و قابل اتکا اتخاذ نموده اند،
که سبب بازشدن -  کاالیی  گسترده تر شدن موافقت نامه های  کاهش جهانی 40 درصد تعرفه ها و 

ارائه  تعرفه ای  تعهدات  بیشتر  پیشرفت  با  که  امنیت  و  قابلیت پیش بینی  افزایش  و  گردیده  بازار 
می گردد، و
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ایجاد چارچوب برای نظامات چندجانبه برای تجارت خدمات و حمایت از جنبه های تجاری - 
خصوص  در  چندجانبه  تجاری  مقررات  بر  مجدد  کید  تأ همچنین  و  فکری  مالکیت  حقوق 

ک، رزی، منسوجات و پوشا کشاو
کـه تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت، فضـای جدیـدی را در همکاری هـای  کیـد می نماینـد  یـران تأ ز 2. و
کـه منعکس کننـده تمایلـی وسـیع در اجـرای نظـام تجـاری چندجانبـه  اقتصـادی جهانـی در پـی داشـته 
قصـد  کـه  می نماینـد  تصریـح  یـران  ز و می باشـد.  مردمان شـان  منفعـت  و  رفـاه  بـرای  منصفانه تـر  و  بازتـر 
کـه آزادسـازی تجـاری و  مقاومـت در مقابـل همـه فشـارهای حمایت گرایانـه را دارنـد. ایشـان معتقدنـد 
ر اروگوئـه حاصـل گردیـد منجـر بـه محیـط تجـاری جهانی بازتر و وسـیع تری  قواعـد مسـتحکمی کـه در دو
یران متعهد می گردند تا الزم االجرا شدن سازمان جهانی تجارت هیچ گونه اقدام تجاری  ز خواهد شد. و
ر اروگوئـه یـا اجـرای آن هـا  کـرات تجـاری دو کـه مسـتلزم سسـتی و یـا معکوس شـدن نتایـج حاصلـه از مذا

گـردد اتخاذ ننمایند،
یـران تأییـد می نماینـد کـه تـالش خود را برای یکپارچگی جهانی در سیاسـت های مربوط به تجارت،  ز 3. و
پـول و زمینه هـای مالـی کـه شـامل همـکاری میـان سـازمان جهانی تجـارت، صنـدوق بین المللی پول و 

بانک جهانی در راسـتای همین هدف می باشـد بیشـتر نمایند.
کـرات تجـاری چندجانبـه  ر اروگوئـه بسـیار بیشـتر از ادوار مذا کـه مشـارکت در دو یـران از ایـن حقیقـت  ز 4. و
کشـورهای در حال توسـعه در آن اسـتقبال می نماینـد.  قبلـی بـوده و خصوصـًا از نقـش فعـال قابل توجـه 
یخی به سـوی مشـارکت در تجـارت جهانی یکپارچه تر می باشـد.  ایـن امـر نشـان گر برداشـتن یـک قـدم تار
اقدامـات مهمـی در  بـود  یـان  کـرات در جر ایـن مذا کـه  زمانـی  کـه در  توجـه دارنـد  ایـن نکتـه  بـه  یـران  ز و
راسـتای اصالحات اقتصادی و آزادسـازی تجاری اختیاری در بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه و 

یزی متمرکز داشـته اند به اجرا درآمده بود. کشـورهایی که سـابقًا اقتصادهای با برنامه ر
بردارنـده اعطـا رفتـار متفـاوت و مطلوب تـر  کـرات در کـه نتایـج حاصلـه از مذا یـران تأییـد می نماینـد  ز 5. و
کمتریـن درجـه  کشـورهای در  یـژه  کشـورهای در حال توسـعه از جملـه توجـه خـاص به موقعیـت و بـرای 
درجـه  کمتریـن  در  کشـورهای  بـرای  مقـررات  ایـن  اجـراء  اهمیـت  بـر  یـران  ز و می باشـد.  توسـعه یافتگی 
ر  توسـعه یافتگی واقـف بـوده و قصدشـان را بـرای تـداوم کمـک و تسـهیل گسـترش تجـارت حاصلـه از دو
]اروگوئـه[ را بـر کشـورهای در کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی و همچنیـن بر کشـورهای واردکننده خالص 
مـواد غذایـی بـا هـدف اعمـال اقدامـات مثبـت بـه منظـور توانمندنمـودن آن هـا در دسـتیابی بـه اهـداف 
یـت توانایی گات و سـازمان جهانی  رت تقو یـران بـر ضرو ز توسعه ای شـان به طـور منظـم بررسـی نماینـد. و
ردن کمک های فنی بیشـتر در زمینه های مربوط به رقابت و خصوصًا ارائه بیشـتر آن  تجارت در فراهم آو

نسـبت به کشـورهای در کمترین درجه توسـعه یافتگی وقوف دارند.
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یب  ر اروگوئه و تصو کرات تجـاری چندجانبـه دو برگیرنـده نتایج مذا کـه در یـران امضـای سـند نهایـی  ز 6. و
یـران کـه ناظـر بـر گـذار از گات به سـازمان جهانی تجارت می باشـند را اعـالم می نمایند.  ز تصمیمـات و
ایشـان خصوصـًا کمیتـه ای مقدماتـی برای الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانـی تجارت ایجاد 
موافقت نامـه سـازمان  یـب  بـرای تصو را  ری  مراحـل ضـرو تمامـی  تـا  را متعهـد می نماینـد  نمـوده، خـود 
یه 1995 و یـا در اولین زمان ممکن  جهانـی تجـارت تکمیـل نماینـد تـا اینکـه ایـن موافقت نامه از اول ژانو
یسـت  یـران تصمیمـی نیـز در خصـوص تجـارت و محیط ز ز گـردد. مضافـًا اینکـه و بعـد از آن الزم االجـرا 

اتخاذ نموده اند.
یـش را نسـبت بـه عالی جنـاب ملک حسـن دوم بـه  جهـت مشـارکت  یـران مراتـب تشـکر و سـپاس خو ز 7. و
یران و به دولت ایشـان و مردم مغرب به خاطر مهمان نوازی  ز شـخصی ایشـان در موفقیت این نشسـت و
یـران  ز گرم شـان و ترتیـب ایـن سـازمان دهی عالـی ابـراز می دارنـد. در حقیقـت برگـزاری نشسـت پایانـی و
کـش دلیلـی مضاعـف بـر تعهـد مغـرب نسـبت بـه نظـام تجـاری جهانـی بـاز و نهایـت  ر اروگوئـه در مرا دو

یکپارچگی با اقتصاد جهانی می باشـد.
یـران  ز یـب و امضـای سـند نهایـی و مفتوح بـودن قبولـی موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، و 8. بـا تصو
ر اروگوئـه رسـمًا خاتمـه یافتـه  گردیـده و دو کـرات تجـاری تکمیـل  کمیتـه مذا کار  کـه  اعـالم می نماینـد 

است.





سند نهایی
کرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه دربرگیرنده نتایج مذا

اسـت  شـده  تشـکیل  اروگوئـه  ر  دو چندجانبـه  تجـاری  کـرات  مذا ختـم  منظـور  بـه  کـه  جلسـه ای  در   .1

کرات تجاری موافقت می کنند که  پایی، به عنوان اعضـای کمیته مذا نماینـدگان دولت هـا و جوامـع ارو

موافقت نامـه تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت )کـه در ایـن سـند نهایـی به عنـوان »موافقت نامه سـازمان 

یـران و تفاهم نامـه راجع بـه تعهدات در  ز جهانـی تجـارت« خوانـده می شـود(، اعالمیه هـا و تصمیمـات و

کرات شـان بـوده و جزء الینفک  برگیرنده نتایج مذا مـورد خدمـات مالـی، بـه شـرح منضم به این سـند، در

این سـند نهایی را تشـکیل می دهد.

2. نماینـدگان با امضای سـند نهایـی حاضر موافقت می کنند که:

)الف( موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی مقامات ذی صالح مربوط خود، به منظور 

یه های خود، به نحو مقتضی تسـلیم کنند؛ و یـب موافقت نامـه مزبـور طبق رو تصو

یران را قبول کنند. ز )ب( اعالمیه هـا و تصمیمـات و

3. نمایندگان در مورد مطلوبیت قبولی موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت توسـط تمام شـرکت کنندگان 

ر اروگوئه )که از این پس به عنوان »شرکت کنندگان« خوانده می شود(  کرات تجاری چندجانبه دو در مذا

یـران طبـق  ز یـه 1995 یـا در اسـرع وقـت پـس از آن، توافـق دارنـد. و بـه منظـور الزم االجـرا شـدن آن در 1 ژانو

کثـر تـا اواخـر 1994، بـرای تصمیم گیری راجـع به اجرای  یـران پونتـادل ایسـته، حدا ز بنـد پایانـی اعالمیـه و

بین المللی نتایج مزبور، از جمله تعیین زمان برای الزم االجرا شـدن آن ها، تشـکیل جلسـه خواهند داد.

جهـت  کل،  یـک  به عنـوان  تجـارت  جهانـی  سـازمان  موافقت نامـه  کـه  می کننـد  موافقـت  نماینـدگان   .4
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قبولـی از طریـق امضـا یـا به گونـه ای دیگـر، بـرای تمـام شـرکت کنندگان طبـق مـاده 14 آن مفتـوح باشـد. 
یـت همه اعضای  قبولـی و الزم االجـرا شـدن موافقت نامه هـای تجـاری میان چند طـرف ]بدون الزام عضو
ایـن  از  گات[ منـدرج در ضمیمـه 4 موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، مشـمول مقـررات هریـک 

موافقت نامه هـای تجـاری میان چند طرف خواهد بود.
5. قبل از قبول موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، شرکت کنندگانی که طرف های متعاهد موافقت نامه 
کراتـی را بـرای الحـاق خـود بـه موافقت نامـه عمومـی بـه  عمومـی تعرفـه و تجـارت نیسـتند ابتـدا بایـد مذا
یخ سـند  انجـام برسـانند و به صـورت طرف هـای متعاهـد آن درآینـد. در مـورد شـرکت کنندگانی کـه تـا تار
نهایی طرف های متعاهد موافقت نامه عمومی نیسـتند، جداول جنبه قطعی ندارد و متعاقبًا به منظور 

الحاق آن ها به موافقت نامه عمومی و قبول موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت تکمیل خواهد شـد.
6. ایـن سـند نهایـی و متـون منضـم به آن نزد مدیرکل جهت طرف هـای متعاهد موافقت نامه عمومی تعرفه و 
تجـارت سـپرده خواهـد شـد کـه وی فـورًا نسـخه ای مصدق از آن را بـرای هریک از شـرکت کنندگان تهیه 

کرد. خواهد 
یل هزار و نهصد و نود و چهار در نسخه ای واحد به زبان های  ر یخ پانزدهم آو منعقده در مراکش به تار

که هریک از این متون معتبر است. انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی 
که جهت امضا می باشد، درج می گردد.[  ]فهرست امضاها در نسخه معاهده مربوط به سند نهایی 



کش مبنی بر تأسیس سازمان جهانی تجارت موافقت  نامه مرا

طرف هـای این موافقت نامه،
با تصدیق اینکه روابط شـان در زمینه تالش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای اسـتانداردهای 
گسـترش تولیـد  یـاد و دایم التزایـد درآمـد واقعـی و تقاضـای مؤثـر،  کامـل و حجـم ز زندگـی، تضمیـن اشـتغال 
و تجـارت کاالهـا و خدمـات ضمـن فراهم کـردن امکانـات اسـتفاده بهینـه از منابـع جهـان منطبـق بـا هـدف 
کار به گونه ای سازگار  یت وسایل انجام این  یست و تقو توسعه پایدار، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط ز

با نیازها و عالیق مربوط شـان در سـطوح مختلف توسـعه اقتصادی باشـد،
یژه کشورهای با کمترین درجه  با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و به و
توسـعه یافتگی، در رشـد تجـارت بین المللـی متناسـب بـا نیازهـای توسـعه اقتصـادی آن هـا، تالش هـای 

مثبتی الزم است،
با هدف  و متقاباًل سودمند  ترتیبات دوجانبه  به  رود  با و این هدف ها  با تمایل به همکاری در تحقق 

کاهش معتنابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، 
موافقت نامه  که  ماندگارتر  و  پایدارتر  یکپارچه،  چندجانبه  تجاری  نظام  یک  ایجاد  عزم  با  بنابراین 
تجاری  کرات  مذا نتایج  کل  و  گذشته  در  تجاری  آزادسازی  تالش های  نتایج  تجارت،  و  تعرفه  عمومی 

بر بگیرد، ر اروگوئه را در چندجانبه دو
مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدف های بنیانی این نظام تجاری چندجانبه،

یر توافق می نمایند: به شرح ز
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ماده 1
تأسیس سازمان 

بدین وسـیله سـازمان جهانی تجارت )که از این پس به عنوان "WTO" خوانده می شـود( تأسـیس می گردد.

ماده 2
حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت 

1. سازمان جهانی تجارت چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص 
مسـائل مربـوط بـه موافقت نامه هـا و اسـناد حقوقـی پیوسـت منـدرج در ضمایـم موافقت نامـه حاضـر، بـه 

رد. وجود می آو
به عنـوان  پـس  ایـن  از  )کـه   3 و   2  ،1 ضمایـم  در  منـدرج  پیوسـت،  حقوقـی  اسـناد  و  موافقت نامه هـا   .2
»موافقت نامه  هـای تجـاری چندجانبـه« خوانـده می شـوند( اجـزاء الینفـک موافقت نامـه حاضـر بـوده و 

ر هسـتند. برای تمام اعضا الزام آو
3. موافقت نامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه 4 )که از این پس به عنوان »موافقت نامه های 
تجـاری میان چند طـرف« خوانـده می شـود( در مـورد اعضایـی که آن هـا را قبول کرده انـد، همچنین جزء 
ر هسـتند. موافقت نامه هـای تجـاری  الـزام آو بـرای اعضـای مزبـور  و  بـوده  الینفـک موافقت نامـه حاضـر 

رند. میان چند طـرف، بـرای اعضایـی کـه آن ها را نپذیرفته انـد، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آو
کـه در ضمیمـه 1 )الـف( مشخص شـده )کـه از ایـن  4. موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت 1994 آنگونـه 
پـس به عنـوان »گات 1994« خوانـده می شـود(، از لحـاظ حقوقـی از موافقت نامه موسـوم بـه موافقت نامه 
یب شـده در پایـان دومیـن  کتبـر 1947، منضـم بـه سـند نهایـی تصو عمومـی تعرفـه و تجـارت مـورخ 30 ا
اجـالس کمیتـه مقدماتـی کنفرانـس تجـارت و اشـتغال ملـل متحـد، بـه ترتیبـی کـه بعدًا اصالح شـده یا 

تعدیل و تغییر یافته اسـت )که از این پس به عنوان »گات 1947« خوانده می شـود(، متمایز می باشـد.

ماده 3
وظایف سازمان جهانی تجارت

و موافقت نامه هـای تجـاری  و عملکـرد موافقت نامـه حاضـر  اجـرا، مدیریـت  1. سـازمان جهانـی تجـارت، 
عملکـرد  و  مدیریـت  اجـرا،  چارچـوب  همچنیـن  و  تسـهیل  را  آن هـا  هدف هـای  پیشـبرد  و  چندجانبـه 
کرد. یت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد  موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو
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کرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چندجانبه  2. سازمان جهانی تجارت مجمعی برای مذا
آن هـا راجـع بـه مسـائل مـورد بحـث در موافقت نامه هـای مذکـور در ضمایـم ایـن موافقت نامـه بـه وجـود 
کرات بیشتر میان اعضایش  رد. سازمان جهانی تجارت همچنین می تواند مجمعی برای مذا خواهد آو
کـه  کراتـی  در خصـوص روابـط تجـاری چندجانبـه آن هـا و چارچوبـی را بـرای اجـرای نتایـج چنیـن مذا

رد. یران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آو ز کنفرانس و ممکن اسـت 
کـم بر حل اختالفات )که از این پس  یه های حا 3. سـازمان جهانـی تجـارت مدیریـت تفاهم نامـه قواعد و رو

به عنـوان "DSU" خوانـده می شـود( مذکـور در ضمیمـه 2 موافقت نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.
 "TPRM" 4. سـازمان جهانی تجارت مدیریت سـازوکار بررسـی خط مشـی تجاری )که از این پس به عنوان

خوانـده می شـود( مذکـور در ضمیمـه 3 موافقت نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.
5. به منظور دسـتیابی به انسـجام بیشـتر در سیاسـت گذاری اقتصادی در سـطح جهانی، سـازمان جهانی 
تجـارت در صـورت اقتضـا، بـا صنـدوق بین المللـی پـول و بانـک بین المللـی ترمیـم و توسـعه ])بانـک 

کرد. جهانی([ و مؤسسـات وابسـته به آن، همکاری خواهد 

ماده 4
ساختار سازمان جهانی تجارت

یـران مرکـب از نماینـدگان همـه اعضـا بـه وجـود خواهـد آمد که حداقل هر دو سـال یک بار  ز 1. کنفرانسـی از و
یـران وظایـف سـازمان جهانـی تجـارت را انجـام خواهـد داد و  ز کنفرانـس و تشـکیل جلسـه خواهـد داد. 
برخـوردار خواهـد  ایـن اختیـار  از  یـران  ز و کنفرانـس  رد.  آو به عمـل خواهـد  را  اقدامـات الزم بدین منظـور 
کـه در صـورت درخواسـت یـک عضـو، تصمیماتـی را در خصـوص همـه مسـائل مطـرح در هریـک از  بـود 
موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه، منطبـق با الزامات خـاص تصمیم گیری در موافقت نامه حاضر و 

موافقت نامـه تجـاری چندجانبه مربوط، اتخاذ کند.
2. شـورای عمومـی مرکـب از نماینـدگان همـه اعضـا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشـکیل جلسـه 
یـران در فاصله میان جلسـات آن برعهده شـورای عمومی خواهد بود.  ز خواهـد داد. وظایـف کنفرانـس و
شـورای عمومـی همچنیـن وظایـف محولـه به موجـب موافقت نامـه حاضـر را انجـام خواهـد داد. شـورای 
یب  کار کمیته های پیش بینی شده در بند 7 را تصو کار خود را تعیین و قواعد آیین  عمومی قواعد آیین 

کرد. خواهد 
اختـالف  حـل  تفاهم نامـه  در  کـه  اختـالف  حـل  رکـن  مسـئولیت های  ایفـای  بـرای  عمومـی  شـورای   .3
پیش بینی شـده اسـت به نحـو مقتضـی حضـور به هـم خواهـد رسـاند. رکـن حـل اختـالف می توانـد رئیس 
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خـود را انتخـاب نمایـد و قواعـد آییـن کاری را کـه بـرای انجـام این مسـئولیت ها الزم تشـخیص می دهد، 
کند. تعیین 

بررسـی  در سـازوکار  کـه  تجـاری  بررسـی خط مشـی  رکـن  ایفـای مسـئولیت های  بـرای  4. شـورای عمومـی 
خط مشـی تجـاری پیش بینی شـده اسـت، به نحـو مقتضـی حضـور به هـم خواهـد رسـاند. رکـن بررسـی 
کـه بـرای انجـام ایـن  کاری را  خط مشـی تجـاری می توانـد رئیـس خـود را انتخـاب نمایـد و قواعـد آییـن 

مسـئولیت ها الزم تشـخیص می دهد، تعیین کند.
5. شـورایی بـرای تجـارت کاال، شـورایی بـرای تجـارت خدمـات و شـورایی بـرای جنبه هـای تجـاری حقـوق 
بـا  کـه  داشـت  خواهنـد  وجـود  می شـود(،  خوانـده   TRIPS به عنـوان  پـس  ایـن  از  )کـه  فکـری  مالکیـت 
هدایـت کلـی شـورای عمومـی فعالیـت خواهنـد کـرد. شـورای تجـارت کاال بـر کارکـرد موافقت نامه هـای 
تجـاری چندجانبـه مذکـور در ضمیمـه 1)الـف( نظارت خواهد کرد. شـورای تجـاری خدمات بر کارکرد 
موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمـات )کـه از ایـن پـس به عنـوان "GATS" خوانـده می شـود(، نظـارت 
خواهد کرد. شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری بر کارکرد موافقت نامه جنبه های تجاری 
حقـوق مالکیـت فکـری )کـه از این پس به عنوان موافقت نامه TRIPS خوانده می شـود(، نظارت خواهد 
کـه موافقت نامه هـای مربـوط و شـورای عمومـی بـه آن هـا محـول می کننـد،  کـرد. ایـن شـوراها وظایفـی را 
یـب شـورای عمومی تعییـن خواهند  انجـام خواهنـد داد. آن هـا قواعـد آییـن کار مربـوط بـه خـود را بـا تصو
یـت در ایـن شـوراها بـرای نماینـدگان همـه اعضا آزاد خواهـد بود. این شـوراها در صورت لزوم  کـرد. عضو

برای انجام وظایف شـان تشـکیل جلسه خواهند داد.
6. شـورای تجـارت کاال، شـورای تجـارت خدمـات و شـورای جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیت فکری در 
یب  کار مربوط به خود را با تصو کرد. ارکان فرعی قواعد آیین  صورت لزوم ارکان فرعی تأسـیس خواهند 

کرد. شـوراهای مربوط به آن ها، تعیین خواهند 
تـراز پرداخت هـا« و »کمیتـه  یـران، »کمیتـه تجـارت و توسـعه«، »کمیتـه محدودیت هـای  ز کنفرانـس و  .7
و  موافقت نامـه حاضـر  به موجـب  وظایـف محولـه  کـه  کـرد  تأسـیس خواهـد  را  اداری«  و  مالـی  بودجـه، 
موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه و هـر گونـه وظایـف دیگـری را کـه شـورای عمومـی بـه آن هـا محـول 
کـه ممکـن  کمیته هـای دیگـری را بـا وظایفـی  یـران[ می توانـد  ز کنـد، انجـام خواهنـد داد، و ]کنفرانـس و
اسـت مقتضـی تشـخیص دهـد، تأسـیس کنـد. کمیتـه تجـارت و توسـعه به عنـوان بخشـی از وظایفـش، 
هرچنـد گاه یک بـار مقـررات خـاص مذکـور در موافقت نامه هـای تجـای چندجانبـه را به نفـع کشـورهای 
کـرد و جهـت اقـدام مقتضـی بـه شـورای عمومـی  عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی بررسـی خواهـد 

یـت در ایـن کمیته ها بـرای نمایندگان همه اعضا آزاد خواهد بود. گـزارش خواهـد داد. عضو
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یت همه اعضای  8. ارکان پیش بینی شـده در موافقت نامه هـای تجـاری میان چند طـرف ]بدون الـزام عضو
انجـام داده و در چارچـوب تشـکیالتی سـازمان  را  ایـن موافقت نامـه  گات[ وظایـف محولـه به موجـب 
جهانـی تجـارت فعالیـت خواهنـد کـرد. ایـن ارکان به طـور مرتـب شـورای عمومـی را از فعالیت های خود 

گاه خواهند نمود. آ

ماده 5
رابطه با سازمان های دیگر

1. شـورای عمومـی بـا سـازمان های بین المللـی دیگـری کـه دارای مسـئولیت های مرتبـط با مسـئولیت های 
رد. سـازمان جهانی تجارت هسـتند، ترتیبات مقتضی را برای همکاری مؤثر فراهم خواهد آو

2. شـورای عمومـی می توانـد بـا سـازمان های غیردولتـی ذی ربـط در مسـائل مرتبـط بـا موضوعـات سـازمان 
رد. جهانـی تجـارت، ترتیبـات مقتضی را برای مشـورت و همکاری فراهم آو

ماده 6
دبیرخانه

1. دبیرخانـه ای بـرای سـازمان جهانـی تجـارت بـه وجـود خواهـد آمـد )از ایـن پـس به عنـوان دبیرخانـه خوانده 
که مدیرکل در رأس آن خواهد بود. می شـود( 

یـران مدیـرکل را منصـوب و مقـررات تعیین کننـده اختیـارات، وظایـف، شـرایط خدمـت و  ز کنفرانـس و  .2
یب خواهد کرد. مـدت تصـدی مدیرکل را تصو

3. مدیـرکل، اعضـای تشـکیالت دبیرخانـه را منصـوب و وظایـف و شـرایط خدمـت آن هـا را طبـق مقـررات 
یران تعیین خواهد کرد. ز مصـوب کنفرانـس و

بـود.  خواهـد  بین المللـی  منحصـرًا  خصوصیتـی  دارای  دبیرخانـه  کارکنـان  و  مدیـرکل  مسـئولیت های   .4
مدیـرکل و کارمنـدان دبیرخانـه در انجـام وظایـف خـود از هیـچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سـازمان 
کـه ممکـن اسـت بـر  کـرد. آن هـا از هـر عملـی  یافـت یـا قبـول نخواهنـد  جهانـی تجـارت، دسـتوراتی را در
یـد. اعضـای سـازمان  رز گـذارد، خـودداری خواهنـد و موقعیت شـان به عنـوان مقـام بین المللـی اثـر سـوء 
محتـرم  را  دبیرخانـه  کارمنـدان  و  مدیـرکل  مسـئولیت های  بین المللـی  خصوصیـت  تجـارت  جهانـی 

خواهند شـمرد و درصدد اعمال نفوذ بر آن ها در انجام وظایف شـان برنخواهد آمد.
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ماده 7
بودجه و سهمیه ها

رد بودجـه سـالیانه و صورت حسـاب مالـی جهانـی تجـارت را بـه »کمیتـه بودجـه، مالـی و  1. مدیـرکل بـرآو
رد بودجه سـالیانه و صورت حسـاب مالی  اداری« ارائـه خواهـد کـرد. »کمیتـه بودجـه، مالـی و اداری« برآو
رد  ارائه شـده توسـط مدیـرکل را بررسـی و راجـع بـه آن هـا توصیه هایـی بـه شـورای عمومـی خواهد کـرد. برآو

یب شـورای عمومی خواهد رسـید. بودجه سـالیانه به تصو
یر  برگیرنـده مـواردی بـرای مشـخص کردن نـکات ز 2. »کمیتـه بودجـه، مالـی و اداری« مقرراتـی مالـی را کـه در

باشـد به شـورای عمومی پیشنهاد خواهد کرد:
)الف( نسـبت سـهمیه ها برای تقسـیم هزینه های سـازمان جهانی تجارت میان اعضای آن؛ و 
)ب( اقداماتـی کـه بایـد در مـورد اعضایی که پرداخت سـهمیه آن ها عقب افتاده، اتخاذ گردد.
یه های گات 1947 مبتنی خواهد بود.  مقـررات مالـی تـا جایی که عملی باشـد بر مقـررات و رو

کـه بیـش از نیمـی از  کثریـت دو ــــ سـوم،  رد بودجـه سـالیانه را بـا ا 3. شـورای عمومـی، مقـررات مالـی و بـرآو
کرد. یب خواهد  گردد، تصو اعضای سـازمان جهانی تجارت را شـامل 

4. هـر عضـو سـهم خـود در هزینه هـای سـازمان جهانـی تجـارت را طبـق مقـررات مالـی مصـوب شـورای 
عمومـی، فورًا خواهد پرداخت.

ماده 8
وضعیت سازمان جهانی تجارت

1. سـازمان جهانـی تجـارت دارای شـخصیت حقوقـی خواهـد بود و هریک از اعضـا صالحیت حقوقی الزم 
را بـرای انجـام وظایفـش به آن اعطا خواهد کرد.

2. هریـک از اعضـا بـه سـازمان جهانـی تجـارت مزایـا و مصونیت هـای الزم را بـرای انجـام وظایفـش اعطـا 
کرد. خواهد 

3. هریـک از اعضـا بـه مقامـات سـازمان جهانـی تجـارت و نماینـدگان اعضـا، مزایـا و مصونیت هـای الزم را 
کرد. برای انجام مسـتقل وظایف شـان در ارتباط با سـازمان جهانی تجارت اعطا خواهد 

4. مزایا و مصونیت هایی که یک عضو  به سازمان جهانی تجارت، مقامات آن و نمایندگان اعضای آن اعطا 
می کنـد مشـابه مزایـا و مصونیت هایـی خواهد بود که در کنوانسـیون مزایـا و مصونیت های کارگزاری های 

تخصصی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 21 نوامبر 1947، مقرر شده است.
5. سـازمان جهانی تجارت می تواند یک موافقت نامه مقّر منعقد سـازد.
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ماده 9
تصمیم گیری

می شـد،  دنبـال   1947 گات  در  کـه  را  اجمـاع  طریـق  از  تصمیم گیـری  یـه  رو تجـارت  جهانـی  سـازمان   .1
گـر نتـوان از طریـق  همچنـان ادامـه خواهـد داد.1 جـز در مـواردی کـه به ترتیـب دیگـری مقـرر شـده اسـت، ا
اجمـاع تصمیمـی را اتخـاذ کـرد، در مـورد مسـئله متنازع فیـه بـا رأی گیـری تصمیـم گرفتـه خواهـد شـد. در 
یـران و شـورای عمومـی، هـر عضو سـازمان جهانی تجـارت دارای یک رأی خواهد  ز جلسـات کنفرانـس و
پایـی حـق رأی خـود را اعمـال می کننـد، آرایـی برابـر بـا تعـداد دولت هـای  کـه جوامـع ارو بـود. در مـواردی 
عضـو2 خـود کـه درعین حـال عضـو سـازمان جهانـی تجارت باشـند، خواهند بـود. تصمیمـات کنفرانس 
یخته شـده اتخـاذ خواهـد شـد، مگـر اینکـه در موافقت نامـه  کثریـت آرای ر یـران و شـورای عمومـی بـا ا ز و

حاضر یا در موافقت نامه تجاری چندجانبه مربوط به ترتیب دیگری مقرر شـده باشـد.3
و  حاضـر  موافقت نامـه  تفاسـیر  یـب  تصو انحصـاری  صالحیـت  عمومـی  شـورای  و  یـران  ز و کنفرانـس   .2
را دارنـد. در مـورد تفسـیر یـک موافقت نامـه تجـاری چندجانبـه  موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه 
کارکـرد آن موافقت نامـه  کـه بـر  مذکـور در ضمیمـه 1، آن هـا صالحیـت خـود را بـر مبنـای توصیـه شـورایی 
کثریـت سـه  ــــ چهـارم اعضـا  یـب یـک تفسـیر بـا ا کـرد. تصمیـم بـرای تصو نظـارت دارد، اعمـال خواهنـد 
اتخـاذ خواهـد شـد. ایـن بنـد بـه طریقی مورد اسـتفاده قـرار نخواهد گرفت که مقـررات مربوط به اصالح، 

مذکـور در مـاده 10 را تضعیف کند.
یـران می توانـد تصمیم بگیرد تعهدی کـه موافقت نامه حاضر  ز 3. در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی، کنفرانـس و
گردد، مشـروط  بر  یا هریک از موافقت نامه های تجاری چندجانبه برعهده یک عضو قرار داده اسـت لغو 
کثریـت[ سـه ــــ چهـارم4 اعضـا اتخـاذ شـود، مگـر اینکـه در ایـن بنـد ترتیبـات  اینکـه چنیـن تصمیمـی بـا ]ا

دیگری مقرر شـده باشد.
یـه تصمیم گیری از  )الـف( تقاضـای لغـو تعهـد در خصـوص موافقت نامـه حاضر، جهت بررسـی طبق رو

گرفته می شود، هیچ عضوی رسمًا نسبت به تصمیم پیشنهادی اعتراض نکند، چنین تلقی خواهد  که تصمیم  گر در جلسه ای  1. ا
گرفته است. که رکن ذی ربط راجع به مسئله ارجاع شده جهت رسیدگی، اجماعًا تصمیم  شد 

کرد. پایی تجاوز نخواهد  پایی و دولت های عضو آن ها هیچ گاه از تعداد دولت های عضو جوامع ارو 2. تعداد آرای جوامع ارو
که به عنوان رکن حل اختالف تشکیل می شود، فقط طبق مقررات بند 4 ماده 2 تفاهم نامه  3. تصمیمات شورای عمومی هنگامی 

حل اختالف اتخاذ خواهد شد.
که عضو متقاضی تا پایان  4. تصمیم راجع به اجازه لغو در خصوص هر تعهد موضوع دوره انتقالی یا دوره مربوط به اجرای مرحله ای 

دوره مربوط ایفا نکرده باشد، فقط به صورت اجماع اتخاذ خواهد شد.
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یران مدتی را جهت بررسی درخواست  ز کنفرانس و یران خواهد شد،  ز کنفرانس و طریق اجماع، تسلیم 
گـر ظرف این مـدت اجماع حاصل نشـود، هر  ز خواهـد بـود. ا کثـر 90 رو مزبـور تعییـن خواهـد کـرد کـه حدا

کثریت[ سـه ـــ چهارم  اعضا اتخاذ خواهد شـد. تصمیمی برای اجازه لغو تعهد با ]ا
)ب( تقاضـای لغـو تعهـد در خصـوص موافقت نامه هـای تجاری چندجانبه مذکـور در ضمایم 1)الف( 
کـرد، بـدوًا،  ز نخواهـد  ز تجـاو کـه از 90 رو یـا 1)ب( یـا 1)ج( یـا ضمایـم آن هـا، جهـت بررسـی طـی مدتـی 
کاال، شـورای تجـارت خدمـات یـا شـورای جنبه هـای تجـاری  و بسـته بـه مـورد، تسـلیم شـورای تجـارت 
حقـوق مالکیـت فکـری خواهـد شـد. در خاتمـه ایـن مـدت، شـورای مربـوط گزارشـی را تسـلیم کنفرانس 

کرد. یران خواهد  ز و
یـران بـرای اجـازه لغـو تعهـد، اوضـاع و احـوال اسـتثنایی توجیه کننـده تصمیـم،  ز 4. در تصمیـم کنفرانـس و
بـور خاتمـه خواهـد یافـت،  کـه مـدت لغـو تعهـد مز یخـی  کـم بـر اجـرای لغـو تعهـد و تار قیـود و شـرایط حا
کثر یک  که برای مدتی بیش از یک سال باشد، حدا گونه اجازه لغو تعهد  توضیح داده خواهد شد. هر 
سـال پـس از چنیـن اجـازه ای و پـس از آن هـر سـال تـا خاتمـه مـدت لغـو تعهد، مـورد رسـیدگی کنفرانس 
که آیا اوضاع و احوال  کرد  یران بررسـی خواهد  ز کنفرانس و گرفت. در هر رسـیدگی،  یران قرار خواهد  ز و
اسـتثنایی توجیه کننـده لغـو تعهـد هنـوز وجـود دارد یـا نـه و آیـا قیـود و شـرایط همـراه بـا لغـو تعهـد رعایت 
یـران می توانـد براسـاس بررسـی سـالیانه نسـبت به تمدیـد، تغییـر یا ختم  ز شـده اسـت یـا نـه. کنفرانـس و

لغـو تعهد اقدام نماید.
یت همه اعضای گات[  5. تصمیم در چارچوب یک موافقت نامه تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو

گونه تصمیم راجع به تفاسیر و موارد لغو تعهد، تابع مقررات آن موافقت نامه خواهد بود. از جمله هر 

ماده 10
اصالحات

1. هـر عضـو سـازمان جهانـی تجـارت می توانـد بـا تسـلیم پیشـنهاد اصـالح مقـررات موافقت نامـه حاضـر یـا 
یـران، چنیـن پیشـنهادی را  ز کنفرانـس و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه مذکـور در ضمیمـه 1 بـه 
مطـرح نمایـد. شـوراهای مذکـور در بنـد 5 مـاده 4 نیـز می تواننـد پیشـنهادهایی را جهت اصـالح مقررات 
کارکـرد آن هـا نظـارت دارنـد،  کـه بـر  موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه مربـوط مذکـور در ضمیمـه 1 
یران برای تسـلیم اصالحیه پیشـنهادی به  ز یران نمایند. هر گونه تصمیم کنفرانس و ز تسـلیم کنفرانس و
گردید،  یران رسـمًا ثبت  ز کنفرانس و ز پس از این که پیشـنهاد در  اعضا جهت قبولی، ظرف مدت 90 رو
کنـد. در  یـران مـدت طوالنی تـری را تعییـن  ز کنفرانـس و از طریـق اجمـاع اتخـاذ خواهـد شـد، مگـر اینکـه 
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ایـن تصمیـم قیـد خواهـد شـد کـه یـا مقـررات بند 3 قابـل اعمال خواهد بود یـا مقررات بنـد 4، مگر اینکه 
یـران اصالحیـه  ز کنفرانـس و گردنـد. چنانچـه اجمـاع حاصـل شـود،  مقـررات بندهـای 2، 5 یـا 6 اعمـال 
گـر اجمـاع حاصـل نشـود، در جلسـه ای که  کـرد. ا پیشـنهادی را جهـت قبولـی فـورًا تسـلیم اعضـا خواهـد 
کثریـت دو ـــ سـوم اعضا تصمیـم خواهد گرفت  یـران ظـرف مـدت مقـرر تشـکیل می دهـد یا ا ز کنفرانـس و
کـه آیـا اصالحیـه پیشـنهادی را جهـت قبولـی تسـلیم اعضا بکند یا نکند. جز در مـواردی که در بندهای 
2، 5 و 6 مقـرر شـده اسـت، مقـررات بنـد 3 در مـورد اصالحیـه پیشـنهادی قابل اعمـال خواهد بود، مگر 

کثریت سـه ـــ چهارم اعضا تصمیـم بگیرد که مقررات بند 4 اعمال گردد.  یـران بـا ا ز اینکـه کنفرانـس و
یـر تنهـا در صـورت قبولـی همـه اعضـا قابل اجـرا  2. اصالحـات در مـورد مقـررات ایـن مـاده و مقـررات مـواد ز

خواهد بود:
مـاده 9 موافقت نامه حاضر؛

مـواد 1 و 2 گات 1994؛
بنـد 1 مـاده 2 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات؛

مـاده 4 موافقت نامـه جنبه هـای تجاری حقوق مالکیت فکری.
یـا مقـررات موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه  بـه مقـررات موافقت نامـه حاضـر  3. اصالحـات مربـوط 
مذکـور در ضمایـم 1)الـف( و 1 )ج( غیـر از مـوارد برشمرده شـده در بندهـای 2 و 6، بـا ماهیتـی که حقوق 
ــ سـوم اعضا  ـ  و تعهـدات اعضـا را تغییـر دهـد، بـرای اعضایـی کـه ایـن اصالحـات را در صورت قبولی دو
کند، قابل اجرا خواهد بود.  که خود آن را قبول  پذیرفته باشـند و پس از آن برای هر عضو دیگر در صورتی 
که طبق این بند به  کثریت سـه ـــ چهارم اعضا تصمیم بگیرد اصالحیه ای  یران می تواند با ا ز کنفرانس و
کنفرانس  که هر عضوی که ظرف مدت تعیین شده توسط  اجرا درمی آید دارای چنان ماهیتی می باشد 
یت  یران برای هر مورد، آن را نپذیرد، مخیر به خروج از سازمان جهانی تجارت یا باقی ماندن در عضو ز و

یران خواهد بود. ز بـا موافقـت کنفرانس و
یـا مقـررات موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه  بـه مقـررات موافقت نامـه حاضـر  4. اصالحـات مربـوط 
مذکـور در ضمایـم 1)الـف( و 1)ج( غیـر از مـوارد برشمرده شـده در بندهـای 2 و 6، با ماهیتی که حقوق و 
تعهدات اعضا را تغییر ندهد، در صورت قبولی دو ـــ سوم اعضا، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.
5. جـز در مـوارد مقـرر در بنـد 2 فـوق، اصالحـات در مورد قسـمت های 1، 2 و 3 موافقت نامه عمومی تجارت 
خدمات و ضمایم مربوط، برای اعضایی که این اصالحات را در صورت قبولی دو ـــ سوم اعضا پذیرفته 
یران  ز باشند و پس از آن برای هر عضو در صورتی که خود آن را قبول کند، قابل اجرا خواهد بود. کنفرانس و
ـــ چهارم اعضا تصمیم بگیرد اصالحیـه ای که طبق مقرره قبلی به اجرا درمی آید  کثریـت سـهـ  می توانـد بـا ا
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یران برای  ز دارای چنـان ماهیتـی می باشـد کـه هـر عضوی که ظرف مدت تعیین شـده توسـط کنفرانـس و
یـت بـا موافقـت  هـر مـورد آن را نپذیـرد، مخیـر بـه خـروج از سـازمان جهانـی تجـارت یـا باقی مانـدن در عضو
یـران خواهـد بـود. اصالحـات در مـورد قسـمت های 4، 5 و 6  موافقت نامـه عمومـی تجـارت  ز کنفرانـس و

خدمات و ضمایم مربوط، در صورت قبولی دو ـــ سوم اعضا، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.
6. علی رغـم سـایر مقـررات ایـن مـاده، اصالحاتـی در مورد موافقت نامـه جنبه های تجاری حقـوق مالکیت 
کـه بـا الزامـات بنـد 2 مـاده 71 آن منطبـق باشـد، می توانـد بـدون طـی فراینـد شـکلی دیگـری برای  فکـری 

یران قرار گیرد. ز یب کنفرانس و قبـول، مـورد تصو
7. هر عضوی که اصالحیه ای را در مورد موافقت نامه حاضر یا یک موافقت نامه تجاری چندجانبه مذکور 
یران، سـند قبولی را نزد  ز در ضمیمـه 1 قبـول می کنـد، ظـرف مـدت قبولی تعیین شـده توسـط کنفرانس و

مدیرکل سـازمان جهانی تجارت خواهد سـپرد.
8. هر عضو سـازمان جهانی تجارت می تواند با تسـلیم پیشـنهاد اصالح مقررات موافقت نامه های تجاری 
یران، چنین پیشنهادی را مطرح نماید. تصمیم برای  ز چندجانبه مذکور در ضمایم 2 و 3 به کنفرانس و
یـب اصالحـات مربـوط بـه موافقت نامـه تجـاری چندجانبـه مذکـور در ضمیمـه 2 از طریـق اجمـاع  تصو
یران برای تمام اعضا قابل اجرا  ز کنفرانس و یب  گرفت و این اصالحات در صورت تصو صورت خواهد 
یـب اصالحات مربوط به موافقت نامه تجـاری چندجانبه مذکور  خواهـد بـود. تصمیمـات راجـع به تصو

یران بـرای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. ز یـب کنفرانـس و در ضمیمـه 3، در صـورت تصو
یـران در صـورت درخواسـت اعضـای طـرف یـک موافقت نامـه تجـاری می توانـد منحصـرًا از  ز کنفرانـس و  .9
یـران، در صورت  ز طریـق اجمـاع تصمیـم بـه افـزودن موافقت نامـه مزبـور بـه ضمیمه 4 بگیـرد. کنفرانس و
یت همه اعضای  درخواست اعضای طرف یک موافقت نامه تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو

گات[ می توانـد تصمیـم بـه حـذف آن موافقت نامه از ضمیمه 4 بگیرد.
یـت همـه اعضـای  10. اصالحـات مربـوط بـه یـک موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف ]بـدون الـزام عضو

گات[، مشـمول مقررات آن موافقت نامه خواهد بود.

ماده 11
اعضای اصلی

پایی  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامه حاضـر و همین طور جوامع ارو 1. طرف هـای متعـاد گات 1947 از تار
کـه موافقت نامـه حاضـر و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه را می پذیرنـد و در مـورد آن هـا جـداول 
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تجـارت  عمومـی  موافقت نامـه  بـه  خـاص  تعهـدات  جـداول  و   ،1994 گات  بـه  تعهـدات  و  امتیـازات 
خدمات منضم شـده اند، به صورت اعضای اصلی سـازمان جهانی تجارت درمی آیند.

2. کشـورهای با کمترین درجه توسـعه یافتگی که سـازمان ملل متحد آن ها را به این عنوان می شناسـد تنها 
ملـزم بـه قبـول تعهـدات و امتیـازات در حدی سـازگار با نیازهای توسـعه ای، مالـی و تجاری خاص خود 

یا توانایی های اداری و تشـکیالتی خود خواهند بود.

*
1

ماده 12 
الحاق

1. هـر دولـت یـا قلمـروی گمرکـی مجزایـی کـه در اداره روابـط تجـاری خارجی و سـایر امور پیش بینی شـده در 
موافقت نامـه حاضـر و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه خودمختاری کامل داشـته باشـد، می تواند 
طبـق شـرایطی کـه میـان آن و سـازمان جهانـی تجـارت مـورد توافـق قـرار می گیـرد، بـه موافقت نامـه حاضـر 
ملحـق شـود. چنیـن الحاقـی ناظـر بـر موافقت نامه حاضـر و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبه منضم 

بـه آن خواهد بود.
یران توافق راجع به  ز کنفرانس و یران اتخاذ خواهد شد.  ز کنفرانس و 2. تصمیمات مربوط به الحاق توسط 

کرد. یب خواهد  کثریت دو ـــ سـوم اعضای سـازمان جهانی تجارت تصو شـرایط الحاق را با ا
گات[ مشـمول  یت همه اعضای  3. الحاق به موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو

مقـررات آن موافقت نامه خواهد بود.

ماده 13
عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چندجانبه میان اعضای خاص

1. موافقت نامـه حاضـر و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه مذکـور در ضمایـم 1 و 2 در میـان یک عضو و 
یت با اجرای آن ها موافق نباشـد قابل اجرا  یـک عضـو دیگـر چنانچـه هریـک از ایـن اعضا به هنـگام عضو

نخواهد بود.
2. تنهـا در مـواردی می تـوان در روابـط میان اعضای اصلی سـازمان جهانـی تجارت که طرف متعاهد گات 

*  ]به موجب تصمیم  شورای عمومی در 15 نوامبر WT/L/93( 1995(، تصمیم گیری در خصوص الحاق و لغو تعهد، موضوع مواد 
که این  12 و 9 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، براساس اجماع صورت می گیرد. در سند مذکور همچنین آمده است 

یه هیچ عضوی را از درخواست رأی گیری در این موارد باز نمی دارد. )یادداشت ویراستار([ رو
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که پیش تر به ماده 35 این موافقت نامه )گات 1947( اسـتناد شـده  1947 بودند، به بند 1 متوسـل شـد 
و ماده مزبور در زمان الزم االجراشـدن این موافقت نامه برای طرف های متعاهد، میان آن ها نافذ باشـد.

کـه طبـق مـاده 12 ملحـق شـده اسـت قابل اجـرا  3. تنهـا در صورتـی بنـد 1 میـان یـک عضـو و عضـو دیگـری 
یـب توافـق راجـع بـه شـرایط الحـاق توسـط کنفرانـس  کـه عضـو مخالـف بـا اجـرا، قبـل از تصو خواهـد بـود 

یران اطالع داده باشـد. ز کنفرانس و یران، مراتب را به  ز و
یـران می توانـد بنـا بـه درخواسـت هـر عضـو اجـرای ایـن مـاده را در مـوارد خـاص بررسـی کند و  ز 4. کنفرانـس و

رد. توصیه هـای مقتضی را به عمل آو
یت همـه اعضای گات[ میان  5. عـدم اجـرای یـک موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف ]بدون الزام عضو

طرف هـای آن موافقت نامـه، مشـمول مقررات آن موافقت نامه خواهد بود.

ماده 14
قبولی، الزم االجرا شدن و سپردن

گات  1. موافقت نامـه حاضـر جهـت قبولـی، از طریـق امضـا یـا به ترتیـب دیگـر، بـرای طرف هـای متعاهـد 
کـه طبـق مـاده 11 موافقت نامـه حاضـر صالحیـت دارنـد به صـورت اعضـای  پایـی  ارو 1947 و جوامـع 
اصلـی سـازمان جهانـی تجـارت درآینـد، مفتـوح خواهـد بـود. قبولـی مزبـور ناظـر بـر موافقت نامـه حاضـر و 
موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه منضـم بـه آن خواهد بـود. موافقت نامه حاضـر و موافقت نامه های 
برگیرنـده نتایـج  یـران طبـق بنـد 3 سـند نهایـی در ز کـه و یخـی  تجـاری چندجانبـه منضـم بـه آن، از تار
یـخ  ر اروگوئـه تعییـن می کننـد، الزم االجـرا خواهـد بـود و پـس از ایـن تار کـرات تجـاری چندجانبـه دو مذا
یران به ترتیب دیگری تصمیم  ز برای مدت دو سال جهت قبولی مفتوح باقی خواهد ماند، مگر اینکه و
یـخ  ز پـس از تار گونـه قبولـی بـه دنبـال الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه حاضـر، در سـی امین رو بگیرنـد. هـر 

قبولـی الزم االجرا خواهد بود.
کـه موافقت نامـه حاضـر را پـس از الزم االجـرا شـدن آن قبـول می کنـد، بـه امتیـازات و تعهداتـی در  2. عضـوی 
کـه بایـد ظـرف مدتـی پـس از زمـان الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه  موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه 
کـرده  یـخ الزم االجـرا شـدن آن قبـول  حاضـر بـه اجـرا درآینـد، هماننـد اینکـه موافقت نامـه حاضـر را در تار

اسـت، عمل خواهد کرد.
3. تـا الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه حاضـر، متـن ایـن موافقت نامـه و موافقت نامه های تجـاری چندجانبه، 
نـزد مدیـرکل جهـت طرف هـای متعاهـد گات 1947 سـپرده خواهد شـد. مدیرکل فورًا نسـخه ای صحیح 
و مصـدق از موافقت نامـه حاضـر و موافقت نامه هـای تجاری چندجانبه و همین طور اطالعیه مربوط به 
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پایی که این موافقت نامه را قبول کرده اند،  هـر مـورد از قبولـی آن را جهـت هریـک از دولت هـا و جوامع ارو
تهیـه خواهـد کـرد. موافقت نامـه حاضـر و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه و هر گونـه اصالحات در 
مـورد آن هـا، در صـورت الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه، نـزد مدیـرکل سـازمان جهانـی تجارت سـپرده 

خواهد شد.
یـت همه اعضای  4. قبولـی و الزم االجـرا شـدن یـک موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف ]بـدون الزام عضو
جهـت  مدیـرکل  نـزد  موافقت نامه هایـی  چنیـن  بـود.  خواهـد  موافقت نامـه  آن  مقـررات  مشـمول  گات[ 
طرف هـای متعاهـد گات 1947 سـپرده خواهنـد شـد. در صـورت الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه حاضـر، 

چنین موافقت نامه هایی نزد مدیرکل سـازمان جهانی تجارت سـپرده خواهند شـد.

ماده 15
خروج

و  موافقت نامـه  ایـن  بـر  ناظـر  خروجـی  چنیـن  شـود.  خـارج  حاضـر  موافقت نامـه  از  می توانـد  عضـوی  هـر   .1
یـخ وصـول  موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه خواهـد بـود و در صـورت انقضـای شـش مـاه پـس از تار

اطالعیه کتبی خروج توسـط مدیرکل، عملی خواهد شـد.
یـت همـه اعضای گات[ مشـمول  2. خـروج از یـک موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف ]بـدون الـزام عضو

مقـررات آن موافقت نامه خواهد بود.

ماده 16
مقررات متفرقه

یه هـا و عملکـرد عرفـی طرف هـای متعاهد گات 1947 و ارکان تشکیل شـده در چارچوب  1. تصمیمـات، رو
یـا  حاضـر  موافقت نامـه  در  اینکـه  مگـر  بـود،  خواهنـد  تجـارت  جهانـی  سـازمان  راهنمـای   1947 گات 

موافقت نامه های تجاری چندجانبه به ترتیب دیگری مقرر شـده باشـد.
که عملی باشـد، دبیرخانه گات 1947 به دبیرخانه سـازمان جهانی تجارت تبدیل خواهد شـد و  2. تا آنجا 
کند، مدیرکل  یران مدیرکلی را طبق بند 2 ماده 6 موافقت نامه حاضر منصوب  ز کنفرانس و که  تا زمانی 

طرف هـای متعاهـد گات 1947 به عنـوان مدیرکل سـازمان جهانی تجارت خدمت خواهد کرد.
از موافقت نامه هـای  3. در صـورت تعـارض میـان مقـرره ای در موافقت نامـه حاضـر و مقـرره ای در هریـک 
که تعارض وجود دارد، مقدم خواهد بود. تجاری چندجانبه، مقرره موافقت نامه حاضر، در محدوده ای 
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یه های اداری خود با تعهداتش به نحو مقرر در موافقت نامه ای  4. هـر عضـو انطبـاق قوانیـن، آیین نامه ها و رو
کرد. ضمیمـه را تضمین خواهد 

5. نمی توان در مورد هیچ مقرره ای در موافقت نامه حاضر قید و شـرط قایل شـد. قید و شـرط در خصوص 
هریـک از مقـررات موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه تنهـا می توانـد در حـد پیش بینی شـده در ایـن 
موافقت نامه هـا باشـد. قیـد و شـرط در خصـوص یـک موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف ]بـدون الزام 

یـت همـه اعضای گات[ مشـمول مقررات آن موافقت نامه خواهد بود. عضو
6. موافقت نامه حاضر طبق مقررات ماده 102 منشـور ملل متحد ثبت خواهد شـد.

یل هزار و نهصد و نود و چهار، در نسخه ای واحد به زبان های  ر یخ پانزدهم آو کش به تار منعقده در مرا
که هریک از این متون معتبر است. انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی 

یادداشت های توضیحی
گونه  در موافقت نامه حاضر و موافقت نامه های تجاری چندجانبه واژه های »کشور« یا »کشورها« ضمنًا هر 

قلمروی گمرکی مجزای عضو سـازمان جهانی تجارت را شـامل می شـود.
موافقت نامه  در  عبارتی  گر  ا تجارت  جهانی  سازمان  عضو  مجزای  گمرکی  قلمروی  یک  خصوص  در 
کلمه »ملی« باشد، چنین عبارتی باید در ارتباط با  حاضر و موافقت نامه های تجاری چندجانبه مقید به 

گرفته شود، مگر اینکه به ترتیب دیگری مشخص شده باشد. گمرکی در نظر  آن قلمروی 
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ضمیمه 3
سازوکار بررسی خط مشی تجاری

ضمیمه 4
گات[1 موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت ـــ همه اعضای 

موافقت نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی
موافقت نامه خرید دولتی

رده های لبنی موافقت نامه بین المللی فراو
گاو گوشت  موافقت نامه بین المللی 

گاو در پایان سال 1997 خاتمه یافتند. گوشت  1. موافقت نامه بین المللی فراورده های لبنی و موافقت نامه بین المللی 



ضمیمه 1
ضمیمه 1 )الف(

کاال  موافقت  نامه های چندجانبه راجع به تجارت 

کلی در مورد ضمیمه 1 )الف(: یادداشت تفسیری 
یـک  از  مقـرره ای  و   1994 تجـارت  و  تعرفـه  عمومـی  موافقت نامـه  مقـرره  یـک  میـان  تعـارض  صـورت  در 
موافقت نامـه دیگـر در ضمیمـه 1 )الـف( موافقت نامـه تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت )کـه از ایـن پـس در 
موافقت نامه هـای مذکـور در ضمیمـه 1 )الـف( به عنـوان »موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت« خوانـده 

می شـود(، مقـرره موافقت نامـه دیگـر، در محدوده ای که تعارض وجود دارد، مقدم خواهد بود.



موافقت  نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994

یر خواهد بود: 1. موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجارت 1994 )گات 1994( شـامل موارد ز
کتبر 1947 منضم به سـند  )الـف( مقـررات مذکـور در موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت، مـورخ 30 ا
یب شـده در خاتمه دومین نشسـت کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشـتغال ملل متحد  نهایی تصو
یـخ  کـه طبـق شـرایط اسـناد حقوقـی الزم االجـرا قبـل از تار )به اسـتثنای پروتـکل اجـرای موقـت(، آنگونـه 

الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، اصالح شـده یا تعدیل و تغییر یافته اند؛
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان  کـه قبـل از تار )ب( مقـررات اسـناد حقوقـی مذکـور در ذیـل 

گات 1947 الزم االجرا شـده اند: جهانی تجارت، طبق 
)1(  پروتکل هـا و تأییدیه هـای مربـوط به امتیازات تعرفه ای،

)2( پروتکل های الحاق )به اسـتثنای مقررات )الف( در خصوص اجرای موقت و صرف نظر از اجرای 
کامل ترین وجه غیرمغایر با قوانینی  که مقرر می دارد قسمت 2 گات 1947 به  موقت، و ]مقررات[ )ب( 

یـخ پروتـکل مزبـور وجود دارد، موقتًا به اجرا درخواهد آمد(؛ کـه در تار
)3( تصمیمـات مربـوط بـه مـوارد لغـو تعهـدی که طبق مـاده 25 گات 1947 اجازه داده شـده اند و هنوز 

یخ الزم االجراشـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت الزم االجرا هسـتند. 1 در تار
گات 1947؛ )4( سـایر تصمیمات طرف های متعاهد 

یر: )ج( تفاهم نامه هـای مذکور در ز
)1( تفاهم نامه راجع به تفسـیر شـق )ب( از بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994؛

1. موارد لغو تعهد مشمول این مقرره در پاورقی شماره 7 در صفحات 11 و 12 قسمت دوم سند MTN/FA مورخ 15 دسامبر 1993 و سند 
کنفرانس وزیران در نخستین نشست خود فهرست تجدیدنظرشده ای  MTN/FA/Corr.6 مورخ 21 مارس 1994 فهرست شده اند. 
گات 1947 پس از 15 دسامبر 1993  که در آن موارد لغو اجازه داده شده طبق  کرد  از موارد لغو تعهد مشمول این مقرره را تهیه خواهد 
یخ  که مدت آن ها تا آن تار یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اضافه می شوند و موارد لغو تعهدی  و قبل از تار

منقضی شده است حذف می گردند.
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)2( تفاهم نامـه راجـع به تفسـیر مـاده 17 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994؛
)3( تفاهم نامـه راجـع بـه مقـررات تراز پرداخت هـا در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994؛

)4( تفاهم نامـه راجـع به تفسـیر مـاده 24 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994؛
)5( تفاهم نامـه در خصـوص مـوارد لغـو تعهـدات در چارچـوب موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت 

1994؛
)6( تفاهم نامـه راجـع بـه تفسـیر مـاده 28 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994؛ و

کـش الحاقی به گات 1994. )د( پروتـکل مرا
2. یادداشت های توضیحی:

گرفتـه خواهـد  )الـف( ارجاعـات بـه »طـرف متعاهـد« در مقـررات گات 1994 به معنـای »عضـو« در نظـر 
شـد. ارجاعـات بـه »طـرف متعاهـد کمتـر توسـعه یافته« و »طـرف متعاهد توسـعه یافته« به معنای »کشـور 
در حال توسعه عضو« و »کشور توسعه یافته عضو« در نظر گرفته خواهند شد. ارجاعات به »دبیر اجرایی« 

گرفته خواهد شـد. به معنای »مدیرکل سـازمان جهانی تجارت« در نظر 
کـه در چارچـوب بنـد 1 مـاده 15، بنـد 2 مـاده 15 بنـد 8 مـاده  )ب( ارجاعـات بـه طرف هـای متعاهـدی 
15، مـاده 38 و یادداشـت های الحاقـی مـاده 12 و مـاده 18 و در قالـب مقـررات موافقت نامه هـای ارزی 
خـاص مذکـور در بنـد 2 مـاده 15، بنـد 3 مـاده 15، بنـد 6 مـاده 15، بنـد 7 ماده 15 و بند 9 ماده 15 گات 
گرفته خواهد شد. سایر  1994 مشترکًا عمل می کنند، به عنوان ارجاع به سازمان جهانی تجارت در نظر 
کرده اسـت،  که مشـترکًا عمل می کنند، محول  که مقررات گات 1994 به طرف های متعاهدی  وظایفی 

یران تخصیص خواهد یافت. ز کنفرانس و توسـط 
ج )1( متن گات 1994 به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی و اسـپانیایی معتبر خواهد بود.

بـان فرانسـوی، موکـول بـه انجـام اصالحاتـی در شـرایط اشاره شـده در ضمیمـه  )2( متـن گات 1994 بـه ز
)الف( سـند MTN.TNC/41. خواهد بود.

بـان اسـپانیایی، در صـورت انجـام اصالحاتی در شـرایط اشاره شـده در  )3( متـن معتبـر گات 1994 بـه ز
ضمیمه )ب( سـند MTN. TNC/41، همان متن مذکور در جلد 4 »مجموعه اسـناد اساسـی و اسـناد 

منتخب« خواهد بود.
گات 1994 ناظـر بـر اقدامـات متخـذه یـک عضـو بـه موجـب قانـون امـری  3)الـف( مقـررات قسـمت 2 
کـرده و طبـق آن  کـه ایـن عضـو قبـل از اینکـه به صـورت طـرف متعاهـد گات 1947 درآیـد وضـع  خاصـی 
اسـتفاده، فـروش یـا اجـاره کشـتی های ساخته شـده در خـارج یـا بازسازی شـده در خـارج را بـرای مقاصد 
تجـاری میـان نقاطـی در آب هـای داخلـی )ملـی( یـا آب هـای واقـع در منطقـه انحصـاری ــــ اقتصـادی 
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یر می باشـد: )الف( تداوم یـا تمدید فوری  ممنـوع شـده اسـت، نخواهـد بـود. ایـن معافیت ناظر بر موارد ز
یـک مقـرره مغایـر قانـون مزبـور؛ و )ب( اصـالح یـک مقرره مغایر چنیـن قانونی در حدی کـه اصالح مزبور 
کاهش ندهد. این معافیت محدود به آن دسته از  گات 1947 را  انطباق مقرره مورد بحث با قسمت 2 
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان  اقدامات متخذه طبق قانون مذکور در فوق است که قبل از تار
گر چنین قانونی بعـدًا تغییر یابد به طوری که  جهانـی تجـارت اطـالع داده شـده و مشـخص گردیده انـد. ا
کند، قانون مزبور دیگر در شـمول این بند قرار نخواهد  کاهش پیدا  گات 1947  انطباق آن با قسـمت 2 

گرفت.
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه  کثـر پنـج سـال پـس از تار یـران ایـن معافیـت را حدا ز کنفرانـس و )ب( 
سـازمان جهانـی تجـارت و از آن پـس هـر دو سـال یک بـار تـا زمانی که معافیت مزبور باقی اسـت، بررسـی 
کم اسـت  رده بود هنوز حا که نیاز به معافیت را به وجود آو که آیا شـرایطی  کرد تا تشـخیص دهد  خواهد 

یا نه.
)ج( عضوی که اقداماتش مشمول این معافیت است، هر سال اطالعیه آماری مشروحی شامل معدل 
گـذاری واقعـی و مـورد انتظار کشـتی های مربـوط و همین طور اطالعـات اضافی در  متحـرک پنج سـاله وا

مورد اسـتفاده، فروش، اجاره یا تعمیر کشـتی های مربوط مشـمول این معافیت را تسـلیم خواهد کرد.
)د( عضوی که تشخیص دهد این معافیت به گونه ای عمل می شود که محدودیت متقابل و متناسبی 
را در مـورد اسـتفاده، فـروش، اجـاره یـا تعمیـر کشـتی های ساخته شـده در قلمـروی عضـو اسـتفاده کننده 
کنفرانـس  از معافیـت توجیـه می کنـد، مخیـر خواهـد بـود چنیـن محدودیتـی را بـه شـرط اطـالع قبلـی بـه 

کند. یران، برقرار  ز و
در  کـه  معافیـت  ایـن  مشـمول  قانـون  خـاص  جنبه هـای  بـه  مربـوط  راه حل هـای  بـه  معافیـت  ایـن  )ه( 

رد. کره قرار می گیرد، خدشـه ای وارد نمی آو موافقت نامه های بخشـی یا در زمینه  های دیگر مورد مذا
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یل، برمه، کانادا،سیالن،  حکومت های جامعه مشترک المنافع استرالیا، پادشاهی بلژیک، ایاالت متحده برز
جمهوری شـیلی، جمهوری چین، جمهوری کوبا، جمهوری چکسـلواکی، جمهوری فرانسـه، هندوسـتان، 
یه،  یای جنوبی، سور کستان، رودز لبنان، دوک نشین لوکزامبورگ، پادشاهی هلند، زالندنو، پادشاهی نروژ، پا

اتحادیه آفریقای جنوبی، پادشـاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شـمالی، و ایالت متحده آمریکا:
معیارهای  ارتقای  منظور  به  باید  اقتصادی  و  تجاری  تالش های  زمینه  در  روابط شان  اینکه  تأیید  با 
توسعه  مؤثر،  تقاضای  و  واقعی  درامد  میزان  مداوم  رشد  و  بودن  باال  و  کامل  اشتغال  تضمین  زندگی، 

گردد، کاال، تنظیم  کامل از منابع جهان و افزایش تولید و مبادله  بهره برداری 
با تمایل به کمک به تحقق این اهداف از طریق شرکت در ترتیبات متقابل و مشترکًا سودمندی که هدف شان 

کاهش اساسی تعرفه ها و دیگر موانع تجارت و حذف رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی است،
کرده اند: یر توافق  توسط نمایندگان خود به شرح ز

بخش 1

ماده 1
کامله الوداد کلی مبتنی بر دولت  رفتار 

یا در ارتباط با  ر رود یا صدو 1. در خصـوص حقـوق و عـوارض گمرکـی و هـر نوع هزینه های برقرار شـده برای و
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آن هـا، یـا بـر قرارشـده بـرای انتقـال بین المللـی وجـوه مربـوط به واردات یـا صـادرات، و در خصوص روش 
ر  رود و صدو اعمال این حقوق و عوارض و هزینه ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به و
*،هـر یـک از طرف هـای متعاهـد بایـد 

و در خصـوص تمامـی مسـائل مـورد اشـاره در بند هـای 2و4ماده3 31
کشـور  کـه مبـدأ یـا مقصـد آن  تـی  هرگونـه مزیـت، مسـاعدت، امتیـاز یـا معافیـت اعطایـی بـرای محصوال
که مبدأ یا مقصد آن ها سرزمین های  دیگری است،را فورًا وبدون قید و شرط برای محصوالت مشابهی 

کنند. تمامی طرف های متعاهد دیگر اسـت،اعطا 
2. مقررات بند 1 این ماده مستلزم حذف هیچ یک از ترجیحات مربوط به حقوق و عوارض یا هزینه های وارداتی 
که از سطوح پیش بینی شده در بند 4 این ماده تجاوز نکند و در محدوده توضیحات زیر قرار گیرد نخواهد بود:
 )الـف ( ترجیحاتـی کـه منحصـرًا میـان دو یـا چنـد سـرزمین قید شـده در پیوسـت »الـف« مجـری اسـت، بـه 

شـرط رعایت شـرایط مقرر در آن ضمیمه؛ 
اسـاس  بـر  ییـه 1939  ژو  1 در  کـه  اسـت  یـا چنـد سـرزمین مجـری  دو  میـان  کـه منحصـرًا  )ب(ترجیحاتـی 
کمیـت مشـترک یـا روابـط مبتنـی بـر تحت الحمایگـی یـا تبعیـت بـا یکدیگـر مربوط و در پیوسـت های  حا

»ب«، »ج« و »د« قید شـده اند، به شـرط رعایت شـرایط مقرر در آن پیوسـت ها؛
)ج(ترجیحاتـی کـه منحصـرًا میان ایاالت متحده آمریکا و جمهوری کوبا مجری اسـت؛ 

) د( ترجیحاتی که منحصرًا میان کشـورهای هم جوار قید شـده در پیوسـت های »هـ« و »و« مجری اسـت.
3. مقـررات بنـد 1 در مـورد ترجیحـات معمول میان کشـورهایی که سـابقًا جـزء امپراتوری عثمانی بودند و از 
 1

ییـه 1923 از آن جـدا شـدند قابـل اعمـال نخواهـد بود،بـه شـرط اینکـه ایـن ترجیحات طبـق بند5 52  24 ژو
یب برسـند. کـه بـا توجـه بـه بند 1 ماده 29 در این مورد قابل اعمال خواهد بود، به تصو مـاده 25 

4. حاشیه ترجیح* در مورد هیچ محصولی که طبق بند 2 این ماده، اعطای ترجیح در خصوص آن مجاز 
کثر حاشـیه ترجیح تعیین نشـده  بـوده، امـا در جـدول مربوطـه منضـم بـه ایـن موافقت نامـه مشـخصًا حدا

کنند:  ز  یر تجاو اسـت، نباید از حدود ز
)الـف( در خصـوص حقـوق و عـوارض یـا هزینه هـای هـر محصـول موصـوف در ایـن جـدول، تفـاوت میـان 
گـر هیـچ نـرخ ترجیحـی ای  نـرخ معمـول بـرای دولـت کامله الـوداد و نـرخ ترجیحـی مقـرر شـده در جـدول؛ ا
گر نرخ  یل 1947 است، و ا پیش بینی نشده باشد، نرخ ترجیحی از لحاظ این بند، نرخ مجری در  10 آور

که باید در ارتباط با توضیحات و مواد متمم مندرج  * برای راحتی خواننده، عالمت ستاره قسمت هایی از متن را مشخص می سازد 
گیرند.]ویراستار[ در ضمیمه 1 موافقت نامه مورد مطالعه قرار 
1. در متن معتبر اشتباهًا فقره »الف« شق 5 درج شده است.
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معمـول بـرای دولت کامله الوداد پیش بینی نشـده باشـد، این حاشـیه از تفاوت موجـود میان نرخ معمول 
ز نخواهد کرد؛ یل 1947 تجاو ر بـرای دولـت کامله الـوداد و نـرخ ترجیحی در 10 آو

کـه در جـدول مربوطـه توصیـف نشـده  )ب( در خصـوص حقـوق و عـوارض یـا هزینه هـای هـر محصولـی 
یل 1947.  ر اسـت، تفـاوت موجـود میـان نرخ معمول برای دولـت کامله الوداد و نرخ ترجیحی در 10 آو

)الف(  شق های  در   که   1947 یل  ر آو  10 یخ  تار ضمیمه»ز«،  در  مذکور  متعاهد  دولت های  مورد  در 
یخ ها ی مربوط مقرر در  آن ضمیمه خواهد داد. و)ب( این بند ذکر شده است، جای خود را به تار

ماده 2 
جداول امتیازات 

کـه از  کـرد  1. )الـف( هـر طـرف متعاهـدی در تجـارت بـا طرف هـای متعاهـد دیگـر رفتـاری را اتخـاذ خواهـد 
رفتار مقرر شـده در بخش مربوط از جدول مربوطۀ منضم به این موافقت نامه نامطلوب تر نباشـد.

)ب( محصوالت توصیف شده در بخش 1جدول مربوط به هر طرف متعاهد، که محصوالت سرزمین های 
رود به سـرزمینی کـه جدول مزبور به آن مربوط می شـود با  طرف هـای متعاهـد دیگـر هسـتند، بـه هنـگام و
رعایـت شـروط، قیـود و شـرایط مقـرر در آن جـدول، از حقـوق و عـوارض گمرکـی عـادی مـازاد بـر حقـوق و 
عـوارض تعییـن و مقـرر شـده در آن معـاف خواهنـد بـود. ایـن محصـوالت همچنیـن از پرداخـت تمامـی 
رود برقـرار می شـوند و مـازاد بـر  کـه بـرای، یـا در ارتبـاط بـا و انـواع حقـوق و عـوارض یـا هزینه هـای دیگـری 
یخ این موافقت نامه یا حقوق و عوارض و هزینه هایی هستند  حقوق و عوارض یا هزینه های مقرر در تار
ری دانسـته اند  یخ، صراحتًا اعمال شـان را در آینده ضرو کـه قوانیـن مجـرای سـرزمین وارد کننـده در آن تار

معاف خواهند بود.
)ج( محصوالت توصیف شده در بخش 2 جدول مربوط به هر طرف متعاهد که محصوالت سرزمین هایی 
که جدول مزبور به آن مربوط می شـود از رفتار  رود به سـرزمینی  که طبق ماده 1 حق دارند برای و هسـتند 
رود بـه سـرزمین مزبور با رعایت شـروط،قیود و شـرایط مقرر در آن  ترجیحـی برخـوردار گردنـد، بـه هنـگام و
گمرکـی عـادی مـازاد بـر حقـوق و عـوارض تعییـن و مقـرر شـده در بخـش 2  جـدول، از حقـوق و عـوارض 
آن جـدول معـاف خواهنـد بـود. ایـن محصـوالت همچنیـن از پرداخـت تمامـی انـواع حقـوق و عوارض یا 
رود برقـرار می شـوند و مـازاد بـر حقـوق و عـوارض مقرر  رود، یـا در ارتبـاط بـا و هزینه هـای دیگـری کـه بـرای و
کـه قوانیـن مجـری در سـرزمین  یـخ ایـن موافقت نامـه یـا حقـوق و عـوارض یـا هزینه هایـی هسـتند  در تار
بـود.  معـاف خواهنـد  دانسـته اند،  ری  آینـده ضـرو در  را  اعمال شـان  یـخ، صراحتـًا  تار آن  در  وارد کننـده 
یخ این  که طرف های متعاهد، مقررات موجود خود را در تار هیچ چیز در این ماده مانع آن نخواهد شـد 
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رود طبـق نرخ هـای ترجیحـی حقوق و عوارض  موافقت نامـه در خصـوص شـرایط شایسـتگی کاال بـرای و
گمرکـی، حفظ کنند.

کـردن هـر  کـه طرف هـای متعاهـد در هـر زمـان بـرای وارد  2. هیچ چیـز در ایـن مـاده مانـع آن نخواهـد شـد 
محصولی:

ینـه ای معـادل مالیـات داخلـی وضـع شـده طبـق مقـررات بند 2 مـاده 3*در خصـوص محصول  ) الـف( هز
کاًل یا جزئًا از آن سـاخته یا تولید شـده اسـت،  مشـابه داخلی یا در خصوص کاالیی که محصول وارداتی 

کنند؛ برقرار 
)ب( هـر نـوع عوارض ضد قیمت شـکنی یا جبرانـی را طبق مقررات ماده 6 *برقرار کنند؛

کنند. )ج( عوارض یا هزینه های دیگری متناسـب با هزینه خدمات ارائه شـده برقرار 
3. هیـچ طـرف متعاهـدی نبایـد روش  خـود در مـورد تعییـن ارزش گمرکی یا تبدیل ارزهـا را به گونه ای تغییر 
رد. یک از امتیازات مقرر در جدول مربوطۀ منضم به این موافقت نامه لطمه وارد آو که به ارزش هر دهد 
رود هـر محصول موصـوف در جدول منضم  گـر هـر طـرف متعاهـدی رسـمًا یـا عمـاًل انحصـاری را برای و  4. ا
رد، حفـظ کنـد یـا اجازه دهد، ایـن انحصار، جز آنگونه کـه در این جدول  بـه ایـن موافقت نامـه بـه وجـود آو
کره  که ابتدائًا در خصوص آن امتیاز مذا پیش بینی شده است، یا هر طریق دیگر مورد توافق طرف هایی 
که به طور متوسـط حمایتی بیش از میزان حمایت پیش بینی شـده در  کرده اند، نباید به نحوی اجرا شـود 
کمک مجاز به موجب  کند. مقررات این بند، طرف های متعاهد را در اعطای هر نوع  این جدول اعطا 

ایـن موافقت نامـه بـه تولیدکنندگان داخلی، محدود نخواهد کرد.*
 5. اگر هر طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک طرف متعاهد دیگر در مورد  محصولی، رفتاری را اعمال 
که به اعتقاد طرف متعاهد نخسـت امتیاز مقرر در جدول مربوطۀ منضم به این موافقت نامه در  نمی کند 
نظـر گرفتـه اسـت، موضـوع را مسـتقیمًا به اطـالع طـرف متعاهد دیگرخواهد رسـاند. اگر طـرف اخیر بپذیرد 
که این  کند  گرفته شـده همان رفتار مورد ادعای طرف متعاهد نخسـت اسـت، اما اعالم  که رفتار در نظر 
رفتـار بـه علـت حکـم دادگاه یـا مقـام ذی صـالح دیگری مبنی بـر اینکه آن محصـول نمی تواند طبـق قوانین 
گرفته شـده در ایـن موافقت نامـه  کـه رفتـار در نظـر  تعرفـه ای آن طـرف متعاهـد به گونـه ای طبقه بنـدی شـود 
را مجـاز گردانـد، قابـل اعمـال نمی باشـد، ایـن دو طـرف متعاهـد همـراه با دیگـر طرف های متعاهد اساسـًا 

ذی نفع، به منظور تعدیل جبرانی موضوع فورًا وارد مذاکرات بیشتر خواهند شد.
6. )الـف( حقـوق و عـوارض و هزینه هـای خـاص مذکـور در جـداول مربـوط بـه طرف هـای متعاهـد عضـو 
ایـن  کـه  یـژه ای  و پـول و حاشـیه های ترجیـح در حقـوق و عـوارض و هزینه هـای  صنـدوق بین المللـی 
یخ این موافقت نامه ارزش برابری  طرف هـای متعاهـد حفـظ کرده اند، به ارز مناسـبی که صنـدوق در تار
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آن را پذیرفتـه یـا موقتـًا مـورد تأییـد قـرارداده اسـت، اظهـار می شـوند. بنابرایـن، هـرگاه ایـن ارزش برابـری، 
طبـق اساسـنامه صنـدوق بین المللـی پـول بیـش از بیسـت درصـد تقلیـل یابـد، ایـن حقـوق و عـوارض و 
گرفتـن چنیـن تقلیلـی تعدیـل  یـژه و همین طـور حاشـیه های ترجیـح می توانـد بـرای در نظـر  هزینه هـای و
کـه بـه طریـق مقـرر در مـاده 25  گـردد، مشـروط  بر اینکـه طرف هـای متعاهـد )یعنـی طرف هـای متعاهـد ی 
یت این تعدیالت  مشترکًا اقدام می کنند( با توجه مقتضی به تمام عواملی که ممکن است بر لزوم یا فور
تأثیر گذارنـد، موافقـت کننـد که چنین تعدیالتی به ارزش امتیازات پیش بینی شـده در جدول مربوطه یا 

رد . در هـر جـای دیگـری در ایـن موافقت نامه لطمه وارد نخواهند آو
یـت در  یـخ عضو کـه عضـو صنـدوق نیسـت، مقـررات مشـابهی از تار )ب( در مـورد هـر طـرف متعاهـدی 

یژه طبق ماده 15، اعمال خواهد شـد. صنـدوق یـا انعقـاد موافقت نامه ارزی  و
7. بدین وسـیله جـداول منضـم بـه این موافقت نامـه جزء الینفک بخش 1 آن اعالم می گردند.

 بخش 2 

ماده 3*
رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی 

1. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد کـه مالیات ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات 
یع یا استفاده از محصوالت، و همین طور  مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توز
کردن از محصوالت در مقادیر یا  ری یا استفاده  کردن، فراو که مستلزم مخلوط  مقررات مقداری داخلی 
نسـبت هایی مشـخص می باشـند، نباید در مورد محصوالت وارداتی یا داخلی* به گونه ای اعمال شـوند 

که متضمن حمایت از تولید داخلی باشـند.
2. محصـوالت سـرزمین هـر طـرف متعاهـدی کـه وارد سـرزمین طـرف متعاهـد دیگـر می شـوند، نبایـد به طـور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مشـمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها 
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصوالت مشابه داخلی برقرار می گردد.  و هزینه هایی شوند 
به عـالوه هیـچ طـرف متعاهـدی نبایـد به طریق دیگـری، مالیات های داخلی یـا هزینه های داخلی را در 

مـورد محصـوالت وارداتـی یـا داخلی به گونه ای مغایـر با اصول مقرر در بند 1* اعمال کند .
کـه بـا مقـررات بنـد 2 مغایـرت دارد، امـا یـک موافقت نامـه  3. در خصـوص هـر نـوع مالیـات داخلـی موجـود 
کاالهـای  کـه براسـاس آن حقـوق و عـوارض وارداتـی در مـورد  یـل 1947  ر یـخ 10 آو تجـاری مجـری در تار
مشمول مالیات نباید افزایش یابد، به طور خاص آن را مجاز شمرده است،طرف متعاهدی که مالیات 
مزبـور را وضـع کـرده اسـت، اختیـار خواهـد داشـت کـه اجـرای مقـررات بنـد 2 را در مـورد ایـن مالیـات، تا 
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که بتواند از قید تعهدات آن موافقت نامه تجاری به منظور افزایش این حقوق و عوارض به میزان  زمانی 
یق اندازد. الزم بـرای جبـران حـذف عنصر حمایتی مالیات مذکور رها شـود، به تعو

4. رفتـار اتخـاذ شـده در مـورد محصـوالت سـرزمین هریـک از طرف هـای متعاهـد که وارد سـرزمین هر طرف 
کـه در ارتبـاط بـا تمامـی قوانیـن، مقـررات  متعاهـد دیگـری می شـود، نبایـد نامطلوب تـر از رفتـاری باشـد 
مـورد  در  اسـتفاده،  یـا  یـع  توز یـد، حمل و نقـل،  فـروش، خر پیشـنهاد  فـروش داخلـی،  بـر  مؤثـر  الزامـات  و 
محصـوالت دارای منشـأ ملـی اتخـاذ می گـردد. مقـررات ایـن بنـد مانـع از برقـراری هزینه هـای متفـاوت 
کـه نـه بـر ملیـت محصـول بلکـه منحصـرًا بـر عملکـرد اقتصـادی وسـایل حمل و نقـل  حمل و نقـل داخلـی 

مبتنی هسـتند، نخواهد شد.
ری یـا  کـردن، فـراو 5. هیـچ طـرف متعاهـدی نبایـد هیچ گونـه مقـررات مقـداری داخلـی در مـورد مخلـوط 
یژه را که به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مسـتلزم تأمین  اسـتفاده از محصوالت در مقادیر یا نسـبت های و
مقـدار یـا نسـبت خاصـی از هـر محصـول مشـمول مقـررات مزبـور از منابـع داخلـی باشـد، و ضـع یـا حفظ 
کند. به عالوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر 

بـا اصـول مقرر در بند1* اعمال کند.
کـه در سـرزمین هـر یـک  از طرف هـای  6. مقـررات بنـد 5 در مـورد هیچ یـک از مقـررات مقـداری داخلـی 
یـل 1947 یـا 24 مـارس 1948 بنا بـه انتخاب آن طرف متعاهد مجری  ر متعاهـد در 1 ژوئیـه 1939، 10 آو
کـه مغایـر بـا مقـررات بند 5  هسـتند، اعمـال نخواهـد شـد؛ مشـروط  بر اینکـه هیچ یـک از چنیـن مقرراتـی 
گمرکـی  کـرات به عنـوان حقـوق و عـوارض  یـان واردات تغییـر نیابـد و بـا آن هـا از نظـر مذا هسـتند، بـه ز

برخورد شود.
ری یا اسـتفاده کردن از محصوالت   7. هیچ یـک از مقـررات مقـداری داخلـی مربـوط بـه مخلوط کردن، فراو
کـه چنیـن مقـدار یـا نسـبتی را بـه منابـع  در مقادیـر یـا نسـبت های خـاص، نبایـد به گونـه ای اعمـال شـود 

عرضـه خارجی تخصیص دهد.
کـه توسـط  تـی  کـم بـر تهیـه محصوال 8 . )الف(مقـررات ایـن مـاده در مـورد قوانیـن، مقـررات یـا الزامـات حا
کاال برای  که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا اسـتفاده در تولید  کارگزاری های دولتی 

فروش تجاری خریداری می شـوند، اعمال نخواهد شـد.
)ب( مقـررات ایـن مـاده مانـع از پرداخـت یارانـه منحصـرًا بـه تولید کننـدگان داخلـی، از جملـه پرداخـت بـه 
تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده در چارچوب 

مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصوالت داخلی توسط دولت، نخواهد شد.
گـر با  کثـر قیمـت داخلـی، حتـی ا 9. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد کـه اقدامـات مربـوط بـه کنتـرل حدا
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دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف های متعاهد عرضه کننده محصوالت 
یانبـار داشـته باشـد. بنابرایـن، طرف هـای متعاهـدی کـه چنیـن اقداماتـی را  وارد شـده بـه کشـور، آثـاری ز
یانبـار تـا سـر حـد امـکان، منافـع طرف هـای متعاهـد  رنـد، بـه منظـور اجتنـاب از ایـن آثـار ز به عمـل می آو

صادر کننـده را در نظـر خواهند گرفت.
کـه طرف هـای متعاهـد بـا رعایـت الزامـات مـاده 4، در مـورد  10. مقـررات ایـن مـاده مانـع آن نخواهـد شـد 

کنند. فیلم های سـینمایی نمایشـی، مقررات مقداری داخلی وضع یا حفظ 

 ماده 4 
مقررات ویژه مربوط به فیلم های سینمایی 

گر هر طرف متعاهدی مقررات مقداری داخلی را در مورد فیلم های سینمایی نمایشی وضع یا حفظ کند،  ا
گردند: یر باید رعایت  کران باشند. در این سهمیه ها الزامات ز این مقررات باید به شکل سهمیه های ا

کـران، کـه عمـاًل صرف نمایـش تجاری تمـام فیلم ها  کـران ممکـن اسـت از کل زمـان ا )الـف( سـهمیه های ا
بـا هـر منشـائی می شـود و ایـن زمـان کمتـر از یک سـال نخواهـد بـود، نسـبت معیـن حداقلـی را بـه نمایش 
کران سـرانه  فیلم های سـینمایی دارای منشـأ داخلی اختصاص دهند، این سـهمیه ها بر مبنای زمان ا

هر سـینما در سـال یا معادل آن تعیین خواهد شـد.
کـران، زمـان  کـران منظـور شـده بـرای فیلم هـای دارای منشـأ داخلـی در سـهمیه ا )ب( بـه اسـتثنای زمـان ا
کران منظور شده برای فیلم های دارای منشأ  که به موجب دستور اداری از زمان ا کران از جمله زمانی  ا

کسـر می گردد، نباید رسـمًا یا عماًل بین منابع عرضه تخصیص یابد. داخلی 
)ج( بـا وجـود مقـررات شـق)ب( ایـن مـاده، هـر طـرف متعاهـدی می توانـد بـا رعایـت مقـررات شـق )الـف( 
کران را بـرای فیلم های دارای  کرانـی را حفـظ کنـد که نسـبت حداقلی از زمان ا ایـن مـاده، سـهمیه های ا
کـران منظور می دارند؛  منشـائی معیـن بـه غیـر از فیلم هـای طرف متعاهد برقرار کننده این سـهمیه های ا
یـل  ر کـران از میـزان مـورد عمـل در 10 آو مشـروط  بر اینکـه هیچ یـک از ایـن نسـبت های حداقـل از زمـان ا

ز نکنند. 1947 تجاو
گیرد. کره صورت  کران باید از طریق مذا )د( محدود سـازی، آزادسـازی یا حذف سـهمیه های ا

 ماده 5 

آزادی ترانزیت
کشـتی ها و دیگر وسـایل حمل و نقل از سـرزمین یک طرف  کاالها )از جمله اثاثیه سـفر( و همچنین  1 .عبور 
متعاهد هنگامی ترانزیت تلقی خواهد شد که چنین عبوری، با یا بدون انتقال کاال از یک وسیله نقلیه 
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بـه وسـیله نقلیـه دیگـر، انبـار کـردن، تقسـیم فلـه یـا تغییـر در شـیوه حمـل، تنهـا یـک بخش از سـفر کاملی 
رای مرزهـای طـرف متعاهـدی که عبور از سـرزمین آن انجـام می گیرد، قرار  باشـد کـه آغـاز و پایـان آن در و

دارد. در ایـن مـاده حمل و نقـل با این خصوصیت »حمل و نقل ترانزیت« خوانده می شـود.
2. بـرای حمل و نقـل ترانزیـت به،یـا از سـرزمین طرف هـای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سـرزمین هر طرف 
هیچ گونـه  داشـت.  خواهـد  وجـود  بین المللـی،  ترانزیـت  مسـیرهای  مناسـب ترین  طریـق  از  و  متعاهـد 
رود، خـروج یـا مقصـد، یـا  کاال، مبـدأ عزیمـت، و کشـتی ها، محـل مبـدأ  تمایـزی نبایـد بـر مبنـای پرچـم 

کاال، کشـتی یا دیگر وسـایل حمل و نقل  اعمال شـود. برمبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت 
گمرکخانـه مناسـبی  کـه حمل و نقـل ترانزیـت از سـرزمینش از  کنـد  3. هـر طـرف متعاهـدی می توانـد مقـرر 
گمرکـی الزم االجـرا ایـن حمل و نقـل  وارد شـود، امـا بـه اسـتثنای مـوارد قصـور در رعایـت قوانیـن و مقـررات 
کـه از سـرزمین طرف هـای متعاهـد دیگـر آغـاز می شـود یـا بـه آن سـرزمین ختـم می گـردد، نبایـد بـا تأخیـر یا 
ری روبـه رو گـردد. ایـن حمل و نقـل از حقـوق و عوارض گمرکـی و تمام عوارض  محدودیت هـای غیرضـرو
ترانزیـت یـا دیگـر هزینه هـای متعلق به ترانزیت، به جـز هزینه های حمل و نقل یا هزینه های مربوط به امور 

اداری الزمه ترانزیت یا مربوط به خدمات ارائه شـده، معاف خواهد بود.
4. طرف هـای متعاهـد بایـد تمامـی هزینه هـا و مقـررات مربـوط بـه حمل و نقل ترانزیت به، یا از سـرزمین های 

طرف هـای متعاهـد دیگـر را با در نظر گرفتن شـرایط حمل و نقـل به نحو معقول وضع کنند.
کـه هریـک از طرف هـای  5. در خصـوص تمامـی هزینه هـا، مقـررات و تشـریفات مربـوط بـه ترانزیـت، رفتـاری 
متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگر اتخاذ می کند، نباید نامطلوب تر 

از رفتاری باشد که آن کشور در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی* اتخاذ می کند.
کـه از طریـق سـرزمین هـر  تـی اتخـاذ می کنـد  کـه هریـک از طرف هـای متعاهـد در مـورد محصوال 6. رفتـاری 
کـه در صـورت حمـل ایـن  طـرف متعاهـد دیگـری ترانزیـت شـده اند، نبایـد نامطلوب تـر از رفتـاری باشـد 
محصـوالت از مبـدأ بـه مقصـد بـدون عبور از سـرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ می شـد. با  این حال 
بـاره لـزوم  یـخ ایـن موافقت نامـه را در هـر طـرف متعاهـدی اختیـار خواهـد داشـت مقـررات مجـری در تار
رود کاالی مزبور با نرخ هـای ترجیحی حقوق و  حمـل مسـتقیم هـر کاالیـی کـه حمـل مسـتقیم شـرط الزم و
یابی  عـوارض گمرکـی اسـت یـا حملـه مسـتقیم به روش مقرر شـده توسـط طـرف متعاهد مذکور بـرای ارز

کاال جهـت تعییـن حقـوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.
7. مقـررات ایـن مـاده ناظـر بـر عملکرد هواپیماها به هنـگام ترانزیت نخواهد بود، اما در مورد ترانزیت هوایی 

کاال ها )از جمله اثاثیه سـفر( اعمال خواهد شـد.
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ماده 6 
عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی

 1. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد کـه قیمت شـکنی، کـه از طریـق آن محصوالت یک کشـور با ارزشـی 
ردن یـا ایجاد خطر  یـان تجـارت کشـوری دیگـر می گـردد، در صـورت وارد آو کمتـر از ارزش عـادی، وارد جر
ردن تأخیر مهم در ایجاد  رود لطمـه مهـم بـه یـک صنعـت موجود در سـرزمین طرف متعاهدیا به وجود آو و
گفت یک محصول با ارزشی  گردد.از لحاظ این ماده، در صورتی می توان  صنعت داخلی، باید تقبیح 
کـه قیمـت محصـول  یـان تجـارت یـک کشـور وارد کننـده شـده اسـت  کمتـر از ارزش عـادی خـود وارد جر

صادر شـده از کشـوری به کشور دیگر:
کـه بـرای  کمتـر از قیمـت قابل مقایسـه بـرای محصـول مشـابهی باشـد  یـان معمولـی تجـارت  )الـف( در جر

گرفته می شـود، یا، مصرف در کشـور صادر کننده در نظر 
)ب( در صـورت عـدم وجـود قیمت داخلی مزبور، کمتر از:

یـان معمولـی  ر بـه هـر کشـور ثالثـی در جر کاالی مشـابه جهـت صـدو تریـن قیمـت قابل مقایسـه بـرای  )1( باال
تجارت، یا 

کشـور مبدأ به اضافه مبلغی معقول برای هزینه فروش و سـود باشـد. )2( هزینه تولید این محصول در 
در هر مورد، تفاوت اوضاع و شرایط فروش، تفاوت های مالیاتی و دیگر تفاوت های مؤثر بر میزان قابلیت 

گیرد. مقایسه* قیمت ها باید مورد مالحظه مقتضی قرار 
2. بـه منظـور جبـران یـا جلوگیـری از قیمت شـکنی، هـر طـرف متعاهـدی می توانـد در مـورد هـر محصـول 
در  قیمت شـکنی  حاشـیه  از  بیشـتر  کـه  کنـد  وضـع  ضد قیمت شـکنی  عـوارض  قیمت شکنی شـده، 
خصـوص محصـول مزبـور نباشـد.از لحـاظ ایـن مـاده، حاشـیه قیمت شـکنی عبـارت اسـت از تفـاوت 

قیمت تعیین شـده به موجب مقررات بند 1.*
وارد سـرزمین طـرف متعاهـد  کـه  از طرف هـای متعاهـد  از سـرزمین هریـک  مـورد هیـچ محصولـی  در   .3
کـه به طـور  دیگـری می شـود، نبایـد هیچ گونـه عـوارض جبرانـی مـازاد بـر مبلـغ معـادل جایـزه یـا یارانـه ای 
ر محصول مزبور در کشـور مبدأ یـا صادرکننده اعطا  مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه سـاخت، تولیـد یـا صـدو
یـژه حمل و نقل محصولـی خاص، وضع گردد. واژه »عـوارض جبرانی«  می گـردد، از جملـه هرگونـه یارانـه و
که به طور مستقیم یا  که به منظور جبران هرگونه جایزه یا یارانه ای  یژه ای خواهد بود  به معنای عوارض و

ر هر کاالیی* اعطا می گردد، وضع می شـود. غیرمسـتقیم به سـاخت، تولید یا صدو
وارد سـرزمین طـرف متعاهـد دیگـری  کـه  از طرف هـای متعاهـد  از سـرزمین هریـک  4. هیـچ محصولـی   
می گـردد، نبایـد به دلیـل معافیـت آن محصـول از حقـوق و عـوارض یـا مالیات هـای متعلـق بـه محصـول 
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مشـابه کـه بـرای مصـرف در کشـور مبـدأ یـا صادر کننده در نظر گرفته شـده اسـت یا به دلیل مسـترد شـدن 
گردد. این حقوق و عوارض یا مالیات ها، مشـمول عوارض ضد قیمت شـکنی یا جبرانی 

که وارد سـرزمین طرف متعاهد دیگر می شـود،   5. هیچ محصولی از سـرزمین هریک از طرف های متعاهد 
عـوارض  مشـمول  توامـًا  صادراتـی،  یارانه هـای  اعطـای  یـا  قیمت شـکنی  مـورد  یـک  جبـران  بـرای  نبایـد 

ضدقیمت شـکنی و عوارض جبرانی  گردد.
عـوارض  دیگـر  متعاهـد  طـرف  سـرزمین  محصـول  رود  و بـرای  نبایـد  متعاهـدی  طـرف  (هیـچ  )الـف   .6  
کـه اثـر قیمت شـکنی یـا اعطـای  کنـد، مگـر اینکـه تشـخیص دهـد  ضدقیمت شـکنی یـا جبرانـی وضـع 
رود لطمه مهم به یـک صنعت داخلی  رود یا ایجاد خطـر  و یارانـه، بنابـه مـورد، چنـان اسـت کـه موجـب و

که ایجاد یک صنعت داخلی را با تأخیر مهم روبه رو می سـازد. موجود می شـود یا چنان اسـت 
)ب( طرف هـای متعاهـد می تواننـد از الـزام شـق )الـف( ایـن بنـد صرف نظـر کننـد، تـا به یک طـرف متعاهد 
رود هـر محصولـی، بـه منظور جبران قیمت شـکنی یا اعطـای یارانه ای که موجب  اجـازه دهنـد در مـورد و
یـک طـرف متعاهـد دیگـر صادر کننـده  بـه صنعتـی در سـرزمین  رود لطمـه مهـم  ایجـاد خطـر و یـا  رود  و
محصـول مورد نظـر بـه سـرزمین طرف متعاهد وارد کننده می شـود، عوارض ضدقیمت شـکنی یا جبرانی 
رود لطمه  رود یا ایجاد خطـر و یابنـد یارانـه ای موجـب و وضـع کننـد. طرف هـای متعاهـد در مـواردی کـه در
مهـم بـه صنعتـی در سـرزمین یـک طـرف متعاهد دیگـر صادر کننده محصـول مورد نظر به سـرزمین طرف 
متعاهـد وارد کننـده* می شـود، بـه منظـور دادن اجـازه وضـع عوارض جبرانـی از الزامات شـق )الف( این 

بنـد صرف نظر خواهند کرد.
یانی گردد که به دشـواری  )ج( مع هـذا، در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی کـه تأخیـر می توانـد سـبب وارد آمدن ز
قابـل جبـران اسـت، هـر طـرف متعاهـدی می توانـد بـرای منظور مورد اشـاره در شـق )ب( ایـن بند، بدون 
کنـد، مشـروط بـه اینکـه چنیـن اقدامـی فـورًا بـه  تأییـد قبلـی طرف هـای متعاهـد عـوارض جبرانـی وضـع 
کـه طرف هـای متعاهـد آن را تأییـد نکننـد، از عـوارض  گـزارش داده شـود و در صورتـی  طرف هـای متعاهـد 

جبرانـی فورًا صرف نظر گردد.
کـه بـرای تثبیـت قیمـت داخلـی یـا درآمـد حاصـل از فـروش کاالی اولیـه  کـه نظامـی  7. فـرض بـر ایـن اسـت 
بـرای تولید کننـدگان داخلـی، به طـور مسـتقل از نوسـانات قیمت هـای صادراتـی، به کار گرفتـه می شـود و 
کاالی  ر بـه قیمتـی پایین تـر از قیمـت قابل مقایسـه تعیین شـده در مـورد  کاال بـرای صـدو بعضـًا بـه فـروش 
مشابه برای خریداران بازار داخلی می انجامد، موجب وارد آمدن لطمه مهم، به مفهوم مندرج در بند 6 
کاالی ذی ربط،  نمی گردد، به شـرط آنکه در نتیجه مشـورت میان طرف های متعاهد اساسـًا ذی نفع در 

که: مشخص شود 
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تر از قیمت قابل مقایسه تعیین شده  ر به قیمتی باال )الف( نظام مزبور موجب فروش کاالی مزبور برای صدو
در مورد کاالی مشـابه برای خریداران بازار داخلی نیز شـده اسـت،و

یق نا بجـای  کـه بـه تشـو )ب(نظـام مزبـور، بـه منظـور تنظیـم مؤثـر تولیـد یـا غیـر آن، به گونـه ای عمـل می کنـد 
صادرات نمی انجامد و یا موجب وارد آمدن آسیب جدی به منافع طرف های متعاهد دیگر نمی گردد. 

ماده 7 
گمرکی   ارزش گذاری 

یـر از این ماده را مـورد تأیید قرار  1. طرف هـای متعاهـد، اعتبـار اصـول کلـی ارزش گـذاری مقـرر در بند هـای ز
 می دهنـد و متعهـد می شـوند در مـورد تمامـی محصـوالت مشـمول حقـوق و عـوارض یـا دیگـر هزینه هـا *
یـا محدودیت هـای وارداتـی و صادراتـی مبتنـی بـر ارزش، یـا به هر ترتیـب تنظیم شـده بـر مبنـای ارزش، بـه 
ایـن اصـول عمـل کننـد. به عالوه آن ها باید بنا به درخواسـت هر طرف متعاهـد دیگری، عملکرد هریک 
از قوانیـن یـا مقـررات خـود در مـورد تعییـن ارزش گمرکـی را با توجه به این اصول بررسـی کنند. طرف های 
متعاهـد می تواننـد از طرف هـای متعاهـد درخواسـت کننـد در مـورد اقداماتـی که طبق مقـررات این ماده 

اتخـاذ کرده اند، گزارش دهند.
2. )الف( ارزش گمرکی مال التجاره   وارداتی باید بر ارزش واقعی مال التجاره وارداتی موضوع تعیین حقوق 
و عـوارض گمرکـی یـا مال التجـاره مشـابه مبتنـی باشـد و نبایـد بـر ارزش مال التجـاره دارای منشـأ ملـی یـا 

گردد. ارزش های * دلبخواه یا موهوم اسـتوار 
کـه مال التجـاره مورد نظـر یـا مال التجـاره مشـابه در زمـان و مـکان  )ب( »ارزش واقعـی« بایـد قیمتـی باشـد 
یـان عـادی تجارت و تحت شـرایط رقابت کامل، به  تعیین شـده توسـط قوانیـن کشـور وارد کننـده، در جر
آن قیمت فروخته یا پیشنهاد فروش آن داده می شود. تا حدی که قیمت این مال التجاره یا مال التجارۀ 
مشـابه برحسـب مقـدار در معاملـه ای خـاص تعییـن می گـردد، قیمتـی کـه در نظـر گرفته خواهد شـد باید 

به طور ثابت با یکی از مقادیر ذیل مرتبط باشـد: 
)1(مقادیـر قابل مقایسـه، یـا )2( مقادیـری کـه بـرای واردکننـدگان نامطلوب تـر از مقادیـری نباشـد کـه در آن هـا 
واردکننـده *فروختـه  و  کشـورهای صادرکننـده  از مال التجـارۀ مزبـور در تجـارت میـان  بیشـتری  حجـم 

می  شود. 
 )ج( هنگامی که ارزش واقعی طبق شق)ب( این بند قابل تعیین نباشد، ارزش گمرکی باید بر نزدیک ترین 

معادل قابل تعیین برای ارزش واقعی* مبتنی باشـد.
3. در ارزش گمرکـی هیـچ محصـول وارداتـی، مبلـغ هیـچ نـوع مالیـات داخلـی قابـل اعمـال در کشـور مبـدأ 
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یـا صادر کننـده کـه محصـول وارداتـی مزبـور از آن معـاف بـوده اسـت یا با اسـترداد آن مورد بخشـودگی قرار 
گنجانده شـود. گرفت، نباید  گرفته یا خواهد 

گر در اجرای بند 2 این ماده،  که در این بند به گونه دیگری مقرر می گردد، ا  4. )الف (به اسـتثنای مواردی 
کنـد،  را بـه پـول خـود تبدیـل  گـردد، قیمـت اظهار شـده بـه پـول کشـوری دیگـر  طـرف متعاهـدی مجبـور 
نـرخ تبدیـل در نظـر گرفته شـده بـرای هـر ارز مـورد بحث، باید بر ارزش برابری تعیین شـده طبق اساسـنامه 
صندوق بین المللی پول یا نرخ ارز مورد تأیید صندوق یا بر ارزش برابری تعیین شـده طبق موافقت نامۀ 

یـژۀ منعقـده به موجب ماده 15 این موافقت نامه مبتنی باشـد. و
ز مـورد تأییـدی وجـود نداشـته باشـد،  زش برابـری ای تعییـن نشـده و نـرخ ار کـه چنیـن ار )ب(در مـواردی 
بـور را در معامـالت تجـاری  زش جـاری پـول مز کـه واقعـًا ار نـرخ تبدیـل بایـد به گونـه ای انتخـاب شـود 

کند. منعکـس 
کـم بـر تبدیـل ارز توسـط طرف هـای  )ج( طرف هـای متعاهـد بـا موافقـت صنـدوق بین المللـی پـول، قواعـد حا
متعاهد را در مورد هر پول خارجی که در خصوص آن مطابق اساسنامه صندوق بین المللی پول نرخ های 
یـن خواهند کرد. هر طرف متعاهـدی می تواند در اجرای بند 2 این  تبدیـل چندگانـه اعمـال می شـود، تدو
ماده، قواعد مذکور را به عنوان جایگزین استفاده از ارزش های برابری، در مورد اینگونه پول های خارجی 
گیرد، هر طرف متعاهدی  یب طرف های متعاهد قرار  که چنین قواعدی مورد تصو کند. تا زمانی  اعمال 
می تواند در خصوص پول های خارجی مزبور آنگونه قواعد تبدیلی را در اجرای بند 2 این ماده به کار بندد 

که هدف شان انعکاس واقعی ارزش پولی خارجی موردنظر در معامالت تجاری است.
)د( هیچ چیـز در ایـن بنـد بدان گونـه تفسـیر نخواهد شـد کـه طرف های متعاهدی را ملزم سـازد روش تبدیل 
یـخ ایـن موافقت نامـه در سـرزمینش قابـل اعمـال اسـت، به گونـه ای  کـه در تار ارز بـرای مقاصـد گمرکـی را 

تغییـر دهـد کـه موجب افزایش کلـی میزان عوارض گمرکی قابل پرداخت گردد.
یـا  هزینه هـا  یـا  گمرکـی  عـوارض  و  حقـوق  مشـمول  محصـوالت  ارزش  تعییـن  روش هـای  و  مبانـی   .5
محدودیت هـای دیگـر کـه بـر ارزش مبتنـی بـوده یـا به طریقی براسـاس ارزش تعیین می شـوند، باید ثابت 
بـوده و به نحـو مقتضـی به اطـالع عمـوم برسـند تـا بازرگانـان بتواننـد بـا داشـتن حـد معقولـی از اطمینـان، 

رده کنند. ارزش گمرکـی را برآو

 ماده 8 
مخارج و تشریفات مربوط به واردات و صادرات*

1. )الـف( تمامـی مخـارج و هزینه هـا از هـر نـوع )غیـراز حقـوق و عـوارض متعلـق بـه واردات و صـادرات و 
رود  دیگـر مالیات هـای واقـع در قلمـروی مـاده 3 ( که توسـط طرف های متعاهد در مـورد یا در ارتباط با و
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ینـه تقریبـی خدمـات ارائه شـده محـدود بـوده و نبایـد  ر وضـع می شـوند، بایـد از نظـر میـزان بـه هز یـا صـدو
متضمـن حمایـت غیرمسـتقیم از محصـوالت داخلـی یا وضع مالیات در مـورد واردات یا صادرات برای 

مقاصد مالی باشـند.
کاهش تعداد و انواع مخارج و هزینه های مورد اشاره در شق )الف( را تأیید   )ب(طرف های متعاهد لزوم 

می کنند.
رود و  )ج( طرف هـای متعاهـد همچنیـن لـزوم بـه حداقـل رسـاندن مـوارد اعمـال و پیچیدگـی تشـریفات و

ر* را تأیید می کنند. رود و صدو کاهش و تسـهیل الزامات مربوط به ارائه اسـناد و ر و  صدو
2. هریـک از طرف هـای متعاهـد بایـد بنـا به درخواسـت طرف متعاهـد دیگر یا طرف هـای متعاهد، عملکرد 

قوانیـن و مقـررات خـود را با توجه به مقررات این ماده بررسـی نمایند.
3. هیـچ طـرف متعاهـدی نبایـد بـرای نقـض جزئی مقـررات گمرکی یـا الزامات آیین نامـه ای، مجازات های 
کـه بـه سـادگی  گمرکـی  یـا اشـتباهی در ارائـه اسـناد  کنـد. خصوصـًا در مـورد هـر قصور سـنگینی برقـرار 
گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید  قابل اصالح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت 

ری اسـت بیشـتر باشد. از آنچه که صرفًا برای برحذر داشـتن اشـخاص ضرو
4. مقـررات ایـن مـاده بـه مخارج، هزینه ها، تشـریفات و الزاماتی تسـری خواهد یافت کـه مقامات حکومتی 

یر برقرار می کنند: ر، از جملـه برای موارد ز رود و صـدو در ارتبـاط بـا و
) الف (امور کنسـولی، مانند سـیاهه ها و گواهی های کنسـولی؛

)ب( محدودیت های مقداری؛
ر پروانه؛ )ج( صدو

 )د(کنترل ارزی؛
)هـ( خدمات آماری؛

گواهی؛ )و( اسـناد، مستندسازی و 
)ز( تجزیه و تحلیل و بازرسـی؛ و

کردن. )ح( قرنطینه، اقدامات بهداشـتی و ضدعفونی 

 ماده 9
 عالئم مبدأ

کـه هـر طـرف متعاهـدی در خصـوص محصـوالت سـرزمین های طرف هـای متعاهـد دیگـر در   1. رفتـاری 
زمینـه الزامـات عالمت گـذاری اتخـاذ می کنـد، نبایـد نامطلوب تـر از رفتـار متخذه نسـبت به محصوالت 

مشـابه هیچ کشور ثالثی باشد.
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یـب و اجـرای قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه عالئـم مبـدأ،  کـه در تصو  2. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد 
کشـور های  صنعـت  و  تجـارت  بـرای  اسـت  ممکـن  اقدامـات  ایـن  کـه  دشـواری هایی  و  مشـکالت 
رنـد، بایـد بـا توجـه مقتضـی بـه لـزوم حمایـت از مصرف کننـدگان در برابـر عالئـم  صادر کننـده بـه وجـود آو

تقلبـی یـا گمراه کننده، به حداقل کاهش یابند.
ر باشـد، عالئـم مبـدأ الزم بـه  کـه از لحـاظ اداری مقـدو 3. طرف هـای متعاهـد بایـد اجـازه دهنـد هـر زمـان 

رود الصاق شـوند. هنگام و
4. قوانیـن و مقـررات طرف هـای متعاهـد در مـورد عالمت گـذاری محصـوالت وارداتـی باید به گونه ای باشـد 
یـان سـنگین بـه محصـوالت، کاهش عمـده ارزش آن ها یـا افزایش  کـه رعایـت آن هـا مسـتلزم وارد آمـدن ز

غیرمعقول هزینه آن ها نباشـد.
یژه ای را به خاطر عدم  5. به عنوان قاعده ای کلی، هیچ طرف متعاهدی نباید حقوق و عوارض یا جریمه و
کند، مگر اینکه عالمت گذاری اصالحی به گونه ای  رود اعمال  رعایت الزامات عالمت گذاری قبل از و
غیرمعقـول بـه تأخیـر افتـد یاعالئـم گمراه کننـده ای الصـاق شـده باشـد یـا عالئم مـورد نیاز عمـدًا از میان 

رفته باشد.
کـه مبـدأ واقعـی یـک  بـرد اسـامی تجـاری به گونـه ای  کار 6. طرف هـای متعاهـد بایـد بـه منظـور جلوگیـری از 
محصول را به طور اشتباه نشان دهند، و در نتیجه به آنگونه اسامی اختصاصی منطقه ای یا جغرافیایی 
رند، با یکدیگر  یان وارد آو محصوالت سرزمین یک طرف متعاهد که تحت حمایت قوانین آن قراردارند ز
همـکاری کننـد. هـر طـرف متعاهدی باید درخواسـت ها یا اظهارات هریـک از طرف های متعاهد دیگر 
تی که توسـط آن طرف  را در خصـوص اجـرای تعهـدات مقـرر در جملـه پیشـین در مـورد اسـامی محصوال

متعاهـد دیگـر بـه او اعالم شـده اند، بـا نظر موافق مورد توجه کامل قرار دهد.

ماده 10
 انتشار و اجرای مقررات تجاری 

طـرف  هـر  توسـط  کـه  عـام  سـطح  در  قابل اجـرا  اداری  تصمیمـات  و  قضایـی  آرای  مقـررات ،  قوانیـن،   .1
متعاهـدی بـه اجـرا در می آینـد و بـه طبقه بنـدی و ارزش گـذاری محصـوالت بـرای مقاصـد گمرکـی، یا به 
ینه ها، یا بـه الزامات، محدودیت ها یـا ممنوعیت ها  نرخ هـای حقـوق و عـوارض، مالیات هـا یـا دیگـر هز
یـع، حمل و نقـل،  در مـورد واردات یـا صـادرات یـا انتقـال وجـوه آن هـا مربـوط می شـوند، یـا بـر فـروش، توز
کـردن و مـوارد اسـتفاده دیگـر تأثیر  ری، مخلـوط  کـردن، بازرسـی، بـه نمایـش گذاشـتن، فـراو بیمـه، انبـار 
گاهی یابند.  می گذارنـد، بایـد فـورًا به گونـه ای منتشـر شـوند کـه حکومت هـا و بازرگانـان بتوانند از آن هـا آ
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کارگـزاری  یـک  یـا  حکومـت  میـان  کـه  بین المللـی  تجـاری  خط  مشـی های  بـر  مؤثـر  موافقت نامه هـای 
کارگـزاری حکومتـی هـر طـرف متعاهـد دیگـری  یـک از طرف هـای متعاهـد و حکومـت یـا  حکومتـی هر
کـه  مجـری هسـتند، نیـز بایـد منتشـر شـوند. مقـررات ایـن بنـد هیـچ طـرف متعاهـدی را ملـزم نمی سـازد 
کـه افشـای آن هـا مانـع اجـرای قانـون خواهـد شـد، یـا به گونـه ای دیگـر مغایـر بـا  اطالعـات محرمانـه ای را 
منافـع عمومـی خواهـد بـود یـا به منافع مشـروع تجـاری بنگاه های خاص، اعم از عمومـی یا خصوصی، 

کند. رد، افشـا  لطمه وارد خواهد آو
کـه توسـط هـر طـرف متعاهـدی اتخـاذ می شـوند و نـرخ  2. هیچ یـک از اقدامـات دارای قابلیـت اجـرای عـام 
یـه ای تثبیت شـده و یکنواخـت بـه واردات تعلـق  کـه طبـق رو حقـوق و عـوارض یـا هزینه هـای دیگـر را 
می گیرنـد، افزایـش می دهنـد، یـا الزام،محدودیـت یـا ممنوعیـت جدید یا سـنگین تری را در مورد واردات 

یا انتقال وجوه آن ها برقرار می کنند، نباید قبل از انتشـار رسـمی به اجرا درآیند.
3. )الف( هر طرف متعاهدی باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود از نوع موصوف در بند 1 

کند. این ماده را به گونه ای یکسـان، بی طرفانه و معقول اجرا 
ری یا اداری را، از جمله  یه هـای قضایی، داو کـم یا مقررات مربوط به رو )ب( هـر طـرف متعاهـدی بایـد محا
بـه منظـور بررسـی و اصـالح فـوری اقدامـات اداری مربوط به امور گمرکی، داشـته باشـد یا در اسـرع وقت 
و  کارگزاری هـای دارای قـدرت اداری مسـتقل باشـند  از  بایـد  یه هـای مزبـور  یـا رو کـم  کنـد. محا ایجـاد 
کـم باشـد، مگـر اینکـه  تصمیمات شـان بایـد بـرای کارگزاری هـای مزبـور الزم االجـرا و بـر فعالیـت آن هـا حا
که جهت تسلیم تقاضای استیناف برای وارد کنندگان تعیین شده است، تقاضای  ظرف همان مدتی 
اسـتیناف تسـلیم دادگاه یامحکمـه عالی تـر شـده باشـد، و همچنیـن مشـروط بـه اینکـه در صورت وجود 
دلیلـی بـرای قبـول مغایـرت ایـن تصمیـم بـا اصـول مسـلم حقوقـی یـا واقعیـات عینـی، اداره مرکـزی آن 
کارگـزاری بتوانـد بـرای گرفتـن رای تجدید نظـر در  این خصوص از طریق مرجع رسـیدگی دیگر، اقداماتی 

رد. را به عمل آو
یه های مجری در سرزمین هریک از  )ج( مقررات شق )ب( این بند، مستلزم حذف یا تغییر آن دسته از رو
یـخ ایـن موافقت نامه که در واقع بررسـی منصفانـه و بی طرفانۀ اقدامات اداری  طرف هـای متعاهـد در تار
گـر تشـریفات مزبـور کامـاًل یـا رسـمًا از کارگزاری هـای دارای قدرت  را مقـرر می دارنـد، نخواهـد بود،حتـی ا
یه هایی را به کار می بندد، باید بنا به درخواست  اداری مستقل نباشند. هر طرف متعاهدی که چنین رو
طرف هـای متعاهـد اطالعـات کاملـی را در مـورد آن بـه آن هـا ارائه کند، تا ایشـان بتوانند تشـخیص دهند 

یه ها با الزامات این شـق انطباق دارد یا خیر. که آیا این رو
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 ماده 11*
کلی محدودیت های مقداری  حذف 

1. هیـچ طـرف متعاهـدی نبایـد هیـچ محدودیتـی غیـر از حقـوق و عـوارض، مالیات هـا یـا دیگـر هزینه هـا 
را، اعـم از اینکـه از طریـق سـهمیه ها، مجوز هـای صادراتـی و وارداتـی یـا از طریـق دیگـر اقدامـات بـه اجـرا 
ر یـا فـروش  رود هیـچ محصولـی از سـرزمین هـر طـرف متعاهـد دیگـر یـا صـدو گذاشـته شـوند، در مـورد و

کند. که مقصد آن سـرزمین هر طرف متعاهد دیگر باشـد، وضع یا حفظ  صادراتی هیچ محصولی 
یر تسـری نخواهد یافت:  2. مقررات بند 1 این ماده به موارد ز

)الـف( ممنوعیـت یـا محدودیت هـای صادراتـی کـه موقتـًا بـه منظـور جلوگیری یـا کاهش آثار مـوارد بحرانی 
ری برای طرف متعاهد صادر کننده، اعمال می شـوند. کمبـود مـواد غذایـی یـا دیگر محصوالت ضرو

که برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به  )ب( ممنوعیت ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی 
رت دارند ؛ یابـی کاالها در تجارت بین الملل ضرو طبقه بنـدی، درجه بنـدی یا بازار

که وارد شده باشد*،  رزی یا شیالت، به هر شکلی  کشاو )ج( محدودیت های وارداتی در مورد هر محصول 
رت دارند : یر ضرو کـه بـرای اجـرای اقدامات حکومتـی متخذه به منظور های ز

گـر تولید داخلی  رود به بازار یـا تولید را دارد یا ا )1( محـدود کـردن مقـدار محصـول مشـابه داخلـی کـه اجـازه و
کـه می تـوان محصـول وارداتـی را مسـتقیمًا  محصـول مشـابه قابل توجـه نیسـت، یـک محصـول داخلـی 

جایگزین آن سـاخت؛ یا 
)2( برطرف کردن مازاد موقتی محصول مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی محصوالت مشابه قابل توجه نیست، 
یک محصول داخلی که می تواند محصول وارداتی را مستقیمًا جایگزین آن ساخت، ازطریق قراردادن مازاد 

یر قیمت جاری بازار؛ مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور مجانی یا ز
کاالی وارداتی بستگی  کاًل یا عمدتًا به  که تولید آن  کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی  )3( محدود 

مسـتقیم دارد، به شـرط آنکه تولید داخلی آن کاال نسـبتًا قابل اغماض باشـد.
رود محصولی اعمال می کند،  که محدودیت هایی را طبق شق )ج( این بند، بر  و هر طرف متعاهدی 
ره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار  رود طی دو کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای و باید 
اعمال  فوق  که طبق جزء )1(  از محدودیت هایی  به عالوه، هیچ یک  برساند.  به اطالع عموم  را  ارزش  یا 
می توان  منطقًا  که  نسبتی  از  را  داخلی  تولید  کل  به  واردات  کل  نسبت  که  باشد  چنان  نباید  می گردند، 
رد. در تعیین این نسبت، طرف  آو در صورت فقدان محدودیت ها، میان این دو انتظار داشت، پایین تر 
بر  که  یژه ای*  و عوامل  هرگونه  و  بوده  موجود  غالبًا  قبلی  نمونه  ره  دو در  که  نسبتی  به  باید  مزبور  متعاهد 

کافی مبذول دارد. تجارت محصول مورد نظر تأثیر داشته اند یا در حال حاضر تأثیر دارند، توجه 
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ماده 12*
 محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها

1. صرف نظـر از مقـررات بنـد 1مـاده  11 ، هرطـرف متعاهدی می تواند به منظـور حفظ وضعیت مالی خارجی 
رود را با رعایت مقـررات بندهای ذیل این  و تـراز پرداخت هـای خـود، مقـدار یـا ارزش کاالی مجـاز برای و

کند. ماده محدود 
2. )الـف( محدودیت هـای وارداتـی کـه یـک طـرف متعاهـد طبـق این ماده برقـرار، حفظ یا تشـدید می کند، 

کند: ز  ری اسـت تجاو یر ضرو نباید از آنچه برای موارد ز
)1( دفع خطر فوری یا متوقف سـاختن سـقوط شـدید ذخایر پولی خود؛ یا

)2( در مـورد طـرف متعاهـد دارای ذخایـر پولی بسـیار اندک، نیـل به نرخ افزایش معقولی در ذخایر.
وی  نیاز  یا  موردنظر  متعاهد  طرف  ذخایر  بر  است  ممکن  که  یژه ای  و عوامل  موارد،  این  از  هریک  در 
یا دیگر  یژه  از اعتبارات خارجی و نیاز به پیش بینی استفاده مناسب  تأثیرگذار باشند، از جمله  به ذخایر 

گیرند. که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می گیرند، باید مورد توجه قرار  منابع، هنگامی 
کـه محدودیت هایـی را طبـق شـق )الـف( ایـن بنـد اعمـال می کنند،بایـد ایـن  )ب( طرف هـای متعاهـدی 
که شـرایط  کنند  یج تخفیف دهند و آن ها را تنها در حدی حفظ  محدودیت ها را با بهبود شـرایط به تدر
مقرر در این شـق همچنان اعمال آن ها را توجیه نماید. ایشـان باید هنگامی که شـرایط، دیگر برقراری یا 

حفـظ ایـن محدودیت ها را طبق شـق مذکـور توجیه نکند، آن ها را لغو کنند.
کـه در اجـرای سیاسـت های داخلـی خـود بـه لـزوم حفـظ یـا  3. )الـف( طرف هـای متعاهـد تعهـد می کننـد 
رت اجتناب از  اعـاده تعـادل در تـراز پرداخت هـای خـود بـر مبنایـی معقـول و پایـدار و همین طـور به ضـرو
کـه به منظور  ـد، توجـه مقتضـی مبـذول دارند. ایشـان تأیید می کنند 

ّ
به کارگیـری غیراقتصـادی منابـع مول

کـه بـه جـای ایجـاد انقبـاض در  کننـد  ر، اقداماتـی اتخـاذ  دسـتیابی بـه ایـن اهـداف، بایـد حتی المقـدو
تجارت بین الملل سـبب بسـط آن گردد .

)ب( طرف هـای متعاهـدی کـه محدودیت هایـی را طبق این مـاده اعمال می کنند، می توانند موارد اعمال 
را به گونـه ای  از محصـوالت  یـا دسـته های مختلـف  بـر محصـوالت مختلـف  محدودیت هـای وارداتـی 

یت قایل شـوند. اولو رود محصوالت اساسـی تر  که برای و کنند  تعیین 
 )ج(طرف هـای متعاهـدی کـه محدودیت هایـی را طبق این ماده اعمال می کنند، متعهد می شـوند:

یان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف متعاهد دیگر اجتناب ورزند؛* )1( از وارد آوردن ز
رود هر نوع کاال در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری  )2( محدودیت ها را به گونه ای اعمال نکنند که از و

رود آن بـه مجـاری معمـول تجـارت لطمه می زند، به طـور غیرمعقول ممانعت به عمل آید. از و
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رود نمونه هـای تجـاری یـا رعایـت حـق اختـراع، عالمـت تجاری،حـق  کـه مانـع و )3( محدودیت هایـی را 
یه های مشـابه می گردند، اعمال نکنند. نسـخه برداری یا رو

)د( طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد در نتیجـه سیاسـت های داخلـی کـه هـدف آن دسـتیابی بـه و حفظ 
د یا توسـعه منابع اقتصادی اسـت، یک طرف متعاهد ممکن اسـت با میزان باالیی 

ّ
کامل و مول اشـتغال 

کـه در شـق) الـف( از بنـد 2 ایـن مـاده  پولـی اش  کـه آنگونـه ذخایـر  از تقاضـا بـرای واردات مواجـه شـود 
که در تمام موارد دیگر مقررات این ماده را  قید شده اند را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین طرف متعاهدی 
رعایت می کند، ملزم نخواهد بود محدودیت هایی را که طبق این ماده اعمال می کند به این دلیل لغو یا 

گردد. ری  که تغییری در آن سیاست ها می تواند موجب محدودیت های غیرضرو کند  اصالح 
4. )الف (هر طرف متعاهدی که محدودیت های جدیدی را اعمال می کند یا میزان کلی محدودیت های 
موجـودش را بـا تشـدید قابل توجـه اقدامـات به عمـل آمده طبـق این ماده افزایش می دهـد، باید بالفاصله 
ر باشد، قبل از  که مشورت قبلی مقدو پس از برقراری یا تشدید این محدودیت ها )یا در اوضاع و احوالی 
ایـن اقـدام( بـا طرف هـای متعاهد درباره ماهیت مشـکالت تـراز پرداخت های خـود، اقدامات اصالحی 
بـر اقتصـاد طرف هـای  آثـار احتمالـی محدودیت هـای مزبـور  کـه احتمـاال قابـل انجام انـد و  جایگزینـی 

متعاهد دیگر مشـورت کند.
یخـی کـه خـود تعیین می کنند،* تمامـی محدودیت هایی را که همچنان در  )ب( طرف هـای متعاهـد در تار
یخ،  گذشت یک سال از آن تار کرد. پس از  یخ براساس این ماده اعمال می شوند بررسی خواهند  آن تار
کـه محدودیت هـای وارداتـی را براسـاس ایـن مـاده اعمـال می کننـد، بایـد به طـور  طرف هـای متعاهـدی 

سـاالنه وارد مشـورت هایی از نوع مقرر شـده در شـق )الف( این بند با طرف های متعاهد شـوند.
)ج( )1( طرف های متعاهد چنانچه در جریان انجام مشورت های موضوع شق )الف( یا )ب( فوق با یک 
یابنـد کـه محدودیت هـای مزبـور بـا مقـررات ایـن مـاده یـا مـاده 13) با رعایـت مقررات  طـرف متعاهـد، در
کرد، ایشـان همچنین می توانند توصیه  ماده 14 (انطباق ندارند، ماهیت آن مغایرت را تعیین خواهند 

نمایند که محدودیت های مزبور به گونه ای مناسـب اصالح شـوند.
مزبـور  کـه محدودیت هـای  تشـخیص دهنـد  در نتیجـه مشـورت ها  متعاهـد  طرف هـای  گـر  ا به هر حـال   )2(
کـه بـا مقررات ایـن ماده یا ماده 13 )با رعایت ماده 14 (شـدیدًا مغایرت دارد  به گونـه ای اعمـال می شـوند 
و اینکـه موجـب آسـیب دیـدن یـا تهدیـد شـدن تجـارت هریـک از طرف هـای متعاهـد می گـردد، مراتـب را 
به اطـالع طـرف متعاهـد اعمال کننـده ایـن محدودیت ها خواهند رسـاند و جهـت تضمین انطباق آن ها 
گـر ایـن طـرف متعاهـد  کـرد. ا بـا ایـن مقـررات ظـرف مدتـی معیـن، توصیه هـای مقتضـی را ارائـه خواهنـد 
توصیه هـای مزبـور را در ظـرف مـدت تعیین شـده بـه کار نبنـدد، طرف هـای متعاهـد می تواننـد هـر طـرف 
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یی بـر تجـارت آن دارد از قیـد آن دسـته از تعهـدات ایـن  کـه محدودیت هـای مزبـور اثـر سـو متعاهـدی را 
موافقت نامـه در مقابـل طـرف متعاهـد اعمال کننـده محدودیت هـای مزبـور کـه حسـب اوضـاع و احـوال 

گردانند. مناسـب تشخیص دهند، آزاد 
کـه  کنـد  احـراز  امـر  بـدو  در  بتوانـد  کـه  متعاهـدی  طـرف  هـر  درخواسـت  بـه  ،بنـا  متعاهـد  طرف هـای  )د( 
محدودیت هـا مغایـر بـا مقـررات ایـن مـاده یـا مـاده 13 )بـا رعایـت مقـررات مـاده 14 (هسـتند و اثـر سـوء 
کـرد بـا آن هـا  بـر تجارتـش دارنـد، از طـرف متعاهـد اعمال کننـده محدودیت هـای مزبـور دعـوت خواهنـد 
بـه مشـورت بپـردازد. به هر حـال، چنیـن دعوتـی به عمـل نخواهـد آمـد، مگـر اینکـه طرف هـای متعاهـد 
گفت وگوهـای مسـتقیم میـان طرف هـای متعاهـد ذی ربـط موفقیت آمیـز نبـوده  کـه  کننـد  یقیـن حاصـل 
کـه  گـر در نتیجـه مشـورت بـا طرف هـای متعاهـد توافقـی حاصـل نشـود و آن هـا تشـخیص دهنـد  اسـت. ا
محدودیت هـای مزبـور به گونـه ای مغایـر بـا این مقررات اعمال می شـوند و موجب آسـیب دیدن یا تهدید 
یه می گردنـد، لغو یا اصالح ایـن محدودیت ها را توصیه  شـدن تجـارت طـرف متعاهـد آغاز کننـده ایـن رو
کننـد،  کـه طرف هـای متعاهـد می تواننـد تعییـن  گـر محدودیت هـای مزبـور ظـرف مدتـی  کـرد. ا خواهنـد 
لغـو یـا اصـالح نگردنـد، آن هـا می تواننـد طـرف متعاهـد آغازکننـده را از قیـد آن دسـته از تعهـدات ایـن 
کـه حسـب اوضـاع و احـوال  موافقت نامـه در قبـال طـرف متعاهـد اعمال کننـده محدودیت هـای مزبـور 

گردانند. مناسـب تشخیص دهند، آزاد 
یژه ای را که بر تجارت صادراتی  )هـ( در جریان اقدام طبق این بند، طرف های متعاهد هرگونه عوامل خارجی و

طرف متعاهد اعمال کننده محدودیت ها* اثر سوء دارند، مورد توجه متقضی قرار خواهند داد.
ز از شـروع مشـورت ها،  )و(تشـخیص های مقرر در این بند به سـرعت و در صورت امکان، ظرف شـصت رو

گرفت. صورت خواهند 
گسترده بوده و مبین وجود عدم تعادلی  گر اعمال محدودیت های وارداتی موضوع این ماده مداوم و  5. ا
کـه بـرای  کـه تجـارت بین الملـل را محـدود می سـازد، طرف هـای متعاهـد در ایـن خصـوص  کلـی باشـد 
که تراز پرداخت های آن ها تحت  کـردن موجبـات ایـن عدم تعادل، آیا طرف هـای متعاهدی  برطـرف 
کـه تـراز پرداخت های آن هـا به طور اسـتثنایی مطلوب اسـت  فشـار قـرار دارد یـا طرف هـای متعاهـدی 
گفت وگوهایـی  رنـد یـا خیـر،  بـط بایـد اقداماتـی به عمـل آو یـک از سـازمان های بین الدولـی ذی ر یـا هر
گفت وگوهـا شـرکت  کـرد. طرف هـای متعاهـد بـا دعـوت طرف هـای متعاهـد در ایـن  را آغـاز خواهنـد 

کرد. خواهنـد 
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ماده 13 *
اجرای غیرتبعیض آمیز محدودیت های مقداری

رود هـر محصولـی از   1. هیچ یـک از طرف هـای متعاهـد نبایـد هیچ گونـه ممنوعیـت یـا محدودیتـی را بـر و
کند،  ر هر محصولی به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال  سرزمین طرف متعاهد دیگر یا صدو
کشـور های  ر محصول مشـابه به تمام  کشـورهای ثالث یا صدو رود محصول مشـابه از تمام  مگر اینکه و

ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شـده باشـد.
2. طرف هـای متعاهـد بـه هنـگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر محصولی، باید در نظر داشـته 
یـع تجـارت ایـن محصـول تـا حـد امـکان بـه سـهمی کـه می تـوان انتظـار داشـت طرف های  باشـند کـه توز
رنـد نزدیـک باشـد و  متعاهـد مختلـف در صـورت عـدم وجـود چنیـن محدودیت هایـی، به دسـت می آو

یر را رعایت کنند: بدین منظـور بایـد مقررات ز
)الـف(در هـر جـا کـه ممکن باشـد، سـهمیه هایی کـه مبین کل میزان واردات مجاز اسـت )اعـم از اینکه به 
کشور های عرضه کننده تخصیص یافته باشد یا نه( باید ثابت باشند و اطالعیه ای طبق شق)ب( بند 

3 ایـن مـاده در مـورد میزان آن ها باید صادر گردد؛
که اعمال سـهمیه ممکن نباشـد، می توان بدون اسـتفاده از سـهمیه، محدودیت هایی از  )ب( در مواردی 

رود اعمال کرد؛ طریـق پروانـه یا مجوز های و
بنـد،  ایـن  اجـرای سـهمیه های تخصیصـی طبـق شـق)د(  منظـور  بـه  نبایـد جـز  متعاهـد  )ج(طرف هـای 
کشـور یا منبعی خاص  کردن محصول مورد نظر از  رود برای وارد  اسـتفاده از مجوزها یا اجازه نامه های و

الزامی سازند.
متعاهـد  طـرف  می شـود،  داده  تخصیـص  عرضه کننـده  کشـور های  بـه  سـهمیه ای  کـه  مـواردی  )د(در 
تمامـی  بـا  سـهمیه،  در  سـهم ها  تخصیـص  بـرای  بکوشـد  اسـت  ممکـن  محدودیت هـا  اعمال کننـده 
کـه در عرضـه محصـول مورد نظـر منافعـی اساسـی دارنـد، بـه توافـق برسـد. در  طرف هـای متعاهـد دیگـر 
کـه ایـن روش به طـور معقـول عملـی نباشـد، طـرف متعاهـد مزبـور بایـد، بـا توجـه مقتضـی بـه  مـواردی 
 بر تجارت محصول مزبور تأثیر داشـته اند یا تأثیر می گذارند، برای طرف های 

ً
که احتماال یژه ای  عوامل و

متعاهد دارای منافع اساسی در عرضه این محصول سهم هایی را براساس نسبت عرضه آن طرف های 
ره نمونـه قبلـی تعییـن کنـد. هیچ گونـه شـرایط  متعاهـد بـه کل مقـدار یـا ارزش واردات آن محصـول در دو
کامـل هریـک از طرف هـای متعاهـد از سـهم خـود در کل مقـدار یـا ارزش  کـه مانـع اسـتفاده  یـا تشـریفاتی 
ره توصیه شده ای که سهمیه مزبور  رود محصول در دو گردد نباید برقرار شود، به شرط آنکه و تخصیصی 

گیرد.* به آن مربوط می شـود، انجام 
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طـرف  می شـود،  صـادر  رود  و مجـوز  وارداتـی  محدودیت هـای  بـا  ارتبـاط  در  کـه  مـواردی  )الـف(در   .3
در  کـه  متعاهـدی  طـرف  هـر  درخواسـت  بـه  بنـا  بایـد  بـور  مز محدودیت هـای  اعمال کننـده  متعاهـد 
بـور،  بـوط بـه اجـرای محدودیت هـای مز تجـارت محصـول مورد نظـر منافعـی دارد، تمـام اطالعـات مر
را  عرضه کننـده  طرف هـای  میـان  در  مجوزهـا  ایـن  یـع  توز و  اخیـر  ره  دو در  صـادره  رود  و مجوزهـای 
بـاره اسـامی بنگاه هـای وارد کننـده یـا  کنـد؛ مشـروط بـه اینکـه تعهـدی بـرای دادن اطالعـات در ارائـه 

عرضه کننـده به وجـود نیاید؛
اعمال کننـده  متعاهـد  طـرف  سـهمیه ها،  تثبیـت  متضمـن  وارداتـی  محدودیت هـای  مـورد  در  )ب( 
ره معیـن آتی اجازه  تـی کـه طـی دو محدودیت هـای مزبـور، بایـد کل مقـدار یـا ارزش محصـول یـا محصوال
رود خواهنـد داشـت و هـر تغییـری در مقـدار یـا ارزش مزبور را به اطالع عموم برسـاند. از عرضه هر میزان  و
از محصـول موردنظـر کـه در زمـان ایـن اعـالم عمومـی در راه اسـت، نبایـد جلوگیری به عمل آید؛ مشـروط 
رود در مـدت مـورد بحـث و همچنیـن در صـورت  ر در حـد مقـدار مجـاز بـرای و بـه اینکـه حتی المقـدو
گر  ره های آتی باشـد؛ و به عالوه مشـروط به اینکه ا ره یا دو رود در دو رت، در حد مقادیر مجاز برای و ضرو
طرف متعاهدی عرفًا محصوالت وارد شـده برای مصرف یا خارج شـده از انبار جهت مصرف طی یک 
زه پـس از ایـن اعـالم عمومی را از چنین محدودیت هایـی معاف کند، چنین عملکردی به  ره سـی رو دو

گردد؛ کامل این شـق تلقی  منزله رعایت 
کشـور های عرضه کننـده، طـرف متعاهـد اعمال کننـدۀ  کـه بـه  )ج( در مـورد سـهمیه های تخصیص یافتـه 
محدودیت هـای مزبـور بایـد تمامـی طرف هـای متعاهـد دیگـر را کـه در عرضه محصول مورد نظـر منافعی 
کشـورهای مختلـف  کـه برحسـب مقـدار یـا ارزش، در آن زمـان بـرای  دارنـد، از سـهم هایی در سـهمیه، 

عرضه کننده تخصیص داده شـده اسـت، مطلع سـازد و آن ها را به اطالع عموم برسـاند.
4. در خصـوص محدودیت هـای اعمـال شـده براسـاس شـق )د( بنـد 2 ایـن مـاده یـا شـق )ج( بنـد 2مـاده 11، 
یژه* مؤثر بر تجارت محصول مزبور، باید ابتدائًا  یابی عوامل و انتخاب دوره ای نمونه برای هر محصول و ارز
توسـط طـرف متعاهـد اعمال کننـدۀ ایـن محدودیت هـا به عمل آید؛ مشـروط به اینکه طـرف متعاهد مزبور 
بایـد بنـا بـه درخواسـت هـر طـرف متعاهـد دیگـری کـه در عرضـه آن محصـول منافـع اساسـی دارد، یـا بنا به 
درخواسـت طرف هـای متعاهـد، فـورًا بـا آن طـرف متعاهـد دیگـر یـا طرف هـای متعاهـد در خصـوص نیـاز بـه 
یژه  یابی مجـدد عوامل و تعدیـل نسـبت تعیین شـده یـا مدتـی کـه به عنـوان دوره پایه انتخاب گردیـده، یا ارز
مورد نظر، یا لغو شـرایط، تشـریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سـهمیه 

مناسب یا به کارگیری نامحدود سهمیه یک جانبه وضع شده است، مشورت کند.
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5. مقـررات ایـن مـاده در مـورد هـر سـهمیه تعرفه ای برقرار یا حفظ شـده توسـط هریک از طرف هـای متعاهد 
ر بـه محدودیت های صادراتی نیز تسـری  اعمـال خواهـد شـد، و اصـول منـدرج در ایـن ماده حتی المقدو

خواهند یافت.
ماده 14 *

استثنائات قاعده عدم تبعیض 
کـه محدودیت هایـی را براسـاس مـاده 12 یـا قسـمت )ب( مـاده 18 اعمـال می کنـد،  1. طـرف متعاهـدی 
اثـری معـادل  کـه  کنـد  بـه طریقـی عـدول  مـاده 13  از مقـررات  ایـن محدودیت هـا،  می توانـد در اعمـال 
که این طرف متعاهد می تواند در همان زمان براساس ماده 8 یا ماده 14  محدودیت هایی داشته باشد 
اساسـنامه صنـدوق بین المللـی پـول یـا براسـاس مقـررات مشـابه در یـک موافقت نامه ارزی منعقد شـده 
بـه موجـب بنـد 6 مـاده 15، در خصـوص پرداخت هـا و نقـل و انتقال هـای مالـی مربـوط بـه معامـالت یـا 

کند.* مبادالت جـاری بین المللی اعمال 
2. طـرف متعاهـد ی کـه محدودیت هـای وارداتـی را طبق ماده 12 یا قسـمت )ب( مـاده 18 اعمال می کند، 
کوچک از تجارت  می تواند با رضایت طرف های متعاهد موقتًا از مقررات ماده 13 در خصوص بخشـی 
کـه منافـع آن بـرای طـرف  یـا طرف هـای متعاهـد ذی ربـط اساسـًا  کنـد، در مـواردی  خارجـی خـود عـدول 

بیـش از لطمـه ای باشـد کـه امکان دارد در نتیجه آن بـه تجارت طرف های متعاهد دیگر وارد آید.*
 3. مقـررات مـاده 13 مانـع از آن نخواهـد شـد کـه یک گروه از سـرزمین هایی که در صنـدوق بین المللی پول 
سـهمیه مشـترک دارند، در مقابل واردات از کشـورهای دیگر، البته نه در میان خود، محدودیت هایی را 
طبـق مقـررات مـاده 12 یـا قسـمت )ب( مـاده 18 اعمـال کنند، به شـرط آنکه چنیـن محدودیت هایی از 

لحـاظ همـه جنبه های دیگر با مقررات ماده 13 منطبق باشـد.
4. مـوارد 11 تـا 15 یـا قسـمت )ب( مـاده 18 ایـن موافقت نامـه مانـع آن نخواهـد شـد کـه طـرف متعاهـدی کـه 
محدودیت های وارداتی را طبق ماده 12 یا قسمت )ب( ماده 18 اعمال می کند، اقداماتی را بدون عدول 

رد. از مقررات ماده 13، برای جهت دادن به صادراتش به منظور افزایش درآمدهای ارزی به عمل آو
5. مواد 11 تا 15 یا قسمت )ب( ماده 18 این موافقت نامه مانع یک طرف متعاهد از اعمال محدودیت های 

مقداری:
)الف( که اثری معادل محدودیت های ارزی مجاز طبق شـق)ب( قسـمت 3 ماده 7 اساسـنامه صندوق 

بین المللـی پول دارند، یا
)ب( طبـق ترتیبـات ترجیحـی معیـن شـده در پیوسـت )الف( این موافقت نامه، تا مشـخص شـدن نتیجه 

کرات اشاره شـده در آن، نخواهد شد. مذا
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ماده 15 
ترتیبات ارزی

پـول در خصـوص مسـائل ارزی واقـع در  بـا صنـدوق بین المللـی  کـه  طرف هـای متعاهـد، بدین منظـور   .1  
قلمـرو و صالحیـت صنـدوق و مسـائل مربوط بـه محدودیت های مقداری و دیگر اقدامات تجاری واقع 
کننـد، در صـدد همـکاری بـا  در قلمـرو و صالحیـت طرف هـای متعاهـد، سیاسـتی هماهنـگ دنبـال 

صندوق برخواهند آمد.
کـه بـرای بررسـی یـا پرداختـن بـه مسـائل مربـوط بـه ذخایـر پولـی، تـراز  2. طرف هـای متعاهـد در تمـام مـواردی 
کامـل بـا صنـدوق بین المللـی پـول مشـورت  پرداخت هـا یـا ترتیبـات ارزی فراخوانـده می شـوند، به طـور 
که  واقعیاتی را  کرد. در چنین مشـورت هایی، طرف های متعاهد تمام یافته های آماری یا دیگر  خواهند 
کـرد و همین طور  بـاره ارز، ذخایـر پولـی و تـراز پرداخت ها ارائه می شـود، قبول خواهند  توسـط صنـدوق در
که آیا اقدام یک طرف متعاهد در مسائل ارزی با اساسنامه صندوق  تشخیص صندوق در این مورد را 
یـژه میـان آن طـرف متعاهـد و طرف هـای متعاهـد انطباق  بین المللـی پـول یـا شـرایط موافقت نامـه ارزی و
کـه  طرف هـای متعاهـد در اتخـاذ تصمیـم نهایـی در مـواردی  کـرد.  داشـته اسـت یـا نـه، قبـول خواهنـد 
متضمـن معیارهـای مقـرر در شـق )الـف( بنـد 2 مـاده 12 یـا بنـد) 9 (ماده 18 باشـد، تشـخیص صندوق 
کاهش شدید ذخایر پولی طرف متعاهد مورد نظر یا سطح بسیار پایین ذخایر  که چه چیزی  در این باره 
بـاره جنبه های  پولـی آن یـا نـرخ معقـول افزایش ذخایر پولی آن شـناخته می شـود یا تشـخیص صندوق در

کرد.  مالی دیگر مسـائل مطروحه به هنگام مشـورت درباره چنین مواردی را قبول خواهند 
یـه مشـورت طبـق بند 2 این ماده، بـا صندوق به  3. طرف هـای متعاهـد تـالش خواهنـد کـرد در خصـوص رو

توافق برسند.
4. طرف هـای متعاهـد اهـداف مقـررات ایـن موافقت نامـه را بـا اقدامـات ارزی و همچنین اهـداف مقررات 

اساسـنامه صندوق بین المللی پول را با اقدامات تجاری، بی اثر نخواهند سـاخت.*
کننـد یـک طـرف متعاهـد محدودیت هـای ارزی مربـوط بـه  گـر طرف هـای متعاهـد، در هـر زمـان تصـور  5. ا
پرداخت ها یا نقل و انتقاالت مالی در ارتباط با واردات را به گونه ای مغایر با اسـتثنائات پیش بینی شـده 
 در ایـن موافقت نامـه در مـورد محدودیت هـای مقـداری اعمـال می کنـد، در ایـن خصـوص بـه صنـدوق 

گزارش خواهند داد.
کـه توسـط طرف هـای متعاهـد پـس از  کـه عضـو صنـدوق نیسـت، بایـد ظـرف مدتـی  6. طـرف متعاهـدی 
یت صنـدوق درآید یا در غیر این  صورت یـک موافقت نامه  مشـورت بـا صنـدوق تعییـن می شـود، به عضو
یت صندوق خارج می شـود  کـه از عضو یـژه بـا طرف هـای متعاهـد منعقـد کنـد. طـرف متعاهد ی  ارزی و
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که  یژه ای  کند. هر موافقت نامه ارزی و یژه با طرف های متعاهد منعقد  باید فورًا یک موافقت نامه ارزی و
یـک طـرف متعاهـد بـه موجـب ایـن بند منعقد می کند، از آن پس به صورت جزئی از تعهداتش براسـاس 

ایـن موافقت نامه در خواهد آمد.
کـه طبـق بنـد 6 ایـن مـاده میـان یـک طـرف متعاهـد و طرف هـای  یـژه ای  7. )الـف( در موافقت نامـه ارزی و
متعاهد منعقد می شـود، با رضایت طرف های متعاهد مقرر خواهد شـد که هدف های این موافقت نامه 

نباید بر اثر اقدام طرف متعاهد مورد نظر در مسـائل ارزی، بی اثر شـود. 
)ب( شرایط چنین موافقت نامه ای نباید تعهداتی را در مسائل ارزی برای توافق طرف متعاهد موردنظر ایجاد 

کند که محدودکننده تر از تعهدات اساسنامه صندوق بین المللی پول برای اعضای صندوق باشد. 
کلـی قسـمت 5 مـاده 8  کـه عضـو صنـدوق نیسـت، بایـد اطالعاتـی را در محـدوده  8. طـرف متعاهـدی 
وظایف شـان  انجـام  بـرای  اسـت  ممکـن  متعاهـد  طرف هـای  کـه  پـول  بین المللـی  صنـدوق  اساسـنامه 

براسـاس این موافقت نامه درخواسـت کنند، در اختیار ایشـان قرار دهد. 
که: 9. هیچ چیز در این موافقت نامه مانع آن نخواهد شـد 

یـژه  یـا طبـق موافقت نامـه ارزی و )الـف( یـک طـرف متعاهـد طبـق اساسـنامه صنـدوق بین المللـی پـول 
منعقـده میـان طـرف متعاهـد مورد نظـر با طرف های متعاهـد، کنترل های ارزی یـا محدودیت های ارزی 

را به کار ببندد.
)ب( یـک طـرف متعاهـد آن نـوع محدودیت هـا یـا کنترل هایـی را در مـورد واردات یـا صـادرات بـه کار ببنـدد 
کـه تنهـا اثـر آن عـالوه بـر آثـار مجـاز طبـق مـواد 11، 12، 13 و 14، اعمال کنترل ها یـا محدودیت های ارزی 

است.

ماده 16*
 یارانه ها

کلی قسمت )الف(- یارانه ها به طور 
گـر طـرف متعاهـدی یارانـه ای، از جملـه هر شـکلی از حمایت در قالـب درآمد یا قیمت، را اعطا یا حفظ   1. ا
کاهـش واردات محصولـی بـه سـرزمین آن اثـری مسـتقیم  کـه بـر افزایـش صـادرات محصولـی از، یـا  کنـد 
کتبـًا از میـزان و ماهیـت پرداخـت آن یارانـه، اثـر  یـا غیرمسـتقیم داشـته باشـد، بایـد طرف هـای متعاهـد را 
تقریبـی اعطـای آن یارانـه بـر مقـدار محصـول یـا محصـوالت متأثـر از این امـر که به سـرزمین آن وارد یا از آن 
ری سـاخته اسـت، مطلـع سـازد. در هـر  کـه اعطـای آن یارانـه را ضـرو صـادر می شـوند، و اوضاع و احوالـی 
مـوردی کـه تشـخیص داده شـود اعطـای چنیـن یارانـه ای بـه منافـع طـرف متعاهـد دیگـری لطمـه جـدی 
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رد، طـرف متعاهـد اعطا کننـدۀ آن یارانـه بایـد بـه  می زنـد یـا خطـر ایجـاد چنیـن لطمـه ای را بـه وجـود مـی آو
مجـرد درخواسـت، بـا دیگـر طـرف یـا طرف هـای متعاهد ذی ربـط یا با طرف هـای متعاهد در مـورد امکان 

گفت وگو شـود.  تحدید اعطای یارانه وارد 

قسمت )ب( ـــ مقررات اضافی در مورد یارانه های صادراتی*
ر هر محصولی،   2. طرف های متعاهد تأیید می کنند که اعطای یارانه توسط یک طرف متعاهد برای صدو
یانبـار داشـته باشـد، در منافـع  ممکـن اسـت بـرای صـادرات و واردات طرف هـای متعاهـد دیگـر آثـاری ز

رد و مانـع تحقق اهداف این موافقت نامه گردد. تجـاری عـادی آن هـا اختاللـی بی جهت به وجود آو
ینـد.  کاالهـای اولیـه از یارانـه سـود نجو ر  3. بنابرایـن، طرف هـای متعاهـد بایـد بکوشـند در مـورد صـدو
کـه  کنـد  اعطـا  را  یارانـه  از  شـکلی  غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم  به طـور  متعاهـدی  طـرف  گـر  ا به هر حـال، 
گردد، این یارانـه نباید به گونه ای اعمال شـود  ر محصـول اولیـه ای از سـرزمینش  موجـب افزایـش صـدو
ره نمونـه  کـه آن طـرف متعاهـد، بـا توجـه بـه سـهم طرف هـای متعاهـد در تجـارت آن محصـول طـی دو
گذاشته باشد یا در حال حاضر  که ممکن است بر تجارت آن محصول قباًل اثر  یژ ه ای  قبلی و عوامل و

رد.* اثـر بگـذارد، سـهمی بیـش از سـهم منصفانـه در صـادرات جهانی آن محصول به دسـت آو
یخ، طرف های متعاهد باید از اعطای مستقیم  یه 1958 یا در اسرع وقت بعد از این تار 4. به عالوه از 1 ژانو
ر هـر محصولـی غیـر از محصـول اولیـه که به فـروش چنین  یـا غیرمسـتقیم هـر شـکلی از یارانـه بـرای صـدو
یـداران بـرای محصـول مشـابه در  ر بـه قیمتـی پایین تـر از قیمـت مطالبه شـده از خر محصولـی بـرای صـدو
بـازار داخلـی، منجـر گـردد، خودداری کنند. تا 31 دسـامبر 1957 هیچ طـرف متعاهدی نباید با اعطای 
یه  یارانه هـای جدیـد یـا افزایـش یارانه هـای موجود، دامنه اعطای این نـوع یارانه ها را بیش از آنچه در 1 ژانو

1955 وجود داشـت توسعه دهد.*
5. طرف هـای متعاهـد هرچنـدگاه یک بـار اجـرای مقررات این ماده را به منظور بررسـی کارایی آن ها، با توجه 
یانبار  بـه تجربه عملـی، در مـورد پیشـبرد اهداف این موافقت نامـه و جلوگیری از اعطای یارانه های جدًا ز

بـرای تجـارت یـا منافع طرف های متعاهد، مورد بررسـی قرار خواهند داد.

ماده 17
بنگاه های تجاری دولتی

که واقع باشـد،  کجا  گر بنگاهی دولتی را، هر  که ا 1. * )الف(هر یک از طرف های متعاهد متعهد می شـود 
یژه* اعطـا نماید، این بنگاه  تأسـیس یـا حفـظ کنـد یـا بـه بنگاهی رسـمًا یا عماًل امتیـازات انحصاری یا و
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کلـی رفتـار  بایـد در خرید هـا یـا فروش هـای متضمـن واردات یـا صـادرات، به گونـه ای منطبـق بـا اصـول 
غیرتبعیض آمیـز مقـرر در ایـن موافقت نامـه در مـورد اقدامـات دولتـی مؤثـر بـر واردات یـا صـادرات تجـار 

کند.  خصوصی عمل 
کـی از ایـن الزام اسـت که چنیـن بنگاه هایی باید با توجـه مقتضی به  )ب( مقـررات شـق)الف( ایـن بنـد حا
دیگـر مقـررات ایـن موافقت نامـه، خرید هـا یا فروش های خـود را منحصرًا برحسـب مالحظات تجاری*، 
کیفیت، در دسترس بودن، بازار پسند بودن، حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش  از جمله قیمت،  
برحسـب عـرف تجـاری فرصت کافـی دهند که  انجـام دهنـد و بـه بنگاه هـای طرف هـای متعاهـد دیگـر 

کنند.  جهت شـرکت در چنین خریدها یا فروش هایی رقابت 
)ج( هیـچ طـرف متعاهـدی نبایـد هیـچ بنـگاه )اعم از اینکه از نوع موصوف در شـق) الف( این بند باشـد 
کـردن طبـق اصـول مقـرر در شـق های )الـف( و )ب( ایـن بنـد منـع  یـش را از عمـل  یـا نـه( واقـع در قلمرو

کند. 
2. مقـررات بنـد 1 ایـن مـاده در مـورد واردات محصـوالت بـرای مصرف فوری یا آتی دولتـی قابل اعمال نبوده 
ولـی بـرای فـروش مجـدد یا اسـتفاده در تولید کاال برای فروش، قابل اجـرا خواهد بود. در خصوص چنین 
وارداتـی، هـر طـرف متعاهـد ی بایـد رفتـاری بی طرفانـه و منصفانـه را در مورد تجارت طرف هـای متعاهد 

کند.  دیگر اتخاذ 
3. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد کـه بنگاه ها ی از نوع موصوف در شـق )الف( بند 1 این ماده ممکن 
کـرات  رنـد، لـذا انجـام مذا کـه موانـع جـدی بـرای تجـارت بـه وجـود بیاو کننـد  اسـت به گونـه ای فعالیـت 
گسترش تجارت بین الملل  مبتنی بر منافع متقابل و مشترک به منظور تحدید یا تقلیل این موانع، برای 

ری است.* ضرو
تـی را کـه توسـط بنگاه هـای از انـواع موصـوف در شـق )الـف( بند 1  4. )الـف( طرف هـای متعاهـد محصوال
این ماده به سرزمین های شان وارد یا از آن ها صادر می شود، به اطالع طرف های متعاهد خواهند رساند. 
)ب( طـرف  متعاهـدی کـه انحصـاری وارداتـی را در مـورد محصولـی کـه موضـوع امتیازات مقـرر در ماده 
2 نیسـت، برقـرار می کنـد، حفـظ می کنـد یا اجازه می دهد، باید به درخواسـت طـرف متعاهد دیگری که 
تجـارت قابل توجهـی در مـورد آن محصـول دارد، مبلغـی کـه به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شـده* 
کاری ممکـن نباشـد، قیمـت مطالبه شـده بـرای فـروش  کـه چنیـن  ره نمونـه اخیـر، یـا هنگامـی  را طـی دو

مجدد محصول مزبور را به اطالع طرف های متعاهد برسـاند. 
که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت های  )ج(طرف های متعاهد می توانند بنا به درخواسـت طرف متعاهد ی 
بنگاهـی از نـوع موصـوف در شـق)الف( بنـد 1 بر منافعش تأثیر سـوء دارد، از طـرف متعاهد برقرار کننده، 
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بـاره فعالیت های  حفظ کننـده یـا اجازه دهنـده فعالیـت چنیـن بنگاهـی درخواسـت کننـد اطالعاتـی در
خـود در ارتبـاط با اجـرای مقررات این موافقت نامه عرضه دارد. 

کـه اعـالم آن مانـع  )د( مقـررات ایـن بنـد هیـچ طـرف متعاهـدی را ملـزم نمـی دارد اطالعـات محرمانـه ای را 
اجـرای قانـون یـا به گونـه ای دیگـر مغایـر منافـع عمومـی خواهـد بـود یـا بـه منافع تجـاری مشـروع بنگاه های 

خاص لطمه خواهد زد افشـا نماید.

ماده 18 *
کمک دولتی برای توسعه اقتصادی 

1. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد کـه نیـل بـه اهـداف ایـن موافقت نامـه، با توسـعه فزاینده اقتصادشـان 
از  پایینـی  حـد  پاسـخگوی  می توانـد  تنهـا  اقتصادشـان  کـه  متعاهـدی  طرف هـای  مـورد  در  یـژه  به و

اسـتانداردهای زندگی* باشـد و در مراحل اولیه توسـعه قرار دارد، تسـهیل خواهد شد.*
رت  2. طرف های متعاهد همچنین تأیید می کنند که ممکن است برای طرف های متعاهد مورد نظر ضرو
که به منظور اجرای برنامه ها و سیاسـت های توسـعه اقتصادی طراحی شـده برای ارتقای  داشـته باشـد 
استاندارد عمومی زندگی مردم خود، اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات را اتخاذ نمایند، 
و اینکـه اقدامـات مزبـور تـا جایـی موجه انـد کـه نیل به اهداف ایـن موافقت نامه را تسـهیل کنند. از این رو 
کـه آن طرف هـای متعاهـد بایـد از تسـهیالتی اضافـی بهره منـد شـوند تـا بتواننـد  آن هـا توافـق می نماینـد 
کافی را در سـاختار تعرفه خود جهت اعطای حمایت تعرفه ای برای تأسـیس صنعتی  )الف( انعطاف 
تـراز پرداخت هـا  کننـد و ) ب( محدودیت هـای مقـداری را در جهـت اهـداف حفـظ  خـاص* حفـظ 
کـه احتمـال دارد بـر اثـر برنامه هـای  کـه ادامـه سـطح بـاالی تقاضـا بـرای واردات  کننـد  به گونـه ای اعمـال 

گرفته شـود.  کامل در نظر  توسـعه اقتصادی به وجود آید، به طور 
کـه در قسـمت های )الـف( و  3. طرف هـای متعاهـد نهایتـًا تأییـد می کننـد در مـورد آن تسـهیالت اضافـی 
 بـرای آنکـه طرف هـای متعاهد 

ً
) ب( ایـن مـاده پیش بینـی گردیده انـد، مقـررات ایـن موافقت نامـه معمـوال

کـرد. با این حـال طرف هـای متعاهـد  کفایـت خواهـد  رده سـازند،  نیازهـای توسـعه اقتصـادی خـود را بـرآو
توافـق دارنـد کـه ممکـن اسـت در اوضاع و احوالـی خـاص عمـاًل هیـچ اقدامـی، هرچند منطبق بـا مقررات 
کمک های دولتی مورد  مزبور، برای آن که به یک طرف متعاهد امکان دهد در فرایند توسـعه اقتصادی، 
یق تأسیس صنایعی خاص* را به منظور ارتقای استاندارد عمومی زندگی مردم خود اعطا  نیاز برای تشو
یژه مقرر در قسمت های )ج( و )د( از این ماده به آن موارد می پردازند. یه های و کند، قابل اجرا نباشد. رو
4. )الف( بدین ترتیب طرف متعاهدی که اقتصادش تنها می تواند پاسخگوی حد پائینی از استانداردهای 
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زندگـی* باشـد و در مراحـل اولیـه توسـعه* قـرار دارد، اختیـار خواهد داشـت که موقتًا از مقـررات مواد دیگر 
موافقت نامه حاضر، به گونه پیش بینی شده در قسمت های )الف(، )ب( و )ج( این ماده، عدول کند.
) ب( طـرف متعاهـدی کـه اقتصـادش در فراینـد توسـعه قـرار دارد، اما در حوزه شـمول شـق)الف( فوق واقع 
نمی شود، ممکن است طبق قسمت )د( از این ماده درخواست هایی تسلیم طرف های متعاهد نماید. 
کـه اقتصادشـان از نـوع  5. طرف هـای متعاهـد تأییـد می کننـد درآمدهـای صادراتـی طرف هـای متعاهـدی 
کاالهـای اساسـی  ر تعـداد اندکـی از  موصـوف در شـق های) الـف( و ) ب( بنـد 4 فـوق بـوده و بـه صـدو
اولیـه وابسـتگی دارد، ممکـن اسـت بـر اثـر کاهـش فـروش این کاالها شـدیدًا تنزل یابـد. بنابرایـن هنگامی 
کاالهای اولیه از سـوی چنین طرف متعاهدی شـدیدًا تحت تأثیر اقدامات متخذه توسـط  که صادرات 
طـرف متعاهـد دیگـر قـرار می گیـرد، آن طـرف متعاهـد می تواند به مقـررات مربوط به مشـورت در ماده 22 

موافقت نامه متوسـل شود.
گرفته براسـاس مقررات قسـمت های )ج( و )د( این  6. طرف های متعاهد هر سـاله تمام اقدامات صورت 

ماده را بررسـی خواهند کرد.

قسمت»الف«
که در حوزه شمول شق) الف( بند 4 این ماده واقع می شود، تمایل داشته  گر طرف متعاهدی  7. )الف( ا
یق تأسـیس صنعتی خاص* جهت ارتقای اسـتاندارد عمومی زندگی مردمش،  که به منظور تشـو باشـد 
کند یا مسـترد دارد،  که در جدول مربوطۀ منضم به این موافقت نامه قید شـده اسـت اصالح  امتیازی را 
بایـد مراتـب را به اطـالع طرف هـای متعاهـد برسـاند و بـا هـر طـرف متعاهد ی کـه در خصوص ایـن امتیاز 
کره شده است و با هر طرف متعاهد دیگری که به تشخیص طرف های متعاهد منافعی  ابتدائًا با آن مذا
گـر میـان ایـن طرف هـای متعاهـد ذی ربـط توافـق  کـره بپردازد.ا اساسـی در مـورد آن امتیـاز دارد،بـه مذا
حاصل شود، آن ها اختیار خواهند داشت امتیازات مقرر در جداول مربوطۀ منضم به این موافقت نامه 
کنند یا مسترد دارند. را به منظور اجرای توافق مزبور، از جمله هرگونه تعدیالت جبرانی مربوطه اصالح 
ز پس از اطالع پیش بینی شـده در شـق )الف( فوق، توافق حاصل نشـود، طرف  گر ظرف شـصت رو )ب( ا
کرده است، می تواند موضوع را به طرف های متعاهد  که اصالح یا استرداد امتیاز را پیشنهاد  متعاهدی 
که اصالح  که طرف  متعاهدی  یابند  گر آن ها در که فورًا آن را مورد بررسی قرار خواهند داد. ا ارجاع دهد 
رده و تعدیل  یـا اسـترداد امتیـاز را پیشـنهاد می کنـد هـر گونـه تالشـی را جهـت رسـیدن به توافـق به عمـل آو
جبرانـی پیشنهاد شـده توسـط وی مناسـب اسـت، آن طـرف متعاهـد اختیـار خواهـد داشـت امتیـاز را 
گـر طرف های  اصـالح کنـد یـا مسـترد دارد، مشـروط بـه اینکـه همزمـان تعدیـل جبرانـی را بـه اجـرا گـذارد. ا
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متعاهد تشـخیص دهند که جبران پیشـنهادی طرف متعاهد پیشـنهاد دهندۀ اصالح یا اسـترداد امتیاز 
رده  کافـی به عمـل آو کـه وی هرگونـه تـالش معقولـی را بـرای پیشـنهاد جبـران  یا بنـد  کافـی نیسـت، امـا در
گـر  کنـد. ا اسـت، آن طـرف متعاهـد اختیـار خواهـد داشـت در مـورد چنیـن اصـالح یـا اسـتردادی اقـدام 
چنیـن اقدامـی به عمـل آیـد، هـر طـرف متعاهـد دیگـر اشاره شـده در شـق )الف(فـوق، اختیـار خواهـد 
رندۀ این اقدام  داشـت امتیـازات اساسـًا معادلـی را کـه در خصوص آن ابتدئأ با طرف متعاهـد به عمل آو

کره شـده اسـت، اصالح کند یا پس گیرد.* مذا

قسمت »ب«
که طرف های متعاهد مشمول شق) الف( بند 4 این ماده هنگامی  8. طرف های متعاهد تأیید می کنند 
 مشـکالتی را در زمینـه تـراز پرداخت هـا تجربـه خواهنـد 

ً
کـه در فراینـد سـریع توسـعه قـرار دارنـد، احتمـاال

کـرد کـه عمدتـًا از تالش هـای مربـوط بـه گسـترش بازارهـای داخلـی و بی ثباتـی رابطـه مبادلـه آن ها ناشـی 
می شود. 

کـه در حـوزه شـمول شـق )الـف( از بنـد 4 ایـن مـاده قـرار می گیـرد، بـه منظـور حفـظ  9. طـرف متعاهـدی 
کافـی از ذخایـر بـرای اجـرای برنامه هـای توسـعه اقتصـادی  موقعیـت مالـی خارجـی و تضمیـن سـطحی 
خود، ممکن اسـت طبق مقررات بندهای 10 تا 12، سـطح عمومی وارداتش را با محدود سـاختن مقدار 
رود کنتـرل کند، مشـروط به  اینکه محدودیت هـای وارداتی بر قرار، حفظ  یـا ارزش کاالهـای مجـاز بـرای و

کند: ز  ری اسـت تجاو یر ضرو یا تشدید شـده نباید از آنچه برای موارد ز
) الف( دفع خطر  یا متوقف سـاختن سـقوط شـدید ذخایر پولی، یا

)ب(در مـورد طـرف متعاهـد دارای ذخایـر پولی غیرکافی، نیـل به نرخ افزایش معقولی در ذخایر. 
که ممکن است بر ذخایر این طرف متعاهد یا نیاز وی به ذخایر  یژه ای  در هریک از این موارد، عوامل و
یژه یا دیگر منابع،  تأثیر گذار باشند، از جمله لزوم پیش بینی امکان استفاده مناسب از اعتبارات خارجی و

گیرند. کافی قرار  که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می گیرند، باید مورد توجه  هنگامی 
10. در اجـرای ایـن محدودیت هـا، طـرف متعاهد مورد نظـر می تواند موارد اعمال آن ها بر واردات محصوالت 
یت  تی اولو رود محصوال مختلف یا دسته های مختلف از محصوالت را به گونه ای تعیین کند که برای و
قائل شـود که با توجه به سیاسـت توسـعه اقتصادی اش اساسـی ترند، مشـروط به اینکه محدودیت های 
ری بـه منافـع تجـاری یـا اقتصـادی  یان هـای غیرضـرو کـه از وارد آمـدن ز مزبـور به گونـه ای اعمـال شـوند 
رود هـر نوع کاال در حداقل مقادیـر تجاری که جلوگیری از  طرف هـای متعاهـد دیگـر اجتنـاب گـردد و از و
رود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل نیاید؛ و همچنین  و
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رود نمونه هـای تجـاری یـا  کـه مانـع و مشـروط  بر اینکـه محدودیت هـای مزبـور به گونـه ای اعمـال نشـوند 
گردند. رعایت حق اختراع، عالمت تجاری، حق نسـخه برداری یا مقررات مشـابه 

11. طرف متعاهد ذی ربط در  اجرای سیاست های داخلی، باید به لزوم اعاده تعادل در تراز پرداخت های 
رت مطلوبیـت اسـتفاده اقتصـادی از منابـع مولد،  خـود بـر مبنایـی معقـول و پایـدار و همین طـور بـه ضـرو
توجه مقتضی مبذول کند.طرف متعاهدمورد نظر باید به موازات بهبود شرایط، هرگونه محدودیت های 
یـج کاهـش دهـد، و آن هـا را تنهـا در حـدی حفـظ کنـد کـه طبق  اعمـال شـده طبـق ایـن قسـمت را به تدر
رت دارد و به محـض اینکـه حفـظ ایـن محدودیت هـا دیگـر قابل توجیـه  شـرایط بنـد 9 از ایـن مـاده ضـرو
کند؛ مشروط به اینکه هیچ طرف متعاهد به این دلیل ملزم نشود محدودیت هایی  نباشد، آن ها را لغو 
کـه تغییـری در سیاسـت  کنـد  کـه براسـاس ایـن قسـمت اعمـال می کنـد را بـه ایـن دلیـل لغـو یـا اصـالح 

رت این محدودیت ها شـود.* توسـعه ای اش می تواند موجب عدم ضرو
کلـی  میـزان  یـا  می کنـد  اعمـال  را  جدیـدی  محدودیت هـای  کـه  متعاهـد ی  طـرف  هـر  )الـف(   .12  
محدودیت هـای موجـودش را بـا تشـدید قابل توجـه اقدامـات به عمـل آمـده طبـق ایـن قسـمت افزایـش 
می دهـد، بایـد بالفاصلـه پـس از برقـراری یا تشـدید ایـن محدودیت ها )یا در اوضاع و احوالی که مشـورت 
ر باشـد، قبـل از آن اقـدام( بـا طرف های متعاهد درباره ماهیت مشـکالت تـراز پرداخت های  قبلـی مقـدو
که احتماال قابل انجام اند و آثار احتمالی محدودیت های مزبور بر  خود، اقدامات اصالحی جایگزینی 

کند. اقتصاد طرف های متعاهد دیگر مشـورت 
یخی که خود تعیین می کنند، تمامی محدودیت هایی را که همچنان در آن  )ب( طرف های متعاهد در تار
یـخ براسـاس مقـررات ایـن قسـمت اعمـال می شـوند، بررسـی خواهند کرد. پس از گذشـت دو سـال از  تار
که محدودیت هایی را براسـاس مقررات این قسـمت اعمال می کنند،  یخ، طرف های متعاهدی  آن تار
بایـد طبـق برنامـه ای کـه هر سـاله توسـط طرف هـای متعاهد تنظیم خواهد شـد، در فواصل زمانـی تقریبًا، 
ولـی نـه کمتـر از دو سـال، بـا طرف هـای متعاهـد بـه مشـورت هایی از نـوع مقـرر شـده در شـق )الـف( فـوق 
بپردازند؛ مشـروط به اینکه ظرف دو سـال پس از خاتمه مشـورت های عمومی موضوع هریک از مقررات 

دیگر این بند، هیچ گونه مشـورتی طبق این شـق انجام نگرفته باشـد.
یـان انجـام مشـورت های موضوع شـق )الف( یـا )ب(این بند با  )ج()1( طرف هـای متعاهـد چنانچـه در جر
یابنـد کـه محدودیت هـای مزبـور بـا مقـررات ایـن قسـمت یـا مـاده 13 )بـا رعایـت  یـک طـرف متعاهـد، در
کرد، ایشان همچنین می توانند توصیه  مقررات ماده 14( انطباق ندارند، نوع مغایرت را تعیین خواهند 

نماینـد کـه محدودیت های مزبور به گونه ای مناسـب اصالح گردند.
کـه محدودیت هـای مزبـور  گـر طرف هـای متعاهـد در نتیجـه مشـورت ها تشـخیص دهنـد  )2( به هر حـال، ا
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به گونـه ای اعمـال می شـوند کـه بـا مقـررات ایـن قسـمت یـا مـاده 13 )بـا رعایـت مقـررات ماده 14(شـدیدًا 
از طرف هـای متعاهـد  تجـارت هریـک  تهدیـد شـدن  یـا  دیـدن  آسـیب  اینکـه موجـب  و  دارد  مغایـرت 
می گـردد، مراتـب را به اطـالع طـرف متعاهـد اعمال کننـدۀ ایـن محدودیت هـا خواهنـد رسـاند و جهـت 
کـرد.  تضمیـن انطبـاق آن هـا بـا ایـن مقـررات ظـرف مدتـی معیـن، توصیه هـای مقتضـی را ارائـه خواهنـد 
گـر ایـن طـرف متعاهـد توصیه هـای مزبـور را ظـرف مـدت تعیین شـده بـه کار نبنـدد، طرف هـای متعاهـد  ا
یی بر تجارت آن دارد از قید آن دسـته  می تواننـد هـر طـرف متعاهـد ی را کـه محدودیت های مزبور اثر سـو
از تعهـدات ایـن موافقت نامـه در مقابـل طـرف متعاهـد اعمال کننـدۀ محدودیت هـای مزبـور کـه حسـب 

گردانند.  اوضاع و احوال مناسـب تشـخیص دهند، آزاد 
کـه  کنـد  کـه بتوانـد بـدوًا مـوردی را احـراز  طرف هـای متعاهـد بنـا بـه درخواسـت هـر طـرف متعاهـدی  )د( 
محدودیت های اعمال شده این قسمت با مقررات این قسمت یا ماده 13 )با رعایت مقررات ماده 14( 
مغایرنـد و اثـر سـوء بـر تجارتـش دارنـد، از طـرف متعاهد اعمال کننـدۀ این محدودیت ها دعـوت خواهند 
کـرد بـا آن هـا بـه مشـورت بپـردازد. به هر حـال، چنیـن دعوتـی به عمـل نخواهـد آمـد، مگـر اینکـه طرف های 
گفتگوهای مستقیم میان طرف های متعاهد ذی ربط موفقیت آمیز نبوده  که  کنند  متعاهد یقین حاصل 
کـه  گـر در نتیجـه مشـورت بـا طرف هـای متعاهـد توافقـی حاصـل نشـود و آن هـا تشـخیص دهنـد  اسـت. ا
محدودیت های مزبور به گونه ای مغایر با این مقررات اعمال می شوند، و موجب آسیب دیدن یا تهدید 
شـدن تجـارت طـرف متعاهـد آغاز کننـدۀ ایـن تشـریفات می گردنـد، لغـو یـا اصـالح ایـن محدودیت هـا را 
کـه طرف هـای متعاهـد می تواننـد تعییـن  گـر محدودیت هـای مزبـور ظـرف مدتـی  کـرد. ا توصیـه خواهنـد 
کننـد، لغـو یـا اصـالح نگردنـد، آن هـا می تواننـد طـرف متعاهـد آغازکننـده را از قیـد آن دسـته از تعهـدات 
این موافقت نامه در قبال طرف متعاهد  اعمال کنندۀ محدودیت های مزبور که حسب اوضاع و احوال 

گردانند. مناسـب تشخیص دهند، آزاد 
که طبق جمله آخر فقره )2( شق)ج( یا شق )د(این بند علیه آن اقدامی به عمل  گر طرف متعاهد ی  )هـ( ا
کـه آزادی از قیـد تعهـدات براسـاس اجـازه  طرف هـای متعاهـد، بـر اجـرای برنامـه و  یابـد  آمـده اسـت ،در
ز پس از اقدام  کثر ظرف شصت رو سیاست توسعه ای اش تأثیرات سوء دارد، اختیار خواهد داشت حدا

1 

کتبـی جهـت دبیـر  اجرائـی2  مذبـور، در خصـوص قصـدش بـرای خـروج از ایـن موافقت نامـه، یادداشـتی 
یافـت یادداشـت توسـط وی، بـه  ز پـس از در بـرای طرف هـای متعاهـد ارسـال دارد. ایـن خـروج شـصت رو

اجـرا در خواهد آمد .
)و( در جریان اقدام طبق این بند، طرف های متعاهد به عوامل اشاره شده در بند 2 این ماده توجه مقتضی 

2. طرف های متعاهد براساس تصمیم مورخ 23 مارس 1965، عنوان رئیس دبیرخانه گات را از »دبیر  اجرایی« به»مدیر کل« تغییر دادند. 
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کـرد. تصمیم گیری هـای مقـرر در ایـن بنـد بایـد به سـرعت و در صـورت امـکان، ظـرف  مبـذول خواهنـد 
ز از شـروع مشورت ها، صورت گیرند. شـصت رو

 قسمت »ج«
یق ایجـاد صنعتـی  کـه بـرای تشـو یابـد  گـر یـک طـرف متعاهـد مشـمول شـق)الف( بنـد 4 ایـن مـاده در 13. ا
ری اسـت، اما برای  خـاص* بـه منظـور ارتقـای اسـتاندارد عمومـی زندگـی مردم خود کمـک دولت ضرو
دسـتیابی بـه ایـن هـدف هیـچ اقدامـی منطبـق بـا دیگـر مقـررات ایـن موافقت نامـه عملـی نمی باشـد، 

یه های مقرر در این  قسـمت متوسـل شـود .* می تواند به مقررات و رو
یژه ای را که برای دستیابی به هدف مذکور در بند 13 این ماده  14. طرف متعاهد ذی ربط باید مشکالت و
بـا آن هـا مواجـه اسـت، به اطـالع طرف هـای متعاهـد برسـاند و اقدام خاصـی را که بر واردات مؤثر اسـت و 
انجامـش را بـرای جبـران ایـن مشـکالت پیشـنهاد می کند، مشـخص سـازد. طـرف متعاهد مزبـور نباید 
که قابل اعمال باشـد، یا چنانچه آن  کدام  آن اقدام را قبل از انقضای مهلت مقرر در بند 15 یا 17، هر 
اقـدام بـر واردات محصولـی تأثیر گـذارد کـه مشـمول یـک امتیـاز مذکـور در جـدول مربوطـه منضـم بـه این 
موافقت نامـه اسـت، قبـل از کسـب موافقـت طرف هـای متعاهـد طبق مقـررات بند 18، آغـاز کند؛ البته 
کـرده باشـد، طـرف متعاهـد مزبـور می توانـد پـس  کمـک قبـاًل تولیـد را آغـاز  یافت کننـده  گـر صنعـت در ا
کـه ممکـن اسـت طـی ایـن مـدت، بـرای  کنـد  از مطلـع سـاختن طرف هـای متعاهـد، اقداماتـی را اتخـاذ 
رت  رود محصول یا محصوالت ذی ربط به میزان قابل توجهی فراتر از سـطح عادی، ضرو جلوگیری از و

داشته باشد.*
ز پس از اطالع از اقدام مزبور، از طرف متعاهد ذی ربط درخواست  گر طرف های متعاهد ظرف سی رو 15. ا
نکننـد کـه بـا آن هـا مشـورت کنـد*، آن طرف متعاهد اختیار خواهد داشـت از مقررات مربوطه در دیگر 

رت دارد، عدول کند.  مـواد ایـن موافقت نامـه تـا حدی که برای اجرای اقدام پیشنهاد شـده ضرو
کاری توسـط طرف هـای متعاهـد درخواسـت شـود،*طرف متعاهـد ذی ربـط بـا آن هـا  گـر انجـام چنیـن  16. ا
بـاره هـدف اقـدام پیشنهاد شـده، اقدامـات جایگزیـن قابـل انجـام براسـاس موافقت نامـه حاضـر و اثـر  در
احتمالـی اقـدام پیشنهاد شـده بـر منافع تجـاری و اقتصادی طرف های متعاهد دیگر، مشـورت خواهد 
گـر طرف هـای متعاهـد در نتیجه چنین مشـورت هایی قبول کنند که هیـچ اقدامی منطبق با دیگر  کـرد. ا
مقـررات ایـن موافقت نامـه وجـود نـدارد کـه بـرای دسـتیابی بـه هـدف مذکـور در بنـد 13 ایـن مـاده عملی 
باشـد و بـا اقـدام پیشنهاد شـده موافقـت کنند*، طرف متعاهد ذی ربط از قیـد تعهداتش طبق مقررات 
رت دارد، آزاد خواهد بود.  که برای اجرای آن اقدام ضرو مربوطه در دیگر مواد این موافقت نامه تا حدی 



77    موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت1947

یخ اطالع از اقدام پیشنهاد شـده طبق بند 14 این ماده،  ز پس از تار گـر طرف هـای متعاهـد ظـرف نـود رو 17. ا
در مورد این اقدام به توافق نرسـند، طرف متعاهد ذی ربط می تواند اقدام پیشنهاد شـده را پس از مطلع 

کند. سـاختن طرف های متعاهد آغاز 
که مشمول یک امتیاز مذکور در جدول مربوطۀ منضم به  گر اقدام پیشنهاد شده بر محصولی اثر گذارد  18. ا
ایـن موافقت نامـه اسـت، طـرف متعاهـد ذی ربط با هر طرف متعاهد دیگـری که در خصوص این امتیاز 
ابتدائًا با آن مذاکره شده است و با هر طرف متعاهد دیگری که به تشخیص طرف های متعاهد منافعی 
اساسـی در آن دارد، وارد مشـورت خواهـد شـد. طرف هـای متعاهـد بـا اقـدام مزبـور بـه شـرطی موافقـت 
که برای  کنند هیچ اقدامی منطبق با دیگر مقررات این موافقت نامه وجود ندارد  که قبول  کرد*  خواهند 

که: دستیابی به هدف مقرر در بند 13 این ماده عملی باشد و همین طور قانع شده باشند 
)الف( مشورت های فوق الذکر با آن طرف های متعاهد دیگر به حصول توافق  منتج شده است، یا

یافت اطالعیۀ پیش بینی شـده در بند 14  ز پس از در )ب( در صورت عدم حصول توافقی ظرف شـصت رو
توسط طرف های متعاهد، طرف متعاهدی که به این قسمت متوسل شده تمامی تالش های معقول را 
به قدر کافی حفظ  رده اسـت و اینکه منافع طرف های متعاهـد دیگر  بـرای دسـتیابی بـه توافـق به عمـل آو

می شود.*
که به این قسمت متوسل شده از قید تعهداتش طبق مقررات مربوطه  در این صورت، طرف متعاهدی 

رت دارد،آزاد خواهد بود. که برای  اجرای اقدام مزبور ضرو در دیگر مواد این موافقت نامه تا حدی 
گـر یـک اقـدام پیشـنهادی از نـوع موصـوف در بنـد 13 این ماده، به صنعتی مربوط گردد که تأسـیس آن  19. ا
در مرحله اولیه از طریق حمایت های جزئی در قالب محدودیت های وضع شده توسط طرف متعاهد 
ذی ربط برای اهداف مربوط به تراز پرداخت ها طبق مقررات مربوط در این موافقت نامه حاضر، تسهیل 
یه های این قسـمت متوسـل شـود؛ مشـروط به  شـده اسـت، ایـن طـرف متعاهـد می توانـد بـه مقـررات و رو

اینکـه اقدام پیشـنهادی را بـدون موافقت*طرف های متعاهد اجرا نکند.*
 20. هیچ چیـز در بندهـای پیشـین ایـن قسـمت اجـازه عـدول از مقـررات مـواد 1، 2و 13 ایـن موافقت نامـه را 
نخواهـد داد. مفـاد بنـد 10 ایـن مـاده نیـز در مـورد هرگونـه محدودیـت موضـوع ایـن قسـمت قابـل اعمـال 

خواهند بود.
که اساسًا تحت تأثیر این  21. در هر زمان از اجرای یک اقدام موضوع بند 17 این ماده، هر طرف متعاهدی 
اقـدام قـرار می گیـرد، می توانـد اجـرای امتیـازات اساسـًا معـادل یا آن دسـته از دیگر تعهـدات مقرر در این 
کـه طرف هـای متعاهـد باتعلیـق آن ها  مخالفـت نمی کنند،* را در مورد تجارت با طرف  موافقت نامـه را 
رد؛ مشـروط به اینکه یادداشـت  متعاهدی که به این قسـمت متوسـل شـده اسـت، به حال تعلیق در آو



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        78

کثر شـش ماه پس از  اینکه اقدام مزبور آغاز شـد یا اساسـًا به  زه مربوط به چنین تعلیقی حدا شـصت رو
گردد. چنین طرف  یان طرف متعاهد متأثر از این اقدام تغییر یافت، جهت طرف های متعاهد ارسال  ز

متعاهـدی بایـد فرصتی کافی برای مشـورت طبـق مقررات ماده 22 این موافقت نامه بدهد.

قسمت»د«
22. طرف متعاهدی که مشمول شق )ب( بند 4 این ماده بوده و مایل است به خاطر توسعه اقتصاد خود، 
کند، می تواند از  اقدامی از نوع موصوف در بند 13 این ماده را در خصوص ایجاد صنعتی خاص*آغاز 
رد. طرف های متعاهد فورًا با چنین  یب چنین اقدامی درخواست به عمل آو طرف های متعاهد برای تصو
کرد و به هنگام تصمیم گیری مالحظات مقرر در بند 16 را راهنمای  طرف متعاهدی مشورت خواهند 
کنند*،طـرف متعاهـد  گـر طرف هـای متعاهـد بـا اقـدام پیشنهاد شـده موافقـت  خـود قـرار خواهنـد داد. ا
ذی ربـط از قیـد تعهداتـش براسـاس مقـررات مربوطـه در دیگر مـواد موافقت نامه حاضـر، تاحدی که برای 
گـر اقـدام پیشنهاد شـده بـر محصولـی تأثیر گـذارد که  رت دارد، آزاد خواهـد بـود. ا اجـرای اقـدام مزبـور ضـرو
مشـمول یـک امتیـاز مذکـور در جـدول مربوطـۀ منضـم بـه موافقت نامـه حاضـر اسـت، مقـررات بنـد   18 

اعمال* خواهد شد.
که براسـاس این قسـمت به اجرا درآید باید منطبق با مقررات بند 20 این ماده باشـد. 23. هر اقدامی 

ماده 19
اقدام اضطراری در مورد واردات محصوالت خاص

گـر در نتیجـه تحـوالت غیرقابـل پیش بینـی و تأثیـرات ناشـی از تعهداتی پذیرفته شـده توسـط یک  1. )الـف( ا
بـه  محصولـی  واردات  تعرفـه ای  امتیـازات  دادن  همچـون  موافقت نامـه،  ایـن  براسـاس  متعاهـد  طـرف 
که به تولید کنندگان  گیرد  سرزمین آن طرف متعاهد چنان افزایش یابد یا تحت چنان شرایطی صورت 
رد یـا خطـر چنیـن  داخلـی محصـوالت مشـابه یـا مسـتقیمًا رقابتـی در آن سـرزمین  آسـیب جـدی وارد آو
رد، طـرف متعاهـد مزبـور در خصـوص چنیـن محصولی اختیـار خواهد  آسـیبی را بـرای آن هـا بـه وجـود آو
رت دارد، تعهد  داشـت بـه میـزان و بـرای مدتـی کـه بـرای جبـران یا جلوگیـری از چنین آسـیب هایی ضـرو

رده یا این امتیازات را مسـترد یا اصالح کند. مزبـور را کاًل یـا جزئـًا بـه حالـت تعلیق در آو
گـر هـر محصـول برخـوردار از امتیـازی  در خصـوص یـک ترجیـح، در اوضـاع و احـوال مذکـور در شـق  )ب( ا
)الف( این بند، وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود، به گونه ای که به تولید کنندگان داخلی محصوالت 
یافت می کنـد یا کرده  مشـابه یـا مسـتقیمًا رقابتـی در سـرزمین طـرف  متعاهـد ی کـه چنیـن ترجیحـی را در
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رد، در صورت درخواسـت آن  اسـت، آسـیب جـدی بزنـد یـا خطـر چنیـن آسـیبی را بـرای آن هـا به وجـود آو
طـرف متعاهـد دیگـر، طـرف متعاهـد واردکننـده اختیار خواهد داشـت در خصوص محصـول مزبور، به 
رت داشـته باشـد،  میـزان و بـرای مدتـی کـه ممکـن اسـت بـرای جبران یا جلوگیری از چنین آسـیبی ضرو

رده یا این امتیاز را مسـترد یا اصالح کند. تعهـد مربـوط را کاًل یـا جزئـًا بـه حالت تعلیق درآو
رد، بایـد در  2. هرطـرف متعاهـدی قبـل از اینکـه بـه موجـب مقـررات بنـد 1 ایـن مـاده اقـدام به عمـل آو  2 
بیشـترین فاصلـه زمانـی ممکـن قبـل از اقـدام مذبـور، یادداشـتی کتبـی جهـت طرف هـای متعاهد ارسـال 
کـه به عنـوان صادرکننـدگان محصـول مورد نظـر  کنـد و بـه طرف هـای متعاهـد و آن طرف هـای متعاهـد 
منافعی اساسـی دارند، فرصت دهد که با او در خصوص اقدام پیشنهاد شـده مشـورت کنند. هنگامی 
کـه چنیـن یادداشـتی در ارتبـاط بـا امتیـازی در خصـوص یـک ترجیـح ارسـال می گـردد، بایـد نـام طـرف 
متعاهدی که اقدام مزبور را درخواست کرده است، در آن ذکر شود. در اوضاع و احوال بحرانی که تأخیر 
که به دشواری قابل جبران خواهد بود، اقدام مقرر در بند 1 این ماده ممکن  گردد  یانی  می تواند موجب ز
که پس از اتخاذ چنین اقدامی، مشـورت  اسـت عجالتًا و بدون مشـورت به عمل آید، البته با این شـرط 

بایـد فورًا صورت پذیرد.
گـر میـان طرف هـای ذی نفـع در خصـوص ایـن اقـدام توافـق حاصـل نشـود، به هرحـال طـرف   3. )الـف( ا
گر چنین  متعاهـد ی کـه انجـام یـا ادامـه اقـدام مزبـور را پیشـنهاد می کند مخیر به انجام آن خواهـد بود و ا
گـردد یـا ادامـه یابـد، طرف هـای متعاهـد متأثـر از اقـدام مزبـور اختیـار خواهنـد داشـت  اقدامـی انجـام 
ز پـس از انجـام چنیـن اقدامـی، اجـرای امتیـازات اساسـًا مشـابه یـا دیگـر تعهـدات  کثـر ظـرف نـود رو حدا
موضـوع موافقت نامـه را کـه طرف هـای متعاهد با تعلیق آن ها موافقت نمی کنند، در مورد تجارت طرف 
متعاهد انجام دهندۀ این اقدام یا در حالت پیش بینی شده در شق)ب( بند 1، در مورد تجارت طرف 
ز  رند. این تعلیق پس از گذشت سی رو متعاهد درخواست کننده چنین اقدامی، به حالت تعلیق درآو

کتبی اعالم چنین تعلیقی توسـط طرف های متعاهد، قابل اعمال خواهد بود. یافت یادداشـت  از در
گـر اقدامـی طبق بند 2 ایـن ماده بدون مشـورت قبلی انجام  )ب( علی رغـم مقـررات شـق )الـف( ایـن بنـد، ا
شـود و در سـرزمین یـک طـرف متعاهـد بـه تولیدکننـدگان داخلـی محصـوالت متأثـر از ایـن اقـدام آسـیب 
یانی گردد  رد، در مـواردی کـه تأخیر موجـب ز جـدی بزنـد یـا خطـر چنیـن آسـیبی را بـرای آن هـا بـه وجـود آو
کـه بـه دشـواری قابـل جبـران خواهـد بـود، آن طـرف متعاهـد اختیار خواهد داشـت به مجـرد انجام اقدام 
مزبـور و در طـول مـدت مشـورت، ایـن امتیازات یا تعهدات دیگری را که ممکن اسـت تعلیق شـان برای 

رد. رت داشـته باشـد، به حالت تعلیق در آو جلوگیری یا جبران چنین آسـیبی ضرو
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ماده20
 استثنائات عمومی

کـه متضمـن ابـزاری بـرای تبعیـض  کـه چنیـن اقداماتـی نبایـد بدان گونـه اجـرا شـوند  بـا توجـه بـه ایـن الـزام 
کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان برای تجارت بین المللی  خودسرانه یا غیرقابل توجیه میان 
که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات  باشند، هیچ چیزی در این موافقت نامه حاضر آنگونه تفسیر نخواهد شد 

گردد: یر توسـط هریک از طرف های متعاهد  ز
ری برای حراسـت از اخالق عمومی؛  )الف( اقدامات ضرو

گیاه؛  ری برای حفظ حیات یا سـالمت انسـان، حیوان و  )ب( اقدامات ضرو
ر طال یا نقره؛  رود یا صدو )ج(اقدامـات مربـوط به و

کـه بـا مقـررات ایـن موافقت نامـه مغایـرت  ری بـرای تضمیـن رعایـت قوانیـن و مقرراتـی  )د(اقدامـات ضـرو
که طبق بند4 ماده  گمرکی، اجرای انحصاراتی  ندارند، از جمله قوانین یا مقررات مربوط به اجرای امور 
2 و مـاده 17 عمـل می کننـد، حمایـت از حـق اختـراع، عالمـت تجاری و حق نسـخه برداری و جلوگیری 

رانه؛ یه های مزّو از رو
تی که حاصل کار زندانیان هسـتند؛  )هــ( اقدامـات مربـوط به محصوال

یخی یا باستان شناسی؛ ) و( اقدامات به عمل آمده به منظور حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تار
)ز( اقدامات مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط اینکه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت 

بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشـد؛
)ح( اقدامـات صـورت گرفتـه براسـاس تعهدات مندرج در هر موافقت نامـه کاالیی بین الدولی که یا خود به 
طرف هـای متعاهـد ارائه شـده و مـورد مخالفت آن ها قرار نگرفته اسـت یا بـا معیارهایی که به طرف های 

متعاهـد ارائه شـده و مورد مخالفـت آن ها قرار نگرفته اند، انطباق دارد؛*
که  که برای تأمین مقادیری از مواد مزبور  )ط( آنگونه اقدامات متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی، 
ره هایـی که به موجب برنامه تثبیتی دولـت، قیمت داخلی این  ری انـد، در دو ری ضرو بـرای صنایـع فـراو
رت دارند؛ مشـروط بـه اینکه چنیـن محدودیت هایی  یـر قیمـت جهانی نگهداشـته می شـود، ضرو مـواد ز
بـرای افزایـش صـادرات یـا حمایـت از ایـن نـوع صنایـع داخلـی مـورد اسـتفاده قرار نگیـرد و از مقـررات این 

موافقت نامه در خصوص عدم تبعیض عدول نشـود؛
تی که عرضه آن ها در سـطح کلی یا محلی با کمبود مواجه  یـع محصوال )ی( اقدامـات الزم بـرای تهیـه یـا توز
اسـت؛ مشـروط بـه اینکـه اقداماتـی از ایـن نـوع منطبـق بـا ایـن اصـل باشـد که تمامـی طرف هـای متعاهد 
که  حق دارند سـهمی عادالنه در عرضه بین المللی آن محصوالت داشـته باشـند و هر اقدامی از این نوع 
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بـا دیگـر مقـررات ایـن موافقت نامـه مغایـرت داشـته باشـد، بایـد به محـض برطرف شـدن شـرایط بـه وجود 
کثر تـا 30 ژوئـن  1960 مورد  رنـده آن هـا متوقـف گـردد. طرف هـای متعاهـد نیـاز بـه وجـود ایـن شـق را حدا آو

بررسـی مجدد قرار خواهند داد.

ماده 21
استثنائات امنیتی

که: هیچ چیز در این موافقت نامه آنگونه تفسـیر نخواهد شـد 
کـه افشـای آن را مغایـر بـا منافـع  کنـد  )الـف( هریـک از طرف هـای متعاهـد را ملـزم سـازد اطالعاتـی را ارائـه 

اساسـی امنیتی خود تشخیص می دهد؛یا
که برای حراسـت از منافع اساسـی  گردد  گونه عملی  )ب( مانع هریک از طرف های متعاهد از اقدام به هر 

امنیتی خود:
 )1( در ارتباط با مواد قابل شکافت یا موادی که این مواد از آن ها مشتق می شوند، ضروری تشخیص می دهد؛
)2( در ارتبـاط بـا داد و سـتد اسـلحه، مهمـات و ادوات جنـگ و همین طـور آن چنـان داد و سـتدی در مـورد 
تـدارک تشـکیالت نظامـی صـورت  بـه منظـور  یـا غیرمسـتقیم  به طـور مسـتقیم  کـه  مـواد دیگـر  و  کاالهـا 

ری تشـخیص می دهد؛ می گیرد، ضرو
ری تشـخیص می دهد؛ یا   )3( در زمـان جنـگ یـا دیگـر مواقع اضطراری در روابط بین المللی ضرو

)ج( مانع هریک از طرف های متعاهد از اقدام به هرگونه عملی در جهت انجام تعهداتش براساس منشور 
ملل متحـد در زمینـه حفظ صلـح و امنیت بین المللی گردد.

ماده 22
 مشورت 

کـه ممکـن اسـت طـرف متعاهـد دیگـری در خصـوص  1. هریـک از طرف هـای متعاهـد بایـد توضیحاتـی را 
هـر مسـئله مؤثـر بـر عملکـرد ایـن موافقت نامه ارائه دهد، با نظر موافق مـورد توجه قرار دهد و فرصت کافی 

برای مشـورت درباره چنین توضیحاتی فراهم سـازد.
2. طرف هـای متعاهـد می تواننـد بنـا بـه درخواسـت یـک طـرف متعاهد، بـا هرطرف یا طرف هـای متعاهدی 
که در طول مشورت طبق بند 1، برای آن راه حل رضایت بخشی یافت نشده  در خصوص هر مسئله ای 

است، مشورت نمایند.
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 ماده 23
 از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع 

کـه براسـاس ایـن موافقت نامـه به طـور مسـتقیم یـا  گونـه منفعتـی  گـر طـرف متعاهـدی تشـخیص دهـد هـر  ا
که غیرمسـتقیم به آن تعلق می گرفته از بین رفته یا لطمه می بیند یا تشـخیص دهد 

) الـف( کوتاهـی یـک طـرف متعاهد دیگر در اجرای تعهداتش براسـاس این موافقت نامه، یا
)ب( انجـام اقدامـی توسـط یـک طـرف متعاهـد دیگـر اعـم از اینکـه بـا مقـررات ایـن موافقت نامـه مغایـرت 

داشـته باشد یا خیر، یا
)ج( وجـود هر وضعیت دیگری،

مانع تحقق هریک از اهداف این موافقت نامه می شود، طرف متعاهد مزبور می تواند به منظور اصالح 
که فکر می کند ذی ربط باشند، توضیحات  رضایت بخش مسئله، به طرف یا طرف های متعاهد دیگری 
باید  می شود،  گفت و گو  وی  با  بدین ترتیب  که  متعاهدی  هرطرف  نماید.  ارائه  کتبی  پیشنهادهای  یا 

توضیحات یا پیشنهادهای ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.
گر مشـکل،  گر ظرف مدتی معقول، میان طرف های متعاهد، اصالح رضایت بخشـی شـکل نگیرد، یا ا 2. ا
از نـوع مذکـور در شـق)ج( بنـد1 ایـن ماده باشـد، مسـئله می تواند بـه طرف های متعاهد ارجاع داده شـود. 
کـه بدین گونـه بـه آن هـا ارجاع شـده اسـت، فـورًا مـورد رسـیدگی قـرار  طرف هـای متعاهـد هـر مسـئله ای را 
خواهنـد داد و توصیه هـای مناسـب را بـه طرف هـای متعاهـدی کـه فکـر می کننـد ذی ربـط هسـتند ارائـه 
گرفت. طرف های متعاهد  خواهند داد، یا چنانچه مقتضی باشد در خصوص مسئله تصمیم خواهند 
ری تشـخیص دهنـد ممکن اسـت با طرف های متعاهد، شـورای اقتصـادی و اجتماعی  چنانچـه ضـرو
گر طرف های متعاهد تشـخیص دهند  ملل متحـد و هـر سـازمان بین الدولـی ذی ربطی مشـورت نماینـد. ا
کافـی خطیـر اسـت، ممکـن اسـت بـه طـرف یـا  کـه اوضـاع و احـوال بـرای توجیـه چنیـن اقدامـی به قـدر 
طرف های متعاهد اجازه دهند اجرای آن دسـته از امتیازات یا دیگر تعهدات مقرر در این موافقت نامه 
گـر اجـرای امتیـاز یـا تعهـد  رنـد. ا کـه در آن اوضـاع و احـوال مقتضـی می داننـد، بـه حالـت تعلیـق درآو را 
دیگـری در مـورد هـر طـرف متعاهـدی واقعـًا بـه حالـت تعلیـق در آید، آن طـرف متعاهد از ایـن پس مخّیر 
ز پـس از اتخـاذ ایـن اقـدام، یادداشـتی کتبـی در مورد قصـد خود برای  کثـر شـصت رو خواهـد بـود کـه حدا
خـروج از معاهـده، بـرای دبیـر اجرایـی31 جهـت طرف هـای متعاهـد ارسـال دارد و این خروج در شـصتمین 

یافت یادداشـت توسـط وی، عملی خواهد شـد. ز پس از در رو

3.طرف های متعاهدبر اساس تصمیم مورخ 23 مارس 1965، عنوان رئیس دبیرخانه گات را از »دبیر اجرایی« به »مدیر کل« تغییر دادند.
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 بخش 3 

ماده24 
گمرکی و مناطق تجارت آزاد  اجرای سرزمینی ــــ داد و ستد مرزی ــــ  اتحادیه های 

1. مقـررات ایـن موافقت نامـه در مـورد قلمروی گمرکی اصلـی طرف های متعاهد و هر قلمرو گمرکی دیگری 
که این موافقت نامه در مورد آن ها طبق ماده 26 پذیرفته شده یا براساس ماده 33 یا به  اجرا خواهد شد 
موجب پروتکل اجرای موقت به اجرا در می آید. منحصرًا از لحاظ اجرایی سرزمینی این موافقت نامه، با 
گمرکی به مثابه یک طرف متعاهد رفتار خواهد شد؛ مشروط به اینکه مقررات  هریک از این قلمرو های 
رد که  یا چند قلمـروی گمرکی به وجـود آو ایـن بنـد به گونـه ای تفسـیر نشـود کـه حقـوق و تعهداتـی میـان دو
تنها یک طرف متعاهد این موافقت نامه را در موردشان طبق ماده 26 پذیرفته یا براساس ماده 33 یا به 

موجـب پروتـکل اجرای موقت آن را اجرا می کند. 
تعرفه هـای  کـه  بـود  خواهـد  سـرزمینی  هـر  به معنـای  گمرکـی  قلمـروی  یـک  موافقت نامـه  ایـن  لحـاظ  از   .2
گانـه یـا مقـررات تجـاری دیگـری در مـورد بخـش عمـده ا ی از تجـارت ایـن قلمـرو بـا قلمرو هـای دیگـر  جدا

اجرا می شود.
که:  3. مقررات این موافقت نامه به گونه ای تفسـیر نخواهد شـد 

کشـورهای  که هر یک از طرف های متعاهد جهت تسـهیل داد و سـتد مرزی به  گردد  )الف (مانع امتیازاتی 
هم جوار اعطا می کند؛

کشـورهای همجـوار سـرزمین آزاد تریسـت )Trieste(در مـورد تجـارت بـا ایـن  کـه  گـردد  )ب( مانـع امتیازاتـی 
سـرزمین اعطـا می کننـد، مشـروط بـه اینکه ایـن امتیازات مغایر معاهدات صلح مربـوط به جنگ جهانی 

دوم نباشد.
از طریـق  بـه وسـیله ایجـاد یکپارچگـی بیشـتر،  آزادی تجـارت  افزایـش  4. طرف هـای متعاهـد مطلوبیـت 
انعقـاد داوطلبانـه موافقت نامه هایـی میان اقتصادهای کشـورهای عضو آن موافقت نامه ها را مورد تأیید 
قـرار می دهنـد. آن هـا  همچنیـن تأییـد می کننـد کـه هـدف اتحادیـه گمرکـی یـا منطقـه تجـارت آزاد بایـد، 
نـه ایجـاد مانـع بـر سـر راه تجـارت بـا دیگـر طرف هـای متعاهـد، بلکه تسـهیل تجـارت میان سـرزمین های 

تشکیل دهنده شان باشد.
 5. بنابرایـن، مقـررات ایـن موافقت نامـه مانـع از آن نخواهـد شـد کـه طرف هـای متعاهد میان سـرزمین های 
یـب کننـد کـه  خـود اتحادیـه گمرکـی یـا منطقـه تجـارت آزاد تشـکیل دهنـد یـا موافقت نامـه موقتـی را تصو

الزمه تشـکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد اسـت؛ مشـروط به این که:
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) الـف (در مـورد اتحادیـه گمرکـی یـا موافقت نامـه موقتـی که به تشـکیل اتحادیه گمرکـی می انجامد، حقوق 
کـه بـا شـکل گیری ایـن اتحادیـه یـا موافقت نامـه موقـت در خصـوص  و عـوارض و دیگـر مقـررات تجـاری 
و  عـوارض  کلـی  میـزان  از  مجمـوع  در  می شـوند،  وضـع  آن  غیرعضـو  متعاهـد  طرف هـای  بـا  تجـارت 
یب آن  مقررات تجاری مجری در سـرزمین های تشـکیل دهنده، در زمان قبل از تشـکیل اتحادیه یا تصو

موافقت نامه موقت ـــ حسـب مورد ـــ بیش تر یا محدود کننده تر نباشـند؛
)ب( در مورد منطقه تجارت آزاد یا موافقت نامه موقتی که به تشکیل منطقه تجارت آزاد می انجامد، حقوق 
و عـوارض و مقـررات تجـاری دیگـر مجـری در هریـک از سـرزمین های تشـکیل دهنده منطقه تجـارت آزاد 
یب آن موافقت نامه موقت، در مورد تجارت  مورد نظر که در هنگام تشکیل آن منطقه تجارت آزاد یا تصو
با طرف های متعاهد خارج از منطقه مزبور یا غیرعضو در موافقت نامه مزبور اعمال می شوند، از عوارض 
و دیگـر مقـررات تجـاری مشـابه مجـری در همـان سـرزمین ها در زمـان قبـل از تشـکیل منطقـه تجـارت آزاد 

یب موافقت نامه موقت مزبور ـــ حسب مورد ـــ بیشتر یا محدود کننده تر نباشند ؛و  مزبور یا تصو
گونه موافقت نامه موقت مورد اشـاره در شـق های )الف( و )ب ( باید شـامل برنامه و جدولی برای  )ج( هر 

گمرکی یا منطقه تجارت آزاد مورد نظر، ظرف مدتی معقول باشـد . تشـکیل چنین اتحادیه 
گـر طـرف متعاهـدی بـه هنـگام اجـرای الزامـات شـق )الـف( از بنـد5 پیشـنهاد افزایـش سـطح هریک از   6. ا
یـه مقـرر در مـاده 28 قابل اجـرا  حقـوق و عـوارض را بـه طریقـی مغایـر بـا مقـررات مـاده 2 داشـته باشـد، رو
خواهـد بـود. بـه هنـگام تعییـن تعدیل جبرانی، باید توجه مقتضی به جبرانی که قباًل با اعمال کاهش در 

گردد. گرفته اسـت، مبذول  حقوق و عوارض مشـابه دیگر تشـکیل دهند گان اتحادیه صورت 
گمرکـی یـا منطقـه تجـارت آزاد یـا انعقـاد  رود بـه اتحادیـه  کـه تصمیـم بـه و 7. )الـف( هـر طـرف متعاهـدی 
موافقت نامه موقت منتهی به تشـکیل چنین اتحادیه یا منطقه ای می گیرد، باید موضوع را فورًا به اطالع 
طرف هـای متعاهـد برسـاند و آنگونـه اطالعاتـی را در مـورد اتحادیـه یـا منطقـه پیشنهاد شـده، در اختیـار 
آن هـا قـرار دهـد کـه ایشـان را قـادر می سـازد توصیه هـا و گزارش هایی را کـه مقتضی تشـخیص می دهند، 

بـه طرف های متعاهد بدهند.
گـر طرف هـای متعاهـد پـس از مطالعـه برنامـه و جـدول منـدرج در موافقت نامـه موقـت مـورد اشـاره در  )ب( ا
که طبق مقررات  کافی به اطالعاتی  بند 5، ضمن مشـورت با طرف های موافقت نامه مزبور وبذل توجه 
کـه آن موافقت نامـه احتمـاال ظـرف مـدت مورد نظـر  یابنـد  شـق )الـف( در اختیارشـان قـرار می گیـرد، در
طرف هـای آن بـه تشـکیل اتحادیـه گمرکـی یـا منطقـه تجـارت آزادی منجـر نخواهـد شـد یـا اینکـه مـدت 
مورد نظـر معقـول نیسـت، توصیه هایـی بـه طرف های آن موافقت نامه خواهنـد نمود .طرف های مزبور در 
کنار  صورت عدم آمادگی برای اصالح موافقت نامه طبق توصیه های یاد شده باید، بسته به مورد، آن را 

کنند. گذاشـته یا از اجرای آن خودداری 
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)ج( هرگونـه تغییـر اساسـی در برنامـه یـا جـدول مـورد اشـاره در شـق)ج( از بنـد 5 بایـد به اطـالع طرف هـای 

متعاهـد برسـد. ایشـان می تواننـد، چنانچـه بـه نظر شـان رسـد تغییرات مزبـور احتماال به تشـکیل اتحادیه 

گمرگـی یـا منطقـه تجـارت آزاد لطمـه خواهـد زد یا تأخیـری غیرقابل توجیه در تشـکیل آن ها ایجاد خواهد 

که با ایشـان مشـورت نمایند. کرد، از طرف های متعاهد ذی ربط بخواهند 

8. از لحـاظ این موافقت نامه:

)الف(یـک اتحادیـه گمرکـی به معنـای جانشـین شـدن یک قلمـرو گمرکی به جای دو یا چنـد قلمرو گمرکی 

خواهـد بود، به گونه ای که:

رت، مـوارد مجاز طبق  )1( حقـوق و عـوارض و دیگـر مقـررات محدود کننـدۀ تجـارت )مگـر در صـورت ضـرو

مواد 11 ،12، 13، 14،  15 و 20( اساسـًا در مورد تمامی تجارت میان قلمرو های تشـکیل دهنده اتحادیه 

کـه مبدأشـان همیـن قلمروهـا  تـی  گمرکـی مورد نظـر یـا حداقـل اساسـًا در مـورد تمامـی تجـارت محصوال

اسـت، لغو شده باشد، و

2. بـا رعایـت مقـررات بنـد 9، هریـک از اعضای اتحادیه مورد نظر در تجـارت با قلمرو های غیرعضو، حقوق 

و عوارض و مقررات تجاری اساسـًا یکسـانی را اعمال کند؛

کـه در آن  گمرکـی خواهـد بـود  گروهـی متشـکل از دو یـا چنـد قلمـروی  )ب( منطقـه تجـارت آزاد به معنـای 

رت، مـوارد مجـاز طبـق  حقـوق و عـوارض و دیگـر مقـررات محدودکننـدۀ تجـارت )مگـر در صـورت ضـرو

مـواد 11 ،12 ،13، 14 ،15 و 20 (اساسـًا در مـورد تمامـی تجـارت میـان قلمرو هـای تشـکیل دهنده، در 

تی که مبدأشـان همین قلمروها اسـت، لغو شـده است. خصوص محصوال

گمرکـی یـا  منطقـه تجـارت آزاد قـرار  9. ترجیحـات مـورد اشـاره در بنـد 2 مـاده1 تحت تأثیـر تشـکیل اتحادیـه 

کره با طرف های متعاهدی که تحت تأثیر واقع شده اند،  نخواهند گرفت، اما ممکن است از طریق مذا

که تحت تأثیر واقع شـده اند، به خصوص  کره با طرف های متعاهدی  یه مذا لغو یا تعدیل شـود*. این رو

در مـورد لغـو ترجیحاتـی قابـل اعمـال خواهـد بود که تطبیق شـان با مقررات فقره )1( شـق )الف( بند 8 و 

ری است. شـق )ب( بند8 ضرو

کـه بـا الزامـات  کننـد  یـب  کثریـت دو سـوم ،پیشـنهادهایی را تصو 10. طرف هـای متعاهـد ممکـن اسـت بـا ا

بندهـای 5 تـا 9 انطبـاق کامـل ندارنـد، مشـروط بـه اینکـه ایـن پیشـنهادها بـه تشـکیل اتحادیـه گمرکـی یـا 

منطقه تجارت آزاد مورد نظر این ماده منجر شـود.

کسـتان به عنـوان دولت هـای   11. بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال اسـتثنایی ناشـی از تأسـیس هندوسـتان و پا

که آن ها مدت ها یک واحد اقتصادی را تشکیل می داده اند، طرف های  مستقل و با تأیید این واقعیت 
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متعاهـد توافـق می کننـد کـه مقـررات ایـن موافقت نامـه نبایـد مانـع از آن شـود که این دو کشـور تـا برقراری 

یـژه ای در خصوص تجارت فی مابین گردند.* روابـط تجـاری متقابـل بـر مبنای قطعی، وارد ترتیبات و
12. هریـک از طرف هـای متعاهـد بایـد بـرای اطمینـان از رعایـت مقـررات ایـن موافقت نامـه توسـط مقامـات و 
حکومت های منطقه ای و محلی واقع در قلمرو سرزمینی خود، در حد امکان اقدامات معقولی به عمل آورد.

ماده 25
اقدام مشترک طرف های متعاهد

ایـن  مقـررات  از  دسـته  آن  سـاختن  عملـی  بـرای  یک بـار  هرچنـدگاه  متعاهـد  طرف هـای  نماینـدگان   .1
موافقت نامه که متضمن اقدام مشترک است، و همین طور با هدف کلی تسهیل اجرا و پیشبرد اهداف 
کجـا بـه طرف هـای متعاهـدی  ایـن موافقت نامـه تشـکیل جلسـه خواهنـد داد. در ایـن موافقت نامـه هـر 

اشـاره شـود که مشـترکًا اقدام می کنند، طرف های متعاهد با حروف سـیاه مشـخص خواهد شد.
2. از دبیرکل ملل متحد درخواسـت می گردد نخسـتین جلسـه طرف های متعاهد را تا 1 مارس 1948 تشـکیل 

دهد.
3. هـر طـرف متعاهـد در تمام جلسـات طرف هـای متعاهد از یک رأی برخوردار خواهد بود.

ایـن  در  اینکـه  مگـر  شـد،  خواهـد  اتخـاذ  اخذ شـده  آرای  کثریـت  ا بـا  متعاهـد  طرف هـای  تصمیمـات   .4
موافقت نامه به گونه ای دیگر مقرر شـده باشـد.

کجای دیگر این موافقت نامه  که در هیچ  5. طرف های متعاهد ممکن است در اوضاع و احوال استثنایی 
که به موجب این موافقت نامه برای یک طرف متعاهد به وجود آمده  پیش بینی نشده است، از تعهدی 
کثریـت دو سـوم آرای اخذ شـده اتخـاذ گـردد و بیـش  صرف نظـر کننـد؛ مشـروط بـه اینکـه ایـن تصمیـم بـا ا
کثریـت باشـند. طرف هـای متعاهـد همچنیـن ممکـن اسـت  از نیمـی از طرف هـای متعاهـد جـزء ایـن ا

براساس چنین رأیی:
که برای صرف نظر از تعهد، مقررات دیگری  کنند  )1( انواعی خاص از اوضاع و احوال استثنایی را تعیین 

بایـد در مـورد رأی گیری به اجرا درآیند، و 
4 باشـند. )2( معیارهایی را مشـخص سـازند که ممکن اسـت برای اجرای این بند الزم1 

4. در متن معتبر اشتباهًا »فقره« درج شده است.
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 ماده 26 
قبولی، اجرا و ثبت 

کتبر 1947 خواهد بود. یـخ ایـن موافقت نامه 30ا 1. تار
2. ایـن موافقت نامـه بـرای قبولـی هـر طـرف متعاهـدی که در 1 مارس 1955 طرف متعاهـد این موافقت نامه 

کره جهت الحاق به آن بوده اسـت، مفتوح خواهد بود. یا مشـغول مذا
که هر  دو   3. این موافقت نامه در یک نسـخه اصلی به زبان انگلیسـی و یک نسـخه اصلی به زبان فرانسـه، 
معتبـر هسـتند، مثـل دبیـرکل ملل متحـد سـپرده خواهـد شـد، مشـارالیه ُنسـخ مصـدق آن هـا را در اختیار 

تمامـی حکومت هـای ذی ربط قرار خواهد داد.
کـه موافقت نامـه را قبـول می کنـد، بایـد سـند قبولـی را نـزد دبیراجرایـی51  جهـت طرف هـای  4. هـر حکومتـی 
یخ الزم االجرا شـدن ایـن موافقت نامه طبق  یـخ سـپردن هـر سـند قبولی و تار متعاهـد بسـپارد؛ مشـارالیه تار

بند 6 این ماده را به اطالع حکومت های ذی نفع خواهد رسـاند.
5. )الف( قبولی این موافقت نامه توسـط هر حکومتی بر سـرزمین اصلی آن حکومت و دیگر سـرزمین هایی 
کـه آن حکومـت در قبال شـان مسـئولیت بین المللـی دارد، بـه اسـتثنای قلمرو هـای گمرکـی مجزایی که 
یـب، در موردشـان اطالعیه ای به دبیر اجرایی62  جهـت طرف های متعاهد  آن حکومـت همزمـان بـا تصو

می دهـد، ناظر خواهد بود.
)ب( هر حکومتی که طبق استثنائات مقرر در شق )الف( این بند اطالعیه ای به دبیر اجرایی6 داده است، 
می توانـد در هـر زمـان یادداشـتی بـرای دبیـر اجرایـی ارسـال دارد، مبنی بـر اینکـه قبولـی حکومـت مزبـور در 
خصـوص هـر قلمـرو و یا قلمرو های گمرکی مجزای مسـتثنی شـده به موجب اطالعیـه مزبور قابل اعمال 
یافت آن توسط دبیر اجرایی6 الزم االجرا خواهد بود. ز پس از در خواهد بود و این یادداشت در سی امین رو
گـر هریـک از قلمرو هـای گمرکـی کـه طـرف متعاهـدی در خصـوص آن ایـن موافقت نامـه را قبـول کرده  )ج( ا
کامـل در اداره روابـط تجـاری خارجـی و دیگـر مسـائل پیش بینی شـده در  اسـت، دارای خودمختـاری 
یـی به محـض حمایـت طـرف  ایـن موافقت نامـه باشـد یـا ایـن خودمختـاری را کسـب کنـد، چنیـن قلمرو
ر اعالمیـه ای در خصـوص اثبـات واقعیـت فوق الذکـر، طـرف متعاهـد  متعاهـد مسـئول از طریـق صـدو

تلقی خواهد شد.
ز پـس از سـپردن اسـناد  کرده انـد در سـی امین رو کـه آن را قبـول   6 . ایـن موافقت نامـه بـرای حکومت هایـی 

5. طرف های متعاهد براساس تصمیم مورخ 23 مارس 1965، عنوان رئیس دبیرخانه گات را از »دبیر اجرایی« به »مدیر کل«تغییر دادند.

6. طرف های متعاهد براساس تصمیم مورخ 23مارس 1965، عنوان رئیس دبیرخانه گات را از »دبیر اجرایی« به »مدیر کل« تغییر دادند.
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قبولـی بـه نمایندگـی از حکومت هـای مذکـور در ضمیمـه )ح( که سـرزمین های آن هـا 85 درصد از کل 
تجـارت خارجـی سـرزمین های چنیـن حکومت هایـی را طبـق سـتون درصد هـای مربوطـۀ تعیین شـده 
در ایـن ضمیمـه بـه خـود اختصـاص می دهنـد، نـزد دبیـر اجرایـی6 جهـت طرف هـای متعاهـد، الزم االجرا 
ز پـس از سـپردن آن الزم االجـرا خواهـد  یـب هـر حکومـت دیگـری در سـی امین رو خواهـد بـود. سـند تصو

گردید.
7. سـازمان ملل متحد مجاز اسـت به محض الزم االجرا شـدن این موافقت نامه، آن را به ثبت برسـاند.

 ماده 27
 خودداری از اعطا یا استرداد امتیازات 

هـر طـرف متعاهـدی در هـر زمانـی مخیـر خواهـد بـود از اعطـای کلـی یا جزئـی هرگونـه امتیاز پیش بینی شـده 
کره کرده اسـت که به  در جـدول مربوطـۀ منضـم بـه ایـن موافقت نامـه کـه ابتدائـًا در مـوردش بـا حکومتـی مذا
تشـخیص او طـرف متعاهـد ایـن موافقت نامـه نگردیـده اسـت یـا دیگر طـرف متعاهد آن نیسـت، خودداری 
کنـد یـا آن را مسـترد دارد. طـرف متعاهـد ی کـه چنیـن اقدامـی را اتخـاذ می کنـد بایـد مراتـب را بـه طرف هـای 
متعاهد اطالع دهد و در صورت درخواست طرف های متعاهدی که منافعی اساسی در محصول مورد نظر 

دارند، با ایشـان مشورت کند.

 ماده 28 *
تغییر جداول 

1. یـک طـرف متعاهـد )کـه از ایـن پـس در ایـن مـاده به عنـوان »طـرف متعاهـد متقاضـی« مـورد اشـاره قـرار 
یه 1958 آغاز می گرد دـــ  ره در 1 ژانو ره سه ساله - نخستین دو ز از هر دو می گیرد( می تواند در نخستین رو
ره دیگری که ممکن اسـت توسـط طرف های متعاهد براسـاس دو سـوم آرای  ز از هر دو )یا در نخسـتین رو
گردد( امتیازی که ضمن جدول مربوطۀ منضم به این موافقت نامه داده اسـت را از  اخذ شـده مشـخص 
کره کرده  کـره و توافـق بـا هـر طـرف متعاهدی کـه در خصوص چنیـن امتیازی ابتدائًا بـا آن مذا طریـق مذا
اسـت و بـا هـر طـرف متعاهـد دیگری که به نظـر طرف های متعاهد دارای منافع مهم در عرضه می باشـد* 
)کـه از ایـن پـس در ایـن مـاده، ایـن دو دسـته فوق الذکـر از طرف هـای متعاهـد، همـراه بـا طـرف متعاهـد 
متقاضـی تحت عنـوان »طرف هـای متعاهـد ذی ربـط اصلـی« مـورد اشـاره قـرار می گیرنـد(، و بـه شـرط 
کـه به نظـر طرف هـای متعاهـد منافعـی اساسـی در امتیـاز  انجـام مشـورت بـا هـر طـرف متعاهـد دیگـری 

مزبـور دارد*، امتیـاز مذکـور در جـدول مربـوط منضم به این موافقت نامه را تغییر دهد یا مسـترد دارد.*
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مـورد  در  جبرانـی  تعدیـل  بـرای  تمهیـدی  در برگیرنـده  اسـت  ممکـن  کـه  توافقـی  و  کـرات  مذا چنیـن  در   .2
محصـوالت دیگـر باشـد، طرف هـای متعاهـد ذی ربـط تـالش خواهنـد کرد سـطح کلی امتیازات شـامل 
کراتی در  منافـع متقابـل و مشـترک را در حـدی حفـظ کننـد کـه نسـبت بـه امتیازاتی کـه قبل از چنیـن مذا

موافقت نامه حاضر پیش بینی شـده بود، آثار نامطلوب تری بر تجارت نداشـته باشـد.
یـه 1958 قبـل از انقضـای مـدت مقـرر در بنـد1 ایـن مـاده، طرف هـای متعاهـد  گـر قبـل از 1 ژانو  3. )الـف( ا
ذی ربـط اصلـی نتواننـد بـه توافـق برسـند، طـرف متعاهـدی کـه پیشـنهاد تغییـر یـا اسـترداد امتیـاز را داده 
اسـت، به هر حـال اختیـار انجـام چنیـن اقدامـی را خواهـد داشـت و چنانچه این اقدام صـورت گیرد، هر 
کره شـده اسـت، هـر طرف متعاهدی  طـرف متعاهـد ی کـه در خصـوص امتیـاز مورد نظر ابتدائًا با آن مذا
کـه طبـق بنـد 1 دارای منافـع مهـم در عرضـه تشـخیص داده می شـود و هر طرف متعاهـدی که به موجب 
کثر ظرف  بنـد 1 دارای منافـع اساسـی در امتیـاز مزبـور شناخته شـده اسـت، اختیـار خواهـد داشـت حدا
شـش مـاه پـس از اتخـاذ اقـدام مزبـور، امتیـازات اساسـًا معادلـی را کـه ابتدائـًا بـا طـرف متعاهـد متقاضـی 
یافت یادداشـت  ز از در گیرد. این اسـترداد به مجرد انقضای سـی رو گرفته اسـت، پس  کره قرار  مورد مذا

کتبی مربوطه توسـط طرف های متعاهد عملی خواهد شـد.
گر میان طرف های متعاهد ذی ربط توافق به عمل آید، اما رضایت هریک از طرف های متعاهد دیگر  )ب( ا
که طبق بند1 این ماده دارای منافع اساسی شناخته شده است، جلب نگردد، این طرف متعاهد دیگر 
کثـر ظـرف شـش مـاه پس از اتخـاذ اقدام براسـاس توافـق مورد نظـر، امتیازات  اختیـار خواهـد داشـت حدا
کره قرار گرفته اسـت، مسـترد دارد. این  اساسـًا معادلـی را کـه ابتدائـًا بـا طـرف متعاهـد متقاضی مورد مذا
کتبی مربوطه توسـط طرف های متعاهد، عملی  یافت یادداشـت  ز از در گذشـت سـی رو اسـترداد پس از 

خواهد شد.
یژه می توانند بـه یک طرف متعاهد اجازه دهند*  4. طرف هـای متعاهـد در هـر زمـان تحـت اوضاع و احوال و
کـره مربـوط بـه تغییر یا اسـترداد امتیاز قید شـده ای در جدول  یـر، وارد مذا یه هـا و شـرایط ز کـه بـا رعایـت رو

مربوطـۀ منضـم به این موافقت نامه گردد:
) الف( این مذاکرات* و هرگونه مشورت های مربوطه باید طبق مقررات بندهای 1 و 2 این ماده انجام گیرند.

کـرات میـان طرف هـای متعاهـد ذی ربـط اصلـی توافق به عمل آید، مقررات شـق )ب( بند  گـر در مذا )ب( ا
3 ایـن ماده قابل اجرا خواهند بود.

کـرات، یـا ظـرف مـدت طوالنی تری کـه ممکن  ر اجـازه انجـام مذا ز* پـس از صـدو گـر ظـرف شـصت رو  )ج( ا
اسـت طرف هـای متعاهـد مقـرر کـرده باشـند، طرف های متعاهـد ذی ربط اصلی به توافق نرسـند، طرف 

متعاهـد متقاضـی می توانـد موضوع را به طرف های متعاهد ارجاع دهد.
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)د( در صـورت ارجـاع امـر، طرف هـای متعاهـد موضـوع را فـورًا بررسـی و نظـرات خـود را بـه منظـور دسـتیابی 
گر راه حلی پیدا شـود، مقررات  کرد. ا به یک راه حل، تسـلیم طرف های متعاهد ذی ربط اصلی خواهند 
شـق )ب( بنـد 3 بـه اجـرا در خواهـد آمـد، مثـل آنکـه توافقـی میـان طرف هـای متعاهـد ذی ربـط اصلـی 
گـر طرف هـای متعاهـد ذی ربط اصلـی به راه حلی دسـت نیابند، طـرف متعاهد  صـورت گرفتـه اسـت. ا
که  متقاضی مخّیر به تغییر یا اسـترداد امتیاز خواهد بود، مگر اینکه طرف های متعاهد تشـخیص دهند 
یده اسـت*.  رز طـرف متعاهـد متقاضـی به گونـه ای غیرمعقـول در ارائه پیشـنهاد جبران مناسـب قصور و
کره  گـر چنیـن اقدامـی اتخـاذ گـردد، هر طرف متعاهدی که در خصـوص امتیاز مورد نظر ابتدائًا با آن مذا ا
شـده اسـت، هـر طـرف متعاهـدی کـه طبـق شـق )الـف ( بنـد 4 دارای منافعـی مهـم در ارتباط بـا عرضه 
که طبق شق )الف( بند 4 دارای منافع اساسی تشخیص داده  شناخته می شود و هر طرف متعاهدی 
کثر ظرف شـش ماه پس از اتخاذ چنین اقدامی، امتیازات اساسـًا  می شـود، اختیار خواهند داشـت حدا
کـره قـرار گرفتـه اسـت، تغییـر دهنـد یـا مسـترد  معادلـی را کـه ابتدائـًا بـا طـرف متعاهـد متقاضـی مـورد مذا
کتبی مربوطه توسط طرف های  یافت یادداشت  ز پس از در دارند. این استرداد به مجرد انقضای سی رو

متعاهد عملی خواهد شـد.
ره تعیین شـده در بند 1، با مطلع  یـه 1958 و قبـل از پایـان هر دو 5. یـک طـرف متعاهـد می توانـد قبـل از 1 ژانو
یه هـای مقـرر در  ره بعـدی، طبـق رو سـاختن طرف هـای متعاهـد، حـق تغییـر جـدول مربوطـهݘ خـود را در دو
گر یک طرف متعاهد چنین تصمیمی بگیرد، طرف های  بندهای 1 تا 3، برای خود محفوظ نگاه دارد، ا
ره، امتیازاتی را که ابتدائًا با آن طرف متعاهد  متعاهـد دیگـر حـق خواهنـد داشـت که در خالل همـان دو

کره قرارداده اند، طبق همین تشـریفات تغییر دهند یا مسـترد دارند. مورد مذا

ماده 28 مکرر
کرات تعرفه ای  مذا

1. طرف های متعاهد تأیید می کنند که حقوق و عوارض گمرکی غالبًا متضمن ایجاد موانعی جدی بر سر 
کراتـی بـر مبنای رفتار متقابل و منافع مشـترک در جهت کاهش  راه تجـارت اسـت و بنابرایـن، انجـام مذا
کاهش آنگونه تعرفه های  کلی تعرفه ها و سایر هزینه های واردات و صادرات و خصوصًا  اساسی سطح 
باالیـی کـه مانـع واردات حتـی در حداقـل مقـدار می گردنـد، با توجـه مقتضی به اهداف ایـن موافقت نامه 
و نیازهـای متنـوع یکایـک طرف هـای متعاهـد، بـرای گسـترش تجـارت بین المللـی حائـز اهمیت بسـیار 

کنند. کراتی را سـازمان دهی  اسـت. از این رو طرف های متعاهد می توانند هراز چند گاه چنین مذا
کـرات موضـوع ایـن مـاده ممکـن اسـت بـر مبنـای انتخـاب مـوردی محصـوالت یـا بـا اعمـال  2. )الف(مذا
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کراتی ممکن  که طرف های متعاهد ذی ربط می پذیرند. چنین مذا گیرد  یه های چند جانبه ای انجام  رو
کرات  کاهش حقوق و عوارض، تثبیت حقوق و عوارض در سطح موجود در زمان مذا است در جهت 
یـا بـر مبنـای ایـن تعهـد باشـد کـه حقـوق و عـوارض متعلـق بـه هـر محصـول یـا متوسـط حقـوق و عوارض 
ز نکنـد. تثبیـت حقـوق و عـوارض  متعلـق به دسـته ای خـاص از محصـوالت، از سـطوح معینـی تجـاو
پاییـن در مقابـل افزایـش یـا تثبیـت رفتـار مبتنـی بـر عـدم اخـذ حقوق و عـوارض، اساسـًا در حکم اعطای 

که ارزش آن معادل ارزش کاهش حقوق و عوارض باالسـت. امتیازی شـناخته خواهد شـد 
)ب( طرف های متعاهد تأیید می کنند که به طور کلی موفقیت مذاکرات بستگی به مشارکت تمام طرف های 

متعاهدی خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی شان با یکدیگر صورت می گیرد.
رد: یر به وجود آو کـرات بایـد بـر مبنایـی صـورت گیرد که فرصت مناسـبی برای توجه به موارد ز 3. مذا

 )الـف( نیازهـای یکایک طرف هـای متعاهد و یکایک صنایع؛
)ب( نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور استفاده انعطاف پذیرتر  از حمایت تعرفه ای جهت  کمک 

یژه این کشورها برای حفظ تعرفه ها به منظور کسب درآمد، و به توسعه اقتصادی شان، و نیازهای و
)ج( تمـام اوضـاع و احـوال ذی ربـط دیگـر، از جملـه نیازهـای توسـعه ای،راهبردی، مالـی* و دیگـر نیازهـای 

طرف های متعاهد ذی ربط.

 ماده 29 
رابطه این موافقت نامه با منشور هاوانا

1. طرف هـای متعاهـد تعهـد می کننـد کـه مرجـع اجرایـی آن هـا در بیشـترین حـد ممکن اصول کلـی فصول 1 
لغایت 6 و فصل 9 منشور هاوانا را تا زمان قبولی منشور مزبور مطابق قوانین اساسی خود رعایت کنند*.

که منشـور هاوانا الزم االجرا شـود، به حالت تعلیق در خواهد آمد. زی  2. بخش دوم این موافقت نامه از رو
گر تا 30 سپتامبر 1949 منشور هاوانا الزم االجرا نشود، طرف های متعاهد قبل از 31 دسامبر 1949 برای  3. ا

نیل به توافق در مورد اصالح، تکمیل یا حفظ این موافقت نامه تشـکیل جلسـه خواهند داد.
4. چنانچـه اجـرای منشـور هاوانـا در هـر زمانـی متوقـف گـردد، به دنبـال آن طرف های متعاهد در سـریع ترین 
وقـت ممکـن تشـکیل جلسـه خواهنـد داد تـا در مورد تکمیـل، اصالح یا حفظ ایـن موافقت نامه به توافق 
برسند. تا دستیابی به چنین توافقی، بخش 2 این موافقت نامه مجددًا الزم االجرا خواهد گردید؛ مشروط 
کـه در آن زمـان در  بـه اینکـه مقـررات بخـش 2 به جـز مـاده23 ،بـا اعمـال تغییـرات الزم بـه شـکلی در آیـد 
منشور هاوانا وجود داشت ؛ و همچنین مشروط به اینکه هیچ طرف متعاهدی ملزم به رعایت مقرراتی 

نگردد، که در زمان توقف اجرای منشـور هاوانا، الزامی نسـبت به آن ها نداشـته اسـت.
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کـه منشـور هاوانـا الزم االجـرا شـود آن را نپذیرفتـه باشـد،  یخـی  تـا تار گـر هریـک از طرف هـای متعاهـد  5. ا
یـا اصـالح ایـن  بـاره نحـوه تکمیـل  بـاره لـزوم، و درچنین صورتـی در طرف هـای متعاهـد جهـت توافـق در
کـه بـر روابـط میـان طـرف متعاهـد مزبـور با طرف هـای متعاهـد دیگر اثـر می گذارد،  موافقت نامـه، تـا آنجـا 
مشـورت خواهنـد کـرد. تـا دسـتیابی بـه چنیـن توافقی مقـررات بخش 2 ایـن موافقت نامه، بـدون توجه به 
مفاد بند 2 این ماده، همچنان میان طرف متعاهد مزبور و طرف های متعاهد دیگر مجری خواهد بود.
که عضو سـازمان تجارت بین الملل هسـتند، نباید به منظور جلوگیری از اجرای  6. طرف های متعاهدی 
هریـک از مـواد منشـور هاوانـا، بـه مقـررات ایـن موافقت نامـه اسـتناد کنند. اعمـال اصلی که شـالوده این 
بنـد را تشـکیل می دهـد، در مـورد هـر طـرف متعاهدی که عضو سـازمان تجارت بین الملل نیسـت، باید 

بـه موجـب توافقـی صورت گیرد کـه طبق بند 5 این ماده حاصل می گردد.

 ماده 30
 اصالحات

کـه بـرای اصـالح در سـایر بخش هـای موافقت نامـه پیش بینی شـده اسـت، اصالحـات  1. به جـز  مـواردی 
مربـوط بـه مقـررات بخـش 1 ایـن موافقت نامـه یـا مقـررات مـاده 29 یـا همیـن مـاده، پـس از قبولـی تمامـی 
مـورد  در  موافقت نامـه  ایـن  بـه  مربـوط  اصالحـات  سـایر  و  بـود  خواهـد  الزم االجـرا  متعاهـد  طرف هـای 
طرف هـای متعاهـدی کـه آن هـا را پذیرفته انـد، با قبولی دو  سـوم طرف هـای متعاهد و بعد از آن برای هر 

طـرف متعاهـد دیگری بـه مجرد قبولی آن طرف، الزم االجرا خواهد بود.
2. هـر طـرف متعاهـدی کـه اصالحیـه ای را در مـورد ایـن موافقت نامـه می پذیرد، سـند قبولـی را ظرف مدتی 
کـه طرف هـای متعاهـد می تواننـد تعییـن کننـد، نـزد دبیرکل سـازمان ملل متحد خواهد سـپرد. طرف های 
کـه طبـق ایـن مـاده الزم االجـرا می گـردد، دارای  متعاهـد ممکـن اسـت تصمیـم بگیرنـد هـر اصالحیـه ای 
چنـان ماهیتـی اسـت کـه هـر طرف متعاهدی که آن را ظرف مدت مقرر شـده توسـط طرف های متعاهد 
قبول نکند اختیار خواهد داشـت از این موافقت نامه خارج شـود، یا آنکه با موافقت طرف های متعاهد 

به عنـوان طرف متعهد باقی بماند.

  ماده 31 
خروج 

بـدون لطمـه بـه مقـررات بنـد 12 مـاده18 ،مـاده 23 یـا بنـد 2 مـاده 30، هـر طـرف متعاهـدی می توانـد از ایـن 
موافقت نامه خارج شود. هر طرف متعاهدی همچنین می تواند نیابتًا از طرف هریک از قلمروهای گمرکی 
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مجزایی که در زمان خروج در زمینه اداره روابط تجاری خارجی خود و سـایر مسـائل پیش بینی شـده در این 
کامل دارند و طرف متعاهد مورد نظر در قبال آن ها مسـئولیت بین المللی دارد،  موافقت نامه خودمختاری 
یافت یادداشت  گانه خارج شود. این خروج به مجرد انقضای شش ماه از در از این موافقت نامه به طور جدا

کتبی خروج توسـط دبیرکل سـازمان ملل متحد، الزم االجرا خواهد بود.

 ماده 32 
 طرف های متعاهد

 1. منظـور ازطرف هـای متعاهـد این موافقت نامـه، حکومت هایی خواهند بود که مقررات این موافقت نامه 
را طبـق مـواد 26 یـا33 یا به موجـب پروتکل اجرای موقت، اجرا می کنند.

2. در هـر زمـان پـس از الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه بـه موجـب بنـد 6 مـاده 26، طرف هـای متعاهـدی 
کـه ایـن موافقت نامـه را بـه موجـب بنـد 4 مـاده 26 قبـول کرده اند، می تواننـد تصمیم بگیرنـد که هر طرف 

که آن را بدین گونه قبول نکرده اسـت، دیگر طرف متعاهد محسـوب نشـود. متعاهدی 

 ماده 33 
 الحاق 

حکومتـی کـه عضـو ایـن موافقت نامـه نیسـت یـا حکومتـی کـه بـه نیابـت از طـرف قلمـروی گمرکـی مجزایـی 
کـه در اداره روابـط تجـاری خارجـی خـود و سـایر مسـائل پیش بینی شـده در ایـن موافقت نامـه  عمـل می کنـد 
خودمختـاری کامـل دارد، می توانـد از طـرف خـود یـا به نیابت از طرف آن قلمروی گمرکی، براسـاس شـرایط 
مـورد توافـق میـان ایـن حکومـت و طرف هـای متعاهـد، بـه موافقت نامـه حاضـر ملحـق شـود. تصمیماتـی که 

طرف هـای متعاهـد بـه موجـب این بند اتخاذ می کنند، بر مبنای دو سـوم آرا خواهد بود.

ماده  34 
پیوست ها

بدین وسـیله، پیوسـت های این موافقت نامه جزء الینفک آن اعالم می گردند.

 ماده 35
 عدم اجرای موافقت نامه میان طرف های متعاهد خاص

 1. این موافقت نامه و یا به جای آن ماده 2 این موافقت نامه، میان هریک از طرف های متعاهد و هر طرف 
گر: متعاهـد دیگـر به اجرا در نخواهد آمد، ا
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کرات تعرفه ای را با یکدیگر آغاز نکرده باشـند، و )الـف( دو طـرف متعاهـد مذا
ایـن  یـت  بـه عضو یـا طـرف متعاهـد دیگـر  و  کـه خـود  زمانـی  مزبـور در  از دو طـرف متعاهـد  )ب( هریـک 

موافقت نامه در می آید، راضی به چنین اجرایی نباشـند.
2. طرف های متعاهد ممکن است بنا به درخواست هر طرف متعاهدی، نحوه اجرای این ماده را در موارد 

رند. کرده و توصیه های مقتضی را به عمل آو خاص بررسـی 

 بخش 4*
 تجارت و توسعه

 ماده 36 
اصول واهداف

 *1. طرف هـای متعاهد،
)الـف( بـا خاطرنشـان سـاختن اینکـه اهداف اصلـی این موافقت نامه شـامل ارتقای اسـتانداردهای زندگی 
و توسـعه مسـتمر اقتصـاد تمامـی طرف هـای متعاهـد می گردد و با بذل توجه بـه اینکه نیل به این اهداف 

یژه دارد؛ یت و کمتر توسـعه یافته فور برای طرف های متعاهد 
کمتر توسعه یافته می تواند نقشی حیاتی در  )ب( با بذل توجه به اینکه در آمد صادراتی طرف های متعاهد 
توسـعه اقتصـادی آن هـا ایفـا کنـد و اینکـه میـزان ایـن تأثیرگذاری بـه قیمت هایی که طرف هـای متعاهد 
یافتـی برای  ری می پردازنـد، حجـم صـادرات آن هـا و قیمت هـای در کمتر توسـعه یافته بـرای واردات ضـرو

صادرات شان بستگی دارد؛
 )ج( با التفات به این نکته که شکافی گسترده میان استانداردهای زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته 

و سـایر کشورها وجود دارد ؛
)د( با تأیید اینکه اقدام فردی و مشترک برای کمک به توسعه اقتصادی طرف های متعاهد کمترتوسعه یافته 

ری است؛ و تحقق ترقی سـریع اسـتانداردهای زندگی در این کشـور ها بسـیار ضرو
)هــ( بـا تأییـد اینکـه تجـارت بین الملـل به عنـوان وسـیله  دسـتیابی بـه پیشـرفت اقتصـادی و اجتماعـی باید 
کـه بـا اهـداف مقـرر در ایـن  یه هـا - باشـد  یه هایـی ــــ و اقداماتـی منطبـق بـا آن قواعـد و رو تابـع قواعـد و رو

ماده سازگارند،
کمترتوسعه یافته امکان استفاده  )و( با التفات به اینکه طرف های متعاهد می توانند به طرف های متعاهد 

یق توسـعه و تجارت شـان را بدهند؛ یژه جهت تشـو از اقدامات و
رند. یر به عمل می آو  توافق هایی به شـرح ز



95    موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت1947

ری اسـت.  2. افزایش سـریع و پایدار در آمد های صادراتی طرف های متعاهد کمتر توسـعه یافته ضرو
سـهمی  کمتر توسـعه یافته  متعاهـد  طرف هـای  اینکـه  تضمیـن  منظـور  بـه  سـازنده  تالش هایـی  انجـام   .3
ری است. رند، ضرو متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی خود در رشد تجارت بین الملل به دست آو
ر طیف محدودی از  کمتر توسـعه یافته به صدو 4. با توجه به ادامه وابسـتگی بسـیاری از طرف های متعاهد 
رت دارد که در گسترده ترین سطح ممکن، شرایط مطلوب و قابل قبول تری  انواع محصوالت اولیه،* ضرو
جهـت دسترسـی بـه بازارهـای جهانـی، بـرای ایـن محصـوالت فراهم شـود و در هـر مورد که مقتضی باشـد 
اقداماتـی بـه منظـور تثبیـت و بهبـود شـرایط بازار هـای جهانـی بـرای ایـن محصـوالت صـورت گیـرد کـه بـه 
خصـوص شـامل اقداماتـی بـه منظـور دسـتیابی بـه قیمت هـای ثابـت، منصفانـه و سـودمند، خواهـد بـود 
یـا و مـداوم درآمدهـای صادراتـی واقعـی ایـن  و بدین ترتیـب افزایـش تجـارت و تقاضـای جهانـی و رشـد پو
کشورها به گونه ای میسر گردد که منابع فزاینده ای را برای توسعه اقتصادی آن ها در اختیارشان قرار دهد.
کمتر توسـعه یافته بـا متنـوع سـاختن* سـاختار اقتصادشـان و  5. رشـد سـریع اقتصـاد طرف هـای متعاهـد 
پرهیـز از وابسـتگی بیـش از حـد بـه صادرات محصوالت اولیه، تسـهیل خواهد شـد. بنابراین، دسترسـی 
ری شـده  بیشـتر به بازار ها در گسـترده ترین سـطح ممکن و تحت شـرایط مطلوب، برای محصوالت فراو
یـژه طرف های متعاهد  و ساخته شـده ای کـه به طـور بالفعـل یـا بالقـوه از نظـر منافـع صادراتی مورد توجه و

رت دارد. کمتر توسـعه یافته است، ضرو
کمتر توسـعه یافته،  کمبود مزمن عایدات صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی طرف های متعاهد   6. به خاطر 
ارتبـاط متقابـل مهمـی میـان تجـارت و کمـک مالی برای توسـعه وجـود دارد. بنابراین همـکاری نزدیک و 
کارگزاری های  ری است تا  کارگزاری های بین المللی وام دهنده ضرو مداوم میان طرف های متعاهد و 
متعاهـد  طرف هـای  کـه  بنماینـد  فشـارهایی  کاهـش  جهـت  در  را  کمـک  مؤثرتریـن  بتواننـد  مزبـور 

کمترتوسـعه یافته برای توسـعه اقتصادی خود متحمل می شـوند.
 7. همکاری هـای مناسـب میـان طرف هـای متعاهـد، دیگـر نهادهـای بین الدولـی و ارکان و کارگزاری هـای 
کـه فعالیـت آن هـا بـا توسـعه تجاری و اقتصـادی کشـورهای کمتر توسـعه یافته  نظـام سـازمان ملل متحـد 

ری اسـت. ارتباط دارد، ضرو
کاهـش یـا حـذف  کـرات تجـاری در مـورد  کـه در مذا 8. طرف هـای متعاهـد توسـعه یافته از بابـت تعهداتـی 
کمتـر توسـعه یافته* متقبـل می شـوند، انتظـار عمـل  تعرفـه و دیگـر موانـع تجـارت بـا طرف هـای متعاهـد 

متقابل ندارند.
بـرای اتخـاذ اقداماتـی در  گاهانـه،  9. طرف هـای متعاهـد به صـورت فـردی و مشـترک به طـور هدفمنـد و آ

جهـت تحقـق ایـن اصول و اهداف تالش خواهند کرد.
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 ماده 37 
تعهدات 

که دالیل اجباری، از جمله  کثر امکان ـــ یعنی جز در مواردی  1. طرف های متعاهد توسعه یافته، باید تا حد ا

رند. یر را به اجرا درآو ــ مقررات ز دالیـل حقوقـی، ایـن امـکان را از میـان ببردـ 

که به طور متداول یا بالقوه  تی  کاهش و حذف موانع در مورد محصوال یت باال برای  )الف( قائل شـدن اولو

کمتر توسـعه یافته می باشـند، از جمله در مورد  یژه طرف های متعاهد  از نظر منافع صادراتی مورد توجه و

کـه به گونـه ای غیرمنطقـی میـان شـکل اولیـه ایـن  گمرکـی و محدودیت هـای دیگـری  حقـوق و عـوارض 

ری شـده آن ها تفاوت می گذارند؛* محصوالت و شـکل فراو

)ب( خودداری از برقراری یا افزایش حقوق و عوارض گمرکی یا موانع غیرتعرفه ای در مورد واردات کاالهایی 

یژه طرف هـای متعاهد کمتر توسـعه یافته  کـه به طـور متـداول یـا بالقـوه از نظـر منافع صادراتـی مورد توجه و

می باشند؛ و

)ج( )1( خـودداری از اتخـاذ تدابیر مالی جدید؛ و

کاهـش و  یـت بـاال بـرای  )2( بـه هنـگام اعمـال هرگونـه تعدیـالت در سیاسـت های مالـی، قائـل شـدن اولو

حذف آن دسـته از تدابیر مالی،

سرزمین های  در  عمدتًا  یا  تمامًا  که  پردازش شده ای  یا  خام  اولیه  محصوالت  مصرف  رشد  به  که 

به طور  و  یا صدمه می زنند،  بزنند  تولید می گردند، می توانند صدمه  کمتر توسعه یافته  طرف های متعاهد 

خاص در مورد محصوالت مزبور اعمال می شوند،

کـه هریـک از مقـررات شـق های )الـف(، )ب( یـا )ج(بنـد 1اجـرا   2. )الـف( هـر زمـان تشـخیص داده شـود 

کـه مقـررات مربـوط را بدین گونـه اجـرا نمی کنـد یـا توسـط هـر  نمی شـود، موضـوع توسـط طـرف متعاهـدی 

طـرف متعاهـد ذی نفع دیگری به اطالع طرف های متعاهد خواهد رسـید.

 )ب()1( طرف های متعاهد در صورت تقاضای هر طرف متعاهد ذی نفعی و بدون ایراد لطمه به هیچ یک 

بـا شـد، بـه منظـور یافتـن راه حل هایـی  کـه ممکـن اسـت انجـام آن شـده  از مشـورت های دوجانبـه ای 

رضایت بخـش بـرای تمامـی طرف هـای متعاهـد ذی ربط در جهت پیشـبرد اهـداف مقرر در ماده 36، با 

طرف متعاهد ذی ربط و تمامی طرف های متعاهد ذی نفع در خصوص موضوع مزبور به مشورت خواهند 

یـان ایـن مشـورت ها دالیل ارائه شـده بـرای موارد عدم اجرای مقررات شـق های )الف(،  پرداخـت. در جر

گرفت. )ب( یا )ج(بند 1، مورد بررسـی قرار خواهند 

) 2 (از آنجا که در برخی موارد ممکن است اجرای مقررات شق های )الف(،)ب( یا )ج( بند 1 توسط هریک 
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از طرف هـای متعاهـد، از طریـق اقـدام مشـترکی بـا دیگـر طرف هـای متعاهـد توسـعه یافته سـهل الوصول تـر 
باشد، مشورت های مزبور می توانند در صورت اقتضا در جهت نیل به این منظور هدایت شود.

) 3( ایـن مشـورت های طرف هـای متعاهـد همچنیـن در صـورت اقتضـا می توانـد در جهـت دسـتیابی بـه 
توافقـی در مـورد اقـدام مشـترک بـه منظـور پیشـبرد اهـداف ایـن موافقت نامـه آنگونـه کـه در بنـد 1 ماده 25 

قید شـده است،هدایت گردد .
3. طرف های متعاهد توسـعه یافته باید:

) الـف( در مـواردی کـه حکومتـی به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم قیمـت فـروش مجدد محصـوالت تمامًا یا 
کمتر توسعه یافته را تعیین می کند، هرگونه تالش  عمدتًا تولید شده در سرزمین های طرف های متعاهد 

رند تا حاشـیه های سـود ناشـی از تجارت را در سـطوحی منصفانه حفظ کنند؛ را به عمل آو
)ب(اتخـاذ دیگـر اقدامـات* بـه منظـور ایجـاد فرصـت بیشـتر جهـت توسـعه واردات از طرف هـای متعاهـد 
کـه بدین منظـور  کمتر توسـعه یافته را مـورد توجـه جـدی قـرار  دهنـد و در اقدامـات بین المللـی مقتضـی 

یند؛ صورت می گیرد، شـرکت جو
)ج(به هنگام بررسـی اجرای دیگر اقدامات مجاز طبق این موافقت نامه برای مقابله با مشـکالت خاص، 
یـژه بـه منافـع تجـاری طرف هـای متعاهـد کمتر توسـعه یافته مبـذول دارند و پیـش از اجرای این  توجهـی و
اقدامات در مواردی که ممکن است بر منافع اساسی آن طرف های متعاهد اثر گذارند، تمامی راه های 

احتمالی برای جبران سـودمند را بررسـی کنند.
4. طرف هـای متعاهـد کمتر توسـعه یافته توافـق می کننـد کـه در اجـرای مقـررات بخـش 4، اقـدام مقتضـی را 
رند، تـا جایی که چنین اقدامی با در  به نفـع تجـارت دیگـر طرف هـای متعاهد کمتر توسـعه یافته به عمل آو
نظر گرفتن تحوالت تجاری گذشته و همچنین منافع تجاری کل طرف های متعاهد کمترتوسعه یافته، 

منطبق با نیازهای توسـعه ای، مالی و تجاری آن ها در زمان حال و آینده باشـد.
5. در اجـرای تعهـدات مقـرر در بندهـای 1 تـا 4، هـر طـرف متعاهـدی بایـد بـه طـرف یـا طرف هـای متعاهـد 
یه هـای معمـول در ایـن موافقت نامـه، در  کامـل و فـوری بـرای مشـورت طبـق رو ذی نفـع دیگـر فرصتـی 

ز کند، بدهد. که برو خصوص هر مسـئله یا مشـکلی 

 ماده 38 
اقدام مشترک 

1. طرف هـای متعاهـد بایـد در چارچـوب این موافقت نامه و یا هرکجای دیگر، بنا به اقتضای شـرایط، برای 
کنند. پیشـبرد اهداف مقرر در ماده 36 مشـترکًا همکاری 
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2. خصوصـًا طرف های متعاهد باید:
) الف( در صورت اقتضا اقداماتی را ،از جمله از طریق ترتیبات بین المللی برای ایجاد شرایط بهتر و 
یژه طرف های متعاهد  قابل قبول جهت دسترسی به بازارهای جهانی، برای محصوالت اولیه مورد توجه و
مورد  در  جهانی  بازار های  شرایط  بهبود  و  تثبیت  منظور  به  را  تدابیری  و  رند  آو به عمل  کمتر توسعه یافته 
برای  ثابت، منصفانه و سودمند  به قیمت های  به منظور دستیابی  را  از جمله تدابیری  این محصوالت، 

تی، اتخاذ نمایند؛ صادرات چنین محصوال
که  کارگزاری های آن، از جمله مؤسسـاتی  )ب( درصدد همکاری شایسـته با سـازمان ملل متحد و ارکان و 
کنفرانس تجارت و توسـعه ملل متحد تأسـیس شـوند، در خصوص  ممکن اسـت بر مبنای توصیه های 

سیاسـت تجاری و توسعه، برآیند؛
کمتر توسعه یافته و همچنین  )ج(در تحلیل برنامه ها و سیاست های توسعه ای یکایک طرف های متعاهد 
در بررسی روابط تجاری و روابط مبتنی بر ارائه کمک برای اتخاذ تدابیری منسجم جهت پیشبرد توسعه 
کـه بدین ترتیـب  اسـتعداد صادراتـی و تسـهیل دسترسـی بـه بازارهـای صادراتـی بـرای تولیـدات صنایعـی 
و  حکومت هـا  بـا  شایسـته  همـکاری  درصـدد  خصـوص  در ایـن  و  کننـد  همـکاری  آمده انـد،  وجـود  بـه 
یـژه سـازمان های ذی صـالح در رابطـه بـا ارائـه کمک هـای مالـی بـه منظـور  سـازمان های بین المللـی و به و
کـه به طـور سیسـتماتیک در مـورد روابـط تجـاری  توسـعه اقتصـادی، و همچنیـن همـکاری بـا مطالعاتـی 
و روابـط مبتنـی بـر ارائـه کمـک، در یکایـک طرف هـای متعاهـد کمتر توسـعه یافته، به منظور دسـتیابی به 
رنماهای بازار و هر اقدام مورد نیاز دیگری انجام می گردد،  تحلیلی روشن در مورد استعداد صادراتی، دو

برآیند؛
یژه به نرخ رشـد تجـارت طرف های متعاهد کمتر توسـعه یافته مورد   )د( توسـعه تجـارت جهانـی را بـا توجـه و
که در این اوضاع و احوال ممکن است مقتضی پنداشته شود،  بررسی دایم قرار دهند و توصیه هایی را 

کنند؛ بـه طرف های متعاهد ارائه 
)هـ( به منظور یافتن روش هایی عملی برای گسترش تجارت جهت توسعه اقتصادی، از طریق هماهنگی 
بین المللـی و تعدیـل سیاسـت ها و مقـررات ملـی، از طریـق تعییـن اسـتانداردهای فنـی و تجـاری مؤثـر بر 
یق صادرات با ایجاد تسـهیالتی برای افزایش  یابـی، و همین طـور از طریـق تشـو تولیـد، حمل و نقـل و بازار

یـان اطالعـات تجـاری و گسـترش تحقیقات در مورد بازار، همکاری کنند؛ جر
که ممکن اسـت برای پیشـبرد اهداف مقرر در ماده 36 و اجرای مقررات این  )و( آنگونه ترتیبات نهادی را 

کنند. بخش  الزم باشـد، ایجاد 
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  پیوست »الف« 
فهرست سرزمین های مورد اشاره در شق الف از بند 2 ماده 1 

کبیر و ایرلند شـمالی پادشـاهی متحده بریتانیای 
 سـرزمین های وابسـته به پادشـاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شـمالی

کانادا   
 مشـترک المنافع استرالیا 

سـرزمین های وابسـته به مشترک المنافع استرالیا
 زالندنو 

سـرزمین های وابسته به زالندنو
 اتحادیه آفریقای جنوبی شـامل آفریقای جنوب غربی

 ایرلند 
یل 1947 بوده اسـت(. ر که در 10 آو هند )آنگونه 

 نیوفوندلند
یای جنوبی رودز

  برمه 
سیالن 

هریک  دارند.  ترجیحی  نرخ  چند  یا  دو  محصوالت  بعضی  برای  فوق الذکر  سرزمین های  از  برخی 
چنین  اصلی  عرضه کننده  که  متعاهدی  طرف های  دیگر  یا  توافق  براساس  می توانند  سرزمین ها  این  از 
کامله الوداد هستند، نرخ ترجیحی واحدی را جایگزین چنین  تی به نرخ معمول در مورد دولت  محصوال
مورد  در  معمول  نرخ  به  مزبور  محصوالت  عرضه کنندگان  برای  مجموع  در  که  سازند  ترجیحی  نرخ های 

کامله الوداد نامطلوب تر از ترجیحات مورد عمل پیش از این جایگزینی نباشد. دولت 
اعمال یک حاشیه ترجیح تعرفه ای معادل، جهت جایگزینی حاشیه ترجیح در یک مالیات داخلی 
یل 1947 ،منحصرًا میان دو یا چند سرزمین ذکر شده در فهرست این پیوست  یا جهت  ر موجود در 10 آو
جایگزینی ترتیبات مقداری ترجیحی موصوف در بند ذیل، نباید افزایش در حاشیه ترجیح تعرفه ای تلقی 

می گردد.
یل 1947 در پادشاهی  ر ترتیبات تعرفه ای مورد اشاره در شق ب از بند 5 ماده 14 ترتیباتی اند که در 10 آو
گوشت  خصوص  در  زالندنو،  و  ،استرالیا  کانادا  حکومت های  با  قراردادی  توافق  های  براساس  متحده، 
گوشت خوک  و یخ زده و  گوشت خوک سرد  بره یخ زده،  و  گوسفند  گوشت  و یخ زده،  گوساله سرد  گاو و 
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از اقدامات متخذه طبق شق  رود لطمه به هیچ یک  که بدون و نمک سود وجود دارند. هدف این است 
بدین منظور  و  بدهند  تعرفه ای  ترجیحات  به  را  یا جای خود  گردند  مزبور حذف  20،ترتیبات  ماده  از  ح71 

که اساسًا ذی ربط یا درگیر هستند به عمل آید. کشورهایی  کراتی در سریع ترین زمان ممکن میان  مذا
یل 1947، به عنوان  ر یخ 10 آو از لحاظ موافقت نامه حاضر، با مالیات بر کرایه فیلم مجری در زالند نو به تار
با سهمیه اجاره کنندگان  از لحاظ موافقت نامه حاضر،  رفتار خواهد شد.   1 گمرکی موضوع ماده  حقوق 
کران موضوع ماده 4 رفتار خواهد شد. یل 1947 ،به عنوان سهمیه ا ر یخ 10 آو فیلم، مجری در زالند نو به تار
یل  ر یخ مبنای 10آو یرا در تار کستان به تفکیک ذکر نشده اند، ز در فهرست فوق  دومینیون های هند و پا

1947، به صورت فعلی وجود نداشتند.

پیوست »ب«
 فهرست سرزمین های اتحادیه فرانسه، مورد اشاره در شق ب از بند 2 ماده 1 

فرانسه 
آفریقای اسـتوایی فرانسـه )حوضه قراردادی کنگو 8 و سـرزمین های دیگر(

آفریقای غربی فرانسـه
کامرون تحت قیمومیت فرانسـه8 2

منطقه سـاحلی و مناطق وابسـته  سومالی فرانسه 
تشـکیالت فرانسه در اقیانوسیه

تشـکیالت فرانسـه در کندو مینیوم قلمروی مشـترک جزایر هیبربد جدید 8
هند و چین 

گاسـکار به مناطق وابسته   مادا
مراکش )منطقه فرانسـوی (8

کالدونیای جدید و مناطق وابسـته
سن پیرو میکلون

تو گوی تحت قیمومیت فرانسـه8 
تونس 

7.در متن معتبر اشتباهًا شق )ح( از بخش 1 درج شده است.
8. واردات به سرزمین اصلی فرانسه و سرزمین های اتحادیه فرانسه.
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 پیوست »ج«
 فهرست سرزمین های مورد اشاره در شق ب از بند 2 ماده 1

گمرکی بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در خصوص اتحادیه 
 اتحادیـه اقتصـادی بلژیک و لوکزامبورگ 

کنگوی بلژیک 
روندی رواندا- او

 هلند
گینه نو  

ینام   سور
جزایـر آنتیل هلند

   جمهوری اندونزی
گمرکی.  تنها برای واردات به سـرزمین های تشـکیل دهنده این اتحادیه 

پیوست »د«
 فهرست سرزمین های مورد اشاره در شق ب از بند 2 ماده 1 

در خصوص ایاالت متحده آمریکا
 ایـاالت متحـده آمریکا) قلمروی گمرکی(

سـرزمین های وابسـته به ایاالت متحده آمریکا 
جمهوری فیلیپین 

اعمـال  یـک حاشـیه ترجیـح تعرفـه ای معـادل، جهـت جایگزینـی حاشـیه ترجیـح در یـک  مالیـات داخلـی 
یـل 1947 ،منحصـرًا میـان دو یـا چنـد سـرزمین ذکـر  شـده در فهرسـت ایـن ضمیمـه،  ر یـخ 10 آو موجـود در تار

گردد. نباید افزایش درحاشـیه ترجیح تعرفه ای تلقی 

 پیوست »هـ «
فهرست سرزمین های مشمول ترتیبات ترجیحی میان شیلی و

کشور های همسایه، مورد اشاره در شق د از بند 2 ماده 1   
ترجیحاتی که منحصرًا میان شـیلی از یک سـو و 

1. آرژانتین 
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2. بولیوی
3. پرو

 ازسـوی دیگر مجری هستند.

پیوست »و«
فهرست سرزمین های مشمول ترتیبات ترجیحی میان لبنان و سوریه

کشورهای همسایه، مورد اشاره در شق د از بند 2 ماده 1 و 
یه از یک سـو و ــ  سـور گمرکی لبنان ـ که منحصرًا میان اتحادیه  ترجیحاتی 

1. فلسطین 
راء اردن  2. ماو

از سـوی دیگر مجری هستند .

پیوست »ز«
کثر حاشیه تعرفه ای مورد اشاره  تاریخ های برقراری حدا

در بند 4 91 ماده 1
15اکتبر 1946استرالیا

ییه1939کانادا 1 ژو

یه1939فرانسه 1ژانو

یه گمرکی لبنان-سور 30نوامبر1938اتحادیه 

ییه1938اتحادیه آفریقای جنوبی 1ژو

یای جنوبی 1مه 1941رودز

پیوست »ح«
که باید برای تشخیص اشاره شده در ماده کل تجارت خارجی  درصد هایی از 

گیرند )بر مبنای متوسط سال های 1953 ـــ 1949( 26 مورد استفاده قرار 
گـر پیـش از الحـاق حکومـت ژاپـن موافقت نامـه عمومـی، موافقت نامـه حاضر توسـط طرف هـای متعاهدی  ا
کـه در بنـد 6 مـاده 26  کـه تجـارت خارجـی آن هـا طبـق سـتون 1،درصـدی از تجـارت را  قبـول شـده باشـد 

9. در متن معتبر اشتباهًا »بند 3« درج شده است.
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گـر  مشخص شـده اسـت، بـه خـود اختصـاص دهـد، سـتون 1از  لحـاظ ایـن بنـد قابـل اعمـال خواهـد بـود. ا
موافقت نامـه حاضـر، پیـش از الحـاق حکومـت ژاپـن، بدین گونه پذیرفته نشـده باشـد. سـتون 2 از لحاظ این 

بند قابل اعمال خواهد بود.

ستون2ستون1

)طرف های متعاهد در 1مارس1955(                                                         )طرف های متعاهد در 1مارس1955 و ژاپن(

3/13استرلیا

0/90/8اتریش

4/34/2بلژیک-لوکزامبورگ

یل 2/52/4برز

0/30/3برمه

6/76/5کانادا

0/50/5سیالن

0/60/6شیلی

1/11/1کوبا

1/41/4چکسلواکی

1/41/4دانمارک

0/10/1جمهوری دومینیکن

11فنالند

8/78/5فرانسه

5/35/2جمهوری فدرال آلمان

0/40/4یونان

0/10/1هائیتی

2/42/4هند

1/31/3اندونزی

2/92/8ایتالیا

4/74/6پادشاهی هلند

11زالندنو

0/10/1نیکاراگوئه

ژ 1/11/1نرو

کستان 0/90/8پا
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0/40/4پرو

یا و نیاسالند 0/60/6رودز

2/52/4سوئد

0/60/6ترکیه

1/81/8اتحادیه آفریقای جنوبی

20/319/8پادشاهی متحده)بریتانیا(

20/620/1ایاالت متحده آمریکا

روگوئه 0/40/4او

-ژاپن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2/3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

100100

کلیه سرزمین هایی که موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت  گرفتن تجارت  توضیح: این درصدها با در نظر 
گردیده اند. در مورد آن ها به اجرا درمی آید، محاسـبه 

ضمیمه 1
توضیحات و مقررات متمم ماده 1 الحاقی

بند 1
که با ارجاع به ماده6در  که با ارجاع به بندهای 2 و 4 ماده 3 در بند 1 ماده  1و همچنین تعهداتی  تعهداتی 
شـق ب از بنـد 2 مـاده 2 جـزء ایـن مقـررات اعـالم شـده اند، از لحـاظ پروتـکل اجـرای موقـت، جـزء بخـش 2 

تلقی خواهند شد.
قابل اعمال  آن  از  پس  تنها   1 ماده   1 بند  و  فوق  بند  در   3 ماده   4 و   2 بندهای  به  متقابل  ارجاعات 
که ماده 3 با الزم االجرا شدن اصالحیه پیش بینی شده در پروتکل اصالح بخش 2 و ماده 26  خواهند بود 

10
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ 14 سپتامبر1948،اصالح شده باشد.1

10. این پروتکل در 14 دسامبر 1948 الزم االجرا شد.
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 بند 4 
واژه »حاشـیه ترجیـح« به معنـای قـدر مطلـق تفـاوت موجود میـان نرخ حقوق گمرکی معمـول در مورد دولت 
 کامله الوداد و نرخ ترجیحی حقوق گمرکی برای محصول مشابه است و  نه رابطه تناسبی میان این نرخ ها،

به عنوان مثال :
گـر نـرخ معمـول در مـورد دولـت کامله الـوداد 36 درصد ارزش کاال و نرخ ترجیحی 24 درصد ارزش کاال  )1( ا
باشد، حاشیه ترجیح 12 درصد ارزش خواهد بود و نه یک سوم نرخ معمول در مورد دولت کامله الوداد؛
کاال باشـد و نـرخ ترجیحـی دوسـوم نـرخ  کامله الـوداد 36 درصـد ارزش  گـر نـرخ معمـول در مـورد دولـت  )2( ا
گردد، حاشـیه ترجیح 12 درصد قیمت )محصول( بر مبنای  کامله الوداد تعیین  معمول در مورد دولت 

ارزش خواهد بود.
گـر نـرخ معمـول در مـورد دولـت کامله الوداد 2 فرانک برای هر کیلوگرم و نرخ ترجیحی 1/5 فرانک برای  )3( ا

کیلوگرم خواهد بود. کیلوگرم باشـد، حاشـیه ترجیح  0/5 فرانک برای هر  هر 
کلی  تثبیت  با  موجود،  متحدالشکل  یه های  رو با  انطباق  صورت  در  گمرکی،  اقدامات  از  یر  ز انواع 

حاشیه های ترجیح مغایرت نخواهند داشت:
)1( اعمال مجدد یک طبقه بندی تعرفه ای یا یک نرخ تعرفه ای در مورد یک محصول وارداتی، که به درستی 
در مـورد چنیـن محصولـی قابل اعمال اسـت، در صورتی که اعمـال طبقه بندی تعرفه ای یا نرخ تعرفه ای 

یـل 1947 موقتًا معلق یا فاقد قدرت اجرایی بوده باشـد. ر  مزبـور در مـورد چنیـن محصولـی در 10 آو
که واردات آن محصول در 10  )2( طبقه بندی محصولی خاص تحت یک عنوان تعرفه ای، غیر از عنوانی 
یـل 1947 تحـت آن طبقه بنـدی شـده اسـت، در صورتـی کـه در قانـون تعرفـه صراحتًا پیش بینی شـده  ر آو

که چنین محصولی ممکن اسـت تحت بیش از یک عنوان تعرفه ای طبقه بندی می گردد.  باشـد 

ماده 2 الحاقی
شق »الف« بند 2

 ارجـاع متقابـل بـه بنـد 2 مـاده 3 در شـق الـف از بند 2 ماده  2 تنهـا هنگامی قابل اعمال خواهد بود که ماده 
3 با الزم االجرا شـدن اصالحیه پیش بینی شـده در پروتکل اصالح بخش 2 و ماده 26 موافقت نامه عمومی 

 11
12

تعرفه و تجارت مورخ 14 سـپتامبر 1948 ،اصالح شـده باشـد.1

11. این پروتکل در 14 دسامبر 1948 الزم االجرا شد.
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شق »ب«بند2 
به توضیح مربوط به بند 1ماده 1 مراجعه شـود.

بند 4
کـه  بـود، مگـر در مـواردی  بـه مقـررات مـاده 31 منشـور هاوانـا قابل اجـرا خواهـد  بـا توجـه  مقـررات ایـن بنـد 
کرده انـد، مشـخصًا به نحـو دیگـری  کـره  کـه ابتدائـًا در خصـوص امتیـاز مورد نظـر مذا طرف هـای متعاهـدی 

کرده باشند. توافق 

ماده 3 الحاقی
به هر حال، هرگونه مالیات داخلی یا دیگر هزینه داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا الزامی از نوع مورد اشاره در 
رود  که ناظر بر محصول وارداتی و محصول داخلی مشابه بوده و از محصول وارداتی در زمان یا نقطه و بند 1 
گذاشته می شود، باید به عنوان یک مالیات داخلی یا دیگر هزینه داخلی  وصول شده یا در مورد آن به اجرا 
یا قانون، مقرره یا الزامی از نوع مورد اشاره در بند  1 تلقی شود، و بنابراین مشمول مقررات ماده 3 می باشد.

بند 1
اجـرای بنـد 1، در مـورد مالیات هـای داخلـی وضـع شـده توسـط حکومت هـا و مقامـات محلـی در سـرزمین 
یـک طـرف متعاهـد، مشـمول مقـررات بنـد پایانـی مـاده 24 می باشـد. اصطـالح  »اقدامـات معقـول «در بنـد 
کـه بـه حکومت هـای  اخیرالذکـر، بـرای مثـال، مسـتلزم لغـو آن دسـته از قوانیـن داخلـی موجـود نخواهـد بـود 
کـه علی رغـم مغایـرت فنـی بـا نـص مـاده 3،  محلـی اجـازه وضـع آن نـوع مالیات هـای داخلـی را می دهنـد، 
یـا مقامـات محلـی ذی ربـط  بـا روح آن انطبـاق دارنـد و در عین حـال لغـو آن هـا بـرای حکومت هـا  در واقـع 
رد. در خصوص آن نـوع مالیات هایی که حکومت هـا یا مقامات  دشـواری های مالـی جـدی بـه وجـود مـی آو
محلـی وضـع می کننـد کـه بـا نـص و روح مـاده 3 مغایرت دارنـد، اصطالح »اقدامات معقـول« به یک طرف 
گهانـی مالیات هـای مغایـر، دشـواری های اداری و مالـی جدی به  گـر حـذف نا متعاهـد اجـازه می دهـد کـه ا

ره انتقالی صورت دهد. یج و در یک دو رد، ایـن اقـدام را به تدر وجـود مـی آو

بند 2
مالیاتـی کـه بـا الزامـات جمله نخسـت بند 2 انطبـاق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی 
که مشـمول  که میان محصول مشـمول مالیات و محصول مسـتقیمًا قابل رقابت یا جانشـینی  خواهد شـد 

مالیات مشـابهی نیسـت، رقابت وجود داشته باشد.
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بند 5  
کـه تمـام محصـوالت مشـمول مقـررات مزبـور در  مقـررات منطبـق بـا جملـه نخسـت از بنـد 5 در هـر مـوردی 
مقادیـری معتنابـه در داخـل تولیـد شـوند، مغایر مقـررات جمله دوم تلقی نخواهد شـد. نمی توان مقرره ای را 
که نسـبت یا مقدار تخصیص یافته برای هریک از محصوالت مشـمول مقرره مزبور، رابطه ای  بر این اسـاس 

رد، منطبق با مقررات جمله دوم دانسـت. منصفانـه میـان محصـوالت وارداتـی و داخلی به وجود می آو

ماده 5 الحاقی
 بند5 

کـه تحـت  در خصـوص هزینه هـای حمل و نقـل، اصـل مقـرر در بنـد 5 بـه محصـوالت مشـابهی اشـاره دارد 
شـرایط مشـابه از مسیری یکسان حمل می شوند.

ماده 6 الحاقی
بند1

1. قیمت شـکنی پنهان توسـط مؤسسـات شـریک )یعنی فروش محصول توسـط واردکننده به قیمتی کمتر 
کشـور  کمتـر از قیمـت آن محصـول در  کـرده اسـت و همچنیـن  کتـور  از آنچـه صادر کننـده شـریک او فا
صادر کننده( شـکلی از بازار شـکنی قیمتی ]نوعی از قیمت شـکنی که براسـاس قیمت تعریف می شـود 
کـه در خصـوص آن حاشـیه قیمت شـکنی را می تـوان بـر مبنـای قیمـت  ینـه[ محسـوب می شـود  و نـه هز

فروش مجدد کاال توسـط واردکننده محاسـبه کرد.
یش را به طور کامل یا قابل مالحظه ای  2. مشخص است که در خصوص واردات از کشوری که انحصار تجار
در اختیار دارد و تمام قیمت های داخلی را دولت تعیین می کند، در تشخیص میزان قابلیت مقایسه 
یـژه ای ممکـن اسـت بـه وجـود آیـد و در چنیـن مـواردی طرف هـای  قیمـت از لحـاظ بنـد 1 مشـکالت و
که مقایسـه دقیق با  گرفتن این احتمال را الزم تشـخیص دهند  متعاهد وارد کننده ممکن اسـت در نظر 

قیمت های داخلی در چنین کشـوری همواره مناسـب نباشـد.

 بندهای 2 و 3 
گمرکی، طرف های متعاهد می توانند همانند بسـیاری موارد دیگر، تا تشـخیص قطعی  1. در انجام امور 
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واقعیـات در هـر مـورد کـه احتمـال قیمت شـکنی و پرداخـت یارانـه وجـود داشـته باشـد، تضمیناتـی معقـول 
)ضمانت نامـه یـا وثیقـه نقـدی( را برای پرداخت عوارض جبرانی یا ضد قیمت شـکنی مطالبه کنند.

یه های چندگانه ارزی ممکن است پرداخت یارانه برای صادرات و یا نوعی  2. در برخی اوضاع و احوال رو
قیمت شکنی از طریق کاهش غیرعمومی ارزش پول یک کشور محسوب و به ترتیب با عوارض جبرانی 
یه هایی است  یه های چند گانه ارزی« رو مقرر در بند 3 یا با اقدام مقرر در بند 2مواجه شود.منظور از »رو

که حکومت ها اتخاذ می کنند یا مورد تأیید آن هاسـت.

شق »ب« بند6 
که  کردن های مذکور در مقررات این شق تنها به درخواست طرف متعاهدی انجام خواهد شد  صرف نظر 

بسـته به مورد وضع عوارض ضد قیمت شـکنی یا جبرانی را پیشـنهاد می کند.

ماده 7 الحاقی
بند 1 

کـه شـامل مالیات هـای داخلـی یـا هزینه هـای  کـرد  اصطـالح »یـا دیگـر هزینه هـا« را نبایـد به گونـه ای تلقـی 
گردد. معادل برقرار شـده در مورد محصوالت وارداتی یا در ارتباط با این محصوالت 

بند 2 
1. قبول این فرض با ماده 7 منطبق خواهد بود که قیمت برگ فروش به اضافه مخارج پرداخت هزینه های 
که در برگ فروش منظور نمی شـوند ولی به درسـتی جزئی از »ارزش واقعی «هسـتند، و همین طور  قانونی 
بـه اضافـه هرگونـه تخفیـف غیر عـادی یـا کاهـش دیگـر از قیمـت رقابتی معمـول، می توانـد معرف »ارزش 

کاال باشد. واقعی« 
2. تفسیر یک طرف متعاهد از عبارت »در جریان عادی تجارت... تحت شرایط رقابتی کامل«، به گونه ای 
که موجب مستثنی شدن هر نوع معامله ای گردد که در آن خریدار و فروشنده مستقل از یکدیگر نبوده و 

قیمت تنها انگیزه انجام معامله محسـوب نشـود، با شـق ب از بند 2 ماده 7 منطبق خواهد بود.
3. معیار »شرایط رقابتی کامل «،به هریک از طرف های متعاهد اجازه می دهد قیمت هایی را که متضمن 

یـژه برای نمایندگان انحصاری هسـتند، مورد توجه قرار نگیرند. اعطـای تخفیف هایـی و
4. واژه پـردازی شـق های )الـف( و )ب( بـه هریـک از طرف هـای متعاهـد اجـازه می دهـد کـه ارزش گمرکی 
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را همـواره )1( بـر مبنـای قیمت هـای صادر کننـده خـاص کاالی وارداتـی مورد نظر یا )2( بر مبنای سـطح 
کند. کاالی مشـابه تعیین  عمومی قیمت 

ماده 8 الحاقی
1. در حالی که ماده 8 موضوع استفاده از نرخ های چندگانه ارز را به تنهایی شامل نمی شود، بندهای 1 و 4 
یه هـای چندگانه ارزی محکوم  اسـتفاده از مالیات هـا یـا عـوارض ارزی را به عنـوان ابزاری برای اجرای رو
کـه بـه دالیـل مربـوط بـه تـراز پرداخت هـا، و بـا تأییـد صنـدوق  گـر طـرف متعاهـدی  می کننـد؛ به هر حـال ا
کامـل  بین المللـی پـول، هزینه هـای چندگانـه ای را بـر  تسـعیر ارز اعمـال می کنـد، موضـع آن از حمایـت 

مقررات شـق الف از بند 9 ماده 15 برخوردار خواهد بود.
کـردن محصـوالت از سـرزمین یـک طـرف متعاهـد بـه سـرزمین  گواهـی مبـدأ بـه هنـگام وارد  2. الـزام بـه ارائـه 
ری  طـرف متعاهـد دیگـر، در صورتـی در انطبـاق بـا بند 1 خواهد بود که این الزام فقط به موارد کاماًل ضرو

محدود باشد.

مواد 11 و 12 و 13 و 14 و 18 الحاقی
 در سرتاسـر مـواد  11 و 12 و 13 و 14 و 18 ، اصطالحـات »محدودیت هـای وارداتـی« یـا »محدودیت هـای 
گذاشـته  کـه از طریـق فعالیت هـای تجـاری دولـت بـه اجـرا  صادراتـی« شـامل محدودیت هایـی می گردنـد 

می شوند.

ماده 11 الحاقی 
شق »ج« بند 2 

کـه در مرحلـه اولیـه پـردازش  اصطـالح »به هر شـکلی« در ایـن بنـد وقتـی شـامل همـان محصـوالت می گـردد 
گردند، ممکن  گر آزادانه وارد  قرار داشـته و هنوز فسـادپذیرند و یا محصول تازه مسـتقیمًا رقابت می کنند و ا

اسـت اعمال محدودیت در مورد محصول تازه مزبور را بی اثر سـازند.

شق آخر بند 2 
کارایـی نسـبی تولیـد میـان تولیدکننـدگان داخلـی و خارجـی  یـژه «، شـامل تغییـرات در  اصطـالح »عوامـل و
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یـا میـان تولیدکننـدگان مختلـف خارجـی می شـود، امـا تغییـرات مصنوعـًا ایجاد شـده از طریـق ابزارهـای 
غیرمجـاز بـه موجب ایـن موافقت نامه را در بر نمی گیرد.

  ماده 12 الحاقی 
کثر رازداری در جریان هرگونه مشـورت موضوع مقررات این ماده،  طرف هـای متعاهـد بایـد بـرای رعایت حدا

رند. پیش بینی هایـی به عمل آو

فقره 1شق »ج« بند3
طرف های متعاهدی که محدودیت هایی را اعمال می کنند، باید تالش کنند از وارد آمدن لطمات جدی 
رزند. به صادرات کاالهایی که اقتصاد یکی از طرف های متعاهد وابستگی شدید به آن ها دارد، اجتناب و

شق »ب« بند 4 
ز پـس از الزم االجـرا شـدن اصالحیه هـای ایـن مـاده در  یـخ مزبـور در فاصلـه 90 رو کـه تار موافقـت می گـردد 
گـر طرف هـای متعاهـد بـه ایـن  پروتـکل اصـالح مقدمـه و بخش هـای2 و 3 ایـن موافقت نامـه باشـد. البتـه ا
کـه شـرایط بـرای اجـرای مقـررات ایـن شـق در مـدت مورد نظـر مناسـب نیسـت، می تواننـد  نتیجـه برسـند 
یخ الزم االجرا شـدن  ز پـس از تار کثـر سـی رو یـخ مزبـور حدا یـخ دیر تـری را تعییـن کننـد، مشـروط  براین که تار تار
تعهدات مقرر در ماده 8، قسمت های  2 و 3 و 4 از اساسنامه صندوق بین المللی پول در مورد آن دسته 
کـه عضـو صنـدوق می باشـند و تجـارت خارجـی آن هـا در مجمـوع حداقـل 50  از طرف هـای متعاهـد باشـد 

درصـد کل تجـارت خارجی تمام طرف های متعاهد را تشـکیل می دهد.

شق »هـ« بند 4
موافقـت می گـردد کـه شـق هــ از بنـد 4 هیچ گونـه معیـار جدیـدی را در مـورد اعمـال یا ادامـه محدودیت های 
مقـداری بـه دالیـل مربـوط بـه تراز پرداخت ها، اضافـه نمی کند.هدف ]این مقرره[ صرفـًا تضمین توجه کامل 
بـه کلیـه عوامـل خارجـی، ماننـد تغییـر در رابطـه مبادلـه، محدودیت هـای مقـداری، تعرفه هـای بیش از حد 
کـه می تواننـد در ایجـاد مشـکالت مربـوط بـه تـراز پرداخت هـای طرف هـای متعاهـد  بـاال و یارانه هـا اسـت 

اعمال کنندۀ محدودیت ها مؤثر باشـند.
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ماده 13 الحاقی
شق »د «بند 2 

یرا  هیچ گونه ذکری از »مالحظات تجاری« به عنوان قاعده ای برای تخصیص سهمیه ها به  عمل نیامد، ز
تصـور می شـد  اعمـال مالحظـات تجـاری توسـط مقامـات حکومتـی، ممکن اسـت همواره عملی نباشـد. 
به عـالوه در مـواردی کـه ایـن کار عملـی باشـد، طـرف متعاهـد می توانـد ایـن مالحظـات را، مطابق بـا قاعده 

کلی مقرر در جمله نخسـت بند 2 در روند دسـتیابی به توافق به کار بندد .

بند 4 

یژه« در ارتباط با شـق پایانی بند 2 ماده 11 مراجعه شـود. به توضیح مربوط به »عوامل و

 
ماده 14 الحاقی

بند 1 
که طرف های متعاهد را در انجام مشورت های پیش بینی شده   مقررات این بند نباید به گونه ای تفسیر شود 
کامـل بـه ماهیـت، آثـار و دالیـل اعمـال تبعیـض در زمینـه  در بنـد 4 مـاده 12 و بنـد 12 مـاده 18، از بررسـی 

محدودیت های وارداتی منع سـازد.

بند2 
 یکـی از وضعیت هـای پیش بینی شـده در بنـد 2، وضعیـت طـرف متعاهـدی اسـت که مـازاد تراز هایی دارد 
که آن طرف متعاهد، بدون اقدامی تبعیض آمیز خود را  که در نتیجه معامالت جاری به دسـت آمده اسـت 

قادر به اسـتفاده از آن ها نمی بیند.

 
ماده 15 الحاقی 

بند 4 
کـه بـرای مثـال تخلـف از نـص هریـک از مـواد ایـن  کـردن« بیـان ایـن نکتـه اسـت  کلمـه »خنثـی  منظـور از 
بـه شـرط آن کـه عمـاًل عـدول  تلقـی نخواهـد شـد،  ارزی، نقـض آن مـاده  اقدامـات  از طریـق  موافقت نامـه 
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قابل توجهـی از اهـداف مـاده مزبـور صـورت نگرفتـه باشـد. بنابرایـن طـرف متعاهـدی که به عنوان بخشـی از 
کنترل های ارزی خود، مطابق با اساسـنامه صندوق بین المللی پول، پرداخت وجوه حاصل از صادراتش 
را به پول خود یا پول یک یا چند عضو صندوق بین المللی پول الزامی سـاخته اسـت، به این دلیل  ناقض 
مـواد 11 یـا 13 پنداشـته نخواهـد شـد. مثـال دیگـر در ایـن مـورد طـرف متعاهـدی اسـت کـه نـه به منظـور وارد 
یت کنترل های ارزی  ر مجوز خود، بلکه تنها به منظور تقو کردن عنصر تبعیض آمیز جدیدی در نظام صدو

کرد، مشـخص می کند. کاال را می توان از آن  وارد  که  کشـوری را  رود،  مجاز، در مجوزهای و

 ماده 16 الحاقی 
معافیـت یـک محصـول صادراتـی از حقـوق و عـوارض و مالیات های متعلق به محصول مشـابهی که برای 
که از آنچه  مصرف داخلی تخصیص یافته است یا بخشودگی این حقوق و عوارض یا مالیات ها به میزانی 

به آن محصول تعلق گرفته اسـت بیشـتر نباشـد، یارانه تلقی نخواهد شـد.

قسمت »ب«
1. هیچ چیـز در قسـمت »ب« مانـع اسـتفادۀ یـک طـرف متعاهـد از نرخ هـای چندگانـه ارز طبـق اساسـنامه 

صندوق بین المللی پول نخواهد شـد.
رزی، جنگلـی، شـیالت یـا  2. از لحـاظ قسـمت )ب(، منظـور از »محصـول اولیـه« هرگونـه محصـول کشـاو
ری را گذرانده باشـد کـه عرفًا  معدنـی، در شـکل طبیعـی خـود یـا در شـکلی اسـت کـه چنـان مراحـل فـراو

برای آماده سـاختن آن جهت عرضه به بازار در تجارت بین المللی در مقادیر  معتنابه الزم اسـت.

بند 3
اسـت،  نکـرده  صـادر  قبلـی  نمونـه  ره  دو طـی  را  مورد نظـر  محصـول  متعاهـدی  طـرف  کـه  واقعیـت  ایـن   .1
گرفتـن سـهمی در تجـارت  کـه طـرف متعاهـد مزبـور حقـش را بـرای  فی نفسـه مانـع از آن نخواهـد شـد 

محصوالت ذی ربـط تثبیت کند.
2. وجود نظامی برای تثبیت قیمت داخلی یا درآمد تولیدکنندگان داخلی یک محصول اولیه که از نوسانات 
قیمت های صادراتی مستقل بوده و گاه به فروش محصول برای صدور به قیمتی کمتر از قیمت قابل مقایسه 
مطالبه شده از خریداران بازار داخلی برای محصول مشابه منجر می شود، یارانه صادراتی به مفهوم مندرج 

در بند 3 تلقی نخواهد شد، مشروط  بر اینکه طرف های متعاهد تشخیص دهند که:
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تر از قیمت قابل مقایسـه  ر به قیمتـی باال ) الـف( نظـام مزبـور همچنیـن بـه فـروش محصـول مزبور بـرای صدو
منظـوری  چنیـن  بـرای  یـا  شـده  منجـر  مشـابه  محصـول  بـرای  داخلـی  بـازار  یـداران  خر از  شـده  مطالبـه 

طراحی شده است ؛
)ب(نظـام مزبوربه خاطـر تنظیـم مؤثر تولید یـا در غیراین صورت به منظور برنینگیختن بی جهت صادرات، 
ردن لطمـه جـدی بـه منافـع طرف هـای متعاهـد دیگـر، چنیـن  یـا در غیر این  صـورت بـه منظـور وارد نیـاو

عملکردی دارد یا برای چنین عملکردی طراحی شـده اسـت.
طرف های متعاهد،درصورتی عملیات انجام شده در چارچوب این  با وجود چنین تشخیصی توسط 
که عملیات مزبورعالوه بر مبالغ وصولی از تولید کنندگان از بابت  نظام مشمول مقررات بند 3 خواهد بود 

محصول مورد نظر،کاًل یا جزئًا از محل وجوه دولتی تأمین مالی شده باشد.

بند 4 
هـدف بنـد 4 آن اسـت کـه طرف هـای متعهـد بایـد بکوشـند قبـل از پایـان سـال  1975، بـرای الغـای تمامی 
یـه 1958، بـه توافقـی دسـت یابنـد یـا در صـورت عـدم موفقیـت، بـه توافقـی  یارانه هـای باقی مانـده از اول ژانو
در مـورد تمدیـد توقـف در وضعیـت موجـود تـا کوتاه تریـن زمـان ممکـن کـه انتظار دسـتیابی به چنیـن توافقی 

می رود، نایل آیند.

 ماده 17 الحاقی
بند 1 

یـد یـا فـروش فعالیـت  کـه طرف هـای متعاهـد تشـکیل می دهنـد و در خر یابـی  عملیـات هیأت هـای  بازار
دارند، مشـمول مقررات شـق های )الف( و )ب( می باشد.

فروش  یا  خرید  به  و  می دهند  تشکیل  متعاهد  طرف های  که  یابی  بازار هیأت های  فعالیت های 
این  در  مربوطه  مواد  مشمول  می کنند  وضع  را  خصوصی  تجارت  بر  ناظر  مقررات  ولی  نمی پردازند، 

موافقت نامه می باشد.
بازارهای  در  خود  محصوالت  فروش  برای  دولتی  بنگاه های  که  نیست  آن  از  مانع  ماده  این  مقررات 
دالیل  به  بنا  متفاوت  قیمت های  این  اینکه  مشروط  بر  کنند،  مطالبه  را  متفاوتی  قیمت های  مختلف 

یی به شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی مطالبه شود. تجاری و برای پاسخگو
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شق »الف« بند1 
کارایـی در عملیـات تجـارت خارجـی  کیفـی و  کـه بـرای تضمیـن معیارهـای  آن دسـته از اقدامـات دولتـی 
صـورت می گیرنـد یـا امتیازاتـی کـه بـرای بهره بـرداری از منابـع طبیعـی داخلـی اعطـا می گردنـد ولـی بـه دولت 
کـه بـر فعالیت های تجاری بنگاه موردنظر کنترل داشـته باشـد، »امتیازات انحصاری یا  اختیـار نمی دهنـد 

یژه« محسـوب نمی شوند. و

شق »ب« بند 1 
یـد ملزومـات از خـارج، ایـن وام را به عنـوان  یافت کننـده »وام مشـروط« مختـار اسـت بـه هنـگام خر کشـور در

گیرد. »مالحظـه تجاری« در نظر 

بند2 
یـد و  یـه تجـاری فهمیـده می شـود محـدود اسـت بـه محصـوالت، و شـامل خر کـه در رو واژه »کاالهـا« آنگونـه 

فروش خدمات نمی گردد.

بند 3 
تقلیـل  می توانـد  دهنـد،  انجـام  بنـد  ایـن  طبـق  می کننـد  توافـق  متعاهـد  طرف هـای  کـه  کراتـی  مذا هـدف 
حقـوق و عـوارض و دیگـر هزینه هـای اعمـال شـده بـر واردات و صـادرات، یـا ایجـاد هرگونه ترتیبـات متقاباًل 
رضایت بخـش دیگـری در انطبـاق بـا مقـررات ایـن موافقت نامـه باشـد.) بـه بنـد 4 مـاده 2 و توضیـح آن بنـد 

مراجعه شود.(

شق »ب« بند 4
 منظـور از واژه »تفـاوت قیمـت واردات« در ایـن بنـد، اختـالف قیمـت مطالبـه شـده بـرای محصـول وارداتی 
یع  توسط وارد کننده انحصاری )که البته مالیات های داخلی موضوع ماده 3، هزینه های حمل و نقل و توز
کسر خواهد شد( با  ری بیشتر، و حاشیه سود معقول از آن  و دیگر هزینه های الزم برای خرید، فروش یا فراو

هزینه محصول تا مرحله فروش اسـت.
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ماده 18 الحاقی 
کثـر  رازداری را در مورد مسـائل طرح شـده براسـاس  طرف هـای متعهـد بـه و طرف هـای متعاهـد ذی ربـط حدا

کرد. ایـن ماده رعایت خواهند 

بند های 1و4
1. طرف هـای متعاهـد بـه هنـگام بررسـی اینکـه آیـا اقتصاد یـک طرف متعاهـد »تنها می تواند اسـتانداردهای 
داد  قـرار خواهنـد  توجـه  مـورد  را  اقتصـاد  آن  عـادی  نـه، وضعیـت  یـا  رد«  آو فراهـم  زندگـی  بـرای  پایینـی 
و تشـخیص خـود را بـر اوضـاع و احـوال اسـتثنایی ماننـد اوضـاع و احـوال ناشـی از وجـود موقـت شـرایط 
مطلوب اسـتثنایی برای محصول یا محصوالت عمده صادراتی طرف متعاهد مزبور، مبتنی نخواهند 

ساخت.
که به تازگی توسـعه اقتصادی خود  2. عبارت »در مراحل اولیه توسـعه« تنها در مورد طرف های متعاهدی 
را آغـاز کرده انـد بـه کار نخواهـد رفـت، بلکـه ایـن عبـارت همچنیـن در مـورد طرف هـای متعاهـد ی بـه کار 
کـه اقتصـاد آن هـا برای کاهش وابسـتگی بیش از اندازه به تولید محصـوالت اولیه، روند صنعتی  مـی رود 

شـدن را طی می کند.

بند های 2 و 3 و 7 و 13 و 22 
اشـاره بـه تأسـیس صنایـع خـاص نـه تنهـا ناظـر بـر تأسـیس صنعتـی جدیـد خواهـد بـود، بلکـه همچنیـن بـه 
ایجـاد یـک شـاخه جدیـد تولیـد در صنعـت موجـود، تغییـر اساسـی در صنعـت موجـود و گسـترش اساسـی 
کـه سـهم نسـبتًا اندکـی از تقاضـای داخلـی را تأمیـن می کنـد، مربـوط می شـود. ایـن  یـک صنعـت موجـود 
یان های  که در نتیجه مخاصمات یا بالیای طبیعی منهدم شـده یا ز اشـاره همچنین بازسـازی صنعتی را 

اساسـی دیده است، شامل خواهد شد.

شق »ب« بند  7 
تغییـر یـا اسـترداد ]امتیـازات[ بـه موجـب شـق ب از بنـد 7، توسـط طـرف متعاهـد ی به جـز طـرف متعاهـد 
یـخ اتخـاذ اقـدام مورد نظـر توسـط طرف  متقاضـی، مذکـور در شـق الـف از بنـد7 ،بایـد ظـرف شـش مـاه از تار
ز پـس از مطلـع شـدن طرف هـای متعاهـد از ایـن تغییـر یـا  گیـرد و در سـی امین رو متعاهـد متقاضـی صـورت 

اسـترداد، به اجرا درخواهد آمد.
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بند 11
گر متضمن الزام هریک از طرف هـای متعاهد به تخفیف  جملـه دوم بنـد 11 آنگونـه تفسـیر نخواهـد شـد که ا
یـا رفـع محدودیت هـا در صورتـی گـردد کـه ایـن تخفیـف یا رفـع محدودیت ها خود شـرایطی را ایجـاد می کند 

که به ترتیب توجیه کننده تشـدید یا وضع محدودیت ها طبق بند 9 از ماده 18 اسـت.

شق »ب« بند 12 
یخـی خواهـد بـود کـه طرف هـای متعاهـد طبـق مقررات شـق ب از  یـخ اشاره شـده در شـق ب از بنـد 12 تار تار

بنـد 4 مـاده 12 ایـن موافقت نامه تعیین خواهند کرد.

 بندهای 13 و 14
تأییـد می شـود کـه هریـک از طرف هـای متعاهد، ممکن اسـت قبـل از تصمیم گیری در مـورد اتخاذ اقدامی و 
یابـی وضعیت رقابتی صنعت  مطلـع سـاختن طرف هـای متعاهـد  طبـق بند 14، به مدت معقولی برای ارز

ذی ربط نیاز داشـته باشد.

 بند های 15 و 16
 بدیهـی اسـت کـه طرف هـای متعـدد در صـورت تقاضـای طـرف متعاهـدی کـه تجارتـش به طور محسوسـی 
تحت تأثیر اقدام پیشنهاد شده قرار خواهد گرفت، از طرف متعاهد پیشنهاد دهندۀ اتخاذ اقدامی براساس 

که به موجب بند 16 با آن ها  مشـورت نماید. کرد  قسـمت ج، دعوت خواهند 

بند های 16 و 18 و 19 و 22 
که طرف های متعاهد می توانند با اقدام پیشنهادی طبق شرایط یا محدودیت های خاص  1. بدیهی است 
گـر اقـدام مزبـور در مرحلـه اجـرا با شـرایط مـورد توافق انطباق نداشـته باشـد، آن بخش از  موافقـت کننـد. ا
اقدام به عنوان اقدامی تلقی خواهد شد که طرف های متعاهد در مورد آن توافق نکرده اند. در مواردی که 
طرف هـای متعاهـد در مـورد اقدامـی برای مدتی معین توافق کرده اند، طرف متعاهد ذی ربط، در صورتی 
کرده است، ادامه  که اقدام مزبور را اساسًا برای تحقیق آن اتخاذ  که برای دستیابی به هدفی  یابد  که در
اجـرای ایـن اقـدام الزم اسـت، می توانـد بسـته بـه مـورد طبق مقررات تشـریفات مقرر در قسـمت های ج یا 

د، از طرف هـای متعاهـد تقاضـای تمدید این مدت را بنماید.
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 موجب وارد آمدن لطمه جدی 
ً
که احتماال 2. انتظار می رود طرف های متعاهد قاعدتًا از موافقت با اقدامی 

بـه صـادرات کاالیـی خواهـد شـد کـه اقتصـاد طرف  متعاهد دیگری شـدیدًا به آن وابسـته اسـت، امتناع 
ید. رز خواهند و

بندهای 18 و 22 
عبـارت »این کـه منافـع طرف هـای متعاهـد دیگـر به قـدر کافـی حفـظ می شـود« به معنای تأمیـن آزادی عمل 
کافی جهت فراهم کردن امکان در نظر گرفتن مناسب ترین روش برای حفظ منافع مزبور در هر مورد است. 
بـرای مثـال، روش مناسـب ممکـن اسـت بـه شـکل اعطـای امتیـازی اضافـی توسـط یـک طـرف متعاهـد در 
توسـل بـه قسـمت های ج و د بـرای مدتـی کـه عـدول از دیگر مواد این موافقت نامه به قوت خود باقی اسـت، 
یان ناشـی از اتخـاذ اقـدام مورد نظر توسـط هریک از  یـا بـه شـکل تعلیـق موقـت یـک امتیـاز اساسـًا معـادل بـا ز
طرف های متعاهد دیگر اشاره شده در بند 18 باشد. این طرف متعاهد اخیر به شرطی حق خواهد داشت 
گـر طرف هـای متعاهـد در خصـوص اقـدام به عمـل  بـا تعلیـق موقـت یـک امتیـاز، منافعـش را حفـظ کنـد کـه ا
کافـی  آمـده توسـط یـک طـرف متعاهـد مشـمول شـق الـف از بنـد 4، میـزان امتیـاز جبرانـی پیشنهاد شـده را 

تشـخیص دهند، این حق اعمال نشود.

 بند 19 
رای »مـدت معقـول«  و یـک صنعـت  کـه  اسـت  مـواردی  قـراردادن  19 تحت پوشـش  بنـد  مقـررات  هـدف 
اشاره شـده در توضیـح بندهـای 13 و 14 وجـود داشـته اسـت. ایـن مقـررات نبایـد به گونـه ای تفسـیر شـود 
کـه در حـوزه شـمول شـق الـف از بنـد 4 مـاده 18 قرار می گیـرد از حقش برای توسـل به  کـه طـرف متعاهـدی 
گـر  دیگـر مقـررات قسـمت ج از جملـه بنـد 17، در خصـوص صنعـت جدید التأسـیس محـروم شـود. حتـی ا
از حمایـت جنبـی ناشـی از اعمـال محدودیت هـای وارداتـی بـرای )حفـظ( تـراز پرداخت هـا، منتفـع شـده 

باشد.

 بند 21 
گر اقدام متخذه طبق بند 17  کنار گذاشته شود، ا هر اقدام به عمل آمده به موجب مقررات بند 21 باید فورًا 
زه مقرر در بند 17 با اقدام پیشنهادی  کنار گذاشته شود یا طرف های متعاهد پس از انقضای مهلت نود رو

کنند. توافق 
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ماده 20 الحاقی
شق ح

 اسـتثنای پیش بینی شـده در ایـن شـق در مـورد هـر موافقت نامـه کاالیی تعمیم می یابد کـه با اصول مصوب 
شـورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه) IV ه)((  30، مورخ 28 مارس 1947 ،انطباق داشـته باشـد .

ماده 24 الحاقی 
بند 9 

کـه یـک محصـول بـا نـرخ ترجیحـی عـوارض  کـه مقـررات مـاده 1 ایجـاب می کنـد در مـواردی  بدیهـی اسـت 
گمرکـی یـا منطقـه تجـارت آزاد می شـود و بـه سـرزمین عضـو دیگـر  گمرکـی وارد سـرزمین عضـو یـک اتحادیـه 
ر مجـدد می گـردد، ایـن عضـو اخیـر باید عوارضـی برابر بـا ما به التفـاوت عوارض  ایـن اتحادیـه یـا منطقـه صـدو
رود مسـتقیم آن محصـول بـه سـرزمینش  کـه در صـورت و پرداخت شـده قبلـی و هـر نـوع عـوارض بیشـتری 

یافت کند. می بایسـتی پرداخت می شـد، از محصول مورد نظر در

بند 11 
کستان برای اجرای ترتیبات تجاری قطعی میان این دو، با حصول توافق  اقدامات متخذه توسط هند و پا
در حضورشان، از شمول مقررات خاص این موافقت نامه خارج خواهند بود، اما این اقدامات به طور کلی 

منطبـق با اهـداف این موافقت نامه خواهند بود.

 ماده 28  الحاقی 
طرف هـای متعاهـد و هـر طـرف متعاهـد ذی ربطـی بایـد ترتیبـی فراهـم کنـد کـه بـه منظـور اجتناب از افشـای 
رازداری ممکـن صـورت  بیشـترین  بـا  و مشـورت ها  کـرات  آتـی، مذا تعرفـه ای  تغییـرات  بی موقـع جزئیـات 
کـه بـا توسـل بـه این مـاده در تعرفه های ملی به وجود آمده اسـت باید فـورًا به اطالع  پذیرنـد. تمامـی تغییراتـی 

طرف های متعاهد برسـد.
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 بند  1
از طرف هـای متعاهـد  را تعییـن نماینـد، هریـک  ره سه سـاله  از دو ره ای غیـر  طرف هـای متعاهـد دو گـر  ا  .1
کنند  ره متفاوت، طبق بند 1 یا بند 3 ماده 38 عمل  ز پس از انقضای این دو می توانند در نخسـتین رو
ره تعیین شده،  ره دیگری تعیین نکرده باشند، پس از انقضای این دو گر طرف های متعاهد مجددًا دو و ا

ره های بعدی سه سـاله خواهد بود . دو
یخ هـای تعیین شـده طبـق بنـد 1، هریـک از طـرف متعاهـد  یـه 1958 و در دیگـر تار کـه در 2ژانو 2. ایـن مقـرره 
یخـی و در  کـه در چنیـن تار »می تواننـد... امتیـازی را تغییـر دهنـد یـا مسـترد دارنـد« بدیـن معنـا اسـت 
ره ای، تعهـد حقوقـی طـرف متعاهـد مزبـور براسـاس مـاده 2، تغییـر  ز پـس از خاتمـه هـر دو نخسـتین رو
یـخ  گمرکـی لزومـًا بایـد در آن تار کـه تغییـرات در تعرفـه  می یابـد؛ البتـه ایـن مقـرره بدیـن معنـا نمی باشـد 
کرات به عمل آمده براساس این ماده، به تأخیر افتد،  گر تغییرات تعرفه ای حاصله از مذا گردد. ا اعمال 

الزم االجرا شـدن هرگونه امتیازات جبرانی نیز ممکن اسـت به همین ترتیب به تأخیر افتد.
کـه مایـل بـه تغییـر یـا اسـترداد هرگونه امتیاز منـدرج در جدول مربوطه خود اسـت باید  3. طـرف متعاهـدی 
ره بعدی، در این مورد  یـه 1958 یـا قبل از پایان هـر دو کثـر شـش مـاه و حداقـل 3 مـاه قبـل از اول ژانو حدا
کـه  بـه طرف هـای متعاهـد اطـالع بدهـد. سـپس طرف هـای متعاهـد، طـرف یـا طرف هـای متعاهـدی را 
کرد. هر  گیرد، تعیین خواهند  کرات یا مشورت های اشاره شده در بند 1 باید با آن  )یا آنها( صورت  مذا
ره مزبور در  کـه بدین گونـه تعییـن می گردد، با هدف دسـتیابی بـه توافق قبل از پایان دو طـرف متعاهـدی 
ره اعالم شده  کرد. هرگونه تمدیدی در دو کره یا مشورت با طرف متعاهد متقاضی شرکت خواهد  مذا
کـرات طبـق بندهـای 1 ،2 و 3 مـاده 28 تغییـر می یابند،ذکر خواهد  کـه پـس از مذا جـداول، در جداولـی 
کـرات چند جانبـه تعرفه ای،  گـر طرف هـای متعاهـد در حـال فراهـم کـردن ترتیباتـی برای انجام مذا شـد. ا
یـخ دیگـری طبـق بنـد 1 هسـتند، در  یـه 1958 یـا قبـل از هـر تار در فاصلـه زمانـی شـش مـاه قبـل از 1ژانو
کرات اشاره شـده در این  یفات مناسـبی را نیـز بـرای انجـام مذا بـور، تشـر کـرات مز ترتیبـات مربـوط بـه مذا

گنجاند. بنـد خواهند 
4. هـدف از پیش بینـی شـرکت هـر طـرف متعاهـدی کـه به عنـوان عرضه کننـده اصلـی منافعـی در ارتباط با 
کـرات عـالوه بـر هـر طرف متعاهدی که در خصـوص امتیاز مزبور ابتدا با آن  امتیـاز مورد نظـر دارد، در مذا
که  که در قیاس با طرف متعاهدی  که طرف متعاهدی  کره شـده اسـت، تضمین این امر می باشـد  مذا
کـره شـده اسـت، در تجـارت متأثـر از ایـن امتیاز سـهم بیشـتری دارد،  در خصـوص امتیـاز ابتـدا بـا آن مذا
فرصتی واقعی برای حراسـت از حقوق قراردادیش براسـاس این موافقت نامه داشـته باشد. ازسوی دیگر، 
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کـره و توافـق طبـق مـاده 28 بی جهت  کـرات چنـان باشـد کـه مذا هـدف آن نیسـت کـه محـدوده ایـن مذا
کـرات انجام شـده براسـاس آن را در آینـده بـا  دشـوار شـود یـا اعمـال ایـن مـاده بـر امتیـازات حاصلـه از مذا
دشـواری هایی روبـه رو سـازد، بنابرایـن طرف هـای متعاهـد فقـط بایـد در صورتـی تشـخیص دهنـد طـرف 
کـه طـرف متعاهـد  متعاهـدی به عنـوان عرضه کننـده اصلـی منافعـی در ارتبـاط بـا امتیـاز مورد نظـر دارد 
کرات، در قیاس با طـرف متعاهدی که در خصوص امتیاز ابتدا  مزبـور ظـرف مدتـی معقـول پیش از مذا
کـره شـده اسـت، سـهم بیشـتری در بـازار طـرف متعاهـد متقاضی داشـته باشـد یا به تشـخیص  بـا آن مذا
طرف های متعاهد در صورت عدم وجود محدودیت های مقداری تبعیض آمیز برقرار شده توسط طرف 
که طرف های  متعاهد متقاضی، می توانست چنین سهمی داشته باشد. بنابراین مناسب نخواهد بود 
متعاهـد تشـخیص دهنـد بیـش از یـک طـرف متعاهـد به عنوان عرضه کننـده اصلی منافعـی در ارتباط با 
که برابری تقریبی وجود دارد، بیش از دو طرف متعاهد دارای  امتیاز مورد نظر دارند یا در موارد استثنایی 

چنین منافعی هسـتند.
5. بـا وجـود تعریـف منافـع عرضه کننـده اصلی در توضیح شـماره 4 درباره بند 1، طرف هـای متعاهد ممکن 
کل  از  عمـده ای  بخـش  تجـارت  کـه  متعاهـدی  طـرف  دهنـد  تشـخیص  مـوردی  در  اسـتثنائًا  اسـت، 
صادراتـش تحت تأثیـر امتیـاز مـورد بحـث می باشـد، به عنـوان عرضه کننـده اصلـی، منافعـی در ارتباط با 

امتیاز مورد نظر دارد.
کرات  یز شرکت طرف های متعاهد دارای منافع عرضه کننده اصلی در مذا 6. این قصد وجود ندارد که تجو
کـه طـرف متعاهـد  کـه منافـع اساسـی در امتیـازی دارد  بـا هـر طـرف متعاهـدی  و همچنیـن مشـورت 
متقاضـی خواسـتار تغییـر یـا اسـترداد آن اسـت، ایـن نتیجـه را داشـته باشـد کـه طـرف متعاهـد متقاضـی 
بـا توجـه بـه شـرایط تجـارت در زمـان ارائـه پیشـنهاد اسـترداد یـا تغییـر امتیـاز، از جملـه هـر نـوع محدودیـت 
مقـداری تبعیض آمیـز برقـرار شـده توسـط طـرف متعاهـد متقاضـی، مجبـور بـه قبـول جبـران خسـارت بـا 

گردد . یانه به میزانی بیشـتر از اسـترداد یا تغییر درخواسـتی در امتیاز مورد نظر  اقدامات تالفی جو
7. اصطـالح »منافـع اساسـی« قابلیـت تعریـف دقیـق را نـدارد و بنابرایـن ممکـن اسـت مشـکالتی را بـرای 
تفسـیر  به گونـه ای  بایـد  مزبـور  کـه اصطـالح  ایـن اسـت  به هر حـال قصـد  رد.  آو به بـار  متعاهـد  طرف هـای 
گـردد کـه تنهـا شـامل طرف هـای متعاهـدی شـود کـه سـهم قابل توجهـی در بازار طـرف متعاهد خواسـتار 
تغییـر یـا اسـترداد امتیـاز مورد نظـر دارنـد، یـا به طـور معقـول می تـوان انتظـار داشـت در صـورت عـدم وجود 

محدودیت های مقداری تبعیض آمیز مؤثر بر صادرات شـان، چنین سـهمی را داشـته باشـند.
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 بند 4 
کـرات، بایـد تمامـی داده هـای آماری مربوطـه و دیگر داده ها را  رود بـه مذا 1. هرگونـه درخواسـتی بـرای اجـازه و
ز پس از تسـلیم آن اتخـاذ خواهد  همـراه داشـته باشـد. تصمیـم در مـورد چنیـن درخواسـتی ظـرف سـی رو

شد.
کـه اساسـًا بـه تعـداد نسـبتًا اندکـی از  کـه اعطـای اجـازه بـه برخـی طرف هـای متعاهـد،   2. تأییـد می شـود 
کاالها ی اولیه وابستگی دارند و به تعرفه به عنوان کمکی مهم برای متنوع سازی اقتصاد خود یا به عنوان 
کـره راجـع به تغییر یا اسـترداد امتیـازات صرفًا براسـاس بند 1  منبـع مهـم درآمـد متکـی هسـتند، بـرای مذا
گردد آن ها  در آن زمان تغییرات یا اسـترداد هایی را انجام دهند   ممکن اسـت موجب 

ً
ماده 28، معموال

ری بوده اند. برای اجتناب از چنین وضعیتی، طرف های متعاهد  گردد غیرضرو که در بلند مدت معلوم 
کرات شـود، مگر اینکه تشـخیص  بـه چنیـن طـرف متعاهـدی اجـازه خواهند داد که طبق بند 4 وارد مذا
که ثبات  کمک می کند  دهند این امر به چنان افزایشـی درسـطح تعرفه ها منجر می شـود یا اساسـًا به آن 
جـداول ایـن موافقت نامـه را بـه خطر خواهد انداخت یا اختـالل بی جهتی در تجارت بین الملل به وجود 

رد. خواهد آو
کاالیی واحد  کرات اجازه داده شده طبق بند 4 برای تغییر یا استرداد امتیاز مربوط به  3. انتظار می رود مذا
ز بـه نتیجه رسـاند. با این حال تأیید   می تـوان ظرف شـصت رو

ً
یـا گروهـی کوچـک از چنـد کاال، را معمـوال

کرات به تغییر یا اسـترداد امتیازات تعداد بیشـتری از کاال ها مربوط می شـود،  می شـود در مواردی که مذا
کافـی نخواهـد بـود و بنا بر ایـن در چنیـن مـواردی مناسـب خواهـد بـود، طرف هـای  کافـی، نا ایـن مـدت 

متعاهـد مـدت طوالنی تری را تعیین کنند.
ز پس از تسـلیم موضوع  4. طرف های متعاهد، تشـخیص اشاره شـده در شـق )د( از بند 4 را ظرف سـی رو
کند. به ایشـان، صورت خواهند داد، مگر اینکه طرف متعاهد متقاضی با مدت طوالنی تری موافقت 
کـه بـه هنـگام تشـخیص طبـق شـق )د( از بنـد4، راجـع بـه اینکـه آیـا  5. بدیهـی اسـت طرف هـای متعاهـد 
کرده اسـت یا خیر، به  کافی خودداری  طرف متعاهد متقاضی به گونه ای غیرمعقول از پیشـنهاد جبران 
یـژه طـرف متعاهـدی که قسـمت اعظم تعرفه هایش را در نرخ های بسـیار نـازل تثبیت کرده و  وضعیـت و
تـا ایـن حـد، در قیـاس بـا طرف هـای متعاهـد دیگـر  آزادی عمل کمتری بـرای تعدیل جبرانـی دارد، توجه 

مقتضی مبذول خواهند داشـت.
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 ماده 28 مکرر 
بند 3 

بدیهـی اسـت کـه اشـاره بـه نیازهـای مالـی، جنبـه درآمـدی عـوارض و خصوصـًا عوارض اساسـًا وضع شـده 
که می توانند جانشـین محصوالت مشـمول  تی  کسـب درآمد، یا عوارض وضع شـده در مورد محصوال برای 

عـوارض درآمـدی بشـوند تا از نپرداختن چنیـن عوارضی جلوگیری گردد، را در بر می گیرد.

 ماده 29 الحاقی 
بند 1

یه هـای  یـرا عمومـًا بـه تشـکیالت، وظایـف و رو  فصـول 7 و 8 منشـور هاوانـا از بنـد 1 مسـتثنی شـده اند، ز
سـازمان تجارت بین الملل می پردازند.

 بخش 4 الحاقی
 منظـور از عبـارات »طرف هـای متعاهـد توسـعه یافته« و »طرف هـای متعاهـد کمتـر توسـعه یافته« آنگونه که 
در بخـش 4 بـه کار رفته انـد، بـه کشـورهای توسـعه یافته و کمتـر توسـعه یافته ای اسـت کـه عضـو موافقت نامه 

عمومی تعرفه و تجارت هسـتند.

ماده 36 الحاقی 
بند 1

12 پروتکل اصالحی بخش اول و 
ایـن مـاده بـر اهـداف مقـرر در ماده 1 مبتنی اسـت که پس از الزم االجرا شـدن1

مواد 29 و 30، براسـاس مقررات قسـمت الف از آن پروتکل اصالح خواهد شـد.

بند 4
رزی و به طور خاص محصوالت مذکور در بند 2 توضیح مربوط  کشـاو واژه »محصوالت اولیه« محصوالت 

به قسـمت ب ماده 16 الحاقی را شـامل می شـود.

بند 5 
ری محصوالت اولیه و توسـعه  برنامه هـای متنوع سـازی، عمومـًا شـامل افزایـش فعالیت هـای مربـوط به فـراو
کاالهای  صنایع تولیدی، با توجه به وضعیت طرف متعاهد مورد نظر و چشم انداز جهانی تولید و مصرف 

مختلـف، خواهند بود.

12. این پروتکل در 1 ژانویه 1968 لغو شد.
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بند 8 
که طبق اهداف مقرر در این ماده،  که عبارت »انتظار رفتار متقابل ندارند« بدین معناسـت  بدیهی اسـت 
گام هایی بردارند  کرات تجاری،  کمتر توسـعه یافته انتظار داشـت در جریان مذا نباید از طرف های متعاهد 

که با توجه به تحوالت تجاری گذشـته، مغایر نیازهای توسـعه ای مالی و تجاری خاص آن هاسـت.
این بند در صورت اتخاذ اقدامی طبق قسمت الف ماده 18، ماده 28، ماده 28 مکرر ) ماده 29 پس 
از الزم االجرا شدن اصالحات مقرر در قسمت الف بند 1 پروتکل اصالحی بخش 1 و مواد 29 و 30 (، ماده 

یه دیگر به موجب این موافقت نامه قابل اعمال خواهد بود. 33 و هر رو

 ماده 37 الحاقی 
شق »الف« بند 1 

کـرات، برای کاهش یا حذف تعرفه ها یا دیگـر مقررات تجاری محدود کننده  ایـن بنـد در صـورت انجـام مذا
طبـق مـواد 28،28 مکـرر )مـاده 29 پـس از الزم االجـرا شـدن اصالحـات مقـرر در قسـمت الـف بنـد 1 پروتکل 
13و مـاده 33 و همین طـور در ارتبـاط بـا هر اقدام دیگـری برای تحقق این 

اصالحـی بخـش 1 و مـواد 29 و 30(1
رند، قابل اعمال خواهد بود. کاهـش یـا حـذف که طرف های متعاهد ممکن اسـت بتواننـد به عمل آو

شق »ب« بند 3 
یق تغییـرات سـاختاری در  دیگـر  اقدامـات اشاره شـده در ایـن بنـد ممکـن اسـت اقدامـات مربـوط بـه تشـو

یق مصرف محصوالت خاص یا آغاز اقدامات مربوط به توسـعه تجارت را شـامل شـود. داخل، تشـو

13. این پروتکل در 1 ژانویه 1968 لغو شد.



پروتکل اجرای موقت موافقت  نامه عمومی
1

تعرفه و تجارت*

کانـادا،  اصلـی(،  سـرزمین  خصـوص  )در  بلژیـک  پادشـاهی  اسـترالیا،  مشـترک المنافع  حکومت هـای   .1
)در  هلنـد  پادشـاهی  لوکزامبـورگ،  دوک نشـین  اصلـی(،  سـرزمین  خصـوص  )در  فرانسـه  جمهـوری 
یتانیـای کبیـر و ایرلنـد شـمالی )در خصوص سـرزمین  خصـوص سـرزمین اصلـی (، پادشـاهی متحـده بر
یـکا، در صـورت امضـای ایـن پروتـکل تـا 15 نوامبـر 1947 از جانـب تمـام  اصلـی( و ایـاالت متحـده آمر

یـه 1948 و پس از آن : حکومت هـای فوق الذکـر، متعهدنـد در اول ژانو
)الـف( بخش هـای 1 و 3 موافقت نامـه عمومی تعرفه و تجارت و 

)ب( بخـش 2 موافقت نامـه حاضـر  را بـه کامل تریـن و جـه و منطبق بـا قوانین موجود، موقتًا به اجرا گذارند.
یافـت یادداشـت اجـرای موقـت موافقت نامـه  ز از در  2. حکومت هـای فوق الذکـر بـه مجـرد انقضـای سـی رو
عمومـی توسـط دبیـرکل ملـل متحـد، بـه این اجـرای موقت در خصـوص هریک از سرزمین های شـان، به 

یه 1948 یا پس از آن ترتیب اثر خواهند داد.  غیر از سـرزمین های اصلی، در اول ژانو
ز از امضای این پروتکل از جانب  3. دیگر حکومت های امضا کننده این پروتکل، به مجرد انقضای سی رو
یه 1948 یا پس از آن، ترتیب  حکومت های مزبور، به این اجرای موقت موافقت نامه عمومی در اول ژانو

اثر خواهند داد. 
یـر در مقـر ملل متحـد مفتـوح خواهـد بـود: )الـف( تـا 15 نوامبـر  یخ هـای ز 4. ایـن پروتـکل جهـت امضـا تـا تار

گات 1947 بود و از جمله مفاد مربوط به  که مبنای قانونی اجرای  گات  گات 1994، پروتکل اجرای موقت  * ]بر اساس بند )ب()2( 
گات Grandfather Clause(1947( جز در خصوص قانون جونز آمریکا  اولویت قوانین ملی الزم االجرای مغایر و سابق بر قسمت دوم 

گردید . یادداشت ویراستار[ گات 1994، منسوخ  کشور، مذکور در بند3 )الف(  کشتیرانی داخلی این  در مورد 
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ز پروتـکل مزبـور را  کـه در ایـن رو 1947، بـرای امضـا از جانـب هـر حکومـت مذکـور در بنـد 1 ایـن پروتـکل 
امضـا نکـرده اسـت و )ب(تـا 30 ژوئـن 1948 بـرای امضـا از جانـب هـر حکومـت دیگـر امضا کننـدۀ سـند 
کنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت  کمیته مقدماتی  یب شـده در خاتمه اجالس دوم  نهایی تصو

ز پروتکل مزبور را امضا نکرده اسـت.  که در این رو و اشـتغال، 
5. هـر حکومتـی کـه ایـن پروتـکل را بـه اجرا می گذارد ُمخیر خواهد بود که از اجرای آن منصرف گردد. چنین 
یخ وصول یادداشت کتبی مربوط به چنین انصرافی توسط  ز از تار انصرافی به مجرد انقضای شصت رو

دبیـرکل ملـل متحد، قابل اجرا خواهد بود. 
6. نسـخه اصلـی ایـن پروتـکل نـزد دبیـرکل ملل متحـد سـپرده خواهـد شـد کـه ُنسـخ مصـدق آن را بـرای همـه 

کرد. حکومت هـای ذی نفع تهیه خواهد 
که به صورت شایسته و مقتضی  از مبادله اختیار نامه های خود،  بنا به مراتب نمایندگان مربوط پس 

کرده اند. بودند، این پروتکل را امضا 
یخ آن سی  که هر دو متن معتبرند و تار این سند در نسخه ا ی واحد به زبان های انگلیسی و فرانسه بوده 

کتبر هزار و نهصدو چهل و هفت می باشد. ا



کامل تر  مشارکت  و  متقابل  رفتار  مطلوب تر،  و  متفاوت  رفتار 
کشورهای درحال توسعه
تصمیـم مورخ 28 نوامبر 1979

یـر  کـرات تجـاری چندجانبـه«، طرف هـای متعاهـد بـه شـرح ز کـرات انجام شـده در چارچـوب »مذا پیـرو مذا
تصمیم می گیرند:

1. به رغـم مفـاد مـاده 1 موافقت نامـه عمومـی، طرف هـای متعاهـد می تواننـد رفتـاری متفـاوت و مطلوب تـر 
در قبـال کشـورهای درحال توسـعه اتخـاذ کننـد1، بـدون اینکـه چنیـن رفتاری را در مورد سـایر طرف های 

متعاهـد ِاعمال کنند.
یر ِاعمال می شـود2: 2. مفاد بند 1 در موارد ز

)الف( تعرفه ترجیحی طرف های متعاهد توسعه یافته در قبال محصوالت با مبدأ کشورهای درحال توسعه 
بر اسـاس »نظام عمومی ترجیحات«3؛

بـاره اقدامـات غیرتعرفه ای مشـمول  )ب( رفتـار متفـاوت و مطلوب تـر در مـورد مفـاد موافقت نامـه عمومـی در
گات؛ کرات چندجانبه تحت نظارت  مفاد اسـناد حاصل از مذا

)ج( ترتیبـات منطقـه ای یـا جهانـی بین طرف های متعاهد کمتر توسـعه یافته بـرای کاهش یا حذف متقابل 
تعرفه هـا و مطابـق بـا معیارهـا و شـرایط احتمالـی مقـرر طرف هـای متعاهد، برای کاهش یـا حذف متقابل 

اقدامـات غیرتعرفـه ای در مورد محصوالت وارداتی از یکدیگر؛
گروه با کمترین درجه توسـعه یافتگی در میان کشـورهای درحال توسـعه بر اسـاس هر  یژه در مورد  )د( رفتار و

گونه اقدام عمومی یا خاص به نفع کشـورهای درحال توسـعه.

1. اصطالح »کشورهای درحال توسعه« در متن حاضر به قلمروهای درحال توسعه نیز داللت می کند.
گونه پیشنهاد  گات به بررسی هر  که به طور اختصاصی بر اساس مفاد  2. طرف های متعاهد از این اختیار برخوردار خواهند بود 

رفتار متفاوت و مطلوب تِر خارج از حدود بند حاضر جهت اتخاذ اقدام مشترک بپردازند.
3. به نحو موصوف در تصمیم مورخ 25 ژوئن 1971 طرف های متعاهد در مورد برقراری »ترجیحات عمومی، غیرمتقابل و غیرتبعیض آمیز 

.)24/18S BISD( »کشورهای درحال توسعه به نفع 
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3. هـر گونـه رفتـار متفاوت و مطلوب تر پیش بینی شـده در تصمیم حاضر:
)الـف( بـا هـدف تسـهیل و ارتقـای تجـارت کشـورهای درحال توسـعه و نـه ایجـاد مانـع یـا مشـکل نـاروا بـرای 

تجارت هر طرف متعاهد دیگر طراحی خواهد شـد؛
دولـت  شـرط  اسـاس  بـر  تجـارت  دیگـر  محدودیت هـای  و  تعرفه هـا  حـذف  یـا  کاهـش  بـرای  مانعـی  )ب( 

کاملة الـوداد ایجاد نخواهد کرد؛
کشـورهای  مـورد  در  توسـعه یافته  متعاهـد  طرف هـای  توسـط  رفتـاری  چنیـن  اتخـاذ  صـورت  در  )ج( 
کـه به رفـع نیازهای توسـعه ای،  درحال توسـعه، به نحـوی طراحـی و در صـورت لـزوم اصـالح خواهـد شـد 

مالی و تجاری کشـورهای درحال توسـعه کمک کند.
که برای ایجاد ترتیباتی بر اساس بندهای 1، 2 و 3 باال یا بعدًا برای اصالح یا توقف  4. هر طرف متعاهدی 

کند4. 1 رفتار متفاوت و مطلوب تِر اتخاذشـده بدین نحو اقدام 
)الـف( طرف هـای متعاهـد را مطلـع خواهـد سـاخت و هـر اطالعاتـی را که در مورد اقدام مذکـور الزم بدانند، 

بـه آن ها ارائه خواهد داد؛
کافی را برای مشـورت فوری در مورد هر مشـکل  )ب( بنا به درخواسـت هر طرف متعاهد ذی نفع، فرصت 
یـا مسـئله ای کـه بـه وجـود آیـد، فراهـم خواهد سـاخت. در صـورت درخواسـت چنین طـرف متعاهدی، 
کلیـه طرف هـای متعاهـد ذی ربـط در مـورد مسـئله مذکـور بـا هـدف  طرف هـای متعاهـد بـه مشـورت بـا 

کلیه طرف های متعاهد مزبور خواهد پرداخت. دسـتیابی به راه حل های رضایت بخشـی برای 
کرات تجاری برای کاهش یا حذف تعرفه ها و سایر  5. کشورهای توسعه یافته در ازای تعهدات خود در مذا
موانـع موجـود بـر سـر راه تجـارت کشـورهای درحال توسـعه، انتظـار رفتـار متقابـل از ایـن کشـورها ندارنـد؛ 
کـرات  مذا در  کـه  ندارنـد  انتظـار  درحال توسـعه  کشـورهای  از  توسـعه یافته  کشـورهای  به عبارت دیگـر، 
تجـاری بـه ارائـه امتیازاتـی مغایـر بـا نیازهـای توسـعه ای، مالـی و تجـاری خـاص خـود بپردازنـد. بنابراین، 
طرف هـای  تجـاری  و  مالـی  توسـعه ای،  نیازهـای  بـا  مغایـر  امتیازاتـی  توسـعه یافته  متعاهـد  طرف هـای 
کـرد و طرف هـای اخیـر نیـز ملـزم بـه ارائـه چنیـن امتیازاتـی  کمتر توسـعه یافته را طلـب نخواهنـد  متعاهـد 

نخواهند بود.
کشـورهای بـا  یـژه و نیازهـای توسـعه ای، مالـی و تجـاری خـاص  6. بـا عنایـت بـه مشـکالت اقتصـادی و
گونـه  یشـتن داری را در مطالبـه هـر  کثـر خو کشـورهای توسـعه یافته حدا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی، 
کاهـش یـا حـذف تعرفه هـا و سـایر موانـع موجـود بـر سـر راه  کمـک در ازای تعهـدات خـود بـرای  امتیـاز و 

4. این مقررات به هیچ وجه به حقوق طرف های متعاهد بر اساس موافقت نامه عمومی خدشه وارد نخواهد ساخت.
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کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی نشـان خواهنـد داد و ایـن انتظـار وجـود نخواهـد  بـا  کشـورهای  تجـارت 
داشـت که کشـورهای اخیر امتیاز یا کمکی بدون مالحظه شـرایط و مسـائل خاص آن ها ارائه دهند.

7. امتیـازات و کمک هـای اعطاشـده و تعهـدات پذیرفته شـده از سـوی طرف هـای متعاهـد توسـعه یافته و 
کمتر توسـعه یافته بـر اسـاس مفـاد موافقت نامـه عمومـی بایـد به پیشـبرد اهداف اساسـی آن موافقت نامه، 
متعاهـد  طرف هـای  کننـد.  کمـک  موافقت نامـه،   36 مـاده  و  مقدمـه  در  مذکـور  اهـداف  از جملـه 
یجـی اقتصـاد و بهبـود وضعیـت تجـاری آن هـا، توانایـی  کـه بـا توسـعه تدر کمتر توسـعه یافته انتظـار دارنـد 
آن هـا بـرای ارائـه کمـک یـا امتیـازات توافق شـده یا اتخاذ سـایر اقدامات مبتنـی بر توافق متقابل بر اسـاس 
کامل تـر آن هـا در چارچـوب  یه هـای موافقت نامـه عمومـی افزایـش یابـد و ایـن امـر بـه مشـارکت  مفـاد و رو

حقـوق و تعهـدات مربوط بـه موافقت نامه عمومی بینجامد.
8. با عنایت به وضعیت اقتصادی خاص و نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری کشورهای با کمترین درجه 

گرفت. یژه قرار خواهد  کمک مورد توجه و کشورها در ارائه امتیاز و  توسعه یافتگی، مشکل جدی این 
رت تـالش فـردی و جمعـی طرف هـای متعاهـد بـرای رفـع  9. طرف هـای متعاهـد، بـا در نظـر داشـتن ضـرو
کشـورهای درحال توسـعه و تحقـق اهـداف موافقت نامـه عمومـی، بـه همـکاری در  نیازهـای توسـعه ای 

ترتیبـات مربـوط به بررسـی عملکرد این مقررات خواهند پرداخت.



تفاهم نامه راجع به تفسـیر شـق )ب( از بند 1 ماده2
موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

یر توافق می نمایند: اعضا بدین وسـیله به شـرح ز
1. بـه منظـور تضمیـن شـفافیت حقـوق و تعهـدات حقوقـی ناشـی از شـق )ب( از بنـد 1 مـاده 2، ماهیـت و 
سـطح هـر گونـه »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هزینه  هـای دیگر« متعلـق به اقـالم دارای تعرفه تثبیت شـده، به نحو 
مذکـور در ایـن مقـرره، در جـداول امتیـازات منضـم بـه گات 1994، در مقابـل آن قلـم از تعرفـه ای کـه ایـن 
جداول و امتیازات ناظر بر آن اسـت، ثبت خواهد شـد. بدیهی اسـت چنین ثبتی خصوصیت حقوقی 

»حقـوق ]گمرکـی[ یـا هزینه های دیگر« را تغییر نمی دهد.
یـل 1994 خواهـد بـود.  ر یـخ تثبیـت »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هزینه هـای دیگـر«، 15 آو 2. از لحـاظ مـاده 2، تار
یـخ، در جـداول ثبـت  بدین ترتیـب »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هزینه هـای دیگـر« در سـطح مجـری در ایـن تار
یـخ  کـره راجـع بـه یـک امتیـاز، تار کـره مجـدد بعـدی در مـورد یـک امتیـاز یـا مذا خواهنـد شـد. در هـر مذا
یخ وارد کردن امتیاز جدید در جدول مربوط محسـوب خواهد  قابل اجـرا بـرای قلـم تعرفـه مـورد بحث، تار
یـخ سـندی کـه از طریـق آن امتیـازی در مـورد یک قلـم تعرفه خاص برای نخسـتین بار وارد  شـد. البتـه تار

گات 1947 یا گات 1994 شـده اسـت، همچنان در سـتون 6 جداول قابل تفکیک ثبت خواهد شـد.
3. »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هزینه هـای دیگر« در خصوص تمام موارد تثبیت تعرفه، ثبت خواهد شـد.

4. در مواردی که یک قلم تعرفه قباًل از امتیازی برخوردار شده باشد، سطح »حقوق ]گمرکی[ یا هزینه های 
دیگـر[ کـه در جـدول مربـوط ثبـت می شـود، بیـش از سـطحی نخواهـد بـود کـه به هنـگام واردکـردن امتیاز 
مزبـور بـرای نخسـتین بار در ایـن جـدول تحصیل شـده اسـت. هر عضـو آزاد خواهد بود کـه در مورد وجود 
ینـه دیگـر« براین مبنـا کـه چنین »حقوق ]گمرکـی[ یا هزینه دیگـری« در زمان  یـک »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هز
تثبیـت اولیـه قلـم مـورد بحث وجود نداشـته اسـت و همین طور در مورد مطابقت سـطح ثبت شـده یک 
یـخ  ره سه سـاله پـس از تار ینـه دیگـر« بـا سـطح قبـاًل تثبیت شـده، بـرای یـک دو »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هز
یخ سـپردن سـند واردکننده  الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت یا سـه سـال پس از تار
یـخ مؤخـر  گات 1994، نـزد مدیـرکل سـازمان جهانـی تجـارت، چنانچـه ایـن تار جـدول مـورد بحـث در 

باشـد، مخالفت کند.
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ینـه دیگر« در جداول، به مطابقت آن ها با حقوق و تعهدات ناشـی از گات  5. ثبـت »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هز
رد. تمـام اعضـا حـق مخالفـت  1994، غیـر از حقـوق و تعهـدات متأثـر از بنـد 4، خدشـه ای وارد نمـی آو
ینـه دیگـر« بـا چنیـن تعهداتـی را در هـر زمـان حفـظ  گونـه »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هز ]خـود[ بـا مطابقـت هـر 

می کنند.
کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف  گات 1994، آنگونـه  6. از لحـاظ ایـن تفاهم نامـه، مقـررات مـواد 22 و 23 

تنظیم و اعمال شـده اسـت، قابل اجرا خواهد بود.
کـه در زمـان سـپردن سـند واردکننـده جـدول مـورد بحـث در  7. »حقـوق ]گمرکـی[ یـا هزینه هـای دیگـری« 
یـخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه  گات 1994 نـزد مدیـرکل جهـت طرف هـای متعاهـد گات 1947، تـا تار
سـازمان جهانـی تجـارت، یـا پـس از آن، در زمان سـپردن این سـند نـزد مدیرکل سـازمان جهانی تجارت، 
از جـدول حـذف شـده اند، بعـدًا بـه آن افـزوده نخواهند شـد و هیچ گونه »حقوق ]گمرکی[ یـا هزینه دیگر« 
یخ قابل اجرا، به آن سـطح باز نخواهد گشـت، مگر  ثبت شـده در سـطحی پایین تر از سـطح موجود در تار

گیرند.  یخ سـپردن سـند مزبور صورت  اینکه چنین افزایش ها یا تغییراتی ظرف شـش ماه پس از تار
یـخ قابل اجـرا بـرای هر امتیازی از لحاظ شـق )ب(  8. تصمیـم متخـذه در چارچـوب بنـد 2 در خصـوص تار
یـخ 26 مـارس BISD27S/24( 1980( در خصـوص  گات 1994، تصمیـم متخـذه بـه تار از بنـد 1 مـاده 2 

یـخ قابل اجرا را لغو می کند. تار



تفاهم نامه راجع به تفسیر ماده 17
موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

اعضا،
بـا توجـه بـه اینکـه مـاده 17 تعهداتـی را بـرای اعضـا در خصـوص فعالیت هـای بنگاه هـای تجـاری دولتـی 
مذکـور در بنـد 1 مـاده 17 پیش بینـی می کنـد کـه الزم اسـت بـا اصـول کلـی رفتـار غیرتبعیضـی مقـرر در گات 

1994 در مـورد اقدامـات دولتـی مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصی منطبق باشـد؛
گات 1994 در خصوص آن دسته از اقدامات  با توجه مجدد به اینکه اعضا تابع تعهدات شان طبق 

که بر بنگاه های تجاری دولتی اثر می گذارند؛ دولتی هستند 
رد؛ با تصدیق اینکه تفاهم نامه حاضر به نظامات اساسی مقرر در ماده 17 خدشه ای وارد نمی آو

یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز
یـر،  کاری ز 1. بـه منظـور تضمیـن شـفافیت فعالیت هـای بنگاه هـای تجـاری دولتـی، اعضـا طبـق تعریـف 
که قرار است در چارچوب بند 5 تشکیل شود، به اطالع  کاری  گروه  چنین بنگاه هایی را جهت بررسی 

کاال خواهند رساند: شـورای تجارت 
که به آن ها حقوق یا مزایای انحصاری  یابی  »بنگاه های دولتی و غیردولتی، از جمله هیئت های بازار
یا خاص، از جمله اختیارات قانونی یا مبتنی بر قانون اساسی اعطا شده است و در اعمال این اختیارات، 

با خریدها یا فروش های خود بر سطح یا جهت واردات یا صادرات اثر می گذارند«.
در  یا  دولتی  دوایر  در  نهایی  یا  فوری  مصرف  برای  محصوالت  واردات  بر  ناظر  اطالع رسانی  برای  الزام 
کاال  که برای فروش مجدد یا برای استفاده در تولید  یک بنگاه به نحو مقرر در فوق نبوده و موارد دیگری را 

جهت فروش باشد شامل نمی شود.
2. هر عضو یا در نظرگرفتن مقررات تفاهم نامه حاضر، بررسی ای را در خصوص خط مشی خود برای تسلیم 
اطالعیه هـای مربـوط بـه بنگاه هـای تجـاری دولتی به شـورای تجارت کاال، انجـام خواهد داد. در انجام 
کـه  کثـر شـفافیت ممکـن در اطالعیه هایـش بـه ترتیبـی  ایـن بررسـی، هـر عضـو بایـد بـه لـزوم تضمیـن حدا
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درکـی روشـن از نحـوه عملکـرد بنگاه هـای اطالع داده شـده و اثـر عملیـات آن هـا بـر تجـارت بین المللی را 
میسـر سازد، توجه نماید.

 )BISD9S/184-185( 1960 3. اطالعیه های منطبق با پرسـش نامه راجع به تجارت دولتی مصوب 24 مه
ارسال خواهند شد. بدیهی است اعضا به بنگاه های مذکور در بند 1 اطالع خواهند داد، اعم از اینکه 

گرفته باشـد یا نه. واردات یا صادرات در واقع صورت 
کـه عضـو دیگـر تعهـد ناشـی از اطالعیـه اش را  ر داشـته باشـد  کـه دلیلـی بـرای قبـول ایـن بـاو 4. هـر عضـوی 
گـر مسـئله به نحـو  کنـد. ا کافـی رعایـت نکـرده اسـت، می توانـد مسـئله را بـا عضـو ذی ربـط مطـرح  به قـدر 
رضایت بخشـی حـل نشـود می توانـد همزمـان بـا مطلع سـاختن عضـو ذی ربـط، اطالعیـه بازدارنـده ای را 

کاال ارائه کند. گروه کاری که در چارچوب بند 5 تشـکیل می شـود، به شـورای تجارت  جهت بررسـی 
کاری را به منظور بررسی اطالعیه ها و اطالعیه های بازدارنده تشکیل خواهد  گروه  کاال  5. شورای تجارت 
کاال با توجه به این بررسـی و بدون خدشـه به شـق )ج( از بند 4 ماده 17، می تواند  داد. شـورای تجارت 
کاری بـا  گـروه  رد.  کفایـت اطالعیه هـا و لـزوم اطالعـات بیشـتر، به عمـل آو توصیه هایـی را در خصـوص 
یافتـی، کفایـت پرسـش نامه فوق الذکـر راجـع به تجارت دولتی و حـوزه فعالیت  توجـه به اطالعیه هـای در
بنگاه هـای تجـاری دولتـی اطـالع داده شـده طبـق بنـد 1 را نیـز بررسـی خواهد کـرد. گـروه کاری همچنین 
که این بنگاه ها  فهرسـتی توضیحی مبین انواع روابط میان دولت ها و بنگاه ها، و انواع فعالیت هایی را 
کـرد. بدیهـی اسـت  در آن درگیـر هسـتند و ممکـن اسـت از لحـاظ مـاده 17 مرتبـط باشـند، تهیـه خواهـد 
کـه بـه تجـارت  کلـی در مـورد زمینـه آن دسـته از عملیـات بنگاه هـای تجـاری دولتـی  گزارشـی  دبیرخانـه 
کاری بـرای تمـام  گـروه  یـت در  کـرد. عضو کاری تهیـه خواهـد  گـروه  بین المللـی مربـوط می شـود، جهـت 
کـه  گـروه کاری طـی سـالی  کـه تمایـل خـود را بـرای فعالیـت در آن ابـراز دارنـد، آزاد خواهـد بـود.  اعضایـی 
موافقت نامه سازمان جهانی تجارت الزم االجرا می شود و پس از آن حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه 

گزارش خواهد داد. 1 کاال  کاری هر سـال به شـورای تجارت  گروه  خواهد داد. 

یه های  رو درخصوص  وزیران  تصمیم   3 بخش  در  پیش بینی شده  کاری  گروه  فعالیت های  با  کاری  گروه  این  فعالیت های   .1
اطالع رسانی مصوب 15 آوریل 1994 هماهنگ خواهد شد.



تفاهم  نامه راجع به مقررات تراز پرداخت  ها
در موافقت  نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

اعضا،
گات 1994 و اعالمیه اقدامات تجاری متخذه برای مقاصد  با تصدیق مقررات ماده 12 و بند ب ماده 18 
مربوط به تراز پرداخت ها مصوب 28 نوامبر BISD26S/205-209( 1979، که در تفاهم نامه حاضر به عنوان 

»اطالعیه 1979« خوانده می شـود( و به منظور روشن شـدن مقررات مزبور1،
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

اجرای اقدامات
1. اعضـا تعهـد خـود در مـورد اعـالم عمومـی جـداول زمانـی، در سـریع ترین وقـت ممکـن، جهـت از میـان 
برداشـتن اقدامـات محدودکننـده واردات بـرای مقاصـد مربـوط بـه تـراز پرداخت هـا را تأییـد می کننـد. 
که این جداول زمانی ممکن اسـت با در نظرگرفتن تغییرات در وضعیت تراز پرداخت ها،  بدیهی اسـت 
به نحـو مقتضـی اصـالح شـود. هرگاه عضوی جدول زمانـی را به طور عمومی اعالم نکند، دالیل توجیهی 

کرد. کاری را اقامه خواهد  چنیـن 
2. اعضـا تعهـد خـود در مـورد قایل شـدن تقـدم بـرای آن اقداماتـی کـه بر تجـارت کمترین اثر مخـرب را دارند، 
تأیید می کنند. بدیهی اسـت این اقدامات )که در این تفاهم نامه به عنوان »اقدامات مبتنی بر قیمت« 
خوانـده می شـود( سورشـارژهای وارداتـی، الزامـات مربـوط به اخذ سـپرده بـرای واردات یا سـایر اقدامات 
گرفـت. بدیهـی اسـت یـک عضـو می توانـد  بـر خواهـد  کاالی وارداتـی را در تجـاری معـادل مؤثـر بـر قیمـت 
علی رغـم مقـررات مـاده 2، اقدامـات مبتنی بـر قیمت را که برای مقاصد مربوط به تراز پرداخت ها اتخاذ 

گات  که حقوق و تعهدات اعضا به موجب ماده 12 و بند )ب( ماده 18  1. هیچ چیز در تفاهم نامه حاضر این هدف را دنبال نمی کند 
که اتخاذ شده است، می توان به مقررات  1994 را تغییر دهد. در خصوص هر مسئله ناشی از اجرای اقدامات محدودکننده واردات 

کرد. که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال شده است، استناد  گات 1994 آنگونه  مواد 12 و 13 
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می شـود، درحـدی بیـش از حقـوق مذکـور در جـدول خـود اعمـال کند. به عـالوه، این عضـو مبلغی را که 
یه های اطالع رسانی تفاهم نامه  اقدام مبتنی بر قیمت از حقوق تثبیت شده فراتر می رود، درچارچوب رو

گانه مشـخص خواهد کرد. حاضر به طور روشـن و جدا
3. اعضـا خواهنـد کوشـید از وضـع محدودیت هـای مقـداری جدیـد بـرای مقاصد مربوط به تـراز پرداخت ها 
بـر قیمـت  تـراز پرداخت هـا، اقدامـات مبتنـی  اینکـه به خاطـر وضعیـت بحرانـی  کننـد، مگـر  خـودداری 
کـه یـک عضـو  کنـد. در مـواردی  نتوانـد از بدترشـدن شـدید وضعیـت پرداخت هـای خارجـی جلوگیـری 
محدودیت هـای مقـداری را اعمـال می کنـد، دالیـل توجیهـی ایـن امـر کـه چـرا اقدامـات مبتنی بـر قیمت، 
کـه  کـرد. عضـوی  اقامـه خواهـد  را  نیسـتند  پرداخت هـا  تـراز  بـا وضعیـت  یـی  یارو رو بـرای  کافـی  ابـزاری 
کاهـش  در  حاصلـه  پیشـرفت  متوالـی  مشـورت های  طـی  می کنـد  حفـظ  را  مقـداری  محدودیت هـای 
کـرد. بدیهـی اسـت در مـورد  چشـمگیر دامنـه و اثـر محدودکننـده چنیـن اقداماتـی را مشـخص خواهـد 
کـه بـرای مقاصـد مربـوط بـه تـراز  یـک محصـول نمی تـوان بیـش از یـک نـوع اقـدام محدودکننـده واردات را 

کرد. پرداخت ها اتخاذ می شود، اعمال 
4. اعضـا تأییـد می کننـد اقدامـات محدودکننـده وارداتـی کـه برای مقاصـد مربوط به تـراز پرداخت ها اتخاذ 
می گردد تنها می تواند برای کنترل سطح کلی واردات اعمال شود و نمی تواند از حدی که برای مقابله با 
گونه آثار جنبی حمایتی،  وضعیت تراز پرداخت ها الزم است، فراتر رود. به منظور به حداقل رساندن هر 
کـرد. مقامـات عضـو واردکننـده دالیل  عضـو ]مربـوط[ محدودیت هـا را به گونـه ای شـفاف اعمـال خواهـد 
کافی درباره معیارهای مورد اسـتفاده جهت تشـخیص محصوالت مشـمول محدودیت، اقامه خواهند 
کـرد. همان طـور کـه در بنـد 3 مـاده 12 و بند 10 ماده 18 مقرر شـده اسـت، اعضـا می توانند در مورد برخی 
یـا  به طـور عـام اعمـال می شـود  کـه در مـورد همـه محصـوالت  را  محصـوالت اساسـی، سورشـارژهایی 
کـه بـرای مقاصـد ]مورد نظـر در[ تـراز پرداخت هـا اعمـال می شـود، مسـتثنی یـا محـدود  سـایر اقداماتـی را 
تی اسـت کـه نیازهای مصرفی  کننـد. بدیهـی اسـت اصطـالح »محصوالت اساسـی« به معنای محصوال
رده می سـازند یـا بـه تالش هـای یـک عضـو جهـت بهبـود وضعیـت تـراز پرداخت هایـش  اساسـی را بـرآو
کاالهـای سـرمایه ای یـا نهاده هـای موردنیـاز بـرای تولیـد. یـک عضـو در اجـرای  کمـک می کننـد، ماننـد 
که  کرد  ر مجوز اختیاری )دلخواهانه( اسـتفاده خواهد  محدودیت های مقداری تنها هنگامی از صدو
یج آن را حذف خواهد نمود. دالیل مقتضی درباره معیارهای  کاری اجتناب ناپذیر باشد و به تدر چنین 

مورد اسـتفاده جهت تشـخیص مقدار یا ارزش واردات مجاز اقامه خواهند شـد.

رویه های مشورت در مورد تراز پرداخت ها
5. کمیتـه محدودیت هـای تـراز پرداخت هـا )کـه در تفاهم نامـه حاضـر به عنـوان »کمیته« خوانده می شـود( 
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کـه بـرای مقاصـد مربـوط بـه  مشـورت هایی را بـه منظـور بررسـی همـه اقدامـات محدودکننـده واردات 
کـه  بـرای تمـام اعضایـی  کمیتـه  یـت در  رد. عضو تـراز پرداخت هـا اتخـاذ شـده اند، به عمـل خواهـد آو
یه هـای مشـورت در مـورد  کمیتـه از رو تمایـل خـود را بـرای فعالیـت در آن ابـراز دارنـد، آزاد خواهـد بـود. 
کـه در تفاهم نامـه   ،BIDS 18S/48 -53( 1970 یـل ر تـراز پرداخت هـا مصـوب 28 آو محدودیت هـای 
یر، تبعیت  یه های جامع مشورت« خوانده می شود(، با رعایت مقررات مذکور در ز حاضر به عنوان »رو

کرد. خواهد 
6. عضـوی کـه محدودیت هـای جدیـدی را بـه اجرا می گذارد یا سـطح کلـی محدودیت های موجودش را با 
تشـدید معتنابـه اقدامـات افزایـش می دهد، ظـرف چهار ماه پس از اتخاذ چنین اقداماتی، با کمیته وارد 
مشـورت خواهـد شـد. عضـوی کـه چنیـن اقداماتـی را اتخـاذ می کنـد می توانـد درخواسـت کنـد که طبق 
کـه مقتضـی باشـد، مشـورتی  شـق )الـف( از بنـد 4 مـاده 12 یـا شـق )الـف( از بنـد 12 مـاده 18، آن طـور 
گـر چنیـن درخواسـتی به عمـل نیایـد، رئیس کمیتـه از عضو مزبور دعـوت خواهد کرد که  صـورت گیـرد. ا
گیرنـد از جملـه  کـه در مشـورت ممکـن اسـت مـورد بررسـی قـرار  چنیـن مشـورتی را انجـام دهـد. عواملـی 
عبارت انـد از: شـروع انـواع جدیـد اقدامـات محدودکننـده بـرای مقاصـد مربـوط بـه تـراز پرداخت هـا، یـا 

افزایش سـطح یا پوشـش کاالیی محدودیت ها.
7. تمـام محدودیت هایـی کـه بـرای مقاصـد مربـوط بـه تـراز پرداخت ها اعمال می شـوند، طبق شـق )ب( از 
کمیتـه بررسـی خواهنـد شـد، بـا در نظرگرفتـن  بـًا در  بنـد 4 مـاده 12 بـا شـق )ب( از بنـد 12 مـاده 18 متناو
یه بررسـی  ره تنـاوب مشـورت ها می توانـد با موافقت عضو مشـورت کننده یا طبق هر رو ایـن امـکان کـه دو

کند، تغییر یابد. که ممکن اسـت شـورای عمومی توصیه  خاصی 
کـه  کشـورهای در حال توسـعه عضـوی  یـا  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی  بـا  کشـورهای عضـو  8. در مـورد 
می کننـد،  دنبـال  قبلـی  مشـورت های  در  کمیتـه  بـه  ارائه شـده  جـدول  طبـق  را  آزادسـازی  تالش هـای 
کـه در   ،BISD 20S/47 - 49( 1972 یه هـای مختصـر مصـوب 19 دسـامبر رو مشـورت می توانـد طبـق 
یه هـای  یه هـای مختصـر مشـورت« خوانـده می شـود( صـورت گیـرد. از رو تفاهم نامـه حاضـر به عنـوان »رو
کشور  که زمان بررسی خط مشی تجاری یک  کرد  مختصر مشورت همچنین می توان هنگامی استفاده 
یخ مشـورت مشخص گردیده است.  در حال توسـعه عضو برای همان سـالی تعیین شـود که به عنوان تار
یه های جامع مشـورت بر مبنای  در چنیـن مـواردی تصمیـم در خصـوص اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده از رو
کشـورهای عضـو  گرفـت. جـز در مـورد  عوامـل برشمرده شـده در بنـد 8 اعالمیـه 1979 صـورت خواهـد 
یه هـای مختصـر  پـی را طبـق رو کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی، نمی تـوان بیـش از دو مشـورت پی در بـا 

مشورت انجام داد.
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اطالع رسانی و ارائه اسناد
کرده اند،  که برای مقاصد مربوط به تراز پرداخت ها اتخاذ  9. اعضا شروع اقدامات محدودکننده واردات را 
گونـه اصـالح در جـداول زمانـی مربـوط بـه از  گونـه تغییـر در اعمـال ایـن اقدامـات و همین طـور هـر  یـا هـر 
میـان برداشـتن ایـن اقدامـات را کـه طبـق بند 1 اعالم شـده اند به اطالع شـورای عمومی خواهند رسـاند. 
ز پـس از اعـالم آن هـا بـه شـورای عمومـی اطـالع داده  کثـر 30 رو تغییـرات مهـم قبـل از اعـالم آن هـا یـا حدا
خواهنـد شـد. هـر عضـو بـر مبنـای سـاالنه، اطالعیـه منسـجمی از جملـه در مـورد همـه تغییـرات قوانیـن، 
آیین نامه هـا، بیانیه هـای مربـوط بـه خط مشـی یـا اطالعیه های عمومی را جهت بررسـی اعضـا در اختیار 
دبیرخانـه قـرار خواهـد داد. اطالعیه هـا حتی االمـکان برحسـب ردیف تعرفه، شـامل اطالعـات کاملی در 
کاالیی و جریانات تجاری متأثر  مورد نوع اقدامات مجری، معیارهای مورد استفاده برای اجرا، پوشش 

]از ایـن اقدامات[ خواهد بود.
10. کمیته ممکن است به درخواست هر عضو اطالعیه ها را بررسی کند. چنین بررسی هایی به روشن شدن 
مسائل خاص مطرح شده در اطالعیه یا بررسی لزوم مشورت طبق شق )الف( از بند 4 ماده 12 یا شق 
که  ر داشته باشند  که دالیلی برای قبول این باو )الف( از بند 12 ماده 18 محدود خواهد بود. اعضایی 
اقـدام محدودکننـده وارداتـی کـه عضـو دیگـر اجـرا می کنـد برای مقاصد مربـوط به تـراز پرداخت ها اتخاذ 
شـده اسـت، می تواننـد توجـه کمیتـه را بـه مسـئله جلب کنند. رئیـس کمیته، اطالعاتـی راجع به اقدام 
کـرد و آن را در اختیـار تمـام اعضـا قـرار خواهـد داد. بـدون اینکـه بـه حـق یـک  مزبـور درخواسـت خواهـد 
عضـو کمیتـه در مـورد خواسـتن توضیحـات مقتضـی ]بـرای روشن شـدن مسـئله[ در جریان مشـورت ها 

تی جهت بررسـی ارائه نماید. خدشـه ای وارد آید، عضو مشـورت کننده ممکن اسـت از پیش سـؤاال
کـرد کـه عالوه بـر هر گونـه اطالعات  11. عضـو مشـورت کننده یـک سـند اصلـی بـرای مشـورت تهیـه خواهـد 
کلـی وضعیـت تـراز  یـر باشـد: )الـف( بررسـی  کـه مربـوط تلقـی می گـردد، بایـد شـامل نـکات ز دیگـری 
رنمـای آن از جملـه توجـه بـه عوامـل داخلـی و خارجـی مؤثر بـر وضعیت تـراز پرداخت ها  پرداخت هـا و دو
و اقدامـات متخـذه در چارچـوب سیاسـت داخلـی بـه منظور اعـاده تعادل بر  مبنایـی صحیح و بادوام؛ 
پرداخت هـا،  تـراز  بـه  مربـوط  مقاصـد  بـرای  مجـری  محدودیت هـای  مـورد  در  کامـل  توضیحـی  )ب( 
متخـذه  اقدامـات  )ج(  تبعـی؛  حمایتـی  آثـار  تقلیـل  بـرای  متخـذه  اقدامـات  و  آن هـا  حقوقـی  مبنـای 
کنارگذاشـتن محدودیت هـای وارداتـی پـس از آخریـن مشـورت، بـا توجـه بـه نتایـج مشـورت های  بـرای 
باقی مانـده.  محدودیت هـای  یجـی  تدر کاهـش  و  حـذف  بـرای  طرحـی  )د(  کمیتـه؛  بـا  به عمل آمـده 
گزارش هـای تسـلیمی  چنانچـه مقتضـی باشـد می تـوان به اطالعـات ارائه شـده در سـایر اطالعیه هـا یـا 
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یه هـای مختصر مشـورت، عضـو مشـورت کننده یک  کـرد. طبـق رو بـه سـازمان جهانـی تجـارت اسـتناد 
کـه شـامل اطالعـات اساسـی راجـع بـه نـکات مطرح شـده در سـند  کـرد  کتبـی تسـلیم خواهـد  یـه  اظهار

اصلی می باشد.
12. دبیرخانه به منظور تسهیل مشورت در کمیته گزارشی را درباره زمینه امر همراه با واقعیات تهیه می کند 
که در  آن به جنبه های مختلف برنامه مشورت پرداخته خواهد شد. در مورد کشورهای در حال توسعه 
عضو، سند دبیرخانه شامل زمینه مربوط به مطالب تحلیلی راجع به انعکاس محیط تجاری خارجی 
رنمـای تـراز پرداخت هـای عضـو مشـورت کننده خواهـد بـود. بنـا بـه درخواسـت کشـور  بـر وضعیـت و دو

کرد. در حال توسـعه، دوایر کمک فنی دبیرخانه در تهیه اسـناد ]الزم[ برای مشـورت کمک خواهند 

نتیجه گیری در مورد مشورت های مربوط به تراز پرداخت ها
یه هـای  کـه از رو گـزارش خواهـد داد. هنگامـی  کمیتـه، نتیجه گیری هـای خـود را بـه شـورای عمومـی   .13
گزارش باید نتیجه گیری های کمیته راجع به نکات مختلف  جامع مشـورت اسـتفاده شـده باشـد، در 
کمیتـه  گـردد.  کـه ایـن نتیجه گیری هـا بـر آن مبتنـی هسـتند، ذکـر  برنامـه مشـورت و واقعیـات و دالیلـی 
که در نتیجه گیری های خود پیشـنهادهایی را با هدف پیشـبرد اجرای ماده 12 و بند  کرد  تالش خواهد 
کـه بـرای  )ب( مـاده 18، اعالمیـه 1979 و تفاهم نامـه حاضـر، به صـورت توصیـه بگنجانـد. در مـواردی 
ازمیان برداشـتن اقدامـات محدودکننـده متخـذه بـرای مقاصد مربوط به تـراز پرداخت ها، جدول زمانی 
ارائه شـده باشـد، شـورای عمومی ممکن اسـت توصیه نماید که در رعایت این جدول زمانی، چنین در 
نظر گرفته شود که یک عضو طبق تعهداتش به موجب گات 1994 عمل می کند. هرگاه شورای عمومی 
رده باشـد، حقـوق و تعهـدات اعضا با توجه به چنیـن توصیه هایی مورد  توصیه هـای خاصـی به عمـل آو
گـر پیشـنهادهای خاصـی جهـت توصیـه شـورای عمومـی وجود نداشـته  یابـی قـرار خواهنـد گرفـت. ا ارز
باشـد، در نتیجه گیری هـای کمیتـه بایـد نظـرات مختلف ابراز شـده در کمیته ذکر گـردد. هنگامی که از 
یه های مختصر مشـورت اسـتفاده شـده باشـد، در گزارش خالصه ای از نکات اصلی مورد بحث در  رو

گنجانده خواهد شـد. یه های جامع مشـورت،  کمیته و تصمیم در خصوص لزوم به کارگیری رو
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اعضا،
بـا توجـه به مقررات ماده 24 گات 1994؛

گات  تأسیس  از  پس  آزاد  تجارت  مناطق  و  گمرکی  اتحادیه های  اهمیت  و  تعداد  اینکه  تصدیق  با 
زه بخش مهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهند؛ 1947 شدیدًا افزایش یافته است و امرو

گسترش  به  اقتصاد طرف های چنین موافقت نامه هایی می تواند  بیشتر میان  ادغام  اینکه  با تصدیق 
کند؛ کمک  تجارت جهانی 

همچنین با تصدیق اینکه چنین کمکی در صورت تسری حذف حقوق و سایر مقررات محدودکننده 
تجارت،  تمام  به  آزاد[  تجارت  مناطق  و  گمرکی  ]اتحادیه های  تشکیل دهنده  قلمروهای  میان  تجارت 

کاهش می یابد؛ افزایش، و در صورت مستثنی ساختن هریک از بخش های عمده تجارت، 
با تأیید مجدد اینکه هدف چنین موافقت نامه هایی باید تسهیل تجارت میان قلمروهای تشکیل دهنده 
گمرکی و مناطق تجارت آزاد[ و نه ایجاد مانع بر سر راه تجارت اعضای دیگر با قلمروهای  ]اتحادیه های 
گسترش موافقت نامه های مزبور طرف های آن ها باید در بیشترین حد ممکن از  مزبور باشد و در انعقاد و 

کنند؛ ایجاد آثار سوء بر تجارت اعضای دیگر اجتناب 
کاال در بررسی موافقت نامه های  یت تأثیرگذاری نقش شورای تجارت  با اعتقاد به لزوم تقو همچنین 
یابی موافقت نامه های جدید و  یه های ارز اطالع داده شده طبق ماده 24، با توضیح در مورد معیارها و رو

گسترش یافته، و بهبود شفافیت تمام موافقت نامه های منعقده در چارچوب ماده 24؛
با تصدیق نیاز به درکی مشترک در مورد تعهدات اعضا طبق بند 12 ماده 24؛

یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

1. اتحادیه هـای گمرکـی، مناطـق تجـارت آزاد و موافقت نامه هـای موقـت منتهی به تشـکیل اتحادیه گمرکی یا 
منطقه تجارت آزاد ضمن انطباق با ماده 24 باید موافق مقررات بندهای 5، 6، 7 و 8 این ماده باشند.
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بند 5 ماده 24
یابـی ای کـه طبـق شـق )الـف( از بنـد 5 مـاده 24 در مـورد شـمول کلـی حقوق و سـایر مقـررات تجاری  2. ارز
گمرکی به عمل می آید، در خصوص حقوق و هزینه ها بر یک  مجری قبل و بعد از تشـکیل یک اتحادیه 
یابی  یابی کلی متوسط موزون نرخ های تعرفه و حقوق گمرکی وصول شده مبتنی خواهد بود. این ارز ارز
ره نمونه قبلی صورت خواهد گرفت که اتحادیه گمرکی بر مبنای ردیف تعرفه  بر مبنای آمار واردات و دو
و طبق ارزش و کمیت، و به نحوی که برحسب کشورهای مبدأ عضو سازمان جهانی تجارت سرشکن 
گمرکی وصول شده را  شده است، ارائه می کند. دبیرخانه، متوسط موزون  های نرخ های تعرفه و حقوق 
ر اروگوئه  کرات تجاری چندجانبه دو یابی پیشنهادهای تعرفه ای در مذا طبق روش مورد استفاده در ارز
کـه در نظـر گرفتـه می شـوند، نرخ هـای مجـرای  کـرد. بدین منظـور حقـوق و هزینه هایـی  محاسـبه خواهـد 
که در مورد  یابی کلی شـمول سـایر مقررات تجاری  حقوق ]گمرکی[ خواهند بود. تأیید می شـود برای ارز
کمیت سـازی و روی هـم انباشـتن امـری دشـوار اسـت، ممکـن اسـت بررسـی یکایـک اقدامـات،  آن هـا 

مقررات، محصوالت تحت پوشـش و جریانات تجاری متأثر ]از این مقررات[ الزم باشـد.
3. »مـدت معقـول« مذکـور در شـق )ج( از بنـد 5 مـاده 24 تنهـا در مـوارد اسـتثنایی می توانـد از 10 سـال تجـاوز 
کند. در مواردی که اعضای طرف یک موافقت نامه موقت معتقد باشند که مدت 10 سال کافی نخواهد 
بود، توضیحات کاملی را در مورد لزوم ]پیش بینی[ مدت بیشتر، به شورای تجارت کاال ارائه خواهند داد.

بند 6 ماده 24
کـه یـک عضـو تشـکیل دهنده اتحادیـه  کـه بایـد بـه هنگامـی  یه هایـی را تعییـن می کنـد  4. بنـد 6 مـاده 24 رو
که قصد دارد نرخ حقوق ]گمرکی[ تثبیت شـده ای را افزایش دهد، دنبال شـود. در این خصوص  گمرکی 
که در رهنمودهای مصوب 10 نوامبر  یه های مقرر در ماده 28، آنگونه  که رو اعضا مجددًا تأیید می کنند 
BISD27S/26-28( 1980( و در تفاهم نامـه راجـع بـه تفسـیر مـاده 28 گات 1994 تنظیم شـده اسـت بایـد 
قبـل از اینکـه امتیـازات تعرفـه ای پـس از تشـکیل اتحادیـه گمرکی یـا ]انعقاد[ موافقت نامـه موقت منتهی 

گردد. گرفته شـود، آغاز  گمرکی تغییر یابد یا پس  به تشـکیل اتحادیه 
کرات با حسن نیت انجام خواهد شد. در  5. به منظور دستیابی به تعدیل جبرانی مرضی الطرفین، این مذا
که در بند 6 ماده 24 درخواسـت شـده اسـت، در خصوص کاهش هایی در  کراتی همان طور  چنین مذا
گمرکی پس از تشـکیل  که دیگر تشـکیل دهندگان آن اتحادیه  حقوق ]گمرکی[ در همان ردیف تعرفه ای 
کاهش هایـی بـرای تأمیـن تعدیـل  گـر چنیـن  آن صـورت داده انـد، توجـه مقتضـی مبـذول خواهـد شـد. ا
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کـه ممکـن اسـت به صـورت  کـرد  گمرکـی پیشـنهاد جبـران خواهـد  کفایـت نکنـد، اتحادیـه  جبرانـی الزم 
کـه در ]امتیـازات تعرفـه ای[ تثبیت شـده  کاهـش تعرفـه در ردیف هـای تعرفـه ای دیگـر باشـد. اعضایـی 
کراتی دارند، چنین پیشـنهادهایی را مورد بررسـی قرار خواهند داد.  موضوع تغییر یا اسـترداد، حقوق مذا
کـرات باید ادامه یابد. علی رغـم چنین تالش هایی در  گـر تعدیـل جبرانـی هنـوز غیرقابل قبول باشـد، مذا ا
بـاره تعدیل جبرانی طبق ماده  کرات، به توافقی در کـه نتـوان ظـرف مدتـی معقول پس از آغاز مذا مـواردی 
28 آنگونـه کـه در تفاهم نامـه راجـع بـه تفسـیر مـاده 28 گات 1994 تنظیم شـده اسـت، دسـت یافـت، باز 
هـم اتحادیـه گمرکـی مخیـر خواهـد بـود کـه امتیـازات مزبـور را تغییـر دهد یا پـس گیرد. بنابرایـن، اعضای 

متأثـر ]از ایـن اقـدام[ مخیـر خواهنـد بود که امتیازات اساسـًا معادلی را طبق ماده 28 پس گیرند.
گمرکی  کاهش حقوق ناشی از تشکیل اتحادیه  گات 1994 هیچ گونه تعهدی را برای اعضای منتفع از   .6
گمرکـی، جهـت پیشـنهاد تعدیـل جبرانـی بـه  یـا انعقـاد موافقت نامـه موقـت منتهـی بـه تشـکیل اتحادیـه 

رد. اعضای تشـکیل دهنده آن به وجود نمی آو

گمرکی و مناطق تجارت آزاد بررسی اتحادیه های 
گات  7. تمـام اطالعیه هـای ارسـالی طبـق شـق )الـف( از بنـد 7 مـاده 24، بـا توجـه بـه مقـررات مربـوط در 
1994 و بنـد 1 تفاهم نامـه حاضـر، مـورد بررسـی یـک گروه کاری قرار خواهنـد گرفت. گروه کاری راجع به 
یافته هایـش در ایـن خصـوص گزارشـی را تسـلیم شـورای تجـارت کاال خواهـد کرد. شـورای تجارت کاال 

که مقتضی تشـخیص می دهد به اعضا ارائه نماید. ممکن اسـت توصیه  هایی را 
گزارش خود توصیه های مقتضی را در  گروه کاری ممکن اسـت در  8. در خصوص موافقت نامه های موقت، 
زمینـه محـدوده زمانـی پیشـنهادی و راجـع بـه اقدامات الزم برای تکمیل تشـکیل اتحادیـه گمرکی یا منطقه 
تجارت آزاد، ارائه نماید. در صورت ضرورت، گروه کاری ممکن اسـت بررسـی بیشـتر موافقت نامه مزبور را 

مقرر دارد.
9. اعضـای طـرف موافقت نامـه موقـت تغییـرات اساسـی در برنامـه و جـدول منـدرج در ایـن موافقت نامـه را 
به اطـالع شـورای تجـارت کاال خواهنـد رسـاند و در صـورت درخواسـت، شـورا تغییـرات مزبـور را بررسـی 

کرد. خواهد 
گـر موافقت نامـه موقتـی کـه طبـق شـق )الـف( از بنـد 7 مـاده 24 اطـالع داده شـده برخـالف شـق )ج( از  10. ا
کار خـود چنیـن برنامـه و جدولـی را  گـزارش  کاری در  گـروه  بنـد 5 مـاده 24 فاقـد برنامـه یـا جـدول باشـد، 
گر طرف ها آماده نباشند چنین موافقت نامه ای را طبق این توصیه ها تغییر دهند،  کرد. ا توصیه خواهد 
کرد. پیش بینی هایی جهت بررسـی بعدی اجرای  بسـته به مورد از ادامه یا اجرای آن خودداری خواهند 

توصیه هـای مزبور به عمل خواهد آمد.
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گات  که طرف های متعاهد  گمرکی و اعضای تشـکیل دهنده مناطق تجارت آزاد، آنگونه  11. اتحادیه های 
گزارش های راجع به موافقت نامه های  گات 1947 در خصوص  1947 در دستورالعمل خود به شورای 
کاال درباره عملکرد موافقت نامه  گرفته اند )BISD18S/38( متناوبًا به شورای تجارت  منطقه ای در نظر 
بایـد  یـا تحـوالت عمـده در موافقت نامه هـای مزبـور  گونـه تغییـرات و  گـزارش خواهنـد داد. هـر  مربـوط 

گزارش داده شـوند. به محض وقوع 

حل اختالف
گمرکـی،  کـه مربـوط بـه اتحادیه هـای  12. در خصـوص هـر مسـئله ناشـی از اجـرای آن مقـررات از مـاده 24 
گمرکی یا منطقه تجارت آزاد  مناطق تجارت آزاد یا موافقت نامه های موقت منتهی به تشـکیل اتحادیه 
کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تنظیـم و  باشـد، می تـوان بـه مقـررات مـواد 22 و 23 گات 1994، آنگونـه 

اعمال شـده است، متوسل شد.

بند 12 ماده 24
کامـاًل مسـئول خواهـد بـود و  13. طبـق گات 1994. هـر عضـوی در مـورد رعایـت تمـام مقـررات گات 1994 
اقدامـات معقولـی را کـه در دسترسـش قـرار دارنـد جهـت تضمیـن چنیـن رعایتی از طـرف حکومت ها و 

رد. مقامـات منطقـه ای و محلـی واقع در قلمروش به عمل خواهد آو
کـه حکومت هـا یـا مقامـات منطقـه ای  گات 1994  14. در خصـوص آن دسـته از اقدامـات مؤثـر بـر رعایـت 
کرده انـد، می تـوان بـه مقـررات مـواد 22 و 23 گات 1994،  یـا محلـی واقـع در قلمـروی یـک عضـو اتخـاذ 
آنگونه که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال شـده اسـت، متوسـل شـد. هنگامی که رکن حل 
گات 1994 رعایت نشـده اسـت، عضو مسـئول اقدامات معقولی  که مقرره ای در  اختالف حکم دهد 
رد. مقررات مربوط به جبران  که در دسترسـش قرار دارند جهت تضمین رعایت آن به عمل خواهد آو را 
کـه تأمین چنیـن رعایتـی امکان پذیر  و تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهـدات در مـواردی قابل اجـرا هسـتند 

نبوده باشد.
15. هـر عضـو متعهـد اسـت هـر گونه ادعای عضـو دیگر در خصوص اقدامات مؤثر بر عملکرد گات 1994 را 
که در قلمروی عضو نخسـت اتخاذ شـده اسـت، با نظر مسـاعد بررسـی و فرصت کافی را برای مشـورت 

کند. اعطا 



تفاهم  نامه در خصوص موارد لغو تعهدات 
در چارچوب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994

یر توافق می نمایند: اعضا بدین وسـیله به شـرح ز
کـه عضـو  1. در درخواسـت لغـو ]تعهـد[ یـا در درخواسـت تمدیـد مـدت لغـو ]تعهـد[ موجـود، اقداماتـی را 
کـه عضـو مزبـور  ]مربـوط[ پیشـنهاد اتخـاذ آن هـا را می نمایـد، هدف هـای خـاص مربـوط بـه خط مشـی را 
کـه مانـع ایـن عضـو از دسـتیابی بـه هدف هـای مورد نظـر در ایـن  کنـد و دالیلـی را  درصـدد اسـت دنبـال 

خط مشـی از طریق اقدامات منطبق با تعهداتش در گات 1994 می شـود، توضیح داده خواهد شـد.
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت مجری باشـد،  که در تار گونه لغو ]تعهدی[  2. هر 
یـخ انقضـای مـدت لغـو ]تعهـد[، یـا دو سـال پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی  در تار
یه های  یه های فوق و رو تجارت، هر کدام زودتر باشد، خاتمه خواهد یافت، مگر اینکه مدت آن طبق رو

مذکور در ماده 9 موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت تمدید شـود.
یر[:  گات 1994 نصیب آن می شـده در نتیجه ]اعمال ز که طبق  که تشـخیص دهد منافعی  3. هر عضوی 

که اجازه لغو ]تعهد[ به آن اعطا شـده اسـت در رعایت قیود و شـرایط لغو، یا )الف( قصور عضوی 
)ب( انجام اقداماتی منطبق با قیود و شـرایط لغو

از میان رفته یا آسیب دیده است، می تواند به مقررات ماده 23 گات 1994 آنگونه که در تفاهم نامه حل 
اختالف تنظیم و اعمال شده است، متوسل شود.



تفاهم  نامه راجع  به تفسیر ماده 28
موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

یر توافق می نمایند: اعضا بدین وسـیله به شـرح ز
1. از لحـاظ تغییـر یـا اسـترداد یـک امتیـاز، عضـوی کـه بیشـترین نسـبت صادرات متأثـر از این امتیـاز )یعنی 
کل صادراتـش دارد،  میـزان صـادرات محصـول بـه بـازار عضـو تغییردهنـده یـا پس گیرنـده امتیـاز( را در 
چنیـن تلقـی خواهـد شـد کـه دارای منافعی مهم در عرضه اسـت، مشـروط  بر اینکـه طبق بند 1 ماده 28، 
کـره اولیـه یـا منافـع مهـم در عرضـه نداشـته باشـد. البتـه توافق می گـردد که شـورای تجارت  قبـاًل حـق مذا
کاال پنـج سـال پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، بـه منظـور تصمیم گیـری 
کـره به نفـع کشـورهای صادرکننـده  یـع مجـدد حـق مذا در ایـن خصـوص کـه آیـا معیـار مزبـور در تأمیـن توز
گر چنین  کوچـک و متوسـط عضـو کارکـردی رضایت بخـش داشـته اسـت یا نه، این بند را بررسـی کنـد. ا
موضوعی مطرح نباشد، بررسی به بهبودهای احتمالی و از جمله، با توجه به در دسترس  بودن داده ها، 
یب معیاری مبتنی بر نسبت صادرات متأثر از امتیاز به میزان صادرات به تمام بازارهای محصول  تصو

مـورد بحث، معطوف خواهد بود.
2. در مـواردی کـه یـک عضـو تشـخیص دهد برحسـب بنـد 1 منافعی مهم در عرضـه دارد باید ادعای خود را 
کند و همزمان  کتبًا به عضو پیشنهادکننده تغییر یا استرداد امتیاز ابالغ  ید ]ادعا[  به انضمام مدارک مو
کـره در چارچـوب مـاده 28« مصـوب 10  یه هـای مذا گردانـد. در ایـن مـوارد بنـد 4 »رو دبیرخانـه را مطلـع 

نوامبـر BISD 27S/26  -28( 1980( قابـل اعمال خواهد بود.
کـدام اعضـا منافعـی مهـم در عرضـه )اعـم از اینکـه در بنـد 1 فـوق یـا در بنـد 1 مـاده  3. در تشـخیص اینکـه 
کـه  28 مقـرر شـده باشـد( یـا منافـع اساسـی دارنـد، تنهـا آن بخـش از تجـارت محصـول متأثـر ]از امتیـاز[ 
گرفـت. البتـه آن  گرفتـه اسـت، مـورد مالحظـه قـرار خواهـد  کامله الـوداد صـورت  براسـاس شـرط دولـت 
بخـش از تجـارت محصـول متأثـر ]از امتیـاز[ نیـز که طبـق ترجیحات غیرقراردادی صورت گرفته اسـت، 
در نظـر گرفتـه خواهـد شـد، مشـروط  بر اینکـه مـورد بحـث از رفتار ترجیحـی منتفع نشـده و بدین ترتیب در 
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کامله الوداد درآمده  کره در مورد تغییر یا استرداد امتیاز به صورت تجارت براساس شرط دولت  زمان مذا
کـره چنین خصوصیتی پیدا کند. باشـد یـا در خاتمه این مذا

4. هنگامـی کـه امتیـاز تعرفـه ای در مـورد یـک محصـول جدید )یعنـی محصولی که آمار تجاری سه سـاله در 
کره اولیه در مورد  گرفته می شـود، عضو دارای حق مذا مورد آن وجود نداشـته باشـد( تغییر می یابد یا پس 
ردیـف تعرفـه ای کـه محصـول مزبـور در آن طبقه بنـدی شـده یا قباًل در آن طبقه بندی شـده بـود، به عنوان 
کـره اولیـه دربـاره امتیـاز مـورد بحـث تلقـی خواهـد شـد. در تشـخیص منافـع مهم در  عضـو دارای حـق مذا
عرضـه و منافـع اساسـی و محاسـبه جبـران، ضمنـًا ظرفیـت تولیـد و سـرمایه گذاری در محصـول متأثـر از 
ردهای رشـد صـادرات و همین طور پیش بینی هـای تقاضا برای  امتیـاز در کشـور صادرکننـده عضـو و برآو
محصول مزبور در کشور واردکننده عضو در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است از لحاظ این بند مفهوم 

یزکردن ردیف تعرفه موجود ایجاد می شود. که از طریق ر »محصول جدید« شامل قلمی از تعرفه است 
که یک عضو تشخیص دهد برحسب بند 4 منافعی مهم در عرضه یا منافعی اساسی دارد،  5. در مواردی 
یـد ]ادعا[ کتبًا به عضو پیشـنهادکننده تغییر یا اسـترداد امتیاز  بایـد ادعـای خـود را بـه انضمـام مدارک مو
کره در چارچوب ماده  یه های مذا گرداند. در این موارد بند 4 »رو کند و همزمان دبیرخانه را مطلع  ابالغ 

که فوقًا ذکر شـده اسـت، قابل اعمال خواهد بود.  »28
6. هنگامـی کـه یـک امتیـاز تعرفـه ای نامحـدود جـای خـود را بـه یـک سـهمیه مبتنـی بـر نـرخ تعرفـه می دهد، 
مقـدار جبـران پیش بینی شـده بایـد از مقـدار تجارتـی کـه عمـاًل تحت تأثیـر تغییـر امتیـاز قـرار گرفته اسـت 
کـه پیش بینـی می شـود تجـارت در آینـده از سـطح سـهمیه فراتـر رود بایـد مبنـای  بیشـتر باشـد. میزانـی 
یر،  که محاسـبه میزان تجارت در آینده باید بر یکی از عوامل ز گیرد. بدیهی اسـت  محاسـبه جبران قرار 

هر کدام که بیشـتر باشـد، مبتنی گردد:
که به اندازه متوسـط نرخ رشـد سـاالنه  ره نمونه سه سـاله  الف( متوسـط سـاالنه تجارت در جدیدترین دو

که بیشـتر باشـد، به آن افزوده شـده اسـت؛ یا ره یا به اندازه 10 درصد، هر کدام  واردات در همین دو
که به اندازه 10 درصد به آن افزوده شـده اسـت. )ب( تجارت در آخرین سـال 

در هیچ موردی تعهد یک عضو برای جبران نباید از حدی فراتر رود که استرداد کامل امتیاز اجازه می دهد.
7. بـه هـر عضـوی کـه در امتیـاز تغییـر داده یـا پـس گرفته شـده منافعـی مهـم در عرضـه بـه موجـب بنـد 1 فوق 
کـره اولیـه در امتیـازات جبرانـی اعطـا خواهـد شـد، مگـر اینکـه اعضـای  یـا بنـد 1 مـاده 28 دارد، حـق مذا

کرده باشـند. ذی ربط در مورد شـکل جبران دیگری توافق 



کش الحاقی به  پروتکل مرا
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994

اعضا،
ر اروگوئه، یران دو ز کـره در چارچـوب گات 1947، طبق اعالمیه و بـا انجـام مذا

یر توافق می نمایند: بدین وسـیله به شـرح ز
یخی کـه موافقت نامـه سـازمان جهانی تجارت  1. جـدول مربـوط بـه یـک عضـو منضـم بـه این پروتـکل، از تار
بـرای ایـن عضـو الزم االجـرا می گـردد، به صـورت جـدول گات 1994 مربـوط بـه عضـو مزبـور درخواهد آمد. 
کمترین درجه توسـعه یافتگی  کشـورهای با  یران در مورد اقداماتی به نفع  ز که طبق اعالمیه و هر جدولی 

گردد، به عنوان ضمیمه این پروتکل تلقی خواهد شـد. تسـلیم 
2. کاهش های تعرفه ای که هر عضو در مورد آن توافق کرده است، جز در مواردی که ممکن است به ترتیب 
دیگـری در جـدول ایـن عضـو مشخص شـده باشـد، طی پنـج نوبت و به نرخ برابر صـورت خواهد گرفت. 
که ممکن اسـت به ترتیب دیگری در جدول این عضو مشخص شـده باشـد، نخسـتین  به جز در مواردی 
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت عملـی خواهـد شـد، هریـک از  کاهـش در تار
کثر چهار سـال  یـه هـر سـال بعـد صـورت خواهد گرفـت و کاهش نهایی حدا کاهش هـای بعـدی در 1 ژانو
کـه  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت به عمـل خواهـد آمـد. عضـوی  پـس از تار
موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت را پـس از الزم االجـرا شـدن آن قبـول می کنـد، تمـام کاهش هایـی را 
یه سـال بعد  کـه طبق جمله قبلـی تعهد کرده در 1 ژانو کـه قبـاًل صـورت گرفتـه بـه انضمـام کاهش هایـی را
کاهش های  یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه مزبور برای آن، انجام خواهد داد و تمام  به عمل آید، در تار
باقی مانـده طبـق جـدول مذکـور در جملـه قبلـی را صـورت خواهـد داد، مگـر اینکـه در جـدول ایـن عضـو 
گرد )ُرند(  به ترتیب دیگری مشخص شـده باشـد. کاهش نرخ در هر مرحله باید در حد نخسـتین اعشـار 
رزی تعیین شـده اسـت،  کشـاو که در ماده 2 موافقت نامه  رزی، آنگونه  کشـاو شـود. در مورد محصوالت 

مرحله بنـدی کاهش هـا به نحـو مقرر در قسـمت های مربوط به جداول خواهد بود.
3. اجـرای امتیـازات و تعهـدات منـدرج در جـداول منضـم بـه ایـن پروتـکل، در صـورت درخواسـت، مـورد 
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و تعهـدات اعضـا طبـق  بـه حقـوق  امـر خدشـه ای  ایـن  گرفـت.  قـرار خواهـد  بررسـی چندجانبـه اعضـا 
رد. موافقت نامه هـای مذکـور در ضمیمـه 1 )الـف( موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت وارد نخواهد آو

4. پـس از اینکـه جـدول مربـوط بـه یـک عضـو منضم بـه این پروتکل، طبـق مقررات بنـد 1، به صورت جدول 
گات 1994 درآمـد، ایـن عضـو مخیـر خواهـد بود که امتیازت مذکـور در چنین جدولی را در خصوص هر 
ر اروگوئه اسـت که جـدول آن هنوز  محصولـی کـه عرضـه اصلـی آن متعلـق بـه هـر شـرکت کننده ای در دو
رزد. البته این  به صـورت جـدول گات 1994 درنیامـده، جزئـًا یـا کاًل پس گیرد یا از اعطای آن خودداری و
کـه اطالعیـه ای کتبـی در مـورد چنیـن اسـترداد یـا خـودداری،  اقـدام تنهـا پـس از آن می توانـد اتخـاذ شـود 
که جدول  گردد و در صورت درخواسـت، مشـورت هایی با هر عضو  کاال ارسـال  جهت شـورای تجارت 
گات 1994 درآمده است و منافعی اساسی در محصول مورد نظر  مربوط متعلق به آن به صورت جدول 
دارد، به عمل آمده باشد. هر گونه امتیازاتی که بدین ترتیب پس گرفته می شود یا از اعطای آن خودداری 
گات 1994  که جدول عضو دارای منافع مهم در عرضه به صورت جدول  یخی  می گردد، در و پس از تار

درآیـد، قابل اجرا خواهد بود.
رزی، در مورد ارجاع شـق )ب( از بند  کشـاو 5. )الف( بدون خدشـه به مقررات بند 2 ماده 4 موافقت نامه 
یخ قابل اعمال در خصوص هر  یخ این موافقت نامه، تار گات 1994 به تار 1 و شـق )ج( از بند 1 ماده 2 
یخ این پروتکل خواهد بود. محصول مشمول امتیاز مقرر در جدول امتیازات منضم به این پروتکل، تار
یـخ قابـل  یـخ ایـن موافقت نامـه، تار گات 1994 بـه تار )ب( در مـورد ارجـاع شـق )الـف( از بنـد 6 مـاده 2 

یخ این پروتکل خواهد بود. اعمـال در خصـوص جـدول امتیـازات منضم به این پروتـکل، تار
6. در مـورد تغییـر یـا اسـترداد امتیـازات مربـوط به اقدامـات غیرتعرفه ای به نحو مندرج در قسـمت 3 جداول 
کره در چارچوب ماده 28« مصوب 10 نوامبر 1980  یه های مذا مزبور، مقررات ماده 28 گات 1994 و »رو
)BISD 27S/26 -28( قابـل اعمـال خواهنـد بـود. ایـن امـر خدشـه ای بـه حقـوق و تعهـدات اعضـا طبـق 

رد. گات 1994 وارد نخواهـد آو
کـه در خصـوص یـک محصـول  کـه یـک جـدول منضـم بـه ایـن پروتـکل منجـر بـه آن شـود  7. در هـر مـوردی 
که قبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت برای این  رفتاری نامطلوب تر از رفتاری 
محصـول در جـداول گات 1947 پیش بینی شـده بـود اتخـاذ گردد، چنین تلقی خواهد شـد که عضوی 
کـه ایـن جـدول بـه آن مربـوط می شـود اقدامـات مقتضـی را کـه در غیر این  صـورت الزم بـود طبـق مقررات 
مربـوط در مـاده 28 گات 1947 یـا 1994 به عمـل آیـد، انجـام داده اسـت. مقـررات این بنـد تنها در مورد 

مصـر، پـرو، آفریقـای جنوبی و اروگوئه قابل اعمال خواهد بود.
که در هر جدول ذکر شـده اسـت، به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی و  8. جداول منضم به این سـند آنگونه 

اسـپانیایی معتبر خواهند بود.
یل 1994 می باشـد. ر یخ این پروتکل 15 آو 9. تار
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اعضا،
رزی مطابـق بـا اهـداف  کشـاو بـا تصمیـم بـه ایجـاد مبنایـی بـرای آغـاز فراینـد اصـالح تجـارت محصـوالت 

که در اعالمیه پونتادل ایسـته منعکس اسـت؛ کرات، بدان گونه  مذا
نظام  یک  »ایجاد  اروگوئه  ر  دو ره ای  میان دو بررسی  در  توافق  مورد  بلندمدت  هدف  اینکه  ری  یادآو با 
کره در  رزی است و فرایند اصالح باید از طریق مذا کشاو عادالنه و متمایل به بازار در تجارت محصوالت 
یت شده و از نظر عملی  مورد تعهدات مربوط به حمایت و حفاظت و از طریق ایجاد قواعد و نظامات تقو

گردد«؛ گات آغاز  مؤثرتر 
زافزون در پشتیبانی و  کاهش قابل مالحظه و رو ری اینکه »هدف بلندمدت فوق الذکر  همچنین با یادآو
ره زمانی مورد توافق ادامه یافته و نتیجه آن تصحیح و جلوگیری  که در یک دو رزی است  کشاو حمایت از 

رزی است«؛ کشاو از محدودیت ها و اختالالت در بازارهای جهانی محصوالت 
ر خاص در حوزه های: دسترسی به بازار، حمایت داخلی،  با پایبندی به دستیابی به تعهدات الزام آو

گیاهی؛ رقابت صادراتی و رسیدن به توافق در زمینه های بهداشتی و بهداشت 
کشورهای توسعه یافته عضو در عمل به تعهدات خود در  حوزه دسترسی به  که  با توافق در این مورد 
کشورهای در حال توسعه عضو را، با فراهم کردن وسایل بهبود بیشتر فرصت ها  یژه  بازار، نیازها و شرایط و
از جمله  اعضا،  این  برای  یژه  و اهمیت  دارای  رزی  کشاو محصوالت  مورد  در  بازار  به  دسترسی  شرایط  و 
ره ای مورد توافق  که در بررسی میان دو گرمسیری به نحوی  رزی  کشاو کامل تجارت محصوالت  آزادسازی 
گیاهان مخدر غیرقانونی  تی دیگر به جای  کشت محصوال که به منظور  تی  گرفته و در مورد محصوال قرار 

رد؛ کامل به حساب خواهند آو یژه دارند، به طور  اهمیت و
با عنایت به اینکه تعهدات مربوط به برنامه اصالح باید به شیوه منصفانه ای در میان اعضا و با توجه 
که  یست، با توجه به این توافق  به مسائل غیرتجاری، شامل امنیت غذایی و نیاز به حفاظت از محیط ز
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ردن  کرات است و با به حساب آو کشورهای در حال توسعه جزء الینفک مذا یژه و متفاوت در قبال  رفتار و
کشورهای در حال توسعه  کمترین درجه توسعه یافتگی و  کشورهای با  اثرات منفی اجرای برنامه اصالح بر 

واردکننده خالص مواد غذایی، تعیین شود.
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

قسمت 1

 ماده 1 
تعریف اصطالحات

در ایـن موافقت نامـه، در صورتـی که متن به گونه ای دیگر مقرر نکرده باشـد:
)الـف( »میـزان کلـی حمایـت« )AMS( به معنی سـطح سـاالنه حمایـت به عمل آمده که برحسـب پول بیان 
رزی یـا حمایـت بـدون  رزی به نفـع تولیدکننـدگان محصـول پایـه کشـاو می شـود، از یـک محصـول کشـاو
رزی به اسـتثنای حمایت هـای ارائه شـده  کشـاو مشـخص کردن محصـول به نفـع عمـوم تولیدکننـدگان 
که: کاهشی طبق ضمیمه 2 این موافقت نامه می باشد  تحت برنامه های مشمول معافیت از تعهدات 

مربوطـه در  کلـی حمایـت[ در جـداول  ]میـزان  پایـه،  ره  به عمل آمـده در طـول دو بـا حمایـت  رابطـه  در   ) 1(
کـه از طریـق ارجـاع وارد بخـش 4 جـدول یـک عضـو شـده  خصـوص اجـزای تشـکیل دهنده حمایـت 

اسـت، مشخص می گردد؛ و
)2( در رابطـه بـا حمایـت به عمل آمـده در طـول هریـک از سـال های اجـرا و بعـد از آن ]میـزان کلی حمایت[، 
مطابـق بـا مقـررات ضمیمـه )3( ایـن موافقت نامـه و بـا منظورداشـتن داده هـای تشـکیل دهنـده و روش 
کـه از طریـق ارجـاع وارد بخـش 4 از جـدول عضـو  به کاررفتـه در جـداول اجـزای تشـکیل دهنده حمایـت 

مزبور شـده است، محاسبه می گردد؛
رزی« در رابطه با تعهدات حمایت داخلی، به عنوان محصولی تعریف می گردد  )ب( »محصول پایه کشاو
کـه در جـدول هریـک از اعضـا و اجـزای  تـا حـد ممکـن بـه مرحلـه نخسـتین فـروش آن، به نحـوی  کـه 

تشـکیل دهنده حمایت مربوطه مشخص شـده است، نزدیک باشد؛
)ج( »مخارج بودجه ای« یا »مخارج« شـامل درآمدهای صرف نظرشـده ]هم[ می باشـد؛

بیـان  پـول  برحسـب  کـه  به عمل آمـده  حمایـت  سـاالنه  سـطح  معنـی  بـه  حمایـت«  هـم ارز  »میـزان  )د( 
رزی از طریـق انجـام یـک یـا چنـد اقـدام، به غیـر از  کشـاو می شـود از تولیدکننـدگان یـک محصـول پایـه 
کاهـش  کـه طبـق ضمیمـه )2( ایـن موافقت نامـه معـاف از  حمایـت به عمل آمـده تحـت برنامه هایـی 
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شناخته شـده اند، می باشـد که محاسـبه آن طبق روش میزان کلی حمایت غیرممکن اسـت و:
ره پایـه، ]میـزان هـم ارز حمایـت[ در جـداول مربوطـه در  )1 ( در رابطـه بـا حمایـت به عمل آمـده در طـول دو
که از طریق ارجاع وارد بخش )4( جدول یک عضو شـده اسـت،  مورد اجزای تشـکیل دهنده حمایت 

مشخص می گردد؛ و
)2( در رابطه با حمایت به عمل آمده در طول هریک از سـال های اجرا و بعد از آن، ]میزان هم ارز حمایت[ 
مطابـق بـا مقـررات ضمیمـه )4( ایـن موافقت نامـه و بـا منظور داشـتن داده هـای تشـکیل دهنده و روش 
کـه از طریـق ارجـاع وارد بخـش )4( جـدول عضـو  به کاررفتـه در جـداول اجـزاء تشـکیل دهنده حمایـت 

مزبور شـده است، محاسبه می گردد؛
صادراتـی  یارانه هـای  از جملـه  صادراتـی  به عملکـرد  وابسـته  یارانه هـای  بـه  صادراتـی«  »یارانه هـای  )ه( 

فهرست شـده در ماده 9 این موافقت نامه مربوط می گردد؛
ره شش سـاله ای اسـت کـه از سـال 1995 شـروع می گـردد، مگـر آنکـه از دیـدگاه  ره اجـرا« به معنـای دو )و( »دو

ره نه سـاله ای باشـد که از سـال 1995 شـروع می شود؛ ماده 13 به معنای دو
)ز( »امتیازات دسترسـی به بازار« شـامل تمامی تعهدات دسترسـی به بازار اسـت که طبق این موافقت نامه 

به عهده گرفته می شـود؛
)ح( »مجمـوع میـزان کلـی حمایـت« و »جمـع AMS« به معنـای مجمـوع تمام حمایت داخلـی به عمل آمده 
رزی اسـت که با جمع کردن تمامی میزان کلـی حمایت از محصوالت پایه  بـه نفـع تولیدکننـدگان کشـاو
رزی، تمامـی میـزان کلی حمایت بدون مشـخص کردن محصـول، و تمامی میزان هم ارز حمایت  کشـاو

رزی محاسـبه می گردد و: از محصوالت کشـاو
کثر  ره پایه )یعنی »مجموع میزان کلی حمایت پایه«( و حدا )1 ( در رابطه با حمایت به عمل آمده در طول دو
ره اجـرا یـا بعـد از آن ارائـه آن مجـاز اسـت )یعنـی »سـطوح سـاالنه و  کـه در طـول هـر سـال از دو حمایتـی 

که در بخش 4 جدول یک عضو مشـخص اسـت؛ و نهایی تعهد الزامی«( به نحوی اسـت 
ره اجـرا یـا بعـد از آن )یعنـی »مجمـوع  )2 ( در رابطـه بـا حمایـت واقعـًا به عمل آمـده در طـول هـر سـال از دو
میزان کلی حمایت جاری«(، طبق مقررات این موافقت نامه، از جمله ماده 6 و با استفاده از داده های 
تشکیل دهنده و روش به کاررفته در جداول اجزاء تشکیل دهنده حمایت که از طریق ارجاع وارد بخش 

4 جدول عضو مزبور شـده اسـت، محاسبه می گردد؛
یمـی، مالـی یـا  )ط( »سـال« در بنـد )و( فوق الذکـر و در رابطـه بـا تعهـدات خـاص یـک عضـو، به سـال تقو

یابی مذکور در جدول مربوط به آن عضو اشـاره دارد. بازار
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ماده 2
محصوالت تحت پوشش

پـس  ایـن  از  کـه  موافقت نامـه  ایـن  یـک  در ضمیمـه  فهرست شـده  مـورد محصـوالت  در  موافقت نامـه  ایـن 
رزی مورد اشـاره قرار می گیرد، قابل اعمال اسـت. تحت عنوان محصوالت کشـاو

قسمت 2

 ماده 3
درج امتیازات و تعهدات

1. تعهدات مربوط به حمایت داخلی و یارانه صادراتی مذکور در بخش 4 جدول هریک از اعضا، تعهدات 
محدودکننـده پرداخـت یارانـه محسـوب می شـوند و بدین وسـیله جـزء الینفک »گات 1994« را  تشـکیل 

می دهند.
 2. بـا رعایـت مقـررات مـاده 6، یـک عضـو حمایتـی مـازاد بـر سـطوح تعهـد مذکـور در قسـمت یـک از بخـش

رد. 4 جـدول خـود، به نفـع تولیدکنندگان داخلی به عمل نخواهد آو
گـروه  رزی یـا  3. بـا رعایـت مقـررات شـق ب از بنـد 2 و بنـد 4 مـاده 9، یـک عضـو در مـورد محصـوالت کشـاو
محصـوالت مذکـور در بخـش 2 از قسـمت 4 جـدول خـود، مـازاد بـر مخـارج بودجـه ای یـا سـطوح تعهـد 
مقـداری مذکـور در ایـن جـدول، یارانه هـای صادراتی فهرست شـده در بند 1 از ماده 9 را پرداخت ننموده 
زی کـه در ایـن قسـمت از جدولـش ذکـر نشـده باشـد، چنیـن یارانه هایـی را  و در مـورد هـر محصـول کشـاو

کرد. پرداخت نخواهد 

قسمت 3

 ماده 4
دسترسی به بازار

کاهش تعرفه ها و به سایر تعهدات دسترسی  1. امتیازات دسترسی به بازار مندرج در جداول، به تثبیت و 
بـه بـازار مذکور در آن ها مربوط می گردد.

2. به اسـتثنای آنچـه در مـاده 5 و ضمیمـه 5 ایـن موافقت نامـه مقـرر شـده اسـت، اعضـا هیچ گونـه اقـدام از 
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نوعـی کـه الزم بـوده بـه حقـوق گمرکـی معمولی تبدیل شـود1  را ادامه نداده، اعاده ننموده یا به آن متوسـل 
نخواهند شد.

ماده 5
مقررات حفاظتی ویژه

1. علی رغـم مقـررات شـق )ب( از بنـد 1 مـاده 2 »گات 1994«، هـر عضـو در صورتـی می توانـد بـه مقـررات 
کـه در مـورد آن  کنـد  رزی اسـتناد  کشـاو بـا واردات یـک محصـول  ایـن مـاده در رابطـه  بندهـای 4 و 5 
گمرکی معمولی  محصول اقدامات مورد اشـاره در بند 2 از ماده 4 این موافقت نامه به حقوق و عوارض 
تبدیـل شـده و آن عضـو در جـدول خـود آن را بـا عالمت »SSG« به عنوان موضوع یک امتیاز که براسـاس 

آن می توان به مقررات این ماده متوسـل شـد مشـخص کرده باشـد، که:
کننده امتیاز وارد می گردد در طول  گمرکی عضو اعطا که به قلمروی  )الف ( حجم واردات آن محصول 
کـه بـه فرصـت موجود دسترسـی به بـازار به نحو مقـرر در بند 4 مربـوط می گردد  هـر سـال از سـطح شـروعی 

بیشـتر باشـد یا این که، البته نه به طور همزمان:
کننده امتیاز انجام گرفته  )ب( قیمتـی کـه طبـق آن واردات آن محصـول به قلمروی گمرکی عضـو اعطا
و بـر مبنـای قیمـت سـیف محمولـه وارداتـی مـورد بحـث برحسـب پـول داخلـی اظهـار می شـود به طـور 
غیراتفاقـی از قیمـت شـروعی معـادل با متوسـط قیمت مرجع2 سـال های 1986 تـا 1988 محصول مورد 

کمتر باشد. بحث 
کـه به عنـوان بخشـی از یـک امتیـاز  2. واردات در چارچـوب تعهـدات مربـوط به دسترسـی جـاری و حداقـل 
مذکـور در بنـد 1 فـوق تعیین شـده اسـت بـه منظـور مشخص سـاختن میـزان وارداتی که توسـل به مقررات 

کمی واردات، مالیات های متغیر وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزدهی دلخواهانه واردات،  1. این اقدامات شامل موانع 
اقدامات  سایر  و  صادراتی  داوطلبانه  محدودیت های  دولتی،  تجاری  شرکت های  طریق  از  حفظ شده  غیرتعرفه ای  اقدامات 
کشور  از طریق عدول یک  اقداماتی  اینکه چنین  از  گمرکی معمولی می گردند، اعم  به غیراز حقوق و عوارض  به عمل آمده در مرزها 
گات 1947 ادامه یابد یا خیر، اما شامل اقدامات ادامه یافته طبق مقررات تراز پرداخت ها یا سایر مقررات عمومی و  خاص از مقررات 
کشاورزی »گات 1994« یا سایر موافقت نامه های تجاری چندجانبه مندرج در ضمیمه 1 )الف( موافقت نامه  مشخصًا غیرمرتبط با 

سازمان جهانی تجارت نخواهد بود.
کلی متوسط قیمت واحد محصول مورد بحث به  که در توسل به مقررات این شق مورد استناد قرار می گیرد به طور  2. قیمت مرجعی 
کیفیت محصول و مرحله پردازش آن می باشد. این قیمت به دنبال نخستین  سیف یا در غیر این  صورت قیمت مناسب برحسب 
و در  به طور عمومی مشخص  کنند،  یابی  ارز را  متعلقه  و عوارض اضافه  بتوانند حقوق  که اعضای دیگر  آن حد  تا  آن،  از  استفاده 

گرفت.  دسترس قرار خواهد 
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شـق )الـف( از بنـد 1 و بنـد 4 را امکان پذیـر می سـازد محاسـبه می شـود امـا واردات در چارچـوب چنیـن 
تعهداتی، تحت تأثیر حقوق و عوارض اضافی وضع شده به موجب شق )الف( از بند 1 یا بند 4 یا طبق 

گرفت. شـق )ب( از بند 1 و بند 5 ذیل قرار نخواهد 
که بر مبنای قرارداد منعقده قبل از وضع حقوق و عوارض  3. هر میزان از محصول عرضه شده مورد بحث 
اضافی به موجب شق )الف( از بند 1 و بند 4 در راه باشد از شمول این حقوق و عوارض اضافی معاف 
خواهـد بـود، مشـروط  بر آنکـه در میـزان واردات محصـول مـورد بحث در طول سـال بعد و به منظور شـروع 

اجرای مقررات شـق )الف( از بند 1 در آن سـال به حسـاب آید.
4. هـر گونـه حقـوق و عـوارض اضافـی وضع شـده طبـق شـق )الـف( از بند 1 را تنهـا می توان تا انتهای سـالی 
که از یک سوم سطح حقوق  کرد و تنها در سطحی می توان برقرار نمود  که در آن وضع شده است حفظ 
یـر  و عـوارض گمرکـی معمـول مجـری در همـان سـال اقـدام، بیشـتر نباشـد. سـطح شـروع طبـق جـدول ز
کـه به صـورت درصـد واردات بـه مصـرف  براسـاس فرصت هـای دسترسـی بـه بـازار تعییـن خواهـد شـد 

که آمار آن موجود اسـت تعریف می گردد: 3 در طول سـه سـال قبل 
داخلی مربوطه1 

) الف( چنانچه این فرصت های دسترسـی به بازار برای یک محصول کمتر یا مسـاوی 10 درصد باشـد، 
سـطح شـروع پایه مساوی 125 درصد خواهد بود؛

کمتـر یـا  )ب( چنانچـه ایـن فرصت هـای دسترسـی بـه بـازار بـرای یـک محصـول بیشـتر از 10 درصـد امـا 
مسـاوی 30 درصد باشـد سـطح شـروع پایه مساوی 110 درصد خواهد بود؛

)ج( چنانچـه ایـن فرصت هـای دسترسـی بـه بـازار بـرای یـک محصول بیشـتر از 30 درصد باشـد، سـطح 
شـروع پایه مسـاوی 105 درصد خواهد بود؛

در تمامی موارد، حقوق و عوارض اضافی را می توان در هر سالی که حجم مطلق واردات محصول مورد 
گردید  که فوقًا تعیین  پایه  از مجموع )x( سطح شروع  کننده امتیاز  گمرکی عضو اعطا بحث به قلمروی 
که آمار آن موجود است و )y( حجم مطلق تغییر در  ضربدر متوسط مقدار واردات در طول سه سال قبل 
که آمار آن موجود است نسبت به سال ماقبل  مصرف داخلی محصول مورد بحث در نزدیک ترین سالی 
فوق   )x( در  واردات  مقدار  متوسط  از  درصد   105 از  کمتر  شروع  سطح  آنکه  مشروط  بر  کند،  ز  تجاو آن، 

کرد. نباشد، وضع 
یر تعیین خواهد شـد: 5. حقوق و عوارض اضافی وضع شـده طبق شـق )ب( از بند 1 طبق جدول ز

گـر تفـاوت میـان قیمـت سـیف محمولـه وارداتـی برحسـب پـول داخلـی )کـه از ایـن پـس »قیمـت  )الـف( ا

که مصرف داخلی به حساب آورده نشود سطح شروع پایه طبق شق الف از بند 4. به کار خواهد رفت. 3. در صورتی 
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کمتر یا مسـاوی با  که طبق آن شـق تعیین می شـود،  وارداتی« نامیده می شـود( و قیمت شـروع به نحوی 
10 درصد قیمت شـروع باشـد حقوق و عوارض اضافی وضع نخواهد شـد؛

گـر تفـاوت میـان قیمـت وارداتـی و قیمـت شـروع )کـه از ایـن پـس »تفـاوت« نامیـده خواهـد شـد(  )ب( ا
بیشتر از 10 درصد اما کمتر یا مساوی با 40 درصد قیمت شروع باشد، حقوق و عوارض اضافی مساوی 

30 درصـد از میـزان تفـاوت مازاد بر 10 درصد خواهد بود؛
کمتر یا مسـاوی 60 درصد قیمت شـروع باشـد، حقوق و عوارض  گر تفاوت بیشـتر از 40 درصد اّما  )ج( ا
اضافی مساوی 50 درصد میزان تفاوت مازاد بر 40 درصد، به عالوه حقوق و عوارض اضافی مجاز طبق 

بنـد )ب( خواهد بود؛
کمتـر یـا مسـاوی 75 درصـد باشـد، حقـوق و عـوارض اضافـی  گـر تفـاوت بیشـتر از 60 درصـد امـا  )د( ا
مسـاوی 70 درصـد از میـزان تفـاوت مـازاد بـر 60 درصـد قیمـت شـروع به عـالوه حقـوق و عـوارض اضافـی 

مجـاز طبـق بندهای )ب( و )ج( خواهد بود؛
گـر تفـاوت بیشـتر از 75 درصـد قیمـت شـروع باشـد، حقـوق و عـوارض اضافـی مسـاوی 90 درصـد  )ه( ا
میـزان تفـاوت مـازاد بـر 75 درصـد به عـالوه حقـوق و عـوارض اضافـی مجـاز طبـق بندهـای )ب(، )ج( و 

)د( خواهد بود؛
کـه  بـه طریقـی اعمـال خواهـد شـد  6. در مـورد محصـوالت فاسدشـدنی و فصلـی، شـرایط مقـرر در فـوق 
بـه  ارجـاع  بـرای  اسـت  ممکـن  به خصـوص  شـوند.  گرفتـه  نظـر  در  محصـوالت  ایـن  یـژه  و خصوصیـات 
ره زمانـی کوتاه تـری در چارچـوب شـق )الـف( از بنـد 1 و بنـد 4  ره پایـه، دو ره هـای زمانـی مربوطـه در دو دو
ره های متفاوت تحت شق )ب( از بند 1، مورد استفاده  به کار رود و قیمت های مرجع متفاوتی برای دو

گیرد. قرار 
یـژه به گونـه ای شـفاف صـورت خواهـد گرفـت. هـر عضوی که طبق شـق )الف(  7. اعمـال حفاظت هـای و
از بنـد 1 فـوق اقـدام می کنـد، اطالعیـه کتبی شـامل داده هـای مربوطه را حتی االمکان پیشـاپیش و در هر 
کـه تغییـرات  کـرد. در مـواردی  رزی تسـلیم خواهـد  ز انجـام ایـن اقـدام بـه کمیتـه کشـاو حـال ظـرف 10 رو
در مقادیـر مصـرف بایـد در مـورد هریـک از ردیف هـای تعرفـه ای موضـوع اقـدام طبـق بنـد 4 تعیین گردد، 
داده هـای مربوطـه شـامل اطالعـات و روش هـای به کاررفتـه در تعییـن این تغییرات خواهـد بود. عضوی 
که طبق بند 4 اقدام می کند به اعضای ذی نفع فرصت مشـورت در خصوص شـرایط اعمال این اقدام 
ز پـس از  کـه طبـق شـق )ب( از بنـد 1 فـوق اقـدام می کنـد ظـرف 10 رو کـرد. هـر عضـوی  را اعطـا خواهـد 
ره،  ز پـس از اولین اقـدام در هر دو انجـام اولیـن اقـدام یـا در مـورد محصـوالت فاسدشـدنی و فصلـی، 10 رو
کـرد. اعضـا متعهـد  رزی تسـلیم خواهـد  کتبـی شـامل داده هـای مربوطـه را بـه کمیتـه کشـاو اطالعیـه ای 
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می گردنـد چنانچـه مقـدار واردات محصـول مـورد بحـث در حـال کاهش باشـد تـا آنجا که عملی باشـد، 
کـه بـه چنیـن اقدامـی دسـت زده بـه  بـه مقـررات شـق )ب( از بنـد 1 متوسـل نشـوند. در هـر مـورد عضـوی 

کرد. اعضای ذی نفع فرصت مشـورت در خصوص شـرایط اعمال این اقدام را اعطا خواهد 
8. چنانچـه اقدامـات طبـق بنـد 1 تـا بنـد 7 فـوق به عمـل آیـد اعضـا متعهدنـد در خصـوص چنیـن اقداماتی 
بـه مقـررات شـق الـف از بنـد 1 و بنـد 3 مـاده 19 »گات 1994« یـا بنـد 2 مـاده 8 موافقت نامـه حفاظت هـا 

متوسل نشوند.
9. مقررات این ماده، در طول دوره فرایند اصالح که طبق ماده 20 تعیین شده، به قوت خود باقی خواهد بود.

قسمت 4

ماده 6
تعهدات مربوط به حمایت داخلی

کـه در قسـمت 4 از جـدول آن عضـو منـدرج اسـت در مـورد  کاهـش حمایـت داخلـی هـر عضـو  1. تعهـدات 
اقدامـات  به اسـتثنای  رزی  کشـاو تولیدکننـدگان  به نفـع  عضـو  آن  داخلـی  حمایـت  اقدامـات  تمامـی 
ک هـای تعیین شـده در ایـن مـاده و در ضمیمـه 2 ایـن موافقت نامـه مشـمول  کـه برحسـب مال داخلـی ای 
کلـی حمایـت و »سـطوح  کاهـش نیسـتند اعمـال خواهـد شـد. ایـن تعهـدات برحسـب مجمـوع میـزان 

سـاالنه و نهایی تعهد الزامی« بیان می گردد.
یق توسـعه  کمک های دولت اعم از مسـتقیم یا غیرمسـتقیم برای تشـو ره ای،  2. طبق توافق بررسـی میان دو
یارانه هـای  اسـت،  در حال توسـعه  کشـورهای  توسـعه  برنامه هـای  الینفـک  جـزء  روسـتایی  و  رزی  کشـاو
کشـورهای در حال توسـعه عضـو قـرار دارنـد و  رزی  کشـاو کـه عمومـًا در دسـترس بخـش  سـرمایه گذاری 
رزی کـه عمومـًا در دسـترس تولیدکننـدگان کم درآمـد یـا از لحـاظ  یارانه هـای مربـوط بـه نهاده هـای کشـاو
کاهـش حمایـت داخلـی،  کشـورهای در حال توسـعه عضـو می باشـند از تعهـدات مربـوط بـه  منبـع فقیـر 
کـه در غیر این  صـورت شـامل حـال چنیـن اقداماتـی می شـد معـاف خواهند بـود، همان طور کـه حمایت 
بـه  تولیـد محصولـی دیگـر  ترغیـب  بـرای  کشـورهای در حال توسـعه عضـو  تولیدکننـدگان در  از  داخلـی 
کـه  گیاهـان مخـدر غیرقانونـی از چنیـن تعهداتـی معـاف خواهـد بـود. الزامـی وجـود نـدارد  رش  جـای پـرو
کلی حمایت  ک های این بند در محاسبه هر عضو در مورد مجموع میزان  حمایت داخل منطبق با مال

گردد. جاری اش وارد 
رزی برحسـب مجموع میزان  3. هـر سـالی کـه در آن حمایـت داخلـی یـک عضو به نفع تولیدکنندگان کشـاو
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ز  کلـی حمایـت جـاری، از سـطح سـاالنه یـا نهایـی تعهـد الزامـی مقـرر در قسـمت 4 از جـدول عضـو تجـاو
کرده است. کاهش حمایت داخلی خود عمل  که آن عضو به تعهدات  نکند، چنین تلقی خواهد شد 
یـر را منظور  4. )الـف( الزم نیسـت یـک عضـو در محاسـبه مجمـوع میـزان کلـی حمایـت جـاری خـود موارد ز

نمـوده یا آن ها را کاهش دهد:
کل تولید محصول  )1(  حمایت داخلی از محصول مشخص، چنانچه این حمایت از 5 درصد ارزش 
کـه در غیر این  صـورت الزم خواهـد بـود در  ز نکنـد  رزی آن عضـو در طـول سـال مربوطـه تجـاو کشـاو پایـه 

گردد؛ و کلی حمایت جاری توسـط عضو منظور  محاسـبه مجموع میزان 
)2( حمایـت داخلـی بـدون مشـخص کردن محصـول، چنانچه این حمایت از 5 درصد ارزش کل تولید 
ز نکنـد کـه در غیر این  صـورت الزم خواهـد بود در محاسـبه مجمـوع میزان کلی  رزی آن عضـو تجـاو کشـاو

گردد. حمایت جاری توسـط عضو منظور 
کشورهای در حال توسعه عضو حد قابل اغماض طبق این بند 10 درصد خواهد بود. )ب( در مورد 

5. )الـف( پرداخت هـای مسـتقیم در چارچـوب برنامه هـای محدودکـردن تولیـد در صورتـی مشـمول تعهـد 
مربـوط به کاهـش حمایت داخلی نخواهد بود که:

کشـت و تولید ثابتی بوده؛ یا )1 ( چنین پرداخت هایی مبتنی بر سـطح 
کمتر از آن به عمل آید؛ یا )2( چنین پرداخت هایی براسـاس 85 درصد سـطح پایه تولید یا 

)3( پرداخت های مربوط به احشـام براسـاس تعداد ثابت رأس دام به عمل آید.
کاهـش بـا  ک هـای فـوق از تعهـد مربـوط بـه  )ب( معاف داشـتن پرداخت هـای مسـتقیم منطبـق بـا مال
کلـی  مسـتثنی نمودن مقـدار ایـن پرداخت هـای مسـتقیم از محاسـبه یـک عضـو در مـورد مجمـوع میـزان 

حمایت جاری اش منعکس خواهد شـد.

ماده 7
نظامات عمومی در مورد حمایت داخلی

تولیدکننـدگان  به نفـع  داخلـی  حمایـت  اقدامـات  از  دسـته  آن  کـه  می نمایـد  تضمیـن  اعضـا  از  هریـک   .1
ک هـای مقرر در ضمیمه 2 این موافقت نامه مشـمول  رزی کـه به دلیـل واجـد شـرایط بودن طبق مال کشـاو

کاهش نیسـتند، منطبق با آن حفظ می شـوند. تعهدات مربوط به 
چنیـن  در  تغییـر  از جملـه  رزی،  کشـاو تولیدکننـدگان  به نفـع  داخلـی  حمایـت  اقـدام  گونـه  هـر  )الـف(   .2
ک های ضمیمه 2 این  اقدامـی و هـر گونـه اقدامـی که بعدًا اعالم شـود و نتوان نشـان داد که مطابق بـا مال
موافقت نامـه بـوده، یـا بـا اسـتناد بـه هر مقـرره دیگر این موافقت نامه معاف از کاهش اسـت، در محاسـبه 

عضـو مزبـور در مـورد مجموع میزان کلی حمایت جاری اش منظور خواهد شـد.
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وجود  حمایت  کلی  میزان  مجموع  تعهد  هیچ گونه  عضو  یک  جدول  از   4 بخش  در  چنانچه  )ب( 
نداشته باشد، آن عضو حمایتی مازاد بر سطح قابل اغماض مربوطه مقرر در بند 4 ماده 6 از تولیدکنندگان 

رد. رزی به عمل نخواهد آو کشاو

قسمت 5 

ماده 8
تعهدات مربوط به رقابت صادراتی

بـا  بـا ایـن موافقت نامـه و مطابـق  هـر عضـو تعهـد می کنـد هیچ گونـه یارانـه صادراتـی به غیـراز آنچـه مطابـق 
تعهدات مشخص شـده در جدول آن عضو باشـد، پرداخت نکند.

ماده 9
تعهدات مربوط به یارانه صادراتی

کاهش طبق این موافقت نامه هسـتند: یر، مشـمول تعهدات مربوط به  1. یارانه های صادراتی ز
)الـف ( پرداخـت یارانه هـای مسـتقیم از جملـه پرداخت هـای جنسـی توسـط دولت یـا کارگزاری های آن 
رزی، یک  براسـاس عملکـرد صادراتـی بـه یک بنگاه، یک صنعـت، تولیدکنندگان یک محصول کشـاو

یابی؛ تعاونـی یـا دیگـر اتحادیه های این تولیدکننـدگان یا به یک هیئت بازار
رزی توسـط دولت یـا کارگزاری های آن به  گـذاری ذخایـر غیرتجـاری محصوالت کشـاو )ب( فـروش یـا وا

یـداران همان محصول در بازار داخلی، جهت صادرات؛ یافتـی از خر قیمتـی پایین تـر از قیمـت در
رزی کـه بـا اقـدام دولـت تأمین مالی شـود،  )ج( پرداخت هـای مربـوط بـه صـادرات یـک محصـول کشـاو
اعـم از اینکـه از محـل حسـاب های عمومـی یا از محلی دیگر باشـد، از جملـه پرداخت هایی که از عواید 
کـه محصـول  رزی  کشـاو رزی مربوطـه یـا بـر یـک محصـول  کشـاو حاصـل از وضـع مالیـات بـر محصـول 

صادرشـده از آن به دسـت می آید تأمین مالی می گردد؛
رزی )به غیراز خدمات  یابی صادراتی محصوالت کشاو )د( پرداخت یارانه به منظور کاهش هزینه بازار
کیفیـت و  کثـرًا وجـود دارد( از جملـه هزینه هـای جابه جایـی، بهبـود  کـه ا ره ای و توسـعه صـادرات  مشـاو

سـایر هزینه هـای پردازش و هزینه های کرایـه و حمل و نقل بین المللی؛
)ه( کرایـه و حمل و نقـل داخلـی محموله هـای صادراتی که توسـط دولت با شـرایطی مسـاعدتر نسـبت به 

محموله های داخلی پرداخت یا تعهد شـده باشـند؛



157 کشاورزی    موافقت نامه 

رزی مشـروط  بر اینکه در محصوالت صادراتی ترکیب شـوند. )و( پرداخت یارانه به محصوالت کشـاو
2. )الف( به جز در مواردی که در شـق )ب( پیش بینی شـده اسـت، سـطوح تعهد مربوط به یارانه صادراتی 
کـه در جـدول یـک عضـو مشخص شـده بـا توجـه بـه یارانه هـای  ره اجـرا، به نحـوی  بـرای هـر سـال از دو

صادراتی فهرست شـده در بند 1 این ماده:
مخـارج  سـطح  کثـر  حدا نشـان دهنده  بودجـه ای،  مخـارج  کاهـش  بـه  مربـوط  تعهـدات  مـورد  در   ) 1(
گـروه  رزی یـا  کشـاو کـه ممکـن اسـت در آن سـال در خصـوص محصـول  بـرای چنیـن یارانه  هایـی اسـت 

گرفته شـود؛ و محصوالت مربوطه تخصیص داده شـده یا به عهده 
کثـر مقـدار یـک محصـول  کاهـش مقـدار صـادرات، نشـان دهنده حدا )2( در مـورد تعهـدات مربـوط بـه 
که در رابطه با آن ها چنین یارانه های صادراتی ممکن اسـت در آن  تی اسـت  گروه محصوال رزی یا  کشـاو

سال اعطا شود.
ره اجرا، یک عضو می تواند یارانه های صادراتی فهرست شده  )ب( در هریک از سال های دوم تا پنجم دو
در بنـد 1 فـوق را در یـک سـا ل معیـن مـازاد بـر سـطوح تعهـد سـاالنه مربوطـه، در خصـوص محصـوالت یـا 

گروه های محصوالت مشخص شـده در قسـمت 4 جدول عضو، پرداخت نماید، مشـروط  بر این که:
ره اجـرا تـا سـال مـورد بحـث، مبالـغ تراکمـی مخـارج بودجـه ای بـرای ایـن یارانه هـا از مبالـغ  ) 1( از آغـاز دو
مزبـور  عضـو  جـدول  در  کـه  مربوطـه  سـاالنه  مخـارج  تعهـد  سـطوح  کامـل  رعایـت  از  حاصلـه  تراکمـی 

ز نکند؛ ره پایه چنین مخارج بودجه ای تجاو مشخص شـده اسـت بیش از 3 درصد از سـطح دو
کـه از چنیـن یارانه هـای صادراتـی  ره اجـرا تـا سـال مـورد بحـث مقادیـر تراکمـی صادراتـی  )2( از آغـاز دو
بهره منـد شـده اند از مقادیـر تراکمـی حاصلـه از رعایت کامل سـطوح تعهد مقداری سـاالنه مربوطه که در 

ز نکند؛ جدول عضو مزبور مشخص شـده اسـت، بیش از 1/75 درصد از مقادیر سـال پایه تجاو
کمـی مخـارج بودجـه ای بـرای ایـن یارانه هـای صادراتـی و مقادیری  ره اجـرا کل مبلـغ ترا )3( در سراسـر دو
کـه از چنیـن یارانه هـای صادراتـی بهره منـد می شـوند از جمـع کلی حاصله از رعایت کامل سـطوح تعهد 

سـاالنه مربوطه که در جدول عضو مزبور مشخص شـده اسـت بیشـتر نباشد؛ و
ره اجرا مخارج بودجه ای عضو مزبور برای یارانه های صادراتی و مقادیر منتفع شـده از  )4( در انتهای دو
ره پایـه 1990-1986 بیشـتر نباشـد. در  چنیـن یارانه هایـی به ترتیـب از 64 درصـد و 79 درصـد سـطوح دو

کشـورهای در حال توسـعه عضو این درصدها به ترتیب 76 و 86 درصد خواهد بود. مورد 
گسـترش دامنه یارانه صادراتی به نحو مذکور در جداول اسـت. 3. تعهدات مربوط به محدودیت 

صادراتـی  یارانه هـای  بـا  رابطـه  در  کـه  ندارنـد  الزامـی  عضـو  در حال توسـعه  کشـورهای  اجـرا  ره  دو طـی   .4
گیرنـد، مشـروط  بر آنکـه ایـن یارانه هـا بـه  فهرست شـده در شـق )د( و )ه( بنـد 1 فـوق تعهداتـی بـه عهـده 

طریقـی پرداخـت نشـوند که موجـب فرار از تعهدات مربوط به کاهش گردد.
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ماده 10
ممانعت از فرار از تعهدات مربوط به یارانه صادراتی

1. یارانه هـای صادراتـی کـه در بنـد 1 مـاده 9 فهرسـت نشـده اند بـه طریقی پرداخت نخواهد شـد کـه به فرار از 
که بتواند به فرار از این تعهدات  رند  تعهدات مربوط به یارانه صادراتی منجر شده یا شرایطی به وجود آو

گردد؛ از معامالت غیرتجاری نیز برای فرار از چنین تعهداتی اسـتفاده نخواهد شـد. منجر 
2. اعضـا تعهـد می کننـد بـرای توسـعه نظامـات مـورد توافـق بین المللـی بـرای نظـارت بـر تأمیـن اعتبـارات 
صادراتـی، برنامه هـای مربـوط بـه ضمانت هـا یـا بیمه اعتبار صادراتی تالش کـرده و بعد از توافق در مورد 
ایـن تفاهمـات تنهـا مطابـق بـا آن، اعتبارات صادراتی را تأمین نموده یـا برنامه های مربوط به ضمانت ها 

یـا بیمـه اعتبار صادراتی را ارائه دهند.
3. هـر عضـوی کـه ادعـا نمایـد بـه مقـدار صـادرات، مـازاد بـر سـطح تعهد مربـوط به کاهـش، یارانـه پرداخت 
کند هیچ یارانه صادراتی، اعم از اینکه در ماده 9 فهرست شـده یا نشـده باشـد،  نشـده اسـت باید ثابت 

به مقدار صادرات مورد بحث اعطا نشـده اسـت.
کننـده کمک هـای غذایـی بین المللی تضمین خواهند کرد که: 4. اعضـای اعطا

)الف ( ارائه کمک غذایی بین المللی بسـتگی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به صادرات تجاری محصوالت 
یافت کننده کمک نداشته باشد؛ رزی به کشـورهای در کشـاو

کمک هـای دوجانبـه غذایـی به صـورت پـول،  کمک هـای غذایـی بین المللـی از جملـه  )ب( مبـادالت 
رزی ملل متحـد و در  بـار و کشـاو ره ای« سـازمان خوار گـذاری مـازاد و تعهـدات مشـاو مطابـق بـا »اصـول وا

یابی معمولی«، انجام گیرد؛ صـورت اقتضـا شـامل نظام »الزامات مربوط بـه بازار
)ج( چنین کمکی تا حد ممکن به شـکل بخشـش کامل بوده یا در قیاس با شـرایط تعیین شـده در ماده 

کنوانسـیون کمک های غذایی مصوب سـال 1986 از امتیازات کمتر برخوردار نباشـد.  4

ماده 11
محصوالت ترکیب شده

رزی ترکیب شـده، از یارانه  در هیچ موردی یارانه پرداخت شـده برحسـب واحد به یک محصول اولیه کشـاو
کند. ز  که برحسـب واحد برای صادرات محصول اولیه قابل پرداخت اسـت نمی تواند تجاو صادراتی 
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قسمت 6

ماده 12
نظامات مربوط به ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی

1. چنانچـه هـر عضـوی ممنوعیـت یـا محدودیـت صادراتـی جدیدی مطابق با شـق )الـف( از بند 2 ماده 11 
یر را رعایت خواهد کرد: گات 1994 بـر مـواد غذایـی وضـع کند، مقررات ز

کـه ممنوعیـت یـا محدودیـت صادراتـی را وضـع می نمایـد بـه اثـرات ایـن ممنوعیـت یـا  )الـف ( عضـوی 
محدودیـت بـر امنیـت غذایی عضو واردکننده توجه مقتضی معطوف خواهد داشـت؛

)ب( قبـل از آنکـه هـر عضـو یـک ممنوعیت یا محدودیت صادراتی را وضع کند تا آنجا که ممکن باشـد 
کمیتـه  کتبـی حـاوی اطالعاتـی در خصـوص ماهیـت و مـدت ایـن اقـدام را بـه  پیشـاپیش اطالعیـه ای 
که به عنوان واردکننده، در مورد  رزی ارائه خواهد داد و در صورت درخواست، با هر عضو دیگری  کشاو
هر موضوع مرتبط با اقدام مورد بحث منافع اساسـی داشـته باشـد مشـورت خواهد کرد. عضوی که این 
ممنوعیـت یـا محدودیـت صادراتـی را وضـع می کنـد بـه مجـرد درخواسـت، اطالعـات الزم را بـه چنیـن 

عضـوی ارائه خواهد داد.
2. مقـررات ایـن مـاده در خصـوص هیـچ کشـور در حال توسـعه عضـوی اعمـال نخواهـد شـد مگـر آنکـه ایـن 
اقـدام بـه وسـیله کشـور در حال توسـعه عضـوی به عمـل آیـد کـه صادرکننـده خالـص مـاده غذایی خاص 

مورد بحث باشد.

قسمت 7

ماده 13
خویشتن داری مقتضی

ره اجـرا، علی رغـم مقـررات »گات 1994» و موافقت نامـه یارانه ها و اقدامات جبرانی )که در این ماده  طـی دو
به عنوان موافقت نامه یارانه ها مورداشـاره قرار می گیرد(:

)الف( اقدامات حمایت داخلی که به طور کامل با مقررات ضمیمه 2 این موافقت نامه تطابق داشته باشد:
)1 ( از لحـاظ عـوارض جبرانی14 یارانه هـای غیرقابل تعقیب خواهند بود؛

گات 1994 و بخش 5 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات  که ماده 6  که در این ماده به آن اشاره رفته حقوقی هستند  4. عوارض جبرانی 
جبرانی آن ها را تحت پوشش قرارداده اند.
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)2( از اقدامـات مبتنـی بـر مـاده 16 گات 1994 و قسـمت 3 از موافقت نامـه یارانه ها معاف خواهند بود؛ و
بین رفتن یا آسـیب دیدن بدون نقض منافع ناشـی از امتیازات تعرفه ای متعلق  )3( از اقدامات مبتنی بر از
بـه عضـو دیگـر طبـق مـاده 2 گات 1994، بـه مفهـوم مصـرح در شـق )ب( از بند 1 مـاده 23 گات 1994، 

معاف خواهند بود؛
کامـاًل مطابـق بـا مقـررات مـاده 6 ایـن موافقت نامـه هسـتند از جملـه  کـه  )ب( اقدامـات حمایـت داخلـی 
بـا الزامـات بنـد 5 ایـن مـاده انطبـاق دارنـد، آنچنان کـه در جـدول هـر  کـه  پرداخت هـای مسـتقیمی 
عضـو منعکـس اسـت، همچنیـن حمایـت داخلـی در چارچـوب سـطوح قابل اغمـاض و مطابـق بـا 

بنـد 2 ماده 6:
و قسـمت 5  گات 1994  مـاده 6  اینکـه طبـق  بـود، مگـر  اعمـال عـوارض جبرانـی معـاف خواهنـد  از   )1 (
موافقت نامـه یارانه هـا لطمـه یـا خطـر ناشـی از آن تشـخیص داده شـود و در مـورد آغاز هر گونـه تحقیقات 

یشـتن داری مقتضی نشـان داده خواهد شـد. مربوط به عوارض جبرانی، خو
گات 1994 یا مواد 5 و 6 موافقت نامه یارانه ها معاف خواهند بود،  )2( از اقدامات مبتنی بر بند 1 ماده 16 
یابی 1992 تعیین شده  مشروط  بر آنکه این اقدامات از یک کاالی مشخص، مازاد بر آنچه طی سال بازار

رند؛ و حمایـت به عمل نیاو
بین رفتن یا آسـیب دیدن بدون نقض منافع ناشـی از امتیازات تعرفه ای متعلق  )3( از اقدامات مبتنی بر از
بـه عضـو دیگـر طبـق مـاده 2 گات 1994، بـه مفهـوم مصـرح در شـق )ب( از بند 1 مـاده 23 گات 1994، 
یابی  معاف خواهند بود مشروط  بر آنکه این اقدامات از یک کاالی مشخص مازاد بر آنچه طی سال بازار

رند. 1992 تعیین شـده حمایت به عمل نیاو
کاماًل مطابق با مقررات قسمت 5 این موافقت نامه بوده و در جدول تعهدات  که  )ج( یارانه های صادراتی 

هر عضو منعکس اسـت:
)1 ( تنهـا در صورتـی مشـمول عـوارض جبرانـی خواهنـد بود که تشـخیص لطمه و خطر ناشـی از آن بر مبنای 
گات 1994 و قسـمت 5 موافقت نامـه یارانه هـا  حجـم، اثـر بـر قیمت هـا یـا اثـر بعـدی، مطابـق بـا مـاده 6 
یشـتن داری مقتضی نشـان  گونه تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی، خو گرفته و در شـروع هر  صورت 

داده شود؛ و
گات 1994 یا مواد 3، 5 و 6 موافقت نامه یارانه ها معاف خواهند بود. )2( از اقدامات مبتنی بر ماده 16 
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قسمت 8

ماده 14
گیاهی اقدامات بهداشتی و بهداشت 

کنند. گیاهی را اجرا  که موافقت نامه اعمال اقدامات بهداشـتی و بهداشـت  اعضا توافق می کنند 

قسمت9

ماده 15
رفتار ویژه و متفاوت

1. همگام با تأیید اینکه رفتار متفاوت و مساعدتر در قبال کشورهای در حال توسعه عضو جزء الینفک مذاکرات 
کـه در مقـررات مربوطـه ایـن موافقت نامـه  یـژه و متفاوتـی در خصـوص تعهـدات، به نحـوی  اسـت، رفتـار و

تعیین شده و در جداول امتیازات و تعهدات درج گردیده است، در پیش گرفته خواهد شد.
کثر 10  ره حدا کاهش را در طول دو کشـورهای در حال توسـعه عضو مجاز خواهند بود تعهدات مربوط به   .2
سـال به مرحله اجرا بگذارند. کشـورهای عضو با کمترین درجه توسـعه یافتگی الزامی نخواهند داشـت 

کـه تعهـدات مربـوط به کاهش را به عهده بگیرند.

قسمت 10

ماده 16
کشورهای در حال توسعه کمترین درجه توسعه یافتگی و  کشورهای با 

واردکننده خالص مواد غذایی
بـه  بـه اقدامـات مربـوط  کـه در چارچـوب »تصمیـم راجـع  کشـورهای توسـعه یافته عضـو، آن اقدامـی را   .1
کشـورهای  و  توسـعه یافتگی  درجـه  کمتریـن  بـا  کشـورهای  بـر  اصالحـات  برنامـه  احتمالـی  منفـی  آثـار 

در حال توسـعه واردکننده خالص مواد غذایی« پیش بینی شـده اسـت، اتخاذ خواهند کرد.
رزی در صـورت اقتضا بر پیگیـری این تصمیم نظارت خواهد کرد.  2. کمیتـه کشـاو
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قسمت 11

ماده 17 
کشاورزی کمیته 

رزی تشکیل خواهد شد. بدین وسـیله یک کمیته کشـاو

ماده 18
بررسی اجرای تعهدات

ر اروگوئه را مورد بررسـی  رزی پیشـرفت اجرای تعهدات موافقت شـده طبق برنامه اصالح دو 1. کمیته کشـاو
قرار خواهد داد.

2. فرایند بررسی بر مبنای اطالعیه های تسلیم شده به وسیله اعضا در خصوص موضوعات و در فواصلی 
کـه دبیرخانـه بـه منظور تسـهیل فرایند بررسـی  کـه تعییـن خواهـد گردیـد، و همچنیـن بـر مبنـای اسـنادی 

درخواسـت تهیه آن ها را خواهد نمود، انجام خواهد شـد.
گونـه اقـدام حمایـت داخلـی جدیـد، یـا  کـه بایـد طبـق بنـد 2 تسـلیم شـوند، هـر  3. عـالوه بـر اطالعیه هایـی 
کاهـش درخواسـت شـده باشـد فـورًا اطـالع داده  کـه در خصـوص آن معافیـت از  تعدیـل اقـدام موجـود، 
ک های  خواهـد شـد. ایـن اطالعیـه شـامل جزئیـات اقـدام جدیـد یـا اقـدام تعدیل شـده و تطابـق آن بـا مال

مـورد توافـق به نحـو مقـرر در ماده 6 یا ضمیمه 2 خواهد بود.
4. در فراینـد بررسـی، اعضـا بـه تأثیـر نرخ هـای تـورم بـاال بـر توانایـی هـر عضـو در ایفـای تعهـدات حمایـت 

داخلی اش توجه مقتضی مبذول خواهند داشـت.
رشـد  در  مشارکت شـان  خصـوص  در  رزی  کشـاو کمیتـه  در  سـاالنه  به طـور  کـه  می کننـد  توافـق  اعضـا   .5
رزی، در چارچـوب تعهدات مربـوط به یارانه هـای صادراتی طبق این  عـادی تجـارت محصـوالت کشـاو

موافقت نامه، مشـورت نمایند.
6. فراینـد بررسـی فرصتـی را بـرای اعضـا جهـت طـرح هـر موضـوع مربـوط بـه اجـرای تعهـدات طبـق برنامـه 

رد. اصالح تعیین شـده در این موافقت نامه فراهم خواهد آو
رزی را به هر اقدامی که به نظر آن عضو الزم بوده توسط عضو دیگر  7. هر عضوی می تواند توجه کمیته کشاو

اطالع داده شـود معطوف دارد.
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ماده 19
مشورت و حل اختالف

گردیده است،  که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال  مقررات مواد 22 و 23 گات 1994، به نحوی 
در مـورد مشـورت ها و حـل اختالفات در چارچوب ایـن موافقت نامه قابل اجرا خواهند بود.

قسمت 12 

ماده 20
استمرار فرایند اصالح

اعضـا بـا تأییـد اینکـه هـدف بلندمـدت کاهش هـای اساسـی و فزاینـده پشـتیبانی و حمایـت کـه به اصالح 
کرات برای اسـتمرار فرایند مزبور، یک  بنیادی منجر می شـود، فرایندی مسـتمر اسـت توافق می کنند که مذا

یر آغاز شـود: ره اجرا و با در نظرگرفتن موارد ز سـال قبل از به سـرآمدن دو
)الـف ( تجربـه حاصـل از اجـرای تعهدات مربوط به کاهش تا آن زمان؛

رزی؛ )ب( اثـرات تعهـدات مربـوط به کاهش بر تجارت جهانی )محصوالت( کشـاو
یژه و متفاوت در قبال کشورهای در حال توسعه عضو، هدف ایجاد یک نظام  )ج( امور غیرتجاری، رفتار و
رزی، و سـایر اهـداف و امور مذکور  تجـاری منصفانـه و مبتنـی بـر اصـول بـازار بـرای )محصوالت( کشـاو

در مقدمـه این موافقت نامه؛ و
)د( تعهدات الزم دیگر برای دسـتیابی به اهداف بلندمدت فوق الذکر.

قسمت 13

 ماده 21
مقررات پایانی

1. مقررات گات 1994 و سایر موافقت نامه های تجاری چندجانبه مذکور در ضمیمه 1 )الف( موافقت نامه 
سـازمان جهانـی تجـارت، با رعایت مقررات ایـن موافقت نامه، به مرحله اجرا درخواهند آمد.

2. بدین وسـیله ضمایم این موافقت نامه جزء الینفک موافقت نامه مزبور را تشـکیل می دهد.
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ضمیمه 1
محصوالت تحت پوشش

یر را تحت پوشـش قرار می دهد: 1. این موافقت نامه محصوالت ز
رده های آن، به عالوۀ* گمرکی به استثنای ماهی و فراو ) 1( فصل 1 تا 24 نظام هماهنگ تعرفه های 

)مانیتول( )2( شماره 2905/43 نظام هماهنگ  
بیتول( )سور شماره 2905/44 نظام هماهنگ  

)روغن های اسانس دار( عنوان 33/01 نظام هماهنگ  

)مواد البومینوئید، نشاسته های اصالح شده، چسب ها( عنوان 35/01 تا 35/05 نظام هماهنگ  

)عامل های تکمیل کننده( شماره 3809/10 نظام هماهنگ  

بیتول، جای دیگر ارائه نشده( )سور شماره 3823/60 نظام هماهنگ  

)پوست و چرم( عنوان 41/01 تا 341/0 نظام هماهنگ  

)پوست های نرم خام( عنوان 43/01 نظام هماهنگ  

)ابریشم خام و آخال ابریشم( عنوان 50/01 تا 50/03 نظام هماهنگ  

)پشم و موی حیوانات( عنوان 51/01 تا 51/03 نظام هماهنگ  

)پنبه خام، آخال و پنبه حالجی شده یا شانه شده( عنوان 52/01 تا 52/03 نظام هماهنگ  

)کتان خام( عنوان 53/01 نظام هماهنگ  

)شاهدانه خام( عنوان 53/02 نظام هماهنگ  

2. مـوارد فوق الذکـر محصـوالت تحت پوشـش موافقت نامـه اعمـال اقدامـات بهداشـتی و بهداشـت گیاهی 
را محـدود نخواهد کرد.

*  توصیف محصوالت در پرانتزها لزومًا جامع و مانع نیست.
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ضمیمه 2
کاهش حمایـت داخلـی: مبنـای معافیت از تعهدات مربوط به 

کاهش درخواست شده است با  که برای آن ها معافیت از تعهدات مربوط به  1. اقدامات حمایت داخلی 
ایـن الـزام اساسـی منطبـق خواهنـد بـود که آثار مختل کننده بـر تجارت یا بر تولید نداشـته یا چنین آثاری 
کـه بـرای آن هـا معافیـت درخواسـت  کمتریـن حـد خـود قـرار داشـته باشـند. بنابرایـن تمـام اقداماتـی  در 

یر مبنی بر این که: ک های اساسـی ز می شـود با مال
درآمدهـای  )از جملـه  عمومـی  وجـوه  محـل  از  و  دولتـی  برنامـه  طریـق  از  بحـث  مـورد  حمایـت  )الـف ( 

صرف نظرشـده توسـط دولت( تأمین شـده و شـامل وجوه انتقالی از مصرف کنندگان نخواهد بود؛ و
بر نخواهد داشـت؛ )ب( حمایـت مـورد بحـث اثرات حمایت قیمتی را برای تولیدکنندگان در

یر؛ مطابقت خواهد داشـت. ک ها و ضوابط سیاسـتی خاص مقرر در ز و همچنین با مال

برنامه های خدماتی دولت
2. خدمات عمومی

سیاسـت های واقع در این طبقه شـامل مخارج )یا درآمدهای صرف نظرشـده( مربوط به برنامه هایی اسـت 
بـر داشـته باشـد. ایـن سیاسـت ها شـامل  رزی در کشـاو کـه خدمـات یـا منافعـی را بـرای جامعـه روسـتایی یـا 
کـه در فهرسـت  پرداخـت مسـتقیم بـه تولیدکننـدگان یـا پردازش کننـدگان نخواهـد بـود. چنیـن برنامه هایـی 
ک های کلی مذکور در بند 1 فوق و ضوابط سیاسـتی  ذیـل گنجانـده شـده امـا بـه آن محـدود نمی گردد با مال

خاصی که ذیاًل تعیین شـده اسـت منطبق خواهند بود:
یسـت محیطی، و برنامه هـای  )الـف( تحقیـق، شـامل تحقیـق عمومـی، تحقیـق در رابطـه بـا برنامه هـای ز

تحقیقاتـی مربوط به محصوالت خاص؛
کلی یا مربوط به یک  کنترل آفات و امراض به طور  کنترل آفات و امراض، شامل اقدامات مربوط به  )ب( 

یشـه کنی؛  محصول مشـخص، نظیر نظام های اخطار سـریع، قرنطینه و ر
)ج( خدمات آموزشـی شـامل تسـهیالت آموزش عمومی و تخصصی؛

یجـی و مشـورتی، شـامل تأمیـن وسـایلی بـرای تسـهیل انتقـال اطالعات و نتایـج تحقیق به  )د( خدمـات ترو
تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان؛

بازرسـی محصـوالت خـاص جهـت مقاصـد  و  بازرسـی عمومـی  بازرسـی، شـامل خدمـات  )ه( خدمـات 
بهداشـتی، ایمنی، درجه بندی یا اسـتاندارد کردن؛
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یابی و توسعه ]بازار[ شامل اطالعات بازار، مشورت و توسعه ]بازار[ در رابطه با محصوالت  )و( خدمات بازار
خاص، به اسـتثنای مخارج مربوط به مقاصد نامشـخصی که ممکن اسـت توسـط فروشـندگان جهت 
گیرد، یا منفعت اقتصادی مسـتقیمی را به خریداران منتقل نماید؛ و کاهش قیمت مورد اسـتفاده قرار 
یرسـاختی، شـامل: شـبکه برق رسـانی، جـاده و سـایر راه هـای حمل و نقل، تسـهیالت بازاری  )ز( خدمـات ز
بـه  مربـوط  یرسـاختی  ز و عملیـات  زهکشـی،  و طرح هـای  تسـهیالت عرضـه آب، سـدها  بنـدری،  و 
یسـت محیطی. در تمامـی مـوارد ایـن مخـارج فقـط صـرف تأمیـن یـا سـاخت تأسیسـات  برنامه هـای ز
شـبکه  از  غیـر  باشـد،  یارانـه  مشـمول  کـه  مزرعـه  در  عرضه شـده  تسـهیالت  و  شـد  خواهـد  سـرمایه ای 
گردید. )به عالوه( یارانه های پرداختی برای نهاده ها  عام المنفعه در دسـترس عموم را، شـامل نخواهد 

بر نخواهد گرفت. یـا هزینه هـای عملیاتـی، یا هزینه های ترجیحی برای اسـتفاده کنندگان را در
5

3. ذخیره سـازی عمومی به منظور حفظ امنیت غذایی1
]عبارت اسـت از[ مخارج به عمل آمده )یا درآمدهای صرف نظرشـده( در رابطه با انباشـت و نگهداری 
که جزء الینفک برنامه امنیت غذایی تعیین شده در قوانین ملی را تشکیل می دهد.  ذخایر محصوالت 
ینـه می توانـد کمـک دولـت در ذخیره سـازی خصوصی محصـوالت به عنوان بخشـی از این برنامه  ایـن هز

را شامل شود.
مربوط  غذایی  امنیت  به  صرفًا  که  تعیین شده ای  قبل  از  اهداف  با  ذخایری  چنین  انباشت  و  حجم 
انجام  شفاف  به طور  مالی  لحاظ  از  مصرف،  و  ذخیره سازی  فرایند  داشت.  خواهد  مطابقت  می شود 
که به  کرد و ذخایری  بازار خریداری خواهد  را به قیمت های رایج در  گرفت. دولت مواد غذایی  خواهد 
کمتر از قیمت رایج در بازار داخلی برای محصول مزبور  ری شده اند به قیمتی  گردآو منظور امنیت غذایی 

کیفیت مورد بحث، فروخته نخواهند شد. و 
6

4. کمک هـای غذایی داخلی2
کمک هـای  ]عبـارت اسـت از[ مخـارج به عمل آمـده )یـا درآمدهـای صرف نظرشـده( در رابطـه بـا ارائـه 

غذایـی داخلی بـه بخش هایی از جمعیت محتاج.

5. از لحاظ بند 3 این ضمیمه، برنامه های ذخیره سازی دولتی به منظور حفظ امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه که عملیات 
ک های عینی یا دستورالعمل های رسمًا منتشره انجام می شود، به عالوه برنامه هایی که طبق  مربوط به آن به نحو شفاف و مطابق با مال
آن ذخایر مواد غذایی جهت مقاصد امنیت غذایی به قیمت های تحت کنترل خریداری و فروخته می شود، مطابق با مقررات این 

کلی حمایت به حساب آید. بند تلقی خواهد شد، مشروط  بر آنکه تفاوت میان قیمت خرید و قیمت مرجع خارجی در میزان 
6. از لحاظ بندهای 3 و 4 این ضمیمه، عرضه منظم مواد غذایی با قیمت های مشمول یارانه و با هدف تأمین احتیاجات غذایی 

فقرای شهری و روستایی به قیمت های معقول، مطابق با مقررات این بند تلقی خواهد شد.
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ک هـای دقیقـًا تعریف شـده مرتبـط بـا اهـداف تغذیـه  یافـت کمـک غذایـی بـا توجـه بـه مال صالحیـت در
یـا  افـراد مورد نظـر  بـه  یـل مسـتقیم مـواد غذایـی  بـه شـکل تحو کمک هایـی  تعییـن خواهـد شـد. چنیـن 
یافت کنندگان واجد شـرایط بتوانند مواد غذایی را به قیمت های  که در ردن وسـایلی خواهد بود  فراهم آو
یـداری کننـد. دولـت مـواد غذایـی را بـه قیمت هـای رایـج در بـازار  بـازار یـا قیمت هـای مشـمول یارانـه خر

کمک ]غذایی[ به نحو شـفافی انجام خواهد شـد. یع  کرد و تأمین مالی و توز خریداری خواهد 
5. پرداخت های مسـتقیم به تولیدکنندگان

حمایت به عمل آمده از تولیدکنندگان به وسـیله پرداخت های مسـتقیم )یا درآمدهای صرف نظرشـده، 
از جملـه پرداخـت جنسـی( کـه در مـورد آن معافیـت از تعهـدات مربـوط به کاهش درخواسـت می شـود، 
که  ک های خاص ناظر بر انواع خاص پرداخت مسـتقیم  ک های اساسـی مقرر در بند 1 فوق و مال با مال
رده شـده اسـت منطبـق خواهـد بـود. چنانچـه برای هر نوع پرداخت مسـتقیم  در بندهـای 6 تـا 13 ذیـل آو
موجـود یـا جدیـد به غیـراز آنچـه در بندهـای 6 تا 13 مشخص شـده اسـت معافیت از کاهش درخواسـت 
کلـی  ک هـای  ک هـای )ب( تـا )هــ( مذکـور در بنـد 6 و همچنیـن مال شـود، ایـن نـوع پرداخت هـا بـا مال

تعیین شـده در بند 1 منطبق خواهد بود.
6. حمایت درآمدی مجزاشـده

ک هـای دقیقـًا تعریف شـده ای نظیـر درآمـد،  بـا مال از چنیـن پرداخت هایـی  )الـف( صالحیـت اسـتفاده 
وضعیت شخص به عنوان تولیدکننده یا مالک زمین، استفاده از عامل ]تولید[ یا سطح تولید در یک 

ره پایه ثابت و تعیین شـده، تشـخیص داده خواهد شـد. دو
)ب( میزان چنین پرداخت هایی در هر سال معین به نوع یا حجم تولید )از جمله رأس دام( که تولیدکننده 

کرده اسـت مربوط یا بر آن مبتنی نخواهد بود. ره پایه تعهد  در هر سـال بعد از دو
)ج( میـزان چنیـن پرداخت هایـی در هـر سـال معین بـه قیمت های داخلی یا بین المللـی قابل اعمال در هر 

ره پایه مربوط یا بر آن مبتنی نخواهد بود. تولید تعهدشـده در هر سـال بعد از دو
ره  )د( میـزان چنیـن پرداخت هایـی در هـر سـال معیـن بـه عنـوام تولیـد به کارگرفته شـده در هر سـال بعد از دو

پایـه یـا بر آن مبتنی نخواهد بود.
)هــ( بـه منظـور اسـتفاده از چنین پرداخت هایی، الزامـی برای هیچ تولید ]خاصی[ وجود ندارد.

7. مشـارکت مالی دولت در برنامه های بیمه درآمد و تضمین درآمد
یـان در درآمـد و بـا در نظرگرفتـن درآمدی که  )الـف( صالحیـت اسـتفاده از چنیـن پرداخت هایـی براسـاس ز
یـان وارده[ بیـش از 30 درصـد از متوسـط درآمـد ناخالص، یا  رزی به دسـت می آیـد و ]ز صرفـًا از راه کشـاو
معـادل آن برحسـب درآمـد خالـص )به اسـتثنای هـر گونـه پرداختـی از محـل همـان برنامـه یـا برنامه های 
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ره پنج ساله قبل به استثنای بیشترین و کمترین  ره سه سـاله قبل یا توسـط سـه سـال از دو مشـابه( در دو
که با این وضعیت مواجه شود صالحیت  درآمد باشد، تشخیص داده خواهد شد. هر تولیدکننده ای 

اسـتفاده از پرداخت ها را دارد.
یـان درآمدی تولیدکننده را در سـالی که وی صالحیت  )ب( میـزان ایـن پرداخت هـا کمتـر از 70 درصـد از ز

کرد. کمک ر ادارد، جبران خواهد  اسـتفاده از این 
)ج( میزان چنین پرداخت هایی تنها به درآمد مربوط خواهد بود و به نوع یا حجم تولید )از جمله رأس دام( 
تعهدشـده بـه وسـیله تولیدکننـده، قیمت هـای داخلـی و بین المللـی قابل اعمال در مورد ایـن تولید، یا 

عوامل تولید به کار گرفته شـده مربوط نخواهد شـد.
)د( چنانچـه تولیدکننـده در یـک سـال طبـق ایـن بنـد و بنـد 8 )جبـران بالیـای طبیعـی( از پرداخت هایـی 

یان های تولیدکننده خواهد بود. اسـتفاده کنـد، مجمـوع ایـن پرداخت ها کمتر از 100 درصـد کل ز
8. پرداخت هـای مربـوط بـه جبـران بالیـای طبیعـی )چـه به طـور مسـتقیم یـا بـا مشـارکت مالـی دولـت در 

طرح هـای بیمه محصوالت(
که  کردند  )الف( صالحیت استفاده از چنین پرداخت هایی فقط پس از آنکه مقامات دولتی رسمًا تأیید 
بلیه طبیعی یا مشابه آن )از جمله شیوع امراض، هجوم آفات، حوادث هسته ای و جنگ در قلمروی 
یان تولیدی  عضو مربوطه( حادث شده یا در حال حادث شدن است مطرح خواهد گردید و براساس ز
ره پنج سـاله قبـل  ره سه سـاله قبـل یـا متوسـط سـه سـال از دو کـه بیـش از 30 درصـد متوسـط تولیـد در دو

به اسـتثنای بیشـترین و کمترین تولید باشـد، تشـخیص داده خواهد شد.
)از جملـه  دام  تلف شـدن  درآمـدی،  یان هـای  ز قبـال  در  فقـط  بلیـه  یـک  متعاقـب  پرداخت هـای  )ب( 
پرداخت هـای مرتبـط بـا معالجـه حیوانـات(، ازدسـت رفتن زمیـن یـا سـایر عوامـل تولیـد بـه علـت بلیـه 

طبیعـی مـورد بحث به عمل خواهد آمد.
یان هایـی نخواهـد بـود و الزامـی نسـبت بـه نـوع و مقـدار  ینـه جبـران چنیـن ز )ج( پرداخت هـا بیـش از کل هز

رد یا آن را تعیین نخواهد کرد. تولیـد آتـی بـه وجـود نخواهد آو
یان بیشتر،  )د( پرداخت به عمل آمده در حین حدوث بلیه از سطح مورد لزوم برای جلوگیری یا کاستن از ز

کرد. ز نخواهد  ک )ب( فوق تعیین شـده اسـت تجاو که در مال به نحوی 
)هـ( چنانچه تولیدکننده ای در یک سـال طبق این بند و بند 7 )برنامه های بیمه درآمد و تضمین درآمد( 
یان های تولیدکننده  از پرداخت هایـی برخـوردار شـود، مجمـوع ایـن پرداخت ها کمتر از 100 درصـد کل ز

خواهد بود.
کناره گیری تولیدکننده کمک های تعدیل سـاختاری ارائه شـده از طریق برنامه های   .9
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ک های دقیقًا تعریف شده در برنامه های  )الف ( صالحیت استفاده از چنین پرداخت هایی با رجوع به مال
رزی قابل عرضه به بـازار، یا انتقال  طراحی شـده جهـت تسـهیل کناره گیـری افـراد شـاغل در تولیـد کشـاو

رزی، تشـخیص داده خواهد شـد. آن ها به فعالیت های غیرکشـاو
رزی قابل عرضه به بازار مشروط  یافت کننده از تولید کشاو )ب( پرداخت ها به کناره گیری کلی و دائمی در

خواهد بود.
کنارگذاری منابع کمک های تعدیل سـاختاری ارائه شـده از طریق برنامه های   .10

ک های دقیقًا تعریف شده در برنامه های  )الف( صالحیت استفاده از چنین پرداخت هایی با رجوع به مال
رزی قابـل عرضـه به  طراحی شـده جهـت کنارگـذاری زمیـن یـا سـایر منابـع، از جملـه دام، از تولیـد کشـاو

بازار، تشـخیص داده خواهد شد.
رزی قابـل عرضـه بـه بـازار بـرای حداقل سـه سـال و در  )ب( پرداخت هـا بـه کنارگـذاری زمیـن از تولیـد کشـاو

کشـتار یا واگذاری قطعی و دائمی، مشـروط خواهد بود. مورد دام، به 
رزی قابـل عرضـه بـه بـازار بـه کار  )ج( پرداخت هـا، بـرای زمیـن یـا سـایر منابـع کـه در تولیـد محصـوالت کشـاو

می روند، موارد اسـتفاده جایگزینی را الزامی یا مشـخص نخواهد سـاخت.
)د( پرداخت هـا بـه نـوع یـا مقـدار تولیـد یا قیمت های داخلی یـا بین المللی قابل اعمـال در مورد تولیدی که 

کار تولید تعهد می گردید، مربوط نخواهد شـد. در صورت باقی ماندن زمین یا سـایر منابع در 
11. کمک تعدیل سـاختاری ارائه شـده از طریق کمک های سـرمایه گذاری

ک های دقیقًا تعریف شده در برنامه های  )الف( صالحیت استفاده از چنین پرداخت هایی با رجوع به مال
دولتـی طراحی شـده بـه منظـور تغییـر سـاختار مالی یا فیزیکـی عملیات تولیدکننـده در واکنش به عدم 
مزیت های ساختاری واقعًا ثابت شده تشخیص داده خواهد شد. صالحیت استفاده از این برنامه ها 
رزی  همچنیـن می توانـد بـر برنامـه دولتـی دقیقـًا تعریف شـده بـرای خصوصی سـازی مجـدد زمین کشـاو

مبتنی باشد.
)ب( میـزان ایـن پرداخت هـا در هـر سـال معیـن، بـر نـوع یـا حجـم تولیـد )از جملـه رأس دام( تعهدشـده بـه 
یر مقرر شـده اسـت مربوط  ک)هـ( ز ره پایه به غیراز آنچه در مال وسـیله تولیدکننده در هر سـال بعد از دو

یـا بـر آن مبتنی نخواهد بود.
)ج( میـزان ایـن پرداخت هـا در هـر سـال معیـن، بـه قیمت هـای داخلـی یـا بین المللـی قابـل اعمـال در مـورد 

ره پایه مربوط یا بر آن مبتنی نخواهد بود. تولید تعهدشـده در هر سـال بعد از دو
ره زمانـی الزم بـرای انجـام سـرمایه گذاری ای که ایـن پرداخت ها در ارتباط با  )د( ایـن پرداخت هـا فقـط در دو

آن صـورت می گیـرد به عمل خواهد آمد.
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یافت کننـدگان اجبـاری یا به هر  رزی توسـط در )هـ(بـه وسـیله ایـن پرداخت هـا، تولیـد هیـچ محصول کشـاو
یافت کننـدگان را ملزم سـاخت محصول خاصـی را تولید  طریـق تعییـن نخواهـد شـد و فقـط می تـوان در

نکنند.
)و( ایـن پرداخت هـا محـدود به میزان الزم برای جبران عدم مزیت سـاختاری خواهد بود.

یسـت محیطی 12. پرداخت طبق برنامه های ز
کـه بخشـی از برنامـه دقیقـًا تعریف شـده  )الـف( صالحیـت اسـتفاده از چنیـن پرداخت هایـی، در صورتـی 
یسـت محیطی یا حفاظتی دولت باشـد تشـخیص داده خواهد شـد، و به تحقق شـرایط خاص برنامه  ز

دولتی از جمله شـرایط مرتبط با روش های تولید یا نهاده ها، بسـتگی خواهد داشـت.
یان درآمدی ناشـی از اجرای برنامه دولـت محدود خواهد  )ب( میـزان پرداخـت، بـه هزینه هـای اضافـی یـا ز

بود.
13. پرداخـت در چارچـوب برنامه های کمک منطقه ای

)الف ( فقط تولیدکنندگان واقع در منطقه دارای عدم مزیت، صالحیت استفاده از چنین پرداخت هایی 
را دارنـد. هـر کـدام از ایـن مناطـق بایـد به صـورت یـک ناحیـه جغرافیایـی دارای مرز دقیقـًا معین و دارای 
کـه در  ک هـای بی طرفانـه و عینـی،  مشـخصات اقتصـادی و اداری قابـل تعریـف بـوده و بـر مبنـای مال
که مشـکالت منطقه وضیعتی موقتی  قانون یا مقررات به صراحت قید شـده و نشـان دهنده این اسـت 

نیسـت، به عنوان منطقه دارای عدم مزیت تلقی شـوند.
)ب( میـزان چنیـن پرداخت هایـی در هـر سـال معیـن، بـه نوع یا حجـم تولید )از جمله راس دام( تعهدشـده 
ره پایه، مربوط یا بر آن مبتنی نخواهد بود مگر آنکه به منظور  به وسیله تولیدکننده در هر سال بعد از دو

کاهش آن تولید پرداخت شـود.
)ج( میزان این پرداخت ها در هر سال معین به قیمت های داخلی یا بین المللی قابل اعمال در مورد 

ره پایه، مربوط یا بر آن مبتنی نخواهد بود. تولید تعهدشده در هر سال بعد از دو
)د( پرداخت ها فقط شامل حال تولیدکنندگان واقع در منطقه واجدشرایط خواهد بود، اما در داخل 

گرفت. چنین مناطقی عمومًا در دسترس تمامی تولیدکنندگان قرار خواهد 
که به عوامل تولید مربوط شـوند، از یک حد آسـتانه ای اسـتفاده از عامل مربوط  )هـ( پرداخت ها در صورتی 

بـه بعد، بـه نرخی کاهنده به عمل خواهد آمد.
مذکور  منطقه  در  زری  کشاو تولید  تعهد  از  ناشی  درآمد  یان  ز یا  اضافی  هزینه های  به  پرداخت ها  )و( 

محدود خواهد بود.
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ضمیمه 3
کلی حمایت حمایت داخلی: محاسـبه میزان 

رزی کـه از حمایت قیمتی  1. بـا رعایـت مقـررات مـاده 6، میـزان کلی حمایت، برای هر محصول پایه کشـاو
که از تعهدات مربوط به کاهش معاف  بازار، پرداخت های مستقیم معاف نشده یا هر نوع یارانه دیگری 
نشـده اسـت )سـایر سیاسـت های معاف نشـده( برخـوردار می گـردد، بـر مبنای مشـخص کردن محصول 
که بدون مشخص کردن محصول به عمل می آید جمع  محاسبه خواهد شد. ارزش پولی حمایت هایی 

زده می شـوند تا یک میزان کلی حمایت بدون مشـخص کردن محصول به دسـت آید.
2. یارانه هـای مذکـور در بنـد 1 شـامل مخـارج بودجـه ای و درآمدهـای صرف نظرشـده دولـت یـا عامـالن آن 

خواهد بود.
3. حمایت در سـطح ملی و در سـطح پایین تر از ملی هر دو به حسـاب خواهد آمد.

کسـر  کلـی حمایـت  رزی پرداختـی تولیدکننـدگان از میـزان  کشـاو یـژه  4. مالیات هـا یـا حق الزحمه هـای و
خواهدشد.

ره پایـه محاسـبه می شـود، سـطح پایـه بـرای اجـرای تعهـد  یـر بـرای دو کـه بـه شـرح ز کلـی حمایتـی  5. میـزان 
کاهش داخلی را تشـکیل می دهد. مربوط به 

رزی میزان کلی حمایت خاص ]آن محصول[ که ارزش کلی آن برحسـب  6. بـرای هـر محصـول پایـه کشـاو
پول بیان می شـود مشـخص خواهد شد.

رزی مربوطه که تا حـد ممکن به مرحله نخسـتین فروش  7. میـزان کلـی حمایـت بـرای محصـول پایـه کشـاو
رزی پیش بینی شده  آن نزدیک باشـد محاسـبه خواهد گردید. اقداماتی که برای پردازش کنندگان کشـاو

رزی باشـد در محاسـبه منظور خواهد شـد. تا آن حد که به نفع تولیدکننده محصول پایه کشـاو
بـا قیمـت  از تفـاوت میـان قیمـت مرجـع ثابـت خارجـی  بـازار  بـازار: حمایـت قیمتـی  8. حمایـت قیمتـی 
تعیین شـده ضربدر مقدار تولیدی که قیمت تعیین شـده برای آن انتخاب شـده اسـت به دست می آید. 
یـا  یـد  هزینه هـای خر نظیـر  تفـاوت  ایـن  بـرای حفـظ  بودجـه ای  پرداخت هـای  کلـی حمایـت  میـزان  در 

انبارکردن، منظور نخواهد شـد.
9. قیمـت مرجـع ثابـت خارجـی بـر سـال های 1986 تـا 1988 مبتنی و به طور کلی متوسـط قیمـت واحد فوب 
برای محصول پایه کشاورزی مورد بحث در یک کشور صادرکننده خالص آن محصول و متوسط قیمت 
واحد سیف برای محصول پایه کشاورزی مورد بحث در یک کشور واردکننده خالص آن محصول در دوره 

پایه خواهد بود. قیمت مرجع ثابت را می توان در صورت ضرورت براساس تفاوت کیفیت تعدیل نمود.
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10. پرداخت های مستقیم معاف نشده: پرداخت های مستقیم معاف نشده که به یک تفاوت قیمت وابسته 
اسـت از تفـاوت میـان قیمـت مرجـع ثابت و قیمت تعیین شـده برای محصول ضربـدر مقداری تولیدی 
که قیمت تعیین شده برای آن انتخاب شده، یا با استفاده از مخارج بودجه ای، محاسبه خواهد شد.

11. قیمـت مرجـع ثابـت بـر سـال های 1986 تـا 1988 مبتنـی و به طور کلی به عنوان قیمـت واقعی در تعیین 
گرفت. نرخ های پرداخت مورد اسـتفاده قرار خواهد 

12. پرداخت هـای مسـتقیم معاف نشـده کـه بـر عواملـی غیر از قیمت مبتنی هسـتند، با اسـتفاده از مخارج 
بودجه ای اندازه گیری خواهند شـد.

13. سـایر اقدامـات معاف نشـده، شـامل یارانـه نهاده هـا و سـایر اقدامـات نظیـر اقداماتـی کـه جهـت کاهـش 
یابـی به عمـل می آیـد خواهـد بـود: ارزش چنیـن اقداماتـی بـا اسـتفاده از مخـارج بودجـه ای  ینـه بازار هز
کامل یارانه مورد  که استفاده از مخارج بودجه ای منعکس کننده میزان  دولت اندازه گیری یا در صورتی 
کاال یا خدمت مشـمول یارانه و یک قیمت  بحث نباشـد، مبنای محاسـبه یارانه، تفاوت میان قیمت 

کاال یا خدمت خواهد بود. کاال یا خدمت مشـابه، ضربدر مقدار  شـاخص بازار برای 

ضمیمه 4

حمایت داخلی: محاسـبه میزان هم ارز حمایت
که برای آن  رزی  کشاو 1. با رعایت مقررات ماده 6، میزان هم ارز حمایت، در رابطه با تمام محصوالت پایه 
حمایـت قیمتـی بـازار به نحـو تعریف شـده در ضمیمـه 3 وجـود داشـته اما برای آن محاسـبه اجـزاء میزان 
تی سـطح پایه برای اجرای  کلی حمایت امکان پذیر نباشـد، محاسـبه خواهد شـد. برای چنین محصوال
تعهـدات مربـوط بـه کاهـش حمایـت داخلـی، مرکب از جزء حمایـت قیمتی بازار برحسـب میزان هم ارز 
یر مشخص شـده به عالوه هر گونه پرداخت های مسـتقیم معاف نشـده و دیگر  حمایـت کـه طبـق بنـد 2 ز
یابی می شـود، خواهد بود. حمایت در سـطح ملی  یر ارز که به نحو مقرر در بند 3 ز حمایت معاف نشـده 

و در سـطح پایین تر از ملی هر دو به حسـاب خواهند آمد.
که تا حد ممکن به مرحله  رزی  کشاو 2. میزان هم ارز حمایت مذکور در بند 1 برای تمامی محصوالت پایه 
نخستین فروش آن نزدیک بوده و از حمایت قیمتی بازار برخوردار بوده و برای آن محاسبه جزء حمایت 
کلی حمایت غیرممکن باشد بر مبنای مشخص کردن محصول محاسبه خواهد  قیمتی بازار در میزان 
رزی میزان هم ارز حمایت قیمتی بازار، با اسـتفاده از قیمت های  کشـاو شـد. برای این محصوالت پایه 
کـه ایـن قیمـت بـرای آن انتخـاب شـده و در صـورت غیرعملی بـودن بـر  تعیین شـده و مقـدار محصولـی 

مبنـای مخـارج بودجـه ای به عمل آمده برای حفظ قیمت تولیدکننده، تعیین خواهد شـد.
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که به بند 1 مربوط می گردند از پرداخت های مستقیم معاف نشده  رزی  کشاو 3. چنانچه محصوالت پایه 
کنند، مبنای  کاهش معاف نشده است استفاده  که از تعهد  یا از هر یارانه دیگر به محصولی مشخص 
میـزان هـم ارز حمایـت مربـوط بـه ایـن اقدامـات همـان محاسـباتی خواهد بود کـه برای اجزاء میـزان کلی 

حمایـت )تعیین شـده در بنـد 10 تـا 13 ضمیمه 3( انجام خواهد گرفت.
کـه تـا  رزی مربوطـه  کشـاو 4. میـزان هـم ارز حمایـت بـر مبنـای مقـدار یارانـه پرداخت شـده بـه محصـول پایـه 
بـرای  کـه  اقداماتـی  شـد.  خواهـد  محاسـبه  باشـد  نزدیـک  آن  فـروش  نخسـتین  مرحلـه  بـه  ممکـن  حـد 
پایـه  محصـوالت  تولیدکننـدگان  به نفـع  کـه  حـد  آن  تـا  پیش بینی شـده  رزی  کشـاو پردازش کننـدگان 
رزی پرداختی  یژه کشاو رزی باشد در محاسبه منظور خواهد شد. مالیات ها یا حق الزحمه های و کشاو

تولیدکننـدگان، میـزان هـم ارز حمایـت را به همان میزان کاهش خواهند داد.

ضمیمه 5
رفتـار ویـژه در خصوص بند 2 ماده 4

بخش )الف(
رزی یـا  1. پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، در مـورد هـر محصـول اولیـه کشـاو
محصـوالت کارشـده یـا آماده شـده حاصـل از آن )محصـوالت مشخص شـده( کـه در رابطـه با آن شـرایط 
یـر رعایـت شـده باشـد، مقـررات بنـد 2 مـاده 4 اعمـال نخواهـد شـد )این عـدم اعمال پس از ایـن »رفتار  ز

یژه« نامیده می شود(: و
ره پایـه  کمتـر از 3 درصـد مصـرف داخلـی مربوطـه در دو )الـف ( واردات محصـوالت مشخص شـده شـامل 

ره پایه( باشـد؛ 1988 -1986 )دو
ره پایه یارانه صادراتی پرداخت نشـده باشـد؛ )ب( برای محصوالت مشخص شـده از آغاز دو

رزی اعمال شـده باشـد؛ )ج( اقدامات مؤثر محدودکننده تولید در مورد محصول اولیه کشـاو
)د( ایـن محصـوالت بـا عالمـت" ST-Annex 5" در بخـش I-B از قسـمت I جـدول یک عضـو که ضمیمه 
کـه منعکس کننـده عوامـل غیرتجاری  یژه  کـش اسـت، به عنـوان محصـوالت مشـمول رفتـار و پروتـکل مرا

یسـت اسـت مشـخص می شـوند؛ و نظیر امنیت غذایی و حفاظت از محیط ز
از   I-B کـه در بخـش  به نحـوی  )هــ( فرصت هـای دسترسـی حداقـل در مـورد محصـوالت مشخص شـده 
قسـمت I جـدول عضـو مزبـور ذکـر شـده برابـر 4 درصـد مصـرف داخلـی »محصـوالت مشخص شـده« در 
ره اجـرا سـاالنه بـه مأخـذ 0/8  ره اجراسـت و بعـد از آن بـرای باقیمانـده دو ره پایـه از آغـاز سـال اول دو دو

ره پایه افزوده می گردد. درصـد از مصـرف داخلـی مربوطه در دو
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یـژه در خصوص محصوالت مشخص شـده را با  ره اجـرا یـک عضـو می توانـد رفتار و 2. در آغـاز هـر سـال از دو
اجـراق مقـررات بنـد 6 ذیـل متوقف کنـد. در چنین موردی عضو مربوطه فرصت های دسترسـی حداقل 
ر پایـه بـه  کـرد و فرصت هـای دسترسـی حداقـل را بـرای باقیمانـده دو موجـود در آن زمـان را حفـظ خواهـد 
ره پایـه اضافـه می کنـد. از آن بـه بعـد سـطح  مأخـذ سـاالنه 0/4 درصـد از مصـرف داخلـی مربوطـه در دو
کـه بـا اسـتفاده از ایـن فرمـول به دسـت می آیـد در  ره اجـرا  فرصت هـای دسترسـی حداقـل در سـال آخـر دو

جدول عضو مربوط حفظ خواهد شـد.
ره اجرا،  یژه مذکـور در بند 1 بعد از پایـان دو کـره ای در خصـوص مسـئله امـکان ادامـه رفتـار و 3. هـر گونـه مذا
ره اجـرا ]پیـش از پایـان آن[ و به عنـوان بخشـی از مذکـرات مشخص شـده در مـاده  در چارچـوب زمانـی دو

20 این موافقت نامه و با محسـوب نمودن امور غیرتجاری تکمیل خواهد شـد.
یـژه را همچنـان  کـه یـک عضـو بتوانـد رفتـار و کـره مـورد اشـاره در بنـد 3 موافقـت شـود  گـر در نتیجـه مذا 4. ا
کـره تعییـن می شـود اعطـا  کـه در ایـن مذا اعمـال کنـد، چنیـن عضـوی امتیـازات اضافـی و قابل قبولـی را 

خواهد نمود.
ره اجـرا ادامـه نیابـد، عضـو مربوطـه مقـررات بند 6 را بـه مرحله  یـژه در انتهـای دو 5. چنانچـه قـرار شـد رفتـار و
ره اجـرا، فرصت هـای دسترسـی حداقـل بـرای  اجـرا خواهـد گذاشـت. در چنیـن مـوردی بعـد از پایـان دو
ره پایـه مذکـور در جـدول  محصـوالت مشخص شـده، در سـطح 8 درصـد مصـرف داخلـی مربوطـه در دو

عضو مربوطه حفظ خواهد شـد.
6. اقدامـات مـرزی مربـوط بـه محصـوالت مشخص شـده به غیـراز حقـوق و عـوارض گمرکـی معمولـی آن هـا، 
یـژه متوقـف می شـود، مشـمول مقـررات بنـد 2 مـاده 4 خواهنـد بـود. چنیـن  کـه در آن رفتـار و از آغـاز سـالی 
گردیده و از آغاز  محصوالتی مشمول حقوق گمرکی معمولی می شوند که در جدول عضو مربوطه تثبیت 
یـژه بـه بعـد، به نرخـی که پس از کاهش حداقـل 15 درصد در طـول دوره اجرا به صورت  سـال توقـف رفتـار و
اقساط مساوی ساالنه به دست آمده باشد، اعمال خواهد شد. این حقوق بر مبنای معادل های تعرفه ای 

پیوست این ضمیمه محاسبه می گردد برقرار خواهد شد. که مطابق دستورالعمل های مصرح در

بخش )ب(
7. همچنین مقررات بند 2 ماده 4 بعد از الزم االجراشدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، در مورد هر 
یم غذایی سـنتی یک کشـور در حال توسـعه عضو کاالی مسـلط بوده  که در رژ رزی  محصول اولیه کشـاو
کـه در مـورد محصـوالت  و در رابطـه بـا آن عـالوه بـر شـرایط مشخص شـده در شـق )الـف( تـا )د( از بنـد 1 

یر نیز رعایت شـده باشـد اعمال نخواهندشـد: برد دارند شـرایط ز مربوطه کار
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)الـف(  فرصت هـای دسترسـی حداقـل در خصـوص محصـوالت مربوطـه مشخص شـده در بخـش I-B از 
ره اجـرا، برابـر بـا یـک درصد از  قسـمت I جـدول کشـور در حال توسـعه عضـو ذی ربـط در آغـاز سـال اول دو
ره پایه محصوالت مربوطه بوده و به صورت اقسـاط مسـاوی سـاالنه، به 2 درصد از  مصرف داخلی در دو
ره اجرا،  ره اجرا افزایش می یابد. از آغاز سال ششم دو ره پایه در آغاز سال پنجم دو مصرف داخلی در دو
ره پایه  فرصت های دسترسـی حداقل در مورد محصوالت مربوطه برابر 2 درصد از مصرف داخلی در دو
ره پایه تا آغاز سال  که به صورت اقساط مساوی ساالنه، به 4 درصد از مصرف داخلی در دو خواهد بود 
کـه از این فرمول  دهـم افزایـش می یابـد. از آن بـه بعـد سـطح فرصت های دسترسـی حداقل در سـال دهم 

به دسـت می آید در جدول کشـور در حال توسـعه عضو مربوطه حفظ خواهد شـد؛
)ب( برای سـایر محصوالت تحت پوشـش این موافقت نامه، فرصت های دسترسـی مناسب به بازار تأمین 

خواهد شد.
یـژه تعیین شـده در بنـد 7 بعـد از پایان سـال  کـره ای در خصـوص مسـئله امـکان ادامـه رفتـار و 8. هـر گونـه مذا
ره اجـرا، شـروع و تکمیـل خواهـد  ره اجـرا، در چارچـوب زمانـی سـال دهـم از آغـاز دو دهـم از سـال شـروع دو

شد.
یـژه را اعمال کند،  کـره مـورد اشـاره در بنـد 8 موافقـت شـود کـه یـک عضـو بتواند رفتـار و گـر در نتیجـه مذا 9. ا

کره تعیین می شـود اعطا خواهد نمود. چنیـن عضـوی امتیـازات اضافـی و قابل قبولـی را که در این مذا
ره اجـرا ادامـه نیابـد،  یـژه مقـرر در بنـد 7، بعـد از سـال دهـم از آغـاز دو کـه قـرار شـد رفتـار و 10. در صورتـی 
محصوالت مربوطه مشمول حقوق و عوارض گمرکی معمولی خواهند بود که بر مبنای معادل تعرفه ای 
پیوست این ضمیمه، برقرار شده و در جدول عضو  محاسبه شده مطابق با دستورالعمل های مصرح در
یژه و متفاوت متخذه  مربوطه تثبیت می شوند. در سایر موارد اعمال مقررات بند 6، متناسب با رفتار و

کشـور در حال توسـعه عضو به موجب این موافقت نامه تعدیل می گردد. در قبال 

پیوست ضمیمه 5
راهنمای محاسبه معادل های تعرفه ای

برای مقاصد ویژه مشخص شده در بندهای 6 و 10 ضمیمه 5
1. محاسـبه معادل هـای تعرفـه ای خـواه برحسـب نرخ هـای ارزش یـا واحـد ]کاال[ با اسـتفاده از تفاوت واقعی 
گرفـت. داده هـای مـورد اسـتفاده  میـان قیمت هـای داخلـی و خارجـی و بـه روش شـفاف انجـام خواهـد 

مربوط به سـال 1986 تا 1988 خواهد بود. معادل های تعرفه ای: 
)الف ( اساسـًا در سـطح شـماره های چهاررقمی نظام هماهنگ شـده تعیین خواهد شد؛
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)ب( در صورت اقتضا در سطح شماره های شش رقمی یا در سطح جزئی تر از نظام هماهنگ شده تعیین 
خواهند شد؛

خـاص  تعرفـه ای  )معادل هـای(  معـادل  ضرب کـردن  بـا  آماده شـده،  یـا  و  کارشـده  محصـوالت  بـرای  )ج( 
رزی اولیـه در نسـبت )نسـبت های( محصـول )محصـوالت( اولیه  بـرای محصـول )محصـوالت( کشـاو
کارشـده و یا آماده شـده، برحسـب ارزش یا برحسـب ترکیب فیزیکی آن ها هر  رزی در محصوالت  کشـاو
کـه در حال حاضـر  گونـه اجـزاء اضافـی  ردن هـر  کـه مقتضـی باشـد، و در صـورت لـزوم، به حسـاب آو کـدام 

بـرای صنعـت حمایت ایجاد می کند، تعیین خواهند شـد.
کشـور واردکننـده  بـرای  2. قیمت هـای خارجـی به طورکلـی متوسـط واقعـی ارزش واحـد برحسـب سـیف 
نباشـد  مقتضـی  یـا  نداشـته  وجـود  سـیف  برحسـب  واحـد  ارزش  متوسـط  کـه  در صورتـی  بـود،  خواهـد 

قیمت های خارجی:
)الف ( برابر متوسـط مناسـبی از ارزش واحد برحسـب سـیف در یک کشـور نزدیک است؛ یا

)ب( بـا اسـتفاده از متوسـط ارزش واحـد فـوِب )یـک( صادرکننـده )صادرکننـدگان( عمـده مناسـب و بـا 
ینـه بیمـه، کرایـه و سـایر هزینه هـای مربـوط بـه آن تـا کشـور واردکننـده، تعدیـل  اضافه نمـودن تخمینـی هز

خواهد شد.
ره مربوط به  کلی قیمت های خارجی با استفاده از نرخ ارز متوسط ساالنه در بازار برای همان دو 3. به طور 

قیمت ها، به پول داخلی تبدیل خواهد شـد.
کم بر بازار داخلی اسـت و در صورت نبود داده های  کلی قیمت عمده فروشـی حا 4. قیمت داخلی به طور 

ردی از آن خواهد بود. کافـی، برآو
کیفیـت و نـوع ]کاال[ و  5. در صـورت لـزوم معادل هـای تعرفـه ای اولیـه می توانـد بـا لحاظ کـردن تفاوت هـا و 

اعمال ضرایب مناسـب تعدیل یابد.
6. در صورتـی کـه معـادل تعرفـه ای حاصـل از ایـن دسـتورالعمل ها منفـی یـا پایین تـر از نرخ هـای تثبیت شـده 
مبنـای  بـر  یـا  جـاری  تثبیت شـده  نـرخ  محـدوده  در  می تـوان  را  اولیـه  تعرفـه ای  معـادل  باشـد،  جـاری 

پیشـنهادهای ملی برای آن محصول تعیین نمود.
گیرد، عضو  که تعدیلی در سطح یک معادل تعرفه ای حاصل از این دستورالعمل ها صورت  7. در صورتی 
کره پیرامون راه حل های  مربوطه به مجرد درخواست، فرصت کاملی جهت انجام مشورت با هدف مذا

مناسـب، اعطاء خواهد نمود.
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اعضا،
بـا تأییـد مجـدد ایـن نکتـه کـه هیچ عضوی را نبایـد از اتخاذ یا اجرای اقدامات الزم برای حفاظت از حیات 
کـرد به این شـرط که اقدامـات مزبور بـه طریقی اعمال نشـود که در  یـا بهداشـت انسـان، حیـوان یـا گیـاه منـع 
رده  کم بودن شـرایط مشـابه وسـیله تبعیض دلخواهانه یا غیرقابل توجیه میان اعضا را به وجود آو صورت حا

یـا محدودیتـی پنهان بـر تجارت بین الملل ایجاد کند؛
تمامی  در  گیاهی  بهداشت  وضعیت  و  حیوانی  بهداشت  انسانی،  بهداشت  بهبود  به  تمایل  با 

]کشورهای[ عضو؛
گیاهی اغلب بر مبنای موافقت نامه ها یا پروتکل های  با توجه به اینکه اقدامات بهداشتی و بهداشت 

دوجانبه اعمال می شود؛
با تمایل به ایجاد چارچوبی چندجانبه متشکل از قواعد و نظاماتی برای راهنمایی در خصوص ارائه، 
بر  گیاهی به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی آن ها  اتخاذ و اجرای اقدامات بهداشتی و بهداشت 

تجارت؛
این  بین المللی می توانند در  و توصیه های  که استانداردها، دستورالعمل ها  کمک مهمی  با تصدیق 

کنند؛ خصوص ارائه 
گیاهی هماهنگ میان اعضا بر مبنای  با تمایل به افزایش استفاده از اقدامات بهداشتی و بهداشت 
از جمله  مربوط  بین المللی  سازمان های  توسط  ارائه شده  توصیه های  و  دستورالعمل ها  استانداردها، 
سازمان های  و  دامی،  گیر  وا بیماری های  بین المللی  دفتر  تغذیه،  قوانین  مجموعه  تنظیم  کمیسیون 
گیاه فعالیت می کنند، بدون  کنوانسیون بین المللی حفظ  که در چارچوب  بین المللی و منطقه ای مربوط 

گیاه خود؛ الزام اعضا به تغییر سطح مناسب حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و 
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کشورهای در حال توسعه عضو ممکن است در رعایت ضوابط بهداشتی یا بهداشت  با تصدیق اینکه 
ضوابط  اعمال  و  تنظیم  در  همچنین  و  بازارها  به  دسترسی  در  در نتیجه  و  واردکننده  اعضای  گیاهی 
در  آن ها  به  کمک  به  تمایل  با  و  شوند،  مشکل  دچار  خود  قلمروی  در  گیاهی  بهداشت  و  بهداشتی 

تالش های شان در این زمینه؛
اقدامات  از  استفاده  به  که   1994 گات  مقررات  اعمال  برای  قواعدی  تنظیم  به  تمایل  با  بنابراین 

یژه مقررات بند )ب( ماده 20 مربوط می گردد؛1 گیاهی، به و بهداشتی و بهداشت 
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

ماده 1
مقررات عمومی

1. ایـن موافقت نامـه در مـورد تمـام اقدامات بهداشـتی و بهداشـت گیاهی اعمال می شـود که ممکن اسـت 
به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم تجـارت بین المللـی را تحت تأثیـر قـرار دهنـد. ایـن اقدامـات مطابـق بـا 

مقررات این موافقت نامه تنظیم و اعمال خواهد شـد.
یف ارائه شـده در ضمیمه )الف( به کار خواهد رفت. 2. از لحـاظ ایـن موافقت نامـه تعار

3. ضمیمه ها جزء الینفک این موافقت نامه هسـتند.
4. در خصوص اقداماتی که تحت شمول موافقت نامه حاضر قرار نمی گیرند، هیچ چیز در این موافقت نامه 

تأثیـری بـر حقـوق اعضا در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت نخواهد داشـت.

ماده 2
حقوق و تعهدات اساسی

1. اعضا حق دارند اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی الزم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، 
کنند مشـروط  بر آنکه اقدامات مزبور با مقررات این موافقت نامه مغایر نباشـد. گیاه را اعمال  حیوان یا 

کـرد به اسـتثنای آنچـه در بنـد 7 مـاده 5 مقررشـده اقـدام بهداشـتی و بهداشـت  2. اعضـا تضمیـن خواهنـد 
گیـاه اعمـال شـود، بـر  گیاهـی فقـط در حـد الزم بـرای حفاظـت از حیـات یـا بهداشـت انسـان، حیـوان یـا 

کافی حفظ نشـود. اصول علمی مبتنی باشـد و بدون دالیل علمی 
کـم باشـد، و از جملـه میـان  کـه وضعیـت مشـابه یـا یکسـان حا کـرد در شـرایطی  3. اعضـا تضمیـن خواهنـد 

1. در این موافقت نامه ارجاع به بند )ب( ماده 20 شامل ارجاع به صدر این ماده نیز می شود.
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قلمـروی خودشـان و قلمـروی سـایر اعضـا تبعیضـی دلخواهانـه یـا غیرقابل توجیه ایجاد نشـود، اقدامات 
تجـارت  در  پنهـان  کـه محدودیتـی  اعمـال شـود  بـه طریقـی  نبایـد  گیاهی شـان  بهداشـت  و  بهداشـتی 

بین الملـل ایجاد کند.
که با مقررات مربوط در این موافقت نامه انطباق داشـته باشـد،  4. اقدامات بهداشـتی یا بهداشـت گیاهی 
بـا تعهـدات اعضـا طبـق مقـررات گات 1994 کـه بـه اسـتفاده از اقدامـات بهداشـتی و بهداشـت گیاهی 

مربوط می گردد، به خصوص مقررات بند )ب( ماده 20، منطبق دانسـته خواهد شـد.

ماده 3
هماهنگی

گسـترده تر، اعضـا  گیاهـی بـر مبنایـی هرچـه  1. بـرای ایجـاد هماهنگـی در اقدامـات بهداشـتی و بهداشـت 
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی خود را بر استانداردها، دستورالعمل ها یا توصیه های بین المللی 
کـرد مگـر آنکـه در ایـن موافقت نامـه و به خصـوص در بنـد 3 به نحـو دیگـری مقـرر  موجـود مبتنـی خواهنـد 

شده باشد.
2. اقدامـات بهداشـتی یـا بهداشـت گیاهـی که بـا اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یا توصیه هـای بین المللی 
انطبـاق داشـته باشـد چنیـن تلقـی خواهـد شـد کـه بـرای حفاظـت از حیات یا بهداشـت انسـان، حیوان 
یـا گیـاه الزم بـوده و فـرض ایـن خواهـد بود که با مقررات مربوط در ایـن موافقت نامه و گات 1994 انطباق 

دارند.
3. اعضا ممکن است اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی ای را ارائه یا حفظ کنند که به سطح حفاظت 
تـری در قیـاس بـا اقدامـات مبتنی بر اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یا  بهداشـتی یـا بهداشـت گیاهـی باال
توصیه های بین المللی منجر شـود مشـروط  بر اینکه توجیه علمی وجود داشـته باشـد یا با توجه به سـطح 
 1

گیاهی، یک عضو آن را طبق مقررات مربوط به بندهای 1 تا 8 ماده 25 حفاظت بهداشتی و بهداشت 
مناسب تشخیص دهد. علی رغم این، تمام اقداماتی که به سطحی از حفاظت بهداشتی یا بهداشت 
کـه بـا آنچـه به اتـکا بـه اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یـا توصیه هـای بین المللی قابل  گیاهـی منجـر شـود 

حصول اسـت متفاوت باشـد با هر مقرره دیگر این موافقت نامه مغایر نخواهد بود.

یابی اطالعات علمی موجود مطابق  که یک عضو بر مبنای بررسی و ارز 2. از لحاظ بند 3 ماده 3، در صورتی توجیه علمی وجود دارد 
که استانداردها، دستورالعمل ها یا توصیه های بین المللی مربوطه برای رسیدن به  با مقررات مرتبط این موافقت نامه، تشخیص دهد 

کافی نیست. گیاهی مورد نظر آن عضو  سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        180

4. اعضـا بـه منظـور توسـعه و بررسـی ادواری اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها و توصیه هـا در خصـوص تمامی 
و  مربـوط  بین المللـی  گیاهـی در چارچـوب سـازمان های  بهداشـت  و  بهداشـتی  اقدامـات  جنبه هـای 
ارکان فرعـی آن هـا به خصـوص کمیسـیون تنظیـم مجموعه قوانیـن تغذیه، دفتـر بین المللی بیماری های 
گیـر دامـی و سـازمان های بین المللـی و منطقـه ای کـه در چارچـوب کنوانسـیون بین المللی حفظ گیاه  وا

فعالیـت می کننـد در محدوده امکانات خود مشـارکت کامل خواهند کرد.
5. کمیتـه اقدامـات بهداشـتی و بهداشـت گیاهـی مقـرر در بندهـای 1 و 4 ماده 12 )که در ایـن موافقت نامه 
یـه ای را بـرای نظـارت بـر فراینـد هماهنگـی بین المللـی ایجـاد و  به عنـوان »کمیتـه« خوانـده می شـود( رو

تالش هـا در ایـن زمینـه را با سـازمان های بین المللی مربوط هماهنگ خواهد کرد.

ماده 4
معادل بودن

کـه بـا اقداماتـش  1. اعضـا، در صورتـی کـه عضـو صادرکننـده به طـور عینـی بـه عضـو واردکننـده ثابـت نمایـد 
گیاهـی عضـو واردکننـده را تأمیـن می کنـد، اقدامـات  سـطح مناسـب حفاظـت بهداشـتی یـا بهداشـت 
گر این اقدامات  کرد، حتی ا گیاهی سـایر اعضا را به عنوان معادل قبول خواهند  بهداشـتی یا بهداشـت 
بـا اقدامـات خودشـان یـا اقدامـات مـورد اسـتفاده سـایر اعضـا کـه محصـول مشـابهی را معاملـه می کننـد 
متفـاوت باشـد. بـه ایـن منظـور، به مجرد درخواسـت به عضـو واردکننده اجازه دسترسـی معقولی جهت 

یه های مربوط اعطا خواهد شـد. بازرسـی، آزمایش یا سـایر رو
تأییـد  بـرای  یـا چندجانبـه  بـه موافقت نامه هـای دو  بـا هـدف دسـتیابی  بـه مجـرد درخواسـت،  2. اعضـا، 

معادل بودن اقدامات مشـخص بهداشـتی یا بهداشـت گیاهی، به مشـورت خواهند پرداخت.

ماده 5
گیاهی ارزیابی خطر و تعیین سطح مناسب اقدامات بهداشتی یا بهداشت 

یابی خطرات که توسط سازمان های بین المللی  1. اعضا تضمین خواهند کرد با در نظرگرفتن روش های ارز
یابی متناسب با اوضاع و احوال  گیاهی شان بر ارز مربوط به وجود آمده اقدامات بهداشتی یا بهداشت 

گیاه مبتنی باشـد. از خطرات تهدیدکننده حیات یا بهداشـت انسـان، حیوان یا 
روش هـای  مربـوط،  ری  فـراو و  تولیـد  روش هـای  موجـود،  علمـی  شـواهد  اعضـا  خطـرات،  یابـی  ارز در   .2
بازرسـی، نمونه برداری و آزمایش مربوط، شـیوع بیماری یا آفت به خصوص، وجود نواحی عاری از آفت 

گرفت. یسـت محیطی و قرنطینه یا رفتار دیگر را در نظر خواهند  یسـت بومی و ز و بیماری، شـرایط ز
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گیاه و تعیین اقدام قابل اعمال برای دسـتیابی به  یابی خطر متوجه حیات یا بهداشـت حیوان یا  3. در ارز
یر را  سـطح مناسـبی از حفاظـت بهداشـتی یـا بهداشـت گیاهـی در مقابـل چنیـن خطـری، اعضا مـوارد ز
به عنـوان عوامـل اقتصـادی مربـوط در نظـر خواهنـد گرفت: خسـارت بالقوه به صورت نقصـان در تولید یا 
یشه کنی در قلمروی عضو واردکننده  رود، ایجاد یا شیوع آفت یا بیماری، هزینه کنترل یا ر فروش در اثر و

و روش هـای مختلـف متضمـن کمترین هزینه برای محدودکردن خطرات.
4. اعضا هنگام تعیین سـطح مناسـب حفاظت بهداشـتی یا بهداشـت گیاهی، هدف به حداقل رساندن 

تأثیـرات منفـی تجاری را در نظر خواهند گرفت.
گیاهـی  کابـرد مفهـوم سـطح مناسـب حفاظـت بهداشـتی و بهداشـت  5. بـه منظـور نیـل بـه هماهنگـی در 
در مقابـل خطـرات متوجـه حیـات یـا بهداشـت انسـان یـا حیـات یـا بهداشـت حیـوان یـا گیاه، هـر عضو، 
بـا  مناسـب  می کنـد  تصـور  کـه  حفاظتـی  سـطح  در  غیرقابل توجیـه  یـا  دلخواهانـه  تمایـز  قایل شـدن  از 
در  پنهـان  محدودیـت  یـا  تبعیـض  بـه  تمایزاتـی  چنیـن  کـه  در صورتـی  اسـت،  متفـاوت  وضعیت هـای 
کـرد. اعضـا طبـق بندهـای 1 و 2 و 3 مـاده 12، بـرای  تجـارت بین المللـی منجـر شـود، خـودداری خواهـد 
کمیتـه همـکاری خواهنـد نمـود. در  ارائـه دسـتورالعمل بـه منظـور پیشـبرد اجـرای عملـی ایـن مقـرره در 
کمیتـه عوامـل مربـوط از جملـه خصوصیـت اسـتثنایی خطـرات متوجـه  ارائـه دسـتورالعمل های مزبـور، 
کـه مـردم از روی اراده خـود را در معـرض آن هـا قـرار می دهنـد، در نظـر خواهـد  بهداشـت انسـانی ای را 

گرفت.
6. اعضـا بـدون خدشـه بـه بنـد 2 مـاده 3 به هنگام برقراری یا حفظ اقدامات بهداشـتی و بهداشـت گیاهی 
برای دسـتیابی به سـطح مناسـب حفاظت بهداشـتی یا بهداشت گیاهی، با در نظرگرفتن امکان عملی 
که این اقدامات بیش از آنچه برای دستیابی به سطح  کرد  از لحاظ فنی و اقتصادی، تضمین خواهند 

3
مناسـب حفاظت بهداشـتی و بهداشـت گیاهی شان الزم اسـت محدودکننده تجارت نباشد.1

کافـی نیسـت، یـک عضـو می توانـد بـر مبنـای اطالعـات مربـوط  کـه شـواهد علمـی مربـوط  7. در مـواردی 
موجود، از جمله اطالعات حاصله از سازمان های بین المللی مربوط و همچنین اطالعات حاصله از 
اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی اعمال شده توسط سایر اعضا، اقدامات بهداشتی یا بهداشت 
گیاهـی را به طـور موقـت اتخـاذ کند. در چنین اوضاع  و  احوالی اعضا درصدد کسـب اطالعات اضافی 

3. از لحاظ بند 6 ماده 5، یک اقدام از نظر تجاری بیش از حد الزم محدودکننده محسوب نمی شود، مگر آنکه اقدام دیگری وجود 
که منطقًا قابل اتخاذ و از لحاظ فنی و اقتصادی عملی و تأمین کننده سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت  داشته باشد 

کند. کمتر محدود  گیاهی بوده و به طور قابل مالحظه ای تجارت را 
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گیاهی در  بینی اقدامات بهداشـتی یا بهداشـت  یابی عینی تر خطر و متناسـب با آن، باز الزم جهت ارز
مدتـی معقول برخواهند آمد.

کـه اقدام خاص بهداشـتی یـا بهداشـت گیاهی که  8. وقتـی یـک عضـو دلیلـی بـرای قبـول ایـن اعتقـاد دارد 
کـرده صادراتـش را محـدود می کنـد یـا بالقـوه تـوان محدودکـردن آن را دارد  عضـوی دیگـر آغـاز یـا حفـظ 
و ایـن اقـدام بـر اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یـا توصیه هـای بین المللـی مربـوط مبتنـی نبـوده یـا چنیـن 
کـه چنیـن اقـدام  اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یـا توصیه هایـی وجـود نـدارد ممکـن اسـت از عضـوی 
بهداشـتی یـا بهداشـت گیاهـی را حفـظ کـرده توضیحـی در مـورد دالیـل این اقدام درخواسـت کند که آن 

عضـو نیـز چنین دالیلی را ارائه خواهد کرد.

ماده 6
تطبیق با شرایط منطقه ای، از جمله

کم آفت یا بیماری نواحی عاری از آفت یا بیماری و نواحی با شیوع 
1. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد که اقدامات بهداشـتی یا بهداشـت گیاهی آن ها با خصوصیات بهداشـتی 
کشـور، یا تمامی یا بخش هایی از چند  کشـور، بخشـی از یک  گیاهی آن ناحیه ـــ اعم از کل  یا بهداشـت 
یابی  کشـور ــــ کـه محصـوالت از آنجـا نشـأت گرفتـه یـا مقصد محصـوالت آنجا اسـت تطبیق یابـد. در ارز
خصوصیات بهداشـتی یا بهداشـت گیاهی یک منطقه، اعضا ضمنًا، سـطح شـیوع بیماری ها یا آفات 
کـه ممکـن  ک هـا یـا دسـتورالعمل های مقتضـی را  کنتـرل و مال یشـه کنی یـا  خـاص، وجـود برنامه هـای ر

رد. اسـت سـازمان های بین المللی مربوط ارائه کرده باشـند به حسـاب خواهند آو
2. اعضـا به خصـوص مفهـوم نواحـی عـاری از آفـت یـا بیمـاری و نواحی با شـیوع کم آفت یا بیمـاری را تأیید 
یسـت بومی یا بازرسـی برای  خواهنـد کـرد. تشـخیص ایـن نواحـی بـر عواملـی نظیـر بازرسـی جغرافیایـی، ز
گیاهی مبتنی خواهد  کنترل های بهداشتی یا بهداشت  گیر و همین طور مؤثربودن  شناسایی امراض وا

بود.
کـه مدعی انـد نواحـی واقـع در قلمـروی آن هـا عـاری از آفـت یـا بیمـاری بـوده یـا  3. اعضـای صادرکننـده ای 
نواحـی بـا شـیوع کـم آفـت یـا بیماری هسـتند بـرای اینکه عینـًا به کشـور واردکننده عضو نشـان دهند که 
یاد  کم آفت یا بیماری هستند و به احتمال ز این نواحی عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع 
بـه همیـن صـورت باقـی خواهنـد مانـد، شـواهد الزم دال بـر ایـن امر را ارائـه خواهند داد. به ایـن منظور، به 
کشـور واردکننده عضو ]اجازه[ دسترسـی معقول جهت بازرسـی، آزمایش و سـایر  مجرد درخواسـت، به 

یه های مربوط اعطا خواهد شـد. رو
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ماده 7
شفافیت

گیاهی خود را اطالع داده  اعضا طبق مقررات ضمیمه )ب(، تعییرات در اقدامات بهداشتی یا بهداشت 
کرد. گیاهی خود اطالعاتی ارائه خواهند  و در مورد اقدامات بهداشـتی یا بهداشـت 

ماده 8
کنترل، بازرسی و تصویب رویه های 

یـب اسـتفاده  یـب، از جملـه نظام هـای ملـی بـرای تصو کنتـرل، بازرسـی و تصو یه هـای  اعضـا در اعمـال رو
از افزودنی هـا یـا بـرای تعییـن حـد قابل اغمـاض آلودگی هـای مـواد غذایـی، نوشـابه ها یـا خـوراک دام مقررات 
یه های شـان بـا مقـررات ایـن  کـه رو کـرد  ضمیمـه )ج( را مراعـات نمـوده یـا به نحـو دیگـر تضمیـن خواهنـد 

موافقت نامه مغایرت نداشـته باشد.

ماده 9
کمک فنی

کـه ارائـه کمـک فنـی بـه سـایر اعضـا، خصوصـًا کشـورهای در حال توسـعه عضـو  1. اعضـا موافقـت می کننـد 
را به صـورت دوجانبـه یـا از طریـق سـازمان های بین المللـی مربـوط تسـهیل نماینـد. ایـن کمک ها ممکن 
ارکان  از جملـه در تأسـیس  یرسـاخت،  پـردازش، تحقیـق و ز ری  هـای  اسـت ضمنـًا در حوزه هـای فناو
گردد و به شـکل مشـورت ها، اعتبارات، هبه ها و بخشـش ها، از جمله به منظور  تنظیم کننده ملی ارائه 
کسـب تخصصـی فنـی، آمـوزش و تجهیـزات باشـد کـه به این کشـورها امکان تعدیـل و رعایت اقدامات 
گیاهـی الزم بـرای دسـتیابی بـه سـطح مناسـب حمایـت بهداشـتی یـا بهداشـت  بهداشـتی یـا بهداشـت 

گیاهی در بازارهای صادراتی شـان را بدهد.
کشـور در حال توسـعه صادرکننده عضو رعایت الزامات بهداشـتی یا بهداشـت  که برای یک  2. در مواردی 
ارائـه ایـن  گیاهـی یـک عضـو واردکننـده مسـتلزم سـرمایه گذاری قابل توجهـی باشـد، عضـو واردکننـده، 
گسـترش فرصت های دسترسـی به  کشـور در حال توسـعه صادرکننده اجازه حفظ و  که به  کمک فنی را 

بازار برای محصول مربوط را می دهد مورد بررسـی قرار خواهد داد.

ماده 10
رفتار ویژه و متفاوت

یژه کشورهای در حال توسعه  1. در تنظیم و اعمال اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی، اعضا نیازهای و
عضو و به خصوص کشـورهای عضو با کمترین درجه توسـعه یافتگی را منظور خواهند داشـت.
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گیاهـی امـکان ارائـه مرحلـه بـه مرحلـه  کـه سـطح مناسـب حفاظـت بهداشـتی یـا بهداشـت  2. در مـواردی 
کشـورهای  گیاهـی را بدهـد، در مـورد محصـوالت مـورد توجـه  اقدامـات جدیـد بهداشـتی یـا بهداشـت 
گرفتـه خواهـد شـد تـا ایـن کشـورها  در حال توسـعه عضـو چارچـوب زمانـی طوالنی تـری بـرای اجـرا در نظـر 

بتواننـد فرصت هـای صادراتی خود را حفظ کنند.
کشـورهای در حال توسـعه عضـو قـادر باشـند مقـررات ایـن موافقت نامـه را رعایـت  3. بـرای تضمیـن اینکـه 
ردن نیازهای مالی،  کشـورهایی با به حسـاب آو کمیته می تواند به مجرد درخواسـت، برای چنین  کنند، 
کاًل یـا جزئـًا در مـورد اجـرای تعهـدات  تجـاری و توسـعه ای آن هـا اسـتثنائات مـدت دار و مشـخصی را 

مربوط به این موافقت نامه قایل شـود.
یق  4. اعضا باید مشـارکت فعال کشـورهای در حال توسـعه عضو در سـازمان های بین المللی مربوط را تشـو

و تسـهیل نمایند.

ماده 11
مشورت ها و حل اختالف

کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تنظیـم و اعمـال شـده اسـت،  1. مقـررات مـواد 22 و 23 گات 1994 آنگونـه 
ایـن  آنکـه در  رفـت مگـر  بـه کار خواهـد  ایـن موافقت نامـه  و حـل اختالفـات طبـق  مـورد مشـورت ها  در 

موافقت نامه مشـخصًا به گونه دیگری مقرر شـده باشد.
یـک هیئـت  باشـد،  فنـی  یـا  موافقت نامـه متضمـن مسـائل علمـی  ایـن  اختالفـی طبـق  کـه  در صورتـی   .2
رسیدگی، از کارشناسانی که با مشورت طرف های اختالف انتخاب کرده است نظر خواهد خواست. 
بـه ایـن منظـور هیئـت مزبـور هنگامـی کـه مقتضی بدانـد می تواند به درخواسـت هر طـرف اختالف یا به 
ره فنـی تشـکیل داده یـا بـا سـازمان های بین الملـی مربـوط  ابتـکار خـود یـک گـروه کارشناسـی بـرای مشـاو

مشورت نماید.
3. هیچ چیـز در ایـن موافقت نامـه بـه حقـوق اعضـا طبـق دیگـر موافقت نامه هـای بین المللـی، از جملـه حـق 
توسـل بـه مسـاعی جمیلـه یـا سـازوکارهای حل اختـالف سـایر سـازمان های بین المللی یا ایجادشـده در 

چارچـوب هـر موافقت نامـه بین المللی لطمه وارد نخواهد کرد.

ماده 12
تشکیالت

1. بدین وسـیله یک کمیته اقدامات بهداشـتی و بهداشـت گیاهی تشـکیل می گردد تا مجمعی منظم برای 
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کمیتـه بـه وظایـف الزم بـرای اجـرای مقـررات ایـن موافقت نامـه و پیشـبرد  مشـورت ها بـه وجـود آیـد. ایـن 
کمیتـه براسـاس اجمـاع تصمیـم  کـرد.  اهـداف آن، به خصـوص در رابطـه بـا هماهنگـی، عمـل خواهـد 

گرفت. خواهد 
کـرات مـوردی میـان اعضـا در مورد موضوعات خاص بهداشـتی یا بهداشـت  2. کمیتـه، مشـورت ها یـا مذا
یق و تسـهیل خواهـد کـرد. کمیتـه اسـتفاده تمام اعضا از اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یا  گیاهـی را تشـو
کرد و در این خصوص بررسی و مشورت فنی به منظور افزایش  یق خواهد  توصیه های بین المللی را تشو
یب اسـتفاده از افزودنی های  یکردهای بین المللی برای تصو هماهنگی و یکپارچگی میان نظام ها و رو
کـی یـا بـرای تعییـن حـد قابل اغمـاض آلودگی هـا در مـواد غذایـی، نوشـابه ها یا خـورک دام را برعهده  خورا

گرفت. خواهد 
گیاهـی ارتبـاط نزدیکـی را بـا سـازمان های بین المللـی  کمیتـه در زمینـه حمایـت بهداشـتی و بهداشـت   .3
گیـر  کمیسـیون تنظیـم مجموعـه قوانیـن تغذیـه، دفتـر بین المللـی بیماری هـای وا مربـوط به خصـوص بـا 
دامی و دبیرخانه کنوانسیون بین المللی حفظ گیاه، با هدف کسب بهترین آرای مشورتی علمی و فنی 
ری،  موجـود بـرای نظـارت بـر ایـن موافقت نامه و به منظـور تضمین اجتنـاب از دوباره کاری های غیرضرو

برقرار خواهد نمود.
یه ای برای نظارت بر فرایند هماهنگی بین المللی و اسـتفاده از اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها  4. کمیته رو
رد. به ایـن منظور کمیته همراه با سـازمان های بین المللی  یـا توصیه هـای بین المللـی بـه وجـود خواهد آو
مربوط فهرستی از استانداردها، دستورالعمل ها یا توصیه های بین المللی مربوط به اقدامات بهداشتی 
کرد. این  کمیته دارای اثر تجاری عمده هسـتند، تنظیم خواهد  که به تشـخیص  گیاهی را  و بهداشـت 
فهرسـت بایـد شـامل توضیـح اعضـا در مـورد اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها یـا توصیه هـای بین المللـی 
وارداتـی منطبـق  آن محصـوالت  مبنـای  بـر  یـا  بـه کار می رونـد  آن هـا  واردات  به عنـوان شـرایط  کـه  باشـد 
کـه یـک عضـو از اسـتاندارد،  بـا ایـن اسـتانداردها می تواننـد بـه بازارهـای آن هـا وارد شـوند. بـرای مـواردی 
دسـتورالعمل یـا توصیـه بین المللـی به عنـوان شـرط واردات اسـتفاده نمی کنـد، عضـو مزبـور بایـد دلیـل 
کـه آیـا اسـتاندارد مذکـور را بـه حـد مکفـی دقیـق نمی دانـد تـا سـطح  کار و به خصـوص ایـن نکتـه  ایـن 
گر این عضو، به دنبال تعیین  رد ارائه نماید. ا گیاهی را فراهم آو مناسب حمایت بهداشتی یا بهداشت 
کند  استاندارد، دستورالعمل یا توصیه مورد استفاده به عنوان شرط واردات، در موضع خود تجدیدنظر 
بایـد توضیحـی بـرای تجدیدنظـر خـود ارائـه بدهـد و دبیرخانـه و سـازمان های بین المللـی مربـوط را مطلع 

یه های مذکور در ضمیمه )ب( داده شـود. سـازد مگر آنکه این اطالع و توضیح مطابق با رو
از  ری در صـورت اقتضـا ممکـن اسـت تصمیـم بگیـرد  از دوبـاره کاری غیرضـرو بـرای اجتنـاب  کمیتـه   .5
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یه های معمول در سازمان های بین المللی مربوط خصوصًا جهت اطالع رسانی  اطالعات حاصله از رو
کند. استفاده 

کمیتـه ممکـن اسـت بـر مبنـای درخواسـت یکـی از اعضـا، از طریـق مجـاری مناسـب، از سـازمان های   .6
یژه در رابطه با استاندارد، دستورالعمل  بین المللی مربوط یا ارکان فرعی آن ها برای بررسی موضوعات و
که در مورد عدم استفاده مطابق با بند 4 ارائه  یا توصیه ای خاص، از جمله ]بررسی[ مبنای توضیحاتی 

می شود، دعوت نماید.
کمیتـه عملکـرد و اجـرای ایـن موافقت نامـه را سـه سـال بعـد از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان   .7
کار اقدام خواهد نمود. کمیته  کرده و پس از این مدت نیز در صورت نیاز به این  جهانی تجارت بررسی 
در صورت اقتضا ممکن اسـت ضمن توجه به تجربه حاصل از اجرای این موافقت نامه پیشـنهادهایی 

کاال ارائه دهد. را برای اصالح متن آن به شـورای تجارت 

ماده 13
اجرا

کامـل مسـئول خواهنـد  به طـور  آن  منـدرج در  تعهـدات  تمامـی  رعایـت  ایـن موافقت نامـه در  اعضـا طبـق 
بـود. اعضـا در حمایـت از رعایـت مقـررات ایـن موافقت نامـه بـه وسـیله مؤسسـاتی غیـر از مؤسسـات دولـت 
مرکـزی، اقدامـات و سـازوکارهای عملـی را تنظیـم و اجـرا خواهند کرد. اعضا بـرای تضمین رعایت مقررات 
کـه  ایـن موافقت نامـه توسـط واحدهـای غیردولتـی واقـع در قلمروی شـان و همچنیـن مؤسسـات منطقـه ای 
واحدهـای مربـوط واقـع در قلمروی شـان عضـو آن هـا هسـتند، اقدامـات معقـول و در دسترسـی را به عمـل 
رد. عـالوه بـر آن، اعضـا اقداماتـی را کـه به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ایـن واحدهـای غیردولتی  خواهنـد آو
کند به صورتی مغایر با مقررات این موافقت نامه  یق  یا منطقه ای، یا مؤسسـات محلی دولتی را ملزم یا تشـو
پیـش نخواهنـد گرفـت. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد تنهـا در صورتی بر خدمـات واحدهای  عمـل نماینددر
کـه ایـن واحدهـا مقـررات ایـن  کننـد  گیاهـی تکیـه  غیردولتـی بـرای انجـام اقدامـات بهداشـتی یـا بهداشـت 

کرده باشـند. موافقت نامه را رعایت 

ماده 14
مقررات پایانی

را در  ایـن موافقت نامـه  اعمـال مقـررات  توسـعه یافتگی ممکـن اسـت  کمتریـن درجـه  بـا  کشـورهای عضـو 
یـا محصـوالت وارداتـی مؤثـر  بـر واردات  کـه  گیاهـی خودشـان  یـا بهداشـت  خصـوص اقدامـات بهداشـتی 
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یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت به تأخیر  ره پنج سـاله بعد از تار اسـت برای یک دو
اندازنـد. سـایر کشـورهای در حال توسـعه عضـو ممکـن اسـت اعمـال مقـررات ایـن موافقت نامـه به اسـتثنای 
بنـد 8 مـاده 5 و مـاده 7 را، چنانچـه اعمـال مقـررات به دلیل فقدان تخصص فنـی، بنیان های فنی یا منابع 
میسـر نباشـد در خصـوص مقـررات بهداشـتی یـا بهداشـت گیاهـی فعلـی خـود کـه بـر واردات یـا محصوالت 
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت  ره دوساله بعد از تار وارداتی مؤثر است برای یک دو

به تأخیر اندازند.

ضمیمه )الف(
4

تعاریف1
گونه اقدام به عمل آمده: گیاهی ـــ ]عبارت اسـت از[ هر  1. اقدامات بهداشـتی یا بهداشـت 

گیاه در قلمروی یک عضو در مقابل خطرات ناشـی  ) الف( برای حفاظت از حیات یا بهداشـت حیوان یا 
رود، ایجاد یا شـیوع آفات، بیماری ها، ارگانیسـم های حامل بیماری یا عامل بیماری؛ از و

)ب( برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان یا حیوان در قلمروی یک عضو در مقابل خطرات ناشی از 
افزودنی ها، آلودگی ها، سموم یا ارگانیسم های مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشابه ها یا خورک دام؛

از  ناشـی  خطـرات  مقابـل  در  عضـو  یـک  قلمـروی  در  انسـان  بهداشـت  یـا  حیـات  از  حفاظـت  بـرای  )ج( 
رود، ایجاد یا شیوع  گیاهان یا محصوالت ناقل آن ها هستند یا در مقابل و که حیوانات،  بیماری هایی 

آفات؛ یا
رود، ایجـاد یـا شـیوع آفـات در قلمـروی یـک  )د( بـرای جلوگیـری یـا محدودنمـودن خسـارتی دیگـر ناشـی از و

عضو.
یر می گردد: تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات  اقدامات بهداشتی یا بهداشت گیاهی شامل موارد ز
ری؛ آزمایـش، بازرسـی،  ک هـای محصـول نهایـی، روش هـای تولیـد و فـراو یه هـا از جملـه شـامل مال و رو
یـب؛ ترتیبـات قرنطینـه ای شـامل الزامـات مربـوط بـه حمل و نقـل حیوانـات یـا  گواهـی و تصو یه هـای  رو
گیاهـان یـا الزامـات مربـوط بـه مـواد الزم بـرای بقـای آن هـا حیـن حمل و نقـل؛ مقـررات راجـع بـه روش های 
بـه بسـته بندی و  الزامـات مربـوط  یابـی خطـر و  یه هـای نمونه بـرداری و روش هـای ارز آمـاری مربـوط، رو

برچسـب زنی که مسـتقیمًا به سـالمت غذایی مربوط می گردد.

گیاه جنگلی و وحشی، »آفات« شامل علف  های هرز،  یف »حیوان« شامل ماهی و جانور وحشی، »گیاه« شامل  4. از لحاظ این تعار
و »آلودگی ها« شامل باقی مانده های آفت کش ها و داروهای دام پزشکی و مواد زائد می باشد.
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گیاهـی توسـط اعضـای  2. هماهنگـی ــــ  ایجـاد، تأییـد و اعمـال اقدامـات مشـترک بهداشـتی و بهداشـت 
مختلف.

3. اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها و توصیه های بین المللی
)الف ( در خصوص سالمت غذایی، استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه های کمیسیون تنظیم مجموعه 
قوانیـن تغذیـه دربـاره افزودنی هـای خوراکـی، باقی مانده هـای داروهـای دام پزشـکی و آفت کش هـا، آلودگی هـا، 

روش های تجزیه و نمونه برداری و قوانین و دستورالعمل های مربوط به روش بهداشتی ارائه می گردد؛
)ب( در خصوص بهداشت حیوان و بیماری های حیوانی مسری به انسان، استانداردها، دستورالعمل ها 

گیر دامی ارائه می گردد؛ و توصیه هـا تحت نظـارت دفتـر بین المللـی بیماری های وا
گیاهـی، اسـتانداردها، دسـتورالعمل ها و توصیه هـا تحت نظـارت دبیرخانـه  )ج( در خصـوص بهداشـت 
کنوانسـیون بین المللـی حفـظ گیـاه بـا همکاری سـازمان های منطقه ای فعال در چارچوب کنوانسـیون 

بین المللـی حفـظ گیاه ارائه می گردد؛ و
اسـتانداردها،  نمی گیرنـد،  قـرار  فـوق  سـازمان های  تحت پوشـش  کـه  موضوعاتـی  خصـوص  در  )د( 
کـه بـه وسـیله  دسـتورالعمل ها و توصیه هـای مناسـبی توسـط سـایر سـازمان های بین المللـی ذی ربـط 

یت در آن برای تمام اعضا آزاد اسـت اعالم می گردد. کمیته مشـخص می شـود و عضو
کشـور واردکننده عضو  رود، ایجاد یا شـیوع آفت یا بیماری در قلمروی  یابی احتمال و 4. ارزیابی خطر ـــ ارز
یست شناسـی و  یابـی عواقـب بالقـوه ز گیاهـی قابـل اعمـال و ارز طبـق ضوابـط بهداشـتی یـا بهداشـت 
یابـی توان بالقوه اثرات منفی ناشـی از وجود افزودنی ها، آلودگی ها، سـموم  اقتصـادی همـراه بـا آن، یـا ارز
یا ارگانیسم های مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشابه ها یا  خوراک دام بر بهداشت انسان یا حیوان.
کـه اقـدام  کـه عضـوی  سـطحی از حفاظـت  ــــ  گیاهـی  5. سـطح مناسـب حفاظـت بهداشـتی و بهداشـت 
گیاه در قلمروی  بهداشتی یا بهداشت گیاهی را برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا 

خود اعمال می کند، آن را مناسـب تلقی می نماید.
یادداشـت: بسـیاری از اعضا به این مفهوم به عنوان »سـطح قابل پذیرش خطر« اشـاره می کنند.  

ـــ  یـک ناحیه، اعم از تمام یا بخشـی از یک کشـور یـا تمام یا بخش هایی  6. ناحیـه عـاری از آفـت یـا بیمـاریـ 
از چندیـن کشـور، کـه مقامـات ذی صـالح آن را مشـخص می کننـد و در آن آفـت یـا بیمـاری مشـخصی 

وجود ندارد.
ر در یک ناحیه ـــ  یادداشـت: یک ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممکن اسـت محیط، محاط یا مجاو  
اعـم از ناحیـه ای واقـع در بخشـی از یـک کشـور یـا در منطقه جغرافیایی شـامل بخش ها یـا تمام چندین 
کشـور ــــ باشـد کـه در آن مشخص شـده آفـت یـا بیمـاری خاصـی وجود دارد، امـا تحت اقدامـات کنترل 



189 گیاهی    موافقت نامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت 

کـه آفـت یـا بیمـاری مـورد بحـث را مهـار یـا  منطقـه ای نظیـر ایجـاد مناطـق حفاظتـی، بازرسـی و حایـل 
یشـه کن می کند، قرار دارد. ر

ــ یک ناحیه، اعم از تمام یا بخشی از یک کشور یا تمام یا بخش هایی  7. نواحی با شیوع کم آفت یا بیماریـ 
از چندین کشور که در آن آفت یا بیماری مشخصی به درجه ای کم وجود دارد و اقدامات مؤثر بازرسی، 

یشـه کنی در آن اعمال می گردد. کنترل یا ر

ضمیمه )ب(
گیاهی شـفافیت مقررات بهداشـتی و بهداشت 

انتشار مقررات
یب می شـود، فورًا و    که تصو

1

گیاهی5 که تمام مقررات بهداشـتی یا بهداشـت  کرد  1. اعضا تضمین خواهند 
گردد. گاهی یابند منتشـر  که اعضای ذی نفع را قادر سـازد از آن ها آ به نحوی 

و  عضـو  صادرکننـده  کشـورهای  تولیدکننـدگان  بـه  اینکـه  بـرای  اضطـراری  وضعیت هـای  در  به جـز   .2
بـا  خـود  تولیـد  روش هـای  و  محصـوالت  تطبیـق  جهـت  عضـو  در حال توسـعه  کشـورهای  به خصـوص 
و  بهداشـتی  مقـررات  انتشـار  مابیـن  ]زمانـی[  فاصلـه ای  داده شـود،  فرصـت  واردکننـده  الزامـات عضـو 

گرفت. گیاهی و الزم االجرا شـدن آن در نظر خواهند  بهداشـت 

واحدهای پاسخگو
که یک واحد پاسـخگو به وجود آید تا مسـئول ارائه پاسـخ به تمام سـؤاالت  کرد  3. هر عضو تضمین خواهد 

یر باشـد: معقول اعضای ذی نفع و همچنین ارائه اسـناد مربوط در خصوص موارد ز
یب شـده یا پیشنهادشـده در قلمروی آن؛ )الف( هر گونه مقررات بهداشـتی یا بهداشـت گیاهی تصو

یب حد قابل اغماض  یه های تصو یـه کنترل و بازرسـی، ترتیبات تولیـدی و قرنطینه ای، رو )ب( هـر گونـه رو
که در قلمروی آن اجرا می شـود؛ در مورد آفت کش ها و افزودنی های خوراکی 

یابی خطر، عوامل مورد مالحظه، و همچنین تعیین سـطح مناسـب حفاظت بهداشـتی  یه های ارز )ج( رو
گیاهی؛ یا بهداشت 

یـت و مشـارکت عضـو مزبـور یـا مؤسسـات ذی ربـط واقع در قلمـروی آن در سـازمان ها و نظام های  )د( عضو

که عمومًا قابل اجرا هستند. گیاهی نظیر قوانین، احکام و فرمان ها  5. اقدامات بهداشتی و بهداشت 
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ترتیبـات  و  موافقت نامه هـا  در  همچنیـن  و  گیاهـی  بهداشـت  و  بهداشـتی  منطقـه ای  و  بین المللـی 
دوجانبـه یـا چندجانبـه واقع در حوزه شـمول ایـن موافقت نامه و همین طور متون چنیـن موافقت نامه ها 

و ترتیباتی.
که نسخه ای از اسناد به وسیله اعضای ذی نفع درخواست  کرد در صورتی  4. اعضا تضمین خواهند 
کشور   1

که به اتباع6 شود به استثنای هزینه ارسال، نسخه مزبور به همان قیمتی )در صورت وجود قیمت( 
گردد. عضو عرضه می شود، ارائه 

رویه های اطالع رسانی
5. هـرگاه یـک اسـتاندارد، دسـتورالعمل یـا توصیـه بین المللـی وجـود نداشـته یـا محتـوای مقـرره بهداشـتی 
توصیـه  یـا  دسـتورالعمل  اسـتاندارد،  یـک  محتـوای  شـبیه  اساسـًا  پیشنهادشـده  گیاهـی  بهداشـت  و 
 اثـر قابل مالحظـه ای بـر تجـارت سـایر اعضـا داشـته باشـد، 

ً
گـر مقـرره مزبـور احتمـاال بین المللـی نباشـد و ا

اعضا:
کـه اعضـای ذی نفـع بتواننـد از  کـرد، بـه طریقـی  ) الـف( در مرحلـه مقدماتـی اطالعیـه ای را صـادر خواهنـد 

گاهی یابند؛ پیشـنهاد وضع یک مقرره خاص آ
)ب( از طریـق دبیرخانـه، بـه سـایر اعضـا محصـوالت تحت پوشـش مقـرره را همـراه بـا اظهارنظـر مختصـری 
مرحلـه ای  در  اطالعیه هایـی  داد. چنیـن  اطـالع خواهنـد  پیشـنهادی،  مقـرره  منطـق  و  بـاره هـدف  در
رد ارائه خواهد  مقدماتـی و هنگامـی کـه هنـوز می تـوان اصالحاتـی را ارائه و اظهارنظرات را به حسـاب آو

شد؛
امـکان  صـورت  در  و  تهیـه  را  پیشـنهادی  مقـرره  از  نسـخی  اعضـا  سـایر  بـرای  درخواسـت،  حسـب  )ج( 
دارنـد  تفـاوت  بین المللـی  توصیه هـای  و  دسـتورالعمل ها  اسـتانداردها،  بـا  ماهیتـًا  کـه  را  بخش هایـی 

مشـخص خواهند ساخت؛
کتبًا ارائه دهند،  )د( بدون تبعیض، زمان معقولی برای سایر اعضا در نظر خواهند گرفت تا اظهارنظراتی را 
ایـن اظهارنظـرات را بـه مجـرد درخواسـت مـورد بحـث قـرارداده و اظهارنظـرات و نتایـج مباحثـات را بـه 

رند. حساب آو

گمرکی مستقل عضو سازمان جهانی تجارت، واژه  ی  که در این موافقت نامه به »اتباع« اشاره می شود، در مورد یک قلمرو 6. هنگامی 
گمرکی مزبور اقامت داشته یا یک مؤسسه صنعتی یا تجاری  ی  که در قلمرو مزبور به معنی اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی است 

کرده اند. واقعی و فعال در آنجا دایر 
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6. مع هـذا چنانچـه بـرای یـک عضو مشـکل اضطراری حفاظت بهداشـتی پیش آمده یـا خطر وقوع آن وجود 
ایـن  بنـد 5  از مراحـل برشمرده شـده در  ری بدانـد می توانـد  کـه ضـرو داشـته باشـد آن عضـو در صورتـی 

کند مشـروط  بر آنکه عضو مزبور: ضمیمه صرف نظر 
)الـف ( بالفاصلـه از طریـق دبیرخانـه، سـایر اعضـا را از مقـرره خـاص و محصـوالت تحت پوشـش همـراه بـا 
بـاره هـدف و منطـق مقـرره مزبـور شـامل ماهیـت مسـئله )مسـائل( اضطـراری،  توضیـح مختصـری در

مطلع سازد؛
)ب( به مجرد درخواسـت نسـخه هایی از مقرره مزبور را در اختیار سـایر اعضا قرار دهد؛

کتبًا ارائه داده، به مجرد درخواسـت این اظهارنظرات را مورد  )ج( به سـایر اعضا اجازه دهد اظهارنظراتی را 
رد. بحث قرارداده و اظهارنظرات و نتایج مباحثات را به حسـاب آو

7. اطالعیه های ]ارسـالی[ به دبیرخانه به زبان انگلیسـی، فرانسـوی یا اسـپانیایی خواهد بود.
کـه ارائـه  کشـورهای توسـعه یافته عضـو در قالـب اطالعیـه ای  کننـد،  8. چنانچـه سـایر اعضـا درخواسـت 
می کننـد نسـخه هایی از اسـناد، یـا در مـورد اسـناد مفصـل، خالصه ای از اسـناد مربوط بـه آن اطالعیه را 

به انگلیسـی، فرانسـوی یا اسـپانیایی، ارائه خواهند داد.
9. دبیرخانه فورًا نسـخه هایی از اطالعیه را برای تمام اعضا و سـازمان های بین المللی ذی نفع ارسـال کرده 
یژه  و توجـه کشـورهای در حال توسـعه عضـو را بـه هـر گونـه اطالعیـه ای مرتبـط بـا محصوالت مـورد توجه و

آن هـا جلب خواهد کرد.
یه هـای  10. اعضـا یـک مقـام دولـت مرکـزی را در سـطح ملـی به عنـوان مسـئول اجـرای مقـررات مرتبـط بـا رو

اطالع رسـانی مطابـق بـا بندهـای 5، 6، 7 و 8 ایـن ضمیمه، منصوب خواهند کرد.

کلی قید و شرط های 
یر را الزامی نماید: که موارد ز 11. هیچ چیزی در این موافقت نامه به نحوی تفسـیر نخواهد شـد 

یس هـا یـا نسـخه هایی از آن هـا یـا انتشـار متـون بـه زبانـی غیـر از زبـان عضـو  )الـف ( ارائـه مشـخصات پیش نو
به اسـتثنای آنچه در بند 8 این ضمیمه ذکر شـده اسـت؛ یا

گیاهی را مانع شده  که اجرای قوانین بهداشتی یا بهداشت  )ب( افشای اطالعات محرمانه توسط اعضا 
یا به منافع مشـروح تجاری شـرکت های خاصی لطمه وارد سـازد.
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ضمیمه )ج(
7

کنترل، بازرسـی و تصویب1 رویه های 
یـه بررسـی و تضمیـن انجـام اقدامـات بهداشـتی و بهداشـت گیاهـی، تضمیـن  1. اعضـا در خصـوص هـر رو

که: کرد  خواهند 
کـه در  یه هایـی بـدون تأخیـر غیرقابل قبـول و بـا اعمـال روشـی در مـورد محصـوالت وارداتـی  )الـف ( چنیـن رو

قیاس با محصوالت مشـابه داخلی نامسـاعدتر نباشـد به عهده گرفته شـده یا به انجام رسـد؛
ره  یه، منتشرشـده یا به مجرد درخواسـت متقاضیان، دو )ب( مدت زمان اسـتاندارد الزم برای اعمال هر رو
یافـت یـک درخواسـت، رکـن ذی صـالح  یـه اطـالع داده می شـود. پـس از در مـورد انتظـار بـرای اعمـال رو
کامل متقاضی را از تمامی  کرده و به گونه ای دقیق و  گردند بررسی  که اسناد باید تکمیل  فورًا مواردی را 
یـه را به گونه ای دقیق و کامل به متقاضی  نقایـص مطلـع گردانـد؛ رکـن ذی صالح در اسـرع وقت نتایج رو
کنـد تـا در صـورت لـزوم اقدامـات اصالحـی امکان پذیـر باشـد؛ حتـی وقتـی درخواسـت دارای  منتقـل 
یه مذکور اقدام  که عملی باشـد طبق رو نقایصی باشـد با درخواسـت متقاضی، رکن ذی صالح تا آنجا 
کار همـراه بـا توضیـح در مـورد هـر  کـرده و متقاضـی بـه مجـرد درخواسـت، نسـبت بـه سـطح پیشـرفت 

گردد؛ تأخیری مطلع 
یـب از جمله برای  یه های مناسـب کنترل، بازرسـی و تصو )ج( درخواسـت های اطالعاتـی بـه آنچـه بـرای رو
یـب اسـتفاده از افزودنی هـا یـا بـرای تعیین حد قابل اغماض آلودگی ها در مواد غذایی، نوشـابه ها یا  تصو

گردد؛ ری اسـت محدود  خوراک دام، ضرو
یب حاصل  )د( محرمانه بـودن اطالعـات مربـوط بـه محصول وارداتی که در رابطه با کنترل، بازرسـی یا تصو
که منافع  که در قیاس با محصوالت داخلی نامساعدتر نباشد و به روشی  یا ارائه شده باشد، به طریقی 

مشـروع تجاری مورد حمایت قرار گیرد مراعات شـود،
یـب نمونه های خاص از یـک محصول به آنچه  )ه( هـر گونـه درخواسـت هایی بـرای کنتـرل، بازرسـی و تصو

گردد؛ معقول و الزم اسـت محدود 
ینـه  گونـه هز یه هـا در خصـوص محصـوالت وارداتـی، معـادل بـا هـر  ینـه وضع شـده بـرای رو گونـه هز )و( هـر 
ینـه واقعی خدمت  اخذشـده از محصـوالت داخلـی مشـابه یـا محصـوالت دیگـر اعضا بـوده و نباید از هز

مربوط بیشـتر باشد؛
بایـد  وارداتـی  محصـوالت  نمونه هـای  انتخـاب  و  یه هـا  رو در  اسـتفاده  مـورد  تسـهیالت  ایجـاد  بـرای  )ز( 

گواهی نیز می باشد. یه های نمونه برداری، آزمایش و  کنترل، بازرسی و تصویب در ضمن شامل رو یه های  7. رو
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ک هایـی مشـابه محصـوالت داخلـی به کار رود تا زحمـت متقاضیان، واردکننـدگان، صادرکنندگان  مال
یا نمایندگان آن ها به حداقل برسـد؛

کنترل و بازرسـی آن با توجه به مقررات قابل اعمال تغییر داده شـود،  )ح( هرگاه مشـخصات محصول پیرو 
یافتـه بـه آنچـه کـه بـرای تشـخیص وجـود یـا عـدم وجود اعتمـاد کافـی مبنی بر  یـه بـرای محصـول تغییر رو

این کـه محصـول هنـوز با مقررات مربوط مطابق اسـت یا خیر محدود گردد؛ و
یه هایـی و انجام اقدام اصالحی در شـرایط  یـه ای بـرای بررسـی شـکایات مربـوط بـه اعمـال چنیـن رو )ط( رو

واردبودن شـکایت به وجود آید.
برای  یا  افزودنی های خوراکی  از  یب استفاده  برای تصو را  واردکننده عضو نظامی  کشور  چنانچه یک 
به دلیل  آن  بر مبنای  که  نماید  دایر  یا خوراک دام  نوشابه ها  موارد غذایی،  آلودگی ها در  تعیین حد مجاز 
کشور  عدم وجود مصوبه، دسترسی به بازارهای داخلی آن عضو برای محصوالت ممنوع یا محدود شود، 
واردکننده عضو، استفاده از استاندارد بین المللی مربوط را به عنوان مبنای دسترسی مد نظر قرار خواهد 

گرفته شود. داد تا آنکه تصمیم نهایی 
کـه در  کنـد، عضـوی  کنتـرل در مرحلـه تولیـد را مقـرر  گیاهـی،  2. چنانچـه اقـدام بهداشـتی یـا بهداشـت 
کنترل کننـده را فراهـم  کار مقامـات  کنتـرل و  قلمـروی آن تولیـد انجـام می گیـرد کمـک الزم بـرای تسـهیل 

رد. خواهد آو
کرد. 3. هیچ چیز در این موافقت نامه اعضا را از انجام بازرسـی معقول در قلمروی خودشـان منع نخواهد 



*
ک1 موافقت  نامه منسوجات و پوشا

اعضا،
کرات در زمینه منسوجات  یران در »پانتا دل استه« مبنی بر اینکه »هدف مذا ز با خاطرنشان ساختن توافق و
کـه نهایتـًا ادغـام ایـن بخـش را در گات براسـاس قواعـد و  یـن مقـررات به نحـوی باشـد  ک می بایـد تدو و پوشـا

یت شـده گات اجازه دهد، و بدین وسـیله به هدف آزادسـازی بیشـتر تجارت کمک رسـاند«؛ نظامات تقو
که در آن موافقت  یل 1989  ر کرات تجاری« در آو همچنین با خاطرنشان ساختن تصمیم »کمیته مذا
و  شود  شروع  اروگوئه  ر  دو چندجانبه  تجاری  کرات  مذا خاتمه  از  پس  می باید  ادغام  فرایند  بود  شده 

خصوصیتی فزاینده داشته باشد؛
کشورهای  یژه باید در قبال  بار دیگر با خاطرنشان ساختن توافق صورت گرفته مبنی بر اینکه رفتاری و

کمترین درجه توسعه یافتگی اتخاذ شود؛ عضو با 
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

ماده 1
ره گذار جهت ادغام بخش منسوجات  1. این موافقت نامه مقرراتی را تعیین می کند که می باید اعضا در دو

گیرند. ک در »گات 1994« به کار  و پوشـا
2. اعضـا موافقـت می کننـد مقـررات بنـد 18 مـاده 2 و شـق )ب( از بنـد 6 ماده 6 را به نحـوی به کار گیرند که 

گات 1994 ادغام شد.  گردید و اقالم تحت شمول آن در نظام عمومی  *  ]این موافقت نامه براساس ماده 9 از آغاز سال 2005 منقضی 
)یاداشت ویراستار([
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افزایش معنی دار امکانات دسترسی به بازار برای عرضه کنندگان کوچک و توسعه فرصت های تجاری 
ک را اجازه دهد.1 برای تازه واردین به بخش تجارت منسـوجات و پوشـا

بـه تجـارت  مربـوط  »ترتیبـات  تمدیـد  پروتکل هـای  کـه  از اعضـا  آن دسـته  بـه وضعیـت  3. اعضـا نسـبت 
بین المللـی منسـوجات« )کـه در ایـن موافقت نامـه به عنـوان MFA خوانـده می شـود( را از 1986 بـه بعـد 
قبـول نکرده انـد، توجـه مقتضـی مبـذول خواهنـد داشـت و در اجـرای مقـررات ایـن موافقت نامـه در حـد 

یـژه در مورد آنان اتخاذ خواهند کرد. ممکـن رفتـاری و
4. اعضـا موافقـت می کننـد کـه منافع خاص اعضـای تولیدکننده و صادرکننده محصوالت پنبه ای باید از 

طریـق مشـورت بـا آنان، در اجرای مقررات ایـن موافقت نامه منعکس گردد.
ک در »گات 1994« اعضـا می بایـد تعدیـل صنعتـی  5. بـه منظـور تسـهیل ادغـام بخـش منسـوجات و پوشـا

مسـتمر و مسـتقل و افزایش رقابت در بازارهای شـان را اجازه دهند.
6. مفـاد ایـن موافقت نامـه بـر حقـوق و تعهـدات اعضـا طبـق مقـررات موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت 
و موافقت نامه هـای تجـاری چندجانبـه اثـری نخواهـد گذاشـت، مگـر آنکـه در ایـن موافقت نامـه به نحـو 

دیگری مقرر شـده باشد.
رده شـده است. ک مشـمول این موافقت نامه در ضمیمه آو 7. اقالم منسـوجات و پوشـا

ماده 2
1. تمامی محدودیت های کّمی موافقت نامه های دوجانبه که طبق ماده 4 »ترتیبات الیاف چندگانه« حفظ 
ز قبل از الزم االجرا شـدن موافقت نامه  شـده یـا طبـق مـواد 7 و 8 ایـن ترتیبـات اطـالع داده شـده اند و تـا رو
ز پـس از به اجـرا درآمـدن موافقت نامـه سـازمان  سـازمان جهانـی تجـارت مجـری می باشـند، ظـرف 60 رو
جهانـی تجـارت بـا ذکـر جزئیـات، شـامل سـطوح محدودیـت، نرخ هـای رشـد و مقـررات انعطاف پذیـری 
منسـوجات«  بـر  ناظـر  »رکـن  به اطـالع  کرده انـد  حفـظ  را  محدودیت هایـی  چنیـن  کـه  اعضایـی  توسـط 
کـه شـرح آن در مـاده 8 آمـده )و در ایـن موافقت نامـه به عنـوان TMB خوانـده می شـود( خواهـد رسـید. 
اعضـا موافقـت می کننـد کـه پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجـارت تمامی چنین 
ز قبـل از الزم االجـرا  کـه بیـن طرف هـای متعاهـد در »گات 1947« حفـظ شـده و تـا رو محدودیت هایـی 

شـدن چنین موافقت نامه ای باقی بوده اند، مشـمول مقررات این موافقت نامه باشـند.
کرد. اعضا  یع خواهد  کلیه اعضا، این اطالعیه ها را بین آن ها توز گاهی  2. رکن ناظر بر منسوجات جهت آ

کمترین درجه توسعه یافتگی نیز می تواند از این مقرره منتفع شود. کشور عضو با  1. تا حد ممکن، صادرات یک 
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یـع اطالعیه هـا، توجـه رکـن ناظـر بر منسـوجات را نسـبت به هر  ز پـس از توز آزاد می باشـند کـه ظـرف 60 رو
کنند. چنین اظهارنظراتی  که در خصوص چنین اطالعیه هایی مقتضی می دانند، جلب  گونه نظراتی 
یـع خواهـد شـد. رکـن ناظـر بـر منسـوجات در صـورت اقتضـا  در میـان سـایر اعضـا جهـت اطالع شـان توز

ممکن اسـت به اعضای ذی ربط توصیه هایی ارائه دهد.
یخ الزم االجرا شـدن  ره 12 ماهـه پس از تار ره 12 ماهـه اطـالع دادن محدودیت هـا طبـق بنـد 1، بـا دو 3. وقتـی دو
موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت انطبـاق نداشـته باشـد، اعضـای ذی ربـط بایـد متقابـاًل در مـورد 
ره محدودیت هـا را بـا سـال موافقت نامـه21 منطبـق سـازد و بـه منظـور اجـرای  کـه دو کننـد  ترتیباتـی توافـق 
مقـررات ایـن مـاده، سـطوح مبنایـی را به طور نظری برای چنیـن محدودیت هایی تعییـن کنند. اعضای 
کـه بـه مجـرد درخواسـت، جهـت رسـیدن بـه چنیـن توافـق متقابلـی فـورًا وارد  ذی ربـط موافقـت می کننـد 
مشـورت شـوند. در هـر گونـه ترتیباتـی از ایـن نـوع، ضمنـًا الگوهای فصلـی محموله ها در سـال های اخیر 
که  گرفت. نتایج چنین مشورت هایی می باید به اطالع رکن ناظر بر منسوجات برسد  مد نظر قرار خواهد 

ایـن رکـن نیـز در صورت اقتضـا توصیه هایی را به اعضای ذی ربط ارائه خواهد کرد.
ز  4. محدودیت های اطالع داده شده طبق بند 1، به عنوان کل مجموعه ای از محدودیت ها که اعضا در رو
قبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اعمال می کرده اند، تلقی خواهد شد. هیچ 
محدودیـت جدیـدی از نظـر محصـوالت یـا اعضا برقرار نخواهد شـد مگر طبق مقررات ایـن موافقت نامه 
یـخ الزم االجـرا شـدن  ز پـس از تار کـه ظـرف 60 رو 2. محدودیت هایـی 

یـا مقـررات مربوطـه در »گات 1994«3
موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت اطالع داده نشـوند، از آن پس لغو خواهند شـد.

یـخ الزم االجـرا شـدن  کـه طبـق مـاده 3 »ترتیبـات الیـاف چندگانـه« قبـل از تار 5. هـر نـوع اقـدام یکجانبـه ای 
ره ای که در آن مشخص می شود  موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اتخاذ شده باشد، می تواند طی دو
امـا نـه بیـش از 12 مـاه، نافـذ باشـد، مشـروط  بر اینکـه مـورد بررسـی »رکـن بازرسـی منسـوجات« )کـه در ایـن 
موافقت نامه به عنوان TSB خوانده می شود( که تحت ترتیبات الیاف چندگانه تشکیل گردیده بود، قرار 
رکن بازرسـی منسـوجات فرصت بررسـی چنین اقدام یکجانبه ای را نداشـته باشد، رکن  گر  گرفته باشـد. ا
کم بر اقدامات مـاده 3 در چارچوب ترتیبات  یه هـای حا ناظـر بـر منسـوجات بررسـی آن را طبـق قواعـد و رو
که تحت ماده 4 ترتیبات الیاف چندگانه قبل  گونه اقدامی  گرفت. هر  الیاف چندگانه به عهده خواهد 

یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و دوره های  تار از  2. »سال موافقت نامه« به میانگین دوره 12ماهه ای پس 
12ماهه بعدی آن اطالق می گردد.

که هنوز وارد »گات 1994« نشده اند مگر آنچه  کاالهایی شود  3. مقررات مربوط در »گات 1994«، نباید شامل ماده 19 در رابطه با 
اختصاصًا در بند 3 ضمیمه مقرر شده است.
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یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت به کار گرفته شـده و موضوع اختالفی باشـد  از تار
کـه رکـن بازرسـی منسـوجات مجـال بررسـی آن را نیافتـه اسـت نیـز توسـط رکـن ناظـر بـر منسـوجات مطابق 

یه های مربوط به چنین بررسی هایی در ترتیبات الیاف چندگانه بررسی خواهد شد. قواعد و رو
کـه کمتـر  تـی را  ز الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، هریـک از اعضـا محصوال 6. در رو
از 16 درصـد کل حجـم واردات کشـور عضـو در سـال 1990 از اقـالم فهرست شـده در ضمیمـه را تشـکیل 
وارد   «1994 کاالهـای »گات  در  )نظـام هماهنـگ(   HS گروه بندی هـای  یـا  ردیف هـا  برحسـب  ندهـد، 
کاالهایـی  برگیرنـده  در می بایـد  می شـوند  آزادسـازی[  ]ترتیبـات  وارد  کـه  تـی  محصوال سـاخت.  خواهـد 
گلولـه الیـاف و نخ هـای بافندگـی، انـواع پارچـه، محصـوالت  یـر باشـند: فتیلـه یـا  گـروه چهارگانـه ز از هـر 

ک. ساخته شـدۀ نسجی، و پوشا
یر اطالع داده  7. جزئیـات کامـل اقداماتـی کـه طبـق بنـد 6 صـورت می گیرند، به اعضای ذی ربط به شـرح ز

خواهند شد:
یخ  )الـف ( اعضایـی کـه محدودیت هـای مقـرر در بنـد 1 را حفـظ کرده انـد، تعهـد می کننـد کـه علی رغـم تار
گات اطـالع  الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، چنیـن جزئیاتـی را بـه دبیرخانـه 
یل 1994 تعیین شده است. دبیرخانه  ر زرا در 15 آو یخی که طبق تصمیم و دهند و آن هم نه دیرتر از تار
کـه  کـرد. وقتـی  یـع خواهـد  گاهـی سـایر شـرکت کنندگان توز گات فـورًا چنیـن اطالعیه هایـی را بـرای آ
»رکـن ناظـر بـر منسـوجات« ایجـاد شـود، ایـن اطالعیه هـا بـه منظـور اهـداف بنـد 21، در اختیـارش قـرار 

گرفت. خواهند 
کرده اند، چنین جزئیاتی  که طبق بند یک ماده 6، حق استفاده از مقررات ماده 6 را حفظ  )ب( اعضایی 
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، یـا در مـورد  ز پـس از تار کثـر تـا 60 رو را حدا
از اجـرای موافقت نامـه یادشـده،  بعـد  کثـر 12 مـاه  بنـد 3 مـاده 1 هسـتند، حدا کـه مشـمول  اعضایـی 
گاهـی سـایر  به اطـالع رکـن ناظـر بـر منسـوجات خواهنـد رسـاند. رکـن مذکـور ایـن اطالعیه هـا را جهـت آ

کرد. یع و آن ها را به نحو مقرر در بند 21 بررسـی خواهد  اعضا توز
تـی کـه طبـق بند 6 بـه »گات 1994« ملحق نشـده اند، به صورت  8. محصـوالت باقیمانـده، یعنـی محصوال
]کاالهـای  فهرسـت  بـه  یـر  ز شـرح  بـه  مرحلـه،  سـه  در  هماهنـگ  نظـام  گروه بندی هـای  یـا  ردیف هـا 

آزادسازی شـده[ اضافه خواهند شد:
تی  ز از سی وهفتمین ماه به اجرا درآمدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، محصوال )الف( در اولین رو
از اقالم فهرست شده در ضمیمه که کمتر از 17 درصد کل حجم واردات عضو در سال 1990 را تشکیل 
برگیرنـده کاالهایـی از هریـک از چهار  تـی کـه بایـد از سـوی اعضـا اضافـه شـوند در نـداده باشـد. محصوال
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یـر خواهـد بـود: فتیلـه یـا گلولـه الیـاف و نخ هـای بافندگی، انـواع پارچه، محصوالت ساخته شـدۀ  گـروه ز
ک؛ نسجی، و پوشا

تجـارت،  جهانـی  سـازمان  موافقت نامـه  درآمـدن  اجـرا  بـه  مـاه  پنجمین  هشـتادو از  ز  رو اولیـن  در  )ب( 
کل حجـم واردات عضـو در سـال 1990 از اقـالم فهرست شـده در  کمتـر از 18 درصـد  کـه  تـی  محصوال
کاالهایی از  برگیرنده  که باید از سوی اعضا اضافه شوند در تی  ضمیمه را تشکیل نداده باشد. محصوال
گلوله الیاف و نخ های بافندگی، انواع پارچه، محصوالت  یر خواهد بود: فتیله یا  گروه ز هریک از چهار 

ک؛ ساخته شـدۀ نسجی و پوشا
یکمین ماه به اجرا درآمدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، بخش  ز از صد و بیست و )ج( در اولین رو
ک در صورتی که تمامی محدودیت ها به موجب این موافقت نامه لغو گردیده باشند  منسوجات و پوشا

وارد »گات 1994« خواهد شـد.
کـه طبـق بنـد یـک مـاده 6، قصـد خـود مبنی بـر عـدم حفـظ حـق اسـتفاده از مقـررات مـاده 6  9. اعضایـی 
کـه محصـوالت منسـوجاتی و  را اطـالع داده انـد، از لحـاظ ایـن موافقت نامـه چنیـن تلقـی خواهـد شـد 
کرده اند. بنابراین چنین اعضایی از رعایت مقررات بندهای 6 تا 8  کی خود را وارد »گات 1994«  پوشـا

و 11 معـاف خواهند بود.
یـا 8 ارائـه داده  کـه برنامـه ادغـام ]کاالهـا[ را طبـق بنـد 6  10. هیچ چیـز در ایـن موافقت نامـه مانـع عضـوی 
کـه در چنیـن برنامـه ای تعیین شـده  اسـت، از واردکـردن محصـوالت بـه »گات 1994« زودتـر از موعـدی 
اسـت، نخواهد شـد. البته هر ادغامی این چنین از محصوالت، از ابتدای هر »سـال موافقت نامه« نافذ 
یـع بیـن همـه اعضـا، به اطالع »رکـن ناظر بر  خواهـد بـود و جزئیـات آن حداقـل از سـه مـاه قبـل، جهـت توز

منسـوجات« خواهد رسید.
11. برنامه های ادغام مورد نظر، طبق بند 8، همراه با جزئیات آن، حداقل 12 ماه قبل از اجرا به اطالع »رکن 

کرد. یع خواهد  ناظر بر منسـوجات« خواهد رسـید و این رکن آن ها را میان همه اعضا توز
12. سطوح مبنای محدودیت ها در مورد محصوالت باقی مانده، که در بند 8 ذکر شده، سطوح محدودیت 

اشاره شـده در بند 1 خواهد بود.
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت  13. در طـول مرحلـه اول ایـن موافقت نامـه )از تار
لغایت سی وششمین ماه پس از اجرای آن( سطح هر محدودیت در موافقت نامه های دوجانبه منعقده 
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان  در چارچـوب ترتیبـات الیـاف چندگانـه کـه تـا 12 مـاه قبل از تار
کمتر از نرخ رشـد تعیین شـده  جهانی تجارت مجری بوده اسـت، سـاالنه افزایش خواهد یافت، البته نه 

که 16 درصد افزایش داشـتند. برای هریک از محدودیت های مربوط 
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14. سطح هر محدودیت باقیمانده طی مراحل بعدی این موافقت نامه ساالنه افزایش خواهد یافت، البته 
کاال« یا »رکن حل اختالف«  که »شـورای تجارت  که در ذیل تعیین می شـود، مگر وقتی  کمتر از آنچه  نه 

طبـق بنـد 12 مـاده 8 تصمیم دیگری اتخاذ کند:
کـه موافقت نامـه سـازمان  )الـف( بـرای مرحلـه دوم )از سـی وهفتمین مـاه لغایـت هشـتادوچهارمین ماهـی 
بـرای محدودیت هـای مربوطـه در مرحلـه اول، 25 درصـد  نـرخ رشـد  جهانـی تجـارت مجـری اسـت( 

افزایش داده شود.
موافقت نامـه  کـه  ماهـی  بیسـتمین  و  یک صـد  لغایـت  مـاه  پنجمین  هشـتادو )از  سـوم  مرحلـه  بـرای  )ب( 
سـازمان جهانـی تجـارت مجـری اسـت( نـرخ رشـد بـرای محدودیت هـای مربوطـه در مرحلـه دوم، 27 

درصد افزایش داده شـود.
15. هیچ چیـز در ایـن موافقت نامـه نبایـد مانـع یـک عضو برای حذف هر محدودیتی شـود که طبق این ماده 
ره گذار ابتدای »سال موافقت نامه« خواهد بود،  حفظ شده است و زمان اجرای این حذف در طول دو
مشـروط  بر اینکه به عضو صادرکننده مربوطه و »رکن ناظر بر منسـوجات« حداقل سـه ماه قبل از به اجرا 
ره اطالع قبلی می تواند با موافقت عضو محدودشده،  درآمدن چنین حذفی اطالع داده شود. طول دو
یع خواهد کرد. در بررسی  ز کاهش یابد. رکن مذکور چنین اطالعیه هایی را بین همه اعضا توز به 30 رو
حـذف محدودیت هـا چنانکـه در ایـن بنـد در نظر گرفته شـده، اعضای ذی ربط نحـوه رفتار با صادرات 

مشـابه از سـوی سـایر اعضا را در نظر خواهند گرفت.
16. مقـررات مربـوط بـه انعطاف پذیـری، نظیـر جابه جایـی سـهمیه ها، اسـتفاده از سـهمیه به کارگرفته نشـده 
کـه در مـورد همـه محدودیت هـای  قبلـی بـرای سـال جـاری یـا پس خـور سـهمیه، و پیش خـور سـهمیه 
کـه در موافقت نامه هـای  بـود  قابل اجـرا هسـتند، همـان مقرراتـی خواهنـد  مـاده  ایـن  حفظ شـدۀ طبـق 
دوجانبه منعقده در چارچوب »ترتیبات الیاف چندگانه« تا 12 ماه قبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه 
کّمـی نبایـد در اسـتفاده مرکـب از  سـازمان جهانـی تجـارت، پیش بینی شـده بودنـد. هیـچ محدودیـت 

جابه جایی سـهمیه ها، پس خور و پیش خور سـهمیه ها برقرار یا حفظ شـود.
17. ترتیبـات اداری، چنانکـه در رابطـه بـا اجـرای هریـک از مقـررات ایـن مـاده الزم دیـده شـود، بیـن اعضـای 
ذی ربـط مـورد توافـق قـرار خواهـد گرفـت. هـر نـوع ترتیباتـی این چنیـن به اطـالع »رکـن ناظر بر منسـوجات« 

خواهد رسید.
ز قبل از الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت  18. در مورد اعضایی که صادرات شـان تا رو
مشـمول محدودیت هایـی باشـد و ایـن محدودیت هـا 1/2 درصد یا کمتر از حجـم کل محدودیت های 
اعمال شـده توسـط یـک عضـو واردکننـده تا 31دسـامبر  1991 را تشـکیل دهد و طبـق همین ماده اطالع 
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داده شـده باشـد، پیشـرفت معنـی داری در دسترسـی بـه صـادرات ایـن اعضـا، در زمان الزم االجرا شـدن 
موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و در طول اجرای این موافقت نامه فراهم خواهد شد. این افزایش 
دسترسـی از طریـق پیشـبرد یـک مرحلـه از نرخ هـای رشـد تعیین شـده در بندهـای 13 و 14، یـا حداقل از 
کـه می توانـد در خصـوص ترکیبـات متفـاوت سـطوح مبنـا، و مقـررات رشـد و  طریـق تغییـرات معادلـی 
انعطاف پذیـری، توافـق متقابـل صـورت گیرد، تأمین خواهد شـد. چنین پیشـرفت هایی به اطالع »رکن 

ناظر بر منسـوجات« خواهد رسید.
اقدامـی  مـاده 19 »گات 1994«  کـه یـک عضـو طبـق  ایـن موافقت نامـه، در هـر مـوردی  ره  19. در طـول دو
کاال در  از واردکـردن آن  ره یک سـاله بالفاصلـه پـس  کاالیـی خـاص در طـول دو بـا  حفاظتـی در رابطـه 
رد، چنانکه از »موافقت نامه حفاظت ها« مسـتفاد  »گات 1994« مطابـق بـا مقـررات ایـن مـاده به عمـل آو

که در بند 20 تعیین شـده اسـت، قابل اعمال خواهد بود. می گردد، مقررات ماده 19 همان طور 
20. وقتـی چنیـن اقدامـی از طریـق ابزارهـای غیرتعرفـه ای به عمل می آینـد، عضو واردکننده ذی ربـط این اقدام 
را بنا به درخواسـت هر عضو صادرکننده ای که صادرات این نوع از محصوالتش در طول دوره یک سـاله 
بالفاصلـه قبـل از شـروع چنیـن اقـدام حفاظتـی مشـمول محدودیت هـای ایـن موافقت نامـه بـوده اسـت، 
به نحـو مذکـور در شـق )د( از بنـد 2 مـاده 13 »گات 1994« انجـام خواهـد داد. عضـو صادرکننـده ذی ربـط 
بـر چنیـن اقدامـی نظارت خواهد داشـت، سـطح حفاظـت قابل اعمال نباید صـادرات مربوطه را به کمتر 
 متوسـط صادرات عضو ذی ربط در 

ً
از سـطح آن در یک دوره نمونه اخیر کاهش دهد. این سـطح معموال

دوره نمونه اخیر1* است که آمار آن موجود می باشد. به عالوه وقتی اقدام حفاظتی برای بیشتر از یک سال 
ره اجرا در فواصل معین به طور تصاعدی مورد آزادسـازی  اعمال می شـود، سـطح اعمال شـده در طول دو
یق انداختن امتیازات  بیشتر قرار خواهد گرفت. در چنین مواردی عضو صادرکننده ذی ربط از حق به تعو

اساسًا معادل یا سایر تعهدات طبق شق )الف( از بند 3 ماده 19 »گات 1994« استفاده نخواهد کرد.
21. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« اجـرای ایـن مـاده را مورد بررسـی قـرار خواهد داد. براسـاس درخواسـت هر عضو، 
این رکن هر موضوع خاص مربوط به اجرای مقررات این ماده را بررسی و پس از دعوت از عضو یا اعضای 

ذی ربط برای مشارکت، ظرف 30 روز توصیه های مقضی یا یافته های ]خود[ را به آن ها ارائه خواهد کرد.

ماده 3
کـه  اعضایـی  تجـارت،  جهانـی  سـازمان  موافقت نامـه  الزم االجراشـدن  یـخ  تار از  پـس  ز  رو  60 ظـرف   .1

که نشان دهنده و نماینده روند طبیعی اتفاقات دوره باشد. ]مترجم[ *  منظور دوره ای است 
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کـه  کرده انـد )به غیـراز محدودیت هایـی  ک حفـظ   را در مـورد اقـالم منسـوجات و پوشـا
1

محدودیت هایـی4
طبـق »ترتیبـات الیـاف چندگانـه« حفـظ شـده اسـت و مشـمول مقـررات ماده 2 می باشـد(، اعـم از اینکه 
ایـن محدودیت هـا بـا »گات 1994« سـازگار باشـند یـا نباشـند، )الف( آن هـا را همراه با جزئیـات به اطالع 
»رکـن ناظـر بـر منسـوجات« خواهنـد رسـاند، یـا )ب( اطالعیه هایی را که در رابطه با ایـن محدودیت ها به 
کرد.  کرده اند به »رکن ناظر بر منسـوجات« هم ارائه خواهند  هر رکن دیگر سـازمان جهانی تجارت تسـلیم 
گونه توجیه این محدودیت ها  در مواردی که عملی باشد، باید در این اطالعیه ها، اطالعاتی در مورد هر 
در رابطه با »گات 1994«، از جمله مقررات »گات 1994« که محدودیت های مزبور بر آن ها مبتنی است، 

گردد. ارائه 
که به موجب یکی از  کرده اند، به جز در مورد آن هایی  که محدودیت های مقر در بند 1 را حفظ  2. اعضایی 

یر عمل خواهند کرد: مقـررات »گات 1994« توجیـه می شـوند، طبق یکـی از ترتیبات ز
)الف( این محدودیت ها را ظرف یک سـال پس از الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، 
منسـوجات«  بـر  ناظـر  »رکـن  گاهـی  آ بـرای  را  اقـدام  ایـن  و  سـاخت،  خواهنـد  منطبـق   »1994 »گات  بـا 

به اطالعش خواهند رسـاند؛ یا
که اعضای حفظ کننده محدودیت ها  یجًا به طور فزاینده مطابق با برنامه ای  )ب( این محدودیت ها را تدر
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، بـه »رکـن  کثـر تـا 6 مـاه پـس از تار بایـد حدا
رد تا همه  ناظـر بـر منسـوجات« ارائـه دهنـد، حـذف خواهنـد کـرد. ایـن برنامـه شـرایطی را فراهـم خواهـد آو
بـر  ناظـر  »رکـن  شـوند.  حـذف  موافقت نامـه  ایـن  ره  دو معـادل  کثـر  حدا ره ای  دو طـول  در  محدودیت هـا 

منسـوجات« ممکن اسـت در رابطه با این برنامه توصیه هایی به عضو ذی ربط ارائه نماید.
ره ایـن موافقت نامـه اعضـا اطالعیه هایـی را کـه در رابطـه بـا برقـراری هـر محدودیـت جدیـد یـا   3. در طـول دو
گات  ک، طبق هریک از مقررات  تغییرات در محدودیت های موجود در مورد اقالم منسـوجات و پوشـا
یخ به اجرا  ز از تار 1994، به هریک از دیگر ارکان سـازمان جهانی تجارت تسـلیم داشـته اند، ظرف 60 رو

کرد. گاهی به »رکن ناظر بر منسـوجات« ارائه خواهند  درآمدن شـان، جهت آ
بـاره توجیه محدودیت ها در رابطه با  4. هـر عضـو آزاد خواهـد بـود اطالعیه هایـی را در مـورد تغییر نظر خود در
گات 1994 یـا در خصـوص هـر گونـه محدودیتـی کـه طبق مقررات این ماده اطالع داده نشـده اند جهت 
گاهـی »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« به آن ارائـه نماید. در رابطه با چنیـن اطالعیه هایی، هر عضو می تواند  آ
یه هـای معمـول در یـک رکـن ذی ربـط در سـازمان  گات 1994 یـا رو اقداماتـی را طبـق مقـررات مربـوط در 

جهانـی تجارت دنبال نماید.

کّمی یکجانبه، ترتیبات دوجانبه و سایر اقدامات با تأثیر مشابه می باشد. 4. این محدودیت ها شامل تمام محدودیت های 
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گاهـی اعضـا، بین  5. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« اطالعیه هایـی را کـه طبـق ایـن مـاده ارائه شـده اند جهـت آ
کرد. یع خواهد  تمامـی آنان توز

ماده 4
1. محدودیت های اشاره شده در ماده 2 و آن هایی که طبق ماده 6 اعمال می گردند، می باید توسط اعضای 
صادرکننـده نظـارت شـوند. اعضـای واردکننده موظف به قبـول محموالت مازاد بر محدودیت هایی که 

که طبق ماده 6 اعمال شـده اند، نمی باشـند. طبق ماده 2 اطالع داده شـده اند یا محدودیت هایی 
یه ها، قوانیـن، طرز عمل ها  2. اعضـا موافقـت می کننـد کـه در اعمـال تغییـرات جدیـد، نظیـر تغییـرات در رو
ک، از جملـه تغییـرات مربـوط بـه »نظام هماهنـگ« و همین طور  و طبقه بنـدی اقـالم منسـوجات و پوشـا
کـه طبـق  یـا محدودیت هایـی  اطـالع داده شـده اند  کـه  اعمـال محدودیت هایـی  یـا  اجـرا  تغییـرات در 
ایـن موافقت نامـه بـه کار می رونـد، نبایـد: تـوازن حقـوق و تعهـدات بیـن اعضـای ذی ربـط بـه موجـب ایـن 
موافقت نامه را برهم زند، بر دسترسی یک عضو به بازار اثر سوء گذارد، استفاده کامل از چنین دسترسی 

به بازار را مانع شـود، یا طبق این موافقت نامه تجارت را مختل سـازد.
گـر کاالیـی کـه تنهـا بخشـی از یـک محدودیـت را تشـکیل می دهد، طبق مقررات مـاده 2 برای ادغام ]در  3. ا
فهرسـت کاالهـای گات 1994[ اطـالع داده شـود، اعضـا موافقـت می کننـد که هر تغییری در سـطح این 

محدودیـت تـوازن حقـوق و تعهـدات بین اعضای ذی ربط را به موجـب این موافقت نامه برهم نزند.
4. البته، وقتی تغییرات مورد اشاره در بندهای 2 و 3 الزم باشند، اعضا موافقت می کنند که عضو شروع کننده 
چنیـن تغییراتـی، مراتـب را اطـالع دهـد و در صـورت امـکان، قبـل از بـه اجـرا گذاشـتن چنیـن تغییراتـی، بـا 
عضو یا اعضای تأثیرپذیر از این تغییرات مشورت هایی را به منظور رسیدن به راه حل متقاباًل قابل قبولی در 
رابطه با اصالحاتی مناسب و عادالنه، آغاز کند. اعضا همچنین موافقت می کنند چنانچه انجام مشورت 
قبل از به اجراگذاشـتن تغییرات ممکن نباشـد، عضو شـروع کننده چنین تغییراتی بنا به درخواسـت عضو 
تأثیرپذیـر از تغییـرات مزبـور، در صـورت امـکان ظـرف 60 روز، بـا اعضـای ذی ربط جهت رسـیدن به راه حل 
مرضی الطرفینـی در رابطـه بـا اصالحاتـی مناسـب و عادالنـه مشـورت نمایـد. اگـر راه حـل مرضی الطرفینـی 
به دسـت نیایـد، هـر عضـو درگیـر می توانـد آن چنانکه در مـاده 8 تصریح شـده، موضوع را جهت درخواسـت 
توصیـه بـه »رکـن ناظـر بر منسـوجات« ارجاع دهد. در صورتی که »رکن بازرسـی منسـوجات« فرصت بررسـی 
که قبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اعمال  اختالف در مورد چنین تغییراتی را 
یه های »ترتیبات الیاف چندگانه« در رابطه  شده نداشته باشد، »رکن ناظر بر منسوجات« مطابق قواعد و رو

با یک چنین بررسی هایی، موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
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ماده 5
کـه طفـره ]محیالنـه[ از طریـق انتقـال از یـک وسـیله بـه وسـیله نقلیـه دیگـر، تغییـر  1. اعضـا موافقـت دارنـد 
مسـیر، اظهـار غیرواقعـی در مـورد کشـور یـا مبـدأ، و تقلـب در اسـناد رسـمی، مانـع از بـه اجـرا درآمـدن ایـن 
ک در »گات 1994« می شـود. بـر همیـن اسـاس،  موافقت نامـه جهـت ادغـام بخـش منسـوجات و پوشـا
یه هـای اداری الزم را بـرای مقابلـه بـا ایـن موضـوع و اقـدام علیـه چنیـن  اعضـا بایـد مقـررات قانونـی و یـا رو
بـا مسـائل ناشـی از ایـن  بـرای مقابلـه  کـه  کننـد. اعضـا همچنیـن موافقـت می کننـد  طفره هایـی وضـع 

یه های داخلی خـود به طور کامل همکاری کنند. طفره رفتـن، سـازگار بـا قوانین و رو
کـه از طریـق انتقـال از یـک وسـیله بـه وسـیله نقلیـه دیگـر، تغییـر مسـیر،  گـر عضـوی بـر ایـن عقیـده باشـد  2. ا
اظهـار غیرواقعـی در مـورد کشـور یـا  مبـدأ، یـا تقلـب در اسـناد رسـمی، نسـبت بـه ایـن موافقت نامـه طفـره 
گرفتـه اسـت و بـرای مقابلـه بـا چنیـن طفره رفتن هایـی و یـا  اقـدام علیـه آن هیچ گونـه تدبیـر یـا  صـورت 
تدابیـر کافـی بـه کار بسـته نشـده اسـت، آن عضـو بایـد با عضو یـا اعضای ذی ربط برای رسـیدن به راه حل 
ز،  فـورًا، و در صـورت امـکان ظـرف 30 رو بایـد  کنـد. چنیـن مشـورت هایی  مرضی الطرفینـی مشـورت 
گـر راه حـل مرضی الطرفینـی به دسـت نیایـد، موضـوع می تواند توسـط هر عضـو درگیر جهت  انجـام شـود. ا

درخواسـت توصیه به »رکن ناظر بر منسـوجات« ارجاع داده شـود.
یه های داخلی خود اقدام الزم را برای منع، تحقیق،  کـه سـازگار بـا قوانین و رو 3. اعضـا موافقـت می کننـد 
رند.  و در صـورت مقتضـی اقـدام قانونـی و یـا اجرایـی علیه اعمـال طفره آمیز در قلمروی شـان به عمل آو
یه هـای داخلـی خـود، در مـوارد طفـره یـا ادعـای طفره  اعضـا موافقـت می کنندکـه سـازگار بـا قوانیـن و رو
ر، و در  رود، صدو کنند تا حقایق مربوطه در محل های و کامل  نسـبت بـه ایـن موافقت نامـه، همـکاری 
صورت لزوم انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر احراز گردد. موافقت می شود که این همکاری، 
کـه  بر گیـرد: تحقیـق در مـورد اعمـال طفره آمیـزی  یـر را در یه هـای داخلـی، مـوارد ز سـازگار بـا قوانیـن و رو
کـرده اسـت، افزایـش  کـه چنـان محدودیت هایـی را حفـظ  کشـور عضـوی  صـادرات محدودشـده بـه 
گزارش هـا و سـایر اطالعات مربوطه تا حد قابل دسترسـی؛ و تسـهیل  دهـد؛ مبادلـه اسـناد، مکاتبـات، 
بازدیدهـا از کارخانـه و برقـراری تماس هـا، براسـاس درخواسـت و مورد به مـورد. اعضـا باید تـالش کنند 
یـک از مـوارد طفـره یـا ادعای طفره، از جملـه نقش صادرکننـدگان و واردکنندگان درگیر  تـا چگونگـی هر

گردد. روشن 
4. وقتی در نتیجه تحقیق شواهد کافی وجود داشته باشد که طفره صورت گرفته است )مثاًل وقتی شواهدی 
در مـورد کشـور یـا مبـدأ واقعـی و شـرایط چنیـن طفـره ای وجود داشـته باشـد(، اعضا موافقـت می کنند که 
اقدام مقتضی تا آن حد که برای مقابله با مسئله الزم باشد صورت گیرد. چنین اقداماتی می تواند شامل 
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رود کاالهـا بـوده یـا وقتی کاالها وارد شـده باشـند، با توجـه مقتضی به شـرایط موجود و میزان  مخالفـت بـا و
یافتی جهت محدودکردن سطوح ]واردات[ در  مشارکت کشور یا مبدأ واقعی، تعدیل حقوق و عوارض در
حدی که کشور یا مبدأ واقعی را منعکس سازد، صورت گیرد. همچنین وقتی شواهدی مبنی بر دخالت 
کاالها به صورت انتقال از یک وسیله نقلیه به  که از طریق آن ها  قلمروهایی ]متعلق به[ اعضا وجود دارد 
وسیله نقلیه دیگر ارسال شده اند، چنین اقدامی می تواند شامل برقراری محدودیت ها نسبت به چنین 
اعضایـی باشـد. هریـک از ایـن اقدامـات، همـراه بـا برنامه زمان بنـدی و دامنه عمل آن هـا، می تواند بعد از 
انجام مشـورت میان اعضای ذی ربط با هدف رسـیدن به راه حل مرضی الطرفین، اتخاذ گردد و همراه با 
کامل به اطالع »رکن ناظر بر منسـوجات« برسـد. اعضای ذی ربط می توانند در مذاکرات شـان  توجیهات 
کنند. چنین توافقاتی نیز باید به اطالع »رکن ناظر بر  راجع به سایر راه حل ها ]برای جبران خسارت[ توافق 
که مناسـب می بیند، به اعضای ذی ربط  منسـوجات« برسـد، و آن رکن نیز ممکن اسـت راه حل هایی را 
گـر راه حـل مرضی الطرفینـی یـه دسـت نیایـد، هـر عضـو ذی ربـط می توانـد موضـوع را جهـت  توصیـه کنـد. ا

انجام بررسی و ارائه توصیه های فوری به »رکن ناظر بر  منسوجات« ارجاع دهد.
کـه به صـورت  کـه بعضـی از مـوارد طفـره ممکـن اسـت شـامل محموله هایـی باشـد  5. اعضـا توجـه دارنـد 
ترانزیـت از کشـورها یـا مناطقـی عبـور می کننـد، بـدون اینکه در ایـن محل های ترانزیـت هیچ گونه تغییر و 
تبدیلـی در کاالهـای ایـن محموله هـا صـورت گیـرد. آن هـا توجـه دارنـد کـه کنتـرل محموله هـای مزبـور در 

کلی عملی نباشـد. چنین محل های ترانزیتی ممکن اسـت به طور 
6. اعضـا موافقـت دارنـد کـه اظهـار غیرواقعـی در رابطـه بـا محتـوای الیاف، مقادیـر، توصیف یـا طبقه بندی 
که چنین اظهار  گر شواهدی وجود داشته باشد  کاال نیز مانع از تحقق هدف این موافقت نامه می شود. ا
غیرواقعـی به خاطـر طفـره صـورت گرفتـه اسـت، اعضا موافقت می کننـد که اقدامات مقتضی سـازگار با 
گـر  یه هـای داخلـی، علیـه صادرکننـدگان یـا واردکننـدگان درگیـر در ایـن مسـئله اتخـاذ شـود. ا قوانیـن و رو
گرفته  که از طریق اظهار غیرواقعی نسبت به این موافقت نامه طفره صورت  عضوی بر این عقیده باشد 
کافی اجرایی به کار بسته نشده  است و برای مقابله با این طفره یا اقدام علیه آن هیچ گونه تدبیر یا تدابیر 
کار بـا هـدف رسـیدن بـه راه حـل مرضی  الطرفیـن مشـورت  اسـت، آن عضـو بایـد فـورًا بـا عضـو درگیـر ایـن 
گـر چنیـن راه حلـی به دسـت نیایـد، موضـوع می توانـد توسـط هـر عضـو درگیـر جهـت درخواسـت  کنـد. ا
که مانع اعضا از انجام  توصیه به »رکن ناظر بر منسوجات« ارجاع داده شود. هدف این مقرره آن نیست 

اصالحات تکنیکی در مواردی شـود که اشـتباهات غیرعمدی در اظهارات رخ داده اسـت.
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ماده 6
ایـن  در  )کـه  خـاص  حفاظتـی  سـازوکار  یـک  اجـرای  گـذار  ره  دو طـول  در  کـه  می کننـد  تأییـد  اعضـا   .1
 الزم خواهـد بـود. هـر عضـوی 

ً
گـذار« خوانـده می شـود( احتمـاال ره  موافقت نامـه به عنـوان »حفاظـت دو

کـه  کاالهایـی  کاالهـای فهرست شـده در ضمیمـه، به جـز  گـذار را در مـورد  ره  می توانـد حفاظت هـای دو
که دارای محدودیت های مقرر  کند. اعضایی  طبق مقررات ماده 2 وارد »گات 1994« شده اند، اعمال 
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی  ز پـس از تار در مـاده 2 نیسـتند، می بایـد ظـرف 60 رو
کـه آیـا مایـل بـه حفـظ حـق اسـتفاده از مقـررات ایـن  تجـارت بـه »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« اطـالع دهنـد 
که پروتکل های تمدید »ترتیبات الیاف چندگانه« را از سـال 1986 به بعد  ماده هسـتند یا نه. اعضایی 
نپذیرفته اند، می باید چنین اطالعی را ظرف 6 ماه پس از الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی 
گـذار حتی االمـکان می باید ممسـکانه ]و[ سـازگار با مقرارت  ره  رنـد. حفاظت هـای دو تجـارت به عمـل آو

ایـن مـاده و اجـرای مؤثر فرایند ادغام به موجب این موافقت نامه، اعمال شـود.
 وقتی صـورت می گیرد که براسـاس تشـخیص یک عضو51 

ً
2. اقـدام حفاظتـی بـه موجـب ایـن مـاده احتمـاال

که می تواند  یش وارد شده است  یادی به قلمرو کاالی خاص در چنان مقادیر ز که یک  ثابت شده باشد 
سـبب واردآمـدن خسـارت جـدی بـه صنعـت داخلـی که کاالهایی مشـابه و یـا کاماًل رقیب ]بـا کاالهای 
رد. خسـارت جدی یا  وارداتـی[ را تولیـد می کنـد، گـردد یـا خطـر واقعـی ایـراد چنین خسـارتی را بـه وجود آو
کاال بوده  کل واردات آن  خطر واقعی ایراد چنین خسارتی باید به نحو قابل اثباتی ناشی از افزایش مقادیر 

رانه یـا تغییرات در ترجیحات مصرف کننده. باشـد و نـه به دلیـل عواملـی همچون تغییرات فناو
کـه در مـاده 2 اشـاره  3. در تشـخیص خسـارت جـدی، یـا خطـر واقعـی ایـراد چنیـن خسـارتی، همان طـور 
شـد، کشـور عضـو تأثیـر ایـن واردات را بـر وضعیـت آن صنعـت خـاص، چنانکـه در تغییـرات متغیرهای 
ری، ظرفیـت مورداسـتفاده، موجـودی انبارها، سـهم در بازار،  اقتصـادی مرتبطـی همچـون تولیـد، بهـره و
صادرات، دسـتمزدها، اشـتغال، قیمت های داخلی، سـود و سـرمایه گذاری، انعکاس می یابد، بررسـی 
کـرد، هیچ یـک از ایـن عوامـل چـه به تنهایـی و چـه همراه با سـایر عوامـل، لزومًا نمی توانـد رهنمود  خواهـد 

تعیین کننده ای به دسـت دهد.

گیرد.  5. یک اتحادیه گمرکی ممکن است یک اقدام حفاظتی را ]برای کل اتحادیه[ به عنوان یک واحد یا برای یک کشور عضو به کار 
کل اتحادیه به عنوان یک واحد به کار می گیرد، تمام شرایط برای تشخیص خسارت  گمرکی اقدام حفاظتی را برای  وقتی یک اتحادیه 
گمرکی صورت خواهد  کل اتحادیه  جدی یا خطر واقعی ایراد چنین خسارتی به موجب این موافقت نامه، براساس شرایط موجود در 
گرفته می شود، تمام شرایط برای تشخیص خسارت جدی، یا خطر واقعی  کشور عضو به کار  گرفت. وقتی اقدامی حفاظتی برای یک 

کشور عضو خواهد بود. گرفت و محدود به آن  کشور عضو صورت خواهد  ایراد چنین خسارتی، براساس شرایط موجود در آن 
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بـاره هـر عضـو اعمـال  4. هـر اقدامـی کـه طبـق مقـررات ایـن مـاده درخواسـت شـود، بـر مبنـای مورد به مـورد در

خواهـد گردیـد. در مـورد عضـو یـا اعضایـی که خسـارت جدی یا خطـر واقعی ایراد چنین خسـارتی که در 

بندهای 2 و 3 ذکر شـده اند متوجه آن هاسـت، ]خسـارت مزبور[ براسـاس افزایش شـدید و قابل مالحظه 
گانه و بر مبنای سطح واردات در  1 از این عضو یا اعضا به طور جدا

واردات، اعم از واقعی یا قریب الوقوع6
مقایسه با واردات از سایر منابع، سهم در بازار، قیمت های وارداتی و داخلی در یک سطح قابل مقایسه 
از معامـالت تجـاری، تشـخیص داده خواهـد شـد. هیچ یـک از ایـن عوامـل چـه به تنهایـی و چـه همـراه 
بـا سـایر عوامـل لزومـًا نمی توانـد رهنمـود تعیین کننـده ای به دسـت دهـد. ایـن اقـدام حفاظتـی در مـورد 
صـادرات هیچ یـک از اعضایـی کـه صـادرات محصول خاصی از آن ها قباًل به موجـب این موافقت نامه 

محدود شـده اسـت، اعمال نخواهد گردید.
ره اعتبـار تشـخیص خسـارت جـدی یـا خطـر واقعـی ایـراد چنیـن خسـارتی جهـت درخواسـت اقـدام  5. دو

یـخ اطالعیـه اولیـه به نحو مقرر در بند 7 نخواهد بود. ز پـس از تار حفاظتـی بیـش از 90 رو
ره گـذار، توجـه خاصـی نسـبت بـه منافـع اعضـای صادرکننـده به شـرح  6. در اعمـال اقدامـات حفاظتـی دو

یر مبذول خواهد شـد: ز
گروه های عضو مذکور  کمترین درجه توسعه یافتگی، در مقایسه با سایر  کشورهای عضو با  )الف ( در مورد 
در ایـن بنـد، رفتـار به نحـو قابل مالحظـه مطلوب تـری، ترجیحـًا در تمـام مـوارد جزئـی، یا حداقـل در مورد 

شـرایط کلی اتخاذ خواهد شد؛
ک شان در مقایسه با کل حجم صادرات  )ب( در مورد اعضایی که کل حجم صادرات منسوجات و پوشا
سایر اعضا کم است، و تنها درصد اندکی از کل واردات عضو واردکننده از چنین محصولی را به خود 
اختصـاص می دهنـد، رفتـاری متفـاوت و مطلوب تر در تعیین شـرایط اقتصادی مذکور در بندهای 8، 
13 و 14 اتخـاذ خواهـد شـد. در مـورد ایـن عرضه کننـدگان طبـق بندهـای 2 و 3 مـاده 1، به امکانات آتی 
توسـعه تجـارت آن هـا و اینکـه الزم اسـت واردات از آن هـا در مقادیـری تجـاری اجـازه داده شـود، توجـه 

مقتضی مبذول خواهد شـد؛
کـه تولیدکننـده پشـم می باشـند و اقتصـاد  کشـورهای در حال توسـعه عضـوی  )ج( در مـورد اقـالم پشـمی از 
و  منسـوجات  صـادرات  کل  و  اسـت،  پشـم  بخـش  بـه  وابسـته  ک شـان  پوشا و  منسـوجات  تجـارت  و 
ک شـان  ک شـان تقریبـًا منحصـر بـه کاالهـای پشـمی می شـود، و حجـم تجـارت منسـوجات و پوشا پوشا

ی ظرفیت  رو از  مثاًل  افزایش،  امکان  یا صرف  ادعا، حدس  براساس  و  باشد  اندازه گیری  قابل  باید  قریب الوقوعی  افزایش  6. چنین 
کشورهای صادرکننده عضو، قابل تشخیص نخواهد بود. موجود تولید در 
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در بازارهـای اعضـای واردکننـده در مقایسـه بـا دیگـران انـدک می باشـد، مالحظـات خاصـی در رابطه با 
نیازهـای صادراتـی چنیـن اعضایـی به هنگام بررسـی سـطوح سـهمیه، نرخ های رشـد و انعطاف پذیری 

گرفته خواهد شـد؛ در نظر 
ری  که این عضو جهت عمل آو کی  رود مجدد اقالم منسـوجات و پوشـا )د( در مورد اقدام یک عضو برای و
یه هـای عضـو واردکننـده، و تحت نظـارت و  و رو قوانیـن  به نحـو مقـرر در  رود مجـدد آن هـا،  و سـپس و
یه های تأیید رضایت بخش، به عضو دیگر صادر کرده است، هنگامی که این اقالم از کشور عضوی  رو
کل صـادرات منسـوجات و  کـه ایـن نـوع از تجـارت نشـان دهنده بخـش قابل مالحظـه ای از  وارد شـوند 

کش می باشـد، رفتار مطلوب تری اتخاذ خواهد شد. پوشـا
7. عضـوی کـه پیشـنهاد انجـام اقدامـی حفاظتـی می کند، با عضو یا  اعضایی کـه تحت تأثیر چنین اقدامی 
کرد. درخواسـت برای مشـورت همراه با اطالعات خاص و مرتبط  قرار خواهند گرفت، مشـورت خواهد 
یر[ خواهد بود: )الف(  زترین اطالعات، به خصوص در رابطه با ]موارد ز با واقعیات ]و[ در حد امکان به رو
عوامل مذکور در بند 3، که عضو درخواست کننده اقدام ]حفاظتی[ وجود خسارت جدی یا خطر واقعی 
که براساس آن توسل  ایراد چنین خسارتی را بر آن مبتنی ساخته است؛ و )ب( عوامل مذکور در بند 4، 
بـه اقـدام حفاظتـی در خصـوص عضـو یا اعضـای ذی ربط را پیشـنهاد می کند. در مورد درخواسـت هایی 
کـه بـه موجـب ایـن بنـد صـورت می گیرنـد، اطالعات تا حـد ممکن با بخش هـای قابل شناسـایی تولید و 
ره های مرجع تعیین شده در بند 8 مرتبط خواهد بود. عضو درخواست کننده اقدام، همچنین سطح  دو
خاصـی را کـه پیشـنهاد می شـود واردات کاالی مورد نظـر از عضـو یـا اعضـای مربوطـه در آن سـطح محدود 
شـود، تعییـن خواهـد کـرد. چنیـن سـطحی از سـطح مذکـور در بنـد 8 کمتـر نخواهـد بـود. عضـو خواهـان 
مشـورت همزمـان بـا درخواسـت بـرای مشـورت، کلیـه اطالعـات واقعـی مربوطـه را کـه به طـور خالصـه در 
بندهـای 3 و 4 اشاره شـده، بـه انضمـام سـطح محدودیـت پیشـنهادی را به اطـالع رئیـس »رکـن ناظـر بـر 
منسـوجات« خواهد رسـاند. رئیس با مشخص سـاختن عضو درخواسـت کننده، محصول مورد بحث و 
یافـت کـرده اسـت، درخواسـت بـرای مشـورت را به اعضای رکـن ناظر اطالع  عضـوی کـه درخواسـت را در
خواهـد داد. عضـو یـا اعضـای ذی ربـط فـورًا بـه این درخواسـت پاسـخ خواهند داد و مشـورت بـدون تأخیر 

گردید. یافت، تکمیل خواهد  یخ در ز پس از تار آغاز و در شرایط عادی ظرف 60 رو
گر در حین مشـورت، این تفاهم متقابل وجود داشـته باشـد که شـرایط، محدودیت صادرات محصول  8. ا
خاصـی از عضـو یـا اعضـای ذی ربـط را ایجـاب می کنـد، سـطح چنیـن محدودیتـی حداقـل در سـطح 
ره 12ماهـه ای خواهـد بود که 2 ماه قبل از ماهی که در  واقعـی صـادرات یـا واردات از عضـو ذی ربـط در دو

آن درخواسـت مشـورت صورت گرفته پایان می یابد.
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9. جزئیـات مـورد توافـق راجـع بـه اقـدام محدودکننـده ظـرف 60 روز پـس از انجـام توافـق به اطالع »رکـن ناظر بر 
که آیا توافق مزبور با توجه به مقررات این ماده  منسوجات« خواهد رسید. این رکن تصمیم خواهد گرفت 
قابل توجیـه اسـت یـا نـه. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« جهـت تصمیم گیری بـه آمـار و اطالعات واقعـی که به 
گونه اطالعات مرتبط دیگری  گردیده و در بند 7 به آن اشاره شده، و همین طور به هر  رئیس این رکن ارائه 
کـه از سـوی اعضـای ذی ربـط ارائـه گردیـده اسـت، دسترسـی خواهـد داشـت. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« 

ممکن است توصیه هایی را که مقتضی تشخیص می دهد به اعضای ذی ربط به عمل آورد.
یافـت درخواسـت مشـورت، بیـن اعضـا  یـخ در زه بعـد از تار ره 60 رو گـر، پـس از انقضـای دو 10. به هرحـال ا
کـرده اسـت، می توانـد  کـه پیشـنهاد اتخـاذ اقـدام حفاظتـی را  توافقـی به دسـت نیامـده باشـد، عضـوی 
یخ  زۀ برای مشورت، برحسب تار ره 60 رو ز پس از دو محدودیت را طبق مقررات این ماده، ظرف 30 رو
کنـد، و همزمـان موضـوع را بـه »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« ارجـاع دهـد. هـر عضـو  ر اعمـال  رود یـا صـدو و
زه بـه ایـن رکـن ارجـاع دهـد. در هـر دو مـورد،  ره 60 رو مخّیـر خواهـد بـود کـه موضـوع را قبـل از انقضـای دو
»رکـن ناظـر بـر منسـوجات« فـورًا اقـدام بـه بررسـی موضـوع، از جملـه تشـخیص خسـارت جـدی یـا خطـر 
ز توصیه هـای مقتضـی را به اعضای  واقعـی ایـراد چنیـن خسـارتی، و علـل آن خواهـد کـرد و ظـرف 30 رو
رد. »رکـن ناظر بر منسـوجات« بـرای انجام چنین بررسـی هایی، به اطالعات  ذی ربـط به عمـل خواهـد آو
که  گونه اطالعات مرتبط دیگری  واقعی ارائه شده به رئیس این رکن، مذکور در بند 7، و همین طور هر 

از سـوی اعضای ذی ربط ارائه گردیده اسـت، دسترسـی خواهد داشت.
11. در موارد بسـیار غیرعادی و شـرایط بحرانی، که تأخیر ممکن اسـت موجب خسـارتی شـود که جبران آن 
مشـکل باشـد، اقـدام مذکـور در بنـد 10 می توانـد به طـور موقـت به عمـل آید، مشـروط  بر اینکه درخواسـت 
کاری پس از مبادرت به اقدام  ز  کثر ظرف 5 رو برای مشورت و اطالع به »رکن ناظر بر منسوجات« حدا
مزبـور، انجـام گیـرد. در مـوردی که مشـورت به توافق منجر نشـود، مراتب در خاتمه مشـورت ها به اطالع 
یخ  ز پس از تار »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« خواهـد رسـید. البتـه در هرحال این اطالع نباید دیرتـر از 60 رو
گیرد. »رکن ناظر بر منسـوجات« فورًا اقدام به بررسـی موضوع خواهد  انجام اقدام ]مورد بحث[ صورت 
رد. در مـوردی  کـه  ز توصیه هـای مقتضـی را بـه اعضـای ذی ربـط به عمـل خواهـد آو کـرد و ظـرف 30 رو
مشورت به توافق منجر نشود، مراتب در خاتمه به اطالع »رکن ناظر بر منسوجات« خواهد رسید، البته 
یـخ انجـام اقـدام ]مـورد بحث[ صـورت گیرد. رکن  ز پـس از تار در هرحـال ایـن اطـالع نبایـد دیرتـر از 90 رو

رد. که مقتضی تشـخیص می دهد به اعضای ذی ربط به عمل آو ناظر ممکن اسـت توصیه هایی را 
یر[  که طبق مقررات این ماده بدان ها توسـل جسـته اسـت ]برای مدت ز 12. یک عضو می تواند اقداماتی را 
کثـر 3 سـال بـدون تمدیـد، یـا )ب( تـا وقتـی کـه محصـول ]مورد نظـر[ وارد  حفـظ کنـد: )الـف( بـرای حدا

»گات 1994« بشـود، هر کدام که زودتر فرا رسـد.
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بـرای  ]محدودیـت[  سـطح  شـود،  حفـظ  سـال  یـک  از  بیـش  ره ای  دو بـرای  محدودکننـده  اقـدام  گـر  ا  .13
کـه بـرای سـال اول تعیین شـده و بـا نـرخ رشـد سـاالنه ای حداقـل 6  سـال های بعـد سـطحی خواهـد بـود 
درصـد افزایـش یابـد، مگـر آنکـه مسـئله بـرای »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« به ترتیـب دیگـری توجیـه شـده 
کاالی موردنظر می تواند در هریک از دو سـال بعدی از طریق پیش خور  باشـد. سـطح محدودیت برای 
و یا پس خور سـهمیه، از 10 درصد هم بیشـتر رشـد کند که از این مقدار، سـهم پیش خور سـهمیه بیش از 
5 درصـد نخواهـد بـود. هیـچ محدودیت کّمی بر اسـتفاده توأم از پس خور سـهمیه، پیش خور سـهمیه و 

مقـرره بنـد 14 وضع نخواهد گردید.
14. وقتـی بیـش از یـک محصـول عضـوی از سـوی یـک عضـو دیگـر تحـت محدودیـت این ماده قـرار گیرد، 
یـک از ایـن محصـوالت می تـوان  از سـطح محدودیـت مـورد توافـق، طبـق مقـررات ایـن مـاده بـرای هر
کل سـطوح تعیین شـده  کل صـادرات مشـمول محدودیـت از  7 درصـد فراتـر رفـت، مشـروط  بر اینکـه 
بـرای تمامـی محصـوالت محدودشـده بـه موجـب ایـن مـاده، براسـاس واحدهـای متداول مـورد توافق، 
ره  هـای اعمـال محدودیت هـا در مـورد این محصـوالت بر یکدیگـر انطباق  کـه دو فراتـر نـرود. در مـواردی 
ره ای که تداخل دارد، به نسـبت سـهم محاسبه شـده  نداشـته باشـد، ایـن مقـرره می بایـد در مـورد هـر دو

یک اعمال شـود. هر
گـر بـه موجـب ایـن مـاده اقدامـی حفاظتـی در مـورد محصولـی اعمـال شـود کـه قبـاًل برای ایـن محصول  15. ا
ره 12 ماهـه قبـل از الزم اجراشـدن موافقت نامـه سـازمان  بـه موجـب »ترتیبـات الیـاف چندگانـه« طـی دو
جهانـی تجـارت، یـا طبـق مقـررات مـاده 2 یـا 6، محدودیتـی وجـود داشـته اسـت، سـطح محدودیـت 
یخ های  جدیـد سـطح مقـرر در بنـد 8 خواهـد بـود، مگـر آنکـه محدودیـت جدیـد ظـرف یـک سـال ]از تار

یر[ به اجرا گذاشـته شود: ز
که در بند 15 ماده 2 به آن اشاره شـده اسـت؛ یا یخ اطالع دهی برای لغو محدودیت قبلی  )الف( از تار

کـه طبـق مقـررات ایـن مـاده یـا »ترتیبـات الیـاف چندگانـه«  کنارگذاشـتن محدودیـت قبلـی  یـخ  )ب( از تار
برقرار شده بود.

یـر، نخواهـد بـود: )1( سـطح محدودیتـی که  در هریـک از ایـن مـوارد سـطح ]محدودیـت[ کمتـر از مـوارد ز
که در بند 8 ذکر شـده  گذشـته مشـمول آن بوده اسـت، یا )2( سـطح محدودیتی  ره 12ماهه  کاال طی دو

اسـت؛ هر کدام که بیشـتر باشد.
کـه محدودیتـی را بـه موجـب مـاده 2 حفـظ نمی کنـد، تصمیـم بگیـرد طبـق مقـررات ایـن  16. وقتـی عضـوی 
رد که: )الـف( عواملی  مـاده محدودیتـی را اعمـال کنـد، ترتیبـات مقتضـی را می بایـد به نحـوی فراهـم آو
همچـون طبقه بنـدی تعرفـه ای موجـود و واحدهـای کمـی معمـول در فعالیت هـای تجـاری صادراتـی و 
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وارداتـی، چـه از نظـر ترکیـب الیـاف و چـه از نظـر رقابتـی بـرای بخـش مشـابه در بـازار داخلـی اش به طـور 
گرفتـه شـود، و )ب( از طبقه بندی کـردن بیـش از حـد اجتنـاب شـود. درخواسـت بـرای  کامـل در نظـر 
کامل در مورد چنان ترتیباتی باشـد. مشـورت های مذکور در بندهای 7 یا 11 می باید شـامل اطالعات 

ماده 7
ر اروگوئه« به  که اعضا به عنوان نتیجه »دو 1. به عنوان بخشی از فرایند ادغام و با اشاره به تعهدات خاصی 
رد که ممکن اسـت برای پیروی از قواعد و  عهـده می گیرنـد، تمامـی اعضـا اقداماتـی را به عمل خواهند آو

که: نظامات »گات 1994« الزم باشـد به نحوی 
یـا حـذف موانـع غیرتعرفـه ای، و  کاهـش  کاهـش و تثبیـت تعرفه هـا،  از طریـق اقداماتـی همچـون  )الـف( 
تسـهیل تشـریفات گمرکـی، اداری و اخـذ مجوز، دسترسـی بهتـری به بازارهای محصوالت منسـوجات 

ک پیدا کنند؛ و پوشـا
)ب( از اجـرای خط مشـی   های مربـوط بـه شـرایط تجـاری منصفانـه و عادالنـه در خصـوص منسـوجات و 
یه های مربوط به قیمت شـکنی و ضد قیمت شـکنی، یارانه ها  ک و در زمینه هایی نظیر قواعد و رو پوشـا

و اقدامـات جبرانـی، و حمایـت از حقوق مالکیت هـای فکری، اطمینان حاصل کنند، و
)ج( وقتـی بـه دالیـل سیاسـت کلـی تجـاری، اقداماتی صـورت می گیـرد، از تبعیض علیـه واردات مربوط به 

ک اجتناب شود. بخش منسـوجات و پوشـا
رد. چنین اقداماتی نباید خدشه ای به حقوق و تعهدات اعضا طبق »گات 1994« وارد آو

2. اعضـا اقدامـات مذکـور در بنـد 1 را کـه ارتبـاط بـا اجـرای موافقت نامه حاضـر دارند، به اطـالع »رکن ناظر بر 
که ]این اقدامات[ به اطالع سـایر ارکان سـازمان جهانی تجارت  منسـوجات« خواهند رسـاند. تا آن حد 
رسـیده اسـت، تهیـه خالصـه ای بـا اشـاره به اطالعیـه اولیـه، بـرای تحقـق الزامـات مـورد درخواسـت در 
که اطالعیه هایی را در مورد تغییر نظر خود  کافی خواهد بود. هر عضو آزاد خواهد بود  چارچوب این بند 

به »رکن ناظر بر منسـوجات« ارسـال دارد.
امـر  ایـن  و  نـداده  انجـام  را   1 بنـد  در  اقدامـات مذکـور  کـه عضـوی دیگـر  کنـد  وقتـی عضـوی مالحظـه   .3
تـوازن حقـوق و تعهـدات طبـق ایـن موافقت نامـه را مختـل سـاخته اسـت، می توانـد موضـوع را در ارکان 
مربوطـه سـازمان جهانـی تجـارت مطـرح نمایـد و بـه »رکن ناظر بر منسـوجات« اطالع دهد. هـر گونه یافته 
گـزارش جامـع »رکـن ناظـر بـر  یـا نتیجه گیـری بعـدی ارکان مربوطـه سـازمان جهانـی تجـارت بخشـی از 

منسـوجات« را تشکیل خواهد داد.
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ماده 8
تمـام  بررسـی  ایـن موافقت نامـه،  اجـرای  بـر  نظـارت  بـه منظـور  بـر منسـوجات«  ناظـر  »رکـن  بدین وسـیله   .1
اقدامات متخذه در چارچوب این موافقت نامه و انطباق آن ها با موافقت نامه مزبور، و انجام اقداماتی 
یـژه از طریـق ایـن موافقت نامـه از آن خواسـته شـده اسـت، تأسـیس می گردد. این رکن متشـکل از  کـه به و
گسـترده ای نشـان دهنده نمایندگی از  یت در آن متوازن و به نحو  یک رئیس و 10 عضو خواهد بود. عضو
رد.  کشورهای عضو خواهد بود و در فواصل مناسب امکان تغییر نوبتی اعضا را فراهم خواهد آو سوی 
یـده، جهـت خدمـت در »رکـن  کاال« برگز کـه »شـورای تجـارت  کشـورهای عضـوی  اعضـای ایـن رکـن را 
کشورشـان[  که وظایف شـان را در مقام شـخصی ]و نه نماینده  ناظر بر منسـوجات« منصوب می کنند، 

انجام می دهند.
یه هـای کاری مخصـوص بـه خود را ایجـاد خواهد کرد. البته بدیهی اسـت  2. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« رو
که جهت حصول اجماع در »رکن ناظر بر منسـوجات« به موافقت یا یکسـانی نظرات اعضای منصوب 
منسـوجات  بـر  ناظـر  رکـن  توسـط  بررسـی  تحـت  حل نشـده  مسـئله  یـک  درگیـر  کـه  عضـوی  کشـورهای 

می باشند، نیازی ندارد.
کـه  گرفتـه خواهـد شـد و بـرای انجـام وظایفـی  3. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« به عنـوان رکنـی دائمـی در نظـر 
ایـن موافقت نامـه از آن خواسـته، در حـد الزم تشـکیل جلسـه خواهـد داد. ایـن رکـن متکـی به اطالعیه هـا 
و اطالعـات ارائه شـده از سـوی اعضـا طبـق مـواد مربـوط در ایـن موافقت نامه خواهد بود، کـه از طریق هر 
 اعضـا ارائـه می نماینـد و یـا ایـن رکـن تصمیم به 

ً
گونـه اطالعـات اضافـی یـا نـکات جزئـی الزم کـه احتمـاال

اخـذ آن از اعضـا می گیـرد، تکمیـل می گـردد. ایـن رکـن همچنیـن می توانـد بـر اطالعیه هـای داده شـده بـه 
که ممکن  گزارش های واصله از این ارکان و سـایر منابع مشـابهی  سـایر ارکان سـازمان جهانی تجارت و 

کند. اسـت مناسب بداند، تکیه 
4. اعضـا در خصـوص هـر موضوعـی کـه بر اجرای این موافقت نامـه اثر گذارد، به یکدیگر فرصت کافی برای 

مشورت خواهند داد.
5. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« در صـورت عـدم وجـود هـر نـوع راه حـل متقابـاًل مـورد توافـق در مشـورت های 
دوجانبـه پیش بینی شـده در ایـن موافقت نامـه، بـه درخواسـت هریـک از اعضـا، پـس از بررسـی فـوری و 

کامـل موضـوع، توصیه هایـی به اعضای ذی ربط ارائه خواهد کرد.
که آن عضو برای منافع  6. در صورت درخواست هر عضو، »رکن ناظر بر منسوجات« هر موضوع خاصی را 
کـرد و در مـواردی که مشـورت های  یـت بررسـی خواهـد  خـود طبـق ایـن موافقت نامـه مضـر می دانـد به فور
بین آن عضو با عضو یا  اعضای ذی ربط ]دیگر[ شکست خورده و راه حل مرضی الطرفینی یافت نشود، 
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رد. در چنین مواردی، »رکن ناظر بر منسوجات« ممکن است مشاهداتی  این بررسی را به عمل خواهد آو
رد. که در مورد اعضای ذی ربط و از لحاظ بررسـی مقرر در بند 11 الزم تشـخیص دهد، به عمل آو را 

 به طور 
ً
یـن توصیه هـا و اظهار نظـرات خود، از اعضایی کـه احتماال 7. »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« قبـل از تدو

کرد. مسـتقیم از موضوع مورد بحث تأثیر می پذیرند، دعوت به مشـارکت خواهد 
8. هـرگاه از »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« ارائـه توصیه هـا یـا دسـتیابی بـه حقایقـی درخواسـت شـود، چنیـن 
ره زمانـی متفاوتـی درایـن موافقت نامـه  ز انجـام خواهـد داد، مگـر اینکـه دو کاری را، ترجیحـًا ظـرف 30 رو
ارسـال  مزبـور جهـت اعضـای مسـتقیمًا ذی ربـط  یافته هـای  یـا  کلیـه توصیه هـا  باشـد.  مشخص شـده 
کاال« جهت اطالع آن،  کلیه توصیه ها یا یافته های مزبور همچنین برای »شـورای تجارت  خواهد شـد. 

فرستاده خواهد شد.
کامـل بپذیرنـد، ایـن رکـن  کـرد تـا توصیه هـای »رکـن ناظـر بـر منسـوجات« را به طـور  9. اعضـا تـالش خواهنـد 

اجرای چنین توصیه هایی را به نحو مناسـب مورد بازرسـی قرار خواهد داد.
کثر یک ماه پس  گر عضوی خود را قادر به انطباق با توصیه های »رکن ناظر بر منسـوجات« نداند، حدا 10. ا
یافت چنین توصیه هایی دالیل خود را به »رکن ناظر بر منسوجات« ارائه خواهد کرد. پس از بررسی  از در
کامل دالیل ارائه شده، »رکن ناظر بر منسوجات« هر توصیه دیگری را که مناسب بداند، به عمل خواهد 
گر پس از این توصیه  های مجدد موضوع باز هم حل نشده باقی بماند، هر عضو می تواند موضوع  رد. ا آو
را در »رکن حل اختالف« مطرح نماید و به بند 2 ماده 23 »گات 1994« و مقررات مربوط در تفاهم نامه 

حل اختالف متوسـل شود.
کاال« قبـل از پایـان هـر مرحلـه از فراینـد  11. بـه منظـور نظـارت بـر اجـرای ایـن موافقت نامـه »شـورای تجـارت 
رد. جهـت کمک به این بررسـی، »رکن ناظر بر منسـوجات«  ادغـام، بررسـی جامعـی را به عمـل خواهـد آو
حداقـل پنـج مـاه قبـل از پایـان هـر مرحلـه، گزارش جامعـی را در مورد اجـرای این موافقت نامـه در مرحله 
ره گذار و در ارتباط با اجرای  مورد بررسی، به خصوص از نظر فرایند ادغام، اعمال سازوکار حفاظتی دو
کاال« ارائـه  قواعـد و نظامـات »گات 1994« به نحـو مذکـور در مـواد 2، 3، 6 و 7، بـه »شـورای تجـارت 
بردارنده هر توصیه ای به شـورای  گـزارش جامـع »رکن ناظر بر منسـوجات« ممکن اسـت در کـرد.  خواهـد 

تجارت کاال باشـد که این رکن مناسـب تشـخیص می دهد.
12. با توجه به بررسـی انجام شـده در »شـورای تجارت کاال« این شـورا براسـاس اجماع تصمیماتی را که الزم 
تشـخیص می دهـد جهـت تضمیـن عـدم لطمـه بـه توازن حقوق و تعهـدات مندرج در ایـن موافقت نامه 
اتخـاذ خواهـد کـرد. بـرای حـل هـر نـوع اختالفی که ممکن اسـت در خصوص مسـائل مذکـور در ماده 7 
یخ نهایی تعیین شـده در ماده  رخ دهـد، رکـن حـل اختـالف ممکن اسـت بدون واردکردن خدشـه بـه تار
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کـه معلـوم  9، تعدیلـی را در مـورد بنـد 14 مـاده 2، بـرای مرحلـه بعـدی پـس از بازرسـی، در مـورد عضـوی 
شـده تعهداتـش را در چارچـوب ایـن موافقت نامه رعایت نمی کند، اجازه دهد.

ماده 9
یکمین ماه به  ز از یک صد و بیسـت و ایـن موافقت نامـه و تمامـی محدودیت هـای مذکـور در آن در اولیـن رو
ک به طـور  یـخ بخـش منسـوجات و پوشـا کـه در آن تار اجـرا درآمـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، 
وجـود  موافقت نامـه  ایـن  بـرای  تمدیـدی  یافـت.  خواهـد  خاتمـه  می شـود،  ادغـام   »1994 »گات  در  کامـل 

نخواهد داشت.

ضمیمه
فهرسـت محصوالت تحت پوشـش این موافقت نامه

نظـام هماهنگ شـده  تحـت  تعریف شـده  کی  پوشـا و  منسـوجاتی  اقـالم  فهرسـت  ایـن ضمیمـه شـامل   .1
کاال )HS( در سـطح کدهای 6 رقمی می باشـد. توصیف و کدگذاری 

ک صورت خواهد  2. اقدامات تحت مقررات حفاظتی ماده 6 در مورد هر قلم خاص از منسوجات و پوشا
گرفت و نه فقط براسـاس خطوط نظام هماهنگ.

یر گردد: 3. اقدامـات تحـت مقـررات حفاظتـی ماده 6 این موافقت نامه نباید مشـمول موارد ز
تی  )الـف( صـادرات پارچه هـای دسـت باف صنایع روسـتایی کشـورهای در حال توسـعه عضو، یـا محصوال
از  یـا اقالمـی  باشـند،  پارچه هـای دسـت بافی درسـت شـده  از چنیـن  کـه  از صنایـع دسـتی روسـتایی 
کـه براسـاس صنایـع دسـتی سـنتی و مردمـی درسـت می شـوند، بـه شـرط آنکـه  ک  منسـوجات و پوشـا

تی تحت ترتیبات برقرارشـده با کشـورهای عضو مربوط به طور مناسـب تأیید شـوند؛ چنین محصوال
)ب( اقالم منسوجات دارای سابقه طوالنی در تجارت که قبل از سال 1982 در سطح جهان و در مقادیری 
قابل مالحظـه از لحـاظ تجـاری معاملـه شـده اند نظیر، کیسـه، گونی، الیه های پشـت فرش ]کنفی برای 
یـا، فـرش و پـادری نوعـًا ساخته شـده از الیافـی نظیـر  پشـت فرش هـای ماشـینی[، طنـاب، چمـدان، بور
ژوت )کنـف( الیـاف میـوه نارگیـل، الیـاف درخـت سیسـال، الیـاف موز لیفـی )الیاف مانیـال(، الیاف 

صبـر زرد یـا عـود آمریکایی و الیاف گیاه صباره؛
)ج( محصوالت ساخته شـده از ابریشـم خالص.

که از »موافقت نامه حفاظت ها« مستفاد می گردد، مقررات ماده 19  تی، همان طور  برای چنین محصوال
»گات 1994« مجری خواهد بود.
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محصوالت بخش 11 )منسوجات و اقالم منسوجاتی( از فهرست طبقه بندی
)HS( کاال کدگذاری  نظام هماهنگ شده توصیف و 

کاال شرح  شماره در نظام هماهنگ 
فصل 50           ابریشم

برای  آماده نشده  باشد(  شده  یسیده  ر ابریشم  آخال  از  که  نخی  از  غیر  )به  ابریشم  نخ   5004/00
خرده فروشی

یسیده شده از آخال ابریشم، آماده نشده برای خرده فروشی نخ ر  5005/00
از احشاء  ابریشم، آماده برای خرده فروشی، تار حاصل  از آخال  یسیده  ابریشم و نخ ر نخ   5006/00

کرم ابریشم
کج یا الس ابریشم پودباف از  پارچه های تارو  5007/10

 85 حداقل  که  ابریشم،  الس  به غیراز  ابریشم،  آخال  و  ابریشم  از  پودباف  تارو پارچه های   5007/20
درصد آن ابریشم باشد

پودباف ابریشمی، غیرمذکور پارچه های تارو  5007/90
یال و دم  از موی  تارودپودباف  پارچه های  و  زبر حیوان، نخ  و  )کرک(  نرم  پشم موی  فصل 51 

اسب
پشم حالجی شده  5105/10

پشم شانه زده به صورت توده  5105/21
فتیله )TOPS( پشم و سایر پشم شانه زده، به غیراز پشم شانه زده به صورت توده  5105/29

موی نرم حیوان )کرک( حالجی شده یا شانه زده  5105/30
برای  آماده نشده  باشد،  پشم  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  حالجی شده  پشم  از  نخ   5106/10

خرده فروشی
برای  آماده نشده  باشد،  پشم  آن  زن  و درصد   85 از  کمتر  که  حالجی شده  پشم  از  نخ   5106/20

خرده فروشی
زن آن پشم باشد، آماده نشده برای خرده فروشی نخ از پشم شانه زده که حداقل 85 درصد و  5107/10
زن آن پشم باشد، آماده نشده برای خرده فروشی نخ از پشم شانه زده که کمتر از 85 درصد و  5107/20

کرک ظریف حالجی شده حیوان، آماده نشده برای خرده فروشی نخ از   5108/10
نخ از موی نرم شانه زده حیوان، آماده نشده برای خرده فروشی  5108/20

باشد،  الیافی  از چنین  آن  زن  و که حداقل 85 درصد  کرک ظریف حیوان  یا  از پشم  نخ   5109/10
آماده شده برای خرده فروشی
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باشد،  الیافی  چنین  از  آن  زن  و درصد   85 از  کمتر  که  حیوانات  نرم  موی  یا  پشم  از  نخ   5109/90
آماده شده برای خرده فروشی

بر حیوانات یا موی اسب نخ از موی ز  5110/00
 85 کثر  حدا که  حالجی شده  حیوان،  ظریف  کرک  یا  پشم  از  پودباف  تارو پارچه های   5111/11

گرم باشد. کمتر از 300  زن هر متر مربع آن برابر یا  زن آن از چنین الیافی باشد و و درصد و
 85 حداقل  که  شده  حالجی  حیوان،  ظریف  کرک  یا  پشم  از  پودباف  تارو پارچه های   5111/19

گرم نباشد. زن هر متر مربع آن بیش از 300  زن آن از چنین الیافی باشد و و درصد و
 85 کثر  حدا که  حالجی شده  حیوان،  ظریف  کرک  یا  پشم  از  پودباف  تارو پارچه های   5111/20

زن آن از چنین الیافی باشد، مخلوط با رشته های بلند )Filament( مصنوعی درصد و
 85 کثر  حدا که  حالجی شده  حیوان،  ظریف  کرک  یا  پشم  از  پودباف  تارو پارچه های   5111/30

زن آن از چنین الیافی باشد، مخلوط با الیاف ]کوتاه[ مصنوعی درصد از و
 85 کثر  حدا که  حالجی شده  حیوان،  ظریف  کرک  یا  پشم  از  پودباف  تارو پارچه های   5111/90

زن آن از چنین الیافی باشد، غیرمذکور درصد از و
پودباف از پشم یا کرک ظریف حیوان، حالجی شده که حداقل 85 درصد  پارچه های تارو  5112/11

زن داشته باشد گرم و کثر 200  زن آن از چنین الیافی باشد، و هر متر مربع آن حدا از و
که حداقل 85 درصد از  کرک ظریف حیوان، شانه شده  پودباف از پشم یا  پارچه های تارو  5112/19

زن داشته باشد گرم و زن آن از چنین الیافی باشد، و هر متر مربع آن بیش از 200  و
کثر 85 درصد از  که حدا کرک ظریف حیوان، شانه شده  پودباف از پشم یا  پارچه های تارو  5112/20

زن آن از چنین الیافی باشد، مخلوط با رشته های مصنوعی و
کثر 85 درصد از  که حدا کرک ظریف حیوان، شانه شده  پودباف از پشم یا  پارچه های تارو  5112/30

زن آن از چنین الیافی باشد، مخلوط با الیاف مصنوعی و
کثر 85 درصد از  که حدا کرک ظریف حیوان، شانه شده  پودباف از پشم یا  پارچه های تارو  5112/90

زن آن از چنین الیافی باشد، غیرمذکور و
بر حیوان یا موی اسب پودباف از موی ز پارچه های تارو  5113/00

فصل 52            پنبه
زن آن پنبه باشد، آماده نشده برای  که حداقل 85 درصد یا بیشتر و نخ پنبه برای دوخت   5204/11

خرده فروشی
برای  آماده نشده  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 از  کمتر  که  دوخت  برای  پنبه  نخ   5204/19

خرده فروشی
نخ پنبه برای دوخت، آماده شده برای خرده فروشی  5204/20
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یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  دوخت(  نخ  )غیراز  بافندگی  پنبه  نخ   5205/11
برای  آماده نشده  است،   714/29 برابر  حداقل  آن   )dtex( دسی تکس1*  که  شانه نزده 

ز نکند( خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک از 14 تجاو
با شانه نزده،  یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/12 
متریک  نظام  در  آن  )نمره  خرده فروشی  برای  آماده نشده   ،714/29<  dtex  ≤232/56

بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد( 
با شانه نزده،  یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/13 
متریک  نظام  در  آن  )نمره  خرده فروشی  برای  آماده نشده   ،232/56<  dtex ≤192/31  

بیش از 43 بوده ولی از 51 بیشتر نباشد( 
با شانه نزده،  یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/14 
192/31، آماده نشده برای خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک بیش از   < dtex  ≤125

52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد( 
کمتر   dtex زن آن پنبه باشد، یک ال، شانه نزده، با که حداقل 85 درصد و نخ پنبه بافندگی   5205/15

ز از 80 باشد(  از 125، آماده نشده برای خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک متجاو
نخ پنبه بافندگی که حداقل 85 درصد وزن آن پنبه باشد، یک ال، شانه زده، با dtex برابر یا بیش   5205/21

از 714/29، آماده نشده برای خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک از 14 بیشتر نباشد( 
با شانه زده،  یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/22 
dtex ≤232/56 > 714/9، آماده نشده برای خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک بیش 

از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد(
با شانه زده،  یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/23 
متریک  نظام  در  آن  )نمره  خرده فروشی  برای  آماده نشده   ،232/56  <  dtex  ≤192/31

بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد(
با شانه زده،  یک ال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/24 
dtex ≤125 > 192/31، آماده نشده برای خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک بیش از 

52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد( 

کیلومتر  گرم یک  *  دسی تکس )decitex( یا به طور مخفف dtex یک دهم تکس )tex( است و آن واحد ضخامت نخ معادل عدد 
نخ می باشد.
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کمتر   dtex زن آن پنبه باشد، یک ال، شانه زده، با که حداقل 85 درصد و نخ پنبه بافندگی   5205/25
از 125، آماده نشده برای خرده فروشی )نمره آن در نظام متریک بیش از 80 باشد(

 dtex 1*، شانه نزده، با زن آن پنبه باشد، چندال  که حداقل 85 درصد و نخ پنبه بافندگی   5205/31
نظام  در  آن  تک الی  نخ  هر  )نمره  خرده فروشی  برای  آماده نشده   ،714/9 برابر  حداقل 

متریک از 14 بیشتر نباشد(
با شانه نزده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/32 
نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،714/29  <  dtex  ≤232/56

تک الی آن در نظام متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد(
با شانه نزده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/33 
نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،232/56  <  dtex  ≤ 192/31

تک الی آن در نظام متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد(
با شانه نزده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/34 
dtex ≤125 > 192/31، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور )نمره هر نخ تک الی آن 

در نظام متریک بیش از 52 بوده ولی از 80 بیشتر نباشد(
 dtex با  شانه نزده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/35
نظام  در  آن  تک الی  نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی  برای  آماده نشده   ،125 از  کمتر 

متریک بیش از 80 باشد(
 dtex با  شانه زده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/41
در  آن  تک الی  نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،714/29 حداقل 

نظام متریک بیش از 14 نباشد(
با شانه زده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/42 

نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،714/29  <  dtex  ≤232/56
تک الی آن در نظام متریک بیش از 14 بوده ولی از 43 بیشتر نباشد(

با شانه زده،  چندال،  باشد،  پنبه  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  بافندگی  پنبه  نخ   5205/43 
نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،232/56  <  dtex  ≤192/31

تک الی آن در نظام متریک بیش از 43 بوده ولی از 52 بیشتر نباشد(

کابله می باشد. *  Multiple، منظور نخ چندال )تابیده( یا 
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،192/31 < dtex   <125 نخ پنبه بافندگی، با حداقل 85 درصد پنبه1*، چندال، شانه زده، با  5205/44 
**، غیرمذکور )52 > نمره نخ یک ال در نظام متریک > 80(

 آماده نشده2
 ،125 از  کمتر   dtex با  شانه زده  چندال،  پنبه،  درصد   85 حداقل  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5205/45

آماده نشده، غیرمذکور )80 > نمره نخ یک ال در نظام متریک(
برابر  حداقل   dtex با  شانه نزده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/11

714/29، آماده نشده )نمره آن در نظام متریک بیش از 14 نباشد(
 <  dtex  ≤232/56 با  شانه نزده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/12

714/29، آماده نشده )14 > نمره نخ در نظام متریک > 43(
 <  dtex  ≤192/31 با  شانه نزده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/13

232/56، آماده نشده )43 > نمره نخ در نظام متریک > 52(
 ،192/31 < dtex ≤125 نخ پنبه بافندگی، با کمتر از 85 درصد پنبه، یک ال، شانه نزده، با  5206/14

آماده نشده )52 > نمره نخ در نظام متریک > 80(
 ،125 از  کمتر   dtex با  شانه نزده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/15

آماده نشده برای خرده فروشی )80 > نمره نخ در نظام متریک(
از  بیش  یا  برابر   dtex با  شانه زده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/21

714/29، آماده نشده )14≤ نمره نخ در نظام متریک(
،714/29 dtex≤232/56 نخ پنبه بافندگی، با کمتر  از 85 درصد پنبه، یک ال، شانه زده، با  5206/22 

آماده نشده )14 > نمره نخ در نظام متریک > 43(
 <  dtex≤192/31 با  شانه زده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/23

232/56، آماده نشده )43 > نمره نخ در نظام متریک > 52(
 ،192/31 < dtex ≤125 کمتر از 85 درصد پنبه، یک ال، شانه زده، با نخ پنبه بافندگی، با   5206/24

آماده نشده )52 > نمره نخ در نظام متریک > 80( 
 ،125 از  کمتر   dtex با  شانه زده،  یک ال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/25

آماده نشده برای خرده فروشی )80 > نمره نخ در نظام متریک(
از  بیش  یا  برابر   dtex با  پنبه، چندال، شانه نزده،  85 درصد  از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/31

*  از این پس منظور درصد از وزن است.
**  از این پس منظور آماده نشده برای خرده فروشی است.
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نظام  در  آن  تک الی  نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،714/29
متریک از 14 بیشتر نباشد(

 < dtex با 232/56>  پنبه، چندال، شانه نزده،  از 85 درصد  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/32
نظام  در  تک ال  نخ  هر  نمره   <  43( غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،714/29

متریک > 52(
 <  dtex  ≤192/31 با  شانه نزده،  چندال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/33
نظام  در  نمره هر نخ تک ال  برای خرده فروشی، غیرمذکور )43 >  آماده نشده   ،232/56

متریک > 52(
 ،192/31 < dtex ≤125 نخ پنبه بافندگی، با کمتر از 85 درصد پنبه، چندال، شانه نزده، با  5206/34
آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور )52 > نمره هر نخ تک ال در نظام متریک > 80(
نخ پنبه بافندگی، با کمتر  از 85 درصد پنبه، چندال، شانه نزده، با dtex کمتر از 125، آماده نشده   5206/35

برای خرده فروشی، غیرمذکور )نمره هر نخ تک الی در نظام متریک بیش از 80 باشد(
از  بیش  یا  برابر   dtex با  شانه زده،  چندال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/41
نظام  در  آن  تک الی  نخ  هر  )نمره  غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،714/29

متریک از 14 بیشتر نباشد(
 <  dtex  ≤232/56 با  شانه زده،  چندال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/42
714/29، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور )14 > نمره هر نخ تک الی آن در نظام 

متریک > 43(
 <  dtex  ≤192/31 با  شانه زده،  چندال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   5206/43
در  آن  تک الی  نخ  هر  نمره   <  43( غیرمذکور  خرده فروشی،  برای  آماده نشده   ،232/56

نظام متریک > 52(
 ،192/31 < dtex ≤125 کمتر از 85 درصد پنبه، چندال، شانه زده، با نخ پنبه بافندگی، با   5206/44

آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور )52 > نمره نخ تک الی آن در نظام متریک > 80(
 ،125 از  کمتر   dtex با  شانه زده،  چندال،  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  بافندگی،  پنبه  نخ   6206/45
آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور )نمره هر نخ تک الی آن در نظام متریک بیش از 

80 باشد(
زن پنبه، آماده شده برای  نخ پنبه بافندگی )به غیراز نخ خیاطی(، با حداقل 85 درصد و  5207/10

خرده فروشی
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زن پنبه، آماده شده برای  کمتر از 85 درصد و نخ پنبه بافندگی )به غیراز نخ خیاطی(، با   5207/90
خرده فروشی

گرم  که هر متر مربع آن بیش از 100  *، با حداقل 85 درصد پنبه، 
پارچه نخی »ساده باف«1  5208/11

زن نداشته باشد، سفیدنشده  و
گرم  که هر متر مربع آن بین 100 تا 200  پارچه نخی »ساده باف«، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/12

زن داشته باشد، سفیدنشده و
که هر متر مربع آن بیش از 200  **، با حداقل 85 درصد پنبه، 

پارچه نخی »جناغی باف«2  5208/13
گرم نباشد، سفیدنشده

که هر متر مربع آن بیش از  ***، با حداقل 85 درصد پنبه، 
پودباف«3 پارچه های نخی »تارو  5208/19

گرم نباشد، سفیدنشده، غیرمذکور  200
گرم  که هر متر مربع آن بیش از 100  پارچه نخی »ساده باف«، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/21

زن نداشته باشد، سفیدشده  و
که هر متر مربع آن بین 100 تا 200  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/22

گرم باشد، سفیدشده
که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/23

گرم نباشد، سفیدشده
که هر متر مربع آن بیش از 200  پودباف، با حداقل 85 درصد پنبه،  پارچه های نخی تارو  5208/29

گرم نباشد، سفیدشده، غیرمذکور
گرم  که هر متر مربع آن بیش از 100  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/31

نباشد، رنگ شده
که هر متر مربع آن بین 100 تا 200  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/32

گرم باشد، رنگ شده
که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/33

زن نداشته باشد، رنگ شده گرم و

*  Plain Weave
ی هم عبور می کنند.  بافت به صورت ساده، تاروپود متناوبًا از رو

**  Twill Weave 
بافت جناغی یا مورب.

***  Woven Fabrics
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که هر متر مربع آن بیش از 200  پودباف نخی، با حداقل 85 درصد پنبه،  پارچه های تارو  5208/39
گرم نباشد، رنگ شده، غیرمذکور

گرم  که هر متر مربع آن بیش از 100  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/41
نباشد، با نخ های رنگ شده

که هر متر مربع آن بین 100 تا 200  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/42
گرم باشد، با نخ های رنگ شده

که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/43
گرم نباشد، با نخ های رنگ شده

که هر متر مربع آن بیش از 200  پودباف، با حداقل 85 درصد پنبه،  پارچه های نخی تارو  5208/49
گرم نباشد، با نخ های رنگ شده، غیرمذکور 

گرم  که هر متر مربع آن بیش از 100  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/51
نباشد، چاپ شده

که هر متر مربع آن بین 100 تا 200  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/52
زن داشته باشد، چاپ شده گرم و

که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5208/53
زن نداشته باشد، چاپ شده گرم و

که هر متر مربع آن بیش از 200  پودباف، با حداقل 85 درصد پنبه،  پارچه های نخی تارو  5208/59
زن نداشته باشد، چاپ شده، غیرمذکور گرم و

گرم  که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5209/11
نباشد، سفیدنشده

که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5209/12
گرم باشد، سفیدنشده

که هر متر مربع آن بیش از 200  پودباف، با حداقل 85 درصد پنبه،  پارچه های نخی تارو  5209/19
گرم باشد، سفیدنشده غیرمذکور

گرم  که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی ساده باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5209/21
باشد، سفیدشده

که هر متر مربع آن بیش از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه،   5209/22
گرم باشد، سفیدشده

که هر متر مربع آن بیش از 200  پودباف نخی، با حداقل 85 درصد پنبه،  پارچه های تارو  5209/29
گرم باشد، سفیدشده غیرمذکور
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گرم،   200 از  بیش  مربع  متر  هر  پنبه،  درصد   85 حداقل  با  ساده باف،  نخی  پارچه های   5209/31
رنگ شده

گرم،  از 200  پارچه های نخی جناغی باف، با حداقل 85 درصد پنبه، هر متر مربع بیش   5209/32
رنگ شده

گرم،   200 از  پنبه، هر متر مربع بیش  با حداقل 85 درصد  پودباف،  تارو پارچه های نخی   5209/39
رنگ شده، غیرمذکور

گرم، با  پارچه های نخی ساده باف،  با حداقل 85 درصد پنبه، هر متر مربع بیش از 200   5209/41
نخ های رنگ شده

زن گرم و *، با حداقل 85 درصد پنبه، هر متر مربع بیش از 200 
پارچه های نخی دنیم1  5209/42

پارچه های نخی جناغی باف، به غیر از دنیم، با حداقل 85 درصد پنبه، هر متر مربع بیش   5209/43
گرم، با نخ های رنگ شده از 200 

گرم، با  پودباف نخی، با حداقل 85 درصد پنبه، متر مربعی بیش از 200  پارچه های تارو  5209/49
نخ های رنگ شده، غیرمذکور

گرم،   200 از  بیش  مربعی  متر  پنبه،  درصد   85 حداقل  با  ساده باف،  نخی  پارچه های   5209/51
چاپ شده

گرم،  پارچه های نخی جناغی  باف، با حداقل 85 درصد پنبه، هر متر مربعی بیش از 200   5209/52
چاپ شده

گرم،   200 از  بیش  مربعی  متر  پنبه،  درصد   85 حداقل  با  پودباف،  تارو نخی  پارچه های   5209/59
چاپ شده، غیرمذکور

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5210/11
گرم نباشد، سفیدنشده الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5210/12
گرم نباشد، سفیدنشده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5210/19
گرم نباشد، سفیدنشده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5210/21
گرم نباشد، سفیدشده  الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

که نخ های تار آن  *  منظور از اصطالح دنیم )Denim( پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناغی، جناغی شکسته و اطلس بافتی هستند 
کستری رنگ شده یا به رنگ آبی روشن تر از نخ های تار رنگ شده، باشند. آبی رنگ شده و نخ های پود آن، سفیدنشده، سفیدشده، خا
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کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5210/22
گرم نباشد، سفیدشده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5210/29
گرم نباشد، سفیدشده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5210/31
گرم، رنگ شده الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5210/32
گرم، رنگ شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پودباف نخی، با  پارچه های تارو  5210/39
گرم، رنگ شده، غیرمذکور با الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5210/41
گرم، با نخ های رنگ شده الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5210/42
گرم، با نخ های رنگ شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه تارودپودباف نخی، با   5210/49
گرم، با نخ های رنگ شده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5210/51
گرم، چاپ شده الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5210/52
گرم، چاپ شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5210/59
گرم، چاپ شده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع نه بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5211/11
گرم، سفیدنشده الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5212/12
گرم، سفیدنشده با الیاف مصنوعی، هر مترمربع بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5122/19
گرم، سفیدنشده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 
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کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5211/21
گرم، سفیدشده الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5211/22
گرم، سفیدشده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

با  مخلوط شده  منحصرًا  یا  عمدتًا  درصدپنبه،   85 از  کمتر  با  نخی،  پودباف  تارو پارچه   5211/29
گرم، سفیدشده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5211/31
گرم، رنگ شده الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5211/32
گرم، رنگ شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5211/39
گرم، رنگ شده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5211/41
گرم، با نخ های رنگ شده الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

منحصرًا  یا  عمدتًا  پنبه،  درصد   85 از  کمتر  با  نخی،  دنیم،  به  موسوم  پارچه های   5211/42
گرم، مخلوط شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

پارچه های نخی جناغی باف، به غیر از دنیم، با کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا   5211/43
گرم، با نخ های رنگ شده مخلوط شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5211/49
گرم، با نخ های رنگ شده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با  پارچه های نخی ساده باف، با   5211/51
گرم، چاپ شده الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

کمتر از 85 درصد پنبه، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده  پارچه های نخی جناغی باف، با   5211/52
گرم، چاپ شده با الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

با  یا منحصرًا مخلوط شده  پنبه، عمدتًا  85 درصد  از  کمتر  با  پودباف نخی،  تارو پارچه   5211/59
گرم، چاپ شده، غیرمذکور الیاف مصنوعی، هر متر مربع بیش از 200 

گرم نباشد، سفیدنشده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/11
گرم نباشد، سفیدشده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/12
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گرم نباشد، رنگ شده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/13
با نخ های رنگارنگ،  گرم،  از 200  کمتر  یا  برابر  زن هر متر مربع  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/14

غیرمذکور
گرم، چاپ شده، غیرمذکور کمتر از 200  زن هر متر مربع  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/15

گرم، سفیدنشده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/21
گرم، سفیدشده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/22

گرم، رنگ شده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/23
زن هر متر مربع بیش از 200 گرم، با نخ های رنگارنگ، غیرمذکور پودباف نخی، و پارچه تارو  5212/24

گرم، چاپ شده، غیرمذکور زن هر متر مربع بیش از 200  پودباف نخی، و 5212/25  پارچه تارو

کاغذی کاغذی و پارچه های تاروپودباف از نخ  گیاهی، نخ  فصل 53            سایر الیاف نسجی 
کتان، تک ال نخ   5306/10

کابله کتان، چندال )تابیده( یا  نخ   5306/20
کنف )ژوت( یا از سایر الیاف نسجی حاصل از لیف درختان، تک ال نخ از   5307/10

کنف )ژوت( یا از سایر الیاف نسجی حاصل از لیف درختان، چندال )تابیده( یا  نخ از   5307/20
کابله

نخ از شاهدانه واقعی  5308/20
گیاهی نخ از سایر الیاف نسجی   5308/90

کتان، سفیدشده یا نشده زنی  پارچه های تارودپودباف، با حداقل 85 درصد و  5309/11
کتان، غیر از سفیدشده یا نشده زنی  پودباف، با حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5309/19
کتان، سفیدشده یا نشده زنی  کمتر از 85 درصد و کتانی، با  پودباف  پارچه  های تارو  5309/21

زنی کتان، غیر از سفیدشده یا نشده پودباف کتانی، با کمتر از 85 درصد و پارچه های تارو  5309/29
پودباف از کنف )ژوت( یا از سایر الیاف نسجی حاصل از لیف درختان،  پارچه های تارو  5310/10

سفیدنشده
پودباف از کنف )ژوت( یا از سایر الیاف نسجی حاصل از لیف درختان،  پارچه های تارو  5310/90

غیر از سفیدنشده
پودباف از نخ کاغذی پودباف از سایر الیاف نسجی گیاهی، پارچه های تارو پارچه های تارو  5311/00
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** رشته های سنتتیک یا مصنوعی 
فصل 54           رشته های*دست ساخت بشر1 

نخ دوخت از رشته های سنتتیک  5401/10
نخ دوخت از رشته های مصنوعی  5401/20

پلی آمیدها  سایر  یا  نایلون  رشته های  از  دوخت(،  نخ  )به غیراز  باال 2***  مقاومت  با  نخ   5402/10
آماده نشده برای خرده فروشی

برای  آماده نشده  پلی استر،  رشته های  از  دوخت(،  نخ  )به غیراز  باال  مقاومت  با  نخ   5402/20
خرده فروشی

نخ  هر  شماره  که  پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  رشته های  از  تکستوره****غیرمذکور،  نخ   5402/31
تک الی آن بیش از 50 تکس )Tex( نباشد، آماده نشده برای خرده فروشی

که شماره هر نخ تک الی  نخ تکستوره غیرمذکور، از رشته های نایلون یا سایر پلی آمیدها،   5402/32
آن بیش از 50 تکس باشد، آماده نشده برای خرده فروشی

نخ تکستوره غیرمذکور، از رشته های پلی استر، آماده نشده برای خرده فروشی  5402/33
نخ تکستوره از رشته های سنتتیک، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5402/39

نخ از رشته های نایلون یا سایر پلی آمیدها، تک ال، بدون تاب، غیرمذکور، آماده نشده برای   5402/41
خرده فروشی

3 )درخشان( شده، تک ال، غیرمذکور، 

یانته***** ر نخ از رشته های پلی استر، تا حدودی او  5402/42
آماده نشده برای خرده فروشی

* Filaments
تور( منظور از الیاف دست ساخت بشر )Man-Made Fibers( الیاف )غیریکسره( و رشته هایی  کاالها )نمانکال **  در فهرست اقالم 

که از طریق فرایندهای صنعتی به یکی از صور زیر به دست آمده باشد: )یکسره( از پلیمرهای آلی است 
ینیل؛ یا  )الف( با پلیمریزاسیون مونومرهای آلی از قبیل پلی آمیدها، پلی استرها، پلی آوره تان  ها یا مشتقات پلی و

یسکوز، استات  کازئین، پروتئین ها یا جلبک ها( به مواردی نظیر ریون و )ب( با تغییر شیمیایی پلیمرهای آلی طبیعی )مثل سلولز، 
.)Alginates( یا آلژینات ها )Cupro( سلولز، مواد مس دار

که از روش  که از روش )الف( حاصل می شوند صفت ترکیبی یا سنتتیک )Synthetic( به کار می رود و در مورد الیافی  در مورد الیافی 
)ب( حاصل می شوند صفت مصنوعی )Alginates( به کار می رود.

در مورد اقالم منسوجاتی اصطالحات »Artificial« و »man-made« و »Synthetic« مفهوم مشابهی خواهند داشت.
***  High Tenacity
**** Textured yarm

نخ بافندگی 
*****  Partially Oriented
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نخ از رشته های پلی استر، تک ال، بدون تاب، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5402/43
نخ از رشته های سنتتیک، تک ال، بدون تاب، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5402/49

متر،  در  ر  دو  50 از  بیش  تابی  با  تک ال،  پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  رشته های  از  نخ   5402/51
آماده نشده برای خرده فروشی

برای  آماده نشده  متر،  در  ر  دو  50 از  بیش  تابی  با  تک ال،  پلی استر،  رشته های  از  نخ   5402/52
خرده فروشی

ر در متر، غیرمذکور،  از 50 دو تابی بیش  با  از رشته های سنتتیک )ترکیبی(، تک ال،  نخ   5402/59
آماده نشده برای خرده فروشی

نخ از رشته های نایلون یا سایر پلی آمیدها، چندال )تابیده یا کابله( غیرمذکور، آماده نشده   5402/61
برای خرده فروشی

نخ از رشته های پلی استر، چندال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5402/62
نخ از رشته های ترکیبی )سنتتیک(، چندال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5402/69

برای  آماده نشده  یسکوز،  و یون  ر رشته  از  دوخت(،  نخ  )به غیراز  باال  مقاومت  با  نخ   5403/10
خرده فروشی

نخ تکستوره غیرمذکور، از رشته های مصنوعی، آماده نشده برای خرده فروشی  5403/20
یسکوز، تک ال، بدون تاب، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی یون و نخ از رشته های ر  5403/31
ر در متر، غیرمذکور، آماده نشده  یسکوز، تک ال، با تابی بیش از 120 دو یون و نخ از رشته های ر  5403/32

برای خرده فروشی
نخ از رشته های استات سلولز، تک ال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5403/33

نخ از رشته های مصنوعی، تک ال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5403/39
یسکوز، چندال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی یون و نخ از رشته های ر  5403/41
نخ از رشته های استات سلولز، چندال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5403/42

نخ از رشته های مصنوعی، چندال، غیرمذکور، آماده نشده برای خرده فروشی  5403/49
که طول بیش از  تک رشته های سنتتیک *، با دسی تکس 67 یا بیشتر، با مقطع عرضی   5404/10

1میلی متر نداشته باشد 
نوارها**1یا  اشکال همانند از مواد نسجی سنتتیک که عرض ظاهری آن ها از 5 میلی متر   5404/90

بیشتر نباشد

*Syntheticmonofilament
*Strips
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که طول مقطع عرضی آن بیش از 1 میلی متر  *، با دسی تکس 67 
تک رشته های مصنوعی1  5405/00

کمتر  کلش[ از مواد نسجی مصنوعی با عرض 5 میلی متر و  کاه و  باشد، نوار ]حصیر و 
نخ از رشته سنتتیک )به غیر از نخ دوخت(، آماده شده برای خرده فروشی  5406/10

نخ از رشته مصنوعی )به غیراز نخ دوخت(، آماده شده برای خرده فروشی  5406/20
پودباف، با نخ های با مقاومت باال از نایلون سایر پلی آمیدها/ پلی استرها پارچه های تارو  5407/10
پودبافی که از نوارها و سایر اشکال همانند نسجی سنتتیک به دست می آید پارچه های تارو  5407/20

پارچه های مشخص شده در یادداشت 9 بخش یازدهم )XI( )الیه هایی از نخ های مواد   5407/30
نسجی سنتتیک موازی(

پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  رشته های  درصد،   85 حداقل  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/41
سفیدنشده یا سفیدشده، غیرمذکور

پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  رشته های  درصد،   85 حداقل  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/42
رنگ شده، غیرمذکور

پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های نایلون یا سایر پلی آمیدها با نخ  پارچه های تارو  5407/43
رنگ شده، غیرمذکور

پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  رشته های  درصد،   85 حداقل  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/44
چاپ شده، غیرمذکور

پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های پلی استر تکستوره سفیدشده یا  پارچه های تارو  5407/51
سفیدنشده، غیرمذکور

پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های پلی استر تکستوره، رنگ شده،  پارچه های تارو  5407/52
غیرمذکور

نخ  با  تکستوره،  پلی استر  رشته های  درصد،   85 حداقل  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/53
رنگ شده، غیرمذکور

پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های پلی استر تکستوره چاپ شده،  پارچه های تارو  5407/54
غیرمذکور

غیر تکستوره،  پلی استر  رشته های  درصد،   85 حداقل  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/60
غیرمذکور 

*  Artificial monofilament
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پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های سنتتیک سفیدشده یا نشده،  پارچه های تارو  5407/71
غیرمذکور

پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های سنتتیک رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5407/72
رنگ شده،  نخ  با  سنتتیک  رشته های  درصد،   85 حداقل  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/73

غیرمذکور
پودباف، با حداقل 85 درصد، رشته های سنتتیک، چاپ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5407/74

یا عمدتًا  با حداقل 85 درصد، رشته های سنتتیک، منحصرًا  پودباف،  تارو پارچه های   5407/81
مخلوط شده با پنبه، سفیدشده یا نشده، غیرمذکور

کمتر از 85 درصد، رشته های سنتتیک، منحصرًا یا عمدتًا  با  پودباف،  پارچه های تارو  5407/82
مخلوط شده با پنبه، رنگ شده، غیرمذکور

عمدتًا  یا  منحصرًا  سنتتیک،  رشته های  درصد   85 از  کمتر  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/83
مخلوط شده با پنبه، با نخ رنگ شده، غیرمذکور

عمدتًا  یا  منحصرًا  سنتتیک،  رشته های  درصد   85 از  کمتر  با  پودباف،  تارو پارچه های   5407/84
مخلوط شده با پنبه، چاپ شده، غیرمذکور

پودباف، از رشته های سنتتیک، سفیدشده یا نشده، غیرمذکور پارچه های تارو  5407/91
پودباف، از رشته های سنتتیک، رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5407/92

پودباف، از رشته های سنتتیک، با نخ رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5407/93
پودباف، از رشته های سنتتیک، چاپ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5407/94

یسکوز یون و پودباف، از نخ با مقاومت باالی ر پارچه های تارو  5408/10
زنی از رشته ها، یا نوارها یا اشکال همانند  پودباف، با حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5408/21

نسجی مصنوعی، سفید شده یا نشده، غیرمذکور
پودباف، با حداقل 85 درصد از رشته ها، نوارها یا اشکال همانند نسجی  پارچه های تارو  5408/22

مصنوعی، رنگ شده، غیرمذکور
پودباف، با حداقل 85 درصد از رشته ها، نوارها یا اشکال همانند نسجی  پارچه های تارو  5408/23

مصنوعی، با نخ رنگ شده، غیرمذکور
پودباف، با حداقل 85 درصد از رشته ها، نوارها یا اشکال همانند نسجی  پارچه های تارو  5408/24

مصنوعی، چاپ شده، غیرمذکور
پودباف، از رشته های مصنوعی، سفیدشده یا نشده، غیرمذکور پارچه های تارو  5408/31

پودباف، از رشته های مصنوعی، رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5408/32
پودباف، از رشته های مصنوعی، با نخ رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5408/33
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پودباف، از رشته های مصنوعی، چاپ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5408/34

)Discontinnous( غیریکسره )فصل 55           الیاف ساخت بشر )سنتتیک یا مصنوعی
فتیله1* از رشته های نایلون یا سایر پلی آمیدها  5501/10

فتیله از رشته های پلی استر  5501/20
کریلیک کریلیک یا مد آ فتیله از رشته های آ  5501/30

فتیله از رشته های سنتتیک، غیرمذکور  5501/90
فتیله از رشته های مصنوعی  5502/00

الیاف سنتتیک از نایلون یا سایر پلی آمیدها، حالجی نشده یا شانه نزده  5503/10
الیاف سنتتیک از پلی استر، حالجی نشده، یا شانه نزده  5503/20

کریلیک، حالجی نشده، یا شانه نزده کریلیک یا مد آ الیاف سنتتیک از آ  5503/30
پلین، حالجی نشده، یا شانه نزده الیاف سنتتیک از پرو  5503/40

سایر الیاف سنتتیک، حالجی نشده، یا شانه نزده، غیرمذکور  5503/90
یسکوز، حالجی نشده، یا شانه نزده الیاف مصنوعی از و  5504/10

یسکوز، حالجی نشده، یا شانه نزده الیاف مصنوعی، به غیر از و  5504/90
آخال الیاف سنتتیک  5505/10
آخال الیاف مصنوعی  5505/20

الیاف سنتتیک از نایلون یا سایر پلی آمیدها، حالجی شده یا شانه زده  5506/10

که  از رشته های مصنوعی و سنتتیک تعریف شده است بدین شرح  *  در این فصل Cable de filaments یا filament tow فتیله 
کدهای  که برابر طول فتیله باشد. در مورد  متشکل از رشته هایی موازی و با طول یکسان از رشته های مصنوعی و سنتتیک می باشد 

5501/10 تا 5502/00 این فتیله ها باید مشخصات زیر را داشته باشند:
)الف ( طول فتیله بیش از 2 متر باشد؛

کمتر از 5 دور در متر باشد؛ )ب( تاب فتیله 
کمتر از 67 دسی تکس باشد؛ )ج( اندازه هریک از رشته ها 

را  از 100 درصد طول خود  کشش بیش  کشیده شود، طوری که قابلیت  باید  تنها در مورد فتیله رشته های سنتتیک، فتیله  )د( 
نداشته باشد؛

کل اندازه فتیله بیش از 20.000 دسی تکس باشد. )ه ( 
از معانی  که یکی  باید توجه داشت  تا 5504/90 طبقه بندی می شوند.  کدهای 5503/10  از 2 متر در  کمتر  با طول  فتیله های 
که از طریق شانه زدن از الیاف ظریف تر و بلندتر و مرغوب تر جدا می شوند و از این نظر  کوتاه تر می باشند  tow الیاف زبر و خشن و 

یک، محکم و سفید می باشد. کیفیتی پست تر دارند. همین طور یکی از معانی tow در مورد الیاف به معنی بلند، بار
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الیاف سنتتیک از پلی استرها، حالجی شده یا شانه زده  5506/20
کریلیک، حالجی شده یا شانه زده کریلیک یا مد آ الیاف سنتتیک از آ  5506/30

الیاف سنتتیک، حالجی شده یا شانه زده، غیرمذکور  5506/90
الیاف مصنوعی، حالجی شده یا شانه زده  5507/00

نخ دوخت از الیاف سنتتیک  5508/10
نخ دوخت از الیاف مصنوعی  5508/20

تک ال،  پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  از  سنتتیک  الیاف  زنی  و درصد   85 حداقل  با  نخ   5509/11
آماده نشده برای خرده فروشی

چندال  پلی آمیدها،  سایر  یا  نایلون  از  سنتتیک  الیاف  زنی  و درصد   85 حداقل  با  نخ   5509/12
کابله(، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور )تابیده یا 

نخ با حداقل 85 درصد الیاف سنتتیک پلی استر، تک ال، آماده نشده برای خرده فروشی  5509/21
نخ با حداقل 85 درصد الیاف سنتتیک پلی استر، چندال، آماده نشده برای خرده فروشی،   5509/22

غیرمذکور
آماده نشده  کریلیک، تک ال،  آ یا مد  کریلیک  آ الیاف سنتتیک  با حداقل 85 درصد  نخ   5509/31

برای خرده فروشی
کریلیک، چندال، آماده نشده  کریلیک یا مد آ نخ با حداقل 85 درصد الیاف سنتتیک آ  5509/32

برای خرده فروشی غیرمذکور
نخ با حداقل 85 درصد الیاف سنتتیک، تک ال، آماده نشده برای خرده فروشی  5509/41

نخ با حداقل 85 درصد الیاف سنتتیک، چندال، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور  5509/42
که عمدتًا یا منحصرًا با الیاف مصنوعی مخلوط شده  نخ از الیاف پلی استر )غیریکسره(   5509/51

باشد، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور
کرک )موم نرم حیوان( مخلوط شده  که عمدتًا یا منحصرًا با پشم یا  نخ از الیاف پلی استر   5509/52

باشد، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور
که عمدتًا یا منحصرًا با پنبه مخلوط شده باشد، آماده نشده برای  نخ از الیاف پلی استر   5509/53

خرده فروشی، غیرمذکور
نخ از الیاف پلی استر، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور  5509/59

کریلیک که عمدتًا یا منحصرًا با پشم یا کرک مخلوط شده باشد، آماده نشده  نخ از الیاف آ  5509/61
برای خرده فروشی، غیرمذکور
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که عمدتًا یا منحصرًا با پنبه مخلوط شده باشد، آماده نشده برای  کریلیک  نخ از الیاف آ  5509/62
خرده فروشی، غیرمذکور

کریلیک، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور نخ از الیاف آ  5509/69
حیوان(  نرم  )موی  کرک  یا  پشم  با  منحصرًا  یا  عمدتًا  که  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  نخ   5509/91

مخلوط شده باشد، غیرمذکور
که عمدتًا یا منحصرًا با پنبه مخلوط شده باشد آماده نشده  نخ از سایر الیاف سنتتیک،   5509/92

برای خرده فروشی، غیرمذکور
نخ از سایر الیاف سنتتیک، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور  5509/99

زنی الیاف مصنوعی، تک ال، آماده نشده برای خرده فروشی نخ با حداقل 85 درصد و  5510/11
برای خرده فروشی،  آماده نشده  الیاف مصنوعی، چندال،  زنی  و 85 درصد  با حداقل  نخ   5510/12

غیرمذکور
کرک )موی نرم حیوان( مخلوط  که عمدتًا یا منحصرًا با پشم یا  نخ از الیاف مصنوعی،   5510/20

شده باشد، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور
که عمدتًا یا منحصرًا با پنبه مخلوط شده باشد، آماده نشده برای  نخ از الیاف مصنوعی،   5510/30

خرده فروشی، غیرمذکور
نخ از الیاف مصنوعی، آماده نشده برای خرده فروشی، غیرمذکور  5510/90

برای  آماده شده  دوخت،  نخ  به غیراز  سنتتیک،  الیاف  درصد   85 حداقل  با  نخ   5511/10
خرده فروشی

کمتر از 85 درصد الیاف سنتتیک آماده شده برای خرده فروشی، غیرمذکور نخ با   5511/20
نخ از الیاف مصنوعی )به غیراز نخ دوخت( آماده شده برای خرده فروشی  5511/30

یا  سفیدشده  پلی استر  الیاف  زنی  و درصد   85 حداقل  دارای  پودباف،  تارو پارچه های   5512/11
نشده

یا  سفیدشده  پلی استر  الیاف  زنی  و درصد   85 حداقل  دارای  پودباف،  تارو پارچه های   5512/19
نشده

یلیک، سفیدشده یا  کر زنی الیاف آ پودباف، دارای حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5512/21
نشده

به غیراز  کریلیک،  آ الیاف  زنی  و درصد   85 حداقل  دارای  پودباف،  تارو پارچه های   5512/29
سفیدشده یا نشده
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زنی سایر الیاف سنتتیک، سفیدشده  پودباف، دارای حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5512/91
یا نشده

به غیراز  سنتتیک،  الیاف  سایر  درصد   85 حداقل  دارای  پودباف،  تارو پارچه های   5512/99
سفیدشده یا نشده

زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  کمتر از 85 درصد و پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5513/11
گرم نباشد، سفیدشده  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

یا نشده
الیافی،  چنین  از  زنی  و درصد   85 از  کمتر  با  پلی استر،  الیاف  از  جناغی باف  پارچه   5513/12
گرم نباشد،  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

سفیدشده یا نشده
زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  پودباف از الیاف پلی استر، با کمتر از 85 درصد و پارچه تارو  5513/13
گرم نباشد، سفیدشده  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

یا نشده، غیرمذکور
چنین  از  زنی  و درصد   85 از  کمتر  با  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  پودباف،  تارو پارچه های   5513/19
گرم  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و الیافی، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

نباشد، سفیدشده یا نشده
زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  کمتر از 85 درصد و پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5513/21
گرم نباشد، رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

زنی از چنین الیافی، عمدتًا  کمتر از 85 درصد و پارچه جناغی باف از الیاف پلی استر، با   5513/22
زن هر متر مربع آن بیش از 170 گرم نباشد، رنگ شده یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، که و
زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  پودباف از الیاف پلی استر، با کمتر از 85 درصد و پارچه تارو  5513/23
گرم نباشد، رنگ شده،  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

غیرمذکور
زنی از چنین الیافی،  کمتر از 85 درصد و پودباف از سایر الیاف سنتتیک، با  پارچه تارو  5513/29
گرم نباشد،  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

رنگ شده
زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  کمتر از 85 درصد و پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5513/31
گرم نباشد، با نخ های  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

رنگ شده
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زنی از چنین الیافی، عمدتًا  کمتر از 85 درصد و پارچه جناغی باف از الیاف پلی استر، با   5513/32
زن هر متر مربع آن بیش از 170 گرم نباشد، با نخ های  یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، که و

رنگ شده
زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  پودباف از الیاف پلی استر، با کمتر از 85 درصد و پارچه تارو  5513/33
گرم نباشد، رنگ شده،  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

غیرمذکور
زنی از چنین الیافی،  کمتر از 85 درصد و پودباف از سایر الیاف سنتتیک، با  پارچه تارو  5513/39
گرم نباشد، با  زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 

نخ های رنگ شده
زنی از چنین الیافی، عمدتًا یا  کمتر از 85 درصد و پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5513/41
گرم نباشد، چاپ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 
یا  عمدتًا  الیافی،  چنین  از  درصد   85 از  کمتر  با  پلی استر،  الیاف  از  جناغی باف  پارچه   5513/42
گرم نباشد، چاپ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و منحصرًا مخلوط شده با پنبه، 
کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده  پودباف از الیاف پلی استر، با  پارچه تارو  5513/43

گرم نباشد، چاپ شده، غیرمذکور زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 
الیافی،  چنین  از  درصد   85 از  کمتر  با  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  پودباف  تارو پارچه   5513/49

گرم نباشد، چاپ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و مخلوط شده با پنبه، 
کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده با  پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5514/11

گرم باشد، سفیدشده یا نشده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و پنبه، 
پارچه جناغی باف از الیاف پلی استر، با کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده   5514/12

گرم باشد، سفیدشده یا نشده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 
کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده  پودباف از الیاف پلی استر، با  پارچه تارو  5514/13

گرم باشد، سفیدشده یا نشده، غیرمذکور زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 
الیافی،  چنین  از  درصد   85 از  کمتر  با  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  پودباف  تارو پارچه   5514/19

گرم باشد، سفیدشده یا نشده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و مخلوط شده با پنبه، 
کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده با  پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5514/21

گرم باشد، رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و پنبه، 
الیافی،  چنین  از  زنی  و درصد   85 از  کمتر  با  پلی  استر،  الیاف  از  جناغی باف  پارچه   5514/22

گرم باشد، رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و مخلوط شده با پنبه، 
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کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده  پودباف از الیاف پلی استر، با  پارچه تارو  5514/23
گرم باشد، رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 

الیافی،  چنین  از  درصد   85 از  کمتر  با  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  پودباف  تارو پارچه   5514/29
گرم باشد، رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و مخلوط شده با پنبه، 

کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده با  پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5514/31
گرم باشد، با نخ های رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و پنبه، 

پارچه جناغی باف از الیاف پلی استر، با کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده   5514/32
گرم باشد، با نخ های رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 

کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده  پودباف از الیاف پلی استر، با  پارچه تارو  5514/33
گرم باشد، با نخ های رنگ شده، غیرمذکور زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 

الیافی،  چنین  از  درصد   85 از  کمتر  با  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  پودباف  تارو پارچه   5514/39
گرم باشد، با نخ های رنگ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و مخلوط شده با پنبه، 

کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده با  پارچه ساده باف از الیاف پلی استر، با   5514/41
گرم باشد، چاپ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و پنبه، 

کمتر از 85درصد از چنین الیافی، مخلوط  پارچه های جناغی باف از الیاف پلی استر، با   5514/42
زن هر متر مربع آن بیش از 170گرم باشد، چاپ شده که و شده با پنبه، 

کمتر از 85 درصد از چنین الیافی، مخلوط شده  پودباف از الیاف پلی استر، با  پارچه تارو  5514/43
گرم باشد، چاپ شده، غیرمذکور زنه هر متر مربع آن بیش از 170  که و با پنبه، 

الیافی،  چنین  از  درصد   85 از  کمتر  با  سنتتیک،  الیاف  سایر  از  پودباف  تارو پارچه   5514/49
گرم باشد، چاپ شده زن هر متر مربع آن بیش از 170  که و مخلوط شده با پنبه، 

یون  ر الیاف  با  مخلوط شده  منحصرًا  یا  عمدتًا  پلی استر،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه   5515/11
یسکوز، غیرمذکور و

رشته های  با  مخلوط شده  منحصرًا  یا  عمدتًا  پلی استر،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه   5515/12
سنتتیک یا مصنوعی

کرک  یا  پشم  با  مخلوط شده  منحصرًا  یا  عمدتًا  پلی استر،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه   5515/13
)موی نرم( حیوان، غیرمذکور

پودباف از الیاف پلی استر، غیرمذکور پارچه تارو  5515/19
رشته های  با  مخلوط شده  منحصرًا  یا  عمدتًا  کریلیک،  آ الیاف  از  پودباف  تارو پارچه   5515/21

سنتتیک یا مصنوعی، غیرمذکور
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کرک  یا  پشم  با  مخلوط شده  منحصرًا  یا  عمدتًا  کریلیک،  آ الیاف  از  پودباف  تارو پارچه   5515/22
حیوان، غیرمذکور

کریلیک، غیرمذکور کریلیک با مد آ پودباف از الیاف آ پارچه تارو  5515/29
پودباف از سایر الیاف سنتتیک، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با رشته های  پارچه تارو  5515/91

سنتتیک یا مصنوعی، غیرمذکور
کرک حیوانات  یا پشم  با  یا منحصرًا  الیاف سنتتیک، عمدتًا  از سایر  پود باف  تارو پارچه   5515/92

مخلوط شده باشد، غیرمذکور
پودباف از سایر الیاف سنتتیک، غیرمذکور پارچه تارو  5515/99

)غیریکسره(  مصنوعی  الیاف  از  آن  زن  و درصد   85 حداقل  که  پودباف  تارو پارچه های   5516/11
باشد، سفیدشده یا نشده

زن آن از الیاف مصنوعی باشد، رنگ شده پودباف که حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5516/12
زن آن از الیاف مصنوعی باشد، با نخ های  پودباف که حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5516/13

رنگ شده
زن آن از الیاف مصنوعی باشد، چاپ شده پودباف که حداقل 85 درصد و پارچه های تارو  5516/14
الیافی،  از چنین  زن  از  85درصد و کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/21

عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با رشته های سنتتیک یا مصنوعی، سفیدشده یا نشده
چنین  از  زن  و درصد   85 از  کمتر  دارای  مصنوعی،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/22

الیافی، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با رشته های سنتتیک یا مصنوعی، رنگ شده
الیافی،  از چنین  زن  از 85 درصد و کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/23

عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با رشته های سنتتیک یا مصنوعی، رنگ شده
چنین  از  زنی  و درصد   85 از  کمتر  دارای  مصنوعی،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/24

کرک حیوان مخلوط شده باشد، چاپ شده که عمدتًا یا منحصرًا با پشم یا  الیافی 
الیافی،  از چنین  زن  از 85 درصد و کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/31

کرک حیوان سفیده شده یا نشده عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پشم یا 
چنین  از  زنی  و درصد   85 از  کمتر  دارای  مصنوعی،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/32

کرک حیوان سفیدشده یا نشده الیافی، عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پشم یا 
الیافی،  از چنین  زن  از 85 درصد و کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/33

کرک حیوان، با نخ های رنگارنگ عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پشم یا 
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الیافی،  از چنین  زن  درصد و از 85  کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/34
کرک )موی نرم( حیوان، چاپ شده عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پشم یا 

چنین  از  زنی  و درصد   85 از  کمتر  دارای  مصنوعی،  الیاف  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/41
الیافی، عمدتًا یا منحصرًا با پنبه مخلوط شده، سفیدشده یا نشده  

الیافی،  از چنین  زن  درصد و از 85  کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/42
عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، رنگ شده

الیافی،  از چنین  زن  درصد و از 85  کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/43
عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، با نخ های رنگ شده

الیافی،  از چنین  زن  درصد و از 85  کمتر  با  الیاف مصنوعی،  از  پودباف  تارو پارچه های   5516/44
عمدتًا یا منحصرًا مخلوط شده با پنبه، چاپ شده

پودباف از الیاف مصنوعی، سفیدشده یا نشده، غیرمذکور پارچه های تارو  5516/91
پودباف از الیاف مصنوعی، رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5516/92

پودباف از الیاف مصنوعی، با نخ های رنگ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5516/93
پودباف از الیاف مصنوعی، چاپ شده، غیرمذکور پارچه های تارو  5516/94

فصل 56            اوات )الیی(، نمد، منسوجات نبافته، نخ های ویژه ریسمان، طناب و غیره
اقالم بهداشتی دارای الیی نسجی، نظیر حوله های بهداشتی، تامپون ها، پوشک ها  5601/10

اقالم دارای الیی پنبه ای و سایر اشیاء ساخته شده از آن، به غیراز اقالم بهداشتی  5601/21
اقالم دارای الیی از الیاف سنتتیک و مصنوعی و سایر اشیاء ساخته شده از آن، به غیراز   5601/22

اقالم بهداشتی
اقالم  به غیراز  آن،  از  ساخته شده  اشیاء  سایر  و  نسجی،  مواد  سایر  از  الیی  دارای  اقالم   5601/29

بهداشتی
کارخانه ** الیاف نسجی 

گلوله های  گره  ک و  گردوخا * منسوجات، 
پرز1   5601/30

یکدیگر  با  نسجی  الیاف  از  رشته هایی  بخیه زدن  از  که  پارچه هایی  و  سوزن زده  نمد   5602/10
به دست می آید

نمد به غیراز نمد سوزن زده، از پشم یا کرک حیوان، آغشته، اندوده، پوشانده و مطبق نشده  5602/21

*  Flock
که از پنج میلی متر بیشتر طول نداشته باشد.  در این فصل منظور پرزهایی است 

** Dust and mill neps
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نمد به غیراز نمد سوزن زده، از سایر مواد نسجی، آغشته، اندوده، پوشانده و مطبق نشده  5602/29
نمد از مواد نسجی، غیرمذکور  5602/90

بافته نشده ها، چه آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده باشند یا نه  5603/00
کائوچو )الستیک(، منسوج پوشانده شده نخ و طناب از   5604/10

یسکوز آغشته یا اندوده یون و نخ بسیار مقاوم از پلی استر، نایلون یا سایر پلی آمیدها یا ر  5604/20
کائوچو یا پالستیک ها،  نخ و نوار و اشکال همانند نسجی، آغشته، اندوده، پوشانده با   5604/90

غیرمذکور
پودر  یا  نوارها  نخ ها،  با  منسوجاتی  نخ های  ترکیب  به صورت   ،*

فلزپوش شده1 نخ های   5605/00
فلزات یا پوشانده شده با آن ها

یشه دار )نخ شنیل(، نخ حلقه دار***3 2 )گیپه( غیرمذکور، نخ منگوله یا ر

نخ قیطان**  5606/00
کنف )ژوت( یا سایر الیاف نسجی لیفی کابل، از  یسمان، طناب،  نخ، ر  5607/10

گاو( یسمان برای بستن یا عدل بندی، از سیسال یا سایر الیاف نسجی از صباره )آ ر  5607/21
کابل از الیاف نسجی سیسال یسمان غیرمذکور، طناب و  ر  5607/29

کا )شاهدانه مانیل( یا از سایر الیاف سخت )از برگ( یسمان، طناب، کابل از الیاف آبا نخ، ر  5607/30
پیلن یسمان برای بستن یا عدل بندی از پلی اتیلن یا پلی پرو ر  5607/41

پیلن کابل از پلی اتیلن یا پلی پرو یسمان، طناب،  نخ غیرمذکور، ر  5607/49
کابل از سایر الیاف سنتتیک یسمان، طناب،  نخ، ر  5607/50

کابل از سایر مواد یسمان، طناب،  نخ، ر  5607/90
تور ماهی گیری ساخته شده از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی  5608/11

یسمان، طناب، و سایر تورهای بافته از دیگر مواد نسجی سنتتیک یا  گره زده از نخ، ر تور   5608/19
مصنوعی

یسمان، طناب، غیرمذکور، و سایر تورهای ساخته شده از سایر مواد  گره زده از نخ، ر تور   5608/90
نسجی

کابل، غیرمذکور یسمان، طناب و  اشیاء از نخ، نوار، نخ بسته بندی، ر  5609/00

*  Metallised yarn
**Gimpedyarn
***  Twine

 در این بخش منظور از نخ، نخ قند یا نخ بسته بندی است.
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کف پوش های منسوجاتی فصل 57           فرش و سایر 
*

گره دار1 کرک،  فرش از پشم یا  5701/10
گره دار فرش از سایر مواد نسجی،   5701/90

کارامانی و فرش های دست باف مشابه ک،  ک یا سوما گلیم، شوما  5702/10
)Coir( کف پوش ها از الیاف نارگیل  5702/20

2، آماده نشده، غیرمذکور

کرک، با رخ بافته شده پرزدار** فرش از پشم یا   5702/31
فرش از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، با رخ بافته شده پرزدار، آماده نشده، غیرمذکور  5702/32

فرش از سایر مواد نسجی، با رخ بافته شده پرزدار، آماده نشده، غیرمذکور  5702/39
کرک، با رخ بافته شده پرزدار، آماده شده، غیرمذکور فرش از پشم یا   5702/41

فرش از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، با رخ بافته شده پرزدار، آماده شده، غیرمذکور  5702/42
فرش از سایر مواد نسجی، با رخ بافته شده پرزار، آماده شده، غیرمذکور  5702/49

کرک، با رخ بافته شده پرزدار، آماده نشده، غیرمذکور فرش از پشم یا   5702/51
3، آماده نشده، غیرمذکور

فرش از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، بافته شده***  5702/52
فرش از سایر مواد نسجی، بافته شده، آماده نشده، غیرمذکور  5702/59

کرک، بافته شده، آماده شده، غیرمذکور فرش از پشم یا   5702/91
فرش از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، بافته شده، آماده شده، غیرمذکور  5702/92

فرش از سایر مواد نسجی، بافته شده، آماده شده، غیرمذکور  5702/99
****

کرک، به صورت تافتینگ4 فرش از پشم یا   5703/10
فرش از نایلون یا سایر پلی آمیدها، به صورت تافتینگ  5703/20

فرش از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، به صورت تافتینگ  5703/30
فرش از سایر مواد نسجی، به صورت تافتینگ  5703/90

قطعات کاشی مانند از نمد مواد منسوجاتی، که حداکثر مساحت آن ها 0/3 متر مربع باشد  5704/10
فرش از نمد منسوجاتی، غیرمذکور  5704/90

کف پوش های منسوجاتی، غیرمذکور فرش و سایر   5705/00

*  Knotted
**WovenpileConstruction
***  Woven
****  Tufted
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و  توری  پارچه های  تافتینگ،  نسجی  پارچه های  مخصوص،  تاروپودباف  پارچه های        58 فصل 
دانتل، مصنوعات منسوجاتی دیوارکوب1* و غیره

گره دار**2و  مخملی  پارچه های  به غیراز  کرک،  یا  پشم  از  پرزدار  پودباف  تارو پارچه های   5801/10
یک***3 نوارهای پارچه ای بار

مخملی  پارچه های  به غیراز  پنبه،  از  قطع نشده،  پودی  پرز  با  پودباف  تارو پارچه های   5801/21
یک گره دار و نوارهای پارچه ای بار

یک پارچه های مخمل راه راه، با پرز پودی قطع شده، از پنبه، به غیراز نوارهای پارچه ای بار  5801/22
پودباف با پرز پودی از پنبه، غیرمذکور پارچه های تارو  5801/23

گره دار و نوارهای  پودباف با پرز تاری قطع نشده، از پنبه، به غیراز مخمل  پارچه های تارو  5801/24
یک پارچه ای بار

نوارهای  و  گره دار  به غیراز مخمل  پنبه،  از  تاری قطع شده،  پرز  با  پودباف  تارو پارچه های   5801/25
یک پارچه ای بار

یک پارچه های شنل، از پنبه، به غیراز نوارهای پارچه ای بار  5801/26
پودباف با پرز پودی قطع نشده، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، به غیراز  پارچه های تارو  5801/31

یک گره دار و نوارهای پارچه ای بار محمل 
پارچه های مخمل راه راه، با پرز پودی قطع شده، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، به غیراز   5801/32

یک نوارهای پارچه ای بار
پودباف با پرز پودی، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرمذکور پارچه های تارو  5801/33

به غیراز  یا مصنوعی،  الیاف سنتتیک  از  تاری قطع نشده،  پرز  با  پودباف  تارو پارچه های   5801/34
یک گره دار و نوارهای پارچه ای بار مخمل 

به غیراز  مصنوعی،  یا  سنتتیک  الیاف  از  قطع شده،  تاری  پرز  با  پودباف  تارو پارچه های   5801/35
یک گره دار و نوارهای پارچه ای بار مخمل 

یک پارچه های شنیل از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، به غیراز نوارهای پارچه ای بار  5801/36
پودباف پرزدار و پارچه های شنیل از سایر مواد منسوجاتی، به غیراز مخمل  پارچه های تارو  5801/90

یک گره دار و نوارهای پارچه ای بار

*Tapestries
گوبلن ها، سوزن دوزی ها، قالیچه ها و...  مثل 

**  Terry
***  Narrow Fabrics

که عرض آن بیش از 30 سانتی متر نباشد.  منظور نوارهایی است 
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*و سیر پارچه های مخمل باف مشابه از پنبه، به غیراز نوارهای 
پارچه های مخمل حوله ای1  5802/11

یک، سفیدنشده پارچه ای بار
به غیراز  پنبه،  از  مشابه  مخمل باف  پارچه های  سایر  و  حوله ای  مخمل  پارچه های   5802/19

یک سفیدنشده، و به غیراز نوارهای پارچه ای بار
نسجی،  مواد  سایر  از  مشابه  مخمل باف  پارچه های  سایر  و  حوله ای  مخمل  پارچه های   5802/20

یک به غیراز نوارهای پارچه ای بار
پارچه های نسجی تافتینگ، به غیراز محصوالت بند شماره 57/03  5802/30

یک  **، از پنبه، به غیراز نوارهای پارچه ای بار
گازباف2 پارچه های   5803/10

یک گازباف، از سایر مواد نسجی، به غیراز نوارهای پارچه ای بار پارچه های   5803/90
پودباف،  تارو پارچه های  پارچه های توری به غیراز  ***و سایر   

ابریشمی3 پارچه های توری   5804/10
کشباف یا قالب باف

به صورت  مصنوعی،  یا  سنتتیک  الیاف  از  مکانیکی،  به صورت  تولیدی  دانتل های   5804/21
توپ، نوار یا نقش

دانتل های تولیدی به صورت مکانیکی، از سایر مواد نسجی، به صورت توپ، نوار یا نقش  5804/29
دانتل های دست ساخت، به صورت توپ، نوار یا نقش  5804/30

زی، آماده شده یا نشده دیوارکوب های دست باف، و دیوارکوب های سوزن دو  5805/00
یک از پارچه شنیل پودباف پرزدار و نوارهای بار یک پارچه ای تارو نوارهای بار  5806/10

نخ  یا  کشش پذیر  نخ های  زنی  و درصد   5 حداقل  دارای  یک،  بار پودباف  تارو پارچه های   5806/20
4، غیرمذکور

یی**** کائوچو
یک، از پنبه، غیرمذکور پودباف بار پارچه های تارو  5806/31

یک، از الیاف سنتتیک و مصنوعی، غیرمذکور پودباف بار پارچه های تارو  5806/32
یک، از سایر مواد نسجی، غیرمذکور پودباف بار پارچه های تارو  5806/39

*  Terry Towelling
که تار آن ها تمام یا بخشی از نخ های زمینه یا عمودی را تشکیل داده و  گازباف یا بافت پارچه هایی است  **  منظور از پارچه های 
که نخ های پود از میان  هنگام عبور از نخ های عرضی، نیم دور، یک دور یا بیشتر دور آن ها چرخیده و حلقه هایی را تشکیل می دهند 

.)Gauze Fabrics( آن ها می گذرند
***  Tuelles
****  Elastomeric yarn/rubber thread



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        242

که تارها با ماده ای به هم چسبانده شده اند  پارچه های با تار و بدون پود   5806/40
برچسب ها، عالئم و سایر اقالم مشابه، بافته شده از مواد نسجی  5807/10

برچسب ها، عالئم و سایر اقالم مشابه، بافته نشده از مواد نسجی، غیرمذکور  5807/90
نوار، مغزی و قطیان تزئینی، به صورت توپ  5808/10

و اقالم   1

یشه، شرابه و منگوله دار* کشباف، ر حاشیه های تزئینی به صورت توپ، به غیراز   5808/90
مشابه

ک و غیره  پودباف با نخ های فلزی، یا نخ های با پوشش فلزی، برای پوشا پارچه های تارو  5809/00
)مبلمان(، غیرمذکور

2، بدون زمینه مرئی، به صورت توپ، نوار یا نقش

زی** زی، قیطان دو زی، قالب دو گلدو  5810/10
زی، از پنبه، به صورت توپ، نوار یا نقش، غیرمذکور زی، قیطان دو زی، قالب دو گلدو  5810/91

زی، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، به صورت توپ،  زی، قیطان دو زی، قالب دو گلدو  5810/92
نوار یا نقش، غیرمذکور

زی، از سایر مواد نسجی، به صورت توپ، نوار یا نقش،  زی، قیطان دو زی، قالب دو گلدو  5810/99
غیرمذکور

3 )الیه گذاری شده(، به صورت توپ

زی شده*** محصوالت منسوجاتی پنبه دو  5811/00

از انواع  پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده، یا مطبق شده و اقالم نسجی  فصل 59 
مناسب برای مصارف صنعتی

کتاب ها پارچه های نسجی اندوده با صمغ، از نوع مناسب برای پوشش خارجی   5901/10
4، برای 

کرباس آماده برای بوم نقاشی، پارچه های نسجی آهاردار**** پارچه های طراحی،   5901/90
کاله و غیره ساخت 

با  پلی آمیدهای  سایر  یا  نایلون  نخ های  از  ساخته شده  الستیک،  استخوان بندی  پارچه   5902/10
مقاومت باال

پارچه استخوان بندی الستیک، ساخته شده از نخ های پلی استر با مقاومت باال  5902/20

*TasselsandPompons
**  Embriodey
***  Quilted
****  Stiffened 

آهارزده شده، سفت و سیخ شده.
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یون با مقاومت باال یسکوز ر پارچه استخوان بندی الستیک، ساخته شده از نخ و  5902/90
کلراید(،  ینیل  پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده با PVC )پلی و  5903/10

غیرمذکور
ره تان، غیرمذکور پارچه های نسجی آغشته، اندوه، پوشانده یا مطبق شده با پلی او  5903/20

پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده با پالستیک ها، غیرمذکور  5903/90
لینولئوم، بریده شده یا نشده به شکل معین  5904/10

یره ای*1 از نمد سوزن زده، با مواد نبافته کفپوش ها، به غیراز لینولئوم، با ز  5904/91
یره ای از سایر مواد نسجی کفپوش ها، به غیراز لینولئوم، با ز  5904/92

پوشش های دیواری از مواد نسجی  5905/00
کثر 20 سانتی متر 2، با عرض حدا

کائوچوزده** نوارچسب از پارچه نسجی   5906/10
کائوچوزده،غیر مذکور کشباف یا قالب باف  نوار چسب از پارچه های   5906/91

کائوچوزده، غیرمذکور پارچه های نسجی   5906/99
)مثاًل  نقاشی شده  کرباس های  غیرمذکور،  پوشانده  اندوده،  آغشته،  نسجی  پارچه های   5907/00

برای دکور صحنه تئاتر یا آتلیه(
کشباف  پارچه  و   3

زنبوری*** چراغ  تور  غیره،  و  اجاق  چراغ،  برای  نسجی  فتیله های   5908/00
لوله ای برای ساخت توری

لوله های شیلنگ از مواد نسجی، و سایر لوله های نسجی همانند  5909/00
بر، یا تسمه ها و نوارها از مواد نسجی تسمه های انتقال یا تسمه نقاله های بار  5910/00

مصارف  با  مشابه  پارچه های  و   ،4

لباس**** دوخت  در  مصرف  مورد  نسجی  پارچه های   5911/10
صنعتی

پارچه های نسجی برای تصفیه، الک، آماده شده یا نشده  5911/20
پارچه های نسجی و نمدهای بدون سر، که با وسیله ای سروته به هم متصل شده باشد نظیر   5911/31
آنچه در ماشین های کاغذسازی یا ماشین های مشابه )مثل ماشین ساخت خمیر کاغذ یا 

*  Base
**  Rubberised
***  Incandescent gas mantles
****  Card Clothing 

 منظور پارچه های نسجی نمدی، یا دارای آستر نمدی، چرمی، الستیکی و غیره می باشد.
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1( به کار می روند که هر متر مربع آن کمتر از 650 گرم وزن داشته باشد 

سیمان - پنبه نسوز*
که با وسیله ای سروته به هم متصل شده باشد  پارچه های نسجی و نمدهای بدون سر،   5911/32
کاغذسازی یا ماشین های مشابه )نظیر ماشین ساخت خمیر  نظیر آنچه در ماشین های 

گرم باشد که هر متر مربع آن حداقل 650  کاغذ یا سیمان ـــ پنبه نسوز( به کار می روند 
پارچه های صافی مورد مصرف در منگنه های روغن کشی یا موارد مشابه از جمله آن هایی   5911/40

که موی انسان نیز در آن ها به کار رفته باشد
که مورد مصرف فنی دارند، غیرمذکور محصوالت نسجی و اقالمی   5911/90

2 یا قالب باف***3
کشباف** فصل 60             پارچه های 

کشباف با پرز بلند****4 پارچه های نسجی   6001/10
5، از پنبه

کشباف یا قالب باف با پرز حلقوی***** 6001/21   پارچه های 
کشباف یا قالب باف با پرز حلقوی، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پارچه های   6001/22

کشباف یا قالب باف با پرز حلقوی، از سایر مواد نسجی پارچه های   6001/29
کشباف یا قالب باف پرزدار، از پنبه، غیرمذکور پارچه های   6001/91

کشباف یا قالب باف پرزدار، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرمذکور پارچه های   6001/92
کشباف یا قالب باف پرزدار، از سایر مواد نسجی، غیرمذکور پارچه های   6001/99

که حداقل 5 درصد  به عرض 30 سانتی متر  کثر  یا قالب باف، حدا کشباف  پارچه های   6002/10
یی )کشش پذیر( باشد، غیرمذکور کائوچو زن آن مواد االستومری/  و

کثر 30 سانتی متر، غیرمذکور کشباف یا قالب باف با عرض حدا پارچه های نسجی   6002/20
که حداقل 5  از 30 سانتی متر  با عرض بیش  یا قالب باف،  کشباف  پارچه های نسجی   6002/30

یی باشد، غیرمذکور کائوچو زن آن مواد االستومری )کشش پذیر(/  درصد و
کشباف  که به وسیله ماشین های  6، )از جمله آن هایی 

کشباف تاری****** پارچه های   6002/41
کرک، غیرمذکور یراق باقی تهیه می شوند(، از پشم یا 

*Asberstos-Cement
**  Knitted
***  Crocheted
****Longpile
*****LoopedPile
******Warpknitted
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کشباف تاری، از پنبه، غیرمذکور پارچه های   6002/42
کشباف تاری، از الیاف سنتتیک و مصنوعی، غیرمذکور پارچه های   6002/43

کشباف تاری، از سایر مواد، غیرمذکور پارچه های   6002/49
کشباف یا قالب باف، از پشم یا موی نرم حیوان، غیرمذکور پارچه های   6002/91

کشباف یا قالب باف، از پنبه، غیرمذکور پارچه های   6002/92
کشباف یا قالب باف، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرمذکور پارچه های   6602/93

کشباف یا قالب باف، از سایر مواد، غیرمذکور پارچه های   6002/99

کشباف یا قالب باف کی و متفرعات لباس، از  فصل 61             اقالم پوشا
 و غیره***3 کشباف، مردانه یا پسرانه، از پشم یا کرک

پالتو )اورکت*1(، ژاکت باشلق دار**2  6101/10
کشباف، مردانه یا پسرانه، از پنبه کت باشلق دار و غیره  پالتو، ژا  6101/20

کشباف، مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو، ژاکت باشلق دار و غیره   6101/30
کشباف، مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی کت باشلق دار و غیره  پالتو، ژا  6101/90

کرک کشباف، زنانه یا دخترانه، از پشم یا کت باشلق دار و غیره  پالتو، ژا  6102/10
کشباف، زنانه یا دخترانه، از پنبه کت باشلق دار و غیره  پالتو، ژا  6102/20

کشباف، زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی پالتو، ژاکت باشلق دار و غیره   6102/30
کشباف، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی کت باشلق دار و غیره  پالتو، ژا  6102/90

کرک، به صورت دست****4 کشباف مردانه یا پسرانه، از پشم یا  لباس   6103/11
کشباف مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک، به صورت دست لباس   6103/12
کشباف مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی، به صورت دست لباس   6103/19

*  Over coat: باالپوش، کاپشن
**  Anorak

کت های بادگیر و اقالم همانند می باشد. کت، اسکی، ژا ***  منظور از غیره عبا، قبا، شنل، 
که دربردارنده موارد زیر است: ****  منظور از یک دست لباس )Suit( شال دو یا سه قطعه لباس از پارچه مشابه می باشد 

که پوشاننده پایین تنه است مانند، شلوار، شلوار سه ربع، شلوارک )به غیراز لباس شنا(، یا دامن، دامن شلواری،  ــ بخشی از لباسی 
شلوارهای بنددار یا پیش سینه دار

که قست بیرونی آن به غیراز آستین ها از 4 قطعه یا بیشتر تشکیل  کت  کت یا ژا که پوشاننده باالتنه است مانند  ــ بخشی از لباس 
شده باشد، و احتمااًل با یک جلیقه دوخته همراه باشد.
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کرک، به صورت مجموعه*1 کشباف مردانه یا پسرانه، از پشم یا  لباس   6103/21
کشباف مردانه یا پسرانه، از پنبه، به صورت مجموعه لباس   6103/22

کشباف مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک، به صورت مجموعه لباس   6103/23
کشباف مردانه یا پسرانه، از سایر الیاف نسجی، به صورت مجموعه لباس   6103/29

کرک کشباف، از پشم یا  کت چهاردگمه**2 مردانه یا پسرانه  کت و   6103/31
کشباف، از پنبه کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه  کت و   6103/32

کشباف، از الیاف سنتتیک کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه  کت و   6103/33
کشباف، از سایر مواد نسجی کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه  کت و   6103/39

کرک کشباف مردانه یا پسرانه، از پشم یا  شلوار و شلوارک   6103/41
کشباف مردانه یا پسرانه، از پنبه شلوار و شلوارک   6103/42

کشباف مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک شلوار و شلوارک   6103/43
کشباف مردانه یا پسرانه، از سایر الیاف نسجی شلوار و شلوارک   6103/49
کرک، به صورت دست کشباف زنانه یا دخترانه از پشم یا  لباس   6104/11

کشباف زنانه یا دخترانه از پنبه، به صورت دست لباس   6104/12
کشباف زنانه یا دخترانه از الیاف سنتتیک، به صورت دست لباس   6104/13

کشباف زنانه یا دخترانه از سایر مواد نسجی، به صورت مجموعه لباس   6104/19
کرک، به صورت مجموعه کشباف زنانه یا دخترانه از پشم یا  لباس   6104/21

کشباف زنانه یا دخترانه از پنبه، به صورت مجموعه لباس   6104/22
کشباف زنانه یا دخترانه از الیاف سنتتیک، به صورت مجموعه لباس   6104/23
کشباف زنانه یا دخترانه از سایر مواد نسجی، به صورت مجموعه لباس   6104/29

کرک کشباف زنانه یا دخترانه از پشم یا  کت   6104/31
کشباف زنانه یا دخترانه از پنبه کت   6104/32

کشباف زنانه یا دخترانه از الیاف سنتتیک کت   6104/33
کشباف زنانه یا دخترانه از سایر مواد نسجی کت   6104/39

که از قطعات متعدد تشکیل شده اند و  کی )به غیراز به صورت دست( هستند  *  منظور از مجموعه )ensemble( یک سری اقالم پوشا
کی باالتنه و پایین تنه را دربر می گیرد. از پارچه مشابهی می باشند و برای خرده فروشی آماده شده اند. یک مجموعه همه قطعات پوشا
**  Blazer
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کرک پیراهن*1 کشباف زنانه یا دخترانه از پشم یا   6104/41
کشباف زنانه یا دخترانه، از پنبه پیراهن   6104/42

کشباف زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک پیراهن   6104/43
کشباف زنانه یا دخترانه، از الیاف مصنوعی پیراهن   6104/44
کشباف زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی پیراهن   6104/49

کرک کشباف زنانه یا دخترانه، از پشم یا  دامن   6104/51
کشباف زنانه یا دخترانه، از پنبه دامن   6104/52

کشباف زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک دامن   6104/53
کشباف زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی دامن   6104/59

کرک کشباف زنانه یا دخترانه، از پشم یا  شلوار و شلوارک   6104/61
شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه، از پنبه  6104/62

کشباف زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک شلوار و شلوارک   6104/63
کشباف زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی شلوار و شلوارک   6104/69

کشباف مردانه یا پسرانه، از پنبه پیراهن**2   6105/10
کشباف مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک و مصنوعی پیراهن   6105/20

کشباف مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی پیراهن   6105/90
کشباف زنانه یا دخترانه، از پنبه بلوز و پیراهن***3   6106/10

کشباف زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک و مصنوعی بلوز و پیراهن   6106/20
کشباف زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی بلوز و پیراهن   6106/90
کشباف مردانه یا پسرانه، از پنبه یرشلواری****4  شورت و ز  6107/11

کشباف مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی یرشلواری  شورت و ز  6107/12
کشباف مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی یرشلواری  شورت و ز  6107/19

کشباف مردانه یا پسرانه، از پنبه لباس خواب و پیژامای   6107/21
کشباف مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی لباس خواب و پیژامای   6107/22

*Dress:پیراهن بلند
**Shirt
***  blouse and shirt
****  Briefs
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کشباف مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی لباس خواب و پیژامای*1   6107/29
کشباف، مردانه یا پسرانه، از پنبه لباس حوله ای حمام، رب دوشامبر و غیره،   6107/91

لباس حوله ای حمام، رب دوشامبر و غیره، کشباف، مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک   6107/92
یا مصنوعی

لباس حوله ای حمام، رب دوشامبر و غیره، کشباف، مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی  6107/99
یردامنی***3، کشباف زنانه، یا دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی یرپیراهنی**2 و ز ز  6108/11

کشباف، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی یردامنی،  یرپیراهنی و ز ز  6108/19
کشباف، زنانه یا دخترانه، از پنبه شورت و تنکه****4،   6108/21

کشباف، زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی شورت و تنکه،   6108/22
کشباف، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی شورت و تنکه،   6108/29

کشباف، زنانه یا دخترانه، از پنبه لباس خواب و پیژامای   6108/31
کشباف، زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی لباس خواب و پیژامای   6108/32

کشباف، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی لباس خواب و پیژامای   6108/39
کشباف، زنانه یا دخترانه، از پنبه لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و غیره،   6108/91

الیاف  از  دخترانه،  یا  زنانه  کشباف،  غیره،  و  روب دوشامبر  حمام،  حوله ای  لباس   6108/92
سنتتیک یا مصنوعی

لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و غیره، کشباف، زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی  6108/99
تی شرت*****5، زیرپوش زنانه******6 و سایر جلیقه و بلوز*******7 زنانه، کشباف، از پنبه  6109/10

کشباف، از سایر مواد نسجی یرپوش زنانه و سایر جلیقه و بلوز زنانه  تی شرت، ز  6109/90
9 و سایر اقالم همانند کشباف، از پشم یا کرک

8، ژاکت کشباف*********

پولور********  6110/10

*  Pyjamas
**Slips
***  Petticoats
****  Briefs and Panties
*****T-shirts
******Singlets
*******  Vests
********  Pullovers: پیراهن کشی، ژاکت
*********  Cardigans
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کشباف، از پنبه کشباف و سایر اقالم همانند  پولور، ژاکت   6110/20
کشباف، از الیاف سنتتیک  یا مصنوعی کشباف و سایر اقالم همانند  پولور، ژاکت   6110/30

کشباف، از سایر مواد نسجی کشباف و سایر اقالم همانند  کت  پولور، ژا  6111/90
کرک کشباف، از پشم یا  لباس و متفرعات لباس نوزادان،   6111/10

کشباف، از پنبه لباس و متفرعات لباس نوزادان،   6111/20
کشباف، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی لباس و متفرعات لباس نوزادان،   6111/30

کشباف، از سایر مواد نسجی لباس و متفرعات لباس نوزادان،   6111/90
کشباف، به صورت دست، از پنبه رزشی،  گرمکن و  6112/11

کشباف، به صورت دست، از الیاف سنتتیک رزشی،  گرمکن و  6112/12
کشباف، به صورت دست، از سایر مواد نسجی رزشی،  گرمکن و  6112/19

کشباف، به صورت دست، از مواد نسجی لباس اسکی   6112/20
کشباف، از الیاف سنتتیک لباس شنای مردانه یا پسرانه،   6112/31
کشباف، از سایر مواد نسجی لباس شنای مردانه یا پسرانه،   6112/39
کشباف، از الیاف سنتتیک لباس شنای زنانه یا دخترانه،   6112/41
کشباف، از سایر مواد نسجی لباس شنای زنانه یا دخترانه،   6112/49

کشباف، آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده لباس های آماده شده از منسوجات   6113/00
کرک کشباف، غیرمذکور، از پشم یا  لباس های   6114/10

کشباف، غیرمذکور، از پنبه لباس های   6114/20
کشباف، غیرمذکور، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی لباس های   6114/30

کشباف، غیرمذکور، از سایر الیاف نسجی لباس های   6114/90
آن  تک الی  نخ  هر  نمره  که  سنتتیک  الیاف  از  کشباف،  شکم بند*1  و  جوراب شلواری   6115/11

کمتر از 67 دسی تکس باشد 
که نمره هر نخ تک الی آن برابر یا  کشباف، از الیاف سنتتیک  جوراب شلواری و شکم بند   6115/12

بیش از 67 دسی تکس باشد 
کشباف، از سایر مواد نسجی جوراب شلواری و شکم بند   6115/19

*  Pantyhose and Tights
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که نمره هر نخ تک الی آن  کشباف زنانه ساقه بلند یا سه ربعی، از مواد نسجی  جوراب*1   6115/20
کمتر از 67 دسی تکس باشد

کرک کشباف غیرمذکور، از پشم یا  جوراب   6115/91
کشباف غیرمذکور، از پنبه جوراب   6115/92

کشباف غیرمذکور، از الیاف سنتتیک جوراب   6115/93
کشباف غیرمذکور، از سایر مواد نسجی جوراب   6115/99

یی کائوچو کشباف، آغشته، اندوده، یا پوشانده شده با مواد پالستیکی یا  دستکش های   6116/10
کرک کشباف، غیرمذکور، از پشم یا  دستکش های پنج انگشتی، یک انگشتی، پنجه باز،   6116/91

کشباف، غیرمذکور، از پنبه دستکش های پنج انگشتی، یک انگشتی، پنجه باز،   6116/92
الیاف  از  غیرمذکور،  کشباف،  پنجه باز،  یک انگشتی،  پنج انگشتی،  دستکش های   6116/93

سنتتیک
مواد  سایر  از  غیرمذکور،  کشباف،  پنجه باز،  یک انگشتی،  پنج انگشتی،  دستکش های   6116/99

نسجی
کشباف، از مواد نسجی 2، روسری، چادر و اقالم همانند 

شال، اشارپ**  6117/10
کشباف، از مواد نسجی کراواتی  گردن  کراوات، پاپیون، و دستمال   6117/20

کشباف، از مواد نسجی متفرعات لباس غیرمذکور،   6117/80
کشباف، از مواد نسجی اجزاء لباس یا متفرعات لباس،   6117/90

کی و متفرعات لباس، غیرکشباف یا قالب باف فصل 62           اقالم پوشا
کرک، غیرکشباف رکت، مردانه یا پسرانه، و اقالم همانند از پشم یا  پالتو، او  6201/11

رکت، مردانه یا پسرانه، و اقالم همانند از پنبه، غیرکشباف پالتو، او  6201/12
مصنوعی،  یا  سنتتیک  الیاف  از  همانند  اقالم  و  پسرانه،  یا  مردانه  رکت،  او پالتو،   6201/13

غیرکشباف
رکت، مردانه یا پسرانه و اقالم همانند از سایر مواد نسجی، غیرکشباف پالتو، او  6201/19

کرک، غیرکشباف باالپوش باشلق دار )کاله دار( مردانه یا پسرانه، و اقالم همانند از پشم یا   6201/91
کاله دار مردانه یا پسرانه، و اقالم همانند از پنبه، غیرکشباف باالپوش   6201/92

*  Hosiery
**Shawls
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کاله دار مردانه یا پسرانه، و اقالم همانند از الیاف سنتتیک یا مصنوعی باالپوش   6201/93
کاله دار مردانه یا پسرانه، و اقالم همانند از سایر مواد نسجی، غیرکشباف باالپوش   6201/99

کرک، غیرکشباف رکت(، زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند از پشم یا  پالتو )او  6202/11
پالتو )اورکت(، زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند از پنبه، غیرکشباف  6202/12

مصنوعی،  یا  سنتتیک  الیاف  از  همانند  اقالم  و  دخترانه،  یا  زنانه  رکت(،  )او پالتو   6202/13
غیرکشباف

رکت(، زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند از سایر مواد نسجی، غیرکشباف پالتو )او  6202/19
کرک، غیرکشباف کاله دار زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند از پشم یا  باالپوش   6202/91

کاله دار زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند از پنبه، غیرکشباف باالپوش   6202/92
مصنوعی،  و  سنتتیک  الیاف  از  همانند  اقالم  و  دخترانه،  یا  زنانه  کاله دار  باالپوش   6202/93

غیرکشباف
کاله دار زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند از سایر مواد نسجی، غیرکشباف باالپوش   6202/99

کرک، غیرکشباف لباس مردانه یا پسرانه، به صورت دست از پشم یا   6203/11
لباس مردانه یا پسرانه، به صورت دست از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6203/12
لباس مردانه یا پسرانه، به صورت دست از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6203/19

کرک، غیرکشباف لباس مردانه یا پسرانه، به صورت مجموعه، از پشم یا   6203/21
لباس مردانه یه پسرانه، به صورت مجموعه، از پنبه، غیرکشباف  6203/22

لباس مردانه یا پسرانه، به صورت مجموعه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6203/23
لباس مردانه یا پسرانه، به صورت مجموعه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6203/29

کرک، غیرکشباف کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه، از پشم یا  کت و   6203/31
کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه، از پنبه، غیرکشباف کت و   6203/32

کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف کت و   6203/33
کت چهاردگمه مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف کت و   6203/39

کرک، غیرکشباف کوتاه مردانه و پسرانه، از پشم یا  شلوار بلند و   6203/41
کوتاه مردانه و پسرانه، از پنبه، غیرکشباف شلوار بلند و   6203/42

کوتاه مردانه و پسرانه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف شلوار بلند و   6203/43
کوتاه مردانه و پسرانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  شلوار بلند و   6203/49
کرک، غیرکشباف لباس زنانه یا دخترانه، به صورت دست از پشم یا   6204/11
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لباس زنانه یا دخترانه، به صورت دست از پنبه، غیرکشباف  6204/12
لباس زنانه یا دخترانه، به صورت دست از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6204/13
لباس زنانه یا دخترانه، به صورت دست از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6204/19

کرک، غیرکشباف لباس زنانه یا دخترانه، به صورت مجموعه، از پشم یا   6204/21
لباس زنانه یا دخترانه، به صورت مجموعه، از پنبه، غیرکشباف  6204/22

لباس زنانه یا دخترانه، به صورت مجموعه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6204/23
لباس زنانه یا دخترانه، به صورت مجموعه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6204/29

کرک، غیرکشباف کت زنانه یا دخترانه، از پشم یا   6204/31
کت زنانه یا دخترانه، از پنبه، غیرکشباف  6204/32

کت زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6204/33
کت زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6204/39

کرک، غیرکشباف پیراهن بلند زنانه یا دخترانه، از پشم یا   6204/41
پیراهن بلند زنانه یا دخترانه، از پنبه، غیرکشباف  6204/42

پیراهن بلند زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6204/43
پیراهن بلند زنانه یا دخترانه، از الیاف مصنوعی، غیرکشباف  6204/44

6204/49  پیراهن بلند زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف
کرک، غیرکشباف دامن زنانه یا دخترانه، از پشم یا   6204/51

دامن زنانه یا دخترانه، از پنبه، غیرکشباف  6204/52
دامن زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6204/53
دامن زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6204/59

کرک، غیرکشباف شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه، از پشم یا   6204/61
شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه، از پنبه، غیرکشباف  6204/62

شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6204/63
شلوار و شلوارک زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6204/69

کرک، غیرکشباف پیراهن مردانه یا پسرانه، از پشم یا   6205/10
پیراهن مردانه یا پسرانه، از پنبه، غیرکشباف  6205/20

پیراهن مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف  6205/30
پیراهن مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6205/90



253 ک    موافقت نامه منسوجات و پوشا

کوتاه زنانه و دخترانه، از ابریشم و آخال ابریشم، غیرکشباف بلوز و پیراهن   6206/10
کرک، غیرکشباف کوتاه زنانه و دخترانه، از پشم یا  بلوز و پیراهن   6206/20

کوتاه زنانه و دخترانه، از پنبه، غیرکشباف بلوز و پیراهن   6206/30
کوتاه زنانه و دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف بلوز و پیراهن   6206/40

کوتاه زنانه و دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف بلوز و پیراهن   6206/90
یرشلواری و شورت مردانه یا پسرانه، از پنبه، غیرکشباف ز  6207/11

یرشلواری و شورت مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف ز  6207/19
پیراهن خواب و پیژامای مردانه یا پسرانه، از پنبه، غیرکشباف  6207/21

پیراهن خواب و پیژامای مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف  6207/22
پیراهن خواب و پیژامای مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6207/29

الیاف،  از  پسرانه،  یا  مردانه  همانند،  اقالم  و  رب دوشامبر  حمام،  حوله ای  لباس   6207/91
غیرکشباف

لباس حوله ای حمام، رب دوشامبر و اقالم همانند، مردانه یا پسرانه، از الیاف سنتتیک   6207/92
یا مصنوعی، غیرکشباف

لباس حوله ای حمام، رب دوشامبر و اقالم همانند، مردانه یا پسرانه، از سایر مواد نسجی،   6207/99
غیرکشباف

یردامنی زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف یرپوش و ز ز  6208/11
یردامنی زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف یرپوش و ز ز  6208/19

لباس خواب و پیژامای زنانه یا دخترانه، از پنبه، غیرکشباف  6208/21
لباس خواب و پیژامای زنانه یا دخترانه، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف  6208/22

لباس خواب و پیژامای زنانه یا دخترانه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6208/29
شورت و لباس حوله ای حمام، زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند، از پنبه، غیرکشباف  6208/91

شورت و لباس حوله ای حمام، زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند، از الیاف سنتتیک یا   6208/92
مصنوعی، غیرکشباف

شورت و لباس حوله ای حمام، زنانه یا دخترانه، و اقالم همانند، از سایر مواد نسجی،   6208/99
غیرکشباف

کرک، غیرکشباف لباس و متفرعات لباس بچه، از پشم یا   6209/10
لباس و متفرعات لباس بچه، از پنبه، غیرکشباف  6209/20
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لباس و متفرعات لباس بچه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6209/30
لباس و متفرعات لباس بچه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6209/90

لباس های ساخته شده از نمدهای منسوجاتی و از پارچه های نسجی نبافته  6210/10
اندوده،  آغشته،  بافته شده،  نسجی  پارچه  از  پسرانه،  و  مردانه  همانند  اقالم  و  رکت  او  6210/20

پوشانده و یا مطبق شده
اندوده،  آغشته،  بافته شده،  نسجی  پارچه  از  دخترانه،  و  زنانه  همانند  اقالم  و  رکت  او  6210/30

پوشانده و مطبق شده
اندوده،  آغشته،  بافته شده،  نسجی  پارچه  از  غیرمذکور،  پسرانه  و  مردانه  لباس های   6210/40

پوشانده و یا  مطبق شده
اندوده،  آغشته،  بافته شده،  نسجی  پارچه  از  غیرمذکور،  دخترانه  و  زنانه  لباس های   6210/50

پوشانده و یا مطبق شده
لباس شنای مردانه و پسرانه، از مواد نسجی، غیرکشباف  6211/11
لباس شنای زنانه و دخترانه، از مواد نسجی، غیرکشباف  6211/12

لباس اسکی به صورت دست، از مواد نسجی، غیرکشباف  6211/20
کرک، غیرکشباف لباس  های مردانه و پسرانه غیرمذکور، از پشم یا   6211/31

لباس های مردانه و پسرانه غیرمذکور، از پنبه، غیرکشباف  6211/32
لباس های مردانه و پسرانه غیرمذکور، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف  6211/33

لباس های مردانه و پسرانه غیرمذکور، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6211/39
کرک، غیرکشباف لباس های زنانه و دخترانه غیرمذکور، از پشم یا   6211/41

لباس های زنانه و دخترانه غیرمذکور، از پنبه، غیرکشباف  6211/42
لباس های زنانه و دخترانه غیرمذکور، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف  6211/43

لباس های زنانه و دخترانه غیرمذکور، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6211/49
1 و اجزاء آن از مواد نسجی

سینه بند*  6212/10
گن شورتی**2 و اجزاء آن از مواد نسجی گن و   6212/20

*  Brassieres
**GridlesandPanty-gridles
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کشباف یا غیرکشباف کرست*1 و اجزاء آن، از مواد نسجی،   6212/30
شکم بند**2، بند شلوار***3 و اقالم همانند و اجزاء آن ها، از مواد نسجی  6212/90

دستمال از ابریشم یا آخال ابریشم، غیرکشباف  6213/10
دستمال از پنبه، غیرکشباف  6213/20

دستمال از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6213/90
4 و سایر اقالم مشابه، از ابریشم یا آخال ابریشم، غیرکشباف

شال، روسری، روبنده و چادر****  6214/10
کرک، غیرکشباف شال، روسری، روبنده و چادر و سایر اقالم مشابه، از پشم یا   6214/20

شال، روسری، روبنده و چادر و سایر اقالم مشابه، از الیاف سنتتیک، غیرکشباف  6214/30
شال، روسری، روبنده و چادر و سایر اقالم مشابه، از الیاف مصنوعی، غیرکشباف  6214/40
شال، روسری، روبنده و چادر و سایر اقالم مشابه، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6214/90

کراواتی از ابریشم و آخال ابریشم، غیرکشباف کراوات، پاپیون و دستمال گردن   6215/10
کراواتی از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف گردن  کراوات، پاپیون و دستمال   6215/20

کراواتی از سایر مواد نسجی، غیرکشباف کراوات، پاپیون و دستمال گردن   6215/90
دستکش های پنج انگشتی، یک انگشتی و پنجه باز، از مواد نسجی، غیرکشباف  6216/00

متفرعات لباس غیرمذکور، از مواد نسجی، غیرکشباف  6217/10
کی غیرمذکور، از مواد نسجی، غیرکشباف اجزاء لباس و متفرعات پوشا  6217/90

،5

سایـر اشیـاء سـاخـتـه شـده از مـنـسـوجـات، مـجمـوعـه هـا***** فصل 63 
کهنه پاره های نسجی*******7 ک مسـتـعمـل******6 و    پـوشـا

پتوهای برقی، از مواد نسجی  6301/10
کرک یرانداز سفری********8 از پشم یا  پتو )به غیراز برقی( و ز  6301/21

*  Corselettes
**  Corsets
***  Braces
****  Veil
*****Sets
******  Worn clothing
*******  Rags
********  Travelling rugs
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یرانداز سفری از پنبه پتو )به غیراز برقی( و ز  6301/30
یرانداز سفری از الیاف سنتتیک پتو )به غیراز برقی( و ز  6301/40
یرانداز سفری از سایر مواد نسجی پتو )به غیراز برقی( و ز  6301/90

کشباف یا قالب باف ملحفه از مواد نسجی،   6302/10
ملحفه از پنبه، چاپ شده، غیرکشباف  6302/21

ملحفه از الیاف سنتتیک و مصنوعی، چاپ شده، غیرکشباف  6302/22
ملحفه از سایر مواد نسجی، چاپ شده، غیرکشباف  6302/29

ملحفه از پنبه، غیرمذکور  6302/31
ملحفه از الیاف سنتتیک و مصنوعی، غیرمذکور  6302/32

ملحفه از سایر مواد نسجی، غیرمذکور  6302/39
کشباف یا قالب باف رومیزی از مواد نسجی   6302/40

رومیزی از پنبه، غیرکشباف  6302/51
کتان، غیرکشباف رومیزی از   6302/52

رومیزی از مواد سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف  6302/53
رومیزی از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6302/59

کف پوش توالت ]فرنگی[ و رومیزی و دستمال آشپزخانه از پارچه های مخمل  پوش و  رو  6302/60
حوله ای یا سایر پارچه های مخملی، از پنبه

کف پوش توالت ]فرنگی[ و رومیزی و دستمال آشپزخانه از پنبه، غیرمذکور پوش و  رو  6302/91
کتان کف پوش توالت ]فرنگی[ و رومیزی و دستمال آشپزخانه از  پوش و  رو  6302/92

از الیاف سنتتیک  کف پوش توالت ]فرنگی[ و رومیزی و دستمال آشپزخانه  پوش و  رو  6302/93
و مصنوعی

کف پوش توالت ]فرنگی[ و رومیزی و دستمال آشپزخانه از سایر مواد نسجی پوش و  رو  6302/99
کشباف 1، پشت دری داخلی**2 و واالن پرده یا تخت از پنبه، 

کرکره* پرده، پرده   6303/11
و  سنتتیک  الیاف  از  تخت،  یا  پرده  واالن  و  داخلی  پشت دری  کرکره،  پرده  پرده،   6303/12

کشباف مصنوعی، 

*Drapes
**  Interior blinds
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کشباف کرکره، پشت دری داخلی و واالن پرده یا تخت، از سایر مواد نسجی،  پرده، پرده   6303/19
کرکره، پشت دری داخلی و واالن پرده یا تخت، از پنبه، غیرکشباف پرده، پرده   6303/91

پرده، پرده کرکره، پشت دری داخلی و واالن پرده یا تخت، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف  6303/92
پرده، پرده کرکره، پشت دری داخلی و واالن پرده یا تخت، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی،   6303/99

غیرکشباف
کشباف یا قالب باف روتختی از مواد نسجی، غیرمذکور،   6304/11

روتختی از مواد نسجی، غیرمذکور، غیرکشباف یا قالب باف  6304/19
کشباف یا قالب باف اقالم غیرمذکور مربوط به مبلمان، از مواد نسجی،   6304/91

اقالم غیرمذکور مربوط به مبلمان، از پنبه، غیرکشباف یا قالب باف  6304/92
اقالم غیرمذکور مربوط به مبلمان، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، غیرکشباف یا قالب باف  6304/93

اقالم غیرمذکور مربوط به مبلمان، از سایر مواد نسجی، غیرکشباف یا قالب باف  6304/99
کنف )ژوت( یا سایر الیاف نسجی لیفی  کاالها از  گونی برای بسته بندی  کیسه،   6305/10

کاالها از پنبه گونی برای بسته بندی  کیسه،   6305/20
پیلن کاالها از پلی اتیلن یا نوارهای پلی پرو گونی برای بسته بندی  کیسه،   6305/31

کاالها از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی گونی برای بسته بندی  کیسه،   6305/39
کاالها از سایر مواد نسجی گونی برای بسته بندی  کیسه،   6305/90

3، از پنبه

2 و آفتاب گیر باالی در و پنجره***

1، پرده یا سایبان**

روکش برزنتی*  6306/11
روکش برزنتی، پرده یا سایبان و آفتاب گیر باالی در و پنجره، از الیاف سنتتیک  6306/12
روکش برزنتی، پرده یا سایبان و آفتاب گیر باالی در و پنجره، از سایر مواد نسجی  6306/19

چادر ]سفری[، از الیاف پنبه  3606/21
چادر ]سفری[، از الیاف سنتتیک  3606/22
چادر ]سفری[، از سایر مواد نسجی  6306/29

4، از الیاف سنتتیک

بادبان****  6306/31
بادبان، از سایر مواد نسجی  6306/39

*Trapaulin                                                                                                                                                        کرباس قیراندود، روکش برزنتی برزنت، 
 **  Awing                                                                                                                                                                                                  کرباسی پرده یا سایبان 
***  Sunbleached                                                                                                                                                                                 سایبان باالی در یا پنجره 
****Sails
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تشک بادی*1، از پنبه  6306/41
تشک بادی2، از سایر مواد نسجی  6306/49

کمپینگ غیرمذکور، از پنبه لوازم   6306/91
کمپینگ غیرمذکور، از سایر مواد نسجی لوازم   6306/99

گردگیر و سایر پارچه های همانند برای تمیزکردن از مواد  کف شوی**3، قاب دستمال**4*56،   6307/10
نسجی

کمربند نجات از مواد نسجی جلیقه و   6307/20
اقالم ساخته شده از مواد نسجی، غیرمذکور، از آن جمله الگوهای لباس  6307/90

پودباف و نخ، برای ساختن آن به صورت قالیچه،  مجموعه های متشکل از پارچه های تارو  6308/00
برای  و اقالم همانند، بسته بندی شده  زی شده  گلدو دیوارکوب، سفره و دستمال سفره 

خرده فروشی
لباس های مستعمل و سایر مواد نسجی مستعمل  6309/00

کی و منسوجاتی فصول 30 تا 49 و 64 تا 96 اقالم پوشا

شماره در 

نظام هماهنگ

کاال شرح 

پوشانده  یی  دارو مواد  از  که  چسب هایی  مثال  )برای  همانند  اقالم  و  باند  گاز،  الیی،   3005/90
دام پزشکی،  و  جراحی  دندان پزشکی،  پزشکی،  مصارف  برای  باشند(  آغشته شده  یا 

آماده شده یا نشده برای خرده فروشی
کشباف یا غیربافته، اندوده شده، پوشانده پودباف،  } پارچه های تارو  }ex3921 /12

} یا مطبق شده با پالستیک  }ex3921/13
{  }ex3921/90

*  Pneumatic Mattreses 
*  Pneumatic Mattreses 
**Floor-cloth
**Floor-cloth
**Floor-cloth
***Dusters
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{  }ex4202/12
پوش اسناد( با سطح خارجی کیف دستی و اجسام مسطح )جعبه و رو } چمدان،   }ex4202/22

} عمدتًا از مواد نسجی  }ex4202/32
{  }ex4202/92

یه از نمد پشمی کف و رو کفش با    ex6405/20
یه آن از نظر سطح بیرونی بیش از 50 درصد از مواد نسجی باشد که رو کفشی    ex6406/10

گتر از مواد نسجی ساق پوش و   ex6406/99
و  پالتو  مثل  لبه دارنشده،  و  قالب گیری  نمد،  از  )باشلق(  کاله  و   1

کاله* بدنه  و  قالب   6501/00
مانشون نمدی**2 

کاله نیم ساخته، بافته یا تهیه شده از نوارها از هر جنس  6502/00
کاله نمدی و سایر سربندهای***3 نمدی  6503/00

کاله و سایر سربندها، به هم تابیده یا ساخته شده از نوارها از هر ماده ای  6504/00
کشباف یا ساخته شده از یراق یا سایر مواد نسجی کاله و سایر سربندها،   6505/90

چتر و چتر آفتابی از نوع باغی  6601/10
پی سایر انواع چتر با بدنه تلسکو  6601/91

سایر چترها  6601/99
نخ از الیاف شیشه   ex7019/10

پودباف از الیاف شیشه ex7019/20   پارچه های تارو
کمربندهای ایمنی وسائط نقلیه  8708/21

چترهای نجات، اجزاء و متفرعات آن  8804/00
کمربند، و دست بند از مواد نسجی بند ساعت،   9113/90

زی، لحاف پر قو، روانداز و سایر اقالم همانند از  از پنبه، لحاف پنبه دو کوسن  بالش و   ex 9404/90
مواد نسجی

لباس های عروسک  9502/91
که کمتر  ex 9612/90  روبان ها و نوارهای به هم بافته، از الیاف سنتتیک یا مصنوعی، به غیراز آن هایی 

گذاشته شده اند. کار  کارتریج )قرقره(  از 30 میلی متر عرض دارند و به طور دائمی در 

*  Hat forms, hat bodies
**  Plateaux and manchons of felt
***  Head gear



موافقت  نامه موانع فنی فراراه تجارت
اعضا،

ر اروگوئه؛ کرات تجاری چندجانبه دو بـا توجه بـه مذا
گات 1994؛ با آرزوی پیشبرد اهداف 

طریق  از  می توانند  مطابقت  یابی  ارز نظام های  و  بین المللی  استانداردهای  که  مهمی  سهم  تأیید  با 
کنند؛ کارایی تولید و تسهیل جریان تجارت بین الملل، در این خصوص ایفا  بهبود 

یابی مطابقت؛ گسترش این استانداردهای بین المللی و نظام های ارز یق  از این رو با آرزوی تشو
البته با آرزوی تضمین این امر که مقررات و استانداردهای فنی، از جمله الزامات مربوط به بسته بندی، 
موانعی  فنی،  استانداردهای  و  مقررات  با  مطابقت  یابی  ارز یه های  رو و  برچسب زنی  عالمت گذاری، 

رند؛ غیرالزم فرا راه تجارت بین المللی به وجود نیاو
یا  صادراتش  کیفیت  تضمین  برای  الزم  اقدامات  اتخاذ  از  کشوری  هیچ  مانع  نباید  اینکه  تأیید  با 
یست یا برای جلوگیری از روش های  گیاه یا حفاظت محیط ز حفظ حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا 
خدعه آمیز در سطحی شد که مقتضی تشخیص می دهد، با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به طریقی 
دارای  کشورهای  میان  غیرقابل توجیه  و  اختیاری  تبعیض  برای  وسیله ای  به صورت  که  نشوند  اعمال 
این  به عبارت دیگر  و  رند  آو به وجود  بین المللی  برای تجارت  پنهانی  یا محدودیتی  درآیند  شرایط مشابه 

اقدامات مطابق مقررات موافقت نامه حاضر باشند؛
با تأیید اینکه نباید مانع هیچ کشوری از اتخاذ اقدامات الزم برای حفظ منافع اساسی امنیتی اش گردید؛

به  توسعه یافته  کشورهای  از  ری  فناو انتقال  در  می تواند  بین المللی  استاندارد  که  سهمی  تأیید  با 
کند؛ کشورهای در حال توسعه ایفا 

کشورهای در حال توسعه ممکن است در تنظیم و اجرای مقررات فنی و استانداردها و  با تأیید اینکه 
یابی مطابقت با مقررات فنی و استانداردها با دشواری های خاصی مواجه شوند و با آرزوی  یه های ارز رو

رند؛ که در این خصوص به عمل می آو کمک به آن ها در تالش هایی 
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز
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ماده 1
کلی مقررات 

کـه در  بـه همـان معنایـی   
ً
یابـی مطابقـت معمـوال یه هـای ارز کـردن و رو 1. واژه هـای عمومـی اسـتاندارد   .1

یـف پذیرفته شـده در نظـام ملل متحـد و مؤسسـات بین المللـی اسـتاندارد دارنـد، بـا در نظرگرفتـن  تعار
زمینه شـان و بـا توجـه به هدف و منظـور موافقت نامه حاضر، به کار خواهند رفت.

ک عمل می باشد. 2. 1. به هرحال، از لحاظ موافقت نامه حاضر، معنای واژه های مزبور در ضمیمه یک مال
رزی، مشـمول مقـررات موافقت نامـه حاضـر  3. 1. تمـام محصـوالت، از جملـه محصـوالت صنعتـی و کشـاو

خواهند بود.
4. 1. مشـخصات خریـدی کـه مؤسسـات دولتـی برای نیازهـای تولیدی یا مصرفی خودشـان تهیه می کنند 
یـد  بـا در نظرگرفتـن حـوزه شـمول موافقت نامـه خر امـا  مشـمول مقـررات موافقت نامـه حاضـر نیسـتند، 

دولتـی، مورد توجه قرار می گیرند.
گیاهـی مذکـور در ضمیمـه  1. مقـررات موافقت نامـه حاضـر در مـورد اقدامـات بهداشـتی و بهداشـت   .5

گیاهی، قابل اعمال نخواهند بود. »الف« موافقت نامه اقدامات بهداشـتی و بهداشـت 
یابـی مطابقت  یه های ارز 6. 1. تمـام اشـاراتی کـه در موافقت نامـه حاضـر بـه مقـررات فنـی، اسـتانداردها و رو
می شـود به گونـه ای تفسـیر خواهـد شـد کـه اصالحـات و ملحقـات ایـن قواعـد یا پوشـش کاالیـی آن ها را 

بر گیـرد، به جـز اصالحات و ملحقاتی که ماهیتًا غیرقابل توجه می باشـند. در

مقررات فنی و استانداردها

ماده 2
تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی توسط مؤسسات دولت مرکزی

در خصوص مؤسسـات دولت مرکزی خود:
1. 2. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد کـه از لحـاظ مقررات فنی، نسـبت به محصول وارده از قلمروی هریک از 
که از رفتار متخذه در مورد محصوالت مشابه دارای منشأ ملی و محصوالت  اعضا رفتاری اتخاذ شود 

مشـابهی که منشـأ آن ها کشـور دیگری است، نامطلوب تر نباشد.
2. 2. اعضا تضمین خواهند کرد که مقررات فنی به منظور ایجاد موانع غیرالزم فراراه تجارت بین الملل یا با 
یب و اجرا نشوند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی  چنین اثری، تهیه، تصو
بیـش از آنچـه بـرای تحقـق هدفـی مشـروع الزم اسـت، بـا در نظرگرفتـن خطـرات ناشـی از عـدم تحقـق آن، 
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ایجـاد کننـد. ایـن اهـداف مشـروع از جملـه عبارت انـد از: الزامـات امنیت ملی؛ جلوگیـری از روش های 
گیـاه، یـا  محیـط  خدعه آمیـز؛ حفـظ سـالمتی یـا ایمنـی انسـان و حفـظ حیـات یـا بهداشـت حیـوان یـا 
گیرند عبارت اند از:  که باید مورد مالحظه قرار  یابی این خطرات از جمله عوامل مربوطی  یست. در ارز ز
ری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین شـده برای محصوالت. اطالعـات علمـی و فنـی موجـود، فناو
یب مقررات فنی مطرح شده اند، دیگر وجود نداشته  که برای تصو 3. 2. چنانچه اوضاع و احوال یا اهدافی 
که از لحاظ تجاری محدودیت  کرد  باشند یا بتوان با تغییر اوضاع و احوال یا اهداف به گونه ای برخورد 

کمتـری ایجـاد کنند، نیازی بـه حفظ مقررات فنی نخواهد بود.
کـه مقـررات فنـی الزم اسـت و اسـتانداردهای بین المللـی مربـوط وجـود دارنـد یـا بـه زودی  4. 2. در مـواردی 
تکمیل می گردند، اعضا از آن ها یا بخش های مربوط آن ها به عنوان مبنای مقررات فنی خود اسـتفاده 
کـه ایـن اسـتانداردهای بین المللـی یـا بخش هـای مربـوط، مثـاًل بـه علـت  کـرد، مگـر هنگامـی  خواهنـد 
رانه اساسـی، برای تحقق اهداف مشـروعی که  وجـود عوامـل جـوی یـا جغرافیایی بنیادی یا مسـائل فناو

باید دنبال شـوند، به صورت غیرمؤثر و نامناسـب درآیند.
یـب یـا اجـرا می کنـد کـه ممکن اسـت تأثیری مهم بـر تجارت  5. 2. عضـوی کـه مقـررات فنـی ای تهیـه، تصو
اعضـای دیگـر داشـته باشـد، در صـورت درخواسـت عضـو دیگـر، دالیـل توجیه کننـده ایـن مقـررات فنی 
را برحسـب مقـررات بندهـای 2 تـا 4 توضیـح خواهـد داد. هـرگاه مقـررات فنـی به خاطـر یکـی از اهـداف 
یب یا اجرا شود و مطابق با استانداردهای بین المللی مربوط باشد؛  مشروع مصّرح در بند 2 تهیه، تصو
ری فراراه تجارت  به گونـه ای غیرقابـل انـکار، فـرض بـر ایـن خواهد بود که مقـررات مذکور مانعی غیرضـرو

کرد. بین الملـل ایجاد نخواهد 
6. 2. به منظور هماهنگ کردن مقررات فنی بر پایه گسترده ترین زمینه ممکن، اعضا در تهیه استانداردهای 
تی کـه در مورد آن ها مقررات  بین المللـی توسـط مؤسسـات بین المللـی اسـتاندارد مربـوط برای محصوال
کامـل  کننـد، در حـدود توانایی هـای خـود، به طـور  یـب  کرده انـد یـا انتظـار مـی رود تصو یـب  فنـی را تصو

کرد. مشارکت خواهند 
یـب مقـررات فنـی اعضـای دیگـر به عنـوان معـادل مقـررات خـود، بـا نظـری مثبـت  7. 2. اعضـا بـرای تصو
گـر بـا مقـررات خودشـان تفـاوت داشـته باشـد، مشـروط  بر اینکه قانع شـوند  برخـورد خواهنـد کـرد، حتـی ا

کافی اهداف مقررات خودشـان را محقق می سـازد. این مقررات در حد 
کارکـرد تعییـن  8. 2. اعضـا در صـورت اقتضـا مقـررات فنـی را بیشـتر بـر مبنـای شـرایط محصـول از لحـاظ 

کـرد تا طرح و خصوصیات توصیفی آن. خواهنـد 
9. 2. هرگاه اسـتاندارد بین المللی مربوط موجود نبوده یا سـاختار فنی مقررات فنی پیشـنهادی با سـاختار 
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فنـی اسـتانداردهای بین المللـی مطابقـت نکنـد، و چنانچـه مقـررات فنـی تأثیـری قابل توجـه بر تجارت 
اعضای دیگر داشـته باشد، اعضا:

پیشـنهاد  کـه  منتشـر خواهنـد سـاخت  نشـریه  یـک  در  اطالعیـه ای  مقتضـی،  فرصـت  اولیـن  در   .2  .9  .1
گنجانـدن مقـررات فنـی خاصـی را دارنـد، به گونـه ای که طرف هـای ذی نفع در ]قلمـروی[ اعضای دیگر 

گاهی یابند؛ بتواننـد از آن آ
2. 9. 2. محصوالت مشمول مقررات فنی پیشنهادی را همراه با توضیحی خالصه در مورد هدف و منطق 
مقررات مزبور، از طریق دبیرخانه به اطالع دیگر اعضا خواهند رساند. این اطالعیه ها در اولین فرصت 
مقتضـی، ارسـال خواهنـد شـد، بـه طوری که امـکان گنجاندن اصالحـات و در نظرگرفتـن نظرات هنوز 

وجود داشته باشد؛
3. 9. 2. به مجرد درخواسـت، مشـخصات یا نسـخه ای از مقررات فنی پیشـنهادی را به اعضای دیگر ارائه 
که در اصل از استانداردهای بین المللی مربوط عدول  کرد و در صورت امکان بخش هایی را  خواهند 

کرده اند، مشـخص خواهند ساخت؛
کتبـًا ارائـه  4. 9. 2. بـدون هیچ گونـه تبعیـض، بـه اعضـای دیگـر فرصتـی معقـول خواهنـد داد تـا نظراتـی را 
نمایند و در صورت درخواست، با آن ها راجع به این نظرات به بحث خواهند پرداخت و نظرات کتبی 

و نتایـج مباحثـات مزبـور را مورد توجه قرار خواهند داد.
10. 2. بـا رعایـت مقـررات مدخـل بنـد 9، چنانچـه مسـائل اضطـراری در زمینـه حفـظ ایمنـی، بهداشـت و 
ز آن هـا بـرود، آن عضـو می توانـد  یسـت یـا امنیـت ملـی بـرای یـک عضـو بـه وجـود آیـد یـا خطـر بـرو محیط ز
در صـورت لـزوم اقدامـات برشمرده شـده در بنـد 9 را نادیـده گیـرد، مشـروط  بر اینکه عضو مزبـور به مجرد 

یـب مقررات فنی خاص: تصو
1. 10. 2. ایـن مقـررات فنـی خـاص و محصـوالت مشـمول آن را همـراه بـا توضیحـی خالصـه در مـورد هـدف 
و منطـق مقـررات فنـی مزبـور، از جملـه ماهیـت مسـائل اضطـراری را فـورًا از طریـق دبیرخانـه به اطـالع 

اعضای دیگر برساند؛
2. 10. 2. در صورت درخواسـت، نسـخه ای از مقررات فنی را به اعضاء دیگر ارائه دهد؛

3. 10. 2. بـدون هیچ گونـه تبعیـض، بـه اعضـای دیگـر اجـازه دهـد کـه نظرات خـود را کتبًا ارائـه نمایند، و در 
صـورت درخواسـت راجـع بـه ایـن نظـرات بـه بحـث بپـردازد و نظـرات کتبـی و نتایـج مباحثـات مزبـور را 

مـورد توجه قرار دهد.
11. 2. اعضا تضمین خواهند کرد تمام مقررات فنی تصویب شده را فورًا منتشر سازند یا به گونه دیگر به طریقی 

گاهی یابند. در دسترس قرار دهند که طرف های ذی نفع در ]قلمروی[ اعضای دیگر بتوانند از آن ها آ
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12. 2. به جز در اوضاع و احوال اضطراری مذکور در بند 10، اعضا به منظور دادن فرصت به تولیدکنندگان 
یژه در کشورهای در حال توسعه عضو، جهت تطبیق محصوالت  در کشورهای صادرکننده عضو و به و
کشـور واردکننـده عضـو، فاصلـه ای معقـول را میـان زمـان انتشـار  یـا روش هـای تولیـد خـود بـا الزامـات 

گرفت. یخ الزم االجراشـدن آن در نظر خواهند  مقررات فنی و تار

ماده 3
تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی

توسط مؤسسات حکومت محلی و مؤسسات غیردولتی
در خصوص مؤسسـات حکومتی محلی و مؤسسـات غیردولتی واقع در قلمروی خود:

1. 3. اعضا در صورت امکان اقدامات معقولی را به منظور تضمین رعایت مقررات ماده 2، به جز در مورد 
کرد. تعهد اطالع رسـانی مذکور در شـق 2 از بند 9 و شـق 1 از بند 10 ماده 2 اتخاذ خواهند 

2. 3. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد آن دسـته از مقـررات فنـی حکومت هـای محلی که صراحتًا در سـطحی 
پایین تـر از مقـررات فنـی حکومـت مرکـزی اعضـا قـرار دارند، طبق مقررات شـق 2 از بند 9 و شـق 1 از بند 
10 مـاده 2 اطـالع داده شـوند، بـا توجـه بـه ایـن نکتـه که اطالعیه مزبور برای آن دسـته از مقـررات فنی که 
که قباًل  سـاختار فنی آن ها اساسـًا مشـابه مقررات فنی مؤسسـات حکومت مرکزی طرف ذی ربط بوده 

اطالع داده شـده اند، مورد نیاز نخواهد بود.
کـه تمـاس بـا اعضـای دیگـر از جملـه در مـورد اطالعیه هـا، ارائـه  کننـد  3. 3. اعضـا می تواننـد درخواسـت 

اطالعات، نظرات و مباحثات مذکور در بندهای 9 و 10 ماده 2 از طریق حکومت مرکزی برقرار شود.
که مؤسسات حکومت محلی یا مؤسسات غیردولتی واقع در  رد  4. 3. اعضا اقداماتی به عمل نخواهند آو

قلمروی شـان را ملـزم یـا ترغیـب به رفتار به گونـه ای مغایر با مقررات ماده 2 نمایند.
کامـل مسـئول رعایـت تمـام مقـررات مـاده 2 هسـتند.  5. 3. بـه موجـب موافقت نامـه حاضـر، اعضـا به طـور 
کـه جـزو مؤسسـات حکومـت مرکـزی  اعضـا در حمایـت از رعایـت مقـررات مـاده 2 توسـط مؤسسـاتی 

کرد. نیسـتند، قواعد و سـازوکارهای عملی را تنظیم و اجرا خواهند 

ماده 4
تهیه، تصویب و اجرای استانداردها

1. 4. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد کـه مؤسسـات اسـتاندارد حکومـت مرکزی آن هـا، مجموعه مقـررات ناظر بر 
حسـن انجـام کار تهیـه، تصویـب و اجـرای اسـتانداردها، مذکـور در ضمیمـه 3 موافقت نامـه حاضـر را )که 
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کار« یـاد می شـود( پذیرفتـه و  در ایـن موافقت نامـه از آن به عنـوان »مجموعـه مقـررات ناظـر بـر حسـن انجـام 
رعایـت کننـد. اعضـا در صـورت امـکان اقدامـات معقولـی را بـرای تضمین ایـن امر اتخـاذ خواهند کرد که 
مؤسسات استاندارد غیردولتی و حکومت محلی واقع در قلمروی شان و همین طور مؤسسات منطقه ای 
کـه خـود یـا یـک یـا چنـد مؤسسـه واقـع در قلمروی شـان عضـو آن هـا هسـتند، ایـن مجموعـه  اسـتانداردی 
مقررات ناظر بر حسن انجام کار را قبول و رعایت کنند. به عالوه، اعضا اقداماتی به عمل نخواهند آورد که 
به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مسـتلزم درخواسـت از این مؤسسـات اسـتاندارد یا ترغیب آن ها برای رفتار 
به گونـه ای مغایـر بـا مجموعـه مقـررات ناظر بر حسـن انجام کار گـردد. تعهدات اعضـا در خصوص رعایت 
مفاد مجموعه مقررات ناظر بر حسن انجام کار توسط مؤسسات استاندارد، قطع نظر از اینکه یک مؤسسه 

استاندارد مجموعه مقررات ناظر بر حسن انجام کار را قبول کرده یا نکرده باشد، به اجرا درخواهند آمد.
کار را قبـول و رعایـت می کننـد  کـه مجموعـه مقـررات ناظـر بـر حسـن انجـام  2. 4. مؤسسـات اسـتانداردی 

به عنـوان مؤسسـات رعایت کننـدۀ اصول موافقت نامـه حاضر مورد تأیید قرار خواهند داد.

مطابقت با مقررات فنی و استانداردها

ماده 5
رویه های ارزیابی مطابقت توسط مؤسسات حکومت مرکزی

کـه تضمیـن عملـی در مـورد مطابقـت بـا مقـررات فنـی یـا اسـتانداردها الزم باشـد، اعضـا  1. 5. در مـواردی 
تی که منشـأ  یر را در مورد محصوال کـرد کـه مؤسسـات حکومت مرکزی شـان مقررات ز تضمیـن خواهنـد 

کنند: آن ها قلمروی اعضای دیگر اسـت، اجرا 
یب و اجرا شود که برای عرضه کنندگان محصوالت  یابی مطابقت به گونه ای تهیه، تصو یه های ارز 1. 1. 5. رو
از شـرایط  کـه  امـکان دسترسـی در شـرایطی  کـه منشـأ آن هـا قلمـروی اعضـای دیگـر اسـت،  مشـابهی 
تعیین شـده بـرای عرضه کننـدگان محصوالت مشـابه دارای منشـأ داخلی یـا عرضه کنندگان محصوالت 
مشـابهی کـه منشـأ آن هـا در کشـور دیگـر اسـت نامطلوب تـر نباشـد، در وضعیتـی قابل مقایسـه فراهم آید؛ 
یابی مطابقـت به عمل آمده طبق قواعد آییـن کار، از جمله  ایـن دسترسـی، حـق عرضه کننـدگان بـرای ارز
یابی  کار پیش بینی شـده اسـت، و امکان شـروع اقدامات مربوط به ارز که براسـاس این آیین  در مواردی 

گواهی نظام مزبور را شامل می شود؛ یافت نشانه  مطابقت در محل تأسیسات و همین طور در
ری فـراراه  یابـی مطابقـت بـه منظـور ایجـاد موانـع غیرضـرو یه هـای ارز یـب یـا اجـرای رو 2. 1. 5. تهیـه، تصو
یابی  یه هـای ارز تجـارت بین المللـی یـا بـا چنیـن تأثیـری نباشـد. ایـن امـر ضمنـًا بدیـن معنا اسـت کـه رو
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مطابقت سـخت گیرانه تر یا در مقام اجرا سـخت گیرانه تر از حدی نباشـند که برای دادن اطمینان کافی 
به عضو واردکننده در مورد انطباق محصوالت با مقررات فنی یا  استانداردهای مجری، با درنظرگرفتن 

رت دارد. خطر ناشـی از عدم انطباق، ضرو
2. 5. اعضـا بـه هنـگام اجرای مقـررات بند 1 تضمین خواهند کرد که:

تـی  یابـی مطابقـت آغـاز و در سـریع ترین وقـت ممکـن تکمیـل شـوند و بـرای محصوال یه هـای ارز 1. 2. 5. رو
کـه منشـأ آن هـا قلمـروی اعضـای دیگـر اسـت در قیـاس بـا محصـوالت مشـابه داخلـی، از لحـاظ ترتیب 

نامطلوب تر نباشند؛
اجـرای  مـدت  یـا  شـود  منتشـر  مطابقـت  یابـی  ارز یـه  رو هـر  مـورد  در  اسـتاندارد  اجـرای  مـدت   .5  .2  .2
صـورت  در  ذی صـالح  مؤسسـه  برسـد؛  متقاضـی  به اطـالع  درخواسـت  صـورت  در  پیش بینی شـده، 
کامل بـودن ایـن سـند را فـورًا مـورد رسـیدگی قـرارداده و تمـام نواقـص را به گونـه ای  یافـت درخواسـت،  در
یابی  دقیـق و کامـل به اطـالع متقاضی برسـاند. مؤسسـه ذی صالح در سـریع ترین وقت ممکـن نتایج ارز
گـردد؛  کنـد تـا در صـورت لـزوم، اصالحـات اعمـال  کامـل بـرای متقاضـی ارسـال  را به گونـه ای دقیـق و 
گـر درخواسـت، نواقصـی داشـته باشـد، مؤسسـه ذی صـالح در صـورت درخواسـت متقاضـی،  حتـی ا
کار، بـا  کنـد؛ و بـه مجـرد درخواسـت، مرحلـه پیشـرفت  یابـی مطابقـت اقـدام  حتی االمـکان در مـورد ارز

گونه تأخیری، به اطالع متقاضی برسـد؛ توضیح هر 
رت  یابی مطابقت و تعیین هزینه ها ضرو 3. 2. 5. نیازهای اطالعاتی محدود به مواردی باشند که برای ارز

دارند؛
کـه منشـأ آن هـا قلمـروی اعضـای دیگـر بـوده و در  تـی  4. 2. 5. جنبـه محرمانـه اطالعـات در مـورد محصوال
یابـی مطابقـت مطـرح یـا عرضـه می شـود، درسـت هماننـد اطالعـات مربـوط بـه  یه هـای ارز ارتبـاط بـا رو

که منافع تجاری مشـروع تأمین شـود؛ گردد، به گونه ای  محصوالت داخلی حفظ 
تی که منشـأ آن ها قلمروی اعضای دیگر اسـت نسـبت  یابـی مطابقـت محصوال ینـه ارز 5. 2. 5. هـر گونـه هز
کشور دیگری  که منشأ داخلی دارند یا منشأ آن ها  یابی مطابقت محصوالت مشابهی  به هزینه های ارز
اسـت، بـا در نظرگرفتـن مخـارج ارتباطـات، حمل و نقـل و سـایر هزینه هـای ناشـی از متفاوت بـودن محل 

یابی مطابقت، منصفانه باشـد؛ تأسیسـات متقاضی و مؤسسـه ارز
یابـی مطابقـت مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد و انتخاب  یه هـای ارز 6. 2. 5. تعییـن محـل تأسیسـاتی کـه در رو

کند؛ ری برای متقاضیان یا نمایندگان آن ها ایجاد  که مشـکلی غیرضرو نمونه ها به گونه ای نباشـد 
7. 2. 5. هـرگاه پـس از تشـخیص مطابقـت محصـول بـا مقررات فنی یا اسـتانداردهای مجری مشـخصات 
کـه بـرای  کـه تغییـر یافتـه تـا حـدی دنبـال شـود  یابـی مطابقـت بـرای محصولـی  یـه ارز کنـد، رو آن تغییـر 
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اسـتانداردهای ذی ربـط،  یـا  فنـی  مقـررات  بـا  انطبـاق مجـدد محصـول  مـورد  در  آیـا  اینکـه  تشـخیص 
رت داشـته باشـد؛ کافی وجود دارد یا ندارد، ضرو اطمینان 

یابی مطابقت وجود  یه ارز یه ای در خصوص بررسـی شـکایت در مورد چگونگی اجرای یک رو 8. 2. 5. رو
رند. داشـته باشـد و در صورت موجه بودن شـکایت، اقدام اصالحی را به عمل آو

کـه در قلمـروی خـود بررسـی های معقولـی در   3. 5. هیچ چیـز در بندهـای 1 و 2 مانـع اعضـا نخواهـد شـد 
محل انجام دهند.

کـه محصـوالت بـا مقـررات فنـی یـا اسـتانداردها  کـه الزم باشـد اطمینـان عملـی داده شـود  4. 5. در مـواردی 
انطباق دارند و رهنمودها و توصیه های مربوط مؤسسـات بین المللی اسـتاندارد موجود بوده یا تکمیل 
کـه مؤسسـات حکومـت مرکـزی از ایـن  کـرد  آن هـا بـه زودی صـورت می گیـرد اعضـا تضمیـن خواهنـد 
یابی مطابقت  یه های ارز رهنمودهـا و توصیه هـا یـا از بخش هـای مربـوط آن ها، به عنوان مبنایی بـرای رو
خـود اسـتفاده کننـد، مگـر در مـواردی کـه چنیـن رهنمودهـا یـا توصیه هایـی یـا بخش هـای مربـوط آن هـا 
کـه در صـورت درخواسـت بـا توضیـح  یـر نامناسـب باشـند  بـرای اعضـای ذی ربـط، از جملـه بـه دالیـل ز
مقتضـی همـراه خواهـد بـود: الزامـات امنیـت ملـی؛ جلوگیـری از اعمـال خدعه آمیـز؛ حفـظ بهداشـت 
یسـت؛ عوامـل جـوی یا دیگـر عوامل  یـا ایمنـی انسـان ها، حیـات یـا بهداشـت حیـوان یـا گیـاه یـا محیط ز

یربنایی اساسـی. رانه یا ز جغرافیایی بنیادی؛ مسـائل فناو
یابـی مطابقـت، بـر مبنایـی حتی االمـکان گسـترده، اعضـا  یه هـای ارز 5. 5. بـه منظـور هماهنگ سـاختن رو
یابـی مطابقت توسـط مؤسسـات بین المللی  یه هـای ارز بـرای تهیـه رهنمودهـا و توصیه هـای راجـع بـه رو

کرد. کامل مشـارکت خواهند  اسـتاندارد مربوط، در محدوده توانایی های خود به طور 
یابی  یه ارز 6. 5. هرگاه رهنمود و توصیه مربوط مؤسسه بین المللی استاندارد موجود نبوده یا ساختار فنی رو
مطابقت پیشنهادی، برحسب رهنمودها و توصیه های مربوط مؤسسات بین المللی استاندارد نباشد 

یابی مطابقت تأثیری قابل توجه بر تجارت اعضای دیگر داشته باشد، اعضا: یه ارز و چنانچه رو
کـه  کـه مقتضـی باشـد، اطالعیـه ای در یـک نشـریه منتشـر خواهنـد سـاخت  اولیـن فرصـت  5. در   .6  .1
در  ذی نفـع  طرف هـای  کـه  به گونـه ای  دارنـد،  را  خاصـی  مطابقـت  یابـی  ارز یـه  رو گنجانـدن  پیشـنهاد 

گاهی یابند؛ ]قلمـروی[ اعضـای دیگر بتوانند از آن آ
در  خالصـه  توضیحـی  همین طـور  و  پیشـنهادی  مطابقـت  یابـی  ارز یـه  رو مشـمول  محصـوالت   .5  .6  .2
مـورد هـدف و منطـق مقـررات مزبـور را از طریـق دبیرخانـه به اطـالع اعضـای دیگـر خواهنـد رسـاند. ایـن 
گنجاندن اصالحات و  که امکان  اطالعیه ها در اولین فرصت مقتضی ارسـال خواهند شـد، به طوری 

در نظرگرفتن نظرات هنوز وجود داشـته باشـد؛
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یه پیشنهادی را به اعضای دیگر ارائه خواهند  3. 6. 5. به مجرد درخواست، مشخصات یا نسخه ای از رو
مربـوط مؤسسـات  توصیه هـای  و  رهنمودهـا  از  اصـل  در  کـه  را  امـکان بخش هایـی  در صـورت  و  کـرد 

بین المللی عدول کرده اند مشـخص خواهند سـاخت؛
کتبـًا ارائـه  4. 6. 5. بـدون هیچ گونـه تبعیـض، بـه اعضـای دیگـر فرصتـی معقـول خواهنـد داد تـا نظراتـی را 
کتبی  نمایند و در صورت درخواست با آن ها راجع به این نظرات به بحث خواهند پرداخت و نظرات 

و نتایـج مباحثـات مزبـور را مورد توجه قرار خواهند داد.
7. 5. بـا رعایـت مقـررات مدخـل بنـد 6، چنانچـه مسـائل اضطـراری در زمینـه حفـظ ایمنـی، بهداشـت و 
ز آن هـا بـرود، آن عضـو می توانـد  یسـت یـا امنیـت ملـی بـرای یـک عضـو بـه وجـود آیـد یـا خطـر بـرو محیط ز
در صـورت لـزوم اقدامـات برشمرده شـده در بنـد 6 را نادیـده گیـرد، مشـروط  بر اینکه عضو مزبـور به مجرد 

یه خاص: یب رو تصو
یـه خـاص و محصـوالت مشـمول آن را همـراه بـا توضیحـی خالصـه در مـورد هـدف و منطق  1. 7. 5. ایـن رو
یه مزبور، از جمله ماهیت مسـائل اضطراری را فورًا از طریق دبیرخانه به اطالع اعضای دیگر برسـاند؛ رو

کار را به اعضای دیگر ارائه دهد؛ 2. 7. 5. در صورت درخواسـت، نسـخه ای از قواعد ناظر بر این آیین 
کتبـًا ارائـه نماینـد و در  کـه نظـرات خـود را  3. 7. 5. بـدون هیچ گونـه تبعیـض بـه اعضـای دیگـر اجـازه دهـد 
صـورت درخواسـت، راجـع بـه ایـن نظـرات بـه بحـث بپردازد و نظـرات کتبـی و نتایج مباحثـات مزبور را 

مـورد توجه قرار دهد.
یب شـده را فـورًا منتشـر سـازند یـا  یابـی مطابقـت تصو یه هـای ارز کـرد تمـام رو 8. 5. اعضـا تضمیـن خواهنـد 
که طرف های ذی نفع در ]قلمروی[ اعضای دیگر بتوانند  به گونه دیگر به طریقی در دسترس قرار دهند 

گاهی یابند. از آن هـا آ
9. 5. به جـز در اوضـاع و احـوال اضطـراری مذکـور در بند 7، اعضا بـه منظور دادن فرصت به تولیدکنندگان 
یژه در کشورهای در حال توسعه عضو، جهت تطبیق محصوالت  در کشورهای صادرکننده عضو و به و
یا روش های تولید خود با الزامات کشور واردکننده عضو فاصله ای معقول را میان زمان انتشار الزامات 

گرفت. یخ الزم االجراشـدن آن در نظر خواهند  یابی مطابقت و تار یه های ارز رو

ماده 6
تأیید ارزیابی مطابقت توسط مؤسسات حکومت مرکزی

در خصوص مؤسسـات حکومت مرکزی خود:
کـه نتایـج  کـرد  1. 6. اعضـا بـدون خدشـه بـه مقـررات بندهـای 3 و 4، در صـورت امـکان تضمیـن خواهنـد 
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یه هـای  یه هـا بـا رو گـر ایـن رو کننـد، حتـی ا یابـی مطابقـت در قلمـروی سـایر اعضـا را قبـول  یه هـای ارز رو
و  فنـی  مقـررات  مزبـور طبـق  یه هـای  رو قانـع شـوند  اینکـه  باشـد، مشـروط  بر   داشـته  تفـاوت  خودشـان 
یه های خود آن هاست، در مورد مطابقت محصول اطمینان  که معادل رو استانداردهای قابل اعمالی 
یر،  می دهنـد. تأییـد می شـود کـه بـه منظـور دسـتیابی بـه تفاهمـی مرضی الطرفین به خصـوص در موارد ز

رت یابد: ممکن اسـت مشـورت های قبلی ضرو
یابی مطابقت مربوط در کشور صادرکننده عضو به گونه ای  1. 1. 6. صالحیت فنی کافی و پایدار مؤسسات ارز
یابی مطابقت آن ها وجود داشته باشد؛ در این خصوص، تأیید  که اطمینان در مورد تداوم اعتبار نتایج ارز
ـ ــ   رعایت رهنمودها و توصیه های صادره توسط مؤسسات بین المللی استانداردـ ــ مثاًل از طریق تأیید اعتبار

 به عنوان شاخصی برای تشخیص صالحیت فنی کافی مورد توجه قرار خواهند گرفت؛
یابـی مطابقـت بـه آن هایـی کـه مؤسسـات تعیین شـده در کشـور  2. 1. 6. محدودکـردن مـوارد قبـول نتایـج ارز

کرده اسـت. صادرکننده عضو ارائه 
یابـی مطابقت آن هـا، حتی االمکان اجـرای مقررات بند  یه هـای ارز 2. 6. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد کـه رو

1 را میسـر سازد.
کرات برای انعقاد  3. 6. اعضا ترغیب می شوند که بنا به درخواست اعضای دیگر تمایل خود را به آغاز مذا
یابی مطابقت یکدیگر، نشـان دهند.  یه های ارز موافقت نامه هایـی در خصـوص تأییـد متقابـل نتایج رو
کـه چنیـن موافقت نامه هایـی معیارهـای پیش بینی شـده در بنـد 1 را تحقـق  اعضـا می تواننـد بخواهنـد 
بخشـند و در خصـوص امکانـات بالقـوه آن هـا در زمینـه تسـهیل تجارت محصـوالت مورد نظر، رضایت 

رند. متقابـل را فراهم آو
یابـی مطابقـت واقـع در قلمـروی اعضـای دیگـر در  4. 6. اعضـا ترغیـب می شـوند مشـارکت مؤسسـات ارز
کـه از شـرایط مؤسسـات واقـع در قلمروی شـان یـا  یابـی مطابقـت خـود را تحـت شـرایطی  یه هـای ارز رو

قلمروی کشـوری دیگر نامطلوب تر نباشـد، اجازه دهند.

ماده 7
رویه های ارزیابی مطابقت توسط مؤسسات حکومت محلی

در خصوص مؤسسـات حکومت محلی واقع در سـرزمین خود:
1. 7. اعضـا در صـورت امـکان اقدامـات معقولـی را بـه منظـور تضمیـن رعایـت مقـررات مـواد 5 و 6 به جز در 

کرد. مورد تعهد اطالع رسـانی مذکور در شـق 2 از بند 6 و شـق 1 از بند 7 ماده 5، اتخاذ خواهند 
یابی مطابقت حکومت های محلی که صراحتًا  یه های ارز کرد آن دسته از رو 2. 7. اعضا تضمین خواهند 
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یابی مطابقت حکومت مرکزی اعضا قرار دارند، طبق مقررات شـق  یه های ارز در سـطحی پایین تر از رو
2 از بنـد 6 و شـق 1 از بنـد 7 مـاده 5 اطـالع داده شـوند، بـا توجـه بـه ایـن نکته که اطالعیـه مزبور برای آن 
یابـی مطابقت  یه هـای ارز یابـی مطابقـت کـه سـاختار فنـی آن هـا اساسـًا مشـابه رو یه هـای ارز دسـته از رو

که قباًل اطالع داده شـده اند، مورد نیاز نخواهد بود. تشـکیالت حکومت مرکزی ذی ربط بوده 
کـه تمـاس بـا اعضـای دیگـر از جملـه در مـورد اطالعیه هـا، ارائـه  کننـد  3. 7. اعضـا می تواننـد درخواسـت 

اطالعات، نظرات و مباحثات مذکور در بندهای 6 و 7 ماده 5 از طریق حکومت مرکزی برقرار شود.
که مؤسسـات حکومت محلی واقع در قلمروی شـان را ملزم یا   رد  4. 7. اعضا اقداماتی به عمل نخواهند آو

ترغیـب بـه رفتـار به گونـه ای مغایر با مقررات مواد 5 و 6 نمایند.
کامل مسئول رعایت تمام مقررات مواد 5 و 6 هستند.  5. 7. به موجب موافقت نامه حاضر، اعضا به طور 
اعضـا در حمایـت از رعایـت مقـررات مـواد 5 و 6 توسـط مؤسسـاتی که جزو مؤسسـات حکومت مرکزی 

کرد. نیسـتند، قواعد و سـازوکارهای عملی را تنظیم و اجرا خواهند 

ماده 8
رویه های ارزیابی مطابقت توسط مؤسسات غیردولتی

کـه آن  کـرد  1. 8. اعضـا در صـورت امـکان اقدامـات معقولـی را بـه منظـور تضمیـن ایـن امـر اتخـاذ خواهنـد 
یابی مطابقت را به اجرا گذاشته اند  یه های ارز دسته از مؤسسات غیردولتی واقع در قلمروی شان که رو
یابی مطابقت پیشـنهادی را رعایت  یه های ارز مقـررات مـواد 5 و 6 به جـز تعهـد اطالع رسـانی در مورد رو
رد کـه به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مؤسسـات  نماینـد. به عـالوه، اعضـا اقداماتـی به عمـل نخواهنـد آو

مزبـور را ملـزم یـا ترغیـب به رفتار به گونـه ای مغایر با مقررات مواد 5 و 6 نمایند.
یابی  یه های ارز 2. 8. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد کـه مؤسسـات حکومـت مرکزی شـان تنها هنگامی بـه رو
مطابقـت مجـری توسـط مؤسسـات غیردولتـی اعتمـاد کننـد کـه مؤسسـات اخیرالذکر مقـررات مواد 5 و 

کرده باشـند. یابی مطابقت پیشـنهادی را رعایت  یه های ارز تعهد اطالع رسـانی در مورد رو 6، به جز 

ماده 9
نظام های بین المللی و منطقه ای

1. 9. در مـواردی کـه اطمینانـی عملـی در مـورد مطابقت با مقررات فنی یا اسـتانداردها الزم باشـد، اعضا در 
یب خواهند کرد  یابـی مطابقت را تنظیم و آن هـا را تصو صـورت امـکان، نظام هـای بین المللـی بـرای ارز

یت این نظام ها درآمده یا در آن ها مشـارکت خواهند نمود. و به عضو
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که نظام های  کرد  2. 9. اعضا در صورت امکان اقدامات معقولی به منظور تضمین این امر اتخاذ خواهند 
یـت یـا  کـه مؤسسـات واقـع در قلمروی شـان در آن هـا عضو یابـی مطابقتـی  بین المللـی و منطقـه ای ارز
رد  مشـارکت دارنـد، مقـررات مـواد 5 و 6 را رعایـت کننـد. به عـالوه، اعضـا اقداماتـی به عمـل نخواهند آو
کـه به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نظام هـای مزبـور را ملزم یا ترغیب به رفتار به گونـه ای مغایر با مقرارت 

مـواد 5 و 6 نمایند.
یابی  3. 9. اعضـا تضمیـن خواهنـد کـرد کـه مؤسسـات حکومت مرکزی شـان تنها تا آن حد بـه نظام های ارز
مطابقـت بین المللـی یـا منطقـه ای اعتمـاد کننـد کـه نظام هـای مزبـور، در حـد اقتضا، مقـررات مواد 5 و 

6 را رعایت کرده باشـند.

کمک اطالعات و 

ماده 10
اطالعات درباره مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت

که بتواند به تمام پرسـش های  یی وجود داشـته باشـد  کرد، پایگاه پاسـخگو 1. 10. هر عضو تضمین خواهد 
معقـول اعضـای دیگـر و طرف هـای ذی نفـع در ]قلمروی[ اعضای دیگر پاسـخ گفتـه و همین طور اقدام 

یر نماید: به ارائه اسـناد مربوط در خصوص موارد ز
یـا محلـی، مؤسسـات غیردولتـی دارای  کـه مؤسسـات حکومـت مرکـزی  گونـه مقـررات فنـی  10. هـر   .1  .1
که مؤسسات یادشده  اختیارات قانونی برای اجرای مقررات فنی، و یا مؤسسات منطقه ای استاندارد 

کرده باشـند؛ یب یا پیشـنهاد  یت یا مشـارکت دارند، در قلمروی عضو مزبور تصو در آن ها عضو
2. 1. 10. هر گونه اسـتانداردی که مؤسسـات حکومت مرکزی یا محلی و یا مؤسسـات منطقه ای اسـتاندارد که 
مؤسسات یادشده در آن ها عضویت یا مشارکت دارند، در قلمروی عضو مزبور قبول یا پیشنهاد کرده باشند؛
کـه مؤسسـات حکومـت  یابـی مطابقـت پیشـنهادی  یـه ارز یابـی مطابقـت یـا رو یـه ارز گونـه رو 3. 1. 10. هـر 
مرکـزی یـا محلـی، و یـا مؤسسـات غیردولتـی دارای اختیـارات قانونـی بـرای اجـرای مقـررات فنـی، و یـا 
یـت یـا مشـارکت دارنـد، در قلمـروی عضـو  کـه مؤسسـات یادشـده در آن هـا عضو مؤسسـات منطقـه ای 

مزبور به اجرا گذاشـته باشند؛
یش،  یت و مشارکت عضو مزبور یا مؤسسات حکومت مرکزی یا محلی مربوط واقع در قلمرو 4. 1. 10. عضو
یابی مطابقت و همین طور در ترتیبات  در مؤسسات بین المللی و منطقه ای استاندارد و نظام های ارز
یی همچنین  دو و چندجانبـه ]ایجادشـده[ در حـوزه شـمول موافقت نامـه حاضـر؛ ایـن پایـگاه پاسـخگو

خواهـد توانسـت اطالعـات معقولی درباره مقررات چنیـن نظام ها و ترتیباتی ارائه نماید؛
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5. 1. 10. محل انتشار اطالعیه هایی که طبق موافقت نامه حاضر صادر می شوند یا ارائه اطالعات در مورد 
کرد؛ و کسـب  که می توان این اطالعات را از آنجا  محلی 

یی مذکور در بند 3. 6. 1. 10. محل پایگاه های پاسـخگو
کنـد،  یی تأسـیس  گـر عضـوی بنـا بـه دالیـل قانونـی یـا اداری بیـش از یـک پایـگاه پاسـخگو 2. 10. به هرحـال ا
یی  اطالعـات کامـل و عـاری از ابهامـی را در مـورد حـوزه مسـئولیت هریـک از ایـن پایگاه هـای پاسـخگو
در اختیـار اعضـای دیگـر قـرار خواهـد داد. به عالوه عضو مزبور تضمین خواهد کرد هر گونه پرسشـی که 
یی مربوط ارسال گردد. یی فرسـتاده شـود فورًا برای پایگاه پاسخگو به اشـتباه برای یک پایگاه پاسـخگو
رد کـه یـک  3. 10. هـر عضـو در صـورت امـکان اقدامـات معقولـی را بـرای تضمیـن ایـن امـر به عمـل خواهـد آو
یی وجـود داشـته باشـند کـه بتوانند بـه تمام پرسـش های معقول اعضـای دیگر  یـا چنـد پایـگاه پاسـخگو
ینـد و همین طـور اقـدام بـه ارائـه اسـناد یـا  گو و طرف هـای ذی نفـع در ]قلمـروی[ اعضـای دیگـر پاسـخ 

یر نمایند: کسـب آن هادر خصوص موارد ز اطالعات مربوط به محل 
کـه مؤسسـات غیردولتـی اسـتاندارد یـا مؤسسـات منطقـه ای اسـتاندارد که  گونـه اسـتانداردی  1. 3. 10. هـر 
بـور قبـول یـا پیشـنهاد  یـت یـا مشـارکت دارنـد، در قلمـروی عضـو مز مؤسسـات یادشـده در آن هـا عضو

کرده باشند؛
یابـی مطابقـت پیشـنهادی کـه مؤسسـات غیردولتی یا  یـه ارز یابـی مطابقـت یـا رو یـه ارز 2. 3. 10. هـر گونـه رو
یـت یـا مشـارکت دارنـد، در قلمـروی عضـو  کـه مؤسسـات یادشـده در آن هـا عضو مؤسسـات منطقـه ای 

مزبور به اجرا گذاشـته باشند؛
یش، در مؤسسات بین المللی و  یت و مشارکت مؤسسات غیردولتی مربوط، واقع در قلمرو 3. 3. 10. عضو
یابی مطابقت و همین طور ترتیبات دو و چندجانبه ]ایجادشـده[  منطقه ای اسـتاندارد و نظام های ارز
یی همچنین خواهند توانست اطالعات  در حوزه شمول موافقت نامه حاضر؛ این پایگاه های پاسخگو

بـاره مقررات چنین نظام هـا و ترتیباتی ارائه نمایند. معقولـی در
رد کـه در مـواردی  4. 10. اعضـا اقدامـات معقـول و در دسترسـی را بـرای تضمیـن ایـن امـر به عمـل خواهنـد آو
کـه اعضـای دیگـر یـا طرف هـای ذی نفـع در قلمـرو اعضـای دیگـر نسـخه ای از اسـناد را طبـق مقـررات 
موافقت نامـه حاضـر درخواسـت می کننـد، ایـن اسـناد به قیمتـی منصفانه )در صورت داشـتن قیمت( 
یـل همان قیمتی باشـد که برای اتبـاع1 عضو ذی ربط  ینـه واقعی تحو عرضـه شـود و ایـن قیمـت به جـز هز

یا هر عضو دیگر محاسـبه می گردد.

گمرکی عضو سازمان جهانی تجارت، به معنی اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر  ی مجزای  1. در این جا »اتباع«، در مورد یک قلمرو
گزیده و یا دارای محل فعالیت واقعی و مؤثر صنعتی یا بازرگانی باشند. گمرکی سکنی  که در آن قلمرو  گرفته می شود 
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کشـورهای توسـعه یافته عضـو در صـورت درخواسـت اعضـای دیگـر، ترجمـه اسـناد موضـوع یـک   .10  .5
اطالعیـه خـاص را بـه زبان هـای انگلیسـی، فرانسـوی یـا اسـپانیایی یـا در صـورت حجیم بـودن اسـناد، 

خالصه ای از این اسـناد را ارائه خواهند نمود.
یافت اطالعیه ها طبق مقررات موافقت نامه حاضر، نسـخه ای از این اطالعیه ها  6. 10. دبیرخانه پس از در
یابـی مطابقـت ذی نفـع ارسـال  را بـرای تمـام اعضـا و مؤسسـات بین المللـی اسـتاندارد و مؤسسـات ارز
خواهـد کـرد و توجـه کشـورهای در حال توسـعه عضـو را بـه هـر اطالعیه مربـوط به محصوالت مـورد توجه 

یـژه آن ها، جلب خواهد نمود. و
یابی مطابقت،  یه های ارز 7. 10. هر زمان عضوی در مورد مسائل مربوط به مقررات فنی، استانداردها یا رو
کند که ممکن اسـت تأثیری مهم بر تجارت داشـته  با کشـور یا کشـورهای دیگر موافقت نامه ای منعقد 
را همـراه  موافقت نامـه  ایـن  موافقت نامـه، محصـوالت موضـوع  ایـن  یـک عضـو طـرف  باشـد، حداقـل 
بـا توضیحـی مختصـر در مـورد موافقت نامـه مزبـور، از طریـق دبیرخانـه به اطـالع اعضـای دیگـر خواهـد 
کـه در صـورت درخواسـت، مشـورت هایی را بـا اعضـای  رسـاند. اعضـای ذی ربـط ترغیـب می شـوند 
دیگـر بـه منظـور انعقـاد موافقت نامه هـای مشـابه یـا فراهم کـردن ترتیباتـی بـرای مشـارکت آن هـا در چنیـن 

موافقت نامه هایـی، آغاز کنند.
8. 10. هیچ چیز در موافقت نامه حاضر به گونه ای تفسـیر نخواهد شـد که مسـتلزم:

1. 8. 10. انتشـار متون به زبانی غیر از زبان ]کشـور[ عضو باشـد؛
در مورد مذکور  یس به زبانی غیر از زبان ]کشور[ عضو، جز  2. 8. 10. ارائه مشخصات یا نسخه های پیش نو

در بند 5 باشـد؛ یا
3. 8. 10. درخواسـت از اعضـا بـرای ارائـه اطالعاتـی باشـد کـه به زعـم آن هـا افشـای ایـن اطالعـات بـا منافـع 

امنیتی اساسـی آن ها مغایرت دارد.
9. 10. اطالعیه های ارسـالی جهت دبیرخانه به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی یا اسـپانیایی خواهد بود.

که جز در موارد مذکور در ضمیمه 3، مسئول  کرد  10. 10. اعضا یک مقام حکومت مرکزی را تعیین خواهند 
یه های اطالع رسانی مقرر در موافقت نامه حاضر، در سطح ملی باشد. اجرای مقررات مربوط به رو

یه های اطالع رسانی میان دو یا چند  گر بنا به دالیل قانونی یا اداری مسئولیت در مورد رو 11. 10. به هرحال ا
کامـل و عـاری از ابهامـی را در خصـوص  یـع شـود، عضـو ذی ربـط اطالعـات  مقـام حکومـت مرکـزی توز

حـوزه مسـئولیت هریـک از این مقامـات در اختیار اعضای دیگر قرار خواهد داد.
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ماده 11
کمک فنی به اعضای دیگر

یژه کشـورهای  1. 11. اعضا در صورت درخواسـت در تهیه مقررات فنی، توصیه هایی به اعضای دیگر، به و
کرد. در حال توسـعه عضو، ارائه خواهند 

یژه کشـورهای در حال توسـعه عضو  2. 11. اعضـا در صـورت درخواسـت توصیه هایـی بـه اعضـای دیگر، به و
ارائـه و بـه آن هـا طبـق ترتیبـات و شـرایطی مرضی الطرفیـن، در زمینـه ایجـاد مؤسسـات ملـی اسـتاندارد و 
مشارکت در مؤسسات بین المللی استاندارد کمک فنی اعطا خواهند کرد و مؤسسات ملی استاندارد 

خـود را بـه چنین کاری ترغیب خواهند نمود.
3. 11. اعضـا در صـورت درخواسـت، اقدامـات معقولـی را در صـورت امکان اتخاذ خواهنـد کرد تا ترتیباتی 
یژه کشـورهای  بـرای مؤسسـات مسـئول تنظیـم در قلمروی شـان در زمینـه توصیـه بـه اعضـای دیگـر، به و
در حال توسعه عضو، فراهم شود. اعضا همچنین به آن ها طبق ترتیبات و شرایطی مرضی الطرفین، در 

یـر کمک فنی اعطا خواهند کرد: زمینه هـای ز
یابی مطابقت با مقررات فنی؛ و 1. 3. 11. ایجاد مؤسسـات مسـئول تنظیم یا مؤسسـاتی برای ارز

که با اسـتفاده از آن ها مقررات فنی اعضای مزبور به بهترین وجه پاسـخگو باشـد. 2. 3. 11. روش هایی 
4. 11. اعضـا در صـورت درخواسـت، اقدامـات معقولـی را در صـورت امـکان اتخاذ خواهند کـرد تا ترتیباتی 
کشـورهای در حال توسـعه عضـو، فراهـم شـود و بـه آن هـا طبـق  یـژه  بـرای توصیـه بـه اعضـای دیگـر، به و
یابی مطابقت با استانداردهای  ترتیبات و شرایطی مرضی الطرفین، در زمینه ایجاد مؤسساتی برای ارز

یب شـده در قلمـروی عضو متقاضـی، کمک فنی اعطا خواهند کرد. تصو
یژه کشـورهای در حال توسـعه عضو  5. 11. اعضـا در صـورت درخواسـت، توصیه هایـی بـه اعضای دیگر به و
ارائـه و بـه آن هـا طبـق ترتیبـات و شـرایطی مرضی الطرفین، در زمینـه اقداماتی که تولیدکنندگان شـان در 
یابی مطابقت مجری در مؤسسـات دولتـی یا غیردولتی  صـورت تمایـل بـرای دسترسـی بـه نظام های ارز

یافت کننده درخواسـت، باید اتخاذ کنـد، کمک فنی اعطا خواهند کرد. واقـع در قلمـروی عضـو در
یابی مطابقت هسـتند یا در آن ها مشـارکت  که عضو نظام های بین المللی یا منطقه ای ارز 6. 11. اعضایی 
کشـورهای در حال توسـعه عضـو  یـژه  دارنـد، در صـورت درخواسـت، توصیه هایـی بـه اعضـای دیگـر به و
ارائـه و بـه آن هـا طبـق ترتیبـات و شـرایطی متقابـاًل مـورد توافـق، در زمینه ایجـاد نهادهـا و چارچوب های 
یـت یـا مشـارکت در ایـن نظام هـا عمـل کننـد،  قانونـی کـه آن هـا را قـادر سـازد بـه تعهـدات ناشـی از عضو

کرد. کمـک فنی اعطا خواهند 
کـه عضـو نظام هـای  7. 11. اعضـا در صـورت درخواسـت، آن دسـته از مؤسسـات واقـع در قلمروی شـان را 
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کـه توصیه هایـی بـه اعضـای  کـرد  یابـی مطابقـت هسـتند ترغیـب خواهنـد  بین المللـی یـا منطقـه ای ارز
کنند و ]اعضا[ باید به درخواسـت های به عمل آمده  کشـورهای در حال توسـعه عضو ارائه  یژه  دیگر، به و
یافـت کمـک فنـی از آن هـا بـرای ایجـاد نهادهایی که مؤسسـات مربـوط واقع در قلمروی شـان را  بـرای در

کنند، توجه نمایند. یت یا مشـارکت عمل  قادر سـازد به تعهدات ناشـی از عضو
8. 11. اعضـا در ارائـه توصیـه و کمـک فنـی بـه اعضای دیگر طبق بندهای 1 تا 7، برای نیازهای کشـورهای 

یت قایل خواهند شـد. عضوی که در کمترین درجه توسـعه یافتگی هسـتند اولو

ماده 12
کشورهای در حال توسعه عضو رفتار ویژه و متفاوت با 

یـر و همین طـور مقـررات مربـوط در دیگـر مـواد موافقت نامـه حاضـر، رفتـار  1. 12. اعضـا از طریـق مقـررات ز
متفاوت و مطلوب تری نسـبت به کشـورهای در حال توسـعه عضو اتخاذ خواهند کرد.

یژه ای نسبت به مقررات موافقت نامه حاضر در خصوص حقوق و تعهدات کشورهای  2. 12. اعضا توجه و
در حال توسـعه عضـو مبـذول خواهنـد داشـت و نیازهـای خـاص توسـعه ای، مالـی و تجاری کشـورهای 
در حال توسـعه عضـو در اجـرای موافقت نامـه حاضـر در سـطح ملـی و همین طور در پیاده کـردن ترتیبات 

نهـادی ایـن موافقت نامه را در نظر خواهند گرفت.
یابـی مطابقـت، نیازهای خاص  یه هـای ارز 3. 12. اعضـا در تهیـه و اعمـال مقـررات فنـی، اسـتانداردها و رو
کـه مقـررات  کشـورهای در حال توسـعه عضـو را بـه منظـور تضمیـن ایـن امـر  توسـعه ای، مالـی و تجـاری 
کشـورهای  ری فـراراه صـادرات  یابـی مطابقـت مزبـور موانـع غیرضـرو یه هـای ارز فنـی، اسـتانداردها و رو

گرفت. رد، در نظر خواهند  در حال توسـعه عضو به وجود نیاو
4. 12. اعضا تأیید می کنند که به رغم وجود استانداردها، رهنمودها یا توصیه های بین المللی، کشورهای 
ری و اجتماعـی، اقتصـادی خـاص خـود، برخـی مقـررات فنـی،  در حال توسـعه عضـو طبـق شـرایط فنـاو
ری بومـی و روش هـا و فرایندهـای  یابـی مطابقـت را بـه منظـور حفـظ فنـاو یه هـای ارز اسـتانداردها یـا رو
کـه از  یـب نماینـد. بدین ترتیـب اعضـا تأییـد می کننـد  تولیـد سـازگار بـا نیازهـای توسـعه ای خـود تصو
کـه مناسـب  بین المللـی  اسـتانداردهای  از  کـه  انتظـار داشـت  نبایـد  کشـورهای در حال توسـعه عضـو 
نیازهای توسـعه ای، مالی و تجاری شـان نیسـتند، به عنوان مبنایی برای مقررات فنی یا اسـتانداردها، 

از جمله روش های آزمایش خود اسـتفاده نمایند.
که مؤسسات  کرد  5. 12. اعضا در صورت امکان اقدامات معقولی را برای تضمین این امر اتخاذ خواهند 
یابـی مطابقـت به گونه ای سـازمان یابنـد و عمل کنند  بین المللـی اسـتاندارد و نظام هـای بین المللـی ارز
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یـژه  کـه مشـارکت فعـال و همـراه بـا نمایندگـی مؤسسـات مربـوط تمـام اعضـا را، بـا در نظرگرفتـن مسـائل و
کشـورهای در حال توسـعه عضو، تسهیل کنند.

که مؤسسـات  کرد  6. 12. اعضا در صورت امکان اقدامات معقولی را برای تضمین این امر اتخاذ خواهند 
کشـورهای در حال توسـعه عضـو، احتمـال و در صـورت  بـه مجـرد درخواسـت  بین المللـی اسـتاندارد 
کشـورهای  یـژه  عملی بـودن، تهیـه اسـتانداردهای بین المللـی در خصـوص محصـوالت مـورد توجـه و

در حال توسـعه عضو را مورد بررسـی قرار دهند.
کمـک  امـر  ایـن  بـرای تضمیـن  کشـورهای در حال توسـعه عضـو  بـه   ،11 مـاده  12. اعضـا طبـق مقـررات   .7
یابـی مطابقـت، موانـع  یه هـای ارز کـه تهیـه و اجـرای مقـررات فنـی، اسـتانداردها و رو کـرد  فنـی خواهنـد 
رد.  کشـورهای در حال توسـعه عضو به وجود نیاو گسـترش و متنوع سـاختن صادرات  ری فراراه  غیرضرو
یـژه  کمـک فنـی، مرحلـه توسـعه یافتگی اعضـای متقاضـی و به و بـه هنـگام تعییـن ترتیبـات و شـرایط 

گرفت. کمترین درجه توسـعه یافتگی، مورد توجه قرار خواهد  کشـورهای عضو با 
8. 12. تأیید می شود که کشورهای در حال توسعه عضو ممکن است در زمینه تهیه و اجرای مقررات فنی، 
یربنایـی  یـژه ای از جملـه مشـکالت نهـادی و ز یابـی مطابقـت بـا مسـائل و یه هـای ارز اسـتانداردها و رو
مواجه شـوند. بار دیگر تأیید می شـود که نیازهای خاص توسـعه ای و تجاری کشـورهای در حال توسـعه 
کامل  ری آن ها ممکن اسـت مانعی در توانایی آن ها برای اجرای  عضو و همین طور سـطح توسـعه فناو
تعهدات شـان به موجـب موافقت نامـه حاضـر به شـمار آیـد. بدین ترتیـب اعضـا ایـن واقعیـت را به طـور 
کامـل در نظـر خواهنـد گرفـت. بنابرایـن به منظور تضمین اینکه کشـورهای در حال توسـعه عضو بتوانند 
کنند، این اختیار به »کمیته موانع فنی فراراه تجارت« مقرر در ماده 13 )که  موافقت نامه حاضر را اجرا 
کـه بنا به درخواسـت، موارد  در موافقت نامـه حاضـر به عنـوان »کمیتـه« خوانـده می شـود( اعطـا می گـردد 
خاصـی را بـرای مدتـی مشـخص، کاًل یـا جزئـًا در مـورد تعهـدات ناشـی از موافقت نامـه حاضـر مسـتثنی 
یژه در زمینه تهیه و اجرای مقررات فنی،  کند. کمیته به هنگام بررسی درخواست های مزبور، مسائل و
کشـور در حال توسـعه  یابی مطابقت و نیازهای خاص توسـعه ای و تجاری  یه های ارز اسـتانداردها و رو
ری آن را که ممکن اسـت مانع اجرای کامل تعهداتش به موجب  عضو و همین طور سـطح توسـعه فناو
کشـورهای عضـو بـا  یـژه مسـائل خـاص  کمیتـه به و گرفـت.  گردنـد، در نظـر خواهـد  موافقت نامـه حاضـر 

کمترین درجه توسـعه یافتگی را مد نظر قرار خواهد داد.
9. 12. کشورهای توسعه یافته عضو در جریان مشورت ها، مشکالت خاصی را که کشورهای در حال توسعه 
کرده انـد،  یابـی مطابقـت تجربـه  یه هـای ارز عضـو در تنظیـم و اجـرای اسـتانداردها و مقـررات فنـی و رو
کشـورهای در حال توسـعه عضو در  کمک به تالش های  ملحوظ خواهند داشـت و در تمایل خود برای 
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گرفت. این جهت، نیازهای خاص این کشورها را از لحاظ مالی، تجاری و توسعه ای در نظر خواهند 
که در سـطح ملی و بین المللی در مورد  یژه و متفاوت مقرر در موافقت نامه حاضر را  کمیته، رفتار و  .12 .10

کشـورهای در حال توسـعه عضو اتخاذ می شـود، متناوبًا بررسی خواهد کرد.

نهاد ها، مشورت و حل اختالف

ماده 13
کمیته موانع فنی فراراه تجارت

کمیته موانع فنی فراراه تجارت بدین وسـیله تشـکیل می شـود و مرکب از نمایندگان هریک از اعضا   .13 .1
کرد و در صورت لزوم و حداقل یک بار در سـال،  کمیته رئیس خود را انتخاب خواهد  خواهد بود. این 
بـه منظـور دادن فرصـت مشـورت بـه اعضـا در خصـوص هر مسـئله ای که به اجـرای موافقت نامه حاضر 
کـه  را  یـا پیشـبرد اهـداف آن مربـوط شـود، تشـکیل جلسـه خواهـد داد و همین طـور مسـئولیت هایی 

به موجـب موافقت نامـه حاضـر یـا از جانب اعضا به آن محول می شـود ایفا خواهد کرد.
کـه ممکـن اسـت الزم باشـند تشـکیل خواهـد داد تـا  یـا ارکان دیگـری را  کاری  گروه هـای  کمیتـه،   .13  .2
کمیتـه طبـق مقـررات مربـوط در موافقت نامـه حاضـر بـه آن هـا محـول می کنـد،  کـه  مسـئولیت هایی را 

انجام دهند.
کارهای پیش بینی شـده در موافقت نامه حاضر و  ری میان  که از دوباره کاری غیرضرو 3. 13. بدیهی اسـت 
کمیته، مسـئله مزبور  که به دولت ها در دیگر مؤسسـات فنی مربوط می شـود باید اجتناب شـود.  آنچه 

کرد. را به منظور به حداقل رسـاندن این دوباره کاری بررسـی خواهد 

ماده 14
مشورت و حل اختالف

یـر  گونـه مسـئله مؤثـر بـرای اجـرای موافقت نامـه حاضـر ز 1. 14. مشـورت ها و حـل اختـالف در خصـوص هـر 
نظـر رکـن حـل اختـالف صـورت خواهـد گرفـت و در ایـن مشـورت ها و حـل اختالفـات، بـا در نظرگرفتـن 
کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تنظیـم و  گات 1994، آنگونـه  تغییـرات الزم، از مقـررات مـواد 22 و 23 

اعمال شـده اسـت، تبعیت خواهد شد.
گـروه  ابتـکار خـود یـک  بـه  یـا  بـه درخواسـت یـک طـرف اختـالف  14. هیئـت رسـیدگی ممکـن اسـت   .2
کارشـناس فنی را جهت کمک به مسـائل دارای ماهیت فنی که بررسـی مفصل کارشناسـان را ایجاب 

کند، تشکیل دهد.
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یه هـای مقـرر در ضمیمه 2 تبعیت خواهند کرد. 3. 14. گروه هـای کارشـناس فنـی از رو
4. 14. در مـواردی کـه یـک عضـو تشـخیص دهـد عضو دیگر به نتایج رضایت بخشـی در چارچوب مواد 3، 
گرفته است، می تواند  4، 7، 8 و 9 دست نیافته و منافع تجاری آن به نحو قابل توجهی تحت تأقیر قرار 
بـه مقـررات حـل اختـالف مذکور در فوق متوسـل شـود. در ایـن خصوص نتایج مزبور معـادل نتایجی در 

یی رکن مورد بحث به عنوان یک عضو محسـوب می گردید. گو که  گرفته خواهد شـد  نظر 

مقررات پایانی

ماده 15
مقررات پایانی

قید و شرط ها
1. 15. بـدون رضایـت اعضـای دیگـر نمی تـوان در خصـوص هیچ یـک از مقـررات موافقت نامـه حاضـر قیـد و 

شرط هایی قایل شد.

بررسی
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، اقدامـات معمـول یـا  2. 15. هـر عضـو پـس از تار
متخـذه بـرای تضمیـن اجـرا و نظـارت بـر موافقت نامه حاضـر را فورًا به اطالع کمیته خواهد رسـاند. از آن 

پـس نیـز هـر گونـه تغییراتی در ایـن اقدامات را به کمیته اطالع خواهد داد.
کرد. کمیته هر سـال اجرا و عملکرد موافقت نامه حاضر را با توجه به اهداف آن بررسـی خواهد   .15 .3

یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجارت  کثـر در پایـان سـومین سـال پـس از تار 4. 15. حدا
ره سه سـاله، کمیتـه عملکـرد و اجـرای موافقت نامه حاضـر، از جمله مقررات  و از آن پـس در پایـان هـر دو
مربـوط بـه شـفافیت، را بـه منظـور توصیـه جهـت تعدیـل حقـوق و تعهـدات مقـرر در ایـن موافقت نامـه 
رت دارند، بدون خدشـه به  کـه بـرای تضمیـن مزیـت اقتصـادی متقابـل و تـوازن حقـوق و تعهـدات ضـرو
کـرد. کمیتـه ضمنـًا بـا توجـه بـه تجربـه حاصلـه از اجـرای موافقت نامـه  مقـررات مـاده 12 بررسـی خواهـد 
حاضـر، در صـورت اقتضـا، پیشـنهادهایی را جهـت اصـالح متـن ایـن موافقت نامـه بـه شـورای تجارت 

کاال تسـلیم خواهد کرد.
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ضمایم
5. 15. ضمایـم موافقت نامـه حاضر جزء الینفک آن به شـمار می آیند.

ضمیمه 1
اصطالحـات و تعاریـف آن ها از لحاظ موافقت نامه حاضر

یرایش راهنمای شـماره 2 سـازمان بین المللی اسـتاندارد/ کمیسیون  اصطالحات به کاررفته در ششـمین و
یـف  الکتروتکنیکـی بین المللـی ISO/IEC مربـوط بـه سـال 1991 تحت عنـوان اصطالحـات عمومـی و تعار
آن هـا در مـورد اسـتاندارد کـردن و فعالیت هـای مرتبـط بـا آن، بـه هنـگام اسـتفاده در موافقت نامـه حاضـر، با 
یف  در نظرگرفتـن ایـن نکتـه کـه خدمـات در حـوزه شـمول موافقت نامه حاضـر قرار ندارنـد، دارای همان تعار

ارائه شـده در راهنمای مذکور خواهند بود.
یر به کار خواهند رفت: یف ز به هرحال، از لحاظ موافقت نامه حاضر، تعار

1. مقررات فنی
کـه مشـخصات محصـول یـا فرایندهـا و روش هـای تولیـد مربـوط بـه آن هـا، از جملـه مقـررات  سـندی اسـت 
کـه رعایـت آن هـا اجبـاری اسـت، مقرر می دارد. این سـند همچنین ممکن اسـت شـرایط  اداری مربوطـی را 
مربوط به واژگان )ترمینولوژی(، نشـانه ها )سـمبل ها(، بسـته بندی، عالمت گذاری یا برچسـب زنی را که در 

بر گیرد یا منحصرًا به آن ها بپردازد. مـورد محصـول، فراینـد یـا روش تولید قابل اعمال هسـتند، در

یادداشت توضیحی
تعریـف منـدرج در راهنمـای شـماره ISO/IEC 2 خـود به تنهایـی همه چیـز را نشـان نمی دهـد، بلکـه بر نظام 

به اصطالح »بلوک سـاختمانی« ]یعنی در نظرگرفتن بخش های دیگر[ مبتنی اسـت.

2. استاندارد
سـندی اسـت مصوب یک مؤسسـه مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشـخصات محصوالت یا فرایندها 
و روش هـای تولیـد مربـوط بـه آن هـا را که رعایت آن ها اجباری نیسـت، برای اسـتفاده مکـرر و عمومی، مقرر 
مـی دارد. ایـن سـند همچنیـن ممکـن اسـت شـرایط مربوط بـه واژگان )ترمینولوژی(، نشـانه ها )سـمبل ها(، 
کـه در مـورد محصـول، فراینـد یـا روش تولیـد قابـل اعمـال  بسـته بندی، عالمت گـذاری یـا برچسـب زنی را 

بر گیرد یا منحصرًا به آن ها بپردازد. هسـتند، در
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یادداشت توضیحی
اصطالحات آنگونه که در راهنمای شماره ISO/IEC 2 تعریف شده اند، محصوالت، فرایندها و خدمات 
یابی  یه های ارز را تحت پوشـش قرار می دهند. موافقت نامه حاضر، فقط به مقررات فنی، اسـتانداردها و رو
که در راهنمای  مطابقت مرتبط با محصوالت یا فرایندها و روش های تولید می پردازد. استانداردها آنگونه 
شـماره ISO/IEC 2 تعریـف شـده اند ممکـن اسـت اجبـاری یـا اختیـاری باشـند. از لحـاظ موافقت نامـه 
حاضـر، اسـتانداردها به عنـوان اسـناد اختیـاری و مقـررات فنـی به عنـوان اسـناد اجبـاری تعریـف می شـوند. 
اسـتانداردهای تهیه شـده توسـط تشـکیالت بین المللـی اسـتاندارد مبتنـی بـر اجماع هسـتند. موافقت نامه 

حاضر همچنین اسـنادی را شـامل می شـود که بر اجماع مبتنی نیسـتند.

3. رویه های ارزیابی مطابقت
یه ای اسـت که به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم برای تشـخیص رعایت الزامات مربوط در مقررات فنی  هر رو

یا اسـتانداردها به کار رود.

یادداشت توضیحی
یابی، بررسی و اطمینان از  یه های نمونه برداری، آزمایش و بازرسی؛ ارز یابی مطابقت ضمنًا رو یه های ارز رو

یب و همین طور ترکیبات آن ها را شـامل می شـود. مطابقت؛ ثبت، تأیید اعتبار و تصو

4. مؤسسه یا نظام بین المللی
یـت در آن حداقـل در تمـام کشـورهای عضـو بـرای مؤسسـات مربـوط آزاد  مؤسسـه یـا نظامـی اسـت کـه عضو

می باشد.

5. مؤسسه یا نظام منطقه ای
مؤسسه  یا نظامی است که عضویت در آن تنها در برخی از کشورهای عضو برای مؤسسات مربوط آزاد می باشد.

6. مؤسسه حکومت مرکزی
که  گونه مؤسسـه تحت نظارت حکومت مرکزی  زارتخانه ها، دوایر و هر  عبارت اسـت از حکومت مرکزی، و

به فعالیت مورد بحث اشـتغال دارند.
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یادداشت توضیحی
پایـی، مقـررات ناظـر بـر مؤسسـات حکومـت مرکـزی قابـل اعمـال خواهـد بـود. البتـه  در خصـوص جوامـع ارو
که  یابی مطابقت به وجود آید  پایی، مؤسسـات منطقه ای یا نظام های ارز ممکن اسـت در داخل جوامع ارو
در چنین مواردی آن ها مشمول مقررات موافقت نامه حاضر در خصوص مؤسسات منطقه ای یا نظام های 

یابـی مطابقت خواهند بود. ارز

7. مؤسسه حکومت محلی
کانتون هـا،  والیـات،  اسـتان ها،  ایـاالت،  )مثـاًل  مرکـزی  حکومـت  از  غیـر  حکومتـی  هـر  از  اسـت  عبـارت 
کـه بـه  گونـه مؤسسـه تحت نظـارت چنیـن حکومتـی  یـا هـر  یـا دوایـر و  زارتخانه هـا  شـهرداری ها و غیـره(، و

فعالیت مورد بحث اشـتغال دارد.

8. مؤسسه غیردولتی
عبارت است از مؤسسه ای غیر از مؤسسه حکومت مرکزی یا مؤسسه حکومت محلی، و از جمله مؤسسه 

کـه دارای اختیارات قانونی برای اجرای مقررات فنی می باشـد. غیردولتـی 

ضمیمه 2
کارشناس فنی گروه های 

یـر قابل اعمال  یه های ز در مـورد گروه هـای کارشـناس فنـی کـه طبـق مقـررات ماده 14 تشـکیل می شـوند، رو
خواهد بود:

1. گروه های کارشناس فنی تحت نظارت هیئت رسیدگی قرار دارند. هیئت در مورد شرح وظایف و جزئیات 
گروه ها به هیئت مزبور گزارش خواهند داد. روش های کاری آن ها تصمیم خواهد گرفت و این 

که دارای اعتبار و تجربه حرفه ای  کارشناس فنی محدود به اشخاصی خواهد بود  گروه های  2. شرکت در 
در زمینه مورد بحث هسـتند.

3. بـدون موافقـت همـه طرف هـای اختالف، اتباع طرف های اختالف نمی توانند در گروه کارشـناس فنی 
شـرکت کننـد، مگـر در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی کـه هیئـت رسـیدگی تشـخیص دهد مهـارت علمی 
خـاص مـورد نیـاز را نتـوان از طریقـی دیگـر تأمیـن کـرد. مقامـات دولتـی طرف هـای اختـالف نمی تواننـد 
در گـروه کارشـناس فنـی شـرکت کننـد. اعضـای گروه هـای کارشـناس فنـی در مقـام خـود و نـه به عنوان 
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نماینـدگان دولت هـای خـود یـا نماینـدگان سـازمانی خـاص خدمـت خواهند کـرد. بنابرایـن دولت ها یا 
سـازمان ها در خصوص مسـائل مطرح در گروه کارشناسـان فنی، دسـتوراتی به آن ها نخواهند داد.

کـرده از آن هـا  کـه مقتضـی تشـخیص دهنـد مشـورت  4. گروه هـای کارشـناس فنـی می تواننـد بـا هـر منبعـی 
کارشـناس فنـی قبـل از اینکـه چنیـن اطالعـات یـا  گـروه  یافـت دارنـد.  اطالعـات و توصیه هـای فنـی در
یافت دارد، دولت آن عضو را مطلع  توصیه هایـی را از منبعـی واقـع در قلمـروی صالحیـت یـک عضو در
که از نظر  یافت اطالعاتی  کارشناس فنی برای در گروه  گونه درخواست  خواهد ساخت. هر عضو به هر 

کامل پاسـخ خواهد داد. ری و مقتضی باشـد، فورًا و به طور  آن ضرو
5. طرف هـای اختـالف بـه همـه اطالعـات مربـوط کـه بـه گـروه کارشـناس فنی ارائه شـده اسـت، دسترسـی 
گـروه  بـه  کـه  باشـد. اطالعـات محرمانـه ای  اینکـه چنیـن اطالعاتـی محرمانـه  خواهنـد داشـت، مگـر 
کارشـناس فنـی ارائـه می گـردد بـدون اجـازه رسـمی دولت، سـازمان یا شـخص عرضه کننـده اطالعات، 
گـروه  گـروه کارشـناس فنـی درخواسـت شـود و  منتشـر نخواهـد شـد. در مـواردی کـه چنیـن اطالعاتـی از 
مزبور مجاز به انتشار آن ها نباشد، دولت، سازمان یا شخص عرضه کننده این اطالعات، خالصه ای 

غیرمحرمانـه از ایـن اطالعات را تهیه خواهد کرد.
یس گزارش را تسلیم اعضای ذی ربط خواهد کرد تا نظرات این دولت ها را  6. گروه کارشناس فنی، پیش نو
گزارش نیز به هنگام تسلیم  گزارش نهایی خود منظور دارد. این  یا شده و در صورت لزوم آن ها را در  جو

یع خواهد شـد. به هیئت رسـیدگی، میان اعضای ذی ربط توز

ضمیمه 3
کار تهیه، تصویب و اجرای استانداردها مجموعه مقررات ناظر بر حسن انجام 

کلی مقررات 
یـف منـدرج در ضمیمـه 1 موافقت نامـه حاضـر قابـل اعمـال  الـف( از لحـاظ ایـن مجموعـه مقـررات، تعار

خواهد بود.
یـر می تواننـد ایـن مجموعـه مقـررات را بپذیرند: هر گونه مؤسسـه اسـتاندارد واقـع در قلمروی  ب( مؤسسـات ز
یک عضو سازمان جهانی تجارت، اعم از اینکه یک مؤسسه حکومت مرکزی یا محلی و یا یک مؤسسه 
غیردولتـی باشـد؛ هـر گونـه مؤسسـه اسـتاندارد دولتـی منطقـه ای که یک یـا چند عضو آن، عضو سـازمان 
کـه یـک یـا چنـد عضـو آن در  گونـه مؤسسـه اسـتاندارد غیردولتـی منطقـه ای  جهانـی تجـارت باشـند؛ هـر 
قلمـروی یـک عضـو سـازمان جهانـی تجارت مسـتقر بوده باشـند )که در ارجاع به ایـن مجموعه مقررات، 

به صورت جمع »مؤسسات استاندارد« و به صورت فرد »مؤسسه استاندارد« خوانده می شوند(.
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کرده انـد،  کـه ایـن مجموعـه مقـررات را پذیرفتـه یـا  از اجـرای آن چشم پوشـی  ج( مؤسسـات اسـتانداردی 
مراتـب را به اطـالع مرکـز اطالعـات ISO/IEC واقـع در ژنـو خواهنـد رسـاند. ایـن اطالعیـه شـامل نـام و 
نشـانی مؤسسـه ذی ربـط و حـوزه فعالیـت فعلـی و مـورد انتظـار آن در زمینـه اسـتاندارد خواهـد بـود. ایـن 
ISO/ یـا از طریـق مؤسسـه ملـی عضـو ISO/IEC اطالعیـه را می تـوان مسـتقیمًا بـرای مرکـز اطالعـات
IEC یـا ترجیحـًا از طریـق عضـو ملـی مربـوط یـا در صـورت اقتضـا، وابسـته بین المللـی شـبکه سـازمان 

بین المللی اسـتاندارد ISO/NET ارسال داشت.

مقررات ماهوی
د( در خصـوص اسـتانداردها، مؤسسـه اسـتاندارد رفتـاری را در مـورد محصـوالت قلمـروی هریـک از دیگـر 
که از رفتار متخذه در مورد محصوالت مشابه دارای  کرد  اعضای سازمان جهانی تجارت اتخاذ خواهد 

منشـأ ملی و محصوالت مشـابه سـایر کشورها نامطلوب تر نباشد.
کـه  یـب یـا اجـرا نشـوند  کـه اسـتانداردها به گونـه ای تهیـه، تصو کـرد  ه( مؤسسـه اسـتاندارد تضمیـن خواهـد 

رند یا دارای چنین اثری باشـند. ری فـراراه تجارت بین المللی به وجود آو موانعـی غیرضـرو
که اسـتانداردهای بین المللی موجود بوده یا تکمیل آن ها به زودی صورت می گیرد، مؤسسـه  و( در مواردی 
کـه ارائـه می دهـد،  یـا بخش هـای مربـوط از آن هـا به عنـوان مبنـای اسـتانداردهایی  اسـتاندارد از آن هـا 
اسـتفاده خواهـد کـرد، مگـر در مـواردی کـه ایـن اسـتانداردهای بین المللـی یـا بخش های مربـوط از آن ها 
رانه  مثـاًل به خاطـر نداشـتن حفاظـت کافـی یـا به دلیـل عوامـل جوی یـا جغرافیایی اساسـی یا مسـائل فناو

مهم، غیرمؤثر یا نامناسـب باشند.
ز( بـه منظـور اینکـه اسـتانداردها بـر مبنایـی حتی االمـکان گسـترده هماهنـگ شـوند، مؤسسـه اسـتاندارد در 
کـرده یـا  یـب  کـه بـرای آن هـا اسـتانداردهایی تصو تهیـه اسـتانداردهای بین المللـی مربـوط بـه موضوعـی 
کامل مشـارکت خواهد  کند، به گونه ای مقتضی و در محدوده امکاناتش به طور  یب  انتظار می رود تصو
کرد. در مورد مؤسسات استاندارد واقع در قلمروی یک عضو، مشارکت در یک فعالیت استاندارد کردن 
بین المللی خاص، در صورت امکان، از طرق اعزام نماینده ای از طرف تمام مؤسسات استاندارد واقع 
کردن بین المللی بدان مربوط  که فعالیت اسـتاندارد  که اسـتانداردهایی را برای موضوعی  در این قلمرو 

یب کند، صورت خواهد گرفت. یـب کـرده یا انتظار مـی رود تصو می شـود، تصو
گونه تالشـی را برای اجتناب از دوباره کاری یا تداخل  ح( مؤسسـه اسـتاندارد واقع در قلمروی یک عضو هر 
یـا در فعالیـت مؤسسـه اسـتاندارد  ایـن قلمـروی ملـی  در فعالیـت دیگـر مؤسسـات اسـتاندارد واقـع در 
بین المللـی یـا منطقـه ای مربـوط، معمـول خواهـد داشـت. ایـن مؤسسـات همچنیـن بـرای دسـتیابی بـه 
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رد.  گونه کوششی را به عمل خواهند آو که تهیه می کنند، هر  اجماعی ملی در خصوص استانداردهایی 
همین طـور مؤسسـه اسـتاندارد منطقـه ای هـر گونـه تالشـی را معمـول خواهـد داشـت تـا از دوبـاره کاری یـا 

تداخل در فعالیت مؤسسـات اسـتانداردکننده بین المللی اجتناب شـود.
ط( چنانچه مقتضی باشـد، مؤسسـه اسـتاندارد، اسـتانداردها را بیشـتر بر مبنای شـرایط محصول از لحاظ 

کـرد تا طرح و خصوصیات توصیفی آن. کارکـرد تعییـن خواهد 
کار شامل نام و نشانی خود، استانداردهایی  ی( مؤسسه استاندارد حداقل هر شش ماه یک بار یک برنامه 
کرده اسـت، منتشـر خواهد سـاخت. از لحظه ای  یب  ره قبل تصو کنون در دسـت تهیه دارد یا در دو که ا
یب برسد، استاندارد  که این استاندارد به تصو گرفته می شود تا زمانی  که تصمیم به ارائه یک استاندارد 
اسـتانداردهای  یـس  پیش نو یـن  عناو درخواسـت،  صـورت  در  می شـود.  تلقـی  تهیـه  دسـت  در  مزبـور 
مورد نظـر، بـه زبان هـای انگلیسـی، فرانسـوی یـا اسـپانیایی ارائـه خواهنـد شـد. اطالعیـه راجـع بـه وجـود 
کـردن،  کار، بسـته بـه مـورد، در یـک نشـریه ملـی یـا منطقـه ای مربـوط بـه فعالیت هـای اسـتاندارد  برنامـه 

منتشر خواهد شد.
طبق هریک از قواعد ISONET، برای هر استاندارد در برنامه کار، طبقه بندی مربوط به موضوع، مرحله 
شده  مراجعه  آن ها  به  منبع  به عنوان  که  بین المللی  استانداردهای  و  استاندارد،  ارائه  در  کار  پیشرفت 
کار خود، وجود چنین برنامه ای  کثر تا انتشار برنامه  گردید. مؤسسه استاندارد حدا است، مشخص خواهد 

را به اطالع مرکز اطالعات ISO/IEC واقع در ژنو خواهد رساند.
کار در آن منتشر شده،  که برنامه  این اطالعیه، نام و نشانی مؤسسه استاندارد، نام و شماره نشریه ای 
کار ناظر بر آن می باشد، قیمت نشریه )در صورت داشتن قیمت( و چگونگی و محل  که برنامه  ره ای  دو
تهیه آن را شامل خواهد شد. اطالعیه مزبور را می توان مستقیمًا برای مرکز اطالعات ISO/IEC یا ترجیحًا 

از طریق عضو ملی مربوط یا در صورت اقتضا، وابسته بین المللی ISONET ارسال داشت
یـت ISONET درآیـد یـا  کـه بـه عضو گونـه تالشـی را معمـول خواهـد داشـت  ک( عضـو ملـی ISO/IEC هـر 
در  ممکـن  یـت  عضو نـوع  عالی تریـن  همین طـور  و  نمایـد  تعییـن  یـت  عضو بـرای  را  دیگـری  مؤسسـه 
یـت  کوششـی را بـرای پیوسـتن بـه عضو گونـه  کنـد. سـایر مؤسسـات اسـتاندارد هـر  کسـب  ISONET را 

رد. ISONET به عمـل خواهند آو
در  واقـع  ذی نفـع  طرف هـای  بـه  ز  رو  60 حداقـل  اسـتاندارد،  یـک  یـب  تصو از  قبـل  اسـتاندارد  مؤسسـه  ل( 
یس  قلمـروی یـک عضـو سـازمان جهانـی تجـارت فرصـت خواهـد تـا نظرات خـود را در خصـوص پیش نو
یسـت محیطی مطرح  اسـتاندارد ارائه نماید. البته در مواردی که مسـائل اضطراری ایمنی، بهداشـتی یا ز
کثـر  ز آن هـا وجـود داشـته باشـد، می تـوان از ایـن مـدت کاسـت. مؤسسـه اسـتاندارد حدا بـوده یـا خطـر بـرو
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تـا آغـاز مـدت تعیین شـده بـرای اظهار نظـر، اطالعیـه ای در نشـریه مذکـور در بنـد )ی( منتشـر و در آن 
کرد. چنین اطالعیه ای حتی االمکان شامل این نکته  مدت تعیین شده برای اظهارنظر را اعالم خواهد 
کرده یا نکرده است. یس استاندارد از استانداردهای بین المللی مربوط عدول  که آیا پیش نو خواهد بود 
م( مؤسسـه اسـتاندارد در صـورت درخواسـت هـر طـرف ذی نفـع و مسـتقر در قلمـروی یـک عضـو سـازمان 
یس اسـتانداردی را که جهت اظهارنظر تسـلیم داشـته اسـت،  جهانی تجارت، فورًا نسـخه ای از پیش نو
یل  کرد. هزینه ارائه چنین خدمتی قطع نظر از هزینه واقعی تحو ارائه یا ترتیبات ارائه آن را فراهم خواهد 

برای طرف های داخلی و خارجی یکسـان خواهد بود.
یافتی طی مدت تعیین شـده  یـان تکمیـل بعـدی اسـتاندارد، اظهارنظرهـای در ن( مؤسسـه اسـتاندارد در جر
کـه  یافتـی از مؤسسـات اسـتانداردی  بـرای اظهارنظـر را ملحـوظ خواهـد داشـت و بـه اظهارنظرهـای در
کار را پذیرفته انـد، در صـورت درخواسـت، در اسـرع وقـت پاسـخ  مجمـوع مقـررات ناظـر بـر حسـن انجـام 
رت عـدول از اسـتانداردهای بین المللـی  خواهـد داد. ایـن پاسـخ شـامل توضیحـی در مـورد علـت ضـرو

مربوط خواهد بود.
یب یک اسـتاندارد، آن اسـتاندارد فورًا منتشـر خواهد شـد. ص( به محض تصو

ع( مؤسسه استاندارد در صورت درخواست هر طرف ذی نفع مستقر در قلمروی یک عضو سازمان جهانی 
کـرده اسـت، فـورًا ارائـه یـا  کـه تهیـه  کار خـود یـا اسـتانداردی را  تجـارت، نسـخه ای از جدیدتریـن برنامـه 
یل، برای  کرد. هزینه ارائه چنین خدمتی، قطع نظر از هزینه واقعی تحو ترتیبات ارائه آن را فراهم خواهد 

طرف های داخلی و خارجی یکسـان خواهد بود.
ف( مؤسسه استاندارد برای مشورت راجع به ادعاهای مؤسسات استاندارد پذیرنده مجموعه مقررات ناظر 
بـر حسـن انجـام کار در خصـوص عملکـرد ایـن مجموعـه مقـررات، نظـری مثبـت داشـته و فرصـت کافـی 

رد. گونه شکایت به عمل خواهد آو کرد و تالشی بی طرفانه برای رفع هر  برای این منظور اعطا خواهد 
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اعضا،

گات  که »به دنبال بررسـی عملکرد مواد  کردند  زراء در اعالمیه پونتا دل ایسـته موافقت  با مالحظه اینکه و
در ارتبـاط بـا اثـرات تجـاری محدودکننـده و منحرف کننـده اقدامـات سـرمایه گذاری، در صـورت اقتضـا، 
یی بـر تجـارت الزم  کـه ممکـن اسـت بـرای پرهیـز از چنیـن اثـرات سـو کراتـی بایـد مقـررات دیگـری  طـی مذا

گردد«؛ باشـد، تنظیم 
گسترش و آزادسازی هرچه بیشتر تجارت جهانی و تسهیل سرمایه گذاری در سطح  یق  با آرزوی تشو
در حال توسعه  کشورهای  یژه  به و تجاری،  طرف های  کلیه  اقتصادی  رشد  افزایش  منظور  به  بین المللی 

عضو، ضمن تضمین رقابت آزاد؛
یژه  به و عضو،  در حال توسعه  کشورهای  مالی  و  توسعه ای  تجاری،  یژه  و نیازهای  در نظرگرفتن  با 

کمترین درجه توسعه یافتگی؛ کشورهای عضو با 
با تأیید اینکه برخی اقدامات سرمایه گذاری می تواند اثرات تجاری محدودکننده و منحرف کننده ای 

در پی داشته باشد؛
یر تصمیم می گیرند: به شرح ز

ماده 1
حوزه شمول

این موافقت نامه تنها ناظر بر اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت کاال می باشد )که در این موافقت نامه 
»IRIMs« خوانده می شود(.

ماده 2
رفتار ملی و محدودیت های مقداری

اقدامـات  از  گات 1994، هیـچ عضـوی آن دسـته  بـه سـایر حقـوق و تعهـدات منـدرج در  بـدون خدشـه   .1
سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را که با مقررات مواد 3 یا 11 گات 1994 مغایرت دارند اعمال نخواهد کرد.
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2. فهرسـتی توضیحـی از اقدامـات سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت که با تعهد به رفتـار ملی مندرج در بند 
کلـی محدودیت هـای مقـداری منـدرج در بنـد 1 مـاده 11 گات  4 مـاده 3 گات 1994 و تعهـد بـه حـذف 

1994 مغایـرت دارنـد، در ضمیمه موافقت نامه حاضر گنجانده می شـود.

ماده 3
استثنائات

در صـورت اقتضـا، تمـام اسـتثنائات منـدرج در گات 1994، در مـورد مقـررات موافقت نامـه حاضـر اعمـال 
خواهند شد.

ماده 4
کشورهای در حال توسعه عضو

هـر کشـور در حال توسـعه عضـو مخیـر خواهـد بـود تـا آن حـد و به گونه ای کـه مـاده 18 گات 1994، تفاهم نامه 
مقـررات تـراز پرداخت هـا در گات 1994، و اعالمیـه راجـع به اقدامات تجاری متخذه به منظور ]حفظ[ تراز 
پرداخت هـا مصـوب 28 نوامبـر 205/26S BISD( 1979 -209( بـه اعضـا اجـازه عـدول از مقررات مواد 3 و 

11 گات 1994 داده انـد، از مقـررات مـاده 2 موقتًا عدول نماید.

ماده 5
اطالع رسانی و ترتیبات انتقالی

یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجارت، تمـام اقدامات  ز پـس از تار 1. اعضـا ظـرف 90 رو
کـه بـا مقـررات موافقت نامـه حاضـر مغایـرت دارنـد، به اطالع شـورای  سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت را 
بـرد عـام یـا خـاص باشـند، همـراه با  تجـارت کاال خواهنـد رسـاند. ایـن اقدامـات اعـم از اینکـه دارای کار

مشـخصات اصلی شـان اطالع داده خواهند شد.12
2. هـر عضـو در صورتـی کـه یـک کشـور توسـعه یافته باشـد تمـام اقدامـات سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجارت را 
کشـور در حال توسـعه باشـد ظرف  که یک  که طبق بند 1 اطالع داده شـده اند، ظرف 2 سـال، در صورتی 
یـخ  کـه یـک کشـور بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی باشـد ظـرف 7 سـال پـس از تار 5 سـال و در صورتـی 

کرد. الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت لغو خواهد 

کاربردهای خاص  که به طور اختیاری اعمال می شوند، هریک از  2. در مورد آن دسته از اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت 
که به منابع تجاری مشروع بنگاه های خاصی آسیب وارد می آورد، ضرورت ندارد. اطالع داده خواهند شد. افشای اطالعاتی 
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ره انتقالـی بـرای لغـو اقدامـات سـرمایه گذاری  کاال می توانـد دو 3. در صـورت درخواسـت، شـورای تجـارت 
و  عضـو،  در حال توسـعه  کشـور  یـک  بـرای  شـده اند،  داده  اطـالع   1 بنـد  طبـق  کـه  را  تجـارت  بـا  مرتبـط 
همچنین یک کشـور عضو با کمترین درجه توسـعه یافتگی، که مشـکالت خاصی را در اجرای مقررات 
کاال در بررسـی چنین درخواسـتی نیازهای  این موافقت نامه ابراز می کند، افزایش دهد. شـورای تجارت 

گرفت. خاص توسـعه ای، مالی و تجاری عضو مورد بحث را در نظر خواهد 
کـه  را  تجـارت  بـا  مرتبـط  اقـدام سـرمایه گذاری  یـک  نبایـد شـرایط  انتقالـی، هیـچ عضـوی  ره  4. طـی دو
طبـق بنـد 1 اطـالع داده شـده اسـت، نسـبت بـه آنچـه در زمـان الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان 
کـه درجه مغایرت آن بـا مقررات ماده 2،  جهانـی تجـارت وجـود داشـته اسـت، به گونه ایـی تغییـر دهـد 
یخ  ز قبل از تار کمتر از 180 رو که  افزایش یابد. آن دسـته از اقدامات سـرمایه گذاری مرتبط با تجارت 
الزم االجراشـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت آغـاز شـده اند، از ترتیبـات انتقالـی مقرر در بند 

2 منتفـع نخواهند شـد.
5. علی رغـم مقـررات مـاده 2، یـک عضـو بـرای اینکـه بنگاه هـای اقتصـادی موجـود و مشـمول یـک اقـدام 
نامسـاعدی  وضعیـت  بـا  اسـت،  شـده  داده  اطـالع   1 بنـد  طبـق  کـه  تجارتـی  بـا  مرتبـط  سـرمایه گذاری 
ره انتقالـی، همـان اقـدام را در مـورد سـرمایه گذاری های جدیـد بـه اجـرا  روبـه رو نشـود، می توانـد طـی دو
گـذارد، مشـروط  بر اینکـه )1( محصـوالت ایـن سـرمایه گذاری مشـابه محصـوالت بنگاه هـای اقتصـادی 
موجـود باشـند و )2( اقـدام مزبـور بـرای اجتنـاب از انحـراف شـرایط رقابـت میـان سـرمایه گذاری جدیـد 
رت داشـته باشـد. هـر گونـه اقـدام سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت  و بنگاه هـای اقتصـادی موجـود ضـرو
کـه بدین ترتیـب در مـورد سـرمایه گذاری های جدیـد بـه اجـرا گذاشـته می شـوند به اطـالع شـورای تجارت 
کاال خواهنـد رسـید. شـرایط چنیـن اقدامـی از لحـاظ اثـر رقابتی، معـادل اقدامات سـرمایه گذاری مرتبط 

بـا تجـارت معمـول در مـورد بنگاه های اقتصادی موجود بـوده و همزمان با آن ها خاتمه خواهد یافت.

ماده 6
شفافیت

1. اعضـا پایبنـدی خـود را در خصـوص اقدامـات سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت، نسـبت بـه تعهـدات 
گات 1994، تعهد در زمینه اطالع رسـانی مندرج  مربوط به شـفافیت و اطالع رسـانی به موجب ماده 10 
در تفاهم نامـه اطالع رسـانی، مشـورت، حـل اختـالف و بازرسـی مصـوب 28 نوامبـر 1979 و در تصمیـم 

یـل 1994 مجددًا مورد تأیید قرار می دهند. ر یه های اطالع رسـانی مصوب 15 آو یـران راجـع به رو ز و
کـه اقدامـات سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت در آن هـا درج می شـود،  2. هـر عضـو، صـورت انتشـاراتی را 
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کـه حکومت هـا و مقامـات منطقـه ای و محلـی در قلمـروی خـود اعمـال می کننـد،  از جملـه اقداماتـی 
به اطالع دبیرخانه خواهد رسـاند.

کرد و در مورد هر  کسـب اطالعات را با نظری مثبت بررسـی خواهد  3. هر عضو درخواسـت های مربوط به 
مسـئله ناشـی از موافقت نامـه حاضـر کـه توسـط عضـوی دیگـر مطـرح شـود، فرصـت کافی برای مشـورت 
کـه قـراردادن  گات 1994، هیـچ عضـوی ملـزم بـه افشـای اطالعاتـی نیسـت  خواهـد داد. طبـق مـاده 10 
آن هـا در اختیـار عمـوم بـه اجـرای قانـون لطمـه می زند یـا به گونه ای دیگر بـا منافع عمومـی مغایرت دارد یا 
رد. یان وارد می آو بـه منافـع مشـروع تجـاری بنگاه هـای اقتصادی خاصی، اعم از عمومی یا خصوصی، ز

ماده 7
کمیته اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

به عنـوان  حاضـر  موافقت نامـه  در  )کـه  تجـارت  بـا  مرتبـط  سـرمایه گذاری  اقدامـات  مـورد  در  کمیتـه ای   .1
یـت آن درآینـد. ایـن  کـه تمـام اعضـا می تواننـد بـه عضو »کمیتـه« خوانـده می شـود( تشـکیل خواهـد شـد 
کـرد و حداقـل یک بار در سـال، و یا به گونـه دیگر به  کمیتـه، رئیـس و نایب رئیـس خـود را انتخـاب خواهـد 

درخواسـت هریک از اعضا، تشـکیل جلسه خواهد داد.
کـرد و بـه اعضـا  کاال بـه آن محـول می کنـد ایفـا خواهـد  کـه شـورای تجـارت  کمیتـه مسـئولیت هایی را   .2

فرصت مشـورت در مورد هر مسـئله مربوط به عملکرد و اجرای موافقت نامه حاضر را خواهد داد.
2. کمیته بر عملکرد و اجرای موافقت نامه حاضر نظارت خواهد کرد و سالی یک بار در این مورد به شورای 

گزارش خواهد داد. کاال  تجـارت 

ماده 8
مشورت و حل اختالف

که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال شده است، ناظر  مقررات مواد 22 و 23 گات 1994، آنگونه 
بر مشـورت و حل اختالفات در چارچوب موافقت نامه حاضر خواهد بود. 

ماده 9
کاال بررسی شورای تجارت 

موافقت نامـه سـازمان جهانـی  یخ االجـرا شـدن  تار از  پـس  پنـج سـال  کثـر ظـرف  کاال حدا تجـارت  شـورای 
تجـارت، عملکـرد ایـن موافقت نامـه را بررسـی و در صـورت اقتضـا، اصالحاتـی را در مـورد متـن آن بـه 
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که  کاال در جریان بررسـی، توجه خواهد داشـت  کرد. شـورای تجارت  یران پیشـنهاد خواهد  ز کنفرانس و
آیـا الزم اسـت موافقت نامـه حاضـر بـا مقرراتـی در خصـوص سیاسـت سـرمایه گذاری و سیاسـت رقابتـی 

تکمیل شـود یا خیر.

ضمیمه
فهرست توضیحی

1. آن دسـته از اقدامـات سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت کـه بـا تعهـد بـه رفتار ملی منـدرج در بند 4 ماده 3 
که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری الزامی  گات 1994 مغایرت دارند، ضوابطی را شـامل می شـوند 

یا نافذ هسـتند یا پیروی از آن ها برای کسـب یک مزیت الزم اسـت و
یـد یـا اسـتفاده یـک بنـگاه اقتصـادی از محصـوالت دارای منشـأ داخلـی یـا از هـر منبـع  )الـف( مسـتلزم خر
یـد یـا اسـتفاده در مـورد محصـوالت خـاص، میـزان یـا ارزش محصـوالت یـا  داخلـی باشـد، خـواه ایـن خر

برحسـب نسـبتی از میزان یا ارزش تولید محلی بنگاه مشخص شـده باشـد یا خیر؛ یا
)ب( مسـتلزم محدودسـاختن خریدها یا اسـتفاده بنگاه اقتصادی از محصوالت وارداتی به مبلغی مرتبط 

بـا میـزان یـا ارزش محصوالت محلی که بنگاه مزبور صادر می کند، باشـد.
2. آن دسـته از اقدامـات سـرمایه گذاری مرتبـط بـا تجـارت که بـا تعهد در مورد حذف کلـی محدودیت های 
مقداری مندرج در بند 1 ماده 11 گات 1994 مغایرت دارند، اقداماتی را شامل می شوند که طبق قوانین 

داخلی یا مقررات اداری الزامی یا نافذ هسـتند یا پیروی از آن ها برای کسـب مزیت الزم اسـت و 
برد دارند یا به چنین تولیدی  تـی توسـط بنـگاه اقتصـادی را که در تولید محلـی آن کار رود محصوال )الـف( و
مربـوط می شـوند، کاًل یـا بـه مبلغـی مرتبـط بـا میزان یـا ارزش تولید محلی که بنگاه مزبـور صادر می کند، 

محدود می سازد؛ یا
بـرد دارنـد یـا به چنیـن تولیدی  تـی توسـط بنـگاه اقتصـادی را کـه در تولیـد محلـی آن کار رود محصوال )ب( و
مربـوط می شـوند، بـا فراهم کـردن تضییقاتـی بـرای ایـن بنـگاه جهـت دسترسـی بـه ارز در حـدی مرتبـط بـا 

رودی قابل انتسـاب به آن بنگاه، محدود می سـازد؛ یا میزان ارز و
ر یـا فـروش بـرای صـادرات محصـوالت توسـط بنـگاه اقتصـادی را محـدود می سـازد، خـواه ایـن  )ج( صـدو
محدودیت در مورد محصوالت خاص، میزان یا ارزش محصوالت یا برحسب نسبتی از میزان یا ارزش 

تولید محلی بنگاه مشخص شـده باشـد یا خیر.



موافقت  نامه اجرای ماده 6
موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

اعضا بدین وسیه به شرح ذیل توافق می نمایند:

قسمت 1

ماده 1
اصول

که طبق  اقدام ضد قیمت شـکنی تنها در شـرایط مقرر در ماده 6 موافقت نامه عمومی و متعاقب تحقیقاتی 
یر تا آنجا ناظر بر اجرای  گرفت. مقررات ز مقررات موافقت نامه حاضر آغاز1 و انجام می شود، صورت خواهد 

که اقدامی به موجب قوانین و مقررات ضد قیمت شکنی به عمل آمده باشد. گات 1994 است  ماده 6 

ماده 2
تشخیص قیمت شکنی

1. 2. از لحاظ موافقت نامه حاضر، در صورتی می توان پنداشـت یک محصول قیمت شـکنی شـده، یعنی 
گردیـده اسـت،  کمتـر از ارزش عـادی محصـول  کشـوری دیگـر بـه ارزشـی  یـان دادوسـتد تجـاری  وارد جر
یـان معمولـی تجـارت، از  کـه قیمـت صادراتـی محصـول صادرشـده از یـک کشـور بـه کشـور دیگـر، در جر

گرفته شـده کمتر باشـد. قیمت محصول مشـابه که جهت مصرف در کشـور صادرکننده در نظر 
بـازار فـروش  کشـور صادرکننـده  بـازار داخلـی  یـان معمولـی تجـارت، محصـول مشـابه در  گـر در جر 2. ا  .2

1. واژه »آغاز« که در موافقت نامه حاضر به کار رفته به معنای اقدامی به منظور رسیدگی است که از طریق آن یک عضو تحقیق را به نحو 
مقرر در ماده 5 آغاز می کند.
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نداشـته باشـد یـا بـه علـت وضعیـت خـاص بـازار یـا میـزان انـدک فـروش ]ایـن محصـول[ در بـازار داخلـی 
رد، حاشیه قیمت شکنی از  2، چنین فروش هایی امکان مقایسه درستی را فراهم نیاو

کشور صادرکننده1
ر به کشـور ثالث مربوط، مشـروط  بر  طریق سـنجش قیمت قابل مقایسـه محصول مشـابه به هنگام صدو
اینکه قیمت مزبور بیان گر باشد، یا در مقایسه با هزینه تولید در کشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولی برای 

هزینه های اداری، فروش و مخارج عمومی و همین طور سـود، مشـخص خواهد شـد.
1. 2. 2. فـروش محصـول مشـابه در بـازار داخلـی کشـور صادرکننـده یـا فـروش آن بـه کشـور ثالـث بـه قیمتـی 
کمتـر از هزینه هـای )ثابـت و متغیـر( تولیـد هـر واحـد به اضافـه هزینه هـای اداری، فـروش و عمومـی را 
یـان معمولـی تجـارت تلقـی نکـرد و بـه آن در  تنهـا در صورتـی می تـوان به واسـطه قیمـت آن، فـروش در جر
4 در 

که مقامات32 تشـخیص دهند چنین فروشـی ظرف مدت طوالنی3 تعیین ارزش عادی توجهی ننمود 
که تمام هزینه ها را در یک مدت معقول جبران  گرفته اسـت   و به قیمت هایی انجام 

4

مقادیری معتنابه5
کـه کمتـر از هزینه هـای هـر واحـد در زمـان فـروش هسـتند، بیـش از میانگیـن  گـر قیمت هایـی  نمی کنـد. ا
مـوزون هزینه هـای هـر واحـد در مـدت تحقیـق باشـند، چنین قیمت هایـی برای جبـران هزینه ها در یک 

مدت معقول، تلقی خواهد شـد. 
 بـر مبنـای سـوابقی کـه صادرکننـده یـا تولیدکننده مـورد تحقیق 

ً
1. 1. 2. 2. از لحـاظ بنـد 2، هزینه هـا معمـوال

نگهـداری می کننـد، محاسـبه خواهنـد شـد، مشـروط  بر اینکـه چنیـن سـوابقی مطابـق اصول حسـابداری 
عمومـًا پذیرفته شـده در کشـور صادرکننـده بـوده و هزینه هـای مربـوط بـه تولیـد و فـروش محصـول تحـت 
بررسی را به طور معقول منعکس سازند. مقامات، تمام مدارک موجود در مورد تخصیص واقعی هزینه ها، 
از جملـه مدارکـی را کـه صادرکننـده یا تولیدکننده در جریان تحقیق ارائه می دهند، بررسـی خواهند کرد، 
یژه در ارتباط با  مشـروط  بر اینکه در گذشـته چنین تخصیص هایی توسـط صادرکننده یا تولیدکننده به و

کافی جهت تشخیص  کشور صادرکننده، معمواًل در صورتی مقدار  2. مقدار فروش محصول مشابه به منظور مصرف در بازار داخلی 
کشور واردکننده عضو را  که این مقدار 5 درصد یا درصد بیشتری از فروش محصول مورد بررسی به  ارزش عادی آن تلقی خواهد شد 
تشکیل دهد، مشروط  بر اینکه درصد کمتر در صورتی قابل قبول باشد که مدارک نشان دهد فروش های داخلی با چنین درصد کمتری 

که رقابت مناسبی را به وجود آورد. کافی است 
قرار دارند،  که در رده باالی مناسبی  را به معنای مقاماتی  باید آن  که واژه »مقامات« در موافقت نامه حاضر به کار می رود،  3. وقتی 

کرد. تفسیر 
کمتر از شش ماه باشد. 4. مدت طوالنی معمواًل یک سال است اما در هیچ حال نباید 

کنند میانگین وزنی قیمت  که مقامات اثبات  کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام می گیرد  5. فروش به مبلغی 
گین وزنی هزینه هر واحد است یا اینکه مقدار فروش به  کمتر از میا فروش در معامالت مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، 

کمتر از هزینه های هر واحد، بیان گر حداقل 20 درصد معامالت مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی می باشد. قیمت 
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یجـی بدهـی مربوط و هزینه های سـرمایه ای و دیگـر هزینه های مربوط به  ک تدر ره هـای اسـتهال تعییـن دو
گسـترش فعالیـت صـورت گرفتـه باشـد. در مـورد اقالمـی از هزینـه که جنبـه تکراری ندارنـد و نفع آن ها در 
آینـده و یـا در تولیـد جـاری عایـد می شـود یـا در خصوص اوضاع و احوالـی که در آن هزینه های انجام شـده 
در مـدت تحقیـق تحت تأثیـر عملیـات راه اندازی قرار می گیرند، هزینه هـا به نحو مقتضی تعدیل خواهند 

6
شد، مگر اینکه قباًل در تخصیص هزینه به موجب این شق منعکس شده باشند.1

2. 2. 2. از لحـاظ بنـد 2، مبالـغ مربـوط بـه هزینه های اداری، فروش و مخارج عمومی و همین طور سـود، بر 
داده های واقعی مربوط به تولید و فروش در جریان معمولی تجارت محصول مشابه توسط صادرکننده 
یـا تولیدکننـده مـورد تحقیـق، مبتنـی خواهد بود. چنانچه نتوان بر این پایه مبالغ مزبور را تشـخیص داد، 

یر اسـتوار باشـد: تشـخیص این مبالغ می تواند بر یکی از مبانی ز
)1 ( مبالغ واقعی هزینه شده و مورد عمل صادرکننده یا تولیدکننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش 

کشـور مبدأ؛ کلی در بازار داخلی  گروه  محصوالت واقع در همان 
)2( میانگیـن مـوزون مبالـغ واقعـی هزینه شـده در مـورد عمـل دیگـر صادرکننـدگان یـا تولیدکننـدگان مـورد 

کشـور مبدأ؛ تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشـابه در بازار داخلی 
کـه بـرای سـود بدین ترتیـب تعییـن می گـردد از سـودی  )3( هـر روش معقـول دیگـر، مشـروط  بر اینکـه مبلغـی 
گـروه کلـی در بـازار  کـه سـایر صادرکننـدگان یـا تولیدکننـدگان از بابـت فـروش محصـوالت واقـع در همـان 

داخلی کشـور مبدأ به طور معمول کسـب می کنند، فراتر نرود.
کـه قیمـت  یـا چنیـن به نظـر مقامـات ذی ربـط برسـد  نـدارد  کـه قیمـت صادراتـی وجـود  2. در مـواردی   .3
صادراتـی به خاطـر وجـود شـرکت یـا ترتیبات جبرانی میان صادرکننده و واردکننده یا یک شـخص ثالث 
موثـق نیسـت، قیمـت صادراتـی را می تـوان قیمتـی فـرض کـرد که محصـوالت وارداتی بـه آن قیمت برای 
یـداری مسـتقل  گـر محصـوالت مزبـور بـه خر یـداری مسـتقل مجـددًا فروختـه می شـوند، یـا ا بـار اول بـه خر
کـه وارد می شـوند مجـددًا بـه فـروش نرسـند، قیمـت صادراتـی بـر  مجـددًا فروختـه نشـوند یـا در شـرایطی 

مبنـای معقولی اسـت که مقامـات مزبور تعیین می کنند.
گرفـت. ایـن  4. 2. میـان قیمـت صادراتـی و ارزش عـادی محصـول، مقایسـه ای منصفانـه صـورت خواهـد 
کارخانـه، و در خصـوص فروش هـای  یـل در   تحو

ً
مقایسـه براسـاس سـطحی واحـد از تجـارت، معمـوال

گر این  که به خاطر عملیات راه اندازی صورت می گیرد، منعکس کننده هزینه ها در پایان مدت راه اندازی خواهد بود یا ا 6. تعدیلی 
که مقامات می توانند آن ها را در جریان تحقیق به طور معقول در نظر  مدت بیش از مدت تحقیق به طول انجامد، آخرین هزینه هایی 

گرفت. گیرند، مبنا قرار خواهد 
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انجام شـده، حتی االمـکان نزدیـک بـه زمانـی واحـد، صـورت خواهـد گرفـت. در هـر مـورد تخفیف هایی، 
بـا توجـه بـه ماهیـت آن مـورد، به خاطر تفاوت هایی که بر قابلیت مقایسـه قیمت تأثیـر می گذارند، منظور 
خواهـد شـد. ایـن تفاوت هـا از جملـه عبارت انـد از تفـاوت در قیـود و شـرایط فـروش، مالیـات، سـطوح 
تجـارت، مقـدار، مشـخصات فیزیکـی و هـر گونـه تفاوت های دیگری که معلوم شـده بر قابلیت مقایسـه 
7 در مـوارد مذکـور در بنـد 3 نیـز بایـد تخفیف هایـی در مـورد هزینه هـا، از جملـه 

قیمـت تأثیـر می گذارنـد.1
رود محصـول و فـروش مجـدد آن پرداخـت می شـوند  کـه در فاصلـه و حقـوق و عـوارض و مالیات هایـی 
گـر در ایـن مـوارد قابلیـت مقایسـه قیمـت تحت تأثیـر  و همین طـور در مـورد منافـع حاصلـه منظـور گـردد. ا
کـه معـادل سـطح تجـارت قیمـت صادراتـی  گیـرد، مقامـات ارزش عـادی را در سـطحی از تجـارت  قـرار 
فرضـی باشـد، تعییـن یـا تخفیـف مقتضـی را به نحـو مقرر در این بنـد منظور خواهند کـرد. مقامات مزبور 
برای طرف های مورد بحث روشن خواهند ساخت که چه اطالعاتی برای تضمین مقایسه عادالنه الزم 

اسـت و مسـئولیت نامعقولی را برای اثبات برعهده آن ها نخواهند گذاشـت.
1. 4. 2. هنگامی که مقایسه طبق بند 4 مستلزم تبدیل پول باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز 
8 صـورت گیـرد، مشـروط  بر اینکـه وقتی فروش پول خارجی در بازارهای سـلف مسـتقیمًا 

یـخ فـروش2 در تار
گیرد. از نوسـانات  به فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشـد، نرخ ارز در سلف فروشـی مورد اسـتفاده قرار 
ز بـه صادرکننـدگان فرصـت  یـان تحقیـق حداقـل 60 رو نـرخ ارز صرف نظـر خواهـد شـد و مقامـات در جر
خواهنـد داد کـه قیمت هـای صادراتـی خـود را تعدیـل کننـد تـا منعکس کننـده تغییـرات مانـدگار نرخ ارز 

ره تحقیق باشـد. طی دو
2. 4. 2. بـا رعایـت مقـررات ناظـر بـر مقایسـه منصفانـه در بنـد 4، وجـود حاشـیه قیمت شـکنی طـی مرحلـه 
زنی قیمت تمـام مبادالت  زنـی ارزش عـادی بـا میانگیـن و  بـر مبنـای مقایسـه میانگیـن و

ً
بازرسـی معمـوال

صادراتـی قابل مقایسـه یـا از طریـق مقایسـه ارزش معمولـی و قیمت های صادراتی یـک معامله با معامله 
کـه میـان  یـی بـرای قیمت هـای صادراتـی بیابنـد  گـر مقامـات الگو ]دیگـر[ تشـخیص داده خواهـد شـد. ا
گر توضیح داده  ره های زمانی مختلف، اختالف چشـمگیری را نشـان دهد، و ا خریداران، مناطق یا دو
زنـی  زنـی بـا میانگیـن و کـه چـرا ایـن اختالف هـا را نمی تـوان بـا اسـتفاده از مقایسـه یـک میانگیـن و شـود 
]دیگر[ یا یک معامله یا معامله ]دیگر[ به نحو مقتضی منظور داشت، می توان ارزش عادی تعیین شده 

زنی را با قیمت یکایک معامالت صادراتی مقایسـه کرد. بـر مبنـای میانگیـن و

تی را  کرد تعدیال که برخی از عوامل فوق ممکن است در یکدیگر تداخل داشته باشند و مقامات تضمین خواهند  7. بدیهی است 
گرفته اند، دوباره صورت ندهند. که قباًل طبق این مقرره صورت 

کدامیک شرایط مهم  کتور، بسته به اینکه  یا فا یخ قرارداد، سفارش خرید، تأیید سفارش  یخ فروش همان تار 8. به طور معمول، تار
فروش را نشان دهد، خواهد بود.
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کشور  کشور واسطه به  کشور مبدأ وارد نمی شوند، بلکه از یک  که محصوالت مستقیمًا از  5. 2. در موردی 
واردکننـده عضـو صـادر می شـوند، قیمـت فـروش محصـوالت از کشـور صادرکننـده بـه کشـور واردکننده 
گر این  کشـور صادرکننده مقایسـه خواهد شـد. البته برای مثال ا  با قیمت قابل مقایسـه در 

ً
عضو معموال

محصـوالت صرفـًا از طریـق کشـور صادرکننده ]با جایگزینی وسـایل نقلیه[ منتقل )ترانس شـیپ( شـود 
کشور برای آن ها قیمت قابل مقایسه وجود نداشته باشد،  کشور صادرکننده تولید نشده یا در این  یا در 

رد. می توان مقایسـه ای با قیمت در کشـور مبدأ به عمل آو
که یکسـان، یعنی  6. 2. در سراسـر این موافقت نامه واژه »محصول مشـابه« به معنای محصولی خواهد بود 
مشـابه از تمـام جهـات یـا محصـول تحـت بررسـی باشـد، یـا در صـورت نبـود چنیـن محصولی، مشـابه با 
محصولی دیگر که گرچه از تمام جهات با آن شـباهت ندارد، اما مشـخصاتی بسـیار شـبیه مشخصات 

محصول تحت بررسـی داشته باشد.
رد. 7. 2. ایـن مـاده خدشـه ای بـه دومیـن مقرره متمـم بند 1 ماده 6 در ضمیمه 1 گات 1994 وارد نمی آو

ماده 3
تشخیص لطمه91

1. 3. تشـخیص لطمـه از لحـاظ مـاده 6 گات 1994 بـر مـدارک مثبـت مبتنـی بـوده و بررسـی عینی دو عامل 
یـر قیمـت بـر  یـر قیمـت )قیمت شکنی شـده( و اثـر واردات ز را شـامل می شـود: )الـف( حجـم واردات ز
قیمـت محصـوالت مشـابه در بـازار داخلـی و )ب( اثـر بعـدی واردات مزبـور بـر تولیدکننـدگان داخلـی 

تی. چنین محصوال
یـر قیمـت، مقامـات تحقیق کننـده بررسـی خواهنـد کـرد کـه آیا افزایشـی  2. 3. در خصـوص حجـم واردات ز
کشور واردکننده عضو  یر قیمت به صورت مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در  قابل توجه در واردات ز
یر قیمت بـر قیمت ها، مقامـات تحقیق کننده  بـه وجـود آمـده یـا نیامده اسـت. در خصوص اثـر واردات ز
یـر قیمـت در مقایسـه بـا قیمـت محصـوالت مشـابه  کـه آیـا قیمـت فـروش واردات ز کـرد  بررسـی خواهنـد 
در کشـور واردکننـده عضـو به نحـو چشـمگیری پایین تـر بـوده اسـت یـا نـه، یـا آیـا اثـر ایـن واردات به گونـه ای 
کـه در  کاهـش قیمت هـا بـه میـزان قابل توجـه یـا جلوگیـری از افزایـش چشـمگیر قیمت هـا،  دیگـر سـبب 

9. در موافقت نامه حاضر واژه »لطمه« به معنای لطمه مهم به یک صنعت داخلی، خطر ایراد لطمه مهم به یک صنعت داخلی یا 
تأخیر مهم در تأسیس چنین صنعتی خواهد بود، مگر اینکه به گونه ای دیگر مقرر شده باشد. همچنین این واژه طبق مقررات ماده 

حاضر تفسیر خواهد شد.
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غیر این  صـورت ممکـن بـود بـه وقـوع پیونـدد، شـده اسـت. نمی تـوان هیچ یک از ایـن عوامل یـا تعدادی از 
رد. آن ها را لزومًا رهنمودی قطعی به شـمار آو

3. 3. در مواردی که واردات محصولی از بیش از یک کشور همزمان موضوع تحقیقات ضد قیمت شکنی 
کننـد  یابـی  باشـد، مقامـات تحقیق کننـده تنهـا در صورتـی می تواننـد اثـرات چنیـن وارداتـی را یکجـا ارز
کشـور بیـش از حـد  کـه احـراز نماینـد )الـف( حاشـیه قیمت شـکنی موجـود در رابطـه بـا واردات از هـر 
یابی  قابل اغمـاض بـه مفهـوم بنـد 8 مـاده 5 بوده و حجم واردات از هر کشـور جزئی نمی باشـد و )ب( ارز
میـان  رقابـت  شـرایط  و  وارداتـی  محصـوالت  میـان  رقابـت  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  واردات  اثـرات  یکجـای 

محصوالت وارداتی و محصول مشـابه داخلی، مقتضی باشـد.
یابـی تمـام عوامـل و شـاخص های  یـر قیمـت بـر صنعـت داخلـی ذی ربـط، ارز 3. بررسـی اثـر واردات ز  .4
کاهـش بالفعـل و  یـر را شـامل خواهـد شـد:  اقتصـادی مربـوط مؤثـر بـر وضعیـت صنعـت از جملـه مـوارد ز
ری، بازگشـت سـرمایه، اسـتفاده از ظرفیـت، عوامـل مؤثـر  بالقـوه فـروش، سـود، تولیـد، سـهم بـازار، بهـره و
یـان نقدینگی،  بـر قیمت هـای داخلـی، میـزان حاشـیه قیمت شـکنی، اثرات منفـی بالفعل و بالقوه بر جر
موجـودی، اشـتغال، دسـتمزدها، رشـد، توانایـی افزایـش سـرمایه یـا سـرمایه گذاری. ایـن فهرسـت جامـع 

رد. نیسـت و نمی توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آن ها را لزومًا رهنمودی قطعی به شـمار آو
یر قیمت، به واسـطه اثرات قیمت شـکنی به نحو مقرر در بندهای 2  که واردات ز 5. 3. باید به اثبات برسـد 
ی میان 

ّ
و 4، سـبب ایـراد لطمـه به معنـای به کاررفته در موافقت نامه حاضر شـده اسـت. اثبـات رابطه عل

یـر قیمـت و لطمـه بـه صنعـت داخلـی، مبتنـی بـر بررسـی تمـام مـدارک مربـوط توسـط مقامـات  واردات ز
کـه  گونـه عوامـل شناخته شـده دیگـری را  یـر قیمـت، همچنیـن هـر  خواهـد بـود. مقامـات به جـز واردات ز
رده انـد، بررسـی خواهنـد کرد؛ لطمـات ناشـی از عوامل دیگر،  همزمـان بـه صنعـت مورد نظـر لطمـه وارد آو
کـه ممکـن اسـت در ایـن زمینـه مربـوط  یـر قیمـت نسـبت داده شـود. از جملـه عواملـی  نبایـد بـه واردات ز
کاهش  یر قیمت فروخته نشده اند،  که ز باشند ضمنًا عبارت اند از: حجم و قیمت آن بخش از واردات 
یه های محدودکننده تجـارت تولیدکنندگان خارجی و داخلی  تقاضـا یـا تغییـر در الگوهـای مصـرف، رو

ری صنعت داخلی. ری و عملکرد صادراتی و بهره و و رقابـت میـان آن ها، پیشـرفت های فنـاو
گانه تولید داخلی محصول مشابه را بر مبنای معیارهایی  6. 3. هنگامی که داده های موجود تشخیص جدا
یر قیمـت در رابطه با این  چـون فراینـد تولیـد، فـروش و نفـع تولیدکننـدگان امکان پذیر سـازد، اثـر واردات ز
گانه این تولید امکان پذیر نباشد،  گر تشخیص جدا یابی خواهد شد. ا تولید داخلی محصول مشابه ارز
تـی کـه محصـوالت  یـر قیمـت بـا بررسـی تولیـد در کوچک تریـن گـروه یـا دسـته از محصوال اثـرات واردات ز

یابی خواهد شـد. رد، ارز مشـابه را شـامل می شـود و در مورد آن می توان اطالعات الزم را فراهم آو
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7. 3. تشـخیص خطر ایراد لطمه مهم، بر واقعیات و نه صرفًا ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی خواهد 
بـود. تغییـر اوضـاع و احـوال کـه ممکـن اسـت وضعیتـی ایجـاد کنـد کـه در آن قیمت شـکنی سـبب ایـراد 
10 در تشـخیص وجـود خطـر ایـراد 

گـردد، بایـد قریب الوقـوع بـوده و به وضـوح پیش بینی شـده باشـد.1 لطمـه 
یر را در نظر گیرند: لطمـه مهـم، مقامـات بایـد از جمله عوامل ز

که نشان دهنده احتمال واردات اساسًا  یر قیمت به بازار داخلی  )1 ( نرخ قابل توجه افزایش جریان واردات ز
بیشـتر آن محصول باشد؛

کـه  )2( افزایـش کافـی و به سـادگی قابـل اسـتفاده یـا افزایـش اساسـی و قریب الوقـوع در ظرفیـت صادرکننـده 
کشـور واردکننـده عضـو باشـد، بـا  یـر قیمـت اساسـًا بیشـتری بـه بـازار  نشـان دهنده احتمـال صـادرات ز

در نظرگرفتـن وجـود بازارهـای صادراتـی دیگر برای جذب هر گونه صادرات اضافی؛
)3( آیـا واردات بـه قیمت هایـی وارد می شـود کـه دارای اثـر کاهش دهنده یا رکـودی قابل توجه بر قیمت های 

 تقاضا برای واردات بیشـتر را افزایش می دهد؛ و
ً
داخلی می باشـد و احتماال

)4( موجـودی محصول موضوع تحقیق.
هیچ یـک از ایـن عوامـل فی نفسـه لزومـًا نمی توانـد رهنمـود قطعـی به شـمار آیـد، بلکـه مجمـوع عوامـل مـورد 
یر قیمت قریب الوقوع است و در صورت عدم  که افزایش صادرات ز بررسی باید به این نتیجه بینجامد 

اتخاذ اقدام حمایتی، لطمه ای مهم وارد خواهد شـد.
یر قیمت وجود دارد، تقاضای اقدامات ضد قیمت شکنی  8. 3. در مواردی که خطر ایراد لطمه بر اثر واردات ز

گرفته خواهد شـد. یژه ای بررسـی و در خصوص آن تصمیم  با دقت و

ماده 4
تعریف صنعت داخلی

1. 4. از لحـاظ موافقت نامـه حاضـر واژه »صنعـت داخلـی« بـا ارجـاع بـه تولیدکننـدگان داخلـی محصـوالت 
کـه مجمـوع تولیـد محصوالت شـان سـهم عمـده ای از کل  مشـابه به عنـوان یـک کل یـا دسـته ای از آن هـا 

یر تشـکیل می دهند، تعریف خواهد شـد: تولید داخلی آن محصوالت را، جز در موارد ز

که در  که دلیل قانع کننده ای برای قبول این امر وجود داشته باشد  که فقط به این مورد محدود نمی شود، این است  10. یک مثال 
گرفت. آینده ای نزدیک واردات اساسًا بیشتر آن محصول به زیر قیمت صورت خواهد 
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)1(  هنگامی که تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط11 بوده، یا خود، واردکنندگان محصول 
یر قیمت ]واردشده[ ادعایی هستند، صنعت را می توان با توجه به بقیه تولیدکنندگان تعریف کرد؛ ز

)2( در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی ممکـن اسـت قلمـروی یـک عضـو در ارتبـاط بـا تولیـد مـورد بحـث بـه دو 
گانـه تلقی  یـا چنـد بـازار رقابتـی تقسـیم گـردد و تولیدکننـدگان فعـال در هـر بـازار را به عنـوان صنعتـی جدا
نمـود، مشـروط  بر اینکـه )الـف( تولیدکننـدگان فعـال در چنیـن بـازار تمـام یـا تقریبـًا همـه تولیـد محصـول 
یـادی توسـط تولیدکننـدگان  مـورد بحـث را در آن بـازار بفروشـند، و )ب( تقاضـا در ایـن بـازار در حـد ز
محصـول مـورد بحـث در سـایر نقـاط ایـن قلمـرو تـدارک نشـود. در چنیـن اوضـاع  و  احوالـی می تـوان وجود 
کل صنعـت داخلـی لطمـه ندیـده باشـد، مشـروط  بر  گـر سـهم عمـده ای از  لطمـه را تشـخیص داد حتـی ا
یر قیمت به  یـر قیمـت در ایـن بازار منفک وجود داشـته باشـد و به عـالوه، واردات ز اینکـه تمرکـز واردات ز

رده باشـد. تولیدکننـدگان تمـام یـا تقریبـًا همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آو
کـه صنعـت داخلـی بـا ارجـاع بـه تولیدکننـدگان در منطقـه ای معیـن، یعنـی بـازاری از نـوع  2. 4. هنگامـی 
مذکور در شق 2 از ماده 1 تعریف شده باشد، عوارض ضد قیمت شکنی تنها به آن دسته از محصوالت 
گر قانون  مـورد بحـث تعلـق 12 خواهـد گرفـت کـه جهـت مصرف نهایی بـه این منطقه فرسـتاده شـده اند. ا
اساسـی کشـور واردکننده عضو اجازه وضع عوارض ضد قیمت شـکنی را بر چنین مبنایی ندهد، کشـور 
واردکننـده عضـو تنهـا در صورتـی می توانـد بدون هیچ گونـه محدودیتی عوارض ضد قیمت شـکنی وضع 
یـر قیمت به منطقه مربوط را متوقف  کـه )الـف( به صادرکنندگان فرصت داده شـود که صادرات ز کنـد 
سـازند یـا در غیر این  صـورت تضمیناتـی طبـق ماده 8 بدهند و تضمینات مناسـب در این خصوص فورًا 
کـه  سـپرده نشـده باشـد، و )ب( ایـن عـوارض را نتـوان تنهـا در مـورد محصـوالت تولیدکننـدگان خاصـی 

منطقـه مـورد بحث را تدارک می کنند، وضع کرد.
3. 4. در مـواردی کـه دو یـا چنـد کشـور، طبـق مقـررات شـق )الـف( از بنـد 8 مـاده 24 گات 1994 بـه چنان 
سـطحی از ادغـام دسـت یابنـد کـه خصوصیـات بازار واحـد و متحدی را پیدا کنند، صنعت در سراسـر 

منطقـه موضـوع ادغـام به معنـای صنعت داخلی مذکور در بند 1 خواهد بود.
4. 4. مقـررات بنـد 6 مـاده 3، در مـورد این ماده قابل اعمال خواهد بود.

11. از لحاظ این بند تنها در صورتی تولیدکنندگان یا صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط خواهند بود که )الف( یکی از آن ها دیگری 
کند،  کنترل  کنترل خود داشته باشد، )ب( شخص ثالثی هر دو را به طور مستقیم یا غیرمستقیم  را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 
)ج( آن ها با همدیگر شخص ثالثی ر ابه طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل خود داشته باشند، مشروط  بر اینکه زمینه هایی برای این 
باور یا گمان وجود داشته باشد که اثر این رابطه چنان است که سبب می شود تولیدکننده ذی ربط به گونه ای متفاوت از تولیدکنندگان 
که اولی از لحاظ  کرد یک شخص، دیگری را تحت کنترل خود دارد  کند. از لحاظ این بند هنگامی می توان قبول  فاقد ارتباط رفتار 

که به دیگری دستور بدهد یا ممنوعیت هایی را برای او به وجود آورد. قانونی یا عماًل در موقعیتی قرار داشته باشد 
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ماده 5
تشریفات آغاز و تحقیق بعدی

گونه قیمت شکنی ادعایی  1. 5. جز در موارد مذکور در بند 6، تحقیق برای تشخیص وجود، میزان و اثر هر 
کتبی صنعت داخلی یا از جانب آن آغاز خواهد شـد. به درخواسـت 

2. 5. درخواست مذکور در بند 1 شامل مدارکی در مورد )الف( قیمت شکنی و )ب( لطمه به مفهوم ماده 
یر قیمت  ـی میان واردات ز

ّ
6 گات 1994 آنگونـه کـه در ایـن موافقت نامـه تفسـیر شـده و )ج( رابطه ای عل

و لطمه ادعایی خواهد بود. صرف ادعا بدون اینکه طبق مدارک مربوط اثبات شـده باشـد نمی تواند از 
که به طور  گردد. درخواسـت مزبور شـامل چنان اطالعاتی خواهد بود  کافی تلقی  لحاظ شـرایط این بند 

یر در اختیار متقاضی قرار دارد: معقـول در خصـوص مـوارد ز
)1 ( مشخصات متقاضی و توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی. 
کتبـی از جانـب صنعـت داخلـی به عمـل می آیـد، در ایـن درخواسـت بایـد  کـه درخواسـت  در مـواردی 
داخلـی  تولیدکننـدگان  همـه  از  متشـکل  فهرسـتی  طـی  شـده  درخواسـت  آن  جانـب  از  کـه  صنعتـی 
شناخته شده محصول مشابه )با اتحادیه های تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه(، مشخص گردد 
و حتی االمـکان در مـورد حجـم و ارزش تولید داخلی محصول مشـابه مذکور توسـط ایـن تولیدکنندگان، 

توضیح داده شود؛
یر قیمت ]واردشـده[ ادعایی، اسـم کشـور یا کشـورهای صادرکننده  )2( توضیـح کامـل در مـورد محصـول ز
یـا مبـدأ مـورد بحـث، مشـخصات هریـک از صادرکننـدگان یـا تولیدکننـدگان خارجـی شناخته شـده و 

فهرسـتی از اشـخاص شناخته شـده که محصول مورد بحث را وارد می کنند؛
)3( اطالعاتـی در مـورد قیمت هـای فـروش محصـول مـورد بحـث بـه منظـور مصـرف در بازارهـای داخلـی 
کشـورهای مبـدأ یـا صادرکننـده )یـا در صـورت اقتضـا، اطالعاتـی در مـورد قیمت هـای فـروش  کشـور یـا 
محصـول از کشـور یـا کشـورهای مبـدأ یـا صادرکننـده بـه کشـور یـا کشـورهای ثالـث یا اطالعاتـی در مورد 
ارزش فرضـی محصـول( و اطالعاتـی در مـورد قیمت هـای صادراتـی یـا در صـورت اقتضـا، اطالعاتـی در 
کشور  که محصول برای بار اول به آن قیمت ها به خریداری مستقل در قلمروی  خصوص قیمت هایی 

واردکننده عضو مجددًا فروخته می شـود؛
بـر قیمت هـای  واردات  ایـن  اثـر  ادعایـی،  یـر قیمـت  ز واردات  رونـد حجـم  تعییـن  مـورد  )4( اطالعاتـی در 
محصـول مشـابه در بـازار داخلـی و اثـر بعـدی این واردات بر صنعت داخلـی ذی ربط، آنگونه که عوامل و 
شـاخص های مربوط مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی، همانند عوامل و شـاخص های فهرست شـده در 

بندهای 2 و 4 ماده 3 نشـان می دهند.
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کرد تا تشخیص دهند  کفایت مدارک ارائه شده در درخواست را بررسی خواهند  3. 5. مقامات صحت و 
آیـا مـدارک کافی بـرای توجیه آغاز تحقیق وجود دارد یا ندارد.

کـه مقامـات بـر مبنـای بررسـی میـزان حمایـت یـا  4. 5. تحقیـق در صورتـی طبـق بنـد 1 آغـاز خواهـد شـد 
13 توسـط تولیدکننـدگان داخلـی محصـول مشـابه، تشـخیص داده 

مخالفـت بـا درخواسـت به عمل آمـده1
14 درخواسـت 

گرفتـه اسـت.2 کـه درخواسـت مزبـور توسـط صنعـت داخلـی یـا از جانـب آن انجـام  باشـند 
کـه مـورد حمایـت آن  به عمل آمـده در صورتـی »توسـط یـا از جانـب صنعـت داخلـی« تلقـی خواهـد شـد 
دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از 50 درصد کل تولید محصول مشابه 
کـه حمایـت یـا مخالفـت خـود را بـا درخواسـت ابـراز داشـته  تولیدشـده در آن بخـش از صنعـت داخلـی 
اسـت، تشـکیل دهـد. البتـه، وقتـی آن دسـته از تولیدکننـدگان داخلـی کـه از درخواسـت مزبـور صراحتـًا 
کل تولیـد محصـول مشـابه تولیدشـده در صنعـت داخلـی را در  کمتـر از 25 درصـد  حمایـت می کننـد 

اختیار داشـته باشـند، هیچ گونه تحقیقی آغاز نخواهد شـد.
کـرد، مگـر اینکـه تصمیمـی در  5. 5. مقامـات از علنی کـردن درخواسـت آغـاز تحقیـق خـودداری خواهنـد 
کاماًل مستند و قبل  یافت درخواست  خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. البته مقامات پس از در

کشـور صادرکننده عضو ذی ربط را مطلع خواهند سـاخت. از آغاز تحقیق، حکومت 
یافت درخواسـت  6. 5. چنانچـه در اوضـاع و احـوال خـاص، مقامـات ذی ربـط تصمیم بگیرند که بدون در
کنند، در صورتی  کتبی از یک صنعت داخلی یا از جانب آن برای آغاز تحقیق، چنین تحقیقی را آغاز 
ی، به نحو موصوف 

ّ
دست به اقدام خواهند زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی، لطمه و رابطه عل

در بند 2، برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشـته باشـند.
7. 5. مدارک موجود در مورد قیمت شکنی و لطمه همزمان )الف( در تصمیم مربوط به این امر که آیا تحقیق 
یخـی اسـت کـه  آغـاز بشـود یـا نشـود، و )ب( پـس از آن، در جریـان تحقیـق کـه آغـاز آن حداکثـر از اولیـن تار
اقدامـات موقتـی طبـق مقـررات موافقت نامـه حاضـر ممکـن اسـت بـه اجـرا درآینـد، بررسـی خواهنـد شـد.
8. 5. به محض اینکه مقامات ذی ربط قانع شوند که برای توجیه اقدام مدارک کافی در مورد قیمت شکنی 
کـرده و تحقیـق را فـورًا متوقـف  یـا لطمـه وارده وجـود نـدارد، درخواسـت به عمل آمـده طبـق بنـد 1 را رد 
یر  خواهنـد سـاخت. در مـواردی کـه مقامـات تشـخیص دهند حاشـیه قیمت شـکنی یا حجـم واردات ز

فنون  از  استفاده  با  می توانند  مقامات  شود،  شامل  را  تولیدکنندگان  از  یادی  ز شمار  استثنائًا  که  کنده ای  پرا صنایع  مورد  در   .13
نمونه گیری آماری معتبر، وجود حمایت یا مخالفت را تشخیص دهند.

کارکنان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا نمایندگان این  کشورهای عضو،  ی برخی از  که در قلمرو گاهی دارند  14. اعضا آ
کارکنان می توانند طبق بند 1 درخواست تحقیق نمایند یا از چنین درخواستی حمایت به عمل آورند.
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قیمـت بالقـوه یـا بالفعـل در حـد قابل اغمـاض اسـت یا لطمه وارده جزئی می باشـد، تحقیـق فورًا متوقف 
کـه برحسـب درصـد قیمـت صـادرات  کمتـر از 2 درصـد باشـد  گـر حاشـیه قیمت شـکنی  خواهـد شـد. ا
 
ً
یر قیمت معموال تعیین می گردد، حاشـیه مزبور در حد قابل اغماض تلقی خواهد شـد. حجم واردات ز
یر قیمت از کشوری خاص کمتر از 3  در صورتی جزئی تلقی خواهد شد که معلوم گردد حجم واردات ز
کمتر  که منفردًا  کشورهایی  کشور واردکننده عضو است، مگر اینکه  درصد واردات محصول مشابه در 
از 3  درصـد واردات محصـول مشـابه در کشـور واردکننـده عضـو را در اختیـار دارنـد، مجموعـًا بیـش از 7 

درصد واردات محصول مشـابه در کشـور واردکننده عضو را در اختیار داشـته باشـند.
کاال از گمرک نخواهد شـد. 9. 5. اقدام ضد قیمت شـکنی مانع از انجام تشـریفات ترخیص 

کثـر طـی 18 ماه پس از آغـاز به اتمام  10. 5. تحقیـق، جـز در اوضـاع و احـوال خـاص، ظـرف یـک سـال و حدا
خواهد رسید.

ماده 6
مدارک

1. 6. بـه تمـام طرف هـای ذی نفـع در تحقیـق ضد قیمت شـکنی، در مـورد اطالعاتـی که مقامـات الزم دارند 
یـادی داده خواهـد شـد کـه تمـام مدارکـی را کـه در زمینـه تحقیـق مـورد بحث  اطـالع و بـه آن هـا فرصـت ز

مرتبـط تلقـی می کنند، کتبًا ارائه نمایند.
یافت کننده پرسش نامه ای مورد استفاده در تحقیق  1. 1. 6. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی در
15 به هر درخواسـتی برای تمدید 

ز فرصت داده خواهد شـد.1 ضد قیمت شـکنی برای پاسـخ حداقل 30 رو
زه، توجـه مقتضـی مبـذول خواهـد شـد و چنانچـه دالیـل ]الزم[ وجـود داشـته باشـد، در  ایـن مهلـت 30 رو

صـورت امـکان این تمدید صورت خواهد گرفت.
2. 1. 6. مدارکـی کـه هـر طـرف ذی نفـع کتبـًا ارائـه می کند، بـا رعایت الزام به حفظ اطالعـات محرمانه، فورًا 

در اختیـار دیگـر طرف هـای ذی نفع درگیـر در تحقیق قرار خواهند گرفت.
کتبـی واصلـه طبـق بنـد 1 مـاده 5 را بـه  کامـل درخواسـتی  3. 1. 6. مقامـات به محـض آغـاز تحقیـق، متـن 
کـرد و بـه مجـرد  کشـور صادرکننـده عضـو ارائـه خواهنـد  شناخته شـده و بـه مقامـات   16

صادرکننـدگان2

که بدین منظور، یک  یافت پرسش نامه محاسبه خواهد شد  یخ در کلی، این مهلت برای صادرکنندگان از تار 15. به عنوان قاعده ای 
گردید: مدعی علیه یا نمایندگی دیپلماتیک  یافت شده تلقی خواهد  یخ ارسال آن برای اشخاص زیر، پرسش نامه در هفته پس از تار

ی صادرکننده. گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی تجارت، نماینده رسمی قلمرو ی  کشور صادرکننده عضو، یا در مورد قلمرو
کامل درخواست باید به جای آن ها تنها به مقامات  یاد باشد، متن  گر شمار صادرکنندگان درگیر به نحوه ویژه ای ز 16. بدیهی است ا

گردد. کشور صادرکننده عضو یا اتحادیه تجاری مربوط ارائه 
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درخواسـت، آن را در اختیـار دیگـر طرف هـای ذی نفـع درگیـر قـرار خواهنـد داد. در مـورد الـزام بـه حفـظ 
اطالعـات محرمانـه، به نحـو مقرر در بند 5، توجه مقتضی مبذول خواهد شـد.

کامـل بـرای دفـاع از  یـان تحقیـق ضد قیمت شـکنی تمـام طرف هـای ذی نفـع فرصـت  2. 6. در سراسـر جر
تمـام طرف هـای  بـرای  بـه مجـرد درخواسـت،  مقامـات  بدین منظـور،  را خواهنـد داشـت.  منافـع خـود 
کـه منافعـی مغایـر آن هـا دارنـد، جهـت  ذی نفـع ایـن فرصـت را فراهـم خواهنـد سـاخت تـا بـا طرف هایـی 
ل های  یی مالقـات کننـد، به گونـه ای که نقطه نظرهای مخالف بتوانند مطرح گردند و اسـتدال پاسـخگو
متقابـل ارائـه شـوند. در اعطـای چنیـن فرصتـی باید لـزوم حفظ جنبه محرمانه موضـوع و راحتی طرف ها 
گرفتـه شـود. هیـچ الزامـی بـرای هیچ یـک از طرف هـا بـرای حضـور در جلسـه وجـود نـدارد و عـدم  در نظـر 
رد. طرف های ذی نفع همچنین حق دارند، در مقام  حضور به وضعیت آن طرف خدشه ای وارد نمی آو

دفاع، اطالعات دیگری را به طور شـفاهی ارائه دهند.
که بعدًا  گرفت  تا جایی در نظر خواهند  تنها  را  بند 2  ارائه شده طبق  6. مقامات، اطالعات شفاهی   .3

گیرد. کتبی تسلیم شود و به نحو مقرر در شق 2 از بند 1 در اختیار دیگر طرف های ذی نفع قرار  به طور 
4. 6. مقامـات در هـر زمـان ممکـن فرصت هـای به موقعی را در اختیار تمام طرف های ذی نفع قرار خواهند 
کـه بـه مطرح سـاختن مسائل شـان مربـوط می گردنـد و به نحـو موصـوف در بنـد 5  داد تـا تمـام اطالعاتـی را 
محرمانه نیسـتند و مقامات در تحقیق ضد قیمت شـکنی از آن ها اسـتفاده می کنند، مالحظه کرده و بر 

مبنـای این اطالعـات توضیحاتی تهیه نمایند.
کـه ماهیتـًا محرمانـه باشـد )بـرای مثـال،  گونـه اطالعاتـی  5. 6. مقامـات بـه مجـرد اقامـه دلیـل موجـه، هـر 
بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا اثر سوء قابل توجهی 
بر ارائه کننده اطالعات یا شخصی که اطالعات از وی کسب شده، داشته باشد( یا توسط طرف های 
کـرد. ایـن اطالعـات بـدون  یـک تحقیـق به صورتـی محرمانـه ارائه شـده باشـد را، محرمانـه تلقـی خواهنـد 

17
اجازه مخصوص طرفی که آن را تسـلیم می دارد، افشـا نخواهد شـد.1

کـه خالصـه ای  1. 5. 6. مقامـات از طرف هـای ذی نفـع ارائه کننـده اطالعـات محرمانـه خواهنـد خواسـت 
غیرمحرمانه از آن اطالعات ارائه دهند. این خالصه ها به قدر کافی همراه با جزئیات خواهند بود تا بتوان 
درک معقولی در مورد ماهیت اطالعاتی که به طور محرمانه تسلیم شده است، داشت. در اوضاع و احوال 
اسـتثنایی، ایـن طرف هـا ممکـن اسـت متذکـر شـوند کـه اطالعـات مزبـور قابـل خالصه کردن نیسـتند. در 

چنین اوضاع و احوال استثنایی باید توضیح داده شود که چرا خالصه کردن امکان پذیر نیست.

کشورهای عضو افشای ]اطالعات محرمانه[ مستلزم رعایت ترتیبات حفاظتی دقیقًا  ی برخی  که در قلمرو گاهی دارند  17. اعضا آ
تعیین شده ای است.
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یابند که درخواست برای حفظ جنبه محرمانه ]اطالعات[ را نمی توان اجابت کرد  گر مقامات در 2. 5. 6. ا
و چنانچه عرضه کننده اطالعات تمایلی به علنی شدن آن ها یا اجازه انتشار آن ها به صورت عمومی یا 
کنند، مگر اینکه از  به شکل خالصه نداشته باشد، مقامات می توانند از چنین اطالعاتی چشم پوشی 

 18
طریـق منابـع مقتضـی بتوان آن ها را قانع سـاخت که اطالعات مزبور موثق اند.1

یـان تحقیـق باید در مورد صحت  6. 6. به جـز در اوضـاع و احـوال پیش بینی شـده در بنـد 8، مقامـات در جر
گرفته اند، قانع شـوند. اطالعاتی که طرف های ذی نفع عرضه داشـته و مبنای یافته های شـان قرار 

7. 6. مقامـات بـه منظـور بررسـی اطالعـات ارائه شـده یـا کسـب جزئیات بیشـتر، در صورت لـزوم می توانند 
تحقیقاتی را در قلمروی سایر کشورهای عضو انجام دهند، مشروط بر اینکه موافقت بنگاه های ذی ربط 
را کسـب کننـد و بـه نماینـدگان حکومـت کشـور عضـو مـورد بحـث اطـالع دهند و این حکومت نسـبت 
یه هـای موصـوف در ضمیمه 1 ناظـر بر تحقیقات انجام شـده  بـه تحقیـق مزبـور اعتـراض نکـرده باشـد. رو
در قلمـروی سـایر کشـورهای عضـو خواهنـد بـود. مقامـات بـا رعایـت الزام بـه حفظ اطالعـات محرمانه، 
نتایـج هریـک از ایـن تحقیقـات را در اختیـار بنگاه هایـی کـه بـه آن هـا مربـوط می شـود قـرار خواهند داد یا 
رد و همین طـور می توانند این نتایج  امـکان افشـای آن را طبـق بنـد 9 بـرای ایـن بنگاه ها فراهـم خواهند آو

را در اختیـار متقاضیـان قرار دهند.
کنـد یـا  ری جلوگیـری  کـه هریـک از طرف هـای ذی نفـع از دسترسـی به اطالعـات ضـرو 8. 6. در مـواردی 
به گونـه ای دیگـر، ایـن اطالعـات را ظـرف مدتـی معقـول ارائـه نکنـد یـا به نحـو چشـمگیری مانـع تحقیـق 
گـردد، تشـخیص مقدماتـی و نهایـی، اعـم از مثبـت یـا منفـی، می توانـد بـر مبنـای واقعیـات در دسـترس 

انجام پذیرد. در اجرای این بند، مقررات ضمیمه 2 رعایت خواهد شـد.
گیرد، آن دسـته از واقعیات اساسـی تحت بررسـی را  9. 6. مقامات قبل از اینکه تشـخیص نهایی صورت 
کـه مبنـای تصمیم گیـری در خصـوص اعمـال اقدامات قطعی اسـت، به اطالع تمـام طرف های ذی نفع 
خواهنـد رسـاند. افشـای چنیـن مطالبـی بایـد در زمانـی به عمـل آید کـه طرف ها فرصت کافـی برای دفاع 

از منافع خود را داشـته باشند.
هـر  بـرای  را  تحقیـق  موضـوع  محصـول  قیمت شـکنی  حاشـیه  هـر  مقامـات  قاعـده،  یـک  به عنـوان   .6  .10
صادرکننـدگان،  شـمار  کـه  مـواردی  در  کـرد.  خواهنـد  مشـخص  ذی ربـط  تولیدکننـده  یـا  صادرکننـده 
کـه چنیـن تشـخیصی را  یـاد باشـد  تولیدکننـدگان، واردکننـدگان یـا انـواع محصـوالت موردنظـر چنـان ز
غیرممکـن سـازد، مقامـات می تواننـد یـا بـا اسـتفاده از نمونه هایـی که از لحـاظ آماری معتبرنـد، بر مبنای 

که درخواست برای حفظ جنبه محرمانه ]اطالعات[ نباید دلخواهانه رد شود. 18. اعضا موافقت می کنند 
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اطالعـات در دسـترس بـه هنـگام انتخـاب، بررسـی خـود را بـه تعـدادی منطقـی از طرف هـای ذی نفـع یـا 
که به طور معقول قابل تحقیق  محصوالت، و یا به بیشـترین درصد حجم صادرات از کشـور مورد بحث 

است، محدود سازند.
کـه از میـان صادرکننـدگان، تولیدکننـدگان، واردکننـدگان یـا انـواع محصـوالت طبـق  1. 10. 6. هـر انتخابـی 
ایـن بنـد به عمـل می آیـد، ترجیحـًا بـا مشـورت و موافقـت صادرکننـدگان، تولیدکنندگان یـا واردکنندگان 

ذی ربط خواهد بود.
کـه مقامـات بررسـی خـود را به نحـو مقـرر در ایـن بنـد محـدود سـاخته اند، بـا وجـود ایـن  2. 10. 6. در مـواردی 
که بدوًا انتخاب نشده و  هریک از حاشیه های قیمت شکنی را برای هر صادرکننده و یا تولیدکننده ای 
ری را به موقع جهت بررسی در جریان تحقیق ارائه می کند، مشخص خواهند ساخت،  اطالعات ضرو
که بررسـی های مورد به مورد بار شـاق  یاد باشـد  مگر اینکه شـمار صادرکنندگان یا تولیدکنندگان چنان ز
گـردد. از پاسـخ های داوطلبانـه،  گـذارد و مانـع از خاتمـه به موقـع تحقیـق  غیرالزمـی را بـر دوش مقامـات 

ممانعـت به عمل نخواهد آمد.
11. 6. از لحاظ موافقت نامه حاضر، »طرف های ذی نفع« شـامل:

) 1( یک صادرکننده یا تولیدکننده خارجی یا واردکننده محصول موضوع تحقیق یا یک اتحادیه تجاری یا 
کثریت اعضای آن تولیدکننده، صادرکننده یا واردکننده چنین محصولی هستند؛ بازرگانی است که ا

کشـور صادرکننده عضو؛ و )2( حکومت 
)3( یـک تولیدکننـده محصـول مشـابه کشـور واردکننـده عضـو یـا یک اتحادیـه تجاری و بازرگانی اسـت که 

کثریت اعضای آن تولیدکننده این محصول مشـابه در قلمروی کشـور واردکننده عضو هسـتند. ا
که به طرف های داخلی یا خارجی غیر از اعضای مذکور در فوق  این فهرسـت مانع اعضا نخواهد شـد 

گردند. که به عنوان طرف های ذی نفع محسـوب  اجازه دهند 
12. 6. در مـواردی کـه محصـول موضـوع تحقیـق عمومًا در سـطح خرده فروشـی عرضه می شـود، مقامات به 
اسـتفاده کنندگان صنعتـی محصـول مزبـور و سـازمان های نماینـده مصرف کننـده فرصـت خواهنـد داد 

ی میان آن ها را ارائه کنند.
ّ
کـه اطالعـات مربـوط بـه تحقیق پیرامون قیمت شـکنی، لطمـه و رابطه عل

یـژه شـرکت های کوچـک، در عرضـه اطالعـات  کـه طرف هـای ذی نفـع، به و 13. 6. مقامـات بـه مشـکالتی 
درخواسـتی بـا آن هـا مواجـه بوده انـد، توجـه مقتضـی مبـذول خواهنـد داشـت و هـر گونـه کمـک ممکـن را 

رد. به عمل خواهند آو
یه هـای مقـرر در فـوق آن نیسـت کـه مانـع مقامـات یک عضو از اقدام سـریع در خصوص  14. 6. هـدف از رو
آغـاز تحقیـق، رسـیدن بـه تشـخیص نهایـی یـا مقدماتی، اعـم از مثبت یا منفی، و یـا مانع آن ها از اعمال 

اقداماتـی موقتـی یـا نهایی طبق مقـررات مربوط در موافقت نامه حاضر گردد.
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ماده 7
اقدامات موقتی )تأمینی(

1. 7. اقدامـات موقتـی را تنهـا در صورتـی می توان اجرا کرد که:
بـه  و  گردیـده  صـادر  بدین منظـور  عمومـی  اطالعیـه ای  شـده،  آغـاز   5 مـاده  مقـررات  طبـق  تحقیقـی   )1(

طرف های ذی نفع فرصت کافی برای تسـلیم اطالعات و اظهار نظر داده شـده باشـد؛
)2( تشـخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شـکنی و لطمه بعدی آن بر یک صنعت داخلی داده 

شده باشد؛
یـان تحقیق چنین اقداماتی  )3( مقامـات ذی ربـط تشـخیص دهنـد کـه برای جلوگیری از ایراد لطمه در جر

ری هستند. ضرو
یـا  نقـدی  سـپرده  از  اعـم  ــــ  وثیقـه  ترجیحـًا  یـا  موقتـی  عـوارض  قالـب  در  می توانـد  موقتـی  اقدامـات   .7  .2
کثر تا حاشـیه  رده شـده برای عوارض ضد قیمت شـکنی، و حدا تضمین نامه ـــ معادل عوارض موقتًا برآو
اسـت،  مناسـبی  موقتـی  اقـدام  یابـی، خـود  ارز از  باشـد. خـودداری  رده شـده،  برآو موقتـًا  قیمت شـکنی 
ردشـده بـرای عـوارض ضد قیمت شـکنی مشخص شـده  مشـروط  بر اینکـه عـوارض معمولـی و مبلـغ برآو
کـه در مـورد سـایر اقدامـات  یابـی مشـمول همـان شـرایطی باشـد  کـه خـودداری از ارز باشـد، و تـا زمانـی 

موقتی وجود دارد.
یخ آغاز تحقیق اجرا نخواهند شـد. ز پـس از تار 3. 7. اقداماتـی موقتـی زودتـر از 60 رو

ز نخواهد کرد و یا  4. 7. اجـرای اقدامـات موقتـی حتی االمـکان بـرای مدت کوتاهی بوده و از چهار ماه تجاو
که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر  بنا به تصمیم مقامات ذی ربط و درخواست صادرکنندگانی 
که مقامات در جریان تحقیق بررسی نمایند  کثر شش ماه خواهد بود. هنگامی  را در اختیار دارند، حدا
کند،  کفایت  کمتر از حاشـیه قیمت شـکنی، می تواند برای برطرف کردن لطمه واردشـده  که آیا عوارض 

مدت های مذکور به ترتیب ممکن اسـت شـش و نه ماه باشـد. 
5. 7. در اجرای اقدامات موقتی، مقررات مربوط در ماده 9. رعایت خواهد شـد.

ماده 8
تعهدات مربوط به قیمت

یافـت تعهـدات داوطلبانـه رضایت بخـش از هـر صادرکننـده در خصـوص تجدید نظـر در  1. 8. بـه مجـرد در
کـه مقامات  یـر قیمت، به گونه ای  قیمت هایـش یـا متوقف سـاختن صـادرات بـه مناطـق مـورد بحث به ز
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19 بدون اجرای اقدامات 
یانبار قیمت شکنی رفع شده است، رسیدگی ممکن است1 قانع شوند که آثار ز

موقتی یا وضع حقوق و عوارض ضد قیمت شکنی به حالت تعلیق درآید یا پایان پذیرد. افزایش قیمت 
بـه موجـب ایـن تعهـدات بیشـتر از حـد الزم بـرای رفـع حاشـیه قیمت شـکنی نخواهـد بـود. چنانچـه ایـن 
افزایـش قیمـت جهـت برطرف کـردن لطمه واردشـده بـه صنعت داخلی کفایت کند، مطلوب اسـت که 

این افزایش کمتر از حاشـیه قیمت شـکنی باشد.
2. 8. تعهـدات مربـوط بـه قیمـت از صادرکننـدگان درخواسـت یا پذیرفته نخواهد شـد، مگـر اینکه مقامات 
کشور واردکننده عضو، تشخیص مقدماتی مثبتی در مورد قیمت شکنی و لطمه ناشی از آن داده باشند.
یاد صادرکنندگان  یابند که قبول تعهدات پیشنهادی برای مثال به دلیل شمار بسیار ز گر مقامات در 3. 8. ا
بالفعـل یـا بالقـوه یـا بـه دالیـل دیگـر از جملـه به دلیـل سیاسـت عمومـی غیرعملـی اسـت، الزامـی بـه قبـول 
آن ها ندارند. در این صورت و چنانچه عملی باشـد، مقامات دالیلی را که سـبب شـده آن ها قبول تعهد 
را نامناسـب تشـخیص دهنـد، در اختیـار صادرکننـده قـرار خواهنـد داد و تا آنجا که امکان پذیر باشـد به 

صادرکننـده فرصـت خواهنـد داد کـه نظرات خود را در این خصوص ارائه کند.
گیرد، تحقیق درباره قیمت شکنی و لطمه، با وجود این در صورت  4. 8. چنانچه تعهدی مورد قبول قرار 
گر تشـخیص منفی در مورد  تمایل صادرکننده یا تصمیم مقامات، تکمیل خواهد شـد. در این حالت ا
کـه  قیمت شـکنی یـا لطمـه داده شـود، تعهـد مزبـور به طـور خـودکار سـاقط خواهـد شـد، مگـر در مـواردی 
یاد به وجود تعهدی در خصوص قیمت وابسـته باشـد. در این موارد مقامات  چنین تشـخیصی تا حد ز
گـردد.  کـه تعهـد بـرای مـدت معقولـی طبـق مقـررات موافقت نامـه حاضـر حفـظ  ممکـن اسـت بخواهنـد 
چنانچه تشخیصی مثبت در مورد قیمت شکنی و لطمه داده شود، تعهد مزبور طبق شرایط مذکور در 

آن و مقـررات موافقت نامـه حاضر باقی خواهد ماند.
کننـد امـا هیـچ  کشـور واردکننـده عضـو می تواننـد تعهـدات مربـوط بـه قیمـت را پیشـنهاد  5. 8. مقامـات 
کـه صادرکننـدگان تعهـدات مزبـور را  صادرکننـده ای مجبـور بـه قبـول آن هـا نخواهـد بـود. ایـن واقعیـت 
بررسـی  بـه  به هیچ وجـه خدشـه ای  را نمی پذیرنـد،  کاری  بـرای چنیـن  یـا دعـوت  و  پیشـنهاد نمی کننـد 
یـر  کـه در صـورت ادامـه واردات ز کـرد. البتـه مقامـات مختارنـد تشـخیص دهنـد  موضـوع وارد نخواهـد 

قیمت، احتمال بیشـتری برای خطر لطمه وجود خواهد داشـت.
6. 8. مقامات کشور واردکننده عضو می توانند از هر صادرکننده ای که تعهدش مورد قبول قرار گرفته است 

19. واژه »ممکن« به گونه ای تفسیر نخواهد شد که ادامه همزمان جریان رسیدگی و اجرای تعهدات مربوط به قیمت را اجازه دهد، مگر 
که در بند 4 مقرر شده است. در مواردی 
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بخواهنـد کـه هرچنـد گاه یک بـار اطالعـات مربـوط بـه اجـرای چنیـن تعهـدی را ارائـه کند و اجازه بررسـی 
صحـت و سـقم اطالعـات مربـوط را بدهـد. در خصـوص نقـض تعهـد، مقامـات کشـور واردکننـده عضـو 
می تواننـد اقدامـات عاجلـی را براسـاس ایـن موافقت نامـه و منطبق با مقررات آن اتخـاذ کنند که می تواند 
شامل اجرای فوری اقدامات موقتی با استفاده از بهترین اطالعات در دسترس باشد. در چنین مواردی 
ز قبـل از اجـرای ایـن اقدامـات موقتـی جهـت مصـرف  کثـر 90 رو کـه حدا تـی  ممکـن اسـت بـه محصوال
کـه چنیـن  گیـرد، بـا ایـن اسـتثنا  وارد شـده اند، حقـوق و عـوارض قطعـی طبـق موافقت نامـه حاضـر تعلـق 

که قبل از نقض تعهد مزبور وارد شده اند. یابی عطف به ماسبق شونده ای ناظر بر وارداتی نخواهد بود  ارز

ماده 9
وضع و وصول عوارض ضد قیمت شکنی

1. 9. تصمیـم در ایـن خصـوص کـه آیـا وقتـی کـه همـه شـرایط بـرای وضـع عـوارض ضد قیمت شـکنی فراهـم 
اسـت، ایـن اقـدام صـورت بگیـرد یـا نـه و یـا تصمیـم در  ایـن زمینـه که آیـا رقم عـوارض ضد قیمت شـکنی 
کـه قـرار اسـت وضـع گـردد برابـر حاشـیه قیمت شـکنی یـا کمتـر از آن باشـد، مواردی هسـتند کـه مقامات 
کشـور واردکننـده عضـو بایـد اتخـاذ کنند. مطلوب اسـت وضع این عوارض در قلمروی همه کشـورهای 
عضو غیر سـخت گیرانه بوده و کمتر از حاشـیه قیمت شـکنی باشـد، مشروط  بر اینکه عوارض کمتر برای 

کند. کفایت  برطرف کردن لطمه واردشـده به صنعت داخلی 
که عوارض ضد قیمت شکنی در مورد محصولی وضع می گردد، این عوارض در هر مورد به  2. 9. هنگامی 
که تشخیص  مبلغی مناسب، به گونه ای غیرتبعیضی و از واردات محصول مورد بحث از تمام منابعی 
کرده و لطمه وارد نموده اند، وصول خواهد شد، مگر در مورد واردات از منابعی  داده شود قیمت شکنی 
کـه تعهـدات مربـوط بـه قیمـت طبـق شـرایط موافقت نامـه حاضـر از آن ها پذیرفته شـده اسـت. مقامات، 
گـر  ا البتـه  سـاخت.  خواهنـد  مشـخص  را  ذی ربـط  محصـول  عرضه کننـدگان  یـا  عرضه کننـده  اسـامی 
عرضه کننـدگان متعـددی از یـک کشـور درگیـر بـوده و تعییـن اسـامی همه آن هـا ممکن نباشـد، مقامات 
کشور  گر عرضه کنندگان متعددی از چند  کنند. ا کشور عرضه کننده ذی ربط را مشخص  می توانند نام 
گر چنین  درگیر باشند، مقامات می توانند یا اسامی تمام عرضه کنندگان درگیر را مشخص سازند، و یا ا

کشـورهای عرضه کننده درگیر، نام ببرند. کاری عملی نباشـد، از تمام 
که در ماده 2 تعیین شـده اسـت،  3. 9. مبلغ عوارض ضد قیمت شـکنی از حاشـیه قیمت شـکنی، آنگونه 

کرد. ز نخواهد  تجاو
یابی می گردد،  که مبلغ عوارض ضد قیمت شـکنی بر مبنای عطف به ماسبق شـونده ارز 1. 3. 9. هنگامی 
 ظرف 

ً
تشـخیص مسـئولیت نهایـی بـرای پرداخـت عوارض ضد قیمت شـکنی، در اسـرع وقـت و معموال
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یابـی نهایـی مبلـغ عـوارض ضد قیمت شـکنی  ارز یـخ درخواسـت  تار از  کثـر 18 مـاه پـس  12 مـاه و حدا
ز پس از تشـخیص مسـئولیت  کثر 90 رو  حدا

ً
20 هـر گونـه اسـتردادی فورًا و معموال

صـورت خواهـد گرفـت.1
ز انجـام نشـود،  گـر اسـترداد ظـرف 90 رو گرفـت. درهرحـال، ا نهایـی طبـق شـق حاضـر، صـورت خواهـد 

مقامات در صورت درخواسـت، توضیح خواهند داد.
یابی می شـود،  2. 3. 9. هنگامـی کـه مبلـغ عـوارض ضد قیمت شـکنی بـر مبنایـی عطف کننـده به آینده ارز
گونه عوارض پرداختی مازاد بر حاشـیه  به مجرد درخواسـت، پیش بینی هایی در مورد اسـترداد فوری هر 
قیمت شـکنی، به عمـل خواهـد آمـد. اسـترداد عـوارض پرداختـی مـازاد بر حاشـیه قیمت شـکنی واقعی، 
یخ درخواسـت اسـترداد واردکننده محصول مشـمول عوارض  کثر 18 ماه پس از تار  12 ماه و حدا

ً
معموال

گرفت. اسـترداد اجازه داده شـده باید  که با دالیل الزم همراه اسـت، صورت خواهد  ضد قیمت شـکنی، 
ز پس از تصمیم فوق الذکر، انجام شـود. به طور معمول ظرف 90 رو

3. 3. 9. هنگامـی کـه قیمـت صادراتـی طبـق بنـد 3 مـاده 2 فرض شـود، مقامات برای تشـخیص اینکه آیا 
گونه تغییر در ارزش عادی، تغییر  گیرد یا مبلغ آن  چه باید باشد، الزم است هر  پرداختی صورت  باید باز
گونـه نوسـان در قیمـت فـروش مجـدد  رود و فـروش مجـدد و هـر  در هزینه هـای به عمل آمـده در فاصلـه و
کـه  گیرنـد و هنگامـی  کـه به نحـو مقتضـی در قیمت هـای فـروش بعـدی منعکـس می گـردد، در نظـر  را، 
مدرکـی قطعـی در زمینـه فـوق ارائـه گـردد، قیمـت صادراتـی را بـدون هیچ گونـه تخفیفـی از بابت عوارض 

کنند. ضد قیمت شـکنی پرداختی محاسبه 
4. 9. هنگامـی کـه مقامـات بررسـی خـود را طبـق دومیـن جملـه بنـد 10 مـاده 6 محـدود سـاخته اند، هر گونه 
کـه موضـوع  عـوارض ضد قیمت شـکنی اعمال شـده بـر واردات از صادرات کننـدگان یـا تولیدکنندگانـی 
کـرد، مشـروط  بر اینکـه مقامـات درخصـوص ایـن بنـد  ز نخواهـد  یـر تجـاو ایـن بررسـی نیسـتند، از مبالـغ ز
حاشـیه های ]قیمت شـکنی[ قابل اغمـاض یـا صفـر و حاشـیه های ]قیمت شـکنی[ تعیین شـده طبـق 

شـرایط مذکور در بند 9 ماده 6 را لحاظ ننمایند:
زنی حاشـیه قیمت شـکنی تعیین شـده در مورد صادرکنندگان یا تولیدکنندگان منتخب یا، )1 ( میانگین و
)2( در مواردی که مسئولیت برای پرداخت عوارض ضد قیمت شکنی بر مبنای ارزش عادی آتی محاسبه 
و  تولیدکننـدگان  یـا  ارزش عـادی ]محصـوالت[ صادرکننـدگان  زنـی  و بیـن میانگیـن  تفـاوت  می شـود، 

که مورد به مورد بررسـی نشـده اند. قیمت های صادراتی ]محصوالت[ صادرکنندگان یا تولیدکنندگانی 
مقامـات عـوارض یـا ارزش هـای عادی خاصی را در مورد واردات از هـر صادرکننده یا تولیدکننده ای که 

که محصول مورد بحث موضوع  که رعایت محدودیت های زمانی مذکور در این شق و شق 2 از بند 3 در صورتی  20. بدیهی است 
گیرد، ممکن است امکان پذیر نباشد. رسیدگی های قضایی قرار 



309    موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ]موافقت نامه ضدقیمت شکنی[

موضوع این بررسی نبوده و اطالعات الزم را در جریان تحقیق به نحو مقرر در شق 2 از بند 10 ماده 6 ارائه 
کرد. کرده اسـت، اعمال خواهند 

کشور واردکننده عضو مشمول عوارض ضد قیمت شکنی باشد، مقامات فورًا  گر محصولی در یک  5. 9. ا
کشـور صادرکننده  جهت تشـخیص حاشـیه های قیمت شـکنی برای هر صادرکننده یا تولیدکننده در 
مورد نظـر کـه در مـدت زمـان تحقیـق، محصـول ]مـورد تحقیـق[ را به کشـور واردکننده عضو صـادر نکرده 
است بررسی ای را صورت خواهند داد، مشروط  بر آنکه این صادرکنندگان یا تولیدکنندگان بتوانند ثابت 
کننـد کـه بـا صادرکننـدگان یـا تولیدکننـدگان مشـمول عوارض ضد قیمت شـکنی در کشـور صادرکننده 
کشـور  یابـی عـوارض و مراحـل بررسـی به نحـو عـادی در  ارتباطـی ندارنـد. ایـن بررسـی ها در قیـاس بـا ارز
یـان انجـام بررسـی،  کـه در جر تـی  واردکننـده عضـو، به نحـو سـریع آغـاز و انجـام خواهـد شـد. بـه محصوال
یـداری می شـود، هیچ گونـه عوارض ضد قیمت شـکنی تعلق  از ایـن صادرکننـدگان یـا تولیدکننـدگان خر
یابـی خودداری کـرده و یا تقاضـای تضمیناتی بکنند که  نخواهـد گرفـت. البتـه مقامـات می تواننـد از ارز
گـر بررسـی مزبـور بـه تشـخیص قیمت شـکنی در مـورد ایـن تولیدکنندگان یـا صادرکنندگان منجر شـود،  ا
کرد. یخ آغاز بررسی اعمال  بتوان عوارض ضد قیمت شکنی را به صورت عطف به ماسبق شونده، از تار

ماده 10
عطف به ماسبق

1. 10. بـا رعایـت اسـتثنائات مقـرر در ایـن مـاده، اقدامـات موقتی و عـوارض ضد قیمت شـکنی تنها در مورد 
که پس از آنکه تصمیم متخذه طبق بند 1 ماده 7 و بند 1 ماده 9، به ترتیب  تی اجرا خواهند شد  محصوال

به اجرا گذاشـته شـدند، وارد جریان مصرف شوند.
کـه در مـورد لطمـه )و نـه خطـر لطمـه یـا تأخیـر مهـم در تأسـیس یـک صنعـت( تشـخیص  2. 10. در مـواردی 
یـر  ز واردات  اثـر  کـه  هنگامـی  لطمـه  خطـر  وجـود  نهایـی  تشـخیص  حالـت  در  یـا  می شـود  داده  نهایـی 
گـردد، عـوارض  قیمـت می توانسـت در صـورت عـدم اتخـاذ اقدامـات موقتـی منجـر بـه تشـخیص لطمـه 
کـه اقدامـات موقتـی، در صـورت وجـود اجـرا می شـدند،  ضد قیمت شـکنی ممکـن اسـت بـرای مدتـی 

گردد. به صورت عطف به ماسبق شـوند وصول 
ردشـده  گـر عـوارض قطعـی بیشـتر از عـوارض موقتـی پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت، یـا مبلـغ برآو 3. 10. ا
کمتـر از عـوارض موقتـی  گـر عـوارض قطعـی  بـه منظـور وثیقـه باشـد، مابه التفـات وصـول نخواهـد شـد. ا
ردشـده بـه منظور وثیقه باشـد، مابه التفاوت، حسـب مورد،  پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت، یـا مبلغ برآو

پرداخت یا عوارض مجددًا محاسـبه خواهد شـد. باز
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گـر وجـود خطـر لطمـه یـا تأخیـر مهـم تشـخیص داده شـود )امـا هنـوز  4. 10. به جـز در مـوارد مقـرر در بنـد 2، ا
یـخ تشـخیص خطـر  لطمـه ای وارد نشـده باشـد( می تـوان عـوارض ضد قیمت شـکنی قطعـی را تنهـا از تار
یافتـی طـی مـدت اجـرای اقدامـات موقتـی را  گونـه سـپرده نقـدی در کـرد و هـر  لطمـه یـا تأخیـر مهـم وضـع 

کرد. گونه ضمانت نامه را سـریعًا آزاد  مسـترد و هر 
یافتـی طـی مـدت اجـرای  گونـه سـپرده نقـدی در کـه تشـخیص نهایـی منفـی باشـد، هـر  5. 10. در مـواردی 

اقدامات موقتی مسـترد و هر گونه ضمانت نامه سـریعًا آزاد خواهد شـد.
ز قبل  کثـر 90 رو تـی تعلـق گیـرد کـه حدا 6. 10. عـوارض ضد قیمت شـکنی قطعـی ممکـن اسـت بـه محصوال
یر  یـخ اجـرای اقدامـات موقتـی، جهـت مصـرف وارد شـده اند، چنانچه مقامات در مـورد محصول ز از تار

که: قیمت مورد بحث تشـخیص دهند 
یـا  بـوده  گاه  آ واردکننـده  یـا  و  دارد  سـابقه  اسـت،  شـده  لطمـه  ایـراد  موجـب  کـه  مزبـور  قیمت شـکنی   ) 1(
کـه صادرکننـده قیمت شـکنی می کنـد و چنیـن قیمت شـکنی ای می توانـد  گاه بـوده باشـد  می بایسـت آ

موجب ایراد لطمه شـود، و
که با توجه به برنامه  کوتاه وارد شده است  یر قیمت، در مدتی نسبتًا  )2( لطمه بر اثر واردات انبوه محصول ز
یـر قیمـت و دیگـر اوضـاع و احـوال )ماننـد انباشـت سـریع موجـودی محصـول  زمانـی و حجـم واردات ز
وارداتـی( احتمـال مـی رود اثـر جبرانـی عـوارض ضد قیمت شـکنی قطعـی را به طـور جـدی از میـان ببـرد، 

مشـروط  بر اینکه به واردکنندگان ذی ربط فرصتی برای اظهار نظر داده شـده باشـد.
7. 10. به محض اینکه مقامات مدارک کافی در مورد تحقق شرایط مقرر در بند 6 در اختیار داشته باشند، 
که ممکن است جهت  یابی یا بررسی  می توانند پس از آغاز تحقیق، اقداماتی را از قبیل خودداری از ارز
وصـول عـوارض ضد قیمت شـکنی به صـورت عطـف به ماسبق شـونده و به نحـو مذکـور در بندمزبـور الزم 

رند. باشد، به عمل آو
تی برقرار  8. 10. هیچ گونـه عوارضـی به صـورت عطـف به ماسبق شـونده و بـه موجـب بند 6 در مـورد محصوال

یخ آغاز تحقیق جهت مصرف وارد شـده اند. که قبل از تار نخواهد شـد 
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ماده 11
مدت عوارض ضد قیمت شکنی و تعهدات مربوط به قیمت و تجدیدنظر در آن ها

بـا  مقابلـه  بـرای  کـه  شـد  خواهـد  اعمـال  حـد  آن  تـا  و  زمـان  آن  تـا  تنهـا  ضد قیمت شـکنی  عـوارض   .11  .1
قیمت شـکنی ای که موجب ایراد لطمه شـده الزم باشد.

2. 11. مقامـات در صـورت داشـتن اختیـار، لـزوم ادامـه اعمـال عـوارض اجازه داده شـده را بـه ابتـکار خود، یا 
گـر مـدت معقولـی از وضـع عـوارض ضد قیمت شـکنی قطعـی گذشـته باشـد، بنـا بـه درخواسـت طـرف  ا
کـه اطالعـات مثبتـی در تأییـد لـزوم تجدید نظـر21 ارائـه دهـد، مـورد تجدید نظـر قـرار خواهنـد  ذی نفعـی 
کـه آیـا ادامـه  داد. طرف هـای ذی نفـع حـق دارنـد از مقامـات درخواسـت بررسـی در ایـن مـورد را بنماینـد 
ری است یا آیا در صورت از میان برداشتن یا تغییر  اعمال عوارض مزبور برای جبران قیمت شکنی ضرو
گـر در نتیجـه تجدید نظـر به عمل آمـده  عـوارض یـا هـر دو بـاز هـم لطمـه ادامـه یافتـه یـا تکـرار خواهـد شـد. ا
طبـق ایـن بنـد مقامـات تشـخیص دهنـد که عوارض ضد قیمت شـکنی دیگر موجه نیسـت، این حقوق 

و عوارض فورًا لغو خواهد شـد.
کثر پنج سال پس  گونه عوارض ضد قیمت شکنی قطعی حدا 3. 11. علی رغم مقررات بندهای 1 و 2، هر 
از وضع آن )یا پس از آخرین تجدید نظر طبق بند 2، چنانچه این تجدید نظر قیمت شکنی و لطمه را با 
هم شامل شود، و یا پس از آخرین تجدید نظر طبق بند حاضر( لغو خواهد شد، مگر اینکه مقامات در 
یـخ بـه ابتکار خود یا بنا به درخواسـت به نحو مقتضی مسـتدل صنعت  کـه قبـل از ایـن تار تجدید نظـری 
یخ آغاز کرده اند، تشـخیص دهند  داخلـی یـا از جانـب ایـن صنعـت ظرف مدت معقولی قبل از این تار
ری  یـر قیمـت ضـرو کـه ادامـه اعمـال عـوارض بـرای جلوگیـری از ادامـه یـا تکـرار لطمـه ناشـی از واردات ز

بـور می توانـد تا مشخص شـدن نتیجه این تجدید نظر به قوت خـود باقی بماند. اسـت.22 عـوارض مز
گیـرد،  کـه طبـق ایـن مـاده صـورت  یـه، بـر هـر تجدید نظـری  4. 11. مقـررات مـاده 6 در خصـوص مـدارک و رو
 ظـرف 12 مـاه پـس از آغـاز 

ً
اعمـال خواهـد شـد. چنیـن تجدید نظـری سـریعًا انجـام خواهـد شـد و معمـوال

تجدید نظـر خاتمه خواهد یافت.
کـه طبـق مـاده 8 پذیرفتـه  5. 11. مقـررات ایـن مـاده بـا تغییـرات الزم، در مـورد تعهـدات مربـوط بـه قیمـت 

می شـود، اجرا خواهد شد.

21. تشخص مسئولیت نهایی برای پرداخت عوارض ضد قیمت شکنی، به نحو مقرر در بند 3 ماده 9، فی نفسه تجدید نظر در مفهوم 
این ماده محسوب نمی شود.

یابی می گردد، وجود یک یافته در جدیدترین  که میزان عوارض ضد قیمت شکنی بر مبنای عطف به ماسبق شونده ارز 22. هنگامی 
گیرد، خودبه خود مقامات را ملزم به لغو عوارض  یابی طبق شق 1 از بند 3 ماده 9، مبنی بر اینکه نباید هیچ گونه عوارضی تعلق  ارز

قطعی نمی سازد.
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ماده 12
اطالعیه عمومی و توضیح درباره موارد تشخیص

1. 12. هنگامی که مقامات قانع شدند مدارک کافی برای توجیه آغاز تحقیق ضد قیمت شکنی طبق ماده 
5 وجـود دارد، مراتـب بـه عضـو یـا اعضایـی که محصوالت شـان موضـوع چنین تحقیقی اسـت و به دیگر 
طرف هـای ذی نفـع کـه بـرای مقامـات تحقیق کننـده بـه داشـتن منافعـی در ایـن میان شناخته شـده اند، 

گردید. اطالع داده خواهد شـد و اطالعیه ای عمومی در این خصوص صادر خواهد 
برگیرنـده یـا به عبارت دیگر ارائه کننـده اطالعات کافی  1. 1. 12. اطالعیـه عمومـی در مـورد آغـاز تحقیـق، در

یر خواهد بود: گانه در موارد ز 1 جدا

گزارشـی23 از طریق 
کشورهای صادرکننده و محصول مورد نظر؛ کشور یا  )1 ( نام 

یخ آغاز تحقیق؛ )2( تار
)3( مبنای ادعای قیمت شکنی در درخواست؛

که ادعای ایراد لطمه بر آن ها مبتنی است؛ )4( خالصه عواملی 
کنند؛ که نمایندگان طرف های ذی نفع باید به آن مراجعه  )5( نشانی ای 

)6( مهلت های مجاز برای طرف های ذی نفع جهت ابراز نظرات خود.
2. 12. در مـورد هـر تشـخیص مقدماتـی یـا نهایـی، اعـم از مثبـت یـا منفـی، هـر تصمیمـی در خصـوص قبول 
و لغـو عـوارض ضد قیمت شـکنی قطعـی، اطالعیـه ای  تعهـدی طبـق مـاده 8، فسـخ چنیـن تعهـدی 
نتایـج  و  یافته هـا  مـورد  در  کافـی  توضیحـی  اطالعیه هـا  ایـن  از  هریـک  در  شـد.  خواهـد  داده  عمومـی 
که مقامات تحقیق کننده،  به دست آمده در مورد تمام موضوعات مورد اختالف و موضوعات حقوقی 
گزارشـی  کرده انـد، ارائـه خواهـد شـد، یـا اینکـه توضیحـات مزبـور به گونـه ای دیگـر از طریـق  مهـم تلقـی 
گانـه در دسـترس قـرار خواهـد گرفـت. تمـام ایـن اطالعیه هـا و گزارش هـا بـرای عضـو یـا اعضایـی که  جدا
کـه بـه  محصوالت شـان موضـوع چنیـن تشـخیص یـا تعهـدی هسـتند و بـرای دیگـر طرف هـای ذی نفـع 

داشـتن منافعی در موضوع شناخته شـده اند، ارسـال خواهد شد.
1. 2. 12. در اطالعیـه عمومـی راجـع بـه اجـرای اقدامـات موقتـی، توضیحاتـی به قـدر کافـی مشـروح در مـورد 
ل های مورد  که به اسـتدال تشـخیص مقدماتی قیمت شـکنی و لطمه ارائه و به امور موضوعی و حکمی 
قبـول یـا ردشـده منجـر شـده اند اشـاره خواهـد شـد، یـا اینکـه توضیحـات مزبـور به گونـه ای دیگـر از طریـق 

ارائه می کنند،  گانه ای  گزارش جدا در  را  ماده  این  مقررات  در  توضیحات پیش بینی شده  و  اطالعات  مقامات  که  مواردی  در   .23
گیرد. گزارشی به سهولت در دسترس عموم قرار  که چنین  کرد  تضمین خواهند 
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گانـه در دسـترس قـرار خواهنـد گرفت. این اطالعیه یا گزارش ضمـن توجه مقتضی به الزام  گزارشـی جدا
یر خواهد بود: یژه شـامل موارد ز مربـوط بـه حفـظ اطالعات محرمانه، به و

)1 ( اسـامی عرضه کنندگان یا در صورت عدم امکان تهیه آن ها، اسـامی کشـورهای عرضه کننده درگیر؛
)2( توضیحـی راجـع بـه محصول در حدی که برای مقاصد گمرکی کافی باشـد؛

)3( حاشـیه های قیمت شـکنی اثبات شـده و توضیـح کامـل در مـورد دالیـل روش به کاررفتـه بـرای تعییـن و 
مقایسـه قیمت صادراتی و ارزش عادی طبق ماده 2؛

)4( مالحظات مربوط به تشـخیص لطمه به نحو مقرر در ماده 3؛
که به این تشخیص منجر شده است. )5( دالیل اصلی 

کـه وضـع عـوارض قطعـی یـا قبـول تعهـدی در مـورد قیمـت را مقـرر  2. 2. 12. در صـورت تشـخیص مثبـت، 
برگیرنـده تمـام اطالعـات مربـوط بـه امـور  دارد، اطالعیـه عمومـی راجـع بـه خاتمـه یـا تعلیـق تحقیـق، در
موضوعـی و حکمـی و دالیلـی کـه بـه اعمـال اقدامـات نهایـی یـا قبـول تعهد مربـوط به قیمت منجر شـده 
گانه در دسـترس قرار  اسـت خواهـد بـود، یـا اینکـه اطالعـات مزبور به گونـه ای دیگر از طریق گزارشـی جدا
خواهـد گرفـت. در مـورد الـزام بـه حفظ اطالعـات محرمانه توجه مقتضی مبـذول می گردد. این اطالعیه 
ل ها یـا  یـژه اطالعـات مذکـور در شـق 1 از بنـد 2 و همین طـور دالیـل قبولـی یـا رد اسـتدال گـزارش، به و یـا 
ادعاهـای صادرکننـدگان و واردکننـدگان و مبنـای هـر تصمیـم متخـذه طبـق شـق 2 از بنـد 10 مـاده 6 را 

شامل خواهد شد.
3. 2. 12. اطالعیـه عمومـی راجـع بـه خاتمـه یـا تعلیـق تحقیـق بـه دنبـال قبـول تعهـد طبـق مـاده 8، بخـش 
غیرمحرمانـه ایـن تعهـد را شـامل خواهـد شـد یـا اینکـه ایـن بخـش غیرمحرمانـه به گونـه ای دیگـر از طریـق 

گانه در دسـترس قرار خواهد گرفت. گزارشـی جدا
3. 12. مقررات این ماده با تغییرات الزم در مورد آغاز و تکمیل تجدید نظر طبق ماده 11 و در مورد تصمیمات 

کردن عوارض، اعمال خواهند شد. متخذه براساس ماده 10 در خصوص عطف به ماسبق 

ماده 13
تجدیدنظر قضایی

کم  برگیرنده مقرراتی در خصوص اقدامات ضد قیمت شـکنی باشـد، محا که قوانین داخلی آن در هر عضو 
ری یا اداری ای را از از جمله به منظور تجدید نظر سـریع در اقدامات اداری مربوط  یه های قضایی، داو یا رو
به تشخیص های نهایی و تجدید نظر در تشخیص های به عمل آمده در قالب مفهوم ماده 11، حفظ خواهد 

یه ها، مسـتقل از مقامات مسـئول تشـخیص یا تجدید نظر مورد بحث خواهند بود. کم یا رو کرد. این محا
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ماده 14
کشور ثالث اقدام ضد قیمت شکنی از جانب یک 

ثالـث  کشـور  مقامـات  توسـط  ثالـث،  کشـور  یـک  جانـب  از  ضد قیمت شـکنی  اقـدام  درخواسـت   .14  .1
گرفت. درخواسـت کننده اقدام، صورت خواهد 

یـر  کـه نشـان دهـد محصـوالت بـه ز 2. 14. ایـن درخواسـت یـا اطالعاتـی در مـورد قیمـت همـراه خواهـد بـود 
که نشـان دهد قیمت شـکنی  قیمت وارد می شـوند و همین طور حاوی اطالعات مشـروحی خواهد بود 
رده است. حکومت کشور ثالث هر نوع  ادعایی به صنعت داخلی ذی ربط در کشور ثالث لطمه وارد آو
کمکـی را بـه مقامـات کشـور واردکننـده جهـت کسـب هر گونه اطالعـات اضافی که ممکن اسـت به آن 

نیاز داشـته باشـد، ارائه خواهد کرد.
کشور واردکننده در بررسی این درخواست، آثار قیمت شکنی ادعایی بر صنعت ذی ربط  3. 14. مقامات 
بـا اثـر  کـرد؛ یعنـی لطمـه واردشـده تنهـا در رابطـه  کشـور ثالـث بررسـی خواهنـد  کل در  را به عنـوان یـک 
کشـور واردکننده یا حتی بر مجموع صادرات صنعت  قیمت شـکنی ادعایی بر صادرات آن صنعت به 

یابی نخواهد شـد. مزبور ارز
کشـور  کـه آیـا اقدامـی در خصـوص موضـوع صـورت بگیـرد یـا نـه برعهـده  4. 14. تصمیـم در ایـن خصـوص 
کاال  کشـور واردکننـده تصمیـم بـه اقـدام بگیـرد، مراجعـه بـه شـورای تجـارت  گـر  واردکننـده خواهـد بـود. ا

کشـور واردکننده خواهد بود. کسـب موافقت آن برای چنین اقدامی، برعهده  جهت 

ماده 15
کشورهای در حال توسعه عضو

کشـورهای توسـعه یافته عضـو هنـگام بررسـی درخواسـت اقدامـات ضد قیمت شـکنی  کـه  تأییـد می شـود 
عضـو  درحال توسـعه  کشـورهای  خـاص  وضعیـت  بـه  یـژه ای  و توجـه  بایـد  موافقت نامـه  ایـن  به موجـب 
مبـذول دارنـد. قبـل از اعمـال عـوارض ضد قیمت شـکنی امـکان ]اسـتفاده از[ راهکارهـای جبران سـازنده 
پیش بینی شده ـــ در این موافقت نامه در مواردی که ممکن است بر منافع اساسی کشورهای در حال توسعه 

عضو تأثیر داشـته باشـد، مورد بررسـی قرار خواهد گرفت.
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قسمت 2

ماده 16
کمیته اقدامات ضد قیمت شکنی

»کمیتـه«  به عنـوان  حاضـر  موافقت نامـه  در  )کـه  ضد قیمت شـکنی  اقدامـات  کمیتـه  بدین وسـیله   .16  .1
خوانـده می شـود( مرکـب از نماینـدگان هریـک از اعضـا تشـکیل خواهـد شـد. ایـن کمیتـه رئیـس خـود را 
کـرد و حداقـل دو بـار در سـال و یـا به نحـو پیش بینی شـده در مقـررات مربـوط در ایـن  انتخـاب خواهـد 
کمیته مزبور مسئولیت هایی  موافقت نامه بنا به درخواست هریک از اعضا تشکیل جلسه خواهد داد. 
بـاره هر  را کـه طبـق موافقت نامـه حاضـر یـا توسـط اعضـا بـه آن محـول شـود ایفـا خواهـد کـرد و بـه اعضا در
مسـئله ای کـه بـه اجـرای ایـن موافقت نامـه یـا پیشـبرد اهـداف آن مربـوط گـردد، فرصـت مشـورت خواهد 

داد. دبیرخانـه سـازمان جهانـی تجارت به عنـوان دبیرخانه کمیته عمل خواهد کرد.
کمیته در صورت اقتضا می تواند ارکان فرعی تشـکیل دهد.  .16 .2

که مقتضی تشـخیص  کمیته و هریک از ارکان فرعی در انجام وظایف خود می توانند با هر منبعی   .16 .3
دهند مشورت کرده از آن ها کسب اطالعات کنند. البته قبل از اینکه کمیته یا یک رکن فرعی بخواهد 
کنـد، بایـد عضـو مربـوط را  کسـب  چنیـن اطالعاتـی را از منبـع واقـع در قلمـروی صالحیـت یـک عضـو 

مطلـع گردانـد. کمیتـه بایـد موافقـت عضو و هر بنگاهی را که با آن مشـورت می کند جلب نماید.
گزارش  کمیته  4. 16. اعضا، تمام اقدامات ضد قیمت شـکنی مقدماتی یا نهایی متخذه را بدون تأخیر به 
خواهنـد داد. ایـن گزارش هـا جهـت بررسـی اعضـای دیگر در اختیـار دبیرخانه قرار خواهـد گرفت. اعضا 
گزارش هایـی را در مـورد اقدامـات ضد قیمت شـکنی متخـذه ظـرف شـش مـاه  همچنیـن هـر شـش مـاه 
گذشـته ارائه خواهند کرد. این گزارش های شـش ماهه در فرم اسـتاندارد مورد توافقی ارائه خواهند شـد.

5. 16. هر عضو به اطالع کمیته خواهد رساند که )الف( کدامیک از مقاماتش صالحیت آغاز و انجام تحقیقات 
مذکور در ماده 5 را دارد و )ب( رویه های داخلی حاکم بر آغاز و انجام چنین تحقیقاتی از چه قرارند.

ماده 17
مشورت و حل اختالف

1. 17. تفاهم نامه حل اختالف، ناظر بر مشورت ها و حل اختالفات در چارچوب این موافقت نامه خواهد 
بود، مگر اینکه در موافقت نامه حاضر به ترتیب دیگر مقرر شـده باشـد.

2. 17. هـر عضـو ادعاهـای عضـو دیگـر راجع به هر مسـئله مؤثر بر اجرای موافقت نامه حاضر را با نظر مسـاعد 
کافی جهت مشـورت دوباره آن ها خواهد داد. کرد و فرصت  بررسـی خواهد 
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که مسـتقیم یا غیرمسـتقیم طبق موافقت نامه  گر عضوی بپندارد عضو یا اعضای دیگر به منافعی  3. 17. ا
ایـن  هـدف  بـه  دسـتیابی  مانـع  یـا  برده انـد  میـان  از  را  آن  یـا  رده  آو وارد  لطمـه  می شـده  عایـدش  حاضـر 
موافقت نامه شده اند، به منظور یافتن راه حلی مرضی الطرفین در مورد مسئله، می تواند کتبًا درخواست 
مشـورت بـا عضـو یـا اعضـای مـورد بحـث را بنمایـد. هر عضو درخواسـت مشـورت عضو دیگـر را با نظری 

مسـاعد بررسی خواهد کرد.
کـه مشـورت طبـق بنـد 3 نتوانسـته بـه راه حلـی  کـرده بپنـدارد  کـه درخواسـت مشـورت  گـر عضـوی  4. 17. ا
گـر مقامات اداری کشـور واردکننده عضو بـرای وضع حقوق و عوارض  متقابـاًل مـورد توافـق بینجامـد، و ا
ضد قیمت شکنی قطعی یا قبول تعهدات مربوط به قیمت، اقدام نهایی را اتخاذ کرده باشند، می تواند 
مسـئله را بـه رکـن حـل اختـالف ارجـاع دهـد. در مواردی که اقدام موقتی اثر مهمـی برجا گذارد و عضوی 
کـرده بپنـدارد اقـدام متخـذه بـا مقـررات بنـد 1 مـاده 7 مغایـرت دارد، می توانـد  کـه درخواسـت مشـورت 

مسـئله را به رکن حل اختالف ارجاع دهد.
5. 17. رکـن حـل اختـالف بنـا بـه درخواسـت هریک از طرف های اختالف هیئتی را جهت بررسـی مسـئله 

یر، تشـکیل خواهد داد: براسـاس مدارک ز
یـه کتبـی عضـو درخواسـت کننده که نشـان می دهـد چگونه منافعی که طبـق موافقت نامه حاضر  )1 ( اظهار
به طور مستقیم یا غیرمستقیم عایدش می شده از میان رفته یا لطمه دیده یا از دستیابی به اهداف این 

موافقت نامه جلوگیری به عمل آمده اسـت، و
گرفته اند. کشـور واردکننده عضو قرار  یه های داخلی مربوط، در اختیار مقامات  که طبق رو )2( اطالعاتی 

6. 17. در بررسـی موضوع اشاره شـده در بند 5:
که آیا اثبات واقعیات از ناحیه  یابی واقعیات مسـئله تشـخیص خواهد داد  )الف( هیئت رسـیدگی در ارز
یابـی آن هـا از ایـن واقعیـات بی غرضانـه و عینـی بـوده اسـت یا  مقامـات درسـت بـوده اسـت یـا نـه و آیـا ارز
گر هیئت رسـیدگی به  یابـی بی غرضانـه و عینی باشـد، حتی ا نـه. چنانچـه اثبـات واقعیـت درسـت و ارز

یابی کنار گذاشـته نخواهد شـد؛ نتیجه گیری متفاوتی دسـت یابد، این ارز
)ب( هیئـت رسـیدگی مقـررات مربـوط در موافقت نامـه حاضر را طبق قواعد عرفی تفسـیر حقوق بین الملل 
که برای مقرره ای در این موافقت نامه  یابد  که هیئت رسیدگی در کرد. در مواردی  عمومی تفسیر خواهد 
گـر اقـدام مقامـات بر یکی از این تفاسـیر مجاز مبتنی باشـد، آن را  بیـش از یـک تفسـیر مجـاز وجـود دارد، ا

منطبق با موافقت نامه حاضر تشـخیص خواهد داد.
7. 17. اطالعـات محرمانـه ای کـه بـه هیئـت رسـیدگی ارائـه می گـردد، بـدون اجازه رسـمی شـخص، رکن یا 
مقام ارائه کننده این اطالعات منتشـر نخواهد شـد. در مواردی که چنین اطالعاتی از هیئت رسـیدگی 
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گردد، اما هیئت مزبور مجاز به انتشـار چنین اطالعاتی نباشـد، خالصه ای غیرمحرمانه از  درخواسـت 
اطالعات با اجازه شـخص، رکن یا مقام ارائه کننده اطالعات تهیه خواهد شـد.

قسمت 3

ماده 18
مقررات پایانی

1. 18. هیـچ اقـدام خاصـی نمی توانـد علیـه قیمت شـکنی صـادرات عضـو دیگـر به عمـل آیـد مگـر اینکـه بـا 
24

مقررات گات 1994، آنگونه که در موافقت نامه حاضر تفسـیر شـده اسـت، منطبق باشـد.1
2. 18. نمی تـوان در خصـوص هیچ یـک از مقـررات موافقت نامـه حاضـر بـدون رضایـت اعضـای دیگـر حـق 

شـرط )تحفظ( قایل شد.
3. 18. بـا رعایـت شـق های 1 و 2 از بنـد 3، مقـررات موافقت نامـه حاضـر ناظـر بـر تحقیقـات و بررسـی های 
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه  اقدامات موجود، خواهد بود که طبق درخواست های به عمل آمده در تار

یخ، آغاز شـده اند. سـازمان جهانی تجارت برای یک عضو یا پس از این تار
1. 3. 18. قواعد به کاررفته در آخرین تشخیص یا تجدید نظر در مورد قیمت شکنی، برای محاسبه حاشیه 

یه های اسـترداد طبق بند 3 ماده 9، اعمال خواهد شـد. قیمت شـکنی در رو
کثر تا  2. 3. 18. از لحـاظ بنـد 3 مـاده 11، چنیـن تلقـی می گردد که اقدامات ضد قیمت شـکنی موجود حدا
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانی تجارت بـرای یک عضو، قابل اعمـال خواهند بود،  تار
یخ، قباًل شـرطی از نوع مذکور در  مگـر در مـواردی کـه در قوانیـن الزم االجـرای داخلـی یک عضـو در این تار

بند فوق وجود داشـته باشد.
یـخ  کثـر تـا تار کـه حدا کـرد  4. 18. هـر عضـو تمـام اقدامـات الزم، اعـم از عـام یـا خـاص، را اتخـاذ خواهـد 
یه های  الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت برای آن، انطباق قوانین، آیین نامه ها و رو
کـه ممکـن اسـت بـرای عضو مـورد بحث قابل اجرا باشـند،  اداری اش بـا مقـرارت موافقت نامـه حاضـر را 

تضمیـن نماید.
گونه تغییر در قوانین و آیین نامه های مربوط به موافقت نامه حاضر و اجرای این قوانین  5. 18. هر عضو، هر 

کمیته خواهد رسـاند. و آیین نامه را به اطالع 

گردد. گات 1994  که در صورت اقتضا مانع اقدام طبق سایر مقررات مربوط در  24. هدف این نیست 
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6. 18. کمیتـه هـر سـال اجـرا و عملکـرد موافقت نامـه حاضـر را بـا در نظرگرفتن هدف های آن بررسـی خواهد 
کـرد. کمیتـه هـر سـال تحـوالت ایجادشـده طـی مـدت تحت پوشـش ایـن بررسـی ها را به شـورای تجارت 

کاال اطـالع خواهد داد.
7. 18. ضمایم موافقت نامه حاضر جزء الینفک آن محسـوب می شـوند.

ضمیمه 1
رویه هایـی بـرای تحقـق در محل طبق بند 7 ماده 6

1. بـه مجـرد آغـاز تحقیـق، قصـد انجـام تحقیـق در محل را بایـد به اطالع مقامات کشـور صادرکننده عضو و 
بنگاه هایی که ذی ربط تشـخیص داده شـده اند، رساند.

گـر در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی قـرار باشـد کارشناسـان غیردولتـی در گروه تحقیق وارد شـوند، بنگاه ها  2. ا
و مقامـات کشـور صادرکننـده عضـو بایـد از ایـن امـر مطلـع گردنـد. در صـورت نقـض الزامـات مربـوط بـه 

حفـظ جنبـه محرمانـه موضـوع، مجازات های مؤثری باید در مورد کارشناسـان غیردولتی اعمال گردد.
کشـور  یـح بنگاه هـای ذی ربـط در  یـزی شـود، موافقـت صر 3. قبـل از اینکـه بازدیـدی به طـور قطعـی برنامه ر

یه ای اسـتاندارد کسـب شود. صادرکننده عضو باید به صورت رو
4. به محـض کسـب موافقـت بنگاه هـای ذی ربـط، مقامات تحقیق کننده باید اسـم و نشـانی بنگاه هایی را 
یخ هـای توافق شـده را به اطالعات مقامات کشـور  کـه قـرار اسـت مـورد بازدیـد قـرار گیرنـد و همین طور تار

صادرکننده عضو برسـاند.
5. پیـش از انجـام بازدیـد بایـد از قبـل اطالعیه ای با فرصت کافی برای بنگاه های مورد بحث ارسـال گردد.

6. بازدیـد بـه منظـور توضیـح پرسـش نامه بایـد تنهـا بـا درخواسـت بنـگاه صادرکننـده انجـام پذیـرد. چنیـن 
کـه )الـف( مقامـات کشـور واردکننـده عضـو موضـوع را به اطـالع  بازدیـدی فقـط در صورتـی میسـر اسـت 

کشـور عضو مورد بحث رسـانده و )ب( آن ها نیز با این بازدید مخالفت نکرده باشـند. نمایندگان 
کسـب  یـا  ارائه شـده  اطالعـات  سـقم  و  صحـت  اثبـات  محـل،  در  تحقیـق  اصلـی  هـدف  کـه  ازآنجـا   .7
یافـت شـد انجـام گیـرد، مگر  توضیحـات بیشـتر اسـت، ایـن کار بایـد پـس از اینکـه پاسـخ پرسـش نامه در
اینکـه بنـگاه مربـوط به گونـه ای دیگـر توافـق کـرده باشـد و مقامـات تحقیق کننـده، بازدیـد زودتـر از موقـع را 
به اطـالع حکومـت کشـور صادرکننـده عضـو رسـانده و حکومـت مزبور نیز بـا این بازدیـد مخالفت نکرده 
یه اسـتاندارد درآید که قبـل از انجام بازدیـد، ماهیت کلی  باشـد؛ به عـالوه ایـن امـر بایـد به صـورت یک رو
گاهی  اطالعات مورد وارسی )راستی آزمایی( و هر گونه اطالعات بیشتری که الزم است ارائه گردد، به آ
کـه در محـل بـرای ارائـه  گـردد  گرچـه ایـن امـر نبایـد مانـع از درخواسـت هایی  بنگاه هـای ذی ربـط برسـد. 

توضیحات بیشـتر با توجه به اطالعات کسب شـده، به عمل می آید.
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که برای موفقیت تحقیق  8. به استفسـارها یا سـؤاالت مقامات یا بنگاه های کشـورهای صادرکننده عضو 
رت دارد، در صورت امکان باید قبل از انجام بازدید پاسـخ داده شـود. در محل ضرو

ضمیمه 2
بهترین اطالعات در دسـترس از لحاظ بند 8 ماده 6

1. مقامات تحقیق کننده در اسـرع وقت پس از آغاز تحقیق باید اطالعات خواسته شـده از طرف ذی نفع و 
طریقی را که طرف مزبور باید در پاسـخ خود اطالعات را بر آن اسـاس سـازمان دهد، مشـروحًا مشـخص 
گاهـی دارد کـه  سـازند. مقامـات مزبـور بایـد همچنیـن مطمئـن شـوند کـه طـرف ذی نفـع از ایـن موضـوع آ
کـه تصمیمـات خـود را بـر  گـر اطالعـات ظـرف مـدت معقولـی ارائـه نشـود، مقامـات مخیـر خواهنـد بـود  ا
آغـاز  منـدرج در درخواسـت صنعـت داخلـی در خصـوص  واقعیـات  از جملـه  واقعیـات در دسـترس، 

تحقیق، اسـتوار سازند.
که طرف ذی نفع پاسـخ خود را در قالب وسـیله ای  کنند  2. مقامات مزبور همچنین می توانند درخواسـت 
بـان رایانـه ای خاصـی ارائـه دهـد. بـه هنـگام چنیـن درخواسـتی، مقامـات بایـد  )مثـاًل نـوار رایانـه ای( یـا ز
بـان رایانه ای مرجـع را در نظر گیرند  یی در قالب وسـیله یا ز توانایـی معقـول طـرف ذی نفـع بـرای پاسـخگو
و از طـرف مربـوط نخواهنـد بـرای پاسـخ خـود از سیسـتمی رایانـه ای غیـر از آنچـه بـه کار می بـرد، اسـتفاده 
بـان رایانـه ای خاصـی  نمایـد. چنانچـه طـرف ذی نفـع حسـاب های رایانـه ای خـود را در قالـب وسـیله یـا ز
 به تحمیل بـار فوق العاده نامعقولـی چون هزینه 

ً
نگهـداری نکنـد و ارائـه پاسـخ درخواست شـده احتمـاال

و زحمـت اضافـی غیرمنطقـی بـر طـرف ذی نفـع منجـر شـود، مقامـات نبایـد بر درخواسـت برای پاسـخ در 
رزند. قالب وسـیله یا زبان رایانه ای خاصی اصرار و

بـوده و به نحـو مناسـب تسـلیم شـده اند، به گونـه ای  کـه قابـل وارسـی )راسـتی آزمایی(  3. تمـام اطالعاتـی 
کـه[  ]تمـام اطالعاتـی  و  کـرد،  اسـتفاده  آن هـا در تحقیـق  از  ری  بـدون مشـکالت غیرضـرو کـه می تـوان 
بـان رایانه ای مورد  به موقـع ارائـه گردیده انـد و در صـورت امـکان ]تمـام اطالعاتـی که[ در قالب وسـیله یا ز
گـر طرفـی در قالـب  گیرنـد. ا درخواسـت مقامـات عرضه شـده اند، بایـد بـه هنـگام تشـخیص مد نظـر قـرار 
یابنـد کـه اوضـاع و احـوال مذکـور در بنـد 2  بـان رایانـه ای مرجـح پاسـخ ندهـد، امـا مقامـات در وسـیله یـا ز
تحقـق یافـت اسـت، خـودداری از پاسـخ در قالب وسـیله یا زبان رایانـه ای مرجح نبایـد مانعی قابل توجه 

گردد. بر سـر راه تحقیق تلقی 
کـه مقامـات توانایـی پـردازش اطالعـات تهیه شـده در قالـب وسـیله ای خـاص )مثـاًل نـوار  4. در مـواردی 
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کـه بـرای  رایانـه ای( را ندارنـد، اطالعـات مزبـور بایـد به صـورت مطالـب مکتـوب یـا هـر شـکل دیگـری 
گردد. مقامات قابل قبول باشـد، ارائه 

گر اطالعات ارائه شده از همه جهات ایده آل نباشد، این امر نباید به مقامات حق دهد که نسبت  5. حتی ا
که طرف ذی نفع بیشترین توانایی خود را در تهیه آن به کار بسته است، بی توجه بمانند. به اطالعاتی 

گـر مـدارک یـا اطالعـات مـورد قبـول قـرار نگیرنـد، طـرف ارائه کننـده بایـد فـورًا از دالیـل عـدم قبـول مطلـع  6. ا
گردیـده و بـا توجـه مقتضـی بـه محـدوده زمانـی تحقیـق، بـه آن فرصـت داده شـود تـا ظـرف مدتـی معقـول 
توضیحـات بیشـتری را ارائـه دهـد. چنانچـه توضیحـات مزبـور از نظـر مقامـات قانع کننـده تلقی نشـوند، 
گردد. دالیل رد این مدارک یا اطالعات باید در قالب تصمیمات )موارد تشـخیص( منتشرشـده عرضه 
گـر مقامـات یافته هـای خـود، از جملـه یافته هـای مربـوط بـه ارزش عـادی را بـر اطالعاتی از منابع دسـت  7. ا
دوم شامل اطالعات عرضه شده در درخواست آغاز تحقیق مبتنی سازند، این اقدام را باید با مالحظه 
رنـد. در چنیـن مـواردی، مقامـات در صـورت امـکان بایـد اطالعـات مزبـور را بـا  جوانـب امـر به عمـل آو
اسـتفاده از دیگـر منابـع مسـتقل موجـود، ماننـد فهرسـت های بهـای منتشرشـده، آمـار رسـمی واردات 
ره  کـه از دیگـر طرف هـای ذی نفـع طـی دو گمـرک، و همین طـور بـا اسـتفاده از اطالعاتـی  گزارش هـای  و 
کننـد. البتـه بدیهـی اسـت چنانچـه طـرف ذی نفـع  یافـت شـده اند، وارسـی )راسـتی آزمایی(  تحقیـق در
همـکاری ننمایـد و در نتیجـه اطالعات مربوط از مقامات مضایقه شـود، چنین وضعیتی می تواند برای 

رد. طـرف مزبـور نتایـج نامطلوب تری در قیاس با شـرایطی که همکاری می کرد، به بار آو
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کلی توضیح مقدماتی 
گمرکـی طبـق ایـن موافقت نامـه »ارزش معامالتـی« به نحـو تعریف شـده در مـاده 1  1. مبنـای اصلـی ارزش 
کـه مـاده اخیـر، ضمنـًا، تعدیل هایـی را نسـبت بـه  گرفـت  اسـت. مـاده 1 را می بایسـت بـا مـاده 8 در نظـر 
کـه  کـه برخـی عناصـر خـاص  قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت بـرای مـواردی مقـرر مـی دارد 
یـدار بـوده امـا در  گمرکـی بخشـی از ارزش را تشـکیل می دهنـد برعهـده خر به نظـر می رسـد بـرای مقاصـد 
قیمت واقعًا پرداخت شـده یا قابل پرداخت برای کاالی واردشـده منظور نشـده اسـت. ماده 8 همچنین 
منظورکـردن برخـی عوض هـا را در ارزش معامالتـی مقـرر مـی دارد که ممکن اسـت به جای پول به شـکل 
کاالها یا خدمات معینی از خریدار به فروشنده انتقال یابد. مواد 2 تا 7، روش های تعیین ارزش گمرکی 

را بـرای مـواردی مقـرر می دارنـد که نتـوان آن را طبق مقررات ماده 1  تعیین کرد.
2. در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را طبق مقررات ماده 1 تعیین کرد باید به طور عادی یک روند مشورت 
میـان اداره گمـرک و واردکننـده بـه منظـور رسـیدن به مبنایی جهت ارزش گـذاری طبق مواد 2 یا 3 وجود 
واردشـده  کاالی  گمرکـی  ارزش  بـاره  در اطالعاتـی  واردکننـده  اسـت  ممکـن  مثـال  بـرای  باشـد.  داشـته 
رود قرار ندارد. ازسـوی دیگر  همسـان یا مشـابه داشـته باشـد که بالفاصله در دسـترس اداره گمرک بندر و
کاالی واردشده همسان یا مشابه داشته باشد  گمرکی  گمرک اطالعاتی درباره ارزش  ممکن است اداره 
کـه به سـهولت در دسـترس واردکننـده قـرار نـدارد. یـک رونـد مشـورت میـان دو طـرف، مبادلـه اطالعات 
بـه منظـور تعییـن مبنایـی صحیـح جهـت ارزش گـذاری بـرای مقاصـد گمرکـی بـه شـرط رعایـت الزامات 

مربـوط بـه حفظ جنبه محرمانه اطالعات تجاری را امکان پذیر می سـازد.
کاالی واردشـده  کاالی واردشـده یـا  گمرکـی را بـر مبنـای ارزش معامالتـی  کـه نتـوان ارزش  3. در مـواردی 
کـرد، مـواد 5 و 6 دو مبنـا را بـرای تعییـن آن مقـرر می دارنـد. طبـق بنـد 1 مـاده 5  همسـان یـا مشـابه تعییـن 
که وارد شده، به آن قیمت  کاال تحت همان شرایطی  که  گمرکی بر مبنای قیمتی تعیین می گردد  ارزش 
به یک خریدار غیرمرتبط در کشور واردکننده فروخته می شود. واردکننده همچنین حق دارد درخواست 
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رود پـردازش بیشـتر شـده طبـق مقـررات مـاده 5 ارزش گـذاری شـود، مشـروط  بر  کـه پـس از و نمایـد کاالیـی 
گمرکی بر مبنای ارزش محاسـباتی تعیین  رد. طبق ماده 6، ارزش  اینکه چنین درخواسـتی را به عمل آو
می گـردد. هـردوی ایـن روش هـا مشـکالت خـاص خود را ایجاد می کننـد و به همین دلیـل طبق مقررات 

که ترتیب اعمال این دو روش را برگزیند. ماده 4 به واردکننده حق داده شـده اسـت 
که نتوان آن را طبق مقررات  گردد  گمرکی در مواردی تعیین  که چگونه ارزش  4. ماده 7 مشخص می سازد 

هریـک از مـواد قبل تعیین کرد.
اعضا،

کرات تجاری چندجانبه، با در نظرگرفتن مذا
کشورهای در حال توسعه از تجارت  گات 1994 و تأمین منافع بیشتر برای  با آرزوی پیشبرد هدف های 

بین الملل؛
گات 1994و با آرزوی تنظیم قواعدی برای اعمال آن ها به منظور  با تصدیق اهمیت مقررات ماده 7 

ایجاد یکنواختی و اطمینان بیشتر در مورد اجرای آن ها؛ 
مقاصد  برای  کاال  ارزش گذاری  جهت  بی طرف  و  یکنواخت  عادالنه،  نظام  یک  به  نیاز  تصدیق  با 

کند؛ گمرکی دلخواه یا ساختگی جلوگیری  که از استفاده از ارزش های  گمرکی 
گمرکی باید، در بیشترین حد ممکن، ارزش  کاال برای مقاصد  با تصدیق اینکه مبنای ارزش گذاری 

که ارزش گذاری می شود؛ کاالیی باشد  معامالتی 
تجاری  عملکردهای  با  سازگار  منصفانه  و  ساده  معیارهای  بر  باید  گمرکی  ارزش  اینکه  تصدیق  با 
برد عام داشته باشد؛ کار یه های ارزش گذاری باید بدون فرق گذاشتن میان منابع عرضه  مبتنی باشد و رو

گیرد؛ یه های ارزش گذاری نباید برای مبارزه با قیمت شکنی مورد استفاده قرار  با تصدیق اینکه رو
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

قسمت 1
گمرکی قواعد ارزش گذاری 

ماده 1
یـا  پرداخت شـده  واقعـًا  قیمـت  یعنـی  بـود،  خواهـد  معامالتـی  ارزش  واردشـده  کاالی  گمرکـی  ارزش   .1
ر به کشور واردکننده مطابق مقررات ماده 8   که هنگام فروخته شدن برای صدو کاال  قابل پرداخت برای 

تعدیل یافته اسـت، مشروط  بر این که:
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یـدار یـا اسـتفاده او از آن وجـود نداشـته باشـد، غیر از  گـذاری کاال بـه خر )الـف( محدودیت هایـی در مـورد وا
که: محدودیت هایی 

کرده اند؛  کشـور واردکننده وضع یا مقرر  )1( قانون یا مقامات دولتی در 
)2 ( منطقـه جغرافیایـی کـه می تـوان کاال را در آن مجـددًا فروخت، محدود می کنند؛ یا

کاال به طور اساسـی اثر نمی گذارند؛ )3( بر ارزش 
)ب( فـروش یـا قیمـت تابـع برخـی شـرایط یـا مالحظاتـی نباشـد کـه به خاطـر آن هـا نتـوان ارزش کاالیـی را که 

ارزش گذاری می شـود تعیین کرد؛
یـدار از کاال به طـور  گـذاری یـا اسـتفاده بعـدی خر )ج( هیـچ بخشـی از عایـدات حاصـل از فـروش مجـدد، وا
مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد مگر آنکه بتوان مطابق مقررات ماده 8 تعدیلی مناسب 

رد؛ و به عمل آو
یـدار و فروشـنده بـا یکدیگـر مرتبـط  کـه خر یـدار و فروشـنده بـا یکدیگـر مرتبـط نباشـند، یـا در مـوردی  )د( خر

گمرکی طبق مقررات بند 2 قابل قبول باشـد. هسـتند ارزش معامالتی برای مقاصد 
2. )الـف( در تشـخیص اینکـه آیـا ارزش معامالتـی از لحـاظ بنـد 1 قابل قبـول اسـت یـا نـه، ایـن واقعیـت که 
یـدار و فروشـنده بـه مفهـوم مـاده 15 بـا یکدیگـر مرتبط انـد به خودی خـود دلیلـی بـرای غیرقابل قبـول  خر
تلقی کـردن ارزش معامالتـی نخواهـد بـود. در چنیـن موردی اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسـی خواهد 
گر، با  که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشـته باشـد. ا شـد و ارزش معامالتی به شـرطی پذیرفته می شـود 
گمرک دالیلی در اختیار  کرده یا به طریق دیگری فراهم آمده، اداره  که واردکننده ارائه  توجه به اطالعاتی 
داشـته باشـد کـه چنیـن تلقـی کنـد که ارتباط مزبور بر قیمت اثر داشـته، دالیل خـود را به واردکننده ابالغ 
یی داده خواهـد شـد. چنانچه واردکننده درخواسـت  خواهـد کـرد و بـه او فرصـت معقـول بـرای پاسـخگو

کنـد ابـالغ دالیل به صورت کتبی خواهد بود.
کاماًل به یکی  که ارزش معامالتی  کند  )ب( در یک فروش میان اشـخاص مرتبط، هرگاه واردکننده ثابت 
یـر، موجـود در همـان زمـان یـا حـدودًا در همـان زمـان نزدیک اسـت، چنین ارزشـی قبول و  از ارزش هـای ز

کاال مطابق مقررات بند 1 ارزش گذاری خواهد شـد.
ر به همان  یـداران غیرمرتبـط جهـت صـدو )1 ( ارزش معامالتـی در فـروش کاالهـای همسـان یـا مشـابه بـه خر

کشور واردکننده؛
)2( ارزش گمرکی کاالی همسـان یا مشـابهی که طبق مقررات ماده 5 تعیین شـده اسـت؛
)3( ارزش گمرکی کاالی همسـان یا مشـابهی که طبق مقررات ماده 6 تعیین شـده اسـت؛

در اعمـال معیارهـای بـاال، بـه تفاوت های محرز در سـطوح تجاری، سـطوح مقداری، عناصر برشمرده شـده 
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در ماده 8 و هزینه هایی که فروشنده در فروش هایی متقبل می شود که در آن ها او و خریدار غیرمرتبط اند 
که او و خریدار مرتبط اند توجه مقتضی خواهد شـد. و در فروش هایی متقبل نمی شـود 

)ج( معیارهای ارائه شده در شق )ب( از بند 2 به ابتکار واردکننده و فقط به منظور مقایسه مورد استفاده 
قرار می گیرد. ارزش های جانشـین نمی تواند طبق مقررات شـق )ب( از بند 2 تعیین شـود.

ماده 2
گمرکی، ارزش  کرد، ارزش  کاالی واردشده را طبق مقررات ماده 1 تعیین  گمرکی  گر نتوان ارزش  1. )الف( ا
کشـور واردکننـده فروختـه شـده و در  ر بـه همـان  کـه بـرای صـدو کاالی همسـانی خواهـد بـود  معامالتـی 

که ارزش گذاری می شـود صادر شـده اسـت. کاالیی  ر  همان زمان یا حدودًا در همان زمان صدو
کاالی همسـان در فروشـی در همان  )ب( در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمرکی، ارزش معامالتی 
کـه ارزش گـذاری می شـود مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد  کاالیـی  سـطح تجـاری و اساسـًا بـه همـان مقـدار 
فروخته شـده در  کاالی همسـان  ارزش معامالتـی  نشـود،  یافـت  فروشـی  کـه چنیـن  مـوردی  گرفـت. در 
سـطوح تجـاری متفـاوت و/ یـا در مقادیـر متفـاوت، کـه جهت در نظرگرفتـن تفاوت های قابل انتسـاب از 
لحاظ تجاری و/ یا مقدار، تعدیل شـده اسـت مورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت، مشـروط به اینکه بتوان 
رد که معقول بودن و درسـتی تعدیل را به روشـنی  چنیـن تعدیل هایـی را بـر مبنـای مدرکـی محـرز به عمل آو

ثابـت کنـد، اعـم از اینکـه تعدیل مزبور به افزایش ارزش یا کاهش آن منجر شـود.
گنجانده شده باشند،  که هزینه ها و مخارج اشاره شده در بند 2 ماده 8 در ارزش معامالتی  2. در موردی 
کاالی  کاالی واردشـده و  جهـت در نظرگرفتـن تفاوت هـای مهـم در چنیـن هزینه هـا و مخارجـی میـان 

همسـان، ناشـی از تفاوت در مسـافت و شـیوه های حمل و نقل، تعدیلی صورت خواهد گرفت.
گـر، در اجـرای ایـن مـاده، بیـش از یـک ارزش معامالتـی کاالی همسـان یافـت شـود، بـرای تعییـن ارزش  3. ا

گرفت. کمترین ارزش معامالتی مورد اسـتفاده قرار خواهد  کاالی واردشـده،  گمرکی 

ماده 3
کـرد، ارزش گمرکـی،  گـر نتـوان ارزش گمرکـی کاالی واردشـده را طبـق مقـررات مـواد 1 و 2 تعییـن  1. )الـف( ا
ر به همان کشور واردکننده فروخته شده و در  که برای صدو کاالی مشابهی خواهد بود  ارزش معامالتی 

که ارزش گذاری می شـود صادر شـده اسـت. کاالیی  ر  همان زمان یا حدودًا در همان زمان صدو
)ب( در اجـرای ایـن مـاده، بـرای تعییـن ارزش گمرکـی، ارزش معامالتـی کاالی مشـابه در فروشـی در همـان 
کـه ارزش گـذاری می شـود مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد  کاالیـی  سـطح تجـاری و اساسـًا بـه همـان مقـدار 
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گرفت. در موردی که چنین فروشـی یافت نشـود، ارزش معامالتی کاالی مشـابه فروخته شـده در سـطوح 
که جهت در نظرگرفتن تفاوت ها از لحاظ تجاری و/ یا مقدار  تجاری متفاوت و/ یا در مقادیر متفاوت، 
تعدیل شـده اسـت مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت، مشـروط بـه اینکـه چنیـن تعدیل هایی را بـر مبنای 
کند، اعم از اینکه تعدیل  که معقول بودن و درسـتی تعدیل را به روشـنی ثابت  رد  مدرکی محرز به عمل آو

کاهش آن. مزبور به افزایش ارزش منجر شـود یا به 
گنجانده شـده باشـند،  که هزینه ها و مخارج اشاره شـده در بند 2 ماده 8 در ارزش معامالتی  2. در موردی 
کاالی مشابه  کاالی واردشده و  جهت در نظرگرفتن تفاوت های مهم در چنین هزینه ها و مخارجی میان 

گرفت. موضوع بحث، ناشی از تفاوت در مسافت و شیوه های حمل و نقل، تعدیلی صورت خواهد 
کاالی مشـابه یافـت شـود، بـرای تعییـن ارزش  گـر، در اجـرای ایـن مـاده، بیـش از یـک ارزش معامالتـی  3. ا

گرفت. کمترین ارزش معامالتی مورد اسـتفاده قرار خواهد  کاالی واردشـده  گمرکی 

ماده 4
گمرکـی طبـق  کـرد، ارزش  کاالی واردشـده را طبـق مقـررات مـواد 1، 2 و 3 تعییـن  گمرکـی  گـر نتـوان ارزش  ا
مقـررات مـاده 5 یـا، هنگامـی کـه نتوان ارزش گمرکی را براسـاس این ماده تعییـن کرد، طبق مقررات ماده 6 

تعیین خواهد شـد مگر آن که، بنا به تقاضای واردکننده، ترتیب اجرای مواد 5 و 6 برعکس شـود.

ماده 5
کـه وارد شـده اسـت  کاالی واردشـده همسـان یـا مشـابه بـه همـان وضعـی  کاالی واردشـده  یـا  گـر  1. )الـف( ا
در کشـور واردکننـده بـه فـروش برسـد، ارزش گمرکـی کاالی واردشـده، طبـق مقـررات ایـن مـاده بـر قیمت 
کـه بـه آن قیمـت در  واحـدی از کاالی واردشـده یـا کاالی واردشـده همسـان یـا مشـابه مبتنـی خواهـد بـود 
همـان زمـان یـا حـدودًا در همـان زمـان واردشـدن کاالیی کـه ارزش گذاری می شـود، در بیشـترین مقدار از 
مجمـوع ]فـروش[ بـه اشـخاصی فروختـه می شـود کـه بـا اشـخاصی کـه از آن هـا چنیـن کاالیـی را می خرند 

یر: ارتباطی ندارند، مشـروط به کسـر موارد ز
 پرداخـت می شـود یـا توافـق می شـود کـه پرداخـت گـردد یـا افزایش هایـی که 

ً
)1 ( حق العمل هایـی کـه معمـوال

کاالی واردشـده متعلق به همان طبقه یا نوع، در   برای سـود یا هزینه های عمومی در مورد فروش 
ً
معموال

چنین کشـوری صورت می گیرد؛
)2( هزینه های معمول حمل و نقل و بیمه و هزینه های مرتبط با آن ها که در کشور واردکننده تقبل شده است؛

ینه هـا و مخـارج اشاره شـده در بند 2 ماده 8؛ و )3( در صـورت اقتضـا، هز
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کشـور واردکننـده  کاال در  یـا فـروش  کـه به دلیـل واردشـدن  گمرکـی و دیگـر مالیات هـای ملـی  )4( حقـوق 
قابل پرداخت است.

که ارزش گذاری می شود کاالی واردشده  کاالیی  گر در همان زمان یا حدودًا در همان زمان واردشدن  )ب( ا
گمرکی به شرط آنکه از جهات دیگر تابع  کاالی واردشده همسان یا مشابه فروخته نشده باشد ارزش  یا 
مقـررات شـق )الـف( از بنـد 1 باشـد، بـر قیمـت واحـدی از کاالی واردشـده یا کاالی واردشـده همسـان یا 
که ارزش گذاری می شـود اما  کاالیی  یخ پس از واردشـدن  که در نزدیک ترین تار مشـابه مبتنی خواهد بود 
رود، بـه همـان وضعـی کـه وارد شـده اسـت در کشـور واردکننـده فروخته  ز پـس از و پیـش از انقضـای 90 رو

شود.
کـه وارد شـده اسـت در کشـور  گـر کاالی واردشـده یـا کاالی واردشـده همسـان یـا مشـابه بـه همـان وضعـی  2. ا
واردکننـده فروختـه نشـود، آن گاه، در صـورت درخواسـت واردکننـده، ارزش گمرکـی بـر قیمت واحدی از 
که، پس از پردازش بیشتر، به آن قیمت در بیشترین مقدار از مجموع  کاالی واردشده مبتنی خواهد بود 
کاالیی را  که از آن ها چنین  که با اشـخاصی  ]فروش[ به اشـخاصی در کشـور واردکننده فروخته می شـود 
می خرنـد ارتباطـی ندارنـد، و در آن قیمـت، تخفیف الزم به خاطر ارزش افزودۀ ناشـی از چنین پردازشـی و 

کسـور پیش بینی شـده در شـق )الف( از بند 1 منظور می شود.

ماده 6
کاالی واردشـده طبـق مقـررات ایـن مـاده بـر ارزش محاسـباتی مبتنـی خواهـد بـود. ارزش  گمرکـی  1. ارزش 

محاسـباتی مرکب خواهد بود از مجموع:
کاالی واردشـده به کار گرفته شـده  کـه در تولیـد  )الـف( قیمـت یـا ارزش مـواد و سـاخت یـا پـردازش دیگـری 

است؛
کاالی متعلق به همان طبقه   در فروش 

ً
)ب( مقداری بابت سود و هزینه های عمومی معادل آنچه معموال

کشـور صادرکننده برای  که ارزش گذاری می شـود منعکس می گردد و تولیدکنندگان در  کاالیی  یا نوع از 
کشـور واردکننده منظور می کنند؛ ر به  صدو

)ج( قیمـت یـا ارزش همـه هزینه هـای دیگـری کـه بـرای منعکس سـاختن شـق ارزش گـذاری مـورد انتخاب 
ری هسـتند. عضو طبق بند 2 ماده 8 ضرو

کـه بـه  کنـد  کـه مقیـم قلمـروی آن نیسـت بخواهـد یـا او را مجبـور  2. هیـچ عضـوی نمی توانـد از شـخصی 
منظور تعیین ارزش محاسباتی، هر گونه صورت حساب یا سوابق دیگر را برای بررسی ارائه کند یا اجازه 
دسترسـی بـه آن را بدهـد. به هرحـال اطالعاتـی کـه تولیدکننده کاال به منظـور تعیین ارزش گمرکی طبق 
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کشـور دیگر مورد رسـیدگی مقامات  مقررات این ماده عرضه می کند می تواند با موافقت تولیدکننده در 
کافی مراتب را از قبل به  گیرد، مشـروط به اینکه این مقامات با در نظرگرفتن مدت  کشـور واردکننده قرار 

حکومت کشـور مورد بحث اطالع داده باشـند و کشـور اخیر نسـبت به این رسـیدگی مخالفت نکند.

ماده 7
گمرکی با اسـتفاده  کرد، ارزش  کاالی واردشـده را طبق مقررات مواد 1 تا 6 تعیین  گمرکی  گر نتوان ارزش  1. ا
از طـرق معقـول سـازگار بـا اصـول و مقـررات عمومـی ایـن موافقت نامـه و مـاده 7 گات 1994 و بـر مبنـای 

کاال تعیین خواهد شـد. داده های موجود در کشـور واردکننده 
یر تعیین نخواهد شـد: 2. طبـق مقـررات ایـن مـاده هیچ ارزش گمرکی بر مبنای موارد ز

)الف( قیمت فروش در کشـور واردکننده برای کاالی تولیدشـده در چنین کشـوری؛
تر از میان دو ارزش بدیل را مقرر می دارد؛ کـه بـرای مقاصـد گمرکـی، قبول ارزش باال )ب( نظامـی 

کشـور صادرکننده؛ کاال در بازار داخلی  )ج( قیمت 
)د( هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی که مطابق مقررات ماده 6 برای کاالی همسان یا مشابه تعیین شده 

است؛
ر به کشـوری غیر از کشـور واردکننده؛ کاال برای صدو )ه( قیمت 

)و( حداقـل ارزش گمرکی؛ یا
)ز( ارزش دلخواه یا سـاختگی.

مـورد  و روش  مـاده  ایـن  گمرکـی تعیین شـده طبـق مقـررات  ارزش  واردکننـده،  3. در صـورت درخواسـت 
اسـتفاده برای تعیین چنین ارزشـی کتبًا به اطالع او خواهد رسـید.

ماده 8
یـر بـه قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت  1. در تعییـن ارزش گمرکـی طبـق مقـررات مـاده 1، مـوارد ز

کاالی واردشـده، افزوده خواهد شد: برای 
یـدار متقبـل شـده امـا در قیمـت پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت برای  یـر، تـا انـدازه ای کـه خر )الـف( مبالـغ ز

کاال منظور نشـده است:
لـی، جز حق العمل خرید؛ )1 ( حق العمـل و دال

)2( هزینه محفظه هایی که برای مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کاالی موضوع بحث، یک کاسه است؛
کار یا مواد مورد اسـتفاده؛ )3( هزینه بسـته بندی چه از لحاظ نیروی 
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یـدار آن هـا را  کـه خر کـه به نحـو مناسـب سرشـکن شـده اند، در مـوردی  یـر،  کاالهـا و خدمـات ز )ب( ارزش 
کاالی واردشـده  به طـور رایـگان یـا بـه قیمـت تخفیفـی بـرای اسـتفاده در زمینـه تولیـد و فـروش صادراتـی 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می کند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعًا پرداخت شده 

یا قابل پرداخت منظور نشـده باشد.
)1 ( مواد، اجزاء تشـکیل دهنده، قطعات و اقالم مشـابهی که در کاالی واردشـده ترکیب گردیده اسـت؛

)2( ابزارها، حدیده ها، قالب ها و اقالم مشابهی که در تولید کاالی واردشده مورد استفاده قرار گرفته است؛
)3( موادی که در تولید کاالی واردشـده مصرف شـده اسـت؛

که در جای دیگری غیر از کشور  کارهای مهندسی، تکمیلی، هنری، طراحی، و نقشه ها و طرح هایی   )4(
واردکننده کاال برعهده گرفته شـده و برای تولید کاالی واردشـده الزم اسـت؛

یدار باید، به عنوان  که ارزش گذاری می شـود و خر کاالیی  )ج( حق امتیازها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به 
کـه ارزش گـذاری می شـود آن هـا را به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم پرداخـت  کاالیـی  یـک شـرط فـروش 
کـه ایـن حق امتیازهـا و وجـوه در قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت منظـور  کنـد، تـا آن انـدازه 

باشد. نشده 
کـه به طـور  گـذاری یـا اسـتفاده بعـدی از کاالی واردشـده  )د( ارزش هـر بخشـی از عایـدات فـروش مجـدد، وا

مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به فروشنده تعلق می گیرد.
کلـی یـا جزئـی در ارزش  یـر به صـورت  کـه مـوارد ز یـن قوانیـن خـود، مقـرر خواهـد داشـت  2. هـر عضـو، در تدو

گرفته نشـوند. گردند یا در آن در نظر  گمرکی منظور 
رود؛ و کاالی واردشـده به بندر یا محل و )الف( هزینه حمل و نقل 

رود؛ و )ب( مخـارج بارگیـری، تخلیـه و جابه جایـی مرتبـط با حمل و نقل کاالی واردشـده به بندر یا محل و
)ج( هزینه بیمه.

3. افزایـش مـوارد بـه قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت طبـق ایـن مـاده تنهـا بـر مبنـای داده هـای 
واقعـی و کمیت پذیـر صورت خواهد گرفت.

گمرکـی، جـز در مـوارد مقـرر در ایـن مـاده، هیچ چیـز بـه قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا  4. در تعییـن ارزش 
قابل پرداخت افزوده نخواهد شـد.

ماده 9
گمرکـی تبدیـل ارز الزم باشـد نـرخ مـورد اسـتفاده آن نرخـی خواهـد بـود  کـه بـرای تعییـن ارزش  1. در مـوردی 
ره  کرده انـد و، در مـورد دو کشـور واردکننـده ذی ربـط به نحـو مقتضـی اعـالم  کـه مقامـات صالحیـت دار 
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تحت پوشـش هـر اعالمیـه، بـه مؤثرتریـن وجـه ممکـن ارزش جـاری چنیـن ارزی در معامـالت تجـاری را 
برحسـب ارز کشـور واردکننده منعکس خواهد ساخت.

کـه هـر عضـو مقـرر  رود، به نحـوی  ر یـا و کـه در زمـان صـدو 2. نـرخ تبدیـل مـورد اسـتفاده آن نرخـی خواهـد بـود 
می دارد، مجری است.

ماده 10
گمرکـی به صـورت  کـه ماهیتـًا محرمانه انـد یـا از لحـاظ ارزش گـذاری  مقامـات ذی ربـط همـه اطالعاتـی را 
بـدون اجـازه مخصـوص  را  کـرد و چنیـن اطالعاتـی  ارائه شـده اند دقیقـًا محرمانـه تلقـی خواهنـد  محرمانـه 

که برای رسـیدگی قضایی الزم باشـد، افشـا نخواهند کرد. شـخص یا دولت ارائه کننده، جز تا آن اندازه 

ماده 11
گمرکی حق تقاضای بدون  1. قوانین هر عضو، برای واردکننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق 

جریمـه بـرای تجدیـد نظـر در مورد تعیین یک ارزش گمرکی را مقرر خواهد داشـت.
گمرک یا یک  2. ممکن است یک حق اولیه در مورد تقاضای بدون جریمه تجدید نظر نزد مرجعی در اداره 
رکـن مسـتقل وجـود داشـته باشـد، امـا قوانیـن هـر عضـو، حـق تقاضای بـدون جریمـه بـرای تجدید نظر نزد 

مرجعی قضایی را مقرر خواهد داشـت.
کتبًا  3. اطالعیه مربوط به تصمیم مرحله تجدید نظر  به خواهان داده خواهد شد و دالیل چنین تصمیمی 
ارائـه خواهـد گردیـد. خواهـان همچنیـن از هـر گونـه حـق خـود در مـورد تقاضـای تجدید نظـر دیگـر اطـالع 

خواهد یافت.

ماده 12
برد عامی را  کشـور واردکننـده ذی ربـط، قوانیـن، آیین نامه هـا، تصمیمات قضایی و احـکام اداری دارای کار

رند طبق ماده 10 گات 1994 منتشـر خواهد کرد. کـه ایـن موافقت نامـه را بـه اجرا درمی آو

ماده 13
یـق  گمرکـی بـه تعو کـه تعییـن قطعـی ارزش  گـردد  کاالی واردشـده الزم  گمرکـی  یـان تعییـن ارزش  گـر در جر ا
کافی به شکل  کند، در صورت ارائه تضمین  که چنین ایجاب  افتد، واردکننده، علی رغم این، در موردی 
بـر بگیـرد  کاال را در کـه پرداخـت نهایـی حقـوق گمرکـی متعلـق بـه  ضامـن، سـپرده و یـا دیگـر اسـناد مناسـب 

کند. گمرک خارج  کاال را از  خواهد توانسـت 
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ماده 14
یادداشـت های ضمیمـه 1 موافقت نامـه حاضـر جـزء الینفـک ایـن موافقت نامـه را تشـکیل می دهنـد و مـواد 

گرفته و اجرا شـوند. موافقت نامه حاضر می بایسـت همراه با یادداشـت های مربوطه آن ها در نظر 
ضمایم 2 و 3 نیز جزء الینفک این موافقت نامه اند.

ماده 15
1. در ایـن موافقت نامه:

گمرکی برحسب ارزش  کاال از لحاظ تعلق حقوق  کاالی واردشده« به معنای ارزش  گمرکی  )الف ( »ارزش 
کاالی واردشده است؛

رود اسـت؛ و )ب( »کشـور واردکننده« به معنای کشـور یا قلمروی گمرکی محل و
)ج( »تولیدشـده« شـامل کاشـته، ساخته شـده در کارخانه و استخراج شده از معدن می شود.

2. در ایـن موافقت نامه:
)الـف( »کاالی همسـان« به معنـای کاالیـی اسـت که از همه جهات از جملـه خصوصیات مادی، کیفیت 
که از دیگر جهات  کاالیی  که  و شهرت همانند می باشد. اختالفات جزئی ظاهری مانع از آن نمی گردد 

با این تعریف انطباق دارد همسـان تلقی شـود؛
گرچـه از همـه جهـات هماننـد نیسـت، خصوصیـات  کـه،  کاالیـی اسـت  )ب( »کاالی مشـابه« به معنـای 
کـه آن را قـادر می سـازد وظایـف مشـابهی را انجـام دهـد و  هماننـد و مـواد تشـکیل دهنده هماننـدی دارد 
از نظـر تجـاری قابلیـت جانشـینی داشـته باشـد. کیفیـت کاال، شـهرت آن و وجـود یـک عالمـت تجـاری 

کاال مشـابه اسـت یا نه، مورد مالحظه قرار می گیرد؛ که در تشـخیص اینکه آیا  از جمله عواملی هسـتند 
)ج( اصطالحات »کاالی همسان« و »کاالی مشابه« بسته به مورد، کاالهایی را شامل نمی شود که در بطن 
بر دارند یا نشان می دهند که  خود کارهای مهندسی، تکمیلی، هنری، طراحی، طرح و نقشه هایی را در
یرا در کشور  در مورد آن ها هیچ تعدیلی طبق جزء )4( شق )ب( از بند 1 ماده 8 صورت نگرفته است ز

واردکننده در مورد این عناصر ]از قبل[ تعهداتی وجود داشـته اسـت.
کشـوری تولید شـده  که در همان  کاال در صورتی »کاالی همسـان« یا »کاالی مشـابه« تلقی خواهد شـد  )د( 

باشـد که کاالی مورد ارزش گذاری در آن تولید شـده است؛
)ه( کاالیی را که شخصی دیگر تولید کرده است تنها هنگامی در نظر گرفته خواهد شد که، بسته به مورد، 

کاالی همسـان یا کاالی مشـابهی یافت نشـود که همان شـخص تولید کرده باشد.
3. در ایـن موافقت نامـه »کاالی متعلـق بـه همـان طبقـه یـا نـوع« به معنـای کاالیی اسـت که در گروه یا دسـته 
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کاالی همسـان  که یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می کند، و شـامل  کاالهایی قرار می گیرد 
یا مشابه می شود.

که: گرفته می شـوند  4. از لحاظ این موافقت نامه اشـخاص تنها در صورتی مرتبط در نظر 
)الف ( اعضای ارشـد یا مدیران کسـب وکار یکدیگر باشند؛

)ب( قانونًا شـریک در کسـب وکار یکدیگر شناخته شـده باشند؛
کارفرما و مسـتخدم باشند؛ )ج( 

)د( شـخصی به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم 5 درصـد یـا درصـد بیشـتری از رأی تعیین کننـده مبتنـی بـر 
سـرمایه یا سـهام هر دو را در تملک داشـته یا کنترل کند؛

کند؛ کنترل  )ه( یکی از آنان به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم دیگری را 
)و( هر دو به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تحت کنترل شـخص ثالثی باشـند؛

)ز( با یکدیگر شـخص ثالثی را به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تحت کنترل داشـته باشـند؛ یا
)ح( اعضای یک خانواده باشـند.

کـه توصیـف شـده  کـه یکـی، به هر شـکل  کـه در کسـب وکار به نحـوی بـا یکدیگـر پیونـد دارنـد  5. اشـخاصی 
یع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری باشد، چنانچه  باشد، نماینده انحصاری، توز

یـن بنـد 4 قـرار گیرند، از لحاظ این موافقت نامه مرتبط در نظر گرفته می شـوند. در چارچـوب مواز

ماده 16
گمرکی  کتبی در مورد اینکه ارزش  کتبی، واردکننده حق خواهد داشـت توضیحی  در صورت درخواسـت 

یافت کند. کاالی او چگونه تعیین شـده اسـت از اداره گمرک کشـور واردکننده در

ماده 17
هیچ چیـز در ایـن موافقت نامـه به نحـوی تفسـیر نخواهـد شـد که حقوق ادارات گمـرک در این مورد را که باید 
نسـبت بـه صحـت یـا درسـتی هـر بیانیـه، سـند یـا اظهارنامـه ای کـه بـرای ارزش گـذاری گمرکی ارائه می شـود 

متقاعـد گردنـد، محـدود کند یا مورد تردید قرار دهد.
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قسمت 2
تشکیالت، مشورت ها و حل اختالف

ماده 18
نهادها

1. بدین وسیله یک کمیته ارزش گذاری گمرکی )که در این موافقت نامه به عنوان »کمیته« خوانده می شود( 
کرد و به طور  کمیته رئیس خود را انتخاب خواهد  مرکب از نمایندگان هریک از اعضا تشکیل می شود. 
عـادی سـالی یک بـار، یـا به نحـو دیگری که مقـررات مربوط به این موافقت نامه در نظـر می گیرد، به منظور 
دادن فرصـت مشـورت بـه اعضـا در مـورد مسـائل مربـوط بـه اجـرای نظـام ارزش گـذاری گمرکی توسـط هر 
عضـو کـه ممکـن اسـت بـر نحوه اجرای این موافقت نامه یا پیشـبرد هدف های آن اثر گذارد و انجام دادن 
کنند، تشـکیل جلسـه خواهد داد. دبیرخانه  که ممکن اسـت اعضا به آن محول  دیگر مسـئولیت هایی 

سـازمان جهانـی تجارت به عنـوان دبیرخانه کمیته عمل خواهد کرد.
2. یـک کمیتـه فنـی ارزش گـذاری گمرکـی )که در ایـن موافقت نامه به عنوان »کمیته فنی« خوانده می شـود( 
تحت نظـارت شـورای همـکاری گمرکـی تشـکیل خواهـد شـد، که مسـئولیت های مذکـور در ضمیمه 2  

ایـن موافقت نامـه را انجـام خواهـد داد و طبـق قواعـد آیین کار مندرج در آن عمل خواهد کرد.

ماده 19
مشورت و حل اختالف

1. تفاهم نامـه حـل اختـالف، در مـورد مشـورت ها و حـل اختالفـات طبـق ایـن موافقت نامـه قابل اجراسـت، 
که در این موافقت نامه به نحو دیگری مقرر شـده اسـت. مگر در مواردی 

گـر هـر عضـو چنیـن تلقـی کنـد کـه در نتیجـه اعمال عضو یا اعضـای دیگر هر نفعی که به طور مسـتقیم یا  2. ا
غیرمسـتقیم، طبق موافقت نامه حاضر عاید او می گردید از میان می رود یا آسـیب می بیند، یا دسـتیابی 
بـه هریـک از هدف هـای ایـن موافقت نامـه بـا مانـع روبـه رو می شـود، می توانـد بـه منظـور رسـیدن بـه یـک 
راه حـل مرضی الطرفیـن راجـع بـه ایـن موضـوع، تقاضای مشـورت با عضو یا اعضـای مورد نظر را بکند. هر 

عضو درخواسـت مشـورت طرف دیگر را با نظر مثبت بررسـی خواهد کرد.
3. کمیتـه فنـی، در صـورت درخواسـت، بـه اعضایـی کـه بـا یکدیگر مشـورت می کنند ارائـه طریق یا کمک 

کرد. خواهد 
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4. هیئـت تشکیل شـده بـرای رسـیدگی بـه یـک اختـالف مربـوط بـه مقررات ایـن موافقت نامه ممکن اسـت 
بـه تقاضـای یکـی از طرف هـای اختـالف یا به ابتکار خود از کمیته فنی بخواهد هریک از مسـائلی را که 
نیـاز بـه بررسـی فنـی دارد مـورد رسـیدگی قرار دهد. هیئت رسـیدگی شـرح وظایف کمیتـه فنی را در مورد 
یافـت گـزارش کمیتـه فنـی مشـخص خواهـد کـرد.  ره زمانـی را بـرای در اختالفـی خـاص تعییـن و یـک دو
هیئـت رسـیدگی گـزارش کمیتـه فنـی را در نظـر خواهـد گرفت. در صورتـی که کمیته فنی قادر نباشـد در 
مـورد موضوعـی کـه طبـق ایـن بند به آن ارجاع شـده به اجماع دسـت یابد هیئت رسـیدگی به طرف های 

اختـالف فرصـت خواهـد داد کـه نظرهای خود در مـورد موضوع را به هیئت مزبور ارائه دهند.
5. اطالعات محرمانه ارائه شـده به هیئت رسـیدگی بدون اجازه رسـمی شـخص، رکن، یا مقام ارائه کننده 
که چنین اطالعاتی از هیئت رسیدگی درخواست شود  چنین اطالعاتی افشا نخواهد شد. در موردی 
امـا هیئـت مجـاز نباشـد ایـن اطالعـات را منتشـر کنـد، خالصـه ای غیرمحرمانـه از اطالعـات مزبـور کـه 

شـخص، رکن یا مقام ارائه کننده اطالعات اجازه داده باشـد تهیه خواهد شـد.

قسمت 3
رفتار ویژه و متفاوت

ماده 20
کـه طـرف موافقت نامـه اجـرای مـاده 7 موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و  کشـورهای در حال توسـعه عضـوی   .1
ره ای  یـل 1979 نیسـتند می تواننـد اجـرای مقررات ایـن موافقت نامه را برای دو ر تجـارت منعقـده در 12 آو
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت بـرای چنیـن اعضایـی  کـه از پنـج سـال از تار
کـه تصمیـم می گیرنـد اجـرای ایـن  کشـورهای درحال توسـعه عضـوی  یـق اندازنـد.  ز نکنـد، بـه تعو تجـاو

یـق اندازنـد ایـن تصمیم را به مدیرکل سـازمان جهانی تجارت اطالع خواهند داد. موافقت نامـه را بـه تعو
کـه طـرف موافقت نامـه اجـرای مـاده 7 موافقت نامـه  کشـورهای در حال توسـعه عضـوی  2. عـالوه بـر بنـد 1، 
یـل 1979 نیسـتند، می تواننـد اجـرای جـزء )3( شـق )ب( از  ر عمومـی تعرفـه و تجـارت منعقـده در 12 آو
که از سـه سـال بعد از اجرای همه مقررات دیگر این موافقت نامه  ره ای  بند 2 ماده 1 و ماده 6  را برای دو
یـق اندازند. کشـورهای در حال توسـعه عضوی کـه تصمیم می گیرنـد اجرای مقررات  ز نکنـد بـه تعو تجـاو
یـق اندازنـد این تصمیـم را به مدیرکل سـازمان جهانی تجارت اطالع  مشخص شـده در ایـن بنـد را بـه تعو

خواهند داد.
3. کشـورهای توسـعه یافته عضـو، براسـاس شـرایط متقابـاًل مـورد توافـق بـه کشـورهای در  حال توسـعه عضـو 
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کمـک  کشـورهای توسـعه یافته عضـو برنامه هـای  کـرد. براین مبنـا  کمـک فنـی ارائـه خواهنـد  متقاضـی، 
بـه  کمـک  افـراد،  بـه  آمـوزش دادن  شـامل  ضمنـًا،  اسـت،  ممکـن  کـه  کـرد  خواهنـد  تنظیـم  را  فنـی ای 
آماده سـاختن اقدامـات اجرایـی، دسـتیابی بـه منابـع اطالعاتـی مربوط بـه روش ارزش گـذاری گمرکی، و 

ارائه طریق در مورد اجرای مقررات این موافقت نامه باشـد.

قسمت 4
مقررات پایانی

ماده 21
حق شرط

نمی توان بدون رضایت دیگر اعضا، نسـبت به هیچ یک از مقررات این موافقت نامه قید و شـرط قایل شـد.

ماده 22
قانون گذاری ملی

یخ اجرای مقررات این موافقت نامـه، قوانین، آیین نامه ها  کثر تا تار 1. هـر عضـو تضمیـن خواهـد کرد کـه حدا
یه هـای اداری خـود را با مقـررات موافقت نامه حاضر تطبیق دهد. و رو

2. هـر عضـو کمیتـه را از هـر تغییـری در قوانیـن و آیین نامه هـای خـود کـه مربوط به ایـن موافقت نامه و اجرای 
قوانین و آیین نامه های آن اسـت مطلع خواهد سـاخت.

ماده 23
بررسی

کرد. کمیته  کمیته هر سـال اجرا و عملکرد این موافقت نامه را با در نظرگرفتن هدف های آن بررسـی خواهد 
بر می گیرد مطلع  ره ای که چنین بررسی هایی را در کاال را از تحوالت رخ داده طی دو هر سال شورای تجارت 

خواهد ساخت.

ماده 24
دبیرخانه

جـز در مـورد مسـئولیت های محولـه به طـور خـاص بـه کمیته فنی، کـه از خدمـات دبیرخانه شـورای همکاری 
گمرکی بهره خواهد گرفت، این موافقت نامه از خدمات دبیرخانه سازمان جهانی تجارت بهره مند خواهد شد.
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ضمیمه 1
یادداشت های تفسیری

کلی یادداشت 

اجرای روش های ارزش گذاری برحسب ترتیب
1. مـواد 1 تـا 7 مشـخص می سـازند کـه ارزش گمرکـی کاالی واردشـده چگونـه می بایسـت طبـق مقـررات این 
کـه به ترتیـب اجـرا شـوند.  موافقت نامـه تعییـن شـود. روش هـای ارزش گـذاری به نحـوی تنظیـم شـده اند 
گردیده اسـت و هرگاه شـرایط مذکور در آن تحقق  روش اصلی ارزش گذاری گمرکی در ماده 1 مشـخص 

گردد. کاالی واردشـده باید مطابق مقررات این ماده ارزش گذاری  یابد 
کـرد ایـن ارزش می بایسـت بـا اقـدام  گمرکـی را طبـق مقـررات مـاده 1 تعییـن  کـه نتـوان ارزش  2. در مـوردی 
به ترتیـب از طریـق مـواد بعـد از نخسـتین ماده تعیین گردد که طبق آن هـا می توان ارزش گمرکی را تعیین 
کـرد. به جـز آنچـه در مـاده 4 مقـرر شـده اسـت، تنها هنگامی که نتوان ارزش گمرکـی را طبق مقررات یک 

مـاده خـاص تعییـن کرد می توان به ترتیب از مقررات ماده بعد اسـتفاده کرد.
کـه ترتیـب مـواد 5 و 6 برعکـس شـود، می بایسـت نظـم عـادی ترتیـب  گـر واردکننـده درخواسـت نکنـد  3. ا
رد اما بعدًا معلوم شـود که تعیین  ]مـواد[ رعایـت گـردد. چنانچـه واردکننـده چنین درخواسـتی به عمـل آو
گمرکی را در صورت امکان می بایست طبق مقررات  گمرکی طبق ماده 6 ناممکن است، ارزش  ارزش 

مـاده 5 تعیین کرد.
گـر نتـوان ارزش گمرکـی را طبـق مقـررات مـواد 1 تـا 6 تعییـن کـرد، می بایسـت آن را طبـق مقـررات مـاده 7  4. ا

کرد. تعیین 

استفاده از اصول عمومًا پذیرفته شده حسابداری
کشور در  1. »اصول عمومًا پذیرفته شده حسابداری« به اجماع شناخته شده یا به تأیید معتنابه مؤثر در یک 
زمانـی خـاص اشـاره دارد مبنی بـر اینکـه کدام منابـع اقتصادی و تعهدات می بایسـت به عنوان دارایی ها 
گردنـد، دارایی هـا و  کـدام تغییـرات در دارایی هـا و بدهی هـا می بایسـت ثبـت  و بدهی هـا ثبـت شـوند، 
گردد  کدام اطالعات می بایسـت افشـا  کرد،  بدهی ها و تغییرات آن ها را چگونه می بایسـت اندازه گیری 
گـردد، و کـدام صـورت وضعیت هـای مالی را می بایسـت آماده سـاخت. این  و چگونـه می بایسـت افشـا 
یه هـای  معیارهـا می تواننـد به صـورت رهنمودهـای کلـی بـرای اجـرای کلـی و همین طـور عملکردهـا و رو

تفصیلی باشند.
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کـه بـه  گمـرک هـر عضـو، اطالعاتـی را مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد داد  2. از لحـاظ ایـن موافقت نامـه، اداره 
شـیوه ای سـازگار بـا اصـول عمومـًا پذیرفته شـده حسـابداری تهیه شـده و بـرای مـاده مـورد بحث مناسـب 
اسـت. بـرای مثـال، تعییـن سـود و هزینه هـای عمومـی معمـول طبـق مـاده 5 بـا اسـتفاده از اطالعاتـی 
کـه بـه شـیوه ای سـازگار بـا اصـول عمومـًا پذیرفته شـده حسـابداری در کشـور واردکننده  صـورت می گیـرد 
تهیه شده باشد. ازسوی دیگر، تعیین سود و هزینه های عمومی معمول طبق مقررات ماده 6 با استفاده 
کشـور  که به شـیوه ای سـازگار با اصول عمومًا پذیرفته شـده حسـابداری در  از اطالعاتی صورت می گیرد 
تولیدکننده تهیه شـده باشـد. به عنوان مثالی دیگر، تعیین یک عنصر پیش بینی شـده در جزء )2( شـق 
گرفته با اسـتفاده از اطالعاتی صورت  کشـورهای واردکننده مورد قبول قرار  که در  )ب( از بند 1 ماده 8 

می گیرد که به شـیوه ای سـازگار با اصول عمومًا پذیرفته شـده حسـابداری در آن کشـور تهیه شده باشد.

یادداشت ماده 1
قیمت واقعًا پرداخت شده یا قابل پرداخت

1. قیمت واقعًا پرداخت شـده یا قابل پرداخت کل وجهی اسـت که خرید برای کاالی واردشـده به فروشـنده 
رتًا به شکل انتقال پول  که پرداخت مزبور ضرو یا به نفع او می پردازد یا می بایست بپردازد. نیازی نیست 
رد. پرداخت  صورت گیرد. پرداخت را می توان با اعتبارات اسنادی یا دیگر اسناد قابل انتقال به عمل آو
یه کلی  می تواند به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم صورت گیرد. یک مثال برای پرداخت غیرمسـتقیم تسـو

یا جزئی بدهی فروشـنده است.
کـه بـرای آن هـا تعدیلـی در  یـدار بـه حسـاب خـود انجـام می دهـد، غیـر از مـواردی  کـه خر 2. فعالیت هایـی 
گر  مـاده 8 مقـرر شـده اسـت به عنـوان پرداخت غیرمسـتقیم به فروشـنده در نظـر گرفته نمی شـوند، حتی ا
گمرکـی هزینه هـای چنیـن  کـه به نفـع فروشـنده هسـتند. بنابرایـن، در تعییـن ارزش  گـردد  چنیـن تلقـی 

فعالیت هایی به قیمت واقعًا پرداخت شـده یا قابل پرداخت اضافه نخواهد شـد.
یـر نخواهـد شـد، بـه شـرط آنکـه ایـن مخـارج یـا هزینه هـا از  گمرکـی شـامل مخـارج یـا هزینه هـای ز 3. ارزش 

قیمت واقعًا پرداخت شـده یا قابل پرداخت برای کاالی واردشـده متمایز شـده باشـند:
کاالهای واردشده  که در مورد  کمک فنی  )الف( مخارج ساختن، برپاداشتن، سوارکردن، نگهداری یا 

رود، برعهده گرفته می شـود؛ مانند دسـتگاه ها، ماشـین آالت یا تجهیزات صنعتی، پس از و
رود؛ ینـه حمل و نقل پس از و )ب( هز

کشـور واردکننده؛ )ج( حقوق و مالیات های 
4. قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت اشـاره بـه قیمـت کاالی واردشـده دارد. بنابراین انتقال سـود 
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سـهام یا دیگر وجوه از خریدار به فروشـنده که به کاالی واردشـده ارتباطی نداشـته باشـد بخشـی از ارزش 
گمرکی محسـوب نمی گردد.

جزء )3( شق )الف( از بند 1
در میـان محدودیت هایـی کـه یـک قیمت واقعًا پرداخت شـده یا قابل پرداخـت را غیرقابل قبول نمی گردانند 
کاال ندارنـد. یـک نمونـه از چنیـن محدودیت هـا مـوردی  کـه اثـر اساسـی بـر ارزش  محدودیت هایـی هسـتند 
یـخ مشـخصی کـه شـروع  یـدار خـودرو را ملـزم می گردانـد ایـن خودروهـا را پیـش از تار اسـت کـه فروشـنده، خر

سـال برای مدل ]خاصی[ را نشـان می دهد، نفروشـد یا به نمایش نگذارد.

شق )ب( از بند 1
گر فروش یا قیمت تابع شرایط یا مالحظاتی باشد که به خاطر آن ها نتوان ارزش کاالیی را که ارزش گذاری  1. ا
گمرکـی قابل قبـول نخواهـد بـود. برخـی از نمونه هـا  کـرد، ارزش معامالتـی بـرای مقاصـد  می شـود تعییـن 

یر می شود: شـامل موارد ز
)الف( فروشنده قیمت کاالی واردشده را مشروط به آن کند که خریدار کاالهای دیگری را نیز به مقادیر 

تعیین شـده خریداری کند؛
 )ب( قیمت کاالی واردشده بستگی به قیمت یا قیمت هایی داشته باشد که خریدار کاالی واردشده ،

کاالهای دیگری را به فروشـنده کاالی واردشـده می فروشد؛
)ج( قیمـت بـر مبنـای شـکلی از پرداخـت قـرار گرفتـه باشـد که برای کاالی واردشـده غیرمعمول اسـت، 
که  که فروشنده بدان شرط آن را ارائه می کند  کاالی نیمه تمامی است  کاالی واردشده  که  مانند موردی 

یافت نماید. مقدار مشـخصی از کاالی تمام شـده را در
قبـول  عـدم  بـه  منجـر  واردشـده  کاالی  یابـی  بازار یـا  تولیـد  بـه  مربـوط  مالحظـات  یـا  شـرایط  به هرحـال،   .2
کارهـای مهندسـی و طرح هایـی  یـدار  کـه خر ارزش معامالتـی نخواهـد شـد. بـرای مثـال، ایـن واقعیـت 
را بـه فروشـنده ارائـه می کنـد کـه در کشـور واردکننـده برعهده گرفته شـده اسـت منجـر به عـدم قبول ارزش 
معامالتـی از لحـاظ مـاده 1 نخواهـد شـد. همین طـور، چنانچه خریدار به حسـاب خـود فعالیت هایی را 
گر با موافقت فروشـنده صورت گرفته باشـد  یابـی بـرای کاالی واردشـده انجـام دهـد، حتـی ا در مـورد بازار
گمرکی محسـوب نمی شـود، همچنین این نوع فعالیت ها منجر  ارزش این فعالیت ها بخشـی از ارزش 

به عدم قبول ارزش معامالتی نخواهند شـد.



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        338

بند 2
1. شق های )الف( و )ب( از بند 2 طرق مختلف اثبات قابل قبول بودن ارزش معامالتی را مقرر می دارند.
یـدار و فروشـنده بـا یکدیگـر مرتبط باشـند، شـرایط  2. شـق )الـف( از بنـد 2 مقـرر مـی دارد، در مـوردی کـه خر
گمرکی قبول خواهد شـد  ناظر بر فروش بررسـی خواهد شـد و ارزش معامالتی به شـرطی به عنوان ارزش 
که خریدار و فروشـنده با  که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشـته باشـد. قصد آن نیسـت در همه مواردی 
گیرد. این بررسـی تنها در موردی الزم خواهد بود  یکدیگر مرتبط اند حتمًا شـرایط مزبور مورد بررسـی قرار 
بـاره قابل قبـول بـودن قیمـت وجود داشـته باشـد. در موردی که اداره گمـرک تردیدی در  کـه تردیدهایـی در
مورد قابل قبول بودن قیمت نداشـته باشـد، این قیمت می بایسـت، بدون درخواسـت اطالعات بیشـتر 
کرده باشد،  گمرک قباًل ارتباط مزبور را بررسی  از واردکننده، پذیرفته شود. برای مثال، امکان دارد اداره 
یا ممکن است از قبل اطالعات مفصلی درباره خریدار و فروشنده داشته باشد، و ممکن است از این 

بررسـی و اطالعات از قبل متقاعد شـده باشـد که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نداشـته اسـت.
3. در مـوردی کـه اداره گمـرک نتوانـد ارزش معامالتـی را بـدون تحقیـق بیشـتر قبـول کنـد بایـد بـه واردکننـده 
فرصت دهد که اطالعات مفصل بیشتری را که ممکن است برای قادرساختن اداره مزبور برای بررسی 
گمرک می بایسـت آماده باشـد، به منظور  کند. در این زمینه، اداره  شـرایط ناظر بر فروش الزم باشـد، ارائه 
احراز اینکه آیا ارتباط مزبور بر قیمت اثر داشته است یا نه، جنبه های مرتبط با معامله، از جمله طریقی 
یـدار و فروشـنده روابـط تجـاری خـود را تنظیـم می کننـد و طریـق رسـیدن بـه توافـق در مـورد قیمـت  کـه خر
موضوع بحث را بررسی کند. در موردی که بتوان نشان داد که خریدار و فروشنده، علی رغم اینکه طبق 
یـد می کننـد یـا بـه یکدیگـر می فروشـند  مقـررات مـاده 15 بـا یکدیگـر مرتبط انـد، به گونـه ای از یکدیگـر خر
کـه قیمـت تحت تأثیـر ارتبـاط مزبـور نبـوده  یـی بـا همدیگـر مرتبـط نیسـتند، ایـن امـر ثابـت می کنـد  کـه گو
یه های عادی قیمت گذاری در  گر قیمت به شـیوه ای سـازگار با رو اسـت. به عنوان مثالی در این مورد، ا
یـداران غیرمرتبط تعیین  صنعـت موضـوع بحـث یـا سـازگار با طریقی که فروشـنده، قیمت فروش را با خر
کـه قیمـت تحت تأثیـر ارتبـاط مزبـور نبـوده اسـت.  می کنـد مشخص شـده باشـد، ایـن امـر ثابـت می کنـد 
به عنـوان مثالـی دیگـر، در مواردی که نشـان داده شـود، قیمت برای تأمین وصـول همه هزینه ها به عالوه 
ره زمانـی نمونه )برای مثـال بر یک مبنای سـاالنه( از  سـودی مبیـن سـود کلـی حاصلـه شـرکت در یـک دو
که قیمت  کفایت می کند، درچنین صورتی ثابت می شود  کاالهایی متعلق به همان طبقه یا نوع  فروش 

تحت تأثیر نبوده اسـت.
4. شـق )ب( از بنـد 2 فرصتـی را بـرای واردکننـده پیش بینـی می کنـد که ثابت کنـد ارزش معامالتی به یک 
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گرفتـه و بنابرایـن طبـق مقـررات مـاده 1 قابل قبـول  کـه قبـاًل مـورد قبـول اداره گمرکـی قـرار  »معیـار« ارزشـی 
اسـت کامـاًل نزدیـک می باشـد. در مـوردی کـه یکـی از معیارهای شـق )ب( از بند 2 تحقق یابد، بررسـی 
کافی در اختیار  گمرک از قبل اطالعات  گر اداره  رت ندارد. ا مسئله تأثیر طبق شق )الف( از بند 2 ضرو
داشته باشد که، بدون تحقیقات مفصل دیگر، متقاعد شود که یکی از معیارهای مقرر در شق )ب( از 
که معیار مزبور می تواند  کند  که از واردکننده بخواهد ثابت  بند 2 تحقق یافته است دلیلی وجود ندارد 
کـه در  یـداران غیرمرتبـط« به معنـای خریدارانـی اسـت  تحقـق یابـد. در شـق )ب( از بنـد 2 اصطـالح »خر

هیچ مورد خاصی با فروشـنده مرتبط نیسـتند.

شق )ب( از بند 2
کاماًل به ارزش دیگر »نزدیک شده« یا نه مورد  عوامل چندی را می بایست در تشخیص اینکه آیا یک ارزش 
کاال،  مالحظه قرار داد. این عوامل شـامل ماهیت کاالی واردشـده، ماهیت خود صنعت، فصل واردشـدن 
کـه ایـن عوامـل ممکـن اسـت مورد به مـورد تفـاوت کنـد  و اهمیـت تجـاری تفـاوت ارزش هـا می شـود. ازآنجـا 
اعمـال معیـاری یکنواخـت ماننـد درصـد ثابـت، در همه موارد ناممکن اسـت. برای مثـال، تفاوتی اندک در 

ارزش در مـوردی کـه مربـوط بـه یـک کاال باشـد می تواند در تعیین اینکه آیـا ارزش معامالتی کاماًل به »معیار 
ارزش« مقـرر در شـق )ب( از بنـد 2 مـاده 1 نزدیـک اسـت یـا نـه، غیرقابل قبـول باشـد، درحالی کـه امکان دارد 

کاالی دیگر قابل قبول باشـد. تفاوت عظیم در موردی مربوط به 

یادداشت ماده 2
1. در اجـرای مـاده 2 اداره گمـرک در هـر مـورد کـه ممکـن باشـد از یک فروش کاالی همسـان در همان سـطح 
کـرد. در موردی که  تجـاری و اساسـًا بـه همـان مقـدار کاالیـی کـه ارزش گـذاری می شـود اسـتفاده خواهد 
یر  که طبق هریک از شـرایط سـه گانه ز کاالی همسـان را  چنین فروشـی یافت نشـود، می توان یک فروش 

گیرد مورد اسـتفاده قرارداد: صورت 
)الف( فروشی در همان سطح تجاری اما به مقدار متفاوت؛

)ب( فروشی در سطح تجاری متفاوت اما اساسًا به همان مقدار؛ یا
)ج( فروشی در سطح تجاری متفاوت و به مقدار متفاوت.

2. چنانچـه فروشـی طبـق یکـی از ایـن شـرایط سـه گانه یافت شـود، تعدیل هایی، بسـته به مـورد، برای ]موارد 
یـر[ به عمل خواهد آمد: ز

کّمی؛ )الف( فقط برای عوامل 
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)ب( فقط برای عوامل مربوط به سطح تجاری؛ یا
کّمی. )ج( هم برای عوامل سطح تجاری و هم برای عوامل 

3. لفـظ »و/ یـا« انعطـاف در اسـتفاده از معاملـه فـروش و انجـام دادن تعدیـالت الزم در هریـک از شـرایط 
سـه گانه مذکور در فوق را اجازه می دهد.

گمرکـی، تعدیل یافتـه  کاالی واردشـده همسـان به معنـای یـک ارزش  4. از لحـاظ مـاده 2 ارزش معامالتـی 
گرفته اسـت. که از قبل طبق ماده 1 مورد قبول قرار  به نحو مقرر در شـق )ب( از بند 1 و بند 2 اسـت 

کـه چنیـن  کّمـی آن اسـت  5. یکـی از شـرایط الزم بـرای تعدیـل بـه علـت تفـاوت سـطح تجـاری یـا تفـاوت 
تعدیلـی، اعـم از اینکـه بـه افزایـش یا کاهش ارزش منجر شـود، تنها بر مبنـای مدرک محرزی، برای مثال 
که به سطوح متفاوت یا مقادیر متفاوت مربوط می شوند  فهرست های بهای معتبر حاوی قیمت هایی 
کنـد. به عنـوان مثالـی بـرای ایـن  کـه معقول بـودن و درسـتی تعدیل هـا را به روشـنی اثبـات  گیـرد  صـورت 
مـورد، چنانچـه کاالی واردشـده ای کـه ارزش گـذاری می شـود محمولـه ای مرکب از 10 واحد باشـد و تنها 
کـه بـرای آن یـک ارزش معامالتـی وجـود دارد یـک فـروش 500 واحـدی باشـد و  کاالی واردشـده همسـانی 
کـه فروشـنده براسـاس مقـدار تخفیـف داده اسـت، تعدیـل الزم می توانـد بـا مراجعـه بـه  تأیید شـده باشـد 
که برای یک فروش 10 واحدی قابل اعمال اسـت به عمل  فهرسـت بهای فروشـنده و اسـتفاده از قیمتی 
که محرز باشد فهرست بها در فروش هایی با مقادیر دیگر درست بوده است، الزامی وجود  آید. تا زمانی 
نـدارد کـه یـک فـروش بـه مقـدار 10 واحـد صـورت گرفتـه باشـد. به هرحـال، در صـورت نبـودن یـک چنین 

گمرکی طبق مقررات ماده 2 مناسـب نیسـت. معیار عینی تعیین ارزش 

یادداشت ماده 3
1. در اجـرای مـاده 3، اداره گمـرک در هـر مـورد کـه ممکـن باشـد از یـک فروش کاالی مشـابه در همان سـطح 
کـرد. در موردی که  تجـاری و اساسـًا بـه همـان مقـدار کاالیـی کـه ارزش گـذاری می شـود اسـتفاده خواهد 
یـر  کـه طبـق هریـک از شـرایط سـه گانه ز کاالی مشـابه را  چنیـن فروشـی یافـت نشـود می تـوان یـک فـروش 

گیرد مورد اسـتفاده قرارداد: صورت 
)الف( فروشی در همان سطح تجاری اما به مقدار متفاوت؛

)ب( فروشی در سطح تجاری متفاوت اما اساسًا به همان مقدار؛ یا
)ج( فروشی در سطح تجاری متفاوت و به مقدار متفاوت.

2. چنانچـه فروشـی طبـق یکـی از ایـن شـرایط سـه گانه یافت شـود، تعدیل هایی، بسـته به مـورد، برای ]موارد 
یـر[ به عمل خواهد آمد: ز
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کّمی؛ )الف( فقط برای عوامل 
)ب( فقط برای عوامل مربوط به سطح تجاری؛ یا

کّمی. )ج( هم برای عوامل سطح تجاری و هم برای عوامل 
3. لفـظ »و/ یـا« انعطـاف در اسـتفاده از معاملـه فـروش و انجـام دادن تعدیـالت الزم در هریـک از شـرایط 

سـه گانه مذکور در فوق را اجازه می دهد.
گمرکـی، تعدیل یافتـه  کاالی واردشـده مشـابه به معنـای یـک ارزش  4. از لحـاظ مـاده 3، ارزش معامالتـی 

گرفته اسـت. که از قبل طبق ماده 1 مورد قبول قرار  به نحو مقرر در شـق )ب( از بند 1 و بند 2 اسـت 
کـه چنیـن  کّمـی آن اسـت  5. یکـی از شـرایط الزم بـرای تعدیـل بـه علـت تفـاوت سـطح تجـاری یـا تفـاوت 
کاهـش ارزش منجـر شـود، تنهـا بـر مبنـای مـدرک محـرزی، بـرای  تعدیلـی، اعـم از اینکـه بـه افزایـش یـا 
کـه بـه سـطوح متفـاوت یـا مقادیـر متفـاوت مربوط  مثـال فهرسـت های بهـای معتبـر حـاوی قیمت هایـی 
می شـوند صـورت گیـرد کـه معقول بـودن و درسـتی تعدیـل را به روشـنی اثبـات کند. به عنـوان مثالی برای 
کـه ارزش گـذاری می شـود محمولـه ای مرکـب از 10 واحد باشـد و  ایـن مـورد، چنانچـه کاالی واردشـده ای 
تنها کاالی واردشده مشابهی که برای آن یک ارزش معامالتی وجود دارد یک فروش 500 واحدی باشد، 
که فروشـنده براسـاس مقدار، تخفیف داده اسـت، تعدیل الزم می تواند با مراجعه به  و تأیید شـده باشـد 
که برای یک فروش 10 واحدی قابل اعمال اسـت به عمل  فهرسـت بهای فروشـنده و اسـتفاده از قیمتی 
آید. تا زمانی که محرز باشـد فهرسـت بها در فروش های با مقادیر دیگر درسـت بوده اسـت، الزامی وجود 
نـدارد کـه یـک فـروش بـه مقـدار 10 واحـد صـورت گرفتـه باشـد. به هرحـال، در صـورت نبـودن یـک چنین 

گمرکی طبق مقررات ماده 3 مناسـب نیسـت. معیار عینی تعیین ارزش 

یادداشت ماده 5
1. عبـارت »قیمـت واحـدی کـه کاال بـه آن قیمـت در بیشـترین مقدار از مجموع فروش... فروخته می شـود« 
به معنـای قیمتـی اسـت کـه براسـاس آن بیشـترین تعـداد واحـد در فـروش بـه اشـخاصی فروخته می شـود 
کـه در آن  رود  کـه چنیـن کاالیـی را در نخسـتین سـطح تجـاری پـس از و کـه بـا اشـخاصی مرتبـط نیسـتند 

]سـطح[ چنین فروشـی صورت می گیرد خریداری می کنند.
کـه بـرای  کـه بـر مبنـای فهرسـت بهایـی فروختـه می شـود  کاالیـی اسـت  2. به عنـوان مثالـی بـرای ایـن مـورد، 

یـاد صـورت گیرد قیمت مطلوبی را برای هر واحد از کاال به دسـت می دهد. خریدهایـی کـه در مقادیـر ز
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قیمت مقدار فروش
واحد

کل مقدار فروخته شده تعداد فروش
به ازاء هر قیمت

1065 فروش 5 واحدی، 5 فروش 3 واحدی1100-  10 واحد

555 فروش 11 واحدی1195- 25  واحد

180 فروش 30 واحدی، 1 فروش 50 واحدی90بیش از 25 واحد

بیش تریـن تعـداد واحـد فروخته شـده بـه یـک قیمـت 80 اسـت؛ بنابرایـن قیمـت واحـد در بیشـترین مقـدار از 
مجموع فروش 90 اسـت.

3. به عنـوان نمونـه ای دیگـر بـرای ایـن مـورد، دو فـروش واقـع می شـود. در فـروش نخسـت 500 واحـد هـر کدام 
بـه قیمـت 95 واحـد پـول فروختـه شـده اسـت. در فـروش دوم 400 واحـد هـر کدام به قیمـت 90 واحد پول 
فروختـه شـده اسـت. در ایـن مثـال، بیشـترین تعـداد واحدهـای فروخته شـده بـه یـک قیمـت خاص 500 

اسـت؛ بنابراین، قیمت واحد در بیشـترین مقدار از مجموع فروش 95 اسـت.
که در آن مقادیر مختلف به قیمت های مختلف فروخته شـده اسـت. یر اسـت  4. یک نمونه سـوم وضع ز

)الف( فروش

قیمت واحدمقدار فروش

40100 واحد

3090 واحد

15100 واحد

5095 واحد

25105 واحد

3590 واحد

5100 واحد
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)ب( مجموع

قیمت واحدمجموع مقدار فروخته شده

6590

5095

60100

25105

در ایـن مثـال، بیشـترین تعـداد واحدهـای فروخته شـده بـه یـک قیمـت خـاص 65 اسـت؛ بنابرایـن قیمـت 
واحد در بیشـترین مقدار از مجموع فروش 90 اسـت.

5. هر فروشی در کشور واردکننده، به نحو مذکور در بند 1 باال، به شخصی که هریک از عناصر برشمرده شده 
در شـق )ب( از بنـد 1 مـاده 8 را به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، رایـگان یـا بـه قیمـت تخفیفـی بـرای 
کند برای تشـخیص قیمت از لحاظ  کاالی واردشـده عرضه  اسـتفاده در زمینه تولید و فروش صادراتی 

مـاده 5 به کار نمی رود.
کل در نظر  که »سـود و هزینه های عمومی« مذکور در بند 1 ماده 5 را باید به صورت یک  6. باید متذکر شـد 
که واردکننده ارائه  کسور مورد نظر می بایست بر مبنای اطالعاتی تعیین شود  گرفت. رقم مزبور از لحاظ 
کاالهای واردشـده  که از فروش  کرده یا از طرف او ارائه شـده اسـت، مگر آنکه ارقام واردکننده با آن هایی 
متعلق به همان طبقه یا نوع در کشور واردکننده به دست آمده است، انطباق نداشته باشد. در موردی 
که ارقام واردکننده با چنین ارقامی مغایر باشد مقدار »سود و هزینه های عمومی« می تواند بر اطالعات 

گردد. کرده یا از طرف او ارائه شـده مبتنی  مناسـب، غیر از آنچه واردکننده ارائه 
7. »هزینه های عمومی« شامل هزینه های مستقیم یا غیرمستقیم بازاریابی برای کاالی موضوع بحث می باشد.

8. مالیات هـای محلـی قابل پرداخـت به دلیـل فـروش کاالهایـی که برای آن ها کسـور مقرر در جزء )4( شـق 
کسـر  )الـف( از بنـد 1 مـاده 5 منظـور نشـده اسـت طبـق مقـررات جـزء )1( شـق )الـف( از بنـد 1 مـاده 5 

خواهد شد.
9. در تعییـن حق العمل هـا یـا سـودها و هزینه هـای عمومـی معمـول، طبق مقررات بند 1 ماده 5، این مسـئله 
کـه آیـا کاالی خاصـی »متعلـق بـه همـان طبقـه یا نوع« کاالی دیگر اسـت یا نـه، باید مورد به مـورد با مراجعه 
بـه اوضـاع و احـوال مربـوط، تشـخیص داده شـود. فروش هـای صورت گرفتـه در کشـور واردکننـده ]مربـوط 
کاالی موضـوع  کـه  کاالهـای واردشـده متعلـق بـه همـان طبقـه یـا نـوع،  گـروه یـا دسـته از  بـه[ محدودتریـن 
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رد، می بایست مورد بررسی قرار  بر می گیرد و برای آن ها می توان اطالعات الزم را فراهم آو ارزش گذاری را در
گیـرد. از لحـاظ مـاده 5 »کاالی متعلـق بـه همـان طبقه یـا نوع« کاالهایی را که از همان کشـوری که کاالی 

بر می گیرد. کشورهای دیگر وارد شده اند، در که از  کاالهایی را  مورد ارزش گذاری وارد شده و همین طور 
که فروش کاالی واردشده یا  یخی خواهد بود  یخ« تار 10. از لحاظ شق )ب( از بند 1 ماده 5 »نزدیک ترین تار
کاالی واردشـده همسـان یا مشـابه به مقداری که برای مشـخص کردن قیمت واحد کافی اسـت صورت 

می گیرد.
کسـور منظورشـده به خاطـر ارزش افـزودۀ ناشـی  کـه روش مذکـور در بنـد 2 مـاده 5 بـه کار رود،  11. در مـوردی 
ینـه چنیـن کاری مبتنـی خواهـد بـود.  از پـردازش بیشـتر، بـر داده هـای واقعـی و کمیت پذیـر مربـوط بـه هز
یه هـای صنعتی مبنای محاسـبه را  فرمول هـا، دسـتورالعمل ها و روش هـای سـاخت صنعتـی و دیگـر  رو

تشکیل خواهند داد.
کاالی  کـه  کـه روش ارزش گـذاری مقـرر در بنـد 2 مـاده 5 به طـور عـادی هنگامـی  12. پذیرفته شـده اسـت 
واردشده اصلیت خود را در اثر پردازش بیشتر، از دست بدهد، اعمال نخواهد شد. به هرحال، می تواند 
کاالی وارده از دسـت مـی رود، ارزش افـزودۀ ناشـی از  گرچـه اصلیـت  کـه،  مـواردی وجـود داشـته باشـد 
پـردازش بیشـتر، می توانـد بـدون وجـود اشـکال غیرمعقول به درسـتی تعییـن گردد. ازسـوی دیگر، می تواند 
کاال چنـان عنصـر  کنـد امـا ایـن  کاالی واردشـده اصلیـت خـود را حفـظ  کـه  مـواردی وجـود داشـته باشـد 
کوچکی از کاالی فروخته شـده در کشـور واردکننده را تشـکیل دهد که اسـتفاده از این روش ارزش گذاری 
توجیه ناپذیـر باشـد. بـا توجـه بـه مطالـب بـاال، هـر وضعـی از این نوع می بایسـت بر یک مبنـای مورد به مورد 

بررسی شود.
یادداشت ماده 6

کـه  1. به عنـوان قاعـده ای کلـی، ارزش گمرکـی طبـق ایـن موافقت نامـه بـر مبنـای اطالعاتـی تعییـن می شـود 
کشـور واردکننـده به سـهولت در دسـترس اسـت. به هرحـال، بـرای تعییـن ارزش محاسـباتی ممکـن  در 
کـه می بایسـت از  کـه ارزش گـذاری می شـود و دیگـر اطالعاتـی  کاالیـی  اسـت بررسـی هزینه هـای تولیـد 
کاال خـارج از  کثـر مـوارد تولیدکننـده  کشـور واردکننـده به دسـت آیـد، الزم باشـد. به عـالوه، در ا خـارج از 
حـوزه صالحیـت مراجـع کشـور واردکننـده خواهـد بـود. اسـتفاده از روش ارزش محاسـباتی کاًل محـدود 
یـدار و فروشـنده مرتبط اند، و تولیدکننـده آماده اسـت مظنه های الزم را به  بـه مـواردی خواهـد بـود کـه خر
که ممکن اسـت الزم  گونه رسـیدگی بعدی  کشـور واردکننده ارائه دهد و تسـهیالتی را برای هر  مقامات 

رد. باشد، فراهم آو
2. »قیمت یا ارزش« مذکور در شـق )الف( از بند 1 ماده 6 می بایسـت بر مبنای اطالعات مربوط به تولید 
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کاالی مـورد ارزش گـذاری کـه تولیدکننـده عرضـه می کنـد یـا از طـرف او ارائـه می شـود، تعییـن گـردد. این 
اطالعات می بایسـت متکی به صورت حسـاب های تجاری تولیدکننده باشـد، مشـروط به اینکه چنین 
کاال اعمـال  کشـور محـل تولیـد  کـه در  صورت حسـاب هایی بـا اصـول عمومـًا پذیرفته شـده حسـابداری 

می شـوند انطباق داشته باشند.
3. »قیمـت یـا ارزش« مزبـور شـامل قیمـت عناصـر مذکـور در جزءهای )2( و )3( شـق )الف( از بند 1 ماده 
8 خواهـد بـود. »قیمـت یـا ارزش« مزبـور همچنین شـامل ارزش هریک از عناصر مشخص شـده در شـق 
)ب( از بند 1 ماده 8 که خریدار برای استفاده در تولید کاالی واردشده، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 
عرضـه کـرده اسـت، خواهـد بـود کـه طبق مقـررات یادداشـت مربوط به مـاده 8 به نحو مقتضی سرشـکن 
که در کشور واردکننده  شده است. ارزش عناصر مشخص شده در جزء )4( شق )ب( از بند 1 ماده 8 
تقبـل شـده اسـت تنهـا تـا آن حد منظور می شـود کـه چنین عناصـری برعهده تولیدکننده باشـد. بدیهی 
ینـه یـا ارزش عناصـر اشاره شـده در ایـن بنـد در تعییـن ارزش محاسـباتی دو بـار  کـه هیچ گونـه هز اسـت 

محاسـبه نخواهد شد.
4. »مقداری بابت سود و هزینه های عمومی« اشاره شده در شق )ب( از بند 1 ماده 6 می بایست بر مبنای 
اطالعاتی تعیین شود که تولیدکننده عرضه کرده یا از طرف او ارائه شده است مگر آنکه ارقام تولیدکننده 
 منعکـس در فـروش کاالهـای متعلـق بـه همـان طبقه یا نـوع کاالی مـورد ارزش گذاری که 

ً
یـا ارقـام معمـوال

کشور واردکننده انجام داده اند، ناسازگار باشد. ر به  کشور صادرکننده به قصد صدو تولیدکنندگان در 
5. در ایـن زمینـه بایـد متذکـر شـد کـه »مقـداری بابت سـود و هزینه های عمومی« را بایـد به عنوان یک کل در 
نظـر گرفـت. نتیجـه آنکـه چنانچـه، در مـوردی خاص، رقم سـود تولیدکننده کـم و هزینه های عمومی او 
یاد باشد، با وجود این ممکن است سود و هزینه های عمومی تولیدکننده در مجموع به رقمی انطباق  ز
 در فروش کاالهای متعلق به همان طبقه یا نوع منعکس شده است. یک چنین 

ً
داشته باشد که معموال

وضعـی ممکـن اسـت، بـرای مثـال، در مـوردی به وجـود آید که یک محصول به کشـور واردکننده ارسـال 
یـاد مربـوط بـه ارسـال سـودی به مقـدار صفر  شـده باشـد و تولیدکننـده بـرای جبـران هزینه هـای عمومـی ز
یـا کـم را پذیرفتـه باشـد. در مـوردی کـه تولیدکننـده بتوانـد ثابت کند کـه به خاطر شـرایط تجاری خاصی 
از فـروش کاالی واردشـده سـود کمـی بـرده اسـت، ارقـام واقعـی سـود بایـد در نظـر گرفتـه شـود، مشـروط بـه 
آنکـه تولیدکننـده دالیـل تجـاری معتبـری بـرای توجیه آن ها داشـته باشـد و سیاسـت های قیمت گذاری 
او سیاسـت های معمـول قیمت گـذاری در بخـش صنعتـی مربـوط را منعکـس سـازد. چنیـن وضعـی 
کاهش  که تولیدکنندگان مجبور شـده باشـند به علت  ممکن اسـت برای مثال در موردی به وجود آید 
رند، یا در مـوردی که کاال را برای تکمیل  غیرقابل پیش بینـی تقاضـا به طـور موقـت قیمت هـا را پایین بیاو
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دسته ای از کاالها می فروشند که در کشور واردکننده تولید می شود و برای حفظ قدرت رقابت سود کم را 
که ارقام خود تولیدکننده برای سود و هزینه های عمومی با ارقامی ناسازگار باشد  می پذیرند. در موردی 
 در فـروش کاالهـای متعلـق به همـان طبقه یا نوع کاالی مورد ارزش گذاری کـه تولیدکنندگان 

ً
کـه معمـوال

ر به کشـور واردکننده انجام داده اند، منعکس اسـت، مقدار سـود و  در کشـور صادرکننده به قصد صدو
کرده  کاال عرضه  هزینه های عمومی ممکن است بر مبنای اطالعات مناسبی غیر از آنچه تولیدکننده 

یا از طرف او ارائه شـده اسـت قرار گیرد.
6. در مـوردی کـه بـرای تعییـن ارزش محاسـباتی اطالعاتـی غیـر از آنچـه تولیدکننده عرضـه کرده یا از طرف 
کشور واردکننده، در صورت تقاضای واردکننده با  گیرد، مقامات  او ارائه شده است مورد استفاده قرار 
که بر مبنای  رعایت مقررات ماده 10، او را از منبع این اطالعات، داده های مورد استفاده و محاسباتی 

گرفته مطلع خواهند سـاخت.  چنین داده هایی صورت 
7. »هزینه های عمومی« اشاره شده در شق)ب( از بند 1 ماده 6 آن دسته از هزینه های مستقیم یا غیرمستقیم 

تولید و فروش کاال برای صدور را در بر می گیرد که طبق شق )الف( از بند 1 ماده 6 منظور نشده اند.
کاالی دیگر است باید بر یک مبنای مورد به مورد  کاالی خاصی »متعلق به همان طبقه یا نوع«  8. اینکه آیا 
بـا مراجعـه بـه اوضـاع و احـوال مربـوط احـراز گـردد. در تعییـن سـود ها و هزینه هـای عمومـی معمـول طبق 
ر بـه کشـور وارد کننده، کـه کاالی  گـروه یـا دسـته کاالهـا بـرای صـدو مقـررات مـاده 6، فـروش محدودتریـن 
رد، باید مورد بررسی  مورد ارزش گذاری را شامل می شوند و برای آن ها می توان اطالعات الزم را فراهم آو
کاالی مـورد  کشـور  گیـرد. از لحـاظ مـاده 6، »کاالی متعلـق بـه همـان طبقـه یـا نـوع« بایـد از همـان  قـرار 

ارزش گذاری باشد.

یادداشت ماده 7
1. ارزش گمرکـی تعیین شـده طبـق مقـررات مـاده 7 بایـد، در بیشـترین حـد ممکـن، بر ارزش هـای گمرکی از 

قبل تعیین شـده مبتنی باشد.
 6 تـا   1 مـواد  در  کـه  باشـند  آن هایـی  بایـد   7 مـاده  طبـق  گرفته شـده  بـه کار  ارزش گـذاری  روش هـای   .2
مشخص شـده اند، امـا یـک انعطاف پذیـری معقـول در اجـرای چنیـن روش هایی، با هدف هـا و مقررات 

مـاده 7 انطباق دارد.
یر می باشـند: 3. برخـی نمونه هـای انعطاف پذیری معقول به قرار ز

)الـف( کاالی همسـان: ایـن مقـرره کـه کاالی همسـان بایـد در همـان زمـان یـا حـدودًا در همـان زمانـی کـه 
کاالی ارزش گذاری می شـود صادر شـده باشـد می تواند به نحو انعطاف پذیر تفسـیر شود؛ کاالی وارد شده 
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کاالی مورد ارزش گذاری تولید شـده می تواند مبنای  کشـور صادرکننده  کشـوری غیر از  که در  همسـانی 
که قباًل طبق مقررات مواد 5  کاالهای وارد شـده همسـانی  گیرد؛ ارزش گمرکی  ارزش گذاری گمرکی قرار 

گیرد. و 6 تعیین شـده اند می تواند مورد اسـتفاده قرار 
کاال  کـه  کاالی مشـابه بایـد در همـان زمـان یـا حـدودًا در همـان زمانـی  کـه  کاالی مشـابه: ایـن مقـرره  )ب( 
وارد شـده  کاالی  شـود؛  تفسـیر  انعطاف پذیـر  به نحـو  می توانـد  باشـد  شـده  صـادر  می شـود  ارزش گـذاری 
مشـابهی کـه در کشـوری غیـر از کشـور صادرکننـده کاالی مـورد ارزش گذاری تولید شـده می تواند مبنای 
که قباًل طبق مقررات مواد 5  کاالهای وارد شـده مشـابهی  گمرکی  گیرد؛ ارزش  گمرکی قرار  ارزش گذاری 

گیرد.  و 6 تعیین شـده اند می تواند مورد اسـتفاده قرار 
که وارد شده اند«  کاالها به همان »وضعی  که  )ج( روش استقرایی: این مقرره شق)الف( از بند 1 ماده 5 
ز« می تواند به نحو انعطاف پذیر  فروخته خواهند شد می تواند به نحو انعطاف پذیر تفسیر شود؛ مقرره»90 رو

اجرا شود.

یادداشت ماده 8
جزء )1( شق )الف( از بند 1

اصطالح »حق العمل خرید« به معنای حق الزحمه ای است که وارد کننده به نماینده خود از بابت خدمات 
مربـوط بـه نمایندگـی از طـرف او در خارج، برای خرید کاالهایی که ارزش گذاری می شـود، می پردازد.

جزء )2( شق)ب( از بند 1
1 مـاده 8 در  بنـد  از  کـردن ارزش عناصـر مشخص شـده در جـزء )2( شـق)ب(  1. دو عامـل در سرشـکن 
مـورد کاالی وارد شـده دخیـل اسـت: ارزش خـود عنصـر و روشـی کـه ارزش مزبـور طبق آن میـان کاالهای 
وارد شـده سرشـکن می شـود. سرشـکن کـردن ]ارزش[ ایـن عناصـر بایـد به شـیوه ای معقول و متناسـب با 

شـرایط و طبق اصول عمومًا پذیرفته شـده حسـابداری صورت گیرد. 
گـر واردکننـده عنصـر مزبـور را از فروشـنده ای غیرمرتبـط بـا او بـه قیمتـی  2. در مـورد ارزش عنصـر  ]مورد نظـر[ ا
گـر وارد کننـده یـا شـخص مرتبـط بـا او عنصـر  رد، ارزش عنصـر همـان قیمـت اسـت. ا معیـن به دسـت آو
گـر وارد کننـده قبـاًل عنصـر مزبـور را مـورد  ینـه تولیـدش می باشـد. ا مزبـور را تولیـد کـرده باشـد، ارزش آن هز
کـرده باشـد،  رده یـا تولیـد  اسـتفاده قـرارداده باشـد صرف نظـر از اینکـه واردکننـده مزبـور آن را به دسـت آو
ردن یـا تولید آن به انـدازه ای که  ینـه اصلی به دسـت آو بـرای رسـیدن بـه ارزش ایـن عنصـر، می بایسـت هز

اسـتفاده از آن را منعکس سـازد تعدیل نقصانی بیابد.
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کـه آن ارزش میان کاالهای وارد شـده  3. به محـض آنکـه بـرای عنصـر مزبـور ارزشـی تعیین گردد، الزم اسـت 
گر وارد کننده مایل باشـد حقـوق متعلق به کل  سرشـکن شـود حـاالت مختلفـی وجـود دارد. بـرای مثال، ا
ارزش را یک باره بپردازد ممکن است ارزش میان واحدهای نخستین محموله سرشکن شود. به عنوان 
که  که ارزش میان کل واحدهایی سرشـکن شـود  مثالی دیگر، واردکننده ممکن اسـت درخواسـت کند 
تـا زمـان رسـیدن نخسـتین محمولـه تولید شـده اسـت. بـاز هـم به عنـوان مثالـی دیگـر، وارد کننـده ممکـن 
که در مورد آن قرارداد یا تعهد قطعی وجود  کل تولید مورد انتظار  که ارزش میان  کند  اسـت درخواسـت 
کـه  کـردن بسـتگی بـه اسـنادی خواهـد داشـت  دارد سرشـکن شـود. روش مـورد اسـتفاده بـرای سرشـکن 

وارد کننده ارائه می دهد.
4. به عنـوان یـک مثـال عینـی بـرای مطالـب بـاال، واردکننده قالبی را که قرار اسـت در تولید کاالی وارد شـده 
را منعقـد  10000 واحـد  یـد  قـرارداد خر او  بـا  و  رد  تولید کننـده فراهـم مـی آو بـرای  گیـرد  قـرار  مـورد اسـتفاده 
کـرده  می سـازد. در زمـان رسـیدن نخسـتین محمولـه 1000واحـدی، تولیدکننـده قبـاًل 4000 واحـد را تولیـد 
کنـد ارزش قالـب را میـان 1000 واحـد، 4000  گمـرک درخواسـت  اسـت. وارد کننـده ممکـن اسـت از اداره 

کند.  واحد یا 10000 واحد سرشـکن 
 

جزء )4( شق )ب( از بند 1
1. افزایش موارد از بابت عناصر مشخص شده در جزء )4( شق)ب( از بند 1 ماده 8 باید بر داده های واقعی 
گمرک در تعیین  کمیت پذیر مبتنی باشـد. به منظور به حداقل رسـاندن مسـئولیت واردکننده و اداره  و 
که در نظام  گیرد  که می بایست افزوده شود، تا حد امکان باید داده هایی مورد استفاده قرار  ارزش هایی 

بایگانی تجاری خریداری به سـهولت در دسـترس است.
کرده است مقدار افزایش ]همان[  که خریدار از طریق خرید یا اجاره آن ها را عرضه  2. در مورد آن عناصری 
کـه در قلمـروی امـوال عمومـی قـرار دارنـد،  یـد یـا مبلـغ اجـاره می باشـد. در مـورد آن عناصـری  قیمـت خر

ینـه تهیه کپی از آن ها صورت نخواهد گرفت.  هیـچ افزایشـی جـز هز
3. میزان سهولت در محاسبه ارزشی که قرار است افزوده شود بستگی به ساختار و عملکرد مدیریت یک 

شـرکت خاص، همین طور روش های حسـابداری آن، دارد.
4. برای مثال امکان دارد شرکتی که محصوالت متنوعی را از چند کشور وارد می کند بایگانی مرکز طراحی 
که به درسـتی هزینه های قابل انتسـاب به  کند  کشـور وارد کننده به طریقی نگهداری  خود را در خارج از 
یک کاالی مشـخص را نشـان دهد. در چنین مواردی، یک تعدیل مسـتقیم می تواند طبق مقررات ماده 

گیرد. 8 به طور مناسـب صورت 
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5. در موردی دیگر، یک شـرکت ممکن اسـت هزینه مرکز طراحی را به صورت یک هزینه باالسـری عمومی 
کند. در این مورد می توان  بدون تخصیص آن به محصوالت خاص به خارج از کشور واردکننده منتقل 
بـا سرشـکن کـردن کل هزینه هـای مرکـز طراحـی میـان کل تولیـدی کـه از مرکـز طراحی بهره مند می شـود و 
ینـه سرشـکن شـده بـه یـک واحـد مبنـای واردات، تعدیـل مناسـبی طبـق مقـررات مـاده 8  افـزودن ایـن هز

رد. به عمل آو
6. البتـه وجـود تفـاوت در شـرایط بـاال، توجـه بـه عوامـل مختلـف در تشـخیص روش صحیـح تخصیـص 

هزینه هـا را ایجاب می کند. 
ره زمانـی را  کـه در تولیـد عنصـر موضـوع بحـث تعـدادی کشـور دخیل انـد و ایـن تولیـد یـک دو 7. در مـواردی 
در بر می گیـرد، تعدیـل می بایسـت محـدود بـه ارزش واقعـًا افـزوده بـه آن عنصـر در خارج از کشـور وارد کننده 

باشد.

شق)ج( از بند 1
شـامل  ضمنـًا  می توانـد   8 1مـاده  بنـد  از  شـق)ج(  در  اشاره شـده  پروانـه،  اخـذ  وجـوه  و  حق امتیازهـا   .1
پرداخت هـای مربـوط بـه حـق اختـراع، عالئـم تجـاری، و حـق نسـخه برداری شـود. به هر حـال، در تعیین 
کشـور وارد کننده، به قیمت واقعًا  کاالی وارد شـده در  گمرکی، مخارج مربوط به اجازه حق تکثیر  ارزش 

پرداخت شـده یا قابل پرداخت برای کاالی وارد شـده، افزوده نخواهد شـد.
رد به عنوان  یع یا فروش مجدد کاالی وارد شـده به عمـل می آو یـدار بـرای حق توز گـر پرداخت هایـی کـه خر 2. ا
کاالی وارد شده نباشد، چنین وجوهی به قیمت واقعًا  کشور وارد کننده  شرطی برای فروش صادراتی به 

پرداخت شـده یا قابل پرداخت افزوده نخواهد شـد.

بند 3
در مـوردی کـه داده هـای واقعـی و کمیت پذیـر در خصـوص افزایش هـای الزمی که می بایسـت طبق مقررات 
ماده 8 به عمل آید وجود نداشته باشد، نمی توان ارزش معامالتی را طبق مقررات ماده1 تعیین کرد به عنوان 
مثالـی عینـی بـرای ایـن مـورد، یـک حق امتیاز برمبنـای قیمت فروش یک لیتر از محصولی خاص در کشـور 
گر  رود به صـورت محلول درآمده، پرداخت می شـود. ا واردکننـده کـه به صـورت کیلوگـرم وارد شـده و پـس از و
کاالی  که ارتباطی به  کاالی وارد شـده مبتنی باشـد و بخشـی بر عوامل دیگری  بخشـی از حق امتیاز مزبور بر 
وارد شـده ندارنـد )ماننـد زمانـی کـه کاالهـای وارد شـده بـا اجـزاء داخلی مخلوط شـده اند و دیگـر به طور مجزا 
قابل تشـخیص نیسـتند، یا هنگامی که نتوان حق امتیاز را از ترتیبات مالی خاص میان خریدار و فروشـنده 
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گـر مقـدار  تمیـز داد(، تـالش بـرای منظورکـردن افزایشـی به خاطـر حق امتیـاز نابه جـا خواهـد بـود. به هر حـال، ا
ایـن حق امتیـاز تنهـا بـر کاالی وارد شـده مبتنـی باشـد و بتـوان آن را بـه سـهولت بـه کمیت بدل کـرد، می توان 

رد. افزایشـی در مورد قیمت واقعًا پرداخت شـده یا قابل پرداخت به عمل آو

یادداشت ماده 9
گمرکی را شـامل شـود. رود ]کاال[ برای مقاصد  رود « می تواند زمان و از لحاظ ماده 9 » زمان و

یادداشت ماده 11
1. مـاده 11 بـرای واردکننـده حـق تقاضـای تجدید نظر در مورد ارزشـی را که اداره گمرک برای کاالی وارد شـده 
تر در اداره  تعییـن کـرده اسـت مقـرر مـی دارد. تقاضای تجدید نظر، نخسـت ممکن اسـت از یک مقـام باال
گمـرک به عمـل آیـد، لـذا وارد کننـده حـق خواهـد داشـت در مرحلـه نهایـی تقاضـای تجدید نظـر را نـزد قوه 

قضاییـه مطرح کند.
گرفتـه حـق تجدید نظـر  کـه واردکننـده صرفـًا به خاطـر اینکـه تصمیـم  2. »بـدون جریمـه« به معنـای آن اسـت 
کنـد مشـمول جریمـه یـا تهدیـد بـه جریمـه نخواهـد شـد. پرداخـت هزینه هـای عـادی دادگاه و  را اعمـال 

حق الوکاله جریمه تلقی نخواهد شـد. 
کـه یـک عضـو، پیـش از تقاضـای تجدید نظـر،  3. به هر حـال، هیچ چیـز در مـاده 11 مانـع از آن نخواهـد شـد 

یابی شـده نماید. متقاضـی را ملـزم بـه پرداخت کامل حقوق گمرکی ارز

یادداشت ماده 15
بند4

از لحاظ ماده 15 اصطالح »اشـخاص« در موارد مقتضی شـامل شـخص حقوقی می شـود.

شق)هـ( از بند 4
از لحـاظ ایـن موافقت نامـه، هنگامی پذیرفته می شـود که یک شـخص، شـخص دیگـر را کنترل می کند که 

اولی از لحاظ حقوقی یا عماًل در موقعیت اعمال محدودیت بر دیگری یا هدایت آن قرار داشـته باشـد.
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ضمیمه2
گمرکی کمیتـه فنی ارزش گذاری 

1. براسـاس مـاده 18 ایـن موافقت نامـه، کمیتـه فنـی تحـت نظر شـورای همکاری گمرکی بـه منظور تضمین 
فنی یکنواختی در تفسـیر و اجرای این موافقت نامه تشـکیل خواهد شـد.

یر خواهد بود: 2. مسـئولیت های کمیته فنی شـامل موارد ز
ز نظـام ارزش گـذاری گمرکـی اعضـا و ارائـه نظر  ز بـه رو )الـف( بررسـی مسـائل فنـی خـاص ناشـی از اجـرای رو

مشـورتی در مورد راه حل های مناسـب مبتنی بر واقعیت های ارائه شـده؛
یه هـا و عملکردهـای ارزش گـذاری تا آن حد  )ب( چنانچـه تقاضـا شـده باشـد، مطالعـه در مـورد قوانیـن، رو

کـه بـا ایـن موافقت نامـه ارتباط می یابند و تهیه گزارش در مـورد نتایج چنین مطالعاتی؛
یـع گزارش هـای سـاالنه در مـورد جنبه هـای فنـی عملکـرد و وضعیـت  موافقت نامـه  )ج( آمـاده سـاختن و توز

حاضر؛
)د( دادن اطالعـات و اظهار نظـر در مـورد هـر موضـوع مربـوط بـه ارزش گـذاری کاالی وارد شـده بـرای مقاصـد 
کرده باشد. چنین اطالعات و اظهارنظری می تواند  کمیته تقاضا  گمرکی هنگامی که هریک از اعضا یا 

به شـکل نظر مشـورتی، تفسـیر یا یادداشت توضیحی باشد؛
یق پذیرش بین المللی این موافقت نامه؛ )هـ( در صورت تقاضا، تسهیل کمک فنی به اعضا به منظور تشو
)و( انجام دادن بررسی در مورد مسئله ای که هیأت رسیدگی طبق ماده 19 موافقت نامه حاضر به آن ارجاع 

داده است؛ و 
کند. کمیته ممکن اسـت به آن محول  که  )ز( اجرای دیگر مسـئولیت هایی 

کلیات
یـژه آن هایی که اعضا، کمیته  3. کمیتـه فنـی تـالش خواهـد کـرد بـه کار خود در مورد موضوعات خاص به و
ره زمانـی به طـور معقـول کوتاهـی خاتمـه دهـد. همان طور  یـا هیـأت رسـیدگی بـه آن ارجـاع داده انـد در دو
گزارش از  یافت  ره زمانی مشـخصی را برای در که در بند 4 ماده 19مقرر شـده اسـت، هیأت رسـیدگی دو

ره ارائه خواهد نمود. کمتـه فنـی تعییـن خواهـد کـرد و کمیتـه فنی گزارش خود را در همان دو
کمـک دبیرخانـه شـورای همـکاری  کمیتـه فنـی در انجـام دادن فعالیت هـای خـود به نحـو مقتضـی از   .4

گمرکی برخوردار خواهد شـد. 
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نمایندگی
5. هـر عضـو حـق خواهـد داشـت کـه در کمیتـه فنی نماینده داشـته باشـد. هر عضو می تواند یـک نماینده و 

کـه اینگونـه در  کـه نماینـدگان او در کمیتـه فنـی باشـند. عضـوی  یـک یـا چنـد علی البـدل را تعییـن کنـد 

کمیتـه فنـی نمایندگـی دارد، از ایـن پـس به عنـوان »عضو کمیتـه فنی« دبیرخانه سـازمان جهانی تجارت 

نیز می تواند به عنوان ناظر در چنین جلسـاتی حضور داشـته باشـد.

6. آن دسته از اعضای شورای همکاری گمرکی که عضو سازمان جهانی تجارت نباشند می توانند با یک 

نماینـده و یـک یـا چنـد علی البـدل در جلسـات کمیتـه فنـی حضـور داشـته باشـند. چنیـن نمایندگانـی 

به عنوان ناظر در جلسـات کمیته فنی حضور خواهند داشـت.

یب رئیس کمیته فنی، دبیرکل شورای همکاری گمرکی )که از این پس به عنوان »دبیرکل«  7. به شرط تصو

خوانـده می شـود( می توانـد از نماینـدگان حکومت هایـی کـه نـه عضـو سـازمان جهانی تجارت هسـتند و 

نـه عضـو شـورای همـکاری گمرکـی و همین طور از نمایندگان سـازمان های بین المللـی دولتی و تجاری 

که به عنوان ناظر در جلسـات کمیته فنی حضور داشـته باشـند. دعوت کند 

کمیته فنی، به دبیرکل اعالم خواهد شـد. ران جلسـات  8. انتصاب نمایندگان، افراد علی البدل و مشـاو

کمیته فنی جلسات 
یـخ هـر جلسـه را  کمیتـه فنـی درصـورت لـزوم، امـا حداقـل سـالی دوبـار، تشـکیل جلسـه خواهـد داد. تار  .9

کمیتـه فنـی در نشسـت قبلـی خـود معیـن خواهـد کـرد. بنـا به تقاضـای هرعضـو کمیته فنی کـه اعضای 

کثریـت سـاده آن را تأییـد کنند یا در مواردی که توجه فوری الزم باشـد، بنا به درخواسـت  ایـن کمیتـه بـا ا

کمیتـه فنـی در  کنـد. بـا وجـود مقـررات جملـه نخسـت ایـن بنـد،  یـخ جلسـه می توانـد تغییـر  رئیـس، تار

که هیأت رسـیدگی، طبق مقررات ماده 19 این موافقت نامه به آن  صورت لزوم برای بررسـی موضوعاتی 

ارجاع می دهد، تشـکیل جلسـه خواهد داد. 

10. جلسـات کمیتـه فنـی در مقـر شـورای همـکاری گمرکـی تشـکیل خواهد شـد مگـر آنکـه به ترتیب دیگری 

تصمیم گرفته شـده باشد. 

یخ شروع هر نشست کمیته فنی، همه اعضای  11. دبیرکل، جز در موارد اضطراری، دست کم 30 روز قبل از تار

کمیته فنی و آن هایی را که طبق بندهای 6 و 7 اضافه شده اند، از این موضوع مطلع خواهد ساخت. 
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کار دستور 
12. دبیرکل یک دستور کار موقت را برای هر نشست تنظیم خواهد کرد و، جز در موارد اضطراری، دست کم 
کـه طبـق بندهـای 6 و 7 اضافـه شـده اند  کمیتـه و آن هایـی  ز قبـل از نشسـت، در میـان اعضـای  30 رو
که کمیته فنی درج آن ها را در نشسـت قبلی  کار شـامل همه موضوعاتی  کرد. این دسـتور  یع خواهد  توز
یـب کـرده، همـه موضوعاتـی کـه رئیس به ابتکار خود وارد کرده و همـه موضوعاتی که دبیرکل،  خـود تصو

کرده اسـت، خواهد شـد. کمیته فنی درج آن ها را تقاضا  کمیته یا هر عضوی از 
کمیته فنی در  کرد. در طی نشسـت،  کار خود را تعیین خواهد  کمیته فنی در آغاز هر نشسـت دسـتور   .13

کار را تغییر دهد. هر زمان ممکن اسـت دسـتور 

کار هیأت رئیسه و طرز 
14. کمیتـه فنـی از میـان نماینـدگان اعضـای خـود یک رئیـس و یک یا چند نایب رئیس انتخـاب خواهد کرد. 
رئیس و نواب رئیس برای مدت یک سال تصدی این مقام را برعهده خواهند داشت. رئیس و نواب رئیس 
کـه دوره تصـدی آن هـا تمام شـده اسـت واجـد شـرایط بـرای انتخـاب مجـدد هسـتند. اختیـارات و وظایـف 

رئیس و نواب رئیس که دیگر نماینده یک عضو کمیته فنی نباشند خود به خود خاتمه خواهد پذیرفت.
یاست جلسه را برعهده  گر رئیس در هریک از جلسات یا بخشی از آن غایب باشد، یک نایب رئیس ر 15. ا

گرفت. در این صورت، شـخص اخیر همان اختیارات و وظایف رئیس را خواهد داشـت. خواهد 
کرات کمیته فنی  16. رئیس جلسه به همین عنوان و نه به عنوان نماینده یک عضو در کمیته فنی، در مذا

مشارکت خواهد داشت.
کـه ایـن قواعـد بـه رئیـس می دهنـد، او افتتـاح و اختتـام هـر جلسـه را  17. عـالوه بـر اعمـال دیگـر اختیاراتـی 
کرات  اعـالم، بحث هـا را هدایـت، و حـق صحبـت کـردن را تنظیم خواهد کرد و مطابق این قواعد بر مذا
گـر اظهـارات سـخنران، مربـوط نباشـد رئیـس همچنیـن می توانـد از او بخواهـد  کنتـرل خواهـد داشـت. ا

آیین نامـه را رعایت کند.
سـازد.  مطـرح  را  آیین نامـه ای  نکتـه  یـک  می توانـد  نماینـده  هـر  موضـوع  یـک  بـه  راجـع  بحـث  طـی   .18
گـر با این نظر معارضه شـود، رئیـس آن را برای  درچنین صورتـی، رئیـس فـورًا نظـری را اعـالم خواهـد کـرد. ا

رد و آن نظر به اعتبار خود باقی خواهد ماند مگر آنکه رد شـود. تصمیم گیری به جلسـه خواهد آو
کمیته  کارهای دبیرخانه ای جلسـات  که دبیرکل آن ها را منصوب می کند  کارکنان دبیرخانه  19. دبیرکل یا 

فنـی را انجام خواهند داد.
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حد نصاب و رأی گیری
کمیته حد نصاب را تشـکیل خواهد داد. کثریت سـاده نمایندگان اعضای  20. ا

کثریـت دسـت کم دو سـوم  21. هـر عضـو کمیتـه فنـی یـک رأی خواهـد داشـت. تصمیمـات کمیتـه فنـی بـا ا
اعضـای حاضـر اتخـاذ خواهدشـد. صرف نظـر از نتیجـه رأی گیـری در مـورد یـک موضـوع خـاص، کمیته  
گمرکی بدهد  کمیته و شـورای همکاری  کامل به  گزارشـی  که در مورد آن موضوع  فنی مجاز خواهد بود 
کـه نظرهـای مختلـف ابـراز شـده در بحث هـای مربـوط را نشـان دهـد. بـا وجود مقـررات این بنـد، کمیته 
فنـی در مـورد موضوعاتـی کـه هیـأت بررسـی کننده به آن ارجـاع می کند با اجماع تصمیـم  خواهد گرفت. 
بـاره موضوعـی کـه هیـأت بررسـی کننده بـه آن ارجاع کرده اسـت توافقی  در مـوردی کـه در کمیتـه فنـی در
کـرد کـه در آن واقعیت هـای موضـوع بـه تفصیـل بیان  به دسـت نیایـد، کمیتـه فنـی گزارشـی ارائـه خواهـد 

می گردد و نظر های اعضا نشـان داده می شـود.

زبان و اسناد
22. زبان هـای رسـمی کمیتـه فنـی، انگلیسـی، فرانسـه و اسـپانیایی خواهـد بـود. سـخنرانی ها یـا اظهـارات 
بـان، بالفاصلـه بـه دیگـر زبان هـای رسـمی ترجمـه خواهـد شـد مگر  یـک از ایـن سـه ز به عمـل آمـده بـه هر
کـه بـه هر  کـه از ترجمـه صرف نظـر شـود. سـخنرانی ها یـا اظهاراتـی  آنکـه همـه نماینـدگان موافقـت کننـد 
بـان دیگـر به عمـل آیـد بـا رعایت همان شـرایط، به انگلیسـی، فرانسـه و اسـپانیایی ترجمه خواهد شـد،  ز
کـرد. بـرای  امـا در این صـورت نماینـده ذی ربـط ترجمـه انگلیسـی، فرانسـه یـا اسـپانیایی را ارائـه خواهـد 
گرفـت.  کمیتـه فنـی، فقـط انگلیسـی، فرانسـه و اسـپانیایی مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد  اسـناد رسـمی 
بـه یکـی از زبان هـای  کمیتـه فنـی ]تهیـه می شـوند[ بایـد  بـرای مالحظـه  کـه  یادداشـت ها و مکاتباتـی 

رسـمی ارائه گردند.
یس هـا و  رئیـس الزم تشـخص بدهـد، پیش نو گـر  ا تمـام نشسـت های خـود و،  از  گزارشـی  کمیـه فنـی   .23
خالصـه گزارش هـای جلسـات خـود را تنظیـم خواهـد کـرد. رئیس یا شـخصی که او مأمـور می کند در هر 
گزارش خواهد داد. کمیته فنی  کار  گمرکی در مورد  کمیته فنی و در هر جلسه شورای همکاری  جلسه 

ضمیمه3
یـق پنـج سـاله اجـرای مقـررات موافقت نامه برای کشـورهای در حال توسـعه، که در بنـد 1 ماده 20 مقرر  1. تعو
کافـی باشـد. در چنیـن  کشـورهای در حال توسـعه عضـو نا شـده در عمـل ممکـن اسـت بـرای برخـی از 
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ره مذکور در بند 1 ماده 20 تقاضای تمدید  کشـور در حال توسـعه عضو می تواند پیش از پایان دو مواردی 
کشور در حال توسعه عضو مورد بحث بتواند دلیل  که  ره را بکند، بدیهی است اعضا در مواردی  این دو

موجـه ارائـه دهـد چنین تقاضایی را بـا موافقت مورد مالحظه قرار می دهند.
کـه به طـور رسـمی  کاالهـا را برمبنـای ارزش هـای حداقـل  کـه در حال حاضـر  2. کشـورهای درحال توسـعه ای 
که آن ها را قادر سـازد  برقرار شـده ارزش گذاری می کنند ممکن اسـت مایل باشـند شـرطی را قایل شـوند 
کـه ممکـن اسـت مـورد  چنیـن ارزش هایـی را بـر یـک مبنـای محـدود و موقـت طبـق ترتیبـات و شـرایطی 

موافقـت اعضـا قرار گیرد حفظ کنند.
3. کشـورهای در حال توسـعه ای کـه معتقدنـد عکـس شـدن ترتیب]اجـرای مواد[ به تقاضـای وارد کننده که 
کند ممکن اسـت مایل  در ماده 4 موافقت نامه مقرر شـده احتمال دارد برای آن ها مشـکل واقعی ایجاد 

یر قایل شـوند: باشـند شـرطی را در مورد ماده 4 در قالب عبارت ز
تنها  موافقت نامه   4 ماده  مفاد  نماید  مقرر  که  می دارد  محفوظ  خود  برای  را  حق  این   ... »حکومت 

کنند«. گمرکی با تقاضای برعکس شدن ترتیب مواد 5 و 6 موافقت  که مقامات  هنگامی اجرا شود 
گر کشورهای در حال توسعه چنین شرطی را قایل شوند، اعضا طبق ماده 21 موافقت نامه با آن موافقت  ا

کرد. خواهند 
کشـورهای در حال توسـعه ممکـن اسـت مایـل باشـند در مـورد بنـد 2 مـاده 5 موافقت نامـه شـرطی را در   .4

یر قایل شـوند: قالب عبارت ز
که مقرر نماید بند 2 ماده 5 موافقت نامه مطابق  »حکومت ... این حق را برای خود محفوظ می دارد 
رد«. رده یا نیاو مقررات یادداشت مربوط به آن اجرا شود اعم از اینکه وارد کننده چنین تقاضایی را به عمل آو
کشورهای در حال توسعه چنین شرطی قایل شوند، اعضا طبق ماده 21 موافقت نامه با آن موافقت  گر  ا

کرد. خواهند 
رود  و بـه  تا جایی کـه  موافقت نامـه   1 مـاده  اجـرای  در  اسـت  ممکـن  در حال توسـعه  کشـورهای  از  برخـی   .5
یـع کننـدگان انحصـاری و صاحبـان امتیازهـای  کاالهـا بـه کشورشـان توسـط نماینـدگان انحصـاری، توز
کشورهای در حال توسعه  گر چنین مسائلی عماًل در  انحصاری مربوط می شود مسائلی داشته باشند. ا
عضـوی کـه موافقت نامـه را اجـرا می کننـد بـه وجـود آیـد، بـه تقاضـای ایـن اعضـا مطالعـه ای در مـورد ایـن 

گرفت. مسـئله به منظور یافتن راه حل های مناسـب صورت خواهد 
6. مـاده 17می پذیـرد کـه در اجـرای موافقت نامـه، ادارات گمـرک ممکـن اسـت بـه تحقیـق در مـورد صحـت 
یـه، سـند یـا اظهار نامـه ای کـه بـرای ارزش گـذاری گمرکی به آن هـا ارائه می شـود، نیاز  یـا درسـتی هـر اظهار
کـه بـرای  کـه ممکـن اسـت تحقیق هایـی به عمـل آیـد  داشـته باشـند. بنابرایـن مـاده مزبـور قبـول می کنـد 
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گمرک در زمینه تعیین ارزش  که عناصر ارزش اظهار یا ارائه شـده به  مثال قصد آن بررسـی این امر باشـد 
یه هـای داخلی خـود حق دارند انتظـار همکاری  گمرکـی کامـل و درسـت اند. اعضـا براسـاس قوانیـن و رو

کامل وارد کنندگان در این تحقیق ها را داشـته باشـند.
یـدار بـه فروشـنده یـا  کـه خر 7. قیمـت واقعـًا پرداخت شـده یـا قابل پرداخـت شـامل همـه وجوهـی می شـود 
یـد کاالی وارداتی واقعًا  یـدار بـه شـخص ثالـث برای ایفای یک تعهد فروشـنده به عنوان یک شـرط خر خر

می پردازد یا می بایسـت بپردازد.



موافقت  نامه بازرسی قبل از حمل

اعضا،
ر  کـرات تجـاری چند جانبه دو یـران در 20 سـپتامبر 1986موافقـت کردنـد کـه هدف مذا ز بـا توجـه بـه اینکـه و
گات« و »افزایـش قـدرت  یـت نقـش  گسـترش تجـارت جهانـی«، »تقو اروگوئـه »تأمیـن آزاد سـازی بیشـتر و 

گات به محیط متحول اقتصادی بین المللی« می باشـد؛ یی نظام  پاسـخگو
کشورهای در حال توسعه عضو به بازرسی قبل از حمل متوسل می شوند؛ با توجه به اینکه شماری از 

که برای بررسی  کاری تا آن زمان و تا آن میزان  کشورهای در حال توسعه به انجام چنین  با تأیید اینکه 
کاالهای وارداتی الزم باشد، نیاز دارند؛ کمیت یا قیمت  کیفیت، 

با التفات به اینکه چنین برنامه هایی باید بدون ایجاد تأخیرهای غیرضروری یا رفتار نابرابر، انجام پذیرد؛
کشورهای صادرکننده عضو انجام می گیرد؛ با توجه به اینکه بازرسی مزبور بنا به تعریف در قلمروی 

کشورهای  تعهدات  و  حقوق  مورد  در  توافق  مورد  بین المللی  چارچوب  یک  ایجاد  لزوم  تأیید  با 
کشورهای صادرکننده عضو؛ استفاده کننده عضو و 

واحدهای  از  دسته  آن  فعالیت های  بر  ناظر   1994 گات  در  مندرج  تعهدات  و  اصول  اینکه  تأیید  با 
که تحت امر دولت های عضو سازمان جهانی تجارت قرار دارند؛ بازرسی قبل از حمل است 

با تأیید اینکه تأمین شفافیت عملیات واحدهای بازرسی قبل از حمل و همین طور قوانین و مقررات 
مربوط به بازرسی قبل از حمل مطلوب ا ست؛

با آرزوی ارائه راه حلی سریع، مؤثر و منصفانه برای اختالفات میان صادرکنندگان و واحدهای بازرسی 
قبل از حمل، ناشی از موافقت نامه حاضر؛

یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز
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ماده 1
حوزه شمول ــــ تعاریف

1. موافقت نامـه حاضـر ناظـر بـر تمـام فعالیت هـای بازرسـی قبل از حملی اسـت که در قلمـروی اعضا انجام 
می شود، اعم از اینکه چنین فعالیت هایی طبق قرارداد و یا به دستور دولت یا هر رکن دولتی یک عضو 

گیرد. انجام 
کـه دولـت یـا هـر رکـن دولتـی آن بـرای  2. اصطـالح »کشـور اسـتفاده کننده عضـو« بـه معنـی عضـوی اسـت 
چنیـن  از  اسـتفاده  بـرای  یـا  می کنـد  منعقـد  قـرارداد  حمـل  از  قبـل  بازرسـی  فعالیت هـای  از  اسـتفاده 

فعالیت هایی دسـتور می دهد. 
کیفیـت، کمیـت، قیمـت،  کلیـه فعالیت هـای مربـوط بـه بررسـی  3. فعالیت هـای بازرسـی قبـل از حمـل، 
از جمله نرخ تبدیل ارز و شرایط مالی و یا طبقه بندی گمرکی کاالهایی را که قرار است به قلمروی کشور 

اسـتفاده کننده عضو صادر شوند، در برمی گیرد.
کـه طبـق قـرارداد یـا به دسـتور یـک عضـو،  4. اصطـالح »واحـد بازرسـی قبـل از حمـل« هـر واحـدی اسـت 

فعالیت های بازرسـی قبل از حمل را انجام می دهد.1

ماده 2
کشورهای استفاده کننده عضو تعهدات 

عدم تبعیض
کـرد که فعالیت های بازرسـی قبل از حمـل به گونه ای  1. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد 
غیرتبعیضـی انجـام گیـرد، و اینکـه روش هـا و معیارهـای مـورد اسـتفاده در انجـام ایـن فعالیت هـا عینی 
گـردد. آن هـا اجرای  بـوده و در مـورد تمـام صادرکننـدگان متأثـر از ایـن فعالیت هـا، به نحـو یکسـان اعمـال 
یکنواخت بازرسـی توسـط تمام بازرسـان واحدهای بازرسـی قبل از حمل طرف قرارداد یا تحت امر خود 

را تضمیـن خواهند کرد.

الزامات دولتی
یـان آن دسـته از فعالیت هـای بازرسـی  کـرد کـه در جر 2. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد 

از  که فعالیت های بازرسی قبل  که به واحدهای دولتی دیگر اعضا اجازه دهند  1. بدیهی است این مقرره اعضا را ملزم نمی سازد 
حمل را در سرزمین شان انجام دهند. 
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قبـل از حمـل کـه بـه قوانیـن، مقـررات و الزامات شـان مربوط می گردد، مقررات بنـد 4 ماده 3 گات 1994 
را تا جایی کـه بـه این موضـوع ارتباط می یابد، رعایت کنند.

محل بازرسی
کـه تمـام فعالیت هـای بازرسـی قبـل از حمـل،  کـرد  کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد   .3
ر  گزارش بی قید و شـرط در مورد یافته های )بازرسـی( یا یادداشـت مربوط به عدم صدو ر  از جمله صدو
گـر بـه علـت  گیـرد، یـا ا کاال از آنجـا صـادر می شـود، انجـام  کـه  گمرکـی  گـزارش، در همـان قلمـروی  ایـن 
ماهیـت پیچیـده محصـوالت مورد نظـر نتـوان بازرسـی را در آن قلمروی گمرکـی انجام داد و یا در صورت 

کاال انجام شـود. گمرکی محل سـاخت  توافق هر دو طرف، این فعالیت ها در قلمروی 

استانداردها
کیفیـت  کمیـت و  کـه بازرسـی های مربـوط بـه  کـرد  کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد   .4
یـد تعییـن می کنند، انجـام گیرد و در  یـدار در موافقت نامـه خر کـه فروشـنده و خر مطابـق اسـتانداردهایی 
گرفته شـود.   مربوط در نظر 

1

صورت عدم پیش بینی چنین اسـتانداردهایی، اسـتانداردهای بین المللی2

شفافیت
5. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهند کرد که فعالیت های بازرسـی قبـل از حمل به گونه ای 

شـفاف )آشکار( انجام پذیرد. 
کـرد واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، هنگامی کـه  کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد   .6
در اصـل طـرف قـرارداد صادرکننـدگان هسـتند، فهرسـتی از تمـام اطالعـات الزم بـرای رعایـت الزامـات 
بازرسـی را جهـت صادرکننـدگان تهیـه کننـد. واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، در صورت درخواسـت 
صادرکننـدگان اطالعـات عملـی را در اختیـار آنان قـرار خواهند داد. این اطالعات مواردی را که قوانین 
و مقررات کشـورهای اسـتفاده کننده عضو به فعالیت های بازرسـی قبل از حمل اشـاره دارد در بر خواهد 
یه هـا و معیارهـای مـورد اسـتفاده بـرای بازرسـی و بررسـی قیمـت و نـرخ تبدیـل ارز،  گرفـت و همچنیـن رو
یه هـای اسـتیناف، مقـرر در بنـد  و همین طـور حقـوق صادرکننـدگان در مقابـل واحدهـای بازرسـی و رو

که عضویت در آن برای تمام اعضا آزاد بوده و یکی از  که یک رکن دولتی یا غیردولتی  2. استاندارد بین المللی استانداردی است 
کردن باشد آن را بپذیرد. فعالیت های شناخته شده آن در زمینه استاندارد 
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یه هـای موجـود در صورتـی  21 را شـامل خواهـد شـد. الزامـات اضافـی در مـورد آییـن کار یـا تغییـرات در رو
یـخ  گذاشـتن بـرای تار کـه صادرکننـده ذی ربـط در زمـان قـرار  در مـورد یـک محمولـه اعمـال خواهـد شـد 
گـردد. البتـه در وضعیت هـای اضطـراری از نـوع اشاره شـده در مـواد 20 و  بازرسـی از ایـن تغییـرات مطلـع 
21 گات 1994، ایـن الزامـات اضافـی یـا تغییـرات را می تـوان قبـل از مطلـع سـاختن صادرکننـده اعمـال 
کرد. به هر حال چنین مسـاعدتی، صادرکنندگان را از ایفای تعهدات شـان در خصوص رعایت مقررات 

وارداتی کشـورهای اسـتفاده کننده عضو مبرا نخواهد ساخت. 
7. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد کـرد که اطالعات مذکور در بند 6 به طریقی سـهل در 
گیرد و دفاتر بازرسـی قبل از حمل تعیین شـده توسـط واحدهای بازرسـی قبل  اختیار صادرکنندگان قرار 

کنند. که اطالعات مورد بحث در آنجا موجود است، خدماتی ارائه  از حمل به عنوان نقاط اطالعاتی 
8. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تمـام قوانیـن و مقررات قابل اعمال در خصوص فعالیت های بازرسـی 
گاه شوند. کرد که دولت های دیگر و تجار بتوانند از آن ها آ قبل از حمل را فورًا به طریقی منتشر خواهند 

حفظ اطالعات بازرگانی محرمانه
9. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد کرد که واحدهای بازرسـی قبـل از حمل از میان تمام 
یافت می دارند، آن بخشـی را به عنوان اسـرار بازرگانی تلقی  که در جریان بازرسـی قبل از حمل در اطالعاتی 
کاًل در دسـترس اشـخاص ثالث قرار نگرفته اند و یا به گونه ای دیگر در اختیار  که قباًل منتشـر نشـده یا  کنند 
عمـوم نبوده انـد. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمین خواهند کرد که واحدهای بازرسـی قبل از حمل 

یه هایی را مقرر دارند. بدین منظـور رو
10. کشورهای استفاده کننده عضو در صورت درخواست اعضا، اطالعاتی را در مورد اقداماتی که آن ها در 
کرده اند، در اختیار آن ها قرار خواهند داد. مقررات این بند هیچ عضوی  خصوص اجرای بند 9 اتخاذ 
کارایی برنامه های بازرسی قبل از  که افشای آن ممکن است  را ملزم نمی سازد اطالعات محرمانه ای را 
حمـل را بـه مخاطـره افکنـد یـا به منافع تجاری مشـروع بنگاه های خاصی، اعـم از عمومی یا خصوصی، 

رد، افشا کند.  آسـیب وارد آو
11. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد کـرد کـه واحدهای بازرسـی قبـل از حمل، اطالعات 
تجـاری محرمانـه را نـزد هیـچ شـخص ثالثـی افشـا نکننـد. واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل اسـتثنائًا 
کـه بـا آن هـا قـرارداد داشـته یـا بـه دسـتور آن هـا  می تواننـد ایـن اطالعـات را در اختیـار واحدهـای دولتـی 
فعالیـت می کننـد، قـرار دهنـد. کشـورهای اسـتفاده کننـدۀ عضو تضمیـن خواهند کرد کـه از اطالعات 
یافـت  کـه از واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل طـرف قـرارداد یـا تحـت امـر خـود در بازرگانـی محرمانـه ای 
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می دارنـد به قـدر کافـی حفاظـت کننـد. واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، فقـط تـا آن حـد در اطالعـات 
بازرگانـی محرمانـه بـا دولت هایـی کـه بـا آن هـا قـرارداد داشـته یـا به دسـتور آن هـا فعالیـت  می کننـد سـهیم 
کـه چنیـن اطالعاتـی عرفـًا در اعتبـار اسـنادی یـا دیگـر اشـکال پرداخـت یـا بـرای مقاصـد  خواهنـد بـود 

کنترل های ارزی مورد نیاز باشـد. رود یا  گمرکی، اخذ مجوز و
از  حمـل،  از  قبـل  بازرسـی  واحدهـای  کـه  کـرد  خواهنـد  تضمیـن  عضـو  اسـتفاده کننده  کشـورهای   .12

یر ارائه دهند: صادرکنندگان درخواسـت نکنند اطالعاتی در موارد ز
)الـف( اطالعـات سـاخت مربـوط بـه فرایند هـای ثبت شـده انحصـاری، دارای پروانـه یـا افشا نشـده و یـا 

که ثبت آن ها در حال انجام اسـت؛ فرایندهایی 
)ب( اطالعات فنی منتشر نشده؛ غیر از اطالعات الزم برای اثبات رعایت مقررات یا استانداردهای فنی ؛

)ج( قیمت گذاری داخلی، از جمله هزینه های سـاخت؛
)د( میزان سود؛

)هــ( شـرایط قراردادهـای منعقـده میـان صادرکننـدگان و عرضه کنندگان کاال به آن هـا، مگر اینکه واحد 
بازرسی قبل از حمل نتواند به گونه ای دیگر بازرسی مورد نظر را انجام دهد. در چنین مواردی واحد مزبور 

کرد. تنها اطالعات الزم برای این منظور را درخواسـت خواهد 
کـه  13. صادرکننـده ممکـن اسـت بـرای روشـن سـاختن مـوردی خـاص، اطالعـات مذکـور در بنـد 12 را 

واحدهای بازرسـی قبل از حمل در غیراین صورت درخواسـت نمی کردند، داوطلبانه منتشـر سـازد.

تعارض منافع
کـه واحدهـای بازرسـی قبل از حمـل، ضمن در  کـرد  14. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد 
یه هایی  نظـر گرفتـن مقـررات مربـوط بـه حفظ اطالعات بازرگانی محرمانه مذکـور در بندهای 9 تا 13، رو

یر [ مقرر دارند: را برای جلوگیری از تعارض منافع ]اشـخاص ز
)الـف( میـان واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل و واحدهـای وابسـته بـه واحدهـای بازرسـی قبـل از حمل 
که  که در آن، واحد اخیرالذکر منافع مالی یا تجاری دارد یا واحدهایی  مورد بحث، از جمله واحدهایی 
در واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل مـورد بحـث منافـع مالـی دارنـد و قـرار اسـت مؤسسـه بازرسـی قبل از 

کند؛ حمل محموله های آن ها را بازرسـی 
کـه بازرسـی  )ب( میـان واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل و واحدهـای دیگـر، از جملـه سـایر واحدهایـی 
قبل از حمل در مورد آن ها انجام می شود، به استثنای واحدهای دولتی که برای بازرسی قرارداد منعقد 

سـاخته یا این بازرسـی به دستور آن ها انجام می گیرد؛
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)ج( میـان دوایـر مختلـف واحدهـای بازرسـی قبـل از حمل درگیـر در فعالیت ها،  به جز میـان واحدهایی 
که ملزم به انجام روند بازرسـی شـده اند. 

تأخیر ها
که واحدهای بازرسی قبل از حمل از تأخیرهای  کرد  کشورهای استفاده کننده عضو تضمین خواهند   .15
رزند. کشـورهای اسـتفاده کننده عضو تضمیـن خواهند کرد  نامعقـول در بازرسـی محموله هـا اجتنـاب و
یخ بازرسـی، واحد  کـه به محـض توافـق میـان یـک واحـد بازرسـی قبـل از حمـل و صادرکننـده در مـورد تار
کند، مگر اینکه صادرکننده و واحد بازرسـی قبل  یخ آغاز  بازرسـی قبل از حمل، بازرسـی را در همان تار
3 مانع 

ر(1 ز قوه قاهره )فورس ماژو از حمل با توافق یکدیگر برنامه زمانی را تغییر داده یا صادرکننده و یا برو
کار واحد بازرسـی قبل از حمل شـده باشند.

16. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد کـرد کـه واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، متعاقب 
گـزارش بی قیـد و شـرطی را در مـورد  کاری،  ز  یافـت آخریـن اسـناد و تکمیـل بازرسـی، ظـرف پنـج رو در
ر گزارش  یافته هـای خـود صادرکننـد یـا شـرح مکتـوب مشـروحی را تهیـه کنند که در آن دالیل عـدم صدو
اخیـر  حالـت  در  کـه  کـرد  خواهنـد  تضمیـن  عضـو  اسـتفاده کننده  کشـورهای  مشخص شـده  باشـد. 
کتبـًا ارائـه  واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل بـه صادرکننـدگان فرصـت دهنـد تـا نقطه نظرهـای خـود را 
کاری را در اسرع وقت  کنند و در صورت تقاضای صادرکنندگان برای بازرسی مجدد، ترتیبات چنین 

رند. به نحوی که برای طرفین مناسـب باشـد، فراهم آو
کـه هـرگاه صادرکننـدگان چنیـن درخواسـتی  کـرد  کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد   .17
فیزیکـی،  بازرسـی  یـخ  تار از  پیـش  کـه  نماینـد  تعهـد  از حمـل  قبـل  بازرسـی  رنـد، واحدهـای  آو به عمـل 
یـک بررسـی مقدماتـی در مـورد قیمـت، و در صـورت امـکان، در مـورد نـرخ تبدیـل ارز، بـر مبنـای قـرارداد 
رود،  کتور )پروفورما( و در صورت اقتضا درخواسـت مربوط به اجازه و صادرکننده و واردکننده، پیش فا
که واحد  کرد قیمت یا نرخ تبدیل ارزی  کشورهای استفاده کننده عضو تضمین خواهند  رند.  به عمل آو
بازرسـی قبـل از حمـل بـر مبنـای ایـن بررسـی مقدماتی قبـول می کند قابل عدول نباشـد، مشـروط  بر اینکه 
کـه واحدهـای  کـرد  رود انطبـاق داشـته باشـند. آن هـا تضمیـن خواهنـد  رود یـا مجـوز و کاالهـا بـا اسـناد و
بازرسـی قبل از حمل پس از انجام بررسـی مقدماتی، فورًا قبولی یا دالیل مشـروح خود در مورد عدم قبول 

قیمـت و یـا نـرخ تبدیل ارز را به صورت کتبی به اطالع صادرکنندگان برسـانند. 

3. بدیهی است از لحاظ این موافقت نامه، قوه قاهره به معنای »اجبار یا فشار غیرقابل مقاومت و سلسله حوادث غیرقابل پیش بینی 
که مانع اجرای قرارداد می شود.« است 
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کـه بـه منظـور اجتنـاب از تأخیـر در پرداخـت،  کـرد  کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد   .18
واحدهای بازرسی قبل از حمل، در سریع ترین وقت ممکن گزارش بی قید و شرطی را در مورد یافته های 

خود جهت صادرکنندگان یا نمایندگان منصوب ایشـان ارسـال دارند.
گـزارش  در  امالیـی  اشـتباه  صـورت  در  کـه  کـرد  خواهنـد  تضمیـن  عضـو  اسـتفاده کننده  کشـورهای   .19
بی قیدوشـرط در مورد یافته ها، واحدهای بازرسـی قبل از حمل، در سـریع ترین وقت ممکن اشـتباهات 

کنند. مزبور را اصالح و اطالعات تصحیح شـده را جهت طرف های مربوط ارسـال 

بررسی قیمت
کـه بـه منظـور اجتنـاب از تعییـن قیمـت بیشـتر  کـرد  20. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهنـد 
کمتـر از مبلـغ واقعـی و همین طـور تقلـب، واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، بررسـی قیمـت41 را طبـق  یـا 

یر انجام دهند:  رهنمودهـای ز
)الـف( واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، تنهـا در صورتـی قیمـت قراردادی مـورد توافق میـان صادرکننده و 
کـرد کـه بتواننـد اثبات کنند یافته های شـان در مورد نامناسـب بودن قیمت، بر  واردکننـده را رد خواهنـد 

یک روند بررسـی منطبق با معیارهای مقرر در شـق های )ب( تا )هـ( مبتنی اسـت؛
)ب( واحـد بازرسـی قبـل از حمـل مبنـای مقایسـه قیمـت خـود جهـت بررسـی قیمـت صـادرات را قیمـت 
کشـور صادرکننده در / یا تقریبًا  که از همان  کاالهای یکسـان یا مشـابهی قرار خواهد داد  )قیمت های( 
یه هـای تجـاری متـداول و بـا کسـر  در همـان زمـان و تحـت شـرایط فـروش رقابتـی و قابل مقایسـه، طبـق رو
یر  ر عرضه شـده اند. چنیـن مقایسـه ای بـر عوامل ز هرگونـه تخفیف هـای معمـول اسـتاندارد، جهـت صـدو

مبتنی خواهد بود:
گرفتـن عوامـل  رنـد، بـا در نظـر  کـه می تواننـد مبنـای معتبـر بـرای مقایسـه فراهـم آو )1( تنهـا از قیمت هایـی 
اقتصـادی مربـوط بـه کشـور واردکننـده و کشـور یـا کشـورهای مورد نظـر جهـت مقایسـه قیمـت، اسـتفاده 

خواهد شد؛
کاالهـای  )2( واحـد بازرسـی قبـل از حمـل جهـت تعییـن اختیـاری پایین تریـن قیمـت محمولـه،  بـر قیمـت 

کرد؛ کشـورهای مختلف واردکننده تکیه نخواهد  ر به  عرضه شـده برای صدو
یژۀ بر شـمرده شـده در شـق)ج( را در نظر خواهد گرفت؛ )3( واحد بازرسـی قبل از حمل اصول و

گمرکی،  کشورهای استفاده کننده عضو در خصوص خدمات واحدهای بازرسی قبل از حمل در رابطه با ارزش گذاری  4. تعهدات 
گات 1994، و سایر موافقت نامه های تجاری چند جانبه مندرج در ضمیمه 1)الف( موافقت نامه سازمان  که آن ها در  تعهداتی است 

جهانی تجارت پذیرفته اند.
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)4( واحـد بازرسـی قبـل از حمـل در هـر مرحلـه ای از رونـد فوق الذکر بـه صادرکننده فرصـت توضیح در مورد 
قیمـت را خواهد داد؛

عوامـل  و  فـروش  قـرارداد  شـرایط  بـه  قیمـت،  بررسـی  هنـگام  بـه  حمـل  از  قبـل  بازرسـی  واحدهـای  )ج( 
کرد. این عوامل  کاًل در مورد این معامله قابل اعمال باشند، توجه مقتضی خواهند  که  تعدیل کننده ای 
ره ها و شرایط  یر می گردند ولی به آن ها محدود نمی شوند: سطح تجارت و مقدار فروش، دو شامل موارد ز
یژه  یژه طرح، مشخصات و یل، شروط مربوط به افزایش قیمت، مشخصات کیفی، خصوصیات و تحو
حمل و نقـل یـا بسـته بندی، حجـم سـفارش، فـروش نقـدی، عوامـل فصلـی، مخـارج پروانـه یـا دیگـر موارد 
مالکیـت فکـری و خدماتـی کـه به عنـوان بخشـی از قـرارداد ارائه می شـوند، به شـرط آنکه عرفـًا برای آن ها 
گانه ای صادر نشود. این عوامل همچنین برخی عناصر مربوط به قیمت تعیین شده توسط  کتور جدا فا

صادرکننـده ماننـد روابـط قراردادی میان صادرکننده و واردکننده را شـامل می گردد.
کشور صادرکننده، به نحو  )د( بررسی هزینه های حمل و نقل تنها به قیمت توافق شده برای شیوه حمل در 

مقرر در قرارداد فروش، ارتباط خواهد داشـت؛
یر در بررسـی قیمت به کار نخواهند رفت:  )هـ( عوامل ز

کشور؛ کشور واردکننده در همین  کاالهای تولید شده در  )1( قیمت فروش 
کشور صادرکننده؛ کشوری غیر از  کاالهای صادراتی  )2( قیمت 

)3( هزینه تولید؛
)4( ارزش ها یا قیمت های خودسرانه یا جعلی.

رویه های درخواست استیناف
یه هایی را  که واحدهای بازرسـی قبل از حمل رو کرد  21. کشـورهای اسـتفاده کننده عضو تضمین خواهند 
که صادرکنندگان مطرح می کنند، مقرر  یافت، بررسـی و تصمیم گیری در خصوص شـکایاتی  جهت در
یه هایـی طبـق مقـررات بندهـای 6 و 7 در اختیـار صادرکننـدگان  دارنـد و اطالعـات مربـوط بـه چنیـن رو
یه های مزبـور طبق رهنمودهای  قـرار گیـرد. کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو تضمیـن خواهند کرد که رو

یر ارائه و حفظ شـوند: ز
)الـف( واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل، در هـر شـهر یـا بنـدری که در  آنجـا دفتر اداری برای بازرسـی قبل از 
یافت،  کار متداول، برای در که در طول سـاعت  کرد  کارمند را تعیین خواهند  حمل دارند، یک یا چند 

بررسـی و تصمیم گیری در مورد درخواسـت اسـتیناف یا شـکایات صادرکنندگان، آماده باشند؛
)ب( صادرکننـدگان واقعیـات مربـوط بـه معاملـه خاص مورد بحث، مطالب مربوط به ماهیت شـکایت و 

کتبًا به کارمند )کارمندان( تعیین شـده تسـلیم خواهند کرد؛ راه حل پیشـنهادی را 
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کرد و  کارمند )کارمندان( تعیین شده نسبت به شکایات صادرکنندگان با نظر موافق برخورد خواهند  )ج( 
گرفت.  یافت اسـناد مذکور در شـق)ب(، در سـریع ترین وقت ممکن تصمیم خواهند  پس از در

عدول
اسـتثنای  بـه  داشـت  خواهنـد  مقـرر  عضـو  اسـتفاده کننده  کشـورهای   ،2 مـاده  مقـررات  از  عـدول  بـا   .22
کمتـر از حداقـل ارزش  کـه ارزش آن هـا  کـه بـه دفعـات حمـل می شـوند، محموله هایـی  محموله هایـی 
کرده اسـت، جز در اوضاع  قابل اعمالی باشـد که عضو اسـتفاده کننده برای چنین محموله هایی تعیین 
که  و احوال استثنایی، مورد بازرسی قرار نگیرند. این حداقل ارزش، بخشی از آن اطالعاتی خواهد بود 

طبـق مقـررات بنـد 6 در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد. 

ماده 3
کشورهای صادرکننده عضو تعهدات 

عدم تبعیض
که قوانین و مقررات شـان در خصوص فعالیت های  کرد  کشـورهای صادرکننده عضو تضمین خواهند   .1

بازرسـی قبل از حمل، به گونه ای غیرتبعیضی اعمال شـوند.

شفافیت
2. کشورهای صادرکننده عضو فورًا تمام قوانین و مقررات قابل اعمال خود در خصوص فعالیت های بازرسی 

گاه شوند. قبل از حمل را به طریقی منتشر خواهند ساخت که دیگر دولت ها و تجار بتوانند از آن ها آ

کمک فنی
3. کشـورهای صادرکننـده عضـو در صـورت درخواسـت، بـه کشـورهای اسـتفاده کننده عضـو پیشـنهاد ارائـه 
.1

کمک فنی جهت دستیابی به اهداف موافقت نامه حاضر را بر پایه شرایط متقاباًل مورد توافق خواهند داد5

ماده 4
رویه های بررسی مستقل

کـه اختالفات شـان را  کـرد  یق خواهنـد  اعضـا، واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل و صادرکننـدگان را تشـو

گردد.  کمک فنی می تواند بر مبنای دو جانبه، جمعی یا چند جانبه اعطا  5. بدیهی است این 
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کاری از تسـلیم شـکایت  ز  کننـد. به هر حـال، هریـک از طرفیـن می توانـد پـس از گذشـت دو رو متقابـاًل حـل 
طبـق مقـررات بنـد 21 مـاده 2، اختـالف را جهت بررسـی مسـتقلی ارجاع دهد. اعضا هرگونـه اقدام معقولی 
یـر بدین منظور مقرر  یه های ز رد تـا اطمینـان حاصـل کننـد رو را کـه در دسترسشـان باشـد به عمـل خواهنـد آو

و حفظ می شود:
کـه سـازمانی بـه نمایندگـی از واحدهـای بازرسـی قبـل از حمـل و  یه هـا را واحدهـای مسـتقل  )الـف( ایـن رو
سـازمانی بـه نمایندگـی از صادرکننـدگان بـرای مقاصـد موافقت نامه حاضر مشـترکًا تشـکیل می دهند به 

رد؛ اجـرا در خواهد آو
یر تهیه خواهد کرد: )ب( واحد مسـتقل مذکور در شـق)الف( فهرسـتی از کارشناسـان را به شـرح ز

کـه نماینـده واحدهـای بازرسـی قبل از حمل  )1( بخشـی متشـکل از اعضـای تعیین شـده توسـط سـازمانی 
می باشد؛

)2( بخشـی متشـکل از اعضای تعیین شـده توسـط سـازمانی که نماینده صادرکنندگان می باشد؛
کـه واحـد مسـتقل مذکـور در شـق )الـف( آن هـا را  کارشناسـان تجـاری مسـتقل  )3( بخشـی متشـکل از 

تعییـن می کند.
یـع جغرافیایـی کارشناسـان به گونـه ای خواهد بـود که اختالفات مطروحـه در قالب این  در ایـن فهرسـت توز
یه هـا سـریعًا مـورد رسـیدگی قـرار گیرنـد. ایـن فهرسـت ظـرف دو مـاه پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه  رو
سازمان جهانی تجارت تنظیم خواهد شد و همه ساله به روز در خواهد آمد. فهرست مزبور در اختیار عموم 

یع خواهد شد؛ قرار خواهد گرفت و همین طور به اطالع دبیرخانه خواهد رسید و میان تمام اعضا توز
)ج( صادرکننـده یـا واحـد بازرسـی قبـل از حملـی کـه مایـل اسـت اختالفـی را مطرح سـازد، با واحد مسـتقل 
مذکـور در شـق)الف( تمـاس گرفتـه و تقاضـای تشـکیل هیـأت رسـیدگی را خواهد نمود. واحد مسـتقل 
مسـئولیت تشـکیل ایـن هیـأت را برعهـده خواهـد داشـت. هیـأت رسـیدگی مرکـب از سـه عضـو خواهـد 
ری اجتناب شود.  که از تأخیر ها و هزینه های غیرضرو بود. اعضای آن به گونه ای انتخاب خواهند شد 
نخسـتین عضـو را واحـد بازرسـی قبـل ازحمـل ذی ربـط از بخش )1( فهرسـت فوق انتخـاب خواهد کرد، 
مشـروط  بر اینکـه عضـو مزبـور بـه آن واحـد وابسـتگی نداشـته باشـد. دومین عضـو را صادرکننـده مربوط از 
بخش)2( فهرست فوق بر خواهد گزید، مشروط  بر اینکه عضو مزبور به آن صادرکننده وابستگی نداشته 
باشد. سومین عضو را واحد مستقل مذکور در شق)الف(، از بخش )3( فهرست فوق انتخاب خواهد 
کارشناس تجاری مستقل از بخش )3( فهرست فوق، نباید هیچ گونه اعتراضی  کرد. در مورد انتخاب 

گیرد؛ صورت 
)د( کارشـناس تجاری مسـتقل انتخاب شـده از بخش )3( فهرسـت فوق، در مقام رئیس هیأت رسیدگی 
کارشـناس تجـاری مسـتقل بـرای تضمیـن حـل سـریع اختـالف در هیـأت،  کـرد.  انجـام وظیفـه خواهـد 
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که آیا واقعیات مربوط به مسئله، تشکیل جلسه اعضای  تصمیمات الزم را برای مثال در این خصوص 
گرفتـن محـل  هیـأت رسـیدگی را ایجـاب می کنـد، و اینکـه در صـورت نیـاز، چنیـن جلسـه ای بـا در نظـر 

کرد؛ گردد، اتخاذ خواهد  بازرسـی مورد بحث، در کجا باید تشـکیل 
گـر طرفیـن اختـالف چنین توافق کنند، واحد مسـتقل مذکور در شـق)الف( می تواند یک کارشـناس  )هــ( ا
تجـاری مسـتقل را از بخـش)3( فهرسـت فـوق، جهـت بررسـی اختـالف مـورد بحث انتخـاب کند. این 
کارشناس برای تضمین حل سریع اختالف، تصمیمات الزم را برای مثال با در نظرگرفتن محل بازرسی 

کرد. مـورد بحث اتخاذ خواهد 
که آیا در جریان بازرسـی مورد اختالف، طرفین اختالف  )و( هدف از این بررسـی احراز این امر خواهد بود 
یه های مزبور سـریع بوده و به هردو طرف فرصت  کرده اند یا نه. رو مقررات موافقت نامه حاضر را رعایت 

خواهـد داد کـه نقطه نظرهـای خود را شـخصًا یا کتبًا ارائه نمایند؛
کثریـت آرا اتخـاذ خواهـد شـد. تصمیـم در مـورد  )ز( تصمیمـات هیـأت رسـیدگی مرکـب از سـه عضـو بـا ا
ز کاری پـس از درخواسـت بررسـی مسـتقل اتخـاذ و بـه طرفیـن اختالف ابالغ  اختـالف، ظـرف هشـت رو
خواهـد شـد. طرفیـن اختـالف می تواننـد با توافق ایـن محدوده زمانی را افزایش دهند. هیأت رسـیدگی یا 

کرد.  کارشناس تجاری مستقل، براساس ماهیت موضوع، هزینه ها را تقسیم خواهند 
)ح( تصمیـم هیـأت رسـیدگی بـرای واحد بازرسـی قبـل ازحمل و صادرکننده که طرفین اختالف هسـتند، 

ر خواهد بود.  الزام آو

ماده 5
اطالع رسانی

و  اجـرا می گذارنـد  بـه  را  آن موافقت نامـه حاضـر  بـه وسـیله  کـه  مقـررات خـود  و  قوانیـن  از  اعضـا نسـخه ای 
همین طـور نسـخه  ای از هـر گونـه قوانیـن و مقـررات دیگـر راجـع بـه بازرسـی قبـل از حمـل به هنـگام الزم االجرا 
کـرد.  خواهنـد  دبیرخانـه  تسـلیم  را  ذی ربـط  عضـو  مـورد  در  تجـارت  جهانـی  سـازمان  موافقت نامـه  شـدن 
هیچ گونه تغییراتی در قوانین و مقررات مربوط به بازرسـی قبل از حمل، قبل از اینکه چنین تغییراتی رسـمًا 
انتشـار یابـد، بـه اجـرا در نخواهـد آمـد. ایـن تغییـرات پـس از انتشـار فـورًا به اطـالع دبیرخانـه خواهـد رسـید. 

دبیرخانـه وجـود چنیـن اطالعاتی را به اعضا اطالع خواهد داد. 
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ماده 6
بررسی

یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت  یـران، در پایـان سـال دوم پـس از تار ز کنفرانـس و
و بعـد از آن هـر سـه سـال یک بـار مقـررات، اجـرا و عملکـرد موافقت نامـه حاضـر را بـا در نظـر گرفتـن اهـداف و 
یـران ممکن  ز کـرد. در نتیجـه ایـن بررسـی، کنفرانس و تجـارب حاصلـه در مـدت اجـرای آن، بررسـی خواهـد 

کند. اسـت مقررات موافقت نامه حاضر را اصالح 

ماده 7
مشورت

اعضـا، بـه مجـرد درخواسـت، بـا اعضـای دیگـر در خصـوص هر مسـئله مؤثـر بـر عملکـرد موافقت نامه حاضر 
تفاهم نامـه حـل  کـه در  آنگونـه  گات 1994،  کـرد. در چنیـن مـواردی مقـررات مـاده 22  مشـورت خواهنـد 

اختالف تنظیم و اعمال شـده اسـت، ناظر بر موافقت نامه حاضر می باشـد.

ماده 8
حل اختالف

هرگونه اختالفی میان اعضا در خصوص عملکرد موافقت نامه حاضر، تابع مقررات ماده 23 گات 1994، 
که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال شـده اسـت، خواهد بود.  آنگونه 

ماده 9
مقررات پایانی

رد. 1. اعضـا اقدامـات الزم را بـرای اجـرای موافقت نامه حاضر به عمل خواهند آو
2. اعضا تضمین خواهند کرد که قوانین و مقررات شان با مقررات موافقت نامه حاضر مغایرت نداشته باشد. 



موافقت  نامه قواعد مبدأ

اعضا،

ر  کـرات تجـاری چند جانبـه دو کـه هـدف مذا کردنـد  یـران در 20سـپتامبر 1986 توافـق  ز بـا توجـه بـه اینکـه و

گات« و »افزایـش قـدرت  یـت نقـش  گسـترش تجـارت جهانـی«، » تقو اروگوئـه » تأمیـن آزاد سـازی بیشـتر و 

گات به محیط متحول اقتصادی بین المللی« می باشـد؛ یی نظام  پاسـخگو

گات 1994؛ با آرزوی پیشبرد هدف های 

با تأیید اینکه قواعد مبدأ روشن و قابل پیش بینی و اعمال آن ها جریان تجارت بین المللی را تسهیل 

می کند؛

ری بر سر راه تجارت ایجاد نکند؛   با  آرزوی تضمین اینکه قواعد مبدأ، خود موانعی غیرضرو

گات 1994 را از میان نبرد یا به آن لطمه  با آرزوی تضمین اینکه قواعد مبدأ حقوق اعضا به موجب 

رد؛ وارد نیاو

یه های مربوط به قواعد مبدأ مطلوب است؛ با تأیید اینکه تأمین شفافیت قوانین، مقررات و رو

با آرزوی تضمین اینکه قواعد مبدأ به گونه ای منصفانه، شفاف، قابل پیش بینی، منطقی و بی طرفانه 

تهیه و اعمال شوند؛

یه های مشورتی برای حل سریع، مؤثر و عادالنه اختالفات ناشی  با تأیید در اختیار بودن سازو کار و رو

از موافقت نامه حاضر؛

با آرزوی هماهنگ و روشن ساختن قواعد مبدأ؛

یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        370

قسمت 1
تعاریف و حوزه شمول

ماده 1
قواعد مبدأ

1. از لحاظ بخش های 1 تا 4 موافقت نامه حاضر، قواعد مبدأ به عنوان قوانین، مقررات و تصمیمات اداری دارای 
کاربرد عامی تعریف خواهد شـد که هر عضوی آن ها را برای تشـخیص کشـور مبدأ کاالها به اجرا می گذارد، 
مشروط  بر اینکه قواعد مبدأ مزبور به آن دسته از رژیم های تجاری قراردادی یا مستقل )داخلی( مربوط نباشد 

که به اعطای ترجیحات تعرفه ای خارج از قلمرو اجرای بند 1ماده 1گات 1994 منجر می شوند.
تجـاری  سیاسـت گذاری  ابزارهـای  در  اسـتفاده  مـورد  مبـدأ  قواعـد  تمـام  بنـد1،  در  مذکـور  مبـدأ  قواعـد   .2
کامله الـوداد  یـر را شـامل خواهـد شـد: رفتـار مبتنـی بـر ]شـرط[ دولـت  غیرترجیحـی چـون اعمـال مـوارد ز
گات 1994؛  گات 1994، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی طبق ماده 6  طبق مواد 3،2،1 ،11 و 13 
اقدامـات حفاظتـی طبـق مـاده 19 گات 1994؛ شـرایط عالمت گـذاری مبدأ طبـق ماده 9 گات 1994، و 
هرگونه محدودیت های مقداری تبعیضی یا سـهمیه های تعرفه ای. قواعد مورد بحث همچنین شـامل 

قواعد مبدأ مورد اسـتفاده در خرید دولتی و آمارهای تجاری خواهد بود.1

قسمت 2
نظامات ناظر بر اعمال قواعد مبدأ

ماده 2
نظامات دوران انتقالی

کار هماهنگ سازی قواعد مبدأ مقرر در قسمت 4 به پایان رسد، اعضا تضمین خواهند  که برنامه  تا زمانی 
که : کرد 

کـه بایـد تحقـق یابنـد به روشـنی  بـرد عـام، شـرایطی را  کار )الـف( بـه هنـگام اتخـاذ تصمیمـات اداری دارای 
یژه: تعییـن کنند، به و

1. بدیهی است این مقرره به تشخیص های به عمل آمده به منظور تعریف »صنعت داخلی« یا » محصوالت مشابه ]محصوالت[ 
که در هرجا استعمال می شوند، خدشه ای وارد نمی آورد.  صنعت داخلی« یا عبارات مشابهی 
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)1( در مـواردی کـه معیـار تغییـر طبقه بنـدی تعرفه اعمال می گردد،  در این قاعده مبدأ و هرگونه اسـتثنائات 
که مورد نظر قاعده  ینی در فهرست طبقه بندی تعرفه)نمانکالتور(  ین فرعی یا عناو وارد بر آن، باید عناو

مزبور هسـتند، به وضوح تعیین شوند؛
)2( در مـواردی کـه معیـار درصـد ارزشـی اعمال می گـردد، همچنین باید در قواعد مبدأ روش محاسـبه این 

درصد مشخص شود؛
)3( در مـواردی کـه معیـار سـاخت یـا عملیـات پـردازش توصیـه می گـردد، بایـد عملیاتـی کـه سـبب تعییـن 

مبدأ برای کاالی ذی ربط می گردد، به دقت مشـخص شـوند؛
کـه قواعـد مبـدأ در پیونـد بـا آن هـا می باشـند، قواعـد مبـدأ  )ب( قطـع نظـر از اقـدام یـا ابـزار سیاسـت تجـاری 
اعضـا نبایـد به عنـوان ابزارهایـی جهـت پیگیری هدف های تجاری به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم مورد 

گیرد؛  استفاده قرار 
)ج( قواعـد مبـدأ، خـود اثـرات محدود کننـده، منحرف کننده یا مختل کننده بر تجارت بین المللی نداشـته 
کشـور  تعییـن  به عنـوان پیش شـرط  یـا  و  کـرد  نخواهنـد  برقـرار  اعضـا شـرایط سـخت غیرالزمـی  باشـند. 
مبدأ، خواسـتار تحقق برخی شـرایط بی ارتباط با سـاخت یا پردازش نخواهند شـد. البته ممکن اسـت 
هزینه هایی را که با ساخت یا پردازش ارتباط مستقیم ندارند از لحاظ اعمال معیار درصد ارزشی طبق 

شق)الف( منظور داشت؛
کـه  کـه در مـورد واردات و صـادرات اعمـال می کنـد شـاق تر از قواعـد مبدأیـی نباشـد  )د( قواعـد مبدأیـی 
کاال بـه کار مـی رود و همین طـور میـان دیگـر اعضـا، قطـع نظـر از ارتبـاط  بـرای تشـخیص داخلـی بـودن 

تولیدکنندگان ذی ربط، تبعیض قایل نخواهند شـد؛12
)هــ( قواعـد مبـدأ آن هـا به گونه ای نامتناقض، یکنواخـت، بی طرفانه و معقول به اجرا درآیند؛

)و( قواعـد مبـدأ آن هـا بـر اسـتانداردی مثبت مبتنی باشـند. قواعـد مبدأیی که توضیـح می دهند چیز هایی 
یـح یـک اسـتاندارد مثبـت یـا در  کـه موجـب تعییـن مبـدأ نمی گردنـد )اسـتاندارد منفـی( در جهـت تصر

رری نباشـد، مجاز باشـند؛ مواردی خاص که تعیین مبدأ به شـکل مثبت ضرو
بـرد عـام اعضـا در خصـوص قواعـد  کار )ز( قوانیـن، مقـررات، تصمیمـات قضایـی و احـکام اداری دارای 
گات 1994 و مطابق آن هستند؛ که مشمول مقررات بند 1 ماده 10  مبدأ، همانند آن هایی منتشر شوند 
یابی های مربوط به  )ح( به مجرد درخواسـت یک صادرکننده، واردکننده یا هر شـخصی به دلیل موجه، ارز

گات 1994 پذیرفته اند،  2. در خصوص قواعد مبدأ ناظر بر خرید دولتی، این مقرره تعهداتی مازاد بر آنچه اعضا قباًل در چارچوب 
ایجاد نمی کند.
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یابـی به  1 پـس از درخواسـت ایـن ارز

ز3 کثـر 150 رو تعییـن مبـدأ یـک کاال، در سـریع ترین وقـت ممکـن و حدا
یایی هایی قبل از  پایان برسد، مشروط  بر اینکه تمام منابع الزم تسلیم شده باشند. تقاضا برای چنین ارز
کاالی مربوط پذیرفته خواهد شد و در عین حال می تواند در هر زمانی بعدًا مورد قبول قرار  آغاز داد و ستد 
یابی ها برای سه سال اعتبار خواهند داشت، مشروط  بر اینکه واقعیات و شرایط، از جمله  گیرد. این ارز
گر طبق بررسی  گرفته اند، یکسان باقی بمانند. ا یابی های مربوط انجام  قواعد مبدأیی که طبق آن ها ارز
یابی مزبـور دیگر  فاقد اعتبار خواهد  یابی اتخاذ شـود، ارز مذکـور در شـق )ی( تصمیمـی مغایـر بـا این ارز
یابی هایـی بـا  کـرده  باشـند. چنیـن ارز بـود، مشـروط  بر اینکـه طرف هـای ذی ربـط از پیـش اطـالع حاصـل 

گرفت؛ رعایت مقررات شـق)ک( در اختیار عموم قرار خواهند 
که  )ط( بـه هنـگام ایجـاد تغییراتـی در قواعـد مبـدأ بـا قواعـد مبـدأ جدیـد خـود، چنیـن تغییراتـی را آنگونه 
در قوانیـن و مقررات شـان تعیین شـده عطـف به ماسـبق نکننـد و بـه ایـن قوانیـن و مقـررات خدشـه ای 

رند؛ نیاو وارد 
کـم  یه هـا یـا محا رنـد، فـورًا از طریـق رو کـه در ارتبـاط بـا تشـخیص مبـدأ به عمـل آو )ی( هرگونـه اقـدام اداری 
ری یا اداری مسـتقل از مقام تشـخیص دهنده )سـابق( که بتواند تشـخیص به عمل آمده را  قضایی، داو

کنند، قابل تجدید نظر باشـد؛ تغییر داده یا نقض 
کـه ماهیتـًا محرمانه انـد یا بـه منظور اعمال قواعـد مبدأ به صورت  )ک( مقامـات ذی ربـط تمـام اطالعاتـی را 
کیـدًا محرمانـه تلقـی کننـد و آن هـا را بـدون اجـازه مخصـوص شـخص یا دولت  محرمانـه تهیه شـده اند، ا
کـه ممکـن اسـت افشـای آن در  تهیه کننـده ایـن اطالعـات افشـا ننماینـد،  مگـر آن مقـدار از اطالعـات 

چارچوب رسـیدگی های قضایی الزم باشد. 

ماده 3
نظامات پس از دوران انتقالی

کار  گرفتـن هـدف تمـام اعضـا جهـت وضـع قواعـد مبـدأ هماهنـگ به عنـوان نتیجـه برنامـه  اعضـا در نظـر 
هماهنگ سازی مقرر در قسمت 4، تضمین خواهند کرد که به مجرد تحقق نتایج برنامه کار هماهنگ سازی:

کنند؛ )الف( قواعد مبدأ را به طور یکسان برای تمام منظورهای مقرر در ماده 1 اعمال 
)ب( طبـق قواعـد مبـدأ خـود، کشـوری که به عنوان مبدأ کاالیی خاص تعیین می شـود، کشـوری باشـد که 

یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به عمل  که طی نخستین سال پس از تار 3. در خصوص درخواست هایی 
یابی ها را در سریع ترین وقت ممکن به پایان برسانند. که این ارز آید، اعضا تنها ملزم خواهند بود 
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کاال کاًل در آنجـا به دسـت آمـده یـا چنانچـه بیـش از یـک کشـور در تولیـد آن کاال دخالـت داشـته باشـد، 
کشـوری باشـد که آخرین تعییر شـکل اساسـی در آنجا صورت گرفته است؛

که برای  )ج( قواعد مبدأیی که در مورد واردات و صادرات اعمال می کنند شاق تر از قواعد مبدأیی نباشد 
کاالی  کاال به کار می رود و میان اعضای دیگر قطع نظر از ارتباط تولیدکنندگان  تشـخیص داخلی بودن 

ذی ربط، تبعیض قایل نخواهند شـد؛
)د( قواعـد مبـدأ به گونـه ای نامتناقض، یکنواخـت، بی طرفانه و منطقی به اجرا درآیند؛

بـرد عـام اعضـا در خصـوص قواعـد  کار )هــ( قوانیـن، مقـررات، تصمیمـات قضایـی و احـکام اداری دارای 
که مشمول مقررات بند 1 ماده 10 گات 1994 و مطابق آن هستند؛ مبدأ، همانند آن هایی منتشر شوند 
یابی های مربوط به  )و( بـه مجـرد درخواسـت یـک صـادر کننده، واردکننده یا هر شـخص به دلیل موجـه، ارز
یابـی بـه  ز پـس از درخواسـت ایـن ارز کثـر 150 رو کاال در سـریع ترین وقـت ممکـن و حدا تعییـن مبـدأ یـک 
یابی هایی قبل از  پایان برسد، مشروط  بر اینکه تمام منابع الزم تسلیم شده باشند. تقاضا برای چنین ارز
کاالی مربوط پذیرفته خواهد شد و در عین حال می تواند در هر زمانی بعدًا مورد قبول قرار  آغاز داد و ستد 
یابی ها برای سـه سـال اعتبار خواهند داشـت، مشـروط  بر اینکه واقعیات و شـرایط از جمله  گیرد. این ارز
گر طبق بررسی  گرفته اند، یکسان باقی بمانند. ا یابی های مربوط انجام  قواعد مبدأیی که طبق آن ها ارز
یابـی مزبور دیگر فاقـد اعتبار خواهد  یابی اتخاذ شـود، ارز مذکـور در شـق )ح( تصمیمـی مغایـر بـا ایـن ارز
یابی هایـی بـا  کـرده  باشـند. چنیـن ارز بـود، مشـروط  بر اینکـه طرف هـای ذی ربـط از پیـش اطـالع حاصـل 

گرفت؛ رعایت مقررات شـق )ط( در اختیار عموم قرار خواهند 
کـه  )ز( بـه هنـگام ایجـاد تغییراتـی در قواعـد مبـدأ یـا قواعـد مبـدأ جدیـد خـود، چنیـن تغییراتـی را آنگونـه 
در قوانیـن و مقررات شـان تعیین شـده عطـف به ماسـبق نکننـد و بـه ایـن قوانیـن و مقـررات خدشـه ای 

رند؛ نیاو وارد 
کـم  یه هـا یـا محا رنـد، فـورًا از طریـق رو کـه در ارتبـاط بـا تشـخیص مبـدأ به عمـل آو )ح( هرگونـه اقـدام اداری 
که بتواند تشـخیص به عمل آمده را  ری یا اداری مسـتقل از مقام تشـخیص دهنده ]سـابق[  قضایی، داو

کند، قابل تجدید نظر باشـد؛ تغییر داده یا نقض 
)ط( مقامـات ذی ربـط تمـام اطالعاتـی را کـه ماهیتـًا محرمانه انـد یـا به منظـور اعمال قواعـد مبدأ به صورت 
کیـدًا محرمانـه تلقـی کننـد و آن هـا را بـدون اجـازه مخصـوص شـخص یا دولت  محرمانـه تهیه شـده اند، ا
کـه ممکـن اسـت افشـای آن در   تهیه کننـده ایـن اطالعـات افشـا ننماینـد،  مگـر آن مقـدار از اطالعـات 

چارچوب رسـیدگی های قضایی الزم باشد. 
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قسمت3
کار در مورد اطالع رسانی، بررسی، مشورت و حل اختالف ترتیبات مربوط به آیین 

ماده 4
نهادها

1. بدین وسـیله کمیتـه ای در مـورد قواعـد مبـدأ ) کـه در موافقت نامه حاضـر به عنوان »کمیته« خوانده می شـود( 
مرکـب از نماینـدگان هریـک از اعضـا تشـکیل می گـردد. ایـن کمیتـه رئیس خـود را انتخاب خواهد کـرد و در 
صورت لزوم و حداقل سـالیانه یک بار، به منظور دادن فرصت مشـورت به اعضا در مورد مسـائل مربوط به 
اجرای قسمت های 1، 2، 3 و 4 یا پیشبرد هدف های مقرر در این قسمت ها و ایفای دیگر مسئولیت هایی 
که طبق این موافقت نامه یا توسـط شـورای تجارت کاال به آن محول می شـود، تشـکیل جلسـه خواهد داد. 
کمیتـه در صـورت اقتضـا اطالعـات و مشـورت هایی را کـه از کمیتـه فنـی مذکـور در بنـد 2در مـورد مسـائل 
مربـوط بـه موافقت نامـه حاضر درخواسـت خواهد کرد. کمیته مزبور همچنین می توانـد هرکار دیگری را که 
بـرای پیشـبرد هدف هـای فوق الذکـر ایـن موافقت نامـه مقتضی تشـخیص دهـد، از کمیته فنی درخواسـت 

کند. دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به عنوان دبیرخانه این کمیته عمل خواهد کرد.
2. کمیتـه ای فنـی در مـورد قواعـد مبـدأ )کـه در موافقت نامه حاضر به عنوان »کمیته فنی« خوانده می شـود( 
کار فنی  تحت نظارت شـورای همکاری گمرکی به نحو مقرر در ضمیمه 1 تشـکیل می گردد. کمیته فنی 
درخواسـت شـده در قسـمت 4 و تشـریح شـده در ضمیمه 1 را انجام خواهد داد. کمیته فنی در صورت 
اقتضـا اطالعـات و مشـورت هایی را در مـورد مسـائل مربوط بـه موافقت نامه حاضر از کمیته درخواسـت 
خواهـد کـرد. کمیتـه فنـی همچنیـن می تواند هرکار دیگری را که برای پیشـبرد هدف های فوق الذکر این 
موافقت نامـه مقتضـی تشـخیص دهـد، از کمیتـه درخواسـت کنـد. دبیرخانـه شـورای همـکاری گمرکی 

به عنـوان دبیرخانـه کمیته فنی عمل خواهد کرد. 

ماده 5
اطالعات و رویه های تغییر و وضع قواعد مبدأجدید

یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت برای آن، قواعد  ز پس از تار 1. هر عضو ظرف90 رو
بـرد عـام خـود در مـورد قواعـد مبـدأ مجـری در ایـن  کار مبـدأ،  تصمیمـات قضایـی و احـکام اداری دارای 
گـر سـهوًا قاعـده مبدأیی ارائه نگـردد، عضو ذی ربـط آن را پس از  یـخ را بـه دبیرخانـه ارائـه خواهـد کـرد. ا تار
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یافتی و موجود را میان اعضا  کرد. دبیرخانه فهرست اطالعات در معلوم شدن موضوع فورًا ارائه خواهد 
کرد. یع خواهد  توز

کـه ظـرف مـدت مذکـور در مـاده 2، تغییراتـی به جـز تغییـرات در حـد قابل اغمـاض را در قواعـد  2. اعضایـی 
مبـدأ خـود ایجـاد کننـد یـا قواعـد مبـدأ جدیـدی وضـع نمایند کـه از لحاظ این مـاده، یکـی از قواعد مبدأ 
ز قبل از الزم االجرا شدن قاعده  مذکور در بند 1 را در برگرفته و به دبیرخانه ارائه نشده باشد، حداقل60 رو
کـه طرف هـای ذی نفـع  کـرد، به گونـه ای  تغییـر یافتـه یـا جدیـد، اطالعیـه ای بدین منظـور صـادر خواهنـد 
گاهی یابند، مگر اینکه برای آن  بتوانند از هدف تغییر یک قاعده مبدأ یا وضع یک قاعده مبدأ جدید آ
ز آن برود. در اوضـاع و احوال اسـتثنایی، عضو  عضـو اوضـاع و احـوال اسـتثنایی بـه وجـود آیـد یـا خطر بـرو

مزبور در سـریع ترین وقت ممکن قاعده تغییر یافته یا جدید را منتشـر خواهد سـاخت. 

ماده 6
بررسی

کمیتـه همه سـاله اجـرا و عملکـرد قسـمت های 2 و 3 موافقت نامـه حاضـر را بـا توجـه بـه هدف هـای آن   .1
ره تحت پوشش چنین بررسی هایی  بررسی خواهد کرد. کمیته مزبور همه ساله تحوالت واقع شده در دو

را به اطالع شـورای تجارت کاال خواهد رسـاند.
کمیتـه، مقـررات قسـمت های 1، 2 و 3 را بررسـی و در صـورت لـزوم اصالحاتـی را بـرای انعـکاس نتایـج   .2

برنامه کار هماهنگ سـازی، پیشـنهاد خواهد کرد.
کمیته فنی  سـاز و کاری را جهت  گرفتن هدف ها و اصول مقرر در ماده 9 و با همکاری  کمیته با در نظر   .3
رد. ایـن  کار هماهنگ سـازی، بـه وجـود خواهـد آو بررسـی و پیشـنهاد اصالحاتـی در مـورد نتایـج برنامـه 
سازو کار ممکن است شامل مواردی که الزم گردد قواعد مورد بحث با توجه به فرایند های جدید تولید، 

ز درآیند. کاراتر شـده یا به رو ری می باشـند،  که متأثر از تغییرات فناو

ماده 7
مشورت

مقـررات مـاده 22 گات 1994، آنگونـه کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تنظیـم و اعمـال شـده اسـت، ناظر بر 
موافقت نامه حاضر می باشـد.
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ماده 8
حل اختالف

مقـررات مـاده 23 گات1994، آنگونـه کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تنظیـم و اعمـال شـده اسـت، ناظر بر 
موافقت نامه حاضر می باشـد.

قسمت 4
هماهنگ سازی قواعد مبدأ

ماده 9
اهداف و اصول

یـران بـا هـدف هماهنگ سـازی قواعـد مبـدأ و ضمنـًا ایجـاد اطمینـان بیشـتر در جریـان تجـارت  1. کنفرانـس وز
یر برعهده خواهد گرفت: یر را بر مبنای اصول ز جهانی، به اتفاق شورای همکاری گمرکی برنامه کار مقرر در ز

)الف( قواعد مبدأ باید برای تمام مقاصد مذکور در ماده 1 به نحو یکسـان اعمال شـوند؛ 
)ب( در مـورد کشـوری کـه بـه عنـوان مبـدأ کاالیـی خاص تعیین می شـود، در قواعد مبدأ بایـد مقرر گردد که یا 
ایـن کشـور محلـی می باشـد کـه کاال کاًل در آنجـا به دسـت آمـده یا چنانچـه بیش از یک کشـور در تولید آن 
کاال دخالت داشته باشند، کشوری می باشد که آخرین تغییر شکل اساسی در آنجا صورت گرفته است؛

)ج( قواعـد مبـدأ باید عینی، قابل فهم و قابل پیش بینی باشـد؛
)د( قطـع نظـر از اقـدام یـا ابـزاری کـه قواعـد مبـدأ ممکـن اسـت در پیونـد بـا آن هـا باشـند، از قواعد مزبـور نباید 
به عنـوان ابزارهایـی جهـت پیگیری هدف های تجاری به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم اسـتفاده کرد. این 
قواعـد خـود نبایـد اثـرات محدود کننـده، منحرف کننـده یـا مختل کننـده بـر تجـارت بین المللـی داشـته 
باشـند. قواعد مبدأ نباید شـرایط سـخت غیرالزمی برقرار کنند یا به عنوان پیش شـرط تعیین کشـور مبدأ،  
خواستار تحقق برخی شرایط بی ارتباط با ساخت یا پردازش گردند. البته ممکن است هزینه هایی را که 

با ساخت یا پردازش ارتباط مستقیم ندارند از لحاظ اعمال معیار درصد ارزشی منظور داشت؛
)هــ( قواعـد مبـدأ باید به گونه ای نامتناقض، یکنواخت، بی طرفانه و معقول قابل اجرا باشـند؛

)و( قواعد مبدأ باید منسـجم باشـند؛
)ز( قواعد مبدأ باید بر استانداردی مثبت مبتنی باشند. از استانداردهای منفی می توان برای تصریح یک 

اسـتاندارد مثبت استفاده کرد.
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کار برنامه 
2. )الف( برنامه کار در سریع ترین وقت ممکن پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت 

آغاز و ظرف سـه سـال به پایان خواهد رسید1*.
)ب( کمیتـه و کمیتـه فنـی پیش بینی شـده در مـاده 4، ارکان مختـص انجام چنین کاری خواهند بود.

گمرکـی بتوانـد داده هایـی را همـراه بـا شـرح جزئیـات ارائـه  کمیتـه بـه منظـور اینکـه شـورای همـکاری  )ج( 
دهـد، از کمیتـه فنـی درخواسـت خواهـد کـرد کـه تفاسـیر و اظهار نظرهـای خـود حاصلـه از کار موصـوف 
در ذیـل را بـر مبنـای اصـول بـر شـمرده شـده در بند 1 ارائه دهد. بـه منظور تضمین پایـان به موقع برنامه کار 
هماهنگ سازی، چنین کاری بر مبنای بخش کاالیی و به ترتیب مقرر در فصول و بخش های مختلف 

فهرسـت طبقه بنـدی تعرفه ) نمانکالتور( نظـام هماهنگ انجام خواهد گرفت.

)1( تمامًا به دست آمده و حداقل عملیات یا پردازش 
کرد:-  یر ارائه خواهد  یفی هماهنگ در موارد ز کمیته فنی تعار
کاری -  چنین  شوند.  تلقی  کشور  یک  در  آمده  به دست  کاًل  به عنوان  است  قرار  که  کاالهایی 

حتی االمکان با شرح جزئیات همراه خواهد بود؛
کاال نمی گردند؛-  که به خودی خود سبب تعیین مبدأ برای  حداقل عملیات یا پردازش هایی 
کمیته، تسلیم آن خواهد شد.-  یافت درخواست از  کار ظرف سه ماه پس از در نتایج این 

کاال )2( تغییر اساسی- تغییر در طبقه بندی تعرفه 
کمیته فنی برمبنای تغییر اساسی، استفاده از تغییر در ردیف فرعی یا ردیف تعرفه را در مواردی - 

کاالیی خاص قواعد مبدأ ارائه می دهد و در صورت اقتضا حداقل تغییر  کاالها یا بخش  که برای 
کرد؛ که با این معیار انطباق دارد، بررسی و تنظیم خواهد  در فهرست طبقه بندی تعرفه را 

نظام -  تعرفه  طبقه بندی  فهرست  بخش های  و  فصول  گرفتن  نظر  در  با  را  فوق  کار  فنی  کمیته   
حداقل  را  خود  کار  نتایج  که  به گونه ای  کرد،  خواهد  تقسیم  کاالیی  مبنای  بر   )HS( هماهنگ 
از  پس  ماه  سه  و  یک سال  ظرف  را  فوق  کار  فنی  کمیته  کند.  کمیته  تسلیم  فصلی  به صورت 

کمیته به پایان خواهد رساند. یافت و درخواست  در

کان  کرات هماهنگ سازی قواعد مبدأ غیرترجیحی با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز آن هنوز خاتمه نیافته است و کما *  ]مذا
ادامه دارد. )یادداشت ویراستار([
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)3( تغییر اساسی- معیار مکمل
کـه در آن اسـتفاده  کاالیـی خـاص  گـروه  کاالیـی یـا  کار طبـق شـق2 بـرای هـر بخـش  بـه مجـرد پایـان یافتـن 
انحصـاری از فهرسـت طبقه بنـدی تعرفـه نظـام هماهنـگ )HS(مانع از آن می گردد که تغییر اساسـی نشـان 

داده شود، کمیته فنی:
از -  انحصاری  یا  استفاده مکمل  کاالیی خاص،  یا بخش  کاالها  برای  مبدأ  قواعد  ارائه  به هنگام 

تغییر  معیار  مبنای  بر  را   ،5
پردازش2 یا  ساخت  عملیات  یا   4

ارزشی1 درصد  از جمله  دیگر،  شرط 

کرد؛ اساسی بررسی و تنظیم خواهد 

می تواند توضیحاتی را برای پیشنهادهای خود ارائه دهد؛- 

گرفتن فصول و بخش های فهرست طبقه بندی تعرفه نظام هماهنگ )HS( بر -  کار فوق را با در نظر 

کار خود را حداقل به صورت فصلی تسلیم  که نتایج  کرد، به گونه ای  کاالیی تقسیم خواهد  مبنای 

کمیته به  یافت درخواست  کار فوق را ظرف دو سال و سه ماه پس از در کمیته فنی  کند.  کمیته 

پایان خواهدرساند.

کمیته نقش 
3. برمبنای اصول برشـمرده شـده در بند1:

)الف( کمیته تفاسیر و اظهار نظرهای کمیته فنی را به صورت ادواری و طبق محدوده زمانی پیش بینی شده 

یـب ایـن تفاسـیر و اظهار نظرهـا بررسـی   در جزء هـای )1(، )2( و )3( شـق ج از بنـد 2، بـه منظـور تصو

یکردهای  کرده یا رو کار خود را اصالح و تکمیل  که  کمیته فنی بخواهد  کمیته می تواند از  کرد.  خواهد 

جدیـدی ارائـه نمایـد. کمیتـه بـه منظـور کمـک بـه کمیتـه فنی بایـد دالیل درخواسـت بـرای کار اضافی را 

یکردهای جایگزین را پیشـنهاد کند؛ ارائـه کـرده و در صـورت اقتضا رو

کار تعیین شده در جزء های )1(، )2( و )3( شق ج از بند 2، کمیته نتایج  )ب( به مجرد پایان گرفتن تمام 

را از لحاظ انسـجام کلی آن ها بررسـی خواهد کرد. 

گر معیار ارزشی توصیه شود، روش محاسبه این درصد نیز در قواعد مبدأ مشخص خواهد شد.  4. ا
5. اگر معیار ساخت یا عملیات پردازش توصیه شود، عملیاتی که برای کاالی مورد نظر، مبدأ تعیین می کند به دقت مشخص خواهد شد. 
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کار بعدی  کار هماهنگ سازی و  نتایج برنامه 
یران، نتایج برنامه کار هماهنگ سازی را در ضمیمه ای به صورت جزء الینفک موافقت نامه  ز 4. کنفرانس و

یران، محدوده زمانی مناسب برای الزم االجرا شدن این ضمیمه  ز کنفرانس و  .1

کرد6 حاضر، درج خواهد 

را تعییـن خواهد کرد. 

ضمیمه 1
کمیتـه فنـی در مورد قواعد مبدأ

مسئولیت ها
یر خواهد بود: مسـئولیت های جاری کمیته فنی شـامل موارد ز

کمیته  زمره قواعد مبدأ اعضا به درخواسـت هر عضو  )الف( بررسـی مسـائل فنی خاص ناشـی از اجرای رو
فنی و ارائه نظر مشـورتی در مورد راه حل های مقتضی براسـاس واقعیات ارائه شـده؛

کـه ممکـن اسـت هـر  )ب( تهیـه اطالعـات و توصیـه در مـورد هرگونـه مسـائل مربـوط بـه تعییـن مبـدأ کاالهـا 
کند؛ عضوی یا کمیته درخواسـت 

گزارش های ادواری در خصوص جنبه های فنی عملکرد و وضعیت این موافقت نامه؛ و یع  )ج( تهیه و توز
)د( بررسـی سـالیانه جنبه های فنی اجرا و عملکرد قسـمت های 2 و 3.

کرد. کند، ایفا خواهد  کمیته از آن درخواسـت  که ممکن اسـت  کمیته فنی، مسـئولیت های دیگری را   .2
یـژه آن هایـی که اعضا یـا کمیته به آن  3. کمیتـه فنـی خواهـد کوشـید کار خـود را در زمینه هـای خـاص، به و

کوتاه و معقول به پایان برسـاند. کرده اند، در مدتی  محول 

نمایندگی 
4. هـر عضـو حـق خواهـد داشـت کـه در کمیتـه فنی نماینده داشـته باشـد. هرعضـو می  تواند یـک نماینده و 
یـک یـا چنـد جانشـین را به عنـوان نماینـدگان خـود در کمیتـه فنـی تعیین کنـد. عضوی کـه بدین گونه در 
کمیتـه فنـی نماینـده دارد، از ایـن پس»عضـو« کمیتـه فنـی خوانـده می شـود. نمایندگان اعضـای کمیته 
ران بهره منـد شـوند. دبیرخانـه سـازمان جهانـی  کمـک مشـاو کمیتـه از  فنـی می تواننـد در جلسـات ایـن 

تجارت همچنین می تواند چنین جلسـاتی را با شـرکت نمایندگانی به عنوان ناظر تشـکیل دهد.
5. آن دسـته از اعضـای شـورای همـکاری گمرکـی کـه عضـو سـازمان جهانـی تجـارت محسـوب نمی شـوند 

گرفت.  گمرکی مورد مالحظه قرار خواهند  6. همزمان ترتیبات مربوط به حل اختالفات مربوط به طبقه بندی 
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می تواننـد از طریـق یـک نماینـده و یـک یـا چنـد جانشـین ایـن نماینـده، در جلسـات کمیته فنی شـرکت 
کمیته فنی حاضر خواهند شـد.  کنند. این نمایندگان به عنوان ناظر در  جلسـات 

از  ایـن ضمیمـه به عنـوان »دبیـرکل« خوانـده می شـود( پـس  گمرکـی )کـه در  6. دبیـرکل شـورای همـکاری 
کـه نـه عضـو سـازمان جهانـی تجـارت  کمیتـه فنـی می توانـد از نماینـدگان دولت هایـی  یـب رئیـس  تصو
هسـتند و نـه عضـو شـورای همـکاری گمرکی و همین طـور از نمایندگان سـازمان های بین المللی دولتی 

رد. و تجـاری بـرای حضور در جلسـات کمیتـه فنی به عنوان ناظر دعوت به عمل آو
کمیته فنی خطاب به دبیرکل خواهد بود. ران  7. تعیین نمایندگان، جانشـینان و مشـاو

جلسات
8. کمیته فنی در صورت لزوم و حداقل یک بار در سـال تشـکیل جلسـه خواهد داد.

کار آیین 
9. کمیتـه فنـی رئیـس خـود را انتخـاب و آیین کارش را تعیین خواهد کرد. 

ضمیمه2
اعالمیه مشـترک در خصوص قواعد مبدأ ترجیحی

1. با توجه به اینکه برخی اعضا قواعد مبدأ ترجیحی را جدای از قواعد مبدأ غیرترجیحی اعمال می کنند، 
یر توافق می کنند: اعضا بدین وسـیله به شـرح ز

2. از لحـاظ ایـن اعالمیـه مشـترک، قواعـد مبدأ ترجیحی، آن دسـته از قوانیـن، مقررات و تصمیمات اداری 
یم های  کاالهایی طبق رژ که هر عضوی برای تشـخیص اینکه آیا  برد عام تعریف خواهد شـد  کار دارای 
تجـاری قـراردادی یـا مسـتقل )داخلـی( کـه بـه اعطـای ترجیحات تعرفه ای خـارج از قلمـروی اجرای بند 
گات 1994 منجـر شـده، واجـد شـرایط برخـورداری از رفتـاری ترجیحـی هسـتند یـا نـه، آن هـا را  1 مـاده 1 

اعمال می کند.
3. اعضـا توافـق می کنند تضمین نمایند که:

کـه بایـد تحقـق یابنـد به وضـوح  بـرد عـام، شـرایطی را  کار )الـف( بـه هنـگام اتخـاذ تصمیمـات اداری دارای 
یژه: تعییـن کنند، به و

که معیار تغییر طبقه بندی تعرفه اعمال می گردد، باید در این قاعده مبدأ ترجیحی و هرگونه  )1( درمواردی 
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یـن فهرسـت طبقه بنـدی تعرفه گمرکی کـه مورد نظر قاعده  یـن فرعـی یـا عناو اسـتثنائات وارد بـر آن، عناو
مزبور هسـتند، به وضوح تعیین شوند؛

کـه معیـار درصـد ارزشـی اعمـال می گـردد، همچنیـن بایـد در قواعـد مبـدأ ترجیحـی، روش  )2( در مـواردی 
محاسـبه این درصد مشخص شود؛

)3( در مـواردی کـه معیـار سـاخت یا عملیات پردازش توصیـه می گردد، باید عملیاتی که مبدأ ترجیحی را 
تعیین می کند، به دقت مشـخص شود؛

توضیـح  کـه  مبدأیـی  قواعـد  باشـند.  مبتنـی  مثبـت  اسـتانداردی  بـر  آن هـا  ترجیحـی  مبـدأ  قواعـد  )ب( 
یح  کـه موجـب تعییـن مبدأ ترجیحی نمی گردند )اسـتاندارد منفـی( در جهت تصر می دهنـد چیز هایـی 
ری نباشـد،  یـک اسـتاندارد مثبـت یـا در مـواردی خـاص کـه تعیین مبدأ ترجیحی به شـکل مثبت ضرو

مجاز باشند؛
بـرد عـام اعضـا در خصـوص قواعـد  کار )ج( قوانیـن، مقـررات، تصمیمـات قضایـی و احـکام اداری دارای 
مبـدأ ترجیحـی، هماننـد آن هایـی منتشـر شـوند کـه مشـمول مقـررات بند 1 مـاده 10 گات1994 و مطابق 

آن هستند؛
یابی های مربوط به  )د( بـه مجـرد درخواسـت یـک صادرکننده، واردکننده یا هر شـخصی به دلیل موجـه، ارز
یابی  1 از درخواسـت این ارز

ز7 کثر 150 رو کاال در سـریع ترین وقت ممکن و حدا تعیین مبدأ ترجیحی یک 
یابی هایی قبل  به پایان برسد، مشروط  بر اینکه تمام منابع الزم تسلیم شده باشند. تقاضا برای چنین ارز
از آغـاز داد و سـتد کاالی مربـوط پذیرفتـه خواهـد شـد و در عین حال می تواند در هر زمانـی بعدًا مورد قبول 
یابی هـا بـرای سـه سـال اعتبـار خواهنـد داشـت، مشـروط  بر اینکـه واقعیـات و شـرایط،  قـرار گیـرد. ایـن ارز
گرفته انـد، یکسـان باقـی  یابی هـای مربـوط انجـام  کـه طبـق آن هـا ارز از جملـه قواعـد مبـدأ ترجیحـی ای 
یابـی مزبور  یابـی اتخـاذ شـود، ارز گـر طبـق بررسـی مذکـور در شـق )و( تصمیمـی مغایـر بـا ایـن ارز بماننـد. ا
دیگـر فاقـد اعتبـار خواهـد بـود، مشـروط  بر اینکه طرف های ذی ربـط از پیش اطالع حاصل کرده باشـند. 

یابی هایـی طبـق مقررات شـق)ز( در ا ختیار عموم قرار خواهند گرفت؛ چنیـن ارز
چنین  خود،  جدید  ترجیحی  مبدأ  قواعد  یا  ترجیحی  مبدأ  قواعد  در  تغییراتی  ایجاد  هنگام  به  )هـ( 
و  قوانین  این  به  و  نکنند  به ماسبق  عطف  تعیین شده،  مقررات شان  و  قوانین  در  که  آنگونه  را  تغییراتی 

رد؛ مقررات خدشه ای وارد نیاو

آید،  از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به عمل  که طی نخستین سال پس  7. در خصوص درخواست هایی 
یابی ها را در سریع ترین وقت ممکن به پایان برسانند. که این ارز اعضا تنها ملزم خواهند بود 
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یه ها یا  رند، فورًا از طریق رو که در ارتباط با تشخیص مبدأ ترجیحی به عمل آو )و( هرگونه اقدام اداری 
که بتواند تشخیص به عمل  ری یا اداری ای مستقل از مقام تشخیص دهند ]سابق[  کم قضایی، داو محا

کند، قابل تجدید نظر باشد؛ آمده را تغییر داده یا نقض 
که ماهیتًا محرمانه اند یا به منظور اعمال قواعد مبدأ ترجیحی  )ز( مقامات ذی ربط تمام اطالعاتی را 
یا  را بدون اجازه مخصوص شخص  کنند و آن ها  کیدًا محرمانه تلقی  به صورت محرمانه تهیه شده اند، ا
که ممکن است افشای آن در  دولت تهیه کننده این اطالعات افشا ننمایند، مگر آن مقدار از اطالعات 

چارچوب رسیدگی های قضایی الزم باشد.
4. اعضـا توافـق می کننـد فـورًا قواعـد مبـدأ ترجیحـی خود از جمله فهرسـتی از آن دسـته از ترتیبات ترجیحی 
بـرد عـام مربـوط بـه قواعـد مبـدأ ترجیحـی مجـری در  کار کـه تصمیمـات قضایـی و احـکام اداری دارای 
ذی ربط را در مورد آن ها اعمال  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانی تجارت برای عضـو  تار
مبـدأ  قواعـد  در  تغییـرات  توافـق می کننـد هرگونـه  اعضـا  به عـالوه  ارائـه دهنـد.  دبیرخانـه  بـه  می کننـد، 
ترجیحـی یـا قواعـد مبـدأ ترجیحـی جدیـد خـود را در سـریع ترین وقـت ممکـن بـه دبیرخانـه ارائـه دهنـد. 

یافتـی و موجود را در اختیار اعضا قرار خواهد داد.  دبیرخانـه فهرسـت اطالعـات در



موافقت  نامه رویه  های صدور مجوز ورود

اعضا،
کرات تجاری چند جانبه؛ بـا توجـه به مذا

گات 1994؛ با آرزوی پیشبرد اهداف 
کشورهای در حال توسعه عضو؛ گرفتن نیاز های تجاری، توسعه ای و مالی خاص  با در نظر 

نباید  ر مجوز  این صدو از  اینکه  و  برای مقاصدی خاص  اتوماتیک مجوز  ر  بودن صدو تأیید مفید  با 
کرد؛ کردن تجارت استفاده  برای محدود 

رود را می توان برای اجرای اقداماتی مانند اقدامات متخذه مطابق مقررات  ر مجوز و با تأیید اینکه صدو
گرفت؛ گات 1994 به کار  مربوط در 

رود می باشد؛ ر مجوز و یه های صدو که ناظر بر رو گات 1994  با تأیید مقررات 
گات 1994  رود به گونه ای مغایر با اصول و تعهدات  ر مجوز و یه های صدو با آرزوی تضمین اینکه از رو

استفاده نشود؛
رود ممکن است جریان تجارت بین المللی  ر مجوز و یه های صدو با تأیید اینکه استفاده نامناسب از رو

را با مانع مواجه سازد؛
رود باید به گونه ای شفاف و  ر غیراتوماتیک مجوز و یژه صدو رود، به و ر مجوز و با اعتقاد به اینکه صدو

گیرد؛ قابل پیش بینی صورت 
که برای  ر غیراتوماتیک مجوز نباید از لحاظ اداری شاق تر از حدی باشد  یه های صدو با تأیید اینکه رو

رت دارد؛ انجام اقدام مربوط ضرو
و  بین  المللی  تجارت  در  استفاده  مورد  اداری  روش های  و  یه ها  رو کردن  شفاف  و  تسهیل  آرزوی  با 

یه ها و روش ها؛ تضمین اجرا و انجام منصفانه و عادالنه این رو
از  ناشی  اختالفات  برای  عادالنه  و  مؤثر  یع،  سر راه حلی  و  مشورتی  سازو کار  یک  ارائه  آرزوی  با 

حاضر؛ موافقت نامه 
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز
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ماده 1
کلی مقررات 

یم های  یه اداری1مورد استفاده برای اجرای رژ رود به عنوان رو ر مجوز و 1. از لحاظ موافقت نامه حاضر، صدو
که برای  که مستلزم تسلیم درخواست یا سایر اسناد )غیراز آن هایی  رود تعریف می شود  ر مجوز و صدو
گمرکی  کاال به قلمروی  رود  گمرکی مورد نیاز است( به رکن اداری مربوط به عنوان پیش شرط و مقاصد 

کشـور وارد کننده عضو می باشد.
کـه ممکـن اسـت از اعمـال  کـه بـه منظـور جلوگیـری از انحـراف در تجـارت  کـرد  2. اعضـا تضمیـن خواهنـد 
ر  صـدو یم هـای  رژ اجـرای  بـرای  اسـتفاده  مـورد  اداری  یه هـای  رو شـود،  ایجـاد  یه هـا  رو ایـن  نامناسـب 
کشـورهای  گرفتـن هدف هـای توسـعه اقتصـادی و نیازهـای مالـی و تجـاری  رود ضمـن در نظـر  مجـوز و
در حال توسـعه عضـو، بـا مقـررات مربـوط در گات 1994، از جمله ضمایـم و پروتکل های آن به ترتیبی که 

در موافقت نامه حاضر تفسـیر شـده، انطباق داشـته باشد.2
رود از لحـاظ اجـرا بی طرفانـه بـوده و به گونـه ای منصفانـه و  ر مجـوز و یه هـای صـدو 3. قواعـد مربـوط بـه رو

عادالنه اعمال خواهند شـد.
یه های تسـلیم درخواسـت، از جمله صالحیت اشـخاص،  4. )الف( قواعد و تمام اطالعات مربوط به رو
بنگاه هـا و مؤسسـات بـرای انجـام چنیـن درخواسـتی، رکـن )ارکان( اداری که باید بـا آن ها تماس گرفت 
ر مجـوز  ر مجـوز الزم اسـت، در منابعـی کـه بـه کمیتـه صـدو تـی کـه بـرای آن هـا صـدو و فهرسـت محصوال
رود مقـرر در مـاده 4 )کـه در ایـن موافقت نامـه به عنـوان »کمیتـه« خوانـده می شـود( اطـالع داده می شـود  و
گاهـی یابنـد. چنیـن انتشـاری در صـورت  کـه دولت هـا3و تجـار از آن هـا آ به گونـه ای منتشـر خواهـد شـد 
یـخ بـه اجـرا درآمـدن آن  کثـر تـا تار ز قبـل از بـه اجـرا درآمـدن ایـن مقـرره و امـا در هـر حـال حدا امـکان، 21 رو
ر مجـوز یـا در  یه هـای صـدو خواهـد بـود. هرگونـه اسـتثنا، عـدول یـا تغییـر از/ و یـا در مقـررات مربـوط بـه رو
رود نیـز بـه همیـن طریق و ظرف مدت تعیین شـده در فوق منتشـر  فهرسـت محصـوالت مشـمول مجـوز و

گرفت. خواهد شـد. همچنین نسـخه ای از این انتشـارات در اختیار دبیرخانه قرار خواهد 
)ب( بـه اعضایـی کـه مایـل بـه اظهار نظـر کتبـی هسـتند، در صـورت درخواسـت، فرصت بحـث درباره این 

نظـرات، داده خواهـد شـد. عضـو ذی ربط به این نظرات و نتایـج بحث، توجه مقتضی خواهد کرد.
5. فرم هـای درخواسـت و عنداللـزوم فرم هـای درخواسـت مجـدد تـا حد ممکن سـاده خواهنـد بود. می توان 

یه های اداری مشابه اشاره دارند.  یه های صدور مجوز و همین طور سایر رو یه ها به رو 1. این رو
یه  که بر مشکوک بودن مبنا، دامنه یا مدت اقدام به عمل آمده طبق رو 2. هیچ چیز در موافقت نامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد 

صدور مجوز، در این موافقت نامه داللت داشته باشد. 
پایی را در بر می گیرد.  که واژه  « دولت ها« مقامات ذی صالح جوامع ارو 3. از لحاظ این موافقت نامه، فرض شده است 
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ر مجوز کاماًل الزم هسـتند در درخواسـت  یـم صدو ارائـه اسـناد و اطالعاتـی را کـه بـرای کارکـرد درسـت رژ
کرد. تقاضا 

بـه  بـود.  یه هـای درخواسـت مجـدد حتی االمـکان سـاده خواهنـد  یه هـای درخواسـت و عنداللـزوم رو 6.رو
کـه آخریـن  بـرای تسـلیم درخواسـت مجـوز داده خواهـد شـد. در مـواردی  متقاضیـان فرصتـی معقـول 
ز بوده و در مواردی که ظرف این مدت  مهلت تعیین می شود، این فرصت باید حداقل بیست و یک رو
یافت شـود، قابل افزایش باشـد. متقاضیان در ارتباط با درخواسـت تنها باید  درخواسـت های ناقص در
کامـاًل اجتناب ناپذیـر باشـد،  گـر تمـاس بـا بیـش از یـک رکـن اداری  بـا یـک رکـن اداری تمـاس بگیرنـد. ا

که با بیش از سـه رکن اداری در تماس باشـند. متقاضیان الزامی ندارند 
7. نمی توان هیچ درخواستی را به خاطر وجود اشتباهات جزئی در اسناد که اطالعات اساسی مندرج در آن ها 
یه ها که آشـکارا  را تغییـر نمی دهـد، مـردود دانسـت. نمی تـوان از بابـت هـر غفلـت یا اشـتباه در اسـناد یا در رو

بدون نیت تقلب یا اهمال فاحش باشد،  مجازاتی بیش از آنچه صرفًا برای اخطار الزم است تعیین کرد.
زن ]محموله[  8. نمی توان واردات موضوع مجوز را از بابت وجود اختالفات ناچیز میان ارزش، کمیت یا و
یـان حمل و نقـل بـه وجـود می آیـد،  کـه در  جر بـا آنچـه در مجـوز ذکر شـده اسـت، بـه واسـطه تفاوت هایـی 
کـه در عملیـات تجـاری  کـه الزمـه بارگیـری محمولـه فلـه اسـت و سـایر تفاوت هـای ناچیـز  تفاوت هایـی 

عـادی وجود دارد، رد کرد.
9. ارز الزم بـرای پرداخـت قیمـت واردات موضـوع مجـوز، بـر همـان مبنـای در اختیـار دارنـدگان مجـوز قـرار 

یافت دارند. رود آن ها نیاز بـه مجوز ندارد می توانند آن را در می گیـرد کـه واردکننـدگان کاالهایـی که و
10. در خصـوص اسـتثنائات امنیتـی، مقـررات مـاده 21 گات 1994، قابل اعمال خواهد بود.

که ممکن اسـت  11. مقررات موافقت نامه حاضر هیچ عضوی را ملزم نمی سـازد، اطالعات محرمانه ای را 
مانـع اجـرای قانـون گـردد یـا به گونـه ای دیگـر بـا منافـع عمومـی مغایـرت داشـته باشـد یـا بـه منافـع تجـاری 

رد، افشـا سـازد.  مشـروع بنگاه های خاصی، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد آو

ماده 2
صدور اتوماتیک مجوز ورود14

که همواره با درخواست های  رود در مواردی است  ر مجوز و رود به معنای صدو ر اتوماتیک مجوز و 1. صدو

یه های صدور مجوز ورود که خواستار وثیقه ای هستند که بر واردات اثر محدود کننده ندارند، در حوزه شمول بندهای  4. آن دسته از رو
1 و 2 قرار می گیرند.
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ر اتوماتیک مجوز مطابق با الزامات شق) الف( از بند 2 ماده  به عمل آمده موافقت می گردد و این صدو
2 می باشد.

ر  یه های صدو  عالوه بر مقررات مذکور در بند های 1 تا 11 ماده 1 و بند1 این ماده، در مورد رو
1

یر5 2. مقررات ز
رود قابل اعمال خواهد بود: اتوماتیـک مجـوز و

کـه بـر واردات مشـمول مجـوز  ر اتوماتیـک مجـوز به گونـه ای بـه اجـرا در نخواهـد آمـد  یه هـای صـدو )الـف( رو
ر اتوماتیـک مجوز  یه های صـدو اتوماتیـک اثـرات محدود کننـده داشـته باشـد. فـرض بـر ایـن اسـت کـه رو

دارای اثـرات محدود کننـده تجـاری خواهد بود، مگر اینکه از جمله: 
کـه الزامـات حقوقـی وارد کننـده بـرای فعالیـت در عملیـات وارداتـی  )1( هـر شـخص، بنـگاه یـا مؤسسـه ای 
بـرای  شـرایط  واجـد  همچنیـن  می کنـد،  رعایـت  را  اتوماتیـک  مجـوز  مشـمول  محصـوالت  بـه  مربـوط 

رود باشد؛ درخواسـت و اخذ مجوزهای و
کرد؛ گمرک تسـلیم  کاال از  کاری قبل از ترخیص  ز  )2( بتوان درخواسـت های مجوز را در هر رو

یافـت  کامـل تسـلیم می گردنـد، به محـض در )3( درخواسـت های مجـوز هنگامی کـه به نحـو مقتضـی و 
کاری، مـورد موافقت قرار  ز  کثـر ظرف ده رو تا جایـی  کـه از لحـاظ اداری ممکـن باشـد، فـورًا، ولـی حدا

گیرند.
ر اتوماتیـک مجـوز  یه هـای مقتضـی وجـود نداشـته باشـند، صـدو )ب( اعضـا تأییـد می کننـد هـرگاه سـایر رو
کـه  رود تـا زمانـی می توانـد ادامـه یابـد  ر اتوماتیـک مجـوز و کنـد. صـدو رت پیـدا  رود ممکـن اسـت ضـرو و
رنده آن همچنان غالب باشد و هدف های اساسی اداری آن نتواند به طریق  اوضاع و احوال به وجود آو

مناسـب تری متحقق گردد. 

ماده 3
صدور غیراتوماتیک مجوز ورود

ر غیراتوماتیک  یه های صـدو یـر عـالوه بـر مقـررات مذکـور در بند هـای 1 تـا 11 مـاده یک ناظر بـر رو 1. مقـررات ز
رودی که در  ر مجوز و رود به عنوان صدو ر غیراتوماتیک مجـوز و یه هـای صـدو رود خواهـد بـود. رو مجـوز و

محـدوده تعریـف منـدرج در بند 1 ماده 2 نمی گنجد، تعریف می شـود. 

کشور  یه های صدور مجوز ورود منعقده در 12 آوریل 1979 باشد،  که طرف موافقت نامه رو کشور در حال توسعه عضوی  5. به غیر از 
که در خصوص الزامات شق های الف)2( و الف )3( با مشکالت ویژه ای مواجه است، در صورت اطالع به  در حال توسعه عضوی 
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت برای چنین  کثر تا دو سال پس از تار کمیته می تواند اجرای این شقوق را حدا

عضوی، به تعویق اندازد. 
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رود دارای اثـرات تجـاری محدود کننـده یـا انحرافی بـر واردات، مازاد بر آثاری  ر غیراتوماتیـک مجـوز و 2. صـدو
ر غیراتوماتیـک مجـوز از  یه هـای صـدو رد، نخواهـد بـود. رو کـه اعمـال اینگونـه محدودیت هـا به بـار مـی آو
یه ها انجام می گیرد و همین طور   در این رو

ً
که معموال لحاظ دامنه و مدت مطابق با اقداماتی خواهد بود 

رت دارد. که برای انجام چنین اقدامی به طور مطلق ضرو از جهت اداری شاق تر از حدی نخواهد بود 
ر مجوز برای مقاصدی غیر از اعمال محدودیت های کّمی، اطالعات  3. اعضا در خصوص الزامات صدو

کرد.  گاهی سایر اعضا و تجار از مبنای اعطا یا تخصیص مجوزها، منتشر خواهند  کافی را برای آ
کـه بتواننـد  رد  کـه یـک عضـو ایـن امـکان را بـرای اشـخاص، بنگاه هـا یـا مؤسسـات فراهـم آو 4. در مـواردی 
و  مطلـب  ایـن  کننـد،  درخواسـت  مجـوز  ر  صـدو مقـرره  یـک  از  عـدول  بـرای  را  مـواردی  یـا  اسـتثنائات 
بـاره  همین طـور اطالعاتـی در مـورد چگونگـی انجـام چنیـن درخواسـتی و حتی االمـکان توضیحاتـی در
اوضاع و احوالـی را کـه در آن درخواسـت ها مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد در اطالعـات منتشـره طبـق بنـد 4 

مـاده 1 خواهد گنجاند.
5. )الـف( اعضـا در صـورت درخواسـت هـر عضـو ذی نفـع در تجـارت محصـول ذی ربـط، تمـام اطالعـات 

کرد: یر ارائه خواهند  مربوط را در خصوص مسـائل ز
)1( اعمال محدودیت ها؛

ره اخیر؛ رود اعطایـی طی دو )2( مجوزهـای و
یـع این مجوزها میان کشـورهای عرضه کننده؛ )3( ]چگونگـی[ توز

)4( در صـورت امـکان، آمـار واردات )یعنـی ارزش و یـا حجـم واردات( در خصـوص محصـوالت مشـمول 
کـه در ایـن رابطـه مسـئولیت های  کشـورهای در حال توسـعه عضـو انتظـار داشـت  رود. نبایـد از  مجـوز و

اداری یا مالی اضافی متقبل شـوند.
که قرار اسـت  کل مقدار سـهمیه ای  ر مجوز اعمال می کنند  که سـهمیه ها را از طریق صدو )ب( اعضایی 
یخ های شـروع و پایان ]تقاضای[ سـهمیه و هرگونـه تغییری در  برحسـب مقـدار یـا ارزش اعمـال شـود، تار
که دولت ها و تجار بتوانند  کرد  آن را ظرف مدت های مقرر در بند 4 ماده 1 و به گونه ای منتشـر خواهند 

گاهی یابند. از آن هـا آ
اعمال کننـدۀ  عضـو  اسـت،  تخصیص یافتـه  عرضه کننـده  کشـورهای  بـه  کـه  سـهمیه هایی  مـورد  در  )ج( 
محدودیت هـا، فـورًا تمـام اعضـای دیگـر را کـه منافعـی در عرضـه محصول ذی ربط دارنـد از بخش هایی 
کنـون، برحسـب مقـدار یـا ارزش، بـه کشـورهای عرضه کننـده مختلـف تخصیص یافتـه  کـه ا در سـهمیه 
مطلـع سـاخته و ایـن اطالعـات را ظـرف مدت هـای مقـرر در بند 4 مـاده1 و به گونه ای منتشـر خواهد کرد 

گاهی یابند. کـه دولت هـا و تجـار بتوانند از آن ها آ
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گردانـد،  ری  یـخ شـروع زودتـری را بـرای سـهمیه ها ضـرو کـه تعییـن تار گـر وضعیت هایـی بـه وجـود آیـد  )د( ا
که  گردد  اطالعات مذکور در بند 4 ماده 1 باید ظرف مدت های مقرر در بند 4 ماده 1و به گونه ای منتشر 

گاهی یابند. دولت هـا و تجـار بتوانند از آن ها آ
کنـد واجـد  کـه الزامـات قانونـی و اداری عضـو واردکننـده را رعایـت  )هــ( هرشـخص، بنـگاه یـا مؤسسـه ای 
گـر بـا درخواسـت  رود خواهـد بـود کـه مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. ا شـرایط بـرای درخواسـت مجـوز و
ر مجـوز موافقـت نشـود، در صـورت تقاضـا، بـه متقاضی دلیل ایـن اقدام توضیح داده خواهد شـد  صـدو
یه های داخلی کشـور وارد کننده عضو،  و متقاضـی از ایـن حـق برخـوردار خواهـد بود که طبق قوانین یا رو

درخواست اسـتیناف یا تجدید نظر نماید؛
)و( مدت رسیدگی به درخواست ها، جز هنگامی که بنا به دالیل خارج از کنترل عضو مربوط میسر نباشد، 
در صورتی کـه درخواسـت ها به ترتیـب وصـول مورد بررسـی قـرار گیرند )یعنی بر مبنـای تقدم زمانی وصول 
کثـر 60  ز،  و در صورتی کـه تمـام درخواسـت ها همزمـان بررسـی شـوند، حدا کثـر 30 رو بررسـی شـوند( حدا
ز پس از اتمام مدت اعالم  یخ شروع رسیدگی به درخواست ها یک رو ز خواهد بود. در حالت اخیر تار رو

شـده برای درخواست خواهد بود؛
گردد. مدت اعتبار مجوز،  که مانع واردات  کوتاه نخواهد بود  )ز( مدت اعتبار مجوز معقول بوده و آن قدر 
یی  که واردات برای پاسخگو ر دست نخواهد شد مگر در موارد خاصی  مانع واردات از منابع واقع در دو

رت داشـته باشـد؛ به نیازهای کوتاه مدت پیش بینی نشـده ضرو
کرد  کاال بر مبنای مجوز های صادر شده جلوگیری نخواهند  رود  )ح( اعضا به هنگام اعمال سهمیه، از و

و مانع اسـتفاده کامل از سـهمیه نخواهند شد؛
ر مجوز برای محصوالت در مقادیر اقتصادی را در نظر  ر مجوز مطلوبیت صدو )ط( اعضا به هنگام صدو

گرفت؛ خواهند 
)ی( اعضـا در تخصیـص مجـوز بایـد عملکـرد وارداتی متقاضی را در نظر گیرند. در این خصوص باید توجه 
ره نمونه اخیر به طور کامل  که آیا مجوزهایی که در گذشته برای متقاضیان صادر شده اند، طی دو گردد 
که از مجوز ها اسـتفاده کامل نشـده باشـد، اعضا دالیل این  گرفته اند یا نه. در مواردی  مورد اسـتفاده قرار 
امـر را بررسـی و بـه هنـگام تخصیـص مجوزهـای جدیـد آن ها را منظـور خواهند کـرد. همچنین ضمن در 
یـع  ر مجـوز بـرای محصـوالت در مقادیـر اقتصـادی، نسـبت بـه تضمیـن توز گرفتـن مطلوبیـت صـدو نظـر 
یژ ه ای نسـبت  معقول مجوزها میان واردکنندگان جدید توجه خواهد شـد. در این خصوص باید توجه و
تـی را از کشـورهای در حال توسـعه عضو و خصوصًا کشـورهای  بـه آن دسـته از واردکننـدگان کـه محصوال

عضـو بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی وارد می کنند، مبذول گردد؛
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کشـورهای عرضه کننـده تخصیـص نمی یابـد،  کـه بـه  )ک( در مـورد اعمـال سـهمیه از طریـق مجوزهایـی 
کـه بـه  کننـد. در مـورد سـهمیه هایی  کـه منبـع واردات را انتخـاب   مخیـر خواهنـد بـود 

1

دارنـدگان مجـوز6
کشـورهای مزبـور به وضـوح قیـد  کشـور یـا  کشـورهای عرضه کننـده تخصیـص می یابنـد، در مجـوز نـام 

خواهد شد؛
)ل( در اجرای بند 8 ماده 1، در مواردی که واردات از سطح مجوز قبلی فراتر رود،  در تخصیص مجوز های 

بعـدی تعدیـالت جبرانی صورت خواهد گرفت.

ماده 4
نهادها

کمیتـه  رود مرکـب از نمایندگانـی از هریـک از اعضـا تشـکیل می شـود.  ر مجـوز و کمیتـه صـدو بدین وسـیله 
رئیـس و نایـب رئیـس خـود را انتخـاب خواهـد کـرد و در صـورت لـزوم بـه منظـور اعطـای فرصـت مشـورت به 
اعضـا راجـع بـه هـر مسـئله ای کـه بـه اجـرای موافقت نامه حاضر یا پیشـبرد اهـداف آن مربوط گردد، تشـکیل 

جلسه خواهد داد.

ماده 5
اطالعیه

رند، مراتب  ر مجوز وضع می کنند یا در آن ها تغییراتی به وجود می آو یه های را برای صدو که رو 1. اعضایی 
ز پس از انتشـار به اطالع کمیته خواهند رسـاند.  را ظرف 60 رو

یر خواهد بود: ر مجـوز، در برگیرنده اطالعات ز یه های صدو 2. اطالعیه هـای مربـوط بـه وضع رو
ر مجوز؛ یه های صدو )الف( فهرسـت محصوالت مشـمول رو

)ب( محل تماس جهت کسـب اطالعات راجع به شـرایط الزم برای پذیرفته شـدن؛
)ج( رکن )ارکان( اداری برای تسـلیم درخواسـت ها؛

ر مجوز در آن منتشـر شـده اسـت؛ یه های صدو یخ و نام نشـریه ای که رو )د( تار

یـف منـدرج در مـواد 2 و 3 اتوماتیک یا  ر مجوز طبـق تعار یـه صـدو )هــ( مشـخص سـاختن ایـن امـر کـه آیـا رو

غیراتوماتیک است؛

رود، ذکر هدف اداری آن ها؛ ر غیراتوماتیـک مجوز و یه هـای صـدو )و( در مـورد رو

گاه »دارندگان سهمیه« نیز خوانده می شود.   .6
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یـه   یـان رو کـه می بایسـت در جر رود اشـاره بـه اقدامـی  ر غیراتوماتیـک مجـوز و یه هـای صـدو )ز( در مـورد رو

ر مجوز انجام پذیرد؛ و  صـدو

ر مجـوز،  چنانچـه بتـوان ایـن مـدت را بـا درجـه ای از  یـه صـدو )ح( ذکـر مـدت مـورد انتظـار بـرای اجـرای رو

احتمـال تعییـن نمـود و در غیراین صـورت ذکر دلیل عدم ارائه این اطالعات.

رود، اجـزای مذکـور در فـوق،  چنانچه  ر مجـوز و یه هـای صـدو 3. در اطالعیه هـای مربـوط بـه تغییـرات در رو

تغییراتی در آن ها رخ دهد، مشـخص خواهند شـد.

کمیته  که در آن اطالعات خواسته شده در بند 4 ماده 1 منتشر می شود، به اطالع  4. اعضا نام نشریاتی را 

خواهند رساند. 

ر مجوز یا تغییرات در آن طبق مقررات  یه صدو 5. هر عضو ذی نفعی که تشخیص دهد عضو دیگر وضع رو

گر پس  بندهای 1 تا 3 را اطالع نداده است، می تواند توجه عضو مزبور را نسبت به موضوع جلب کند. ا

ر مجوز یا تغییرات  یه صدو کمیته[ داده نشـود، عضو ذی نفع خود می تواند رو از آن فورًا اطالعیه ای ]به 

آن، از جملـه همـه اطالعـات مربوط و موجود را اطالع دهد. 

ماده 6
مشورت و حل اختالف

مشـورت و حل اختالفات در خصوص هر مسـئله مؤثر بر اجرای موافقت نامه حاضر، مشـمول مقررات مواد 

که در تفاهم نامه حل اختالف تنظیم و اعمال شـده اسـت، خواهد بود.  گات 1994، آنگونه  22 و 23 

ماده 7
بررسی

1. کمیته در صورت لزوم و حداقل هر دو سال یک بار، اجرا و عملکرد موافقت نامه حاضر را با در نظر گرفتن 

کرد. اهداف آن و حقوق و تعهدات مندرج در این موافقت نامه، بررسـی خواهد 

گزارشـی را در مـورد فعالیت هـای انجام شـده براسـاس  کمیتـه، دبیرخانـه  2. به عنـوان مبنایـی بـرای بررسـی 
 

1

ر مجـوز7 یه هـای صـدو اطالعـات ارائه شـده طبـق مـاده 5، پاسـخ های پرسـش نامه سـالیانه در مـورد رو
رود و سـایر اطالعـات موثـق مربـوط کـه در اختیـار دارد، تهیـه خواهـد کـرد. در ایـن گـزارش خالصه ی از  و

یع شد.  گات 1947 به شماره L/3515 مورخ 23 مارس 1971 توز 7. در ابتدا به عنوان سند 
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ره تحت بررسـی باشـد،  یـژه اطالعاتـی کـه مبیـن تغییـرات یـا تحـوالت طـی دو اطالعـات پیش گفتـه، به و
ارائـه خواهـد شـد و همین طـور هرگونـه اطالعـات دیگـری که با کمیته درباره آن توافق شـده  باشـد، در آن 

گردید. درج خواهد 
ر مجوز را فورًا و به طور کامل تکمیل نمایند. یه های صدو 3. اعضا متعهدند پرسش نامه سالیانه در مورد رو

کاال خواهد رسـاند.  ره تحت بررسـی را به اطالع شـورای تجارت  4. کمیته تحوالت حاصله طی دو

ماده 8
مقررات پایانی

حق شرط
1. بدون موافقت اعضای دیگر، نمی توان قید و شرط هایی در خصوص هریک از مواد موافقت نامه حاضر 

قایل شد.

قانون گذاری داخلی
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی  کثر تا تار 2. )الـف( هـر عضـو تضمیـن خواهـد کرد کـه حدا
یه هـای اداری خـود را بـا مقـررات ایـن موافقت نامـه منطبـق  تجـارت بـرای آن، قوانیـن، آیین نامه هـا و رو

نماید.
)ب( هـر عضـو، هرگونـه تغییـر در قوانیـن و آیین نامه هـای مربـوط بـه موافقت نامـه حاضـر و در اجـرای ایـن 

کمیته خواهد رسـاند.  قوانین و آیین نامه ها را به اطالع 



موافقت  نامه یارانه  ها و اقدامات جبرانی 

یر توافق می نمایند: بدین وسـیله اعضا به شـرح ز

کلی قسمت 1: مقررات 

ماده 1
 تعریف یارانه

که: 1. 1. از لحاظ موافقت نامه حاضر، به شـرطی پذیرفته می شـود، یارانه وجود دارد 
کمـک مالـی دولـت یـا هـر رکـن عمومـی )دولتـی( در قلمـروی یـک عضـو )کـه در موافقت نامـه  )الـف( )1( 

حاضر»دولت« خوانده می شـود( وجود داشـته باشـد، یعنی در مواردی که:
یق سـرمایه(، انتقاالت  1. عمل دولت متضمن انتقال مسـتقیم وجوه )مثاًل کمک های بالعوض، وام و تزر

بالقوه مسـتقیم وجوه یا تعهدات باشـد )مثاًل تضمینات وام(؛
گردد )مثاًل مشوق های  2. درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می شد، وصول نشود یا از آن چشم پوشی 

مالـی مانند تخفیفات مالیاتی(؛1
یر سـاخت کلـی، تدارک یا کاالهایی را خریداری نماید؛ 3. دولـت کاالهـا یـا خدماتـی را به جز در ارتباط با ز

رد یـا انجـام یـک وظیفـه یـا چنـد نـوع از  4. دولـت بـه یـک سـازو کار تأمیـن مالـی، پرداخت هایـی به عمـل آو
کـه به طـور معمـول برعهـده دولـت گذاشـته می شـود و چنیـن  وظایـف مذکـور در شـق های 1 تـا 3 فـوق را 
 توسـط دولت هـا دنبـال می گـردد فراتـر باشـد،  را بـه رکنـی خصوصـی محـول 

ً
عملـی از اعمالـی کـه معمـوال

کرده یا به آن دسـتور انجام آن ها را بدهد؛

گات 1994) توضیح یادداشت ماده 16( و مقررات ضمیمه های 1 تا 3 موافقت نامه حاضر، معافیت یک  1. طبق مقررات ماده 16 
که به منظور مصرف داخلی ارسال می شود یا بخشودگی این  محصول صادراتی از حقوق یا مالیات های متعلق به محصولی مشابه 

که از آنچه وصول می شده تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.  حقوق یا مالیات ها در حدی 
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یا
گات 1994 وجود داشـته باشـد؛ )الف( )2( نوعی حمایت از درآمد یا قیمت به معنای ماده 16 

و
)ب( بدین وسـیله مزیتی اعطا شود.

کـه چنیـن  2. 1. یارانـه  به معنـای بنـد 1 تنهـا هنگامـی مشـمول مقـررات قسـمت های 2 یـا3 یـا 5 خواهـد بـود 
یارانه ای طبق مقررات ماده 2 جنبه خاص داشـته باشـد. 

ماده 2
خاص بودن یارانه

1. 2. بـه منظـور تشـخیص اینکـه آیـا یـک یارانـه به معنـای بنـد 1 ماده 1 برای یـک بنگاه اقتصـادی یا صنعت 
در  )کـه  اعطا کننـده  مقـام  صالحیـت  قلمـروی  در  واقـع  صنایـع  یـا  اقتصـادی  بنگاه هـای  از  گروهـی  یـا 
یر  موافقت نامـه حاضـر به عنـوان »بنگاه هـای معین« خوانده می شـود( جنبه خـاص دارد یا ندارد اصول ز

اعمال خواهد شد:
)ب( در مـواردی کـه مقـام اعطا کننـده یا قانونی که مقـام اعطا کننده به موجب آن عمل می کند، معیارها یا 
ضوابطی عینی1 2 ناظر بر واجد شرایط بودن برای استفاده از یارانه و مبلغ آن را تعیین نماید، خاص بودن 
یارانـه مطـرح نخواهـد بـود، مشـروط  بر اینکـه واجد شـرایط بودن )برای اسـتفاده از یارانه( به طـور اتوماتیک 
بـوده و معیارهـا یـا ضوابـط مزبـور دقیقـًا رعایـت شـوند. ایـن معیارهـا یـا ضوابـط بایـد به وضـوح در قوانیـن، 

مقررات، یا دیگر اسـناد رسـمی درج شـود تا بتوان آن ها را مورد بررسـی قرار داد.
)ج( چنانجه علی رغم نتایج حاصل از اعمال اصول مقرر در شق های )الف( و )ب( فوق مبنی بر خاص 
نبودن یارانه، دالیلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر در واقع جنبه خاص داشته، 
می تـوان سـایر عوامـل را مـورد مالحظـه قـرارداد. ایـن عوامـل عبارت انـد از : اسـتفاده تعـداد محـدوددی 
از بنگاه هـای معیـن از برنامـه پرداخـت یارانـه، اسـتفاده بنگاه هـای معیـن از قسـمت اعظـم یـک یارانـه، 
یـاد و بـدون تناسـب بـه بنگاه هـای معیـن و طریقـی که مقـام اعطا کننـده در تصمیم برای  اعطـای یارانـه ز
3 در اجرای این شـق، درجـه تنوع فعالیت هـای اقتصادی در 

یـک یارانـه، نظـر خـود را اعمـال کـرده اسـت.2

که بی طرفانه بوده، به نفع بنگاه های معینی در برابر دیگران  2. در این جا منظور از معیارها یا ضوابط عینی، معیارها یا ضوابطی است 
کارکنان یا اندازه بنگاه اقتصادی.  نباشد، همچنین ماهیتی اقتصادی داشته و به صورت افقی اجرا شود، مانند تعداد 

یافت یارانه رد شده یا مورد تأیید قرار گرفته و دالیل  3. در این خصوص به ویژه اطالعات مربوط به تعداد دفعاتی که درخواست های در
گرفت.  این تصمیمات مورد مالحظه قرار خواهند 
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کـه برنامـه پرداخت یارانـه اجرا می شـده، مدنظر قرار  قلمـروی مقـام اعطا کننـده یارانـه و همین طـور مدتـی 
گرفت. خواهند 

کـه در یـک منطقـه جغرافیایـی از قلمـروی مقـام  کـه در اختیـار بنگاه هـای اقتصـادی معیـن  2. 2. یارانـه ای 
اعطا کننـده واقع انـد قـرار می گیـرد، جنبـه خـاص خواهـد داشـت. بدیهـی اسـت وضـع یـا تغییـر نرخ هـای 
مالیاتـی دارای شـمول همگانـی در سـطوح مختلـف دولتـی کـه مجاز به چنین کاری هسـتند، از لحاظ 

موافقت نامه حاضر یارانه خاص تلقی نخواهد شـد.
3. 2. هرگونـه یارانـه ای کـه در چارچـوب مقررات ماده 3 قرار گیرد، خاص تلقی خواهد شـد.

4. 2. هرگونه تشـخیص خاص بودن تحت مقررات این ماده براسـاس شـواهد مثبت به وضوح قابل اثبات 
خواهد بود. 

قسمت 2: یارانه های ممنوع

ماده 3
ممنوعیت

رزی، ممنوع خواهند بود: یـر، در مفهـوم مـاده 1، جـز در موارد مقرر در موافقت نامه کشـاو 1. 3. یارانه هـای ز
کـه بـه اسـتناد قانـون یـا واقـع 41 به تنهایـی یـا به عنـوان یکـی از چنـد ضابطـه دیگـر، موکـول  )الـف( یارانه هایـی 

5
که در ضمیمه 1 توضیح داده شـده اند؛2 به عملکرد صادراتی هسـتند، از جمله یارانه هایی 

)ب( یارانه هایـی کـه به تنهایـی یـا به عنـوان یکـی از چند ضابطه دیگر، موکول به اسـتفاده بیشـتر از کاالهای 
کاالهای وارداتی هسـتند. داخلی در قیاس با 

2. 3. یـک عضـو یارانه هـای مذکـور در بنـد 1 را اعطا و یا حفظ نخواهد کرد.

که واقعیات نشان دهد اعطای یک یارانه، بدون اینکه از لحاظ قانونی موکول به عملکرد  4. این معیار هنگامی تحقق خواهد یافت 
به  یارانه  که  واقعیت  این  وابسته است. صرف  انتظار  مورد  یا  یا درآمدهای صادراتی حقیقی  به صادرات  واقع  در  باشد،  صادراتی 
کافی نخواهد بود تا یارانه مزبور در مفهوم این مقرره یارانه صادراتی  که صادرات دارند، به تنهایی دلیل  بنگاه هایی اعطا شده است 

تلقی شود.
که یارانه صادراتی محسوب نشده اند، طبق این مقرره یا هر مقرره دیگر در موافقت نامه  5. آن دسته از اقدامات مذکور در ضمیمه 1 

حاضر، ممنوع نخواهند بود. 
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ماده4
راه های جبران

کـه عضـو دیگـری یارانـه ممنوعـی را اعطـا یـا  1. 4. هـرگاه یـک عضـو دلیلـی بـرای قبـول ایـن امـر داشـته باشـد 

کرده اسـت، این عضو می تواند تقاضای مشـورت با عضو دیگر را بنماید. حفظ 

یـه ای شـامل مـدارک موجـود در خصـوص وجـود و ماهیـت  2. 4. درخواسـت مشـورت طبـق بنـد 1، بـا اظهار

یارانـه مـورد بحث، همراه خواهد بود. 

که گمان می رود یارانه مورد بحث را اعطا یا حفظ  3. 4. به مجرد درخواسـت مشـورت طبق بند 1، عضوی 

کرده است، در سریع ترین وقت ممکن وارد چنین مشورت هایی خواهد شد. هدف مشورت های مزبور 

روشن ساختن واقعیات مربوط به وضعیت و دستیابی به راه حلی متقاباًل مورد توافق خواهد بود.

ز61 پـس از درخواسـت مشـورت، راه حـل متقابـاًل مـورد توافقـی یافـت نشـود، هـر عضـو  گـر ظـرف 30 رو 4. 4. ا

 ”DSB“ طـرف ایـن مشـورت ها می توانـد موضـوع را بـه رکـن حـل اختـالف )کـه در مواففت نامـه حاضـر

خوانـده می شـود( ارجـاع دهـد تـا نسـبت به تشـکیل فوری یک هیأت رسـیدگی اقـدام نمایـد، مگر اینکه 

رزد. رکـن حـل اختـالف اجماعًا تصمیم بگیرد که از تشـکیل هیأت مزبور خودداری و

5. 4. هیـأت رسـیدگی بـه مجـرد تشـکیل می توانـد از گـروه دائمـی کارشناسـان72 )کـه در موافقت نامـه حاضـر 

به عنوان “PGE” خوانده می شود( در خصوص اینکه آیا اقدام مورد بحث ]پرداخت[ یک یارانه ممنوع 

کارشناسان فورًا مدارک  گروه دائمی  کند. در صورت چنین درخواستی،  است یا نه، درخواست کمک 

کـرده و بـه عضـو اعمـال یـا حفـظ کننـده فرصـت  مربـوط بـه وجـود و ماهیـت اقـدام مـورد بحـث را بررسـی 

گـروه دائمی  خواهـد داد تـا اثبـات کنـد اقـدام مـورد بحـث ]پرداخت[ یـک یارانه ممنوع به شـمار نمی آید. 

گـزارش  کـه هیـأت رسـیدگی تعییـن می کنـد نتیجه گیری هـای خـود را بـه آن  کارشناسـان ظـرف مدتـی 

که آیا اقدام  کارشناسان راجع به این موضوع  گروه دائمی  خواهد داد. هیأت رسیدگی نتیجه گیری های 

مـورد بحـث ]پرداخـت[ یک یارانه ممنوع اسـت یا خیـر، را بدون تغییر خواهد پذیرفت.

گـزارش  کـرد. ایـن  گـزارش نهایـی خـود را تسـلیم طرف هـای اختـالف مزبـور خواهـد  6. 4. هیـأت رسـیدگی 

یع خواهد شد.  ز پس از تشکیل و تعیین شرح وظایف هیأت مزبور، در میان تمام اعضا توز ظرف 90 رو

گـر معلـوم شـود کـه اقـدام مـورد بحـث، ]پرداخـت[ یـک یارانه ممنوع اسـت، هیأت رسـیدگی توصیه  7. 4. ا

کرد.  6. با توافق متقابل می توان دوره ای زمانی مذکور در این ماده را تمدید 
که در ماده 24 مقرر شده است.  7. به همان نحو 
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خواهـد کـرد کـه عضـو پرداخت کننـده یارانـه بـدون تأخیر آن را لغـو کند. در این خصـوص هیأت مزبور در 
توصیـه خـود مدتـی را مشـخص خواهد کـرد که ظرف آن اقدام مزبور باید لغو گردد. 

گـزارش هیـأت رسـیدگی جهت همـه اعضا، گزارش  ز پـس از ارسـال  8. 4. رکـن حـل اختـالف ظـرف 30 رو
یـب خواهـد کـرد، مگـر اینکـه یکـی از طرف هـای اختـالف تصمیـم خـود دایـر بر درخواسـت  مزبـور را تصو
اسـتیناف را رسـمًا به اطـالع رکـن حـل اختالف برسـاند یا این رکـن اجماعًا تصمیم بـه عدم قبول گزارش 

مزبور بگیرد.
گـزارش هیـأت رسـیدگی تقاضـای اسـتیناف می شـود، رکـن اسـتینافی تصمیـم  9. 4. هنگامی کـه در مـورد 
ز پـس از اینکـه طـرف اختـالف قصـد خود برای اسـتیناف را رسـمًا اطالع داد، اعالم  خـود را ظـرف 30 رو
ز تهیه نماید،  یابد که نمی تواند گزارش خود را ظرف 30 رو خواهد داشت. هنگامی که رکن استیناف در
دالیـل ایـن تأخیـر را همـراه بـا تعییـن مدت تقریبی برای تسـلیم گزارش، کتبًا بـه رکن حل اختالف اطالع 
گـزارش مربوط به اسـتیناف  ز فراتـر نخواهـد رفـت.  یـان رسـیدگی از 60 رو خواهـد داد. درهیـچ حالـت جر
گرفت و طرف های اختالف آن را بی قید و شـرط خواهند  یب رکن حل اختالف قرار خواهد  مورد تصو
ز پـس از ارسـال آن جهـت اعضـا اجماعـًا تصمیم به  پذیرفـت مگـر اینکـه رکـن حـل اختـالف ظـرف 20 رو

گزارش مربوط به اسـتیناف بگیرد.18 یب  عدم تصو
یـخ  کـه از تار 10. 4. در صورتی کـه توصیـه رکـن حـل اختـالف ظـرف مـدت مقـرر توسـط هیـأت رسـیدگی، 
گزارش رکن اسـتیناف آغاز می شـود، پیگیری نگردد رکن حل اختالف  گزارش هیأت مزبور یا  یب  تصو
رد مگـر اینکه رکن اختالف  9را به عمل آو

کی اجـازه خواهـد داد که اقدامات متقابل مناسـب2 بـه عضـو شـا
اجماعًا تصمیم به رد درخواسـت بگیرد. 

11. 4. در صورتی کـه یـک طـرف اختـالف طبـق بند 6 ماده 22 تفاهم نامه حل اختالف )DSU( درخواسـت 
10 بودن اقدامـات متقابل تصمیم خواهد گرفت. 

ر در مـورد مناسـب3 ری نمایـد، داو داو
کـه  کـه بـه موجـب ایـن مـاده در دسـت اقـدام قـرار می گیرنـد، به جـز مهلت هایـی  12. 4. در مـورد اختالفاتـی 
به طـور خـاص درایـن مـاده تعیین شـده اند، مهلت هـای قابـل اعمـال در مـورد چنیـن اختالفاتـی طبـق 

تفاهم نامه حل اختالف، نصف مدت تعیین شـده خواهد بود. 

گر رکن حل اختالف طبق برنامه ظرف این مدت جلسه نداشته باشد، چنین جلسه ای بدین منظور تشکیل خواهد شد.  8. ا
9. منظور از این واژه آن نیست که اقدامات متقابلی اجازه داده شوند که با توجه به این واقعیت که یارانه های مورد بحث در چارچوب 

این مقررات ممنوع شده اند، فاقد تناسب باشند. 
در  بحث  مورد  یارانه های  که  واقعیت  این  به  توجه  با  که  شوند  داده  اجازه  متقابلی  اقدامات  که  نیست  آن  واژه  این  از  منظور   .10

چارچوب این مقررات ممنوع شده اند، فاقد تناسب باشند. 
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قسمت 3: یارانه های قابل تعقیب

ماده 5
اثرات سوء

هیـچ عضـوی بـا اسـتفاده از هریـک از یارانه هـای مذکـور در بندهـای 1 و 2 و مـاده 1 موجـب نخواهد شـد که 
یی بر منافع اعضا دیگر داشـته باشـند، یعنی: ]یارانه های مزبور[ اثرات سـو

)الـف( بـه صنعـت داخلی عضو دیگر لطمه وارد آید11؛
یژه منافع  )ب( منافعی که طبق گات 1994 به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اعضای دیگر تعلق دارد، به و

2؛

یان وارد آید12 گات 1994 از میان برود یا به آن ها ز ناشـی از امتیازات تعیین شـده در ماده 2 
.3

)ج( به منافع عضو دیگر آسـیب جدی وارد آید13
 13 ماده  در  مقرر  به نحو  رزی  کشاو محصوالت  مورد  در  که  بود  نخواهد  یارانه هایی  بر  ناظر  ماده  این 

رزی حفظ شده اند.  کشاو موافقت نامه 

ماده 6
 آسیب جدی

یر وجود خواهد داشـت: 1. 6. آسـیب جدی به معنای بند )ج( ماده 5، در موارد ز
5؛

ز کند15 4 از 5 درصد تجاو

)الـف( کل یارانـه پرداختـی بـر مبنای ارزش محصول14
یان هـای عملیاتی یک صنعت را تحت پوشـش قرار دهد؛ )ب( یارانه هایـی کـه ز

یان هـای عملیاتـی یـک بنـگاه اقتصادی را تحت پوشـش قـرارد دهد، غیـر از اقداماتی که  )ج( یارانه هایـی کـه ز
برای یک بار بوده و غیرقابل تکرار هستند و نمی توان آن ها را در مورد آن بنگاه مجددًا اعمال کرد و صرفًا به 
منظور ایجاد فرصت برای ارائه راه حل های بلند مدت و اجتناب از مسائل حاد اجتماعی اعطا می شوند؛

که در قسمت 5 به کار رفته است.  11. در این جا اصطالح » ایراد لطمه به صنعت داخلی« به همان معنایی است 
گات 1994 به کار  که در مقررات مربوط در  یان دیدن« به همان معنایی است  12. در موافقت نامه حاضر اصطالح » از میان رفتن یا ز

گرفت.  یه اجرایی این مقررات صورت خواهد  رفته و احراز آن ها طبق رو
گات  1 ماده 16  بند  که در  به همان معنایی است  به منافع عضو دیگر«  »ایراد آسیب  جدی  13. در موافقت نامه حاضر اصطالح 

1994به کار رفته و در عین حال خطر ایراد آسیب جدی را شامل می شود. 
کل یارانه پرداختی بر مبنای ارزش محصول، طبق مقررات ضمیمه 4 محاسبه خواهد شد.   .14

که انتظار می رود هواپیمای غیرنظامی مشمول قواعد چند جانبه خاصی باشد، حد تعیین شده در این شق ناظر بر چنین  15. از آنجا 
هواپیماهایی نخواهد بود. 
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پرداخت  )د( بخشـش مسـتقیم بدهـی یعنـی بخشـش مطالبـات دولـت و اعطـای کمـک بالعـوض بـرای باز
.1

بدهی16
گـر عضـو پرداخت کننـده یارانه ثابت کند کـه یارانه مورد بحث به هیچ یک  2. 6. علی رغـم مقـررات بنـد 1، ا
از اثرات بر شـمرده شـده در بند 3 منجر نشـده اسـت، آسـیب وارده جدی تشـخیص داده نخواهد شد. 

3. 6. آسـیب جـدی در مفهـوم بنـد )ج( مـاده 5 ممکـن اسـت در هـر وضعیتـی مطـرح گـردد که یـک یا چند 
یر وجود داشته باشد:  شـق ز

عضـو  بـازار  بـه  دیگـر  عضـو  مشـابه  محصـول  یـک  رود  و از  ممانعـت  یـا  کـردن  جایگزیـن  بـه  یارانـه  )الـف( 
پرداخت کننده یارانه منجر شـود؛

ر یـک محصـول مشـابه عضـو دیگـر از بـازار کشـور ثالثی  )ب( یارانـه بـه جایگزیـن کـردن یـا ممانعـت از صـدو
منجر شود؛

یـر قیمـت فروختـن قابل توجـه محصـول مشـمول یارانـه در مقایسـه بـا قیمت محصول مشـابه  )ج( یارانـه بـه ز
عضـو دیگـر در همـان بـازار یـا رکـود قابل توجـه قیمـت، تنـزل قیمـت یـا فـروش همراه بـا ضرر در همـان بازار 

منجر شود؛
کاالی اولیـه  )د( یارانـه بـه افزایـش سـهم عضـو پرداخت کننـده یارانـه در بـازار جهانـی، در مـورد محصـول یـا 
17 در مقایسه با میانگین سهم این دولت طی سه سال قبل از آن منجر شود و این 

خاص مشمول یارانه،2
افزایش در مدتی که یارانه اعطا شـده اسـت روندی مسـتمر داشـته باشد.

4. 6. از لحـاظ بنـد)ب( مـاده 3، جایگزیـن کـردن و ممانعـت از صـادرات شـامل هر موردی می شـود که در 
یارانه ای  یان محصول مشابه غیر که تغییری در سهم نسبی بازار به ز گردد  آن طبق مقررات بند 7 احراز 
ره نمونـه مناسـب و کافی برای نشـان دادن روندهای روشـن در تحول  بـه وجـود آمـده اسـت )طـی یـک دو
بـازار نسـبت بـه محصـول مورد نظـر کـه در اوضـاع و احوال عادی حداقل یکسـان خواهد بـود(. » تغییر در 
یر را شـامل می شـود: )الف( در سـهم بازار محصول مشمول  سـهم نسـبی بازار« هرگونه از وضعیت های ز
یارانـه افزایشـی بـه وجـود آیـد؛ )ب(سـهم بازار محصول مشـمول یارانـه، در اوضاع و احوالـی که در صورت 
کاهش این سهم بینجامد، ثابت باقی بماند؛ )ج( سهم بازار محصول  عدم وجود یارانه می توانست به 

مشـمول یارانـه کاهـش یابـد امـا با آهنگـی کندتر از آنچه در صورت عدم وجود یارانه رخ می داد. 
یرقیمت فروختن از طریق  یر قیمت فروختن هر موردی را شامل می شود که این ز 5. 6. از لحاظ بند )ج( ز

که بازپرداخت تأمین مالی مبتنی بر حق االمتیاز برای یک برنامه هواپیمایی غیرنظامی به خاطر  16. اعضا تأیید می کنند در مواردی 
کاری از لحاظ این شق فی نفسه آسیب جدی  کامل صورت نگیرد چنین  پایین بودن فروش واقعی از فروش پیش بینی شده، به طور 

به شمار نمی  آید. 
کم باشد.  کاالی مورد نظر حا 17. مگر اینکه قواعد خاص مورد توافق چند جانبه دیگری بر تجارت محصول یا 
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یارانـه ای عرضه شـده  مقایسـه قیمت هـای محصـول مشـمول یارانـه بـا قیمت هـای محصـول مشـابه غیر
گـردد. این مقایسـه، درهمان سـطح تجاری و در زمان های قابل مقایسـه و با توجه  بـه همـان بـازار، احـراز 
گر  گرفت. به هرحال،  ا مقتضی به هرگونه عامل مؤثر دیگر بر قابلیت مقایسـه قیمت ها، صورت خواهد 
یـر قیمـت را می توان بر مبنـای ارزش هر واحد کاالی  چنیـن مقایسـه مسـتقیمی ممکـن نباشـد، فـروش ز

صادراتـی احراز کرد.
کـه ادعـا می شـود در مـورد آن آسـیب جـدی مطـرح اسـت، طبـق مقـررات بنـد 3  6. 6. هـر عضـو در بـازاری 
بـاره تغییـرات سـهم بـازار طرف هـای اختـالف و  کـه می تـوان در ضمیمـه 5، تمـام اطالعـات مربـوط را 
رد، در اختیار طرف های اختالف مطرح شده در چارچوب  قیمت های محصوالت مورد نظر به دست آو

ماده 7 و هیأت رسـیدگی تشکیل شـده طبق بند 4 ماده 7 قرار خواهد داد.
 

1

7. 6. جایگزینـی یـا ممانعتـی کـه بـه آسـیب جـدی منجر شـود، در صورت وجود هریـک از اوضاع و احوال18
ره مربوط، در چارچوب بند 3 مطرح نخواهد شـد:  یر طی دو ز

کی یا در مورد  )الف( وجود ممنوعیت یا محدودیت در مورد صادرات محصول مشابه از ]کشور[ عضو شا
کی به بازار کشـور ثالث مورد نظر؛ واردات از ]کشـور[ عضو شـا

)ب( دولـت واردکننـده ای کـه در اعمـال انحصـار تجـارت یـا تجـارت دولتـی در مورد محصـول ذی ربط، بنا به 
کی به کشور یا کشورهای دیگر می گیرد؛ دالیل غیرتجاری،  تصمیم به جابه جایی واردات از ]کشور[ عضو شا
کـه بـر  ر(  یـان حمل و نقـل یـا سـایر مـوارد قـوه قاهـره )فـورس مـاژو )ج( بالیـای طبیعـی، اعتصابـات، قطـع جر
کی برای صـادرات عرضه کرده، تأثیر  تولیـد، کیفیـت، کمیـت یـا قیمت محصولی که ]کشـور[ عضو شـا

اساسی می گذارد؛
کی؛ )د( وجود ترتیبات محدود کننده برای صادرات از ]کشـور[ عضو شـا

کی )ضمنًا شامل وضعیتی  ر از ]کشور[ عضو شا )هـ( کاهش داوطلبانه عرضه محصول مورد نظر برای صدو
کی مسـتقاًل اقدام به تخصیص مجدد صادرات این محصول به  که در آن بنگاه های ]کشـور[ عضو شـا

کرده اند(؛ بازارهای جدید 
کشـور واردکننده. )و( قصور در تطبیق با اسـتانداردها و دیگر الزامات تنظیمی در 

بـر مبنـای  6. در صـورت عـدم وجـود اوضـاع و احـوال مذکـور در بنـد 7، وجـود آسـیب جـدی را بایـد   .8
اطالعات ارائه شده به هیأت رسیدگی یا کسب شده توسط هیأت مزبور، از جمله اطالعات ارائه شده 

طبـق مقـررات ضمیمه 5، احراز کرد. 

گات 1994 یا  که دراین بند به برخی اوضاع و احوال اشاره شده است،  فی نفسه به آن ها موقعیتی حقوقی از لحاظ  18. این واقعیت 
کنده یا به عبارت دیگر بی اهمیت باشند.  موافقت نامه حاضر اعطا نمی کند. این اوضاع و احوال نباید به طور مجزا، پرا
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رزی به ترتیـب مقـرر در مـاده 13  کشـاو کـه در مـورد محصـوالت  9. 6. ایـن مـاده ناظـر بـر یارانه هایـی نیسـت 
رزی حفظ شده اند.  موافقت نامه کشـاو

ماده 7
راه های جبران

1. 7. هرگاه یک عضو دلیلی برای قبول این امر داشته باشد که اعطا یا حفظ هریک از یارانه  مذکور در ماده 
یـان با آسـیب  رده، سـبب از میـان رفتـن یـا ایـراد ز 1 توسـط عضـو دیگـر، بـه صنایـع داخلیـش لطمـه وارد آو

جدی شـده اسـت، می تواند تقاضای مشـورت با عضو دیگر را بنماید.
یـه ای شـامل مـدارک موجـود در خصـوص )الـف( وجـود و  2. 7. درخواسـت مشـورت طبـق بنـد 1 بـا اظهار
یان، یا آسیب  ماهیت یارانه مورد بحث و )ب( لطمه وارده به صنعت داخلی، یا از میان رفتن یا ایراد ز

19 وارده به منافع عضو متقاضی مشـورت، همراه خواهد بود. 
جدی1

گمان می رود یارانه مورد بحث را اعطا یا حفظ  که  3. 7. به مجرد درخواسـت مشـورت طبق بند 1 عضوی 
کـرده اسـت، در سـریع ترین وقـت ممکـن وارد چنیـن مشـورت هایی خواهـد شـد. هـدف مشـورت های 
مزبور روشن ساختن واقعیات مربوط به وضعیت و دستیابی به راه حلی متقاباًل مورد توافق خواهد بود. 
ز20 راه حـل متقابـاًل مـورد توافقـی یافـت نشـود، هـر عضو طرف این مشـورت ها می تواند  گـر ظـرف 60 رو 4. 7. ا
موضـوع را بـه رکـن حـل اختـالف ارجـاع دهـد، تـا نسـبت بـه تشـکیل یـک هیـأت رسـیدگی اقـدام نمایـد، 
رزد. ترکیب  که از تشـکیل هیأت مزبور خودداری و مگر اینکه رکن حل اختالف اجماعًا تصمیم بگیرد 

یخ تشـکیل آن، تعیین خواهد شـد. ز پس از تار هیأت رسـیدگی و شـرح وظایفش ظرف 15 رو
گزارش نهایی خود را تسـلیم طرف های اختالف مزبور خواهد  5. 7. هیأت رسـیدگی، موضوع را بررسـی و 
یع  ز از تشکیل و تعیین شرح وظایف هیأت مزبور، در میان تمام اعضا توز گزارش ظرف 120 رو کرد. این 

خواهد شد. 
21 ظرف 30 روز پس از ارسال گزارش هیأت رسیدگی جهت همه اعضا، گزارش مزبور 

6. 7. رکن حل اختالف3
را تصویب خواهد کرد، مگر اینکه یکی از طرف های اختالف تصمیم  خود دایر بر درخواست استیناف را 

رسمًا به اطالع رکن حل اختالف برساند یا این رکن اجماعًا تصمیم به عدم قبول گزارش بگیرد. 
گـزارش هیـأت رسـیدگی تقاضـای اسـتیناف می شـود، رکـن اسـتیناف تصمیـم  7. 7. هنگامی کـه در مـورد 

گر درخواست مربوط به یارانه ای باشد که به نظر رسد به آسیبی جدی در چارچوب بند 1 ماده 6 منجر شده، مدارک موجود در مورد  19. ا
گردد.  که آیا شرایط مقرر در بند 1 ماده 6 تحقق یافته یا نیافته است، محدود  آسیب جدی می تواند به مدارک موجود در این خصوص 

کرد.  20. با توافق متقابل می توان دوره های زمانی مذکور در این ماده را تمدید 
گر رکن حل اختالف طبق برنامه ظرف این مدت جلسه نداشته باشد، چنین جلسه ای بدین منظور تشکیل خواهد شد.  21. ا
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ز پـس از اینکـه طـرف اختـالف قصد خود برای اسـتیناف را رسـمًا اطـالع داد، اعالم  خـود را ظـرف 60 رو
ز تهیه نماید،  گزارش خود را ظرف 60 رو که نمی تواند  یابد  خواهد داشت. هنگامی که رکن استیناف در
دالیـل ایـن تأخیـر را همـراه یـا تعییـن مدت تقریبی برای تسـلیم گزارش، کتبًا بـه رکن حل اختالف اطالع 
گـزارش مربـوط بـه اسـتیناف  ز فراتـر نخواهـد رفـت.  یـان رسـیدگی از 90 رو خواهـد داد. در هیچ حالـت جر
گرفت و طرف های اختالف آن را بی قید و شـرط خواهند  یب رکن حل اختالف قرار خواهد  مورد تصو
ز پس از ارسـال آن جهت اعضا، اجماعـًا تصمیم به  پذیرفـت مگـر اینکـه رکـن حـل اختـالف ظـرف 20 رو

.22
گزارش مربوط به اسـتیناف بگیرد1 یب  عدم تصو

8. 7. در مواردی که گزارش هیأت رسیدگی یا گزارش رکن استیناف مورد تصویب قرار گیرد و در آن احراز گردد 
که یک یارانه اثرات سویی برای منافع عضو دیگر در مفهوم ماده 5 داشته است، عضو اعطا کننده یا حفظ 

کننده چنین یارانه ای اقدامات مقتضی را برای رفع این اثرات سوء اتخاذ یا یارانه مزبور را لغو خواهد کرد. 
9. 7. در صورتی کـه عضـو مزبـور اقدامـات مقتضـی را بـرای رفـع اثـرات سـوء یارانـه یـا لغـو آن ظـرف شـش مـاه 
کـرد،  یـب  گـزارش رکـن اسـتیناف را تصو گـزارش هیـأت رسـیدگی یـا  پـس از اینکـه رکـن حـل اختـالف، 
کی  بـاره جبـران، توافقـی صـورت نگیـرد، رکـن حـل اختـالف بـه عضـو شـا رد و همین طـور در به عمـل نیـاو
کـه اقدامـات متقابلـی را متناسـب بـا درجـه و ماهیـت اثـرات سـوء احـراز شـده اتخـاذ  اجـازه خواهـد داد 

کنـد، مگـر اینکـه رکن حل اختالف اجماعًا تصمیم  به رد درخواسـت بگیرد.
10. 7. در صورتی کـه یـک طـرف اختـالف بـه موجـب بنـد 6 مـاده 22 تفاهم نامـه حـل اختـالف درخواسـت 
ر در مـورد تناسـب اقدامـات متقابـل بـا درجـه و ماهیـت آثار سـوء احراز شـده، تصمیم  ری نمایـد، داو داو

گرفت. خواهد 

قسمت 4: یارانه های غیرقابل تعقیب

ماده 8
تشخیص یارانه های غیرقابل تعقیب

:23
یر غیرقابل تعقیب تلقی خواهند شد2 1. 8. یارانه های ز

گر رکن حل اختالف طبق برنامه ظرف این مدت جلسه نداشته باشد، چنین جلسه ای بدین منظور تشکیل خواهد شد.  22. ا
گون در حد گسترده ای توسط اعضا تدارک شده و صرف این واقعیت که چنین کمکی  23. تأیید می شود که کمک دولتی برای مقاصد گونا

طبق مقررات این ماده نمی تواند واجد رفتار غیرقابل تعقیب باشد، فی نفسه توانایی اعضا را برای ارائه چنین کمکی محدود نمی سازد. 
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که در مفهوم ماده 2 جنبه خاص ندارند؛ )الف( یارانه هایی 
که در مفهوم ماده 2 خاص هستند ولی تمام شرایط مقرر در شق های )الف(، )ب(  )ب( یارانه هایی 

یر در مورد آن ها رعایت شده است. یا )ج( از بند 2 ز
یر غیرقابل تعقیب خواهند بود: 2. 8. علی رغم مقررات قسمت های 3 و 5 یارانه های ز

کـه توسـط بنگاه هـا یـا توسـط مؤسسـات آموزشـی یـا تحقیقاتـی  کمـک بـه فعالیت هـای تحقیقاتـی  )الـف( 
27 بیـش از 75 درصـد 

26 کمـک4
1

،
2

25،24
عالـی براسـاس قـرارداد بـا بنگاه هـا انجـام می شـود مشـروط  بر اینکـه3

و  30،29؛ 
را شـامل نشـود6 رقابـت  از  پیـش  توسـعه  ینـه فعالیـت  یـا 50 درصـد هز  28

ینـه  تحقیـق صنعتـی5 هز
یر محدود گردد: مشـروط  بر اینکـه چنین کمکـی منحصرًا به موارد ز

که صرفًا در خدمت فعالیت  کارکنان پشتیبانی  )1( هزینه های پرسنلی )محققان، تکنسین ها و سایر 
تحقیقاتی هستند(؛

فعالیت  در  دائمی  و  انحصاری  به طور  که  ساختمان هایی  و  زمین  تجهیزات،  وسایل؛  هزینه    )2(
برده می شوند )مگر هنگامی که بر مبنای تجاری واگذار شوند(؛ تحقیقاتی به کار

که به طور انحصاری برای فعالیت تحقیقاتی مورد استفاده قرار  ره و خدمات مشابهی  )3( هزینه مشاو
می گیرند، از جمله تحقیقات، دانش فنی، اختراع ثبت شده خریداری شده و غیره؛

چنین  بر  ناظر  شق  این  مقررات  باشد،  چند جانبه  خاص  قواعد  مشمول  غیرنظامی  هواپیمای  می شود  پیش بینی  که  آنجا  از   .24
محصولی نخواهد بود.

کمیته یارانه ها و اقدامات جبرانی مقرر در  یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت،  کثر 18 ماه پس از تار 25. حدا
ماده 24 )که در موافقت نامه حاضر به عنوان »کمیته« خوانده می شود( به منظور انجام تمام تعدیالت الزم برای بهبود اجرای مقررات 
یف و مقوالت  کمیته در مالحظات خود راجع به تعدیالت ممکن، تعار کرد.  شق )الف( از بند 2، عملکرد آن ها را بررسی خواهد 
کارهای انجام شده در سایر نهادهای بین  المللی مربوط،  مقرر در این شق را با توجه به تجربه اعضا در اجرای برنامه های تحقیقاتی و 

کرد.  به دقت بررسی خواهد 
26. مقررات موافقت نامه حاضر ناظر بر فعالیت های تحقیقاتی بنیادی که مؤسسات آموزشی یا تحقیقات عالی به طور مستقل انجام 
می دهند، نخواهد بود. اصطالح »تحقیق بنیادی« به معنای بسط دانش علمی و فنی عمومی بدون پیوند با هدف های صنعتی یا 

تجاری است. 
کل هزینه های قابل قبول طی دوره هریک از پروژ ه ها، احراز  کمک غیرقابل تعقیب، مذکور در این شق، با ارجاع به  27. سطوح مجاز 

می شود. 
با این هدف  کشف دانش جدید  28. اصطالح »تحقیق صنعتی« به معنای جستجوی برنامه ریزی شده یا تحقیقی مهم به منظور 
یا  فرایند ها  تولیدات،  در  مهم  بهبودی  ایجاد  یا  جدید  خدمات  یا  فرایند ها  محصوالت،  توسعه  در  بتواند  دانشی  چنین  که  است 

خدمات موجود، مفید باشد.
30. در مورد برنامه هایی که تحقیق صنعتی و فعالیت  توسعه ای پیش از رقابت را در بر می گیرند، سطوح مجاز کمک غیرقابل تعقیب 
که بر مبنای تمام هزینه های قابل قبول به نحو  کمک های غیرقابل تعقیب اعطایی به دو مقوله فوق،  از میانگین ساده سطوح مجاز 

کرد.  مقرر در فقرات )1( تا )5( این شق محاسبه می شود، تجاوز نخواهد 
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که مستقیمًا در نتیجه فعالیت ایجاد می شوند؛ )4( هزینه های باالسری اضافی 
که مستقیمًا در نتیجه فعالیت  )5( سایر هزینه های جاری )مانند هزینه مواد، تدارکات و مانند آن ها( 

تحقیقاتی ایجاد می شوند.
31 اعطا 

)ب( کمـک بـه مناطـق محـروم واقـع در قلمـروی یـک عضو کـه در چارچوب کلی توسـعه منطقـه ای1
می گردند و در مناطق واجد شـرایط، فاقد جنبه خاص )به مفهوم ماده 2( هسـتند، مشـروط  بر اینکه:

یـت اقتصادی و  )1( هـر منطقـه محـروم به صـورت یـک ناحیـه جغرافیایـی متصل و به وضوح مشـخص با هو
اداری قابل تعیین باشـد؛

)2( منطقـه مورد نظـر براسـاس معیارهـای بی طرفانـه و عینـی ای232 که نشـان دهد مشـکالت آن چیزی بیش 
از یـک اوضـاع واحـوال موقتـی اسـت، محـروم تشـخیص داده شـود. چنیـن معیارهایـی بایـد به وضـوح در 

قوانین، مقررات و سـایر اسـناد رسـمی تعیین شـده باشـند، تا امکان بررسی آن ها وجود داشته باشد؛
یر مبتنی است، شامل می گردد: که حداقل بر یکی از عوامل ز )3( این معیارها، میزان توسعه اقتصادی را 

از 85 درصد -  نباید بیش  که  تولید ناخالص داخلی سرانه  یا  یا درآمد سرانه خانوار،   درآمد سرانه 
میانگین ]آن[ برای قلمروی مورد نظر باشد؛

که باید حداقل 110درصد میانگین]آن[ برای قلمروی مورد نظر باشد؛ البته از آنجا -   نرخ بیکاری، 
به صورت  می تواند  مزبور  مقادیر  می شوند،  اندازه گیری  ساله  سه  ره  دو یک  برای  مقادیر  این  که 

برگیرد.  مرکب بوده و سایر عوامل را در
یسـت محیطی جدید ناشـی از قوانین و  33 با شـرایط ز

)ج( کمـک بـه افزایـش توانایـی تطبیـق تجهیزات موجود3
که به محدودیت ها و بار مالی بیشتر برای بنگاه ها منجر شده اند، مشروط  بر اینکه کمک مزبور: مقررات 

)1( برای یک بار بوده و جنبه تکراری نداشـته باشـد؛ و 

که برنامه های یارانه  منطقه ای، جزئی از یک سیاست توسعه منطقه ای از  کلی توسعه منطقه ای« بدین معنا است  31. »چارچوب 
بر توسعه  تأثیری  که  افتاده ای  یارانه های توسعه منطقه ای به نواحی جغرافیایی جدا  و  کاًل قابل اجرا باشند  لحاظ داخلی سازگار و 

منطقه ندارند یا عماًل فاقد چنین تأثیری هستند، اعطا نگردند. 
تقلیل  یا  امحا  برای  آنچه  از  بیش  معین  مناطقی  مورد  در  که  هستند  معیارهایی  به معنای  عینی«  و  بی طرفانه  »معیارهای   .32
یارانه  برنامه های  خصوص،  در این  ندارند.  مبذول  است،  الزم  منطقه ای  توسعه  سیاست  چارجوب  در  منطقه ای  نابرابری های 
کمک اعطایی به هریک از پروژه های یارانه ای خواهند بود. این سقف باید براساس سطوح مختلف  منطقه ای دارای سقفی برای 
یافت می دارند، متقاوت باشد و برحسب هزینه های سرمایه گذاری یا هزینه های ایجاد مشاغل تعیین  کمک در که  توسعه مناطقی 
گسترده و برابر بوده و از استفاده بیشتر یارانه توسط برخی بنگاه ها به نحو مقرر  کافی  کمک به قدر  یع  شود. در محدوده این سقف، توز

در ماده2، یا از اعطای مبالغ هنگفت و نامتناسب یارانه به این بنگاه ها جلوگیری خواهد شد. 
یست، حداقل برای دو سال  33. اصطالح »تجهیزات موجود« به معنای تجهیزاتی هستند که به هنگام وضع مقررات جدید محیط ز

وجود داشته اند.
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ینـه تطبیق محدود گردد؛ و  )2( بـه 20 درصـد هز
کاًل برعهـده بنگاه هـا باشـد،  کـه بایـد  ینـه جایگزینـی و راه انـدازی سـرمایه گذاری در قالـب کمـک را  )3( هز

شامل نگردد؛ و
و هیچ گونـه  بـوده  آلودگی هـا  و  یزی شـده فضـوالت  برنامه ر کاهـش  بـا  متناسـب  و  پیونـد  در  )4( مسـتقیمًا 

که ممکن اسـت به عمل آید، شـامل نگردد؛ و  یی در هزینه تولید را  صرفه جو
گیرنـد، قـرار  کـه می تواننـد تجهیـزات یـا فراینـد تولیـد جدیـد را در اختیـار  )5( در دسـترس همـه بنگاه هایـی 

داشته باشد.
که در مورد آن به مقررات بند 2 استناد می شود قبل از اجرا، طبق مقررات قسمت 7  3. 8. برنامه یارانه ای 
کافی دقیق باشد تا سایر اعضا بتوانند سازگاری  به اطالع کمیته خواهد رسید. این اطالعیه باید به قدر 
یابی کنند. به عالوه،  برنامه مزبور با شرایط و معیارهای پیش بینی شده در مقررات مربوط در بند 2 را ارز
کمیتـه تهیـه و در آن هـا خصوصـًا اطالعاتـی در  ز جهـت  اعضـا هـر سـاله چنیـن اطالعیه هایـی را بـه رو
کـرد. سـایر اعضـا حـق دارنـد در خصـوص  ینـه هـر برنامـه و تغییـر برنامـه ارائـه خواهنـد  کل هز خصـوص 

34
هریک از موارد موضوع پرداخت یارانه در برنامه اعالم شـده، اطالعاتی درخواسـت نمایند.1

4. 8. بـه مجـرد درخواسـت یـک عضـو، دبیرخانـه اطالعیه ارسـالی طبق بند 3 را بررسـی کـرده و در صورت 
لـزوم می توانـد از عضـو پرداخت کننـده یارانـه اطالعـات بیشـتر را در خصـوص برنامـه اعـالم شـده تحـت 
کمیتـه، بـه  گـزارش خواهـد داد. سـپس  کمیتـه  بررسـی تقاضـا نمایـد. دبیرخانـه، یافته هـای خـود را بـه 
گر درخواسـت بررسـی توسـط دبیرخانه به عمل نیامده باشد،  مجرد درخواسـت، یافته های دبیرخانه )یا ا
کـه آیـا شـرایط و معیارهـای مقـرر در بنـد 2 رعایـت  خـود اطالعیـه(را بـه منظـور تصمیـم در ایـن خصـوص 
کثر در نخسـتین جلسـه  یه پیش بینی شـده در این بند، حدا شـده یا نشـده اند فورًا بررسـی خواهد کرد. رو
عـادی ای کـه کمیتـه بـه دنبـال ارسـال اطالعیـه مربـوط بـه برنامـه یارانه تشـکیل می دهـد به پایـان خواهد 
رسید، مشروط  بر اینکه حداقل دو ماه بین این اطالعیه و جلسه عادی کمیته فاصله باشد. در صورت 
یـه بررسـی موصـوف در ایـن بنـد همچنیـن ناظر بر تغییرات اساسـی در برنامه اعالم شـده  درخواسـت، رو

ز درمی آید خواهد بود.  که هر سـاله به رو مذکور در بند 3 
کمیته از اتخاذ  کمیته به شرح مذکور در بند 4 یا خودداری  5. 8. به مجرد درخواست یک عضو، تصمیم 
ر  ری الزام آو چنین تصمیمی و همین طور هریک از موارد نقض شرایط مقرر در برنامه اعالم شده، به داو

که هیچ چیز در این مقرره مربوط به اطالعیه، الزامی در مورد ارائه اطالعات محرمانه، از جمله اطالعات تجاری  34. تأیید می شود 
محرمانه، به وجود نمی آورد. 
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ز پـس از ارجـاع موضـوع، نتیجه گیری هـای خـود را اعـالم  ری ظـرف 120 رو احالـه خواهـد شـد. رکـن داو
ری هایی خواهد  گـر به گونـه دیگـری مقرر نشـده باشـد، تفاهم نامه حـل اختالف ناظر بـر داو خواهـد کـرد. ا

بـود که بـه موجب این بند انجام می گیرند. 

ماده 9
مشورت ها و راه های مجاز جبران

کـه برنامـه مزبـور بـا  یـان اجـرای برنامـه مذکـور در بنـد 2 مـاده 8، قطـع نظـر از ایـن واقعیـت  گـر در جر 1. 9. ا
که این برنامه اثرات  معیارهای مقرر در این بند سازگاری دارد یا ندارد، یک عضو به دالیلی معتقد باشد 
رد که جبران آن دشـوار باشد،  سـوء و جدی بر صنعت داخلیش داشـته و ممکن اسـت خسـارتی به بار آو

رد.  کننده یارانه مشـورت به عمل آو که با عضو پرداخت کننده یا حفظ  می تواند درخواسـت نماید 
2. 9. بـه مجـرد درخواسـت مشـورت طبـق بنـد 1، عضـوی که برنامه یارانه مورد بحـث را اعالم یا حفظ کرده 
است، در سریع ترین وقت ممکن چنین مشورت هایی را آغاز خواهد کرد. هدف این مشورت ها روشن 

سـاختن واقعیات مربوط به وضعیت و دسـتیابی به راه حلی متقاباًل قابل قبول خواهد بود.
ز پس از درخواست مشورت طبق بند2، راه حل متقاباًل قابل قبولی در این مشورت ها  گر ظرف 60 رو 3. 9. ا

کمیته ارجاع نماید.  یافت نشـود، عضو متقاضی این مشـورت ها می تواند موضوع را به 
کمیتـه واقعیـات موجـود و مـدارک مربـوط  کمیتـه ارجـاع داده می شـود،  کـه موضـوع بـه  4. 9. در مـواردی 
گـر کمیتـه وجـود چنیـن اثراتـی را احـراز کنـد،  کـرد. ا بـه اثـرات اشاره شـده در بنـد 1 را فـورًا بررسـی خواهـد 
کـه ایـن  کنـد  بـور را به گونـه ای تعدیـل  کـه یارانـه می پـردازد توصیـه نمایـد، برنامـه مز می توانـد بـه عضـوی 
ز پـس از ارجـاع موضـوع طبـق بنـد 3، نتیجه گیری هـای  گردنـد. کمیتـه ظـرف 120 رو اثـرات سـوء مرتفـع 
کـه ایـن توصیـه ظـرف شـش مـاه پیگیـری نشـود، کمیتـه بـه عضو  کـرد. درصورتـی  خـود را اعـالم خواهـد 
که اقدامات متقابل مقتضی را متناسب با میزان ماهیت اثرات سوء احراز  متقاضی اجازه خواهد داد 

شـده، اتخاذ کند. 
قسمت5: اقدامات جبرانی

ماده 10
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گات 1994 135 اجرای ماده 6 
36 در 

کـه اعمـال حقـوق جبرانـی2 رد تـا اطمینـان حاصـل شـود  اعضـا همـه اقدامـات الزم را به عمـل خواهنـد آو
کـه وارد قلمـروی عضـوی دیگـر می شـود، مطابـق مقـررات مـاده 6  مـورد هـر محصولـی از قلمـروی یـک عضـو 
گات 1994 و شـرایط موافقت نامـه حاضـر می باشـد. حقـوق جبرانـی تنهـا ممکن اسـت متعاقـب تحقیقاتی 

گردد.  37 و انجام می شـود، وضع 
رزی آغاز3 کشـاو که به موجب مقررات این موافقت نامه و موافقت نامه 

ماده 11
تشریفات آغاز و تحقیق بعدی

1. 11. جـز در مـوارد مقـرر در بنـد 6، تحقیـق بـرای احـراز وجـود، میزان و اثـر یارانه ادعایی به مجرد درخواسـت 
کتبی صنعتی داخلی یا از جانب آن، آغاز خواهد شـد.

کافـی در مـورد وجـود )الـف( یارانـه و  2. 11. درخواسـت به عمـل آمـده در چارچـوب بنـد 1، شـامل مـدارک 
کـه در موافقت نامـه  گات 1994 به نحـوی  در صـورت امـکان میـزان آن، )ب( لطمـه بـه مفهـوم مـاده 6 
ـی میـان واردات مشـمول یارانـه و لطمـه ادعایـی خواهـد بـود. صـرف 

ّ
حاضـر تفسـیر شـده و )ج( رابطـه عل

یی به شـرایط این بند کافی دانسـت.  ادعـا، بـدون اثبـات آن بـا مـدارک مربـوط را نمی تـوان برای پاسـخگو
یر در اختیار متقاضی قرار دارد: که منطقًا در موارد ز درخواسـت شـامل چنان اطالعاتی خواهد بود 

کـه از  یـت متقاضـی و تشـریح میـزان و ارزش تولیـد داخلـی محصـول مشـابه توسـط وی. در مـواردی  )1(هو
که از جانب  کتبی به عمل آمده باشـد، در درخواسـت باید صنعتی  جانب صنعت داخلی درخواسـت 
آن درخواست به عمل آمده طی فهرستی متشکل از همه تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول 
گردد و حتی االمکان میزان و  مشابه )یا اتحادیه های تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه(، مشخص 

گیرند. البته، در مورد اثرات یارانه ای خاص  35. مقررات قسمت های 2 یا 3 می توانند به موازات مقررات قسمت 5 مورد استناد قرار 
کشور واردکننده عضو تنها یک شکل از جبران )حقوق جبرانی در صورت تحقق مقررات قسمت 5، یا اقدام متقابل  بر بازار داخلی 
که طبق مقررات قسمت 4 غیرقابل تعقیب تلقی می شوند، نمی توان  طبق مواد 4 یا 7( وجود خواهد داشت. در خصو ص اقداماتی 
به مقررات قسمت های 3 و 5 توسل جست. البته به منظور احراز اینکه اقدامات مذکور در شق )الف( از بند 1 ماده 8، در مفهوم 
که متعاقب  ماده 2 خاص هستند یا نه، می توان اقدامات یاد شده را مورد بررسی قرارداد. به عالوه در مورد یارانه مذکور در بند 2 ماده 8 
گر معلوم  کرد، اما ا گردیده که طبق بند 3 ماده 8 اطالع داده شده است، می توان به مقررات قسمت های 3 یا 5 استناد  برنامه ای اعطا 
که چنین یارانه ای یا استانداردهای مقرر در بند 2 ماده 8 انطباق دارد، با آن به مثابه یارانه ای غیرقابل تعقیب رفتار خواهد شد. شود 

که به طور مستقیم  که به منظور جبران هرگونه یارانه ای  36. بدیهی است اصطالح »حقوق جبرانی« به معنای حقوق خاصی است 
گات 1994 اعطا شود، تعلق می گیرد.  برای ساخت، تولید یا صدور هر محصولی به نحو مقرر در بند 3 ماده 6 

که از این پس مورد استفاده قرار می گیرد، به معنای اقدامی به منظور رسیدگی است که یک عضو از طریق آن، تحقیق  37. واژه »آغاز« 
به نحو مقرر در ماده 11 را رسمًا آغاز می کند.
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ارزش تولید داخلی محصول مشـابه مذکور توسـط چنین تولیدکنندگانی تشـریح شـود؛
کشورهای  کشور یا  که ادعا می شود برای آن یارانه پرداخت شده، اسامی  کامل محصولی  )2( مشخصات 
یت هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده  مبدأ یا صادرکننده مورد بحث، هو

و فهرسـتی متشـکل از اشـخاص شناخته شـده و واردکننده محصول مورد بحث؛
)3( مدارکـی در خصـوص وجـود، میزان و ماهیت یارانه مورد بحث؛

یارانه  )4( مدارکـی کـه نشـان دهـد لطمـه ادعایـی بـه صنعـت داخلی ناشـی از واردات مشـمول یارانه و بـر اثر 
کـه ادعـا می شـود بـرای آن یارانـه  می باشـد. ایـن مـدارک اطالعاتـی در مـورد سـیر فزاینـده حجـم وارداتـی 
پرداخت شـده، اثـر ایـن واردات بـر قیمت هـای محصـول مشـابه در بـازار داخلـی و اثـر بعـدی واردات بـر 
کـه عوامـل و شـاخص های مربـوط بـه وضعیـت صنعـت داخلـی ماننـد مـوارد  صنعـت داخلـی ــــ آنگونـه 

فهرست شـده در بندهای 2 و 4 ماده 15، نشـان می دهند ــــ را شـامل می شـود. 
3. 11. مقامـات دقـت و کفایـت مـدارک ارائـه در درخواسـت بـرای احـراز اینکـه آیـا مـدارک مزبور بـرای توجیه 

آغـاز تحقیـق کفایت می کند یا نمی کند را بررسـی خواهند کرد. 
4. 11. تحقیق در صورتی طبق بند 1 آغاز خواهد شد که مقامات بر پایه بررسی میزان حمایت از/ یا مخالفت 
38 توسـط تولیدکننـدگان داخلـی محصـول مشـابه، احـراز کنند که درخواسـت 

بـا درخواسـت به عمـل آمـده1
39 درخواست در صورتی »توسط یا از جانب 

مزبور توسط یا از جانب صنعت داخلی صورت گرفته است.2
صنعـت داخلـی« خواهـد بـود کـه مـورد حمایـت آن دسـته از تولیدکننـدگان داخلـی قـرار گیـرد کـه مجموع 
کـه  کل تولیـد محصـول مشـابه تولیـدی در آن بخـش از صنعـت داخلـی  تولیـد آن هـا بیـش از 50 درصـد 
حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته است، تشکیل دهد. در هر حال، اگر تولیدکنندگانی 
کـه صراحتـًا از درخواسـت به عمـل آمـده حمایـت می کننـد کمتـر از 25 درصـد کل تولیـد محصـول مشـابه 

تولیدی در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ گونه تحقیقی آغاز نخواهد شد.
کـردن درخواسـت آغـاز  گـر تصمیمـی در مـورد آغـاز تحقیـق اتخـاذ نشـده باشـد، مقامـات از علنـی  5. 11. ا

ید. رز تحقیـق خودداری خواهند و
کتبی  یافت درخواسـت  که بدون در گر در اوضاع و احوال خاصی مقامات ذی ربط تصمیم بگیرند  6. 11. ا
یـک صنعـت داخلـی یـا از جانـب آن برای آغاز تحقیق، چنین تحقیقی را آغاز کنند، در صورتی دسـت 

یادی تولیدکننده را شامل می شوند، مقامات می توانند با استفاده از تکنیک های  که استثنائًا تعداد ز کنده ای  38. در مورد صنایع پرا
کنند.  گیری از نظر آماری معتبر، وجود تأیید و مخالفت را احراز  نمونه 

ی برخی اعضا، کارکنان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه یا نمایندگان آن ها می توانند طبق  گاهی دارند که در قلمرو 39. اعضا آ
کنند یا از چنین درخواستی حمایت نمایند.  بند 1 درخواست تحقیق 
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ـی، به نحـو مقـرر در بنـد2، 
ّ
بـه اقـدام خواهنـد زد کـه مـدارک کافـی در مـورد وجـود یارانـه، لطمـه و رابطـه عل

جهت توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشـته باشـند. 
7. 11. مـدارک مربـوط بـه یارانـه و لطمـه، همزمـان )الـف( در تصمیـم مربـوط بـه آغـاز یـا عـدم آغـاز تحقیـق و 
یخی  کثر از اولین تار )ب( پس از آن در جریان تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق حدا

کـه اقدامـات موقتـی بـه موجب مقررات موافقت نامه حاضر می توانند اعمال گردند، آغاز می شـود.
8. 11. در مـواردی کـه محصـوالت مسـتقیمًا از کشـور مبـدأ وارد نمی گردنـد ولـی از طریـق یک کشـور واسـطه 
بـه عضـو واردکننـده صـادر می شـوند، مقـررات موافقت نامـه حاضـر به طـور کامـل قابل اعمـال خواهد بود 
و از لحـاظ ایـن موافقت نامـه چنیـن تلقـی خواهـد شـد کـه معامله یا معامالت میان کشـور مبدأ و کشـور 

گرفته اسـت. واردکننده عضو انجام 
9. 11. به محـض اینکـه مقامـات ذی ربـط قانـع شـوند کـه بـرای توجیـه اقـدام مـدارک کافی در مـورد پرداخت 
یارانـه یـا لطمـه وارده وجـود نـدارد، درخواسـت به عمل آمده طبـق بند 1 را رد کرده و تحقیق را فورًا متوقف 
کـه مبلـغ یارانـه در حـد قابل اغمـاض یـا حجـم واقعـی یـا بالقـوه واردات  خواهنـد سـاخت. در مـواردی 
مشـمول یارانـه یـا لطمـه وارده جزئـی باشـد، تحقیـق فـورًا متوقـف خواهـد شـد. از لحـاظ ایـن بنـد، مبلـغ 

کمتر از 1 درصد ارزش باشـد. که  یارانه در صورتی در حد قابل اغماض تلقی خواهد شـد 
10. 11. تحقیـق مانـع از انجـام تشـریفات ترخیص کاال از گمرک نخواهد بود.

کثر طی 18 ماه پس از آغاز به اتمام  11. 11. تحقیقات، جز در اوضاع و احوال خاص، ظرف یک سال و حدا
خواهد رسید. 

ماده 12
مدارک

1. 12. به اعضای ذی نفع و تمام طرف های ذی نفع در تحقیق مربوط به حقوق جبرانی در مورد اطالعاتی 
یادی داده خواهد شد تا تمام مدارکی را که در خصوص  که مقامات الزم دارند اطالع و به آن ها فرصت ز

تحقیـق مـورد بحث مرتبط تلقـی می کنند، کتبًا ارائه نمایند.
یافت کننـده پرسـش نامه های  1. 1. 12. بـه صادرکننـدگان، تولید کننـدگان خارجـی یـا اعضـای ذی نفـع در
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ز برای پاسخ مهلت داده خواهد شد1 مورد استفاده در تحقیق مربوط به حقوق جبرانی حداقل 30 رو

زه توجـه مقتضی مبذول خواهد شـد و چنانچه دالیل ]الزم[  بـه هـر درخواسـت بـرای تمدیـد مهلـت 30 رو
گرفت.  وجود داشـته باشـد در صورت امکان، این تمدید صورت خواهد 

کتبـًا  کـه عضـو ذی نفـع یـا طـرف ذی نفـع  2. 1. 12. بـا رعایـت الـزام بـه حفـظ اطالعـات محرمانـه، مدارکـی 
ارائـه کرده انـد، فـورًا در اختیـار دیگـر اعضـای ذی نفع یا طرف های ذی نفع شـرکت کننـده در تحقیق قرار 

گرفت. خواهند 
یافتـی طبـق بند 1  3. 1. 12. به محـض اینکـه تحقیـق آغـاز گـردد، مقامـات متـن کامـل درخواسـت کتبـی در
کرد و به مجرد  کشور صادرکننده ارائه خواهند  41 شناخته شده و به مقامات 

ماده 11 را به صادرکنندگان2
درخواسـت، آن را در اختیـار دیگـر طرف هـای ذی نفـع درگیـر قـرار خواهنـد داد. در مـورد حفظ اطالعات 

که در بند 4 مقرر شـد، توجه مقتضی مبذول خواهد شـد. محرمانه، آنگونه 
کـه در صـورت توجیـه امـر،  2. 12. اعضـای ذی نفـع و طرف هـای ذی نفـع همچنیـن از ایـن حـق برخوردارنـد 
اطالعاتـی را شـفاهًا ارائـه کننـد. در مـواردی کـه ایـن اطالعات شـفاهًا ارائه می شـود از اعضـای ذی نفع و 
رند. هرگونه  طرف هـای ذی نفـع سـپس درخواسـت خواهد شـد که این اظهـارات را به صورت کتبـی درآو
کتبی نزد  که به صورت  تصمیم مقامات تحقیق کننده تنها می تواند بر اطالعات و دالیلی مبتنی باشـد 
ایـن مقامـات بـوده و بـادر نظـر گرفتـن لـزوم اطالعـات محرمانـه، در اختیـار اعضای ذی نفـع و طرف های 

گرفته اند. ذی نفع سـهیم در تحقیق قرار 
3. 12. هـرگاه عملـی باشـد، مقامـات فرصت هایـی به موقـع بـه تمـام اعضـای ذی نفـع و طرف هـای ذی نفـع 
خواهنـد داد تـا تمـام اطالعـات مربوط به طرح مسائل شـان را کـه طبق بند 4 جنبه محرمانه ندارد و مورد 
کنند و براسـاس این اطالعات  اسـتفاده مقامات در تحقیق مربوط به حقوق جبرانی می باشـد، بررسـی 

پیشـنهادهایی را آماده سازند. 
4. 12. هرگونـه اطالعاتـی کـه ماهیتـًا محرمانـه باشـد )بـرای مثـال، بدین خاطـر کـه افشـای آن مزیـت رقابتـی 
مهمـی بـرای رقیـب محسـوب می شـود یـا می توانـد اثـر سـوء قابل توجهـی بـر شـخصی که ایـن اطالعات را 
عرضه کرده یا بر شـخصی که اطالعات مزبور را از وی کسـب کرده، داشـته باشـد( یا توسـط طرف های 
یـک تحقیـق به صورتـی محرمانـه ارائه شـده باشـد، بـه مجـرد ارائـه دالیل معتبـر، مقامات آن هـا را محرمانه 

پس  هفته  یک  بدین منظور  که  می شود  محاسبه  پرسش نامه  یافت  در یخ  تار از  صادرکنندگان  مهلت  کلی،  قاعده ای  به عنوان   .40
کشور  دیپلماتیک  نمایندگان  یا  مدعی علیه  شد:  خواهد  تلقی  شده  یافت  در پرسش نامه  زیر،  اشخاص  برای  آن  ارسال  یخ  تار از 

ی صادرکننده. گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی تجارت، نماینده رسمی قلمرو ی  صادرکننده عضو، یا در مورد قلمرو
کشور  به مقامات  باید  تنها  کامل درخواست  باشد، متن  یاد  ز به ویژه  تعداد صادرکنندگان درگیر،  که  مواردی  در  بدیهی است   .41

صادرکننده عضو یا اتحادیه تجاری مربوط تسلیم شود تا سپس آن ها نسخه هایی از آن را به صادرکنندگان ذی ربط ارائه نمایند. 
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کرد. چنین اطالعاتی بدون اجازه مخصوص طرف ارائه کننده، افشـا نخواهد شـد.421 تلقی خواهند 
1. 4. 12. مقامـات از اعضـا ذی نفـع یـا طرف هـای ذی نفـع ارائه کننـده اطالعـات محرمانه خواهند خواسـت 
کـه خالصه هایـی غیرمحرمانـه از آن هـا تهیه کنند. این خالصه ها به قدر کافی همراه با جزئیات خواهند 
که به صورت محرمانه تسلیم شده اند، داشت. در اوضاع  بود تا بتوان درک معقولی از ماهیت اطالعاتی 
و احوال استثنایی، این اعضا یا طرف ها می توانند متذکر شوند که چنین اطالعاتی قابل خالصه شدن 

گردد. کردن آن ها ارائه  نیستند و در این صورت باید شرحی در مورد دالیل عدم امکان خالصه 
یابنـد کـه درخواسـت بـرای حفـظ جنبـه محرمانـه ]اطالعات[ را نمی تـوان اجابت  گـر مقامـات در 2. 4. 12. ا
کـرد و چنانچـه عرضه کننـده اطالعـات مایـل نباشـد اطالعـات مزبـور را علنـی کنـد یا اجازه انتشـار آن را 
به صـورت کلـی یـا خالصـه بدهـد، مقامات می تواننـد از چنین اطالعاتی چشم پوشـی کنند، مگر اینکه 
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بتـوان از طریـق منابـع مقتضـی رضایت آن ها را جلب کرد که این اطالعات صحیح می باشـند.2

یـان تحقیـق بایـد در خصـوص دقـت  5. 12. بـه اسـتثنای اوضـاع و احـوال مقـرر در بنـد 7، مقامـات در جر
اطالعـات عرضه شـده توسـط اعضـای ذی نفـع یـا طرف هـای ذی نفـع کـه یافته های شـان بـر آن هـا مبنـی 

است، قانع شوند. 
12. مقامـات تحقیق کننـده در صـورت لـزوم می تواننـد تحقیقاتـی را در قلمـروی اعضـای دیگـر انجـام   .6
دهنـد، مشـروط  بر اینکـه در وقـت مناسـبی عضـو مـورد بحـث را مطلع سـازند و ایـن عضو نیـز مخالفتی با 
تحقیـق ننماینـد. به عـالوه، مقامـات تحقیق کننـده می تواننـد تحقیقاتـی را در محل هـای کار یک بنگاه 
کاری  انجـام دهنـد و بایگانی هـای آن را بررسـی نماینـد، مشـروط  بر اینکـه )الـف( بنـگاه مزبـور بـا چنیـن 
یه هـای مقرر  موافقـت کـرده باشـد و )ب( عضـو مـورد بحـث نیـز مطلـع شـده و مخالفتـی نکرده باشـد. رو
در ضمیمـه 6 ناظـر بـر تحقیـق در محل هـای کار بنگاه هـا خواهـد بـود. مقامـات بـا رعایت الـزام مربوط به 
حفـظ اطالعـات محرمانـه، نتایـج هرگونـه تحقیقاتـی را در اختیار بنگاهی که به آن مربوط می شـود، قرار 
خواهنـد داد یـا طبـق بنـد 8 آن هـا را بـرای چنیـن بنگاه هایـی افشـا خواهنـد کـرد. این مقامـات همچنین 

می تواننـد چنیـن نتایجـی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
7. 12. در مـواردی کـه یـک عضـو ذی نفـع یـا یـک طرف ذی نفع مانع دسترسـی به اطالعـات الزم ظرف مدتی 

که در قلمروی برخی اعضا افشای اطالعات محرمانه مستلزم رعایت ترتیبات حفاظتی دقیقًا تعیین شده ای  گاهی دارند  42. اعضا آ
است. 

نباید به صورت دلخواه رد شوند، اعضا  که درخواست های مربوط به حفظ جنبه محرمانه اطالعات  43. اعضا موافقت می کنند 
که مقام تحقیق کننده تنها می تواند در مورد اطالعات مربوط به رسیدگی، خواستار چشم پوشی از حفظ  همچنین موافقت می نمایند 

گردد.  جنبه محرمانه اطالعات 
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گـردد یـا به گونـه ای دیگـر این اطالعات را ظرف این مدت ارائه ننماید یا به نحو چشـمگیری مانع  معقـول 
تحقیق شود، می توان بر مبنای واقعیات موجود تصمیمات مقدماتی و نهایی را نفیًا یا اثباتًا اتخاذ کرد.
که مبنای  8. 12. قبل از اینکه تصمیمات نهایی اتخاذ شود، مقامات آن دسته از واقعیات تحت بررسی 
تصمیم در خصوص اعمال اقدامات قطعی را شـکل می دهند، به اطالع اعضای ذی نفع و طرف های 
ذی نفـع خواهنـد رسـاند، افشـای ]چنیـن واقعیاتـی [ بایـد بـا دادن وقت کافی به طرف هـا صورت گیرد تا 

آن هـا بتواننـد از منافع خود دفاع کنند.
9. 12. از لحاظ موافقت نامه حاضر، »طرف های ذی نفع« شـامل:

)1( یـک تولیدکننـده خارجـی یـا وارد کننـده یک محصول موضوع تحقیق با یک اتحادیه تجاری یا بازرگانی 
کثریت اعضای آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا واردکنندگان چنین محصولی هستند؛  که ا است 

و 
که  کشور وارد کننده عضو با یک اتحادیه تجاری و بازرگانی است  )2( یک تولیدکننده محصول مشابه در 

کشـور وارد کننده عضو تولید می کنند. کثریت اعضای آن، محصول مشـابه را در قلمروی  ا
ایـن فهرسـت مانـع اعضـا نخواهـد شـد کـه بـه طرف های داخلـی یا خارجی غیر از اشـخاص مذکـور در فوق 

گرفته شـوند. که به عنوان طرف های ذی نفع در نظر  اجازه دهند 
که محصول موضوع تحقیق عمومًا در سـطح خرده فروشـی به فروش می رسـد، مقامات  10. 12. در مواردی 
به استفاده کنندگان صنعتی این محصول و سازمان های نماینده و مصرف کننده فرصت خواهند داد 
کنند.  ی مربوط می شـود، ارائه 

ّ
که به تحقیق در خصوص پرداخت یارانه، لطمه و رابطه عل اطالعاتی را 

11. 12. مقامـات بـه مشـکالتی کـه طرف هـای ذی نفع خصوصًا شـرکت های کوچـک، در عرضه اطالعات 
درخواسـتی بـا آن هـا روبـه رو بوده انـد توجـه متقضی مبـذول خواهند داشـت و هرگونـه کمک های ممکن 

را عرضـه خواهند کرد. 
که مانع مقامات یک عضو از اقدام سـریع در خصوص  یه های مقرر در فوق آن نیسـت  12. 12. هدف از رو
آغـاز تحقیـق، اتخـاذ تصمیمـات مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اعمال اقدامات موقتی یا 

گردد. نهایـی طبق مقـررات مربوط در موافقت نامه حاضر 

ماده 13
مشورت ها

1. 13. حتی االمـکان در اسـرع وقـت پـس از قبـول درخواسـت طبـق مـاده 11 و در هرحـال قبـل از آغـاز هرگونـه 
تحقیـق، از اعضایـی کـه محصـوالت آن هـا موضـوع چنیـن تحقیقـی می باشـد، بـرای مشـورت بـه منظـور 
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روشن ساختن وضعیت درباره مسائل مذکور در بند 2 ماده 11 و دستیابی به راه حلی متقاباًل مورد قبول 
دعـوت به عمل خواهد آمد.

که محصوالت آن ها موضوع تحقیق می باشـد، فرصتی  ره تحقیق به اعضایی  2. 13. به عالوه، در طول دو
معقـول اعطـا خواهـد شـد کـه بـه منظـور روشـن سـاختن وضعیـت واقعی و دسـتیابی بـه راه حلـی متقاباًل 

 .44
مورد قبول به مشـورت ها ادامه دهند1

3. 13. بدون خدشـه به تعهد اعطای فرصت معقول برای مشـورت، هدف مقررات حاضر درباره مشـورت 
کـه مانـع مقامـات یـک عضـو از اقـدام سـریع در خصـوص آغـاز تحقیـق، اتخـاذ تصمیمـات  آن نیسـت 
مقدماتـی یـا نهایـی، اعـم از مثبـت یـا منفـی، یـا اعمـال اقدامـات موقتـی یـا نهایـی طبـق مقـررات ایـن 

گردد.  موافقت نامه 
کـه قصـد دارد تحقیقـی را آغـاز نمایـد یـا مشـغول انجـام چنیـن تحقیقـی اسـت، بـه مجـرد  4. 13. عضـوی 
اجـازه  می باشـد،  تحقیقـی  چنیـن  موضـوع  آن هـا  محصـوالت  کـه  اعضایـی  یـا  عضـو  بـه  درخواسـت، 
دسترسـی بـه مـدارک غیرمحرمانـه، از جملـه خالصـه غیرمحرمانـه از اطالعـات محرمانه ای کـه در آغاز و 

گرفته اسـت، را خواهد داد.  انجام تحقیق مورد اسـتفاده قرار 

ماده 14
کمک به دریافت کننده محاسبه مبلغ یارانه برحسب میزان 

از لحـاظ قسـمت5، هـر روش مـورد اسـتفاده مقـام تحقیق کننـده برای محاسـبه کمکی که طبـق بند 1 ماده 
یافت کننـده اعطـا می گـردد، در قوانیـن ملـی یـا مقررات اجرایـی عضو ذی ربط پیش بینی خواهد شـد  1 بـه در
کافی همراه خواهد بود. به عالوه، چنین  و اجرای این روش در مورد هر موضوع خاص شـفاف و با توضیح 

یر انطباق خواهد داشـت:  روشـی یا رهنمودهای ز
)الف( تدارک سرمایه توسط دولت به عنوان اعطای کمک محسوب نخواهد شد، مگر اینکه بتوان تصمیم 
یـه معمـول سـرمایه گذاری )از جملـه پیش بینـی خطـر سـرمایه گذاری  بـا رو بـرای سـرمایه گذاری را مغایـر 

کرد؛ اولیه( سـرمایه گذاران خصوصی در قلمروی آن عضو تلقی 
بنـگاه  کـه  مبلغـی  میـان  اینکـه  مگـر  شـد،  نخواهـد  محسـوب  کمـک  اعطـای  به عنـوان  دولتـی  وام  )ب( 

مثبتی، چه  برای مشورت، هیچ تصمیم  اعطای فرصت معقول  بدون  که  اهمیت است  به ویژه حایز  بند،  این  مقررات  44. طبق 
به صورت مقدماتی و چه به صورت نهایی اتخاذ نخواهد شد. چنین مشورت هایی می توانند مبنای اقدام طبق مقررات قسمت های 

گیرند.  2 و 3 و 10 قرار 
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گر  یافت کننـده وام از بابـت وام دولتـی  می پـردازد و مبلغـی کـه از بابـت وام تجاری قابل مقایسـه ای که ا در
بنـگاه مزبـور عمـاًل از بـازار اخـذ می کـرد بایـد می پرداخـت، تفاوتـی وجود داشـته باشـد، درچنین صورتی، 

کمـک] اعطایـی[، تفـاوت میان این دو مبلغ خواهد بود؛
)ج( تضمیـن وام توسـط دولـت به عنـوان اعطـای کمـک محسـوب نخواهـد شـد، مگـر اینکـه میـان مبلغـی 
مزبـور  بنـگاه  کـه  مبلغـی  و  دولـت می  پـردازد  وام تضمینـی  بابـت  از  یافت کننـده تضمیـن  در بنـگاه  کـه 
می بایسـت از بابـت وام تجـاری قابل مقایسـه ای در صـورت عـدم وجـود تضمیـن دولـت می پرداخـت، 
تفاوتـی وجودداشـته باشـد. درچنین صورتـی، کمـک ]اعطایـی[، تفـاوت میـان این دو مبلغ با احتسـاب 

تفـاوت در کارمزدهـای مربوط خواهد بود؛
)د( تدارک کاال یا خدمات یا خرید کاال توسط دولت، به عنوان اعطای کمک محسوب نخواهد شد، مگر 
اینکـه تـدارک مزبـور در مقابـل عوضـی کمتـر از میـزان کافـی صـورت گرفته باشـد یـا خرید مزبـور در مقابل 
کم بر بازار برای کاال یا خدمت  عضوی بیشتر از میزان کافی باشد. کفایت عوض، در رابطه با شرایط حا
کننده یا خریدار تعیین خواهد شد )از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس  مورد بحث در کشور تدارک 

بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سـایر شـرایط خرید یا فروش(.

ماده 15
45

تشخیص لطمه1
گات 1994، تشـخیص لطمـه بـر مـدارک مثبـت مبتنـی و مسـتلزم بررسـی عینـی  1. 15. از لحـاظ مـاده 6. 
 46

)الـف( حجـم واردات مشـمول یارانـه و اثـر واردات مشـمول یارانـه بـر قیمت هـای محصـوالت مشـابه2
تی خواهد بود. در بـازار داخلـی و )ب( اثـر بعـدی این واردات بر تولیدکنندگان داخلـی چنین محصوال

کـه آیـا در  کـرد  2. 15. در خصـوص حجـم واردات مشـمول یارانـه، مقامـات تحقیق کننـده بررسـی خواهنـد 
]حجـم[ واردات مشـمول یارانـه افزایـش قابل توجهـی به صـورت مطلـق یـا در رابطـه بـا تولیـد یـا مصـرف در 
کشـور واردکننـده عضـو بـه وجـود آمـده اسـت یـا نـه. در خصـوص اثـر واردات مشـمول یارانـه بـر قیمت هـا، 
که آیا قیمت فروش محصوالت مشـمول یارانه در مقایسـه با  کرد  مقامات تحقیق کننده بررسـی خواهند 

گر ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، در موافقت نامه حاضر اصطالح » لطمه« به معنای لطمه مهم به یک صنعت داخلی، خطر  45. ا
ایراد لطمه مهم به یک صنعت داخلی یا تأخیر مهم در تأسیس چنین صنعتی بوده و طبق مقررات این ماده تفسیر خواهد شد. 

که با محصول تحت بررسی  46. در سراسر موافقت نامه حاضر، اصطالح »محصول مشابه« به معنای محصولی تفسیر خواهد شد 
یکسان است یعنی از همه جهات با آن شباهت دارد، یا در صورت عدم وجود چنین محصولی، با محصول دیگری شباهت دارد که 

کاماًل مشابهی با محصول تحت بررسی است.  گرچه از همه جهات شبیه نیست اما دارای مشخصات 
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قیمـت محصـوالت مشـابه داخلـی کشـور واردکننـده عضـو به نحـو چشـمگیری پایین تـر بوده اسـت یا نه، 
و آیـا اثـر چنیـن وارداتـی به گونـه دیگـر تنـزل قابل توجه قیمت ها یـا جلوگیری از افزایش چشـمگیر قیمت ها 
بـوده اسـت کـه در شـرایط دیگـر، می توانسـت بـه وقـوع بپیونـدد. هیچ یـک از این عوامل یا تعـدادی از این 

عوامل لزومًا رهنمود قطعی را به دسـت نمی دهند.
3. 15. در مـواردی کـه واردات یـک محصـول از بیـش از یـک کشـور، همزمـان موضـوع تحقیقـات مربـوط بـه 
عـوارض جبرانـی قـرار گیـرد، مقامات تحقیق کننده تنها در صورتـی می توانند اثرات این واردات را یکجا 
کـه احـراز نماینـد )الـف( مبلـغ یارانـه برقـرار شـده در رابطـه بـا واردات از هـر کشـور بیـش از  کننـد  یابـی  ارز
حـد قابل اغمـاض به نحـو مقـرر در بنـد 9 مـاده 11 بـوده اسـت و حجـم واردات از هرکشـور در حـد جزئـی 
یابی یکجای اثرات واردات با توجه به شـرایط رقابت میان محصوالت وارداتی از  نمی باشـد، و )ب( ارز
یکسو و شرایط رقابت میان محصوالت وارداتی و محصوالت مشابه داخلی ازسوی دیگر منطقی است. 
یابی همه عوامل و شـاخص های اقتصادی  4. 15. بررسـی اثر واردات مشـمول یارانه بر صنعت داخلی، ارز
کـه بـر وضعیـت صنعـت تأثیـر داشـته اند، شـامل خواهـد شـد. عوامـل و شـاخص هایی چـون:  مربـوط را 
ری، بازگشـت سـرمایه  یا اسـتفاده از  کاهش بالفعل و بالقوه میزان تولید، فروش، سـهم بازار، سـود، بهره و
ظرفیت؛ عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی؛ اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی، 
رزی اینکه آیا وظیفه  کشاو اشتغال، دستمزد، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری، و در مورد 
سنگین تری برعهده برنامه های حمایتی دولت بوده است یا نه. این فهرست جامع نیست و هیچ یک 

از ایـن عوامـل یـا تعـدادی از این عوامل لزومًا نمی توانند رهنمود قطعی را به دسـت دهند. 
47 یارانـه سـبب ایـراد لطمـه در مفهـوم 

کـه واردات مشـمول یارانـه بـه واسـطه اثـرات1 کـرد  15. بایـد ثابـت   .5
ـی میـان واردات مشـمول یارانه و لطمـه به صنعت 

ّ
موافقت نامـه حاضـر شـده اسـت. اثبـات رابطـه ای عل

که نزد مقامات موجود می باشد، مبتنی خواهد بود. مقامات همچنین  داخلی، بر بررسی همه مدارکی 
کـه همزمـان بـه صنعـت داخلـی  هرگونـه عوامـل شناخته شـده دیگـری غیـر از واردات مشـمول یارانـه را 
رد ه انـد، بررسـی خواهنـد کـرد و لطمـات ناشـی از ایـن عوامـل دیگـر نباید به واردات مشـمول  لطمـه وارد آو
یر  که ممکن اسـت در این زمینه دخیل باشـند از جمله شـامل موارد ز یارانه نسـبت داده شـوند. عواملی 
می گردنـد: حجـم و قیمـت آن بخـش از واردات محصـول مـورد بحث که مشـمول یارانه نیسـت، کاهش 
یه های تجـاری محدود کننده تولیدکننـدگان داخلی و خارجی  تقاضـا یـا تغییـر در الگوهـای مصـرف، رو

ری صنعت داخلی. یـک و عملکرد صادراتی و بهره و و رقابـت میـان آن هـا، تحوالت تکنولوژ

که در بندهای 2 و 4 این ماده مقرر شده است.  47. آنگونه 
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مبنـای  بـر  را  مشـابه  محصـول  داخلـی  تولیـد  گانـه  جدا تشـخیص  موجـود  داده هـای  هنگامی کـه   .15  .6
معیارهایـی چـون فراینـد تولیـد، فـروش و نفـع تولیدکننـدگان امکان پذیر سـازد اثر واردات مشـمول یارانه، 
گانـه ایـن تولیـد  گـر تشـخیص جدا یابـی خواهـد شـد. ا در رابطـه بـا ایـن تولیـد داخلـی محصـول مشـابه ارز
از  دسـته  یـا  گـروه  کوچک تریـن  در  تولیـد  بررسـی  بـا  یارانـه  مشـمول  واردات  اثـرات  نباشـد،  امکان پذیـر 
رد،  کـه محصـول مشـابه را شـامل می شـود و در مـورد آن می تـوان اطالعـات الزم را فراهـم آو تـی  محصوال

یابی خواهد شد.  ارز
7. 15. تشـخیص خطر ایراد لطمه مهم صرفًا بر واقعیات و نه ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی خواهد 
گردد  که در آن یارانه سبب ایراد لطمه  رد  که ممکن است وضعیتی را پدید آو بود. تغییر اوضاع و احوال 
بایـد قریب الوقـوع بـوده و به وضـوح پیش بینی شده باشـد. در تشـخیص راجـع بـه خطـر ایـراد لطمـه مهـم، 

یر را در نظر گیرند: مقامـات تحقیق کننـده بایـد از جمله عوامل ز
)1( ماهیـت یارانـه یـا یارانه هـای مورد بحث و اثرات تجاری احتمالی آن؛

که نشان دهنده احتمال افزایش معتنابه  )2( نرخ قابل افزایش جریان واردات مشمول یارانه به بازار داخلی 
واردات باشد؛

)3( افزایـش مکفـی اسـتفاده از ظرفیـت  یـا افزایـش معتنابـه و قریب الوقـوع در ظرفیت صادرکننده که نشـان 
کشـور واردکننده عضو باشـد، با در نظر  دهنده احتمال افزایش معتنابه صادرات مشـمول یارانه به بازار 

گرفتن وجود سـایر بازارهای صادراتی برای جذب هرگونه صادرات اضافی؛
)4( آیـا واردات بـه قیمتـی وارد می شـود کـه دارای اثـرات کاهـش دهنـده یـا رکـودی قابل توجـه بـر قیمت های 

 تقاضا برای واردات بیشـتر را افزایش می دهد؛و 
ً
داخلی اسـت و احتماال

)5( موجـودی محصول موضوع تحقیق.
کل عوامل مورد  هیچ یک از این عوامل فی نفسه لزومًا نمی تواند رهنمود قطعی را به دست دهد، بلکه 
اقدام  گر  ا و  است  قریب الوقوع  یارانه  مشمول  صادرات  افزایش  که  شود  منجر  نتیجه  این  به  باید  بررسی 

حمایتی به عمل نیابد، لطمه مهمی وارد خواهد شد. 
کـه خطـر ایـراد لطمـه ناشـی از واردات مشـمول یارانـه وجـود دارد، درخواسـت اقدامـات  8. 15. در مـواردی 

گرفته خواهد شـد. یژ ه ای بررسـی و در خصوص آن تصمیم  جبرانی با دقت و

ماده 16
تعریف صنعت داخلی

1. 16. از لحـاظ موافقت نامـه حاضـر، اصطـالح »صنعـت داخلـی«، به جز در مواردی که در بند2 مقرر شـده 
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اسـت، یـا ارجـاع بـه تولید کننـدگان داخلـی محصـوالت مشـابه به عنـوان یـک کل یـا دسـته ای از آن ها که 
مجمـوع تولیـد محصوالت شـان سـهم عمـده ای از کل تولیـد داخلـی آن محصـوالت را تشـکیل می دهـد 
48 بـوده یـا خـود 

تعریـف خواهـد شـد، مگـر آنکـه تولیدکننـدگان یـا صادرکننـدگان یـا واردکننـدگان مرتبـط1
که ادعا می شود برای آن یارانه پرداخت شده یا محصولی مشابه از کشورهای دیگر  واردکننده محصولی 

که در این موارد »صنعت داخلی« می تواند با ارجاع به بقیه تولیدکنندگان تعریف شـود. باشـند 
2. 16. در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی ممکـن اسـت قلمـروی یـک عضـو را در ارتبـاط بـا تولیـد مـورد بحث به 
گانه تلقی  دو یـا چنـد بـازار رقابتـی تقسـیم کـرد و تولیدکنندگان فعـال در هر بازار را به عنوان صنعتـی جدا
نمـود، مشـروط  بر اینکـه )الـف( تولیدکننـدگان فعـال در چنین بازاری تمام یا تقریبـًا همه تولید محصول 
یادی توسط تولیدکنندگان  مورد بحث را در آن بازار به فروش رسانند و )ب( تقاضا در این بازار در حد ز
محصـول مـورد بحـث در سـایر نقـاط ایـن قلمـرو تـدارک نشـود. در چنیـن اوضـاع و احوالـی می تـوان وجود 
کل صنعـت داخلـی لطمـه ندیـده باشـد، مشـروط  بر  گـر سـهم عمـده ای از  لطمـه را تشـخیص داد حتـی ا
اینکـه تمرکـز واردات مشـمول یارانـه در ایـن بـازار منفک، وجود داشـته باشـد و به عالوه، واردات مشـمول 

رده باشـد. یارانـه بـه تولیدکننـدگان تمـام یا تقریبًا همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آو
3. 16. هنگامی کـه صنعـت داخلـی یـا ارجـاع بـه تولیدکننـدگان منطقـه ای معیـن، یعنـی بازاری از نـوع مذکور 
در بنـد 2 تعریـف شـده باشـد، عـوارض جبرانـی تنهـا بـه آن دسـته از محصـوالت مـورد بحـث تعلـق خواهد 
گرفت که جهت مصرف نهایی به این منطقه فرستاده شده اند، اگر قانون اساسی کشور وارد کننده عضو، 
وضع عوارض جبرانی بر چنین مبنایی را اجازه ندهد، این عضو تنها در صورتی می تواند عوارض جبرانی 
را بـدون هیچ گونـه محدودیتـی برقـرار کنـد کـه )الـف( بـه صادرکننـدگان فرصـت کافـی داده شـده باشـد تـا 
صـادرات بـا قیمت هـای یارانـه ای بـه منطقه مربـوط را متوقف کنند یا اینکه به گونـه ای دیگر طبق ماده 18 
تضمیـن بدهنـد و تضمینـات کافـی در ایـن خصـوص فـورًا سـپرده نشـده باشـد و )ب( چنیـن عوارضـی را 
نتوان تنها در مورد محصوالت تولیدکنندگان خاصی که منطقه مورد بحث را تدارک می کنند، وضع کرد.
4. 16. در مـواردی کـه دو یـا چنـد کشـور، طبـق مقـررات شـق)الف( از بنـد 8 مـاده 24 گات 1994 به چنان 

که )الف( یکی از آن ها  48. از لحاظ این بند، تولیدکنندگان تنها در صورتی مرتبط با صادرکنندگان یا واردکنندگان تلقی می شوند 
کنترل داشته باشد؛ یا )ب( هر دو به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شخص ثالثی  به طور مستقیم یا غیرمستقم بر دیگری 
کنند مشروط  بر اینکه موجباتی برای قبول یا مظنون  کنترل  باشند؛ یا )ج( با همدیگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم شخص ثالثی را 
با  تولیدکننده ذی ربط به طریقی متفاوت  که سبب می شود  اثر رابطه مزبور به گونه ای است  که  امر وجود داشته باشد  شدن به این 
که اولی  کنترل می کند  که یک شخص، دیگری را  کند. از لحاظ این بند، هنگامی می توان پذیرفت  تولیدکنندگان غیرمرتبط عمل 

کند.  که برای دومی ممنوعیت هایی به وجود آورد یا او را هدایت  قانونًا یا عماًل در موقعیتی باشد 
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سـطحی از ادغـام دسـت یابنـد کـه خصوصیـات بازار واحـد و متحدی را پیدا کنند، صنعت در سراسـر 
منطقـه موضـوع ادغـام بـه همان معنای صنعـت داخلی مذکور در بندهای 1 و 2 خواهد بود.

5. 16. مقـررات بنـد 6 مـاده 15 در مـورد این ماده قابل اعمال خواهد بود.

ماده 17
اقدامات موقتی )تأمینی(

1. 17. اقدامـات موقتـی را تنهـا در صورتـی می توان اعمال کرد که : 
)الـف( تحقیـق طبـق مقـررات مـاده 11 آغـاز و اطالعیـه ای عمومـی بدین منظـور منتشـر شـده باشـد و بـه 
کافی برای تسلیم اطالعات و اظهار نظر داده شده باشد؛ اعضای ذی نفع و طرف های ذی نفع فرصت 
که یارانه  وجود دارد و واردات مشـمول یارانه لطمه ای به  )ب( تشـخیص مقدماتی مثبتی داده شـده باشـد 

رده اسـت؛ و  یک صنعت داخلی وارد آو
که برای جلوگیری از ایراد لطمه در جریان تحقیق، چنین اقداماتی  )ج( مقامات ذی ربط تشخیص دهند 

الزم می باشد.
یـا  بـا سـپرده نقـدی  کـه  17. اقدامـات موقتـی می توانـد در قالـب وضـع عـوارض جبرانـی موقتـی باشـد   .2

که موقتًا محاسـبه شـده، تضمین می گردد. ضمانت نامه های معادل مبلغ یارانه 
ز پس از آغاز تحقیق اعمال نخواهد شـد. 3. 17. اقدامات موقتی زودتر از 60 رو

ز نخواهد کرد. 4. 17. اعمـال اقدامـات موقتـی حتی االمـکان بـرای مدت کوتاهـی بوده و از چهار ماه تجاو
5. 17. در اعمال اقدامات موقتی، از مقررات مربوط در ماده 19 تبعیت خواهد شـد.

ماده 18
تعهدات

49 اسـت جریان 
یر، ممکن1 یافـت تعهـدات داوطلبانـه رضایت بخـش بـه شـرح مذکـور در ز 1. 18. بـه مجـرد در

رسیدگی بدون اعمال اقدامات موقتی یا وضع عوارض جبرانی، به حالت تعلیق درآید یا متوقف گردد:
)الـف( حکومـت کشـور صادرکننـده عضـو یـا حـذف یـا تحدیـد یارانه یـا اتخاذ سـایر اقدامـات در خصوص 

آثـار آن موافقت کند؛ یا

که  که ادامه همزمان جریان رسیدگی و اجرای تعهدات را اجازه دهد مگر در مواردی  کلمه »ممکن« به گونه ای تفسیر نخواهد شد   .49
در بند 4 مقرر شده است. 
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کـه مقامـات تحقیق کننـده  کنـد در قیمت هایـش به گونـه ای تجدید نظـر نمایـد  )ب( صادرکننـده موافقـت 
یانبـار یارانه مرتفع شـده اسـت. افزایش قیمت در چارچوب این تعهـدات نباید بیش  قانـع شـوند کـه اثـر ز
از حـد الزم بـرای حـذف مبلـغ یارانـه باشـد. مطلـوب اسـت کـه افزایش قیمت کمتـر از مبلغ یارانه باشـد، 

کند.  کفایت  کردن لطمه به صنعت داخلی  مشـروط  بر اینکه چنین افزایشـی برای برطرف 
عضـو  واردکننـده  کشـور  مقامـات  کـه  شـد  خواهنـد  پذیرفتـه  یـا  درخواسـت  صورتـی  در  تعهـدات   .18  .2
تشـخیص مقدماتـی مثبتـی در مـورد پرداخـت یارانـه و لطمـه وارده بـر اثـر چنیـن یارانـه ای داده و در مـورد 

کرده باشـند. یافت تعهد از صادرکنندگان، موافقت کشـور صادرکننده عضو را کسـب  در
گـر مقامـات کشـور واردکننـده عضـو بپندارنـد کـه قبـول تعهـدات پیشـنهادی عملـی نیسـت، برای  3. 18. ا
یـاد باشـد بـه دالیل دیگـر، از جمله  مثـال چنانچـه تعـداد صادرکننـدگان بالفعـل یـا بالقـوه بیـش از انـدازه ز
دالیل مربوط به سیاست عمومی، الزامی وجود ندارد که تعهدات مزبور پذیرفته گردند. درچنین صورتی 
و چنانچـه عملـی باشـد مقامـات، دالیلـی را کـه آن هـا را وادار سـاخته قبـول تعهـد را نامناسـب بپندارند، 

بـه صادرکننـده ارائـه و تا جایی کـه امکان پذیر باشـد، بـه وی فرصت اظهار نظر در این باره را خواهند داد.
کـه  بـاره لطمـه انجـام خواهـد شـد  گیـرد، در صورتـی بـاز هـم تحقیـق در گـر تعهـدی مـورد قبـول قـرار  4. 18. ا
کشـور صادرکننـده عضـو تمایـل خـود را نسـبت بـه چنیـن اقدامـی نشـان دهـد یـا کشـور واردکننـده عضـو 
گر تشـخیص داده شـود که لطمه وارد نیامده اسـت  چنیـن تصمیمـی را اتخـاذ نمایـد. در چنیـن حالتـی ا
یادی  تعهـد خـود بـه خـود سـاقط خواهـد گردیـد، مگر در مواردی که احـراز عدم وجود خطر لطمـه تا حد ز
به خاطـر وجـود تعهـد باشـد. در چنیـن مـواردی مقامـات ذی ربـط می تواننـد بخواهنـد کـه ایـن تعهد برای 
مدتـی معقـول طبـق مقـررات موافقت نامـه حاضـر حفـظ شـود. در صورتی کـه تشـخیص داده شـود یارانـه 
پرداخت شـده و لطمه وارد آمده اسـت، تعهد طبق شـرایط مذکور در آن و مقررات موافقت نامه حاضر، 

همچنـان باقی خواهد ماند. 
کننـد، امـا  کشـور وارد کننـده عضـو می تواننـد تعهداتـی را در خصـوص قیمـت پیشـنهاد  5. 18. مقامـات 
کـه دولت هـا  کنـد. ایـن واقعیـت  هیـچ وارد کننـده ای مجبـور نخواهـد بـود از چنیـن تعهداتـی تبعیـت 
را نمی پذیرنـد  کاری  بـرای چنیـن  یـا دعـوت  را پیشـنهاد نمی کننـد  یـا صادرکننـدگان چنیـن تعهداتـی 
کـه در  رد. البتـه مقامـات مخیرنـد تشـخیص دهنـد  به هیچ وجـه نبایـد بـه بررسـی موضـوع خدشـه وارد آو

صورت ادامه واردات مشـمول یارانه، احتمال خطر لطمه بیشـتر وجود دارد. 
کـه تعهـد پیشـنهادی آن  6. 18. مقامـات کشـور وارد کننـده عضـو می تواننـد از هـر دولـت یـا صادرکننـده ای 
گاه یک بـار اطالعاتـی را در مـورد اجـرای چنیـن تعهـدی ارائـه  کـه هرچنـد  پذیرفته شـده اسـت بخواهنـد 
نمایـد و اجـازه وارسـی داده هـای مربـوط را بدهـد. در خصـوص نقـض تعهـد، مقامـات کشـور واردکننـده 
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عضـو می تواننـد بـا اسـتفاده از بهتریـن اطالعـات موجـود اقدامـات سـریعی را در چارچـوب موافقت نامـه 
حاضـر و منطبـق بـا مقـررات آن، کـه  ممکـن اسـت اعمـال فـوری اقدامـات موقتـی را شـامل شـود، اتخـاذ 
تـی تعلق  کننـد. در چنیـن مـواردی عوارضـی قطعـی ممکـن اسـت طبـق موافقت نامـه حاضـر به محصوال
ز قبل از اعمال اقدامات موقتی مزبور جهت مصرف وارد ]جریان بازار[ شده اند،  کثر 90 رو که حدا گیرد 
که قبل از نقض  یابی عطف به ماسـبق شـونده ای ناظر بر وارداتی نخواهد بود  که چنین ارز با این اسـتثنا 

تعهد وارد ]جریان بازار[ شـده اند.

ماده 19
وضع و وصول عوارض جبرانی

گـر بـه دنبـال تالش هایـی معقـول بـرای انجـام مشـورت، یـک عضـو در مـورد وجـود یارانـه و مبلـغ آن  1. 19. ا
تشـخیص قطعـی بدهـد و بـه واسـطه اثـرات ایـن یارانه، لطماتـی از ناحیه واردات مشـمول یارانه وارد آید، 
طبـق مقـررات ایـن مـاده می توانـد بـه وضـع عـوارض جبرانـی اقـدام کنـد، مگـر اینکـه ایـن یارانه یـا یارانه ها 

گرفته شوند. پس 
کـه چنانچـه در مـواردی همـه شـرایط بـرای عـوارض حقـوق جبرانـی وجـود  2. 19. تصمیـم در ایـن خصـوص 
کـه آیـا مبلـغ عوارض  داشـته باشـد، آیـا چنیـن عوارضـی وضـع بشـود یـا نشـود و تصمیـم در ایـن خصـوص 
جبرانـی کـه قـرار اسـت وضـع بشـود کل مبلـغ یارانـه یـا کمتـر از آن باشـد یـا نباشـد تصمیماتی هسـتند که 
اتخـاذ آن هـا برعهـده مقامـات کشـور واردکننـده عضو قرار دارد. مطلوب اسـت وضع عـوارض جبرانی در 
که این عوارض جبرانی  کل مبلغ یارانه باشد، به شرطی  کمتر از  قلمروی تمام اعضا غیر سخت گیرانه و 
یه هایی به  کمتـر از یارانـه، بـرای برطـرف کردن لطمه وارده به صنعت داخلی کفایت کند و همین طور رو
1  که 

وجـود آیـد کـه بـه مقامـات ذی ربـط اجـازه دهد بـه ادعا های آن دسـته از طرف های ذی نفـع داخلی50
گردد. وضع عوارض جبرانی بر منافع شـان اثر سـوء دارد، توجه مقتضی مبذول 

3. 19. هنگامی کـه عـوارض جبرانـی در مـورد محصولـی وضـع می شـود، ایـن عـوارض جبرانـی در هر مورد به 
مبلغـی مناسـب و به گونـه ای غیرتبعیضـی بـوده و بـه واردات ایـن محصول از تمام منابعی که تشـخیص 
داده شود برای آن یارانه پرداخته و سبب ایراد لطمه شده اند، تعلق خواهد گرفت، مگر در مورد واردات 
کرده یا تعهدات شـان به موجب موافقت نامه حاضر  که از یارانه های مورد بحث چشم پوشـی  از منابعی 

کنندگان محصول وارداتی موضوع  50. از لحاظ این بند، اصطالح » طرف های ذی نفع  داخلی« شامل مصرف کنندگان و استفاده 
تحقیق می شود. 
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که صادراتش مشـمول عوارض جبرانی قطعی بوده اما از  گرفته باشـد. هر صادرکننده ای  مورد قبول قرار 
او در مـورد دالیـل ]مربـوط[، غیـر از دالیـل رد همـکاری، واقعًا تحقیق به عمل نیامده باشـد، حق اسـتفاده 
از یـک تجدید نظـر سـریع را خواهـد داشـت تـا بدین وسـیله مقامـات تحقیق کننـده نـرخ عـوارض جبرانـی 

گانه ای را فورًا در مورد آن صادرکننده برقرار سـازند. جدا
4. 19. بـه محصـول وارداتـی هیچ گونـه عـوارض جبرانـی مـازاد بـر مبلـغ یارانـه ای کـه وجود آن تشـخیص داده 
گرفت. این عوارض برحسـب یارانه پرداختی برای هر واحد محصول صادراتی و  1 نخواهد 

شـده، تعلق51
مشـمول یارانه، محاسبه می گردد. 

ماده 20
عطف به ماسبق

1. 20. اقدامـات موقتـی و عـوارض جبرانـی تنهـا پـس از آنکه تصمیم متخذه طبق بند1 ماده 17 و بند 1 ماده 
تی  گذاشـته شـده باشـند در مورد محصوال 19، با رعایت اسـتثنائات مقرر در این ماده، به ترتیب به اجرا 

که وارد جریان مصرف شـده اند، اعمال خواهند شـد.
کـه در خصـوص لطمـه )و نـه خطـر ناشـی از آن یـا تأخیـر مهـم در تأسـیس یـک صنعـت(  2. 20. در مـواردی 
تشـخیص نهایـی داده شـود یـا در حالـت تشـخیص نهایـی وجـود خطـر لطمـه، هنگامی کـه اثـر واردات 
مشـمول یارانـه در صـورت عـدم اتخـاذ اقدامـات موقتـی بتوانند به تشـخیص لطمه منجر شـود، عوارض 
کـه اقدامـات موقتـی، در صـورت وجـود، مجـری بوده انـد، به گونـه ای  جبرانـی ممکـن اسـت بـرای مدتـی 

گیرد. عطف به ماسـبق شونده تعلق 
گر عوارض جبرانی قطعی بیش از مبلغ تضمین شده از طریق سپرده نقدی یا ضمانت نامه باشد،   3. 20. ا
این تفاوت وصول نخواهد شد. چنانچه این عوارض قطعی کمتر از مبلغ تضمین شده از طریق سپرده 

نقدی یا ضمانت نامه باشـد، مبلغ مازاد مسـترد یا ضمانت نامه سـریعًا آزاد خواهد شـد.
4. 20. جـز در مـوارد مقـرر در بنـد 2، هـرگاه وجـود خطـر لطمـه یـا تأخیـر مهـم، تشـخیص داده شـود  )امـا هنـوز 
یـخ احـراز خطـر لطمه یـا تأخیر  لطمـه ای وارد نیامـده باشـد( می تـوان عـوارض جبرانـی قطعـی را تنهـا از تار
یافتـی طـی مـدت اجـرای اقدامـات موقتـی را مسـترد و  کـرد و بایـد هرگونـه سـپرده نقـدی در مهـم اعمـال 

کرد. هرگونه ضمانت نامه را سـریعًا آزاد 

51. همان گونه که در موافقت نامه حاضر به کار رفته »تعلق« به معنای تقویم یا وصول قطعی یا نهایی حقوق یا مالیات به صورت قانونی 
می باشد. 
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یافتی طی مدت اجرای اقدامات  5. 20. هنگامی که تشخیص نهایی منفی باشد، هرگونه سپرده نقدی در
موقتی مسـترد و هرگونه ضمانت نامه سـریعًا آزاد خواهد شـد. 

کـه  یابنـد  گـر مقامـات در مـورد محصـول مشـمول یارانـه مـورد بحـث در 6. 20. در اوضـاع و احـوال حسـاس ا
کـه چنیـن یارانـه ای به گونـه ای مغایـر بـا مقـررات  در نتیجـه واردات انبـوه یـک محصـول برخـوردار از یارانـه 
گات 1994 و موافقت نامـه حاضـر بـه آن پرداخـت یـا اعطـا می شـده، لطمـه ای در مدتـی نسـبتًا کوتاه وارد 
گـر بـه منظـور جلوگیـری از تکـرار چنیـن لطمـه ای الزم به نظـر رسـد که  آمـده کـه جبـران آن دشـوار اسـت و ا
عوارض جبرانی در مورد این واردات به گونه ای عطف به ماسبق شونده محاسبه شود، می توان عوارض 
یـخ اعمـال اقدامـات موقتـی، جهـت  ز زودتـر از تار کثـر 90 رو کـه حدا جبرانـی قطعـی را در مـورد وارداتـی 

کرد.  مصرف وارد ]بازار[ شـده اند وضع 

ماده 21
مدت عوارض جبرانی و تعهدات و تجدید نظر در آن ها

که برای مقابله با یارانه موجد  1. 21. عوارض جبرانی تنها تا آن زمان و تا آن حد به اجرا گذاشته خواهد شد 
رت داشـته باشد. لطمه ضرو

2. 21. مقامـات در صـورت داشـتن اختیـار، لـزوم ادامه اعمـال این عوارض را به ابتکار خود مورد تجدید نظر 
رد و اطالعـات مثبتـی را دال بـر  گـر هـر طـرف ذی نفـع چنیـن درخواسـتی به عمـل آو قـرار خواهنـد داد یـا ا
لـزوم ایـن تجدید نظـر ارائـه نمایـد، چنیـن کاری صورت خواهد گرفت، مشـروط  بر اینکه مـدت معقولی از 
اعمـال عـوارض جبرانـی قطعی سـپری شـده باشـد. طرف های ذی نفع از این حق برخـوردار خواهند بود 
که بررسـی نماید آیا ادامه اعمال عوارض ]جبرانی[ برای مقابله با یارانه  کنند  که از مقامات درخواسـت 
الزم اسـت یـا نـه و همین طـور آیـا در صـورت لغـو یـا تغییـر عـوارض مزبـور احتمال ادامـه یا تکـرار لطمه و یا 
گـر در نتیجـه تجدید نظـر مقرر در ایـن بند،  مقامات تشـخیص دهند که عوارض  هـر دو وجـود دارد یـا نـه. ا

جبرانی دیگر مجاز نیسـت عوارض مزبور فورًا لغو خواهد شـد.
کثـر پنـج سـال پـس از وضـع  3. 21. علی رغـم مقـررات بندهـای 1 و 2، هرگونـه عـوارض جبرانـی قطعـی حدا
آن ) یـا پـس از آخریـن تجدید نظـر طبـق بنـد 2 چنانچـه تجدید نظـر مزبـور پرداخـت یارانـه و ایـراد لطمـه را 
باهـم شـامل شـود، یـا پـس از آخریـن تجدید نظـر طبـق بنـد حاضـر( لغـو خواهـد شـد، مگـر اینکـه مقامات 
یـخ بـه ابتـکار خـود یـا براسـاس یک درخواسـت به نحـو مقتضی مدلل  در تجدید نظـری کـه قبـل از ایـن تار
یخ مزبور، آغاز کرده اند تشخیص دهند که  صنعت داخلی یا از جانب آن ظرف مدتی معقول قبل از تار
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 52
انقضـای مـدت عـوارض جبرانـی احتمـال دارد بـه ادامه یا تکرار پرداخت یارانه و ایراد لطمه منجر شـود1

این عوارض تا مشـخص شـدن نتیجه چنین تجدید نظری می تواند به قوت خود باقی بماند.
یـه در مـورد هر تجدید نظری که طبق این ماده به عمل آید،  4. 21. مقـررات مـاده 12 در خصـوص مـدرک و رو
قابل اجرا خواهد بود. چنین تجدید نظری به سرعت انجام خواهد شد و به طور معمول ظرف 12ماه پس 

از آغـاز تجدید نظـر خاتمه خواهد یافت.
5. 21. مقررات این ماده یا تغییرات الزم در مورد تعهدات پذیرفته شده به موجب ماده 18 قابل اجرا خواهد بود. 

ماده 22
اطالعیه عمومی و توضیح درباره موارد تشخیص

کافـی بـرای توجیـه آغـاز تحقیـق طبـق مـاده 11وجـود دارد،  1. 22. هنگامی کـه مقامـات قانـع شـوند مـدرک 
مراتـب بـه عضـو یـا اعضایـی که محصوالت شـان موضـوع چنین تحقیقی می باشـد و همین طور به سـایر 
طرف هـای ذی نفـع کـه بـر مقامـات تحقیق کننده معلوم شـوده نفعی در آن دارند اطالع داده خواهد شـد 

و اطالعیـه ای عمومـی در این خصوص صادر خواهد گردید.
یر خواهد بود یا  کافی در خصوص موارد ز 2. 22. اطالعیه  عمومی مربوط به آغاز تحقیق شـامل اطالعات 

53 در دسـترس قرار خواهد داد:
گانه2 به گونـه ای دیگـر چنیـن اطالعاتی را از طریق گزارش جدا

)1( نام کشـور یا کشـورهای صادرکننده و محصول مورد نظر؛
یـخ آغاز تحقیق؛ )2( تار

)3( توضیحـی در مـورد عملکـرد یـا عملکردهای یارانه ای که قرار اسـت مورد تحقیق قرار گیرد؛
که ادعای لطمه بر آن ها اسـتوار اسـت؛ )4( خالصه ای در مورد عواملی 

که ادعانامه های اعضای ذی نفع و طرف های ذی نفع  باید به آنجا فرسـتاده شـود؛ و  )5( نشـانه ای 
)6( مهلت مجاز برای اعضای ذی نفع و طرف های ذی نفع جهت دادن اطالع راجع به نقطه نظر های خود. 
3. 22. در مـورد هرگونـه تشـخیص مقدماتـی یـا نهایـی، اعـم از مثبت یا منفی، هرگونـه تصمیمی برای قبول 
تعهـدی بـه موجـب مـاده 18 و فسـخ آن و لغـو عـوارض جبرانـی قطعی، اطالعیـه  ای عمومی داده خواهد 
شد. در هریک از این اطالعیه ها راجع به یافته ها و نتایج حاصله در مورد همه امور موضوعی و حکمی 

دایر  یابی  ارز در جدیدترین  یافته  یابی شود، وجود یک  ارز به ماسبق شونده  مبنایی عطف  بر  مبلغ حقوق جبرانی  52. هنگامی که 
گیرد، فی نفسه مقامات را ملزم به لغو حقوق قطعی نمی سازد.  براینکه نباید هیچ گونه حقوقی تعلق 

ارائه می کنند،  گانه ای  گزارش جدا در  را  ماده  این  مقررات  در  توضیحات پیش بینی شده  و  که مقامات اطالعات  مواردی  در   .53
گیرد.  گانه به سهولت در دسترس عموم قرار  گزارش جدا که این  کرد  تضمین خواهند 
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کـه از نظـر مقامـات تحقیق کننـده مهـم تلقـی شـده اند، توضیـح کافی داده خواهد شـد یـا به گونه ای دیگر 
گزارش ها  گرفت. این اطالعیه ها و  گانه در دسترس قرار خواهد  گزارشی جدا چنین توضیحی از طریق 
به عضو یا اعضایی که محصوالت شان موضوع چنین تشخیص یا تعهدی هستند و به سایر طرف های 

که معلوم شـده نفعی در  آن دارند، ارائه خواهند شـد. ذی نفع 
مـورد تشـخیص  در  کافـی  توضیحـات  اقدامـات موقتـی،  اعمـال  بـه  مربـوط  22. در اطالعیـه عمومـی   .4
مقدماتـی راجـع بـه وجـود یارانـه و لطمـه ذکـر خواهـد شـد یـا به گونـه ای دیگـر چنیـن توضیحـی از طریـق 
گانـه در دسـترس قـرار خواهـد گرفـت و در آن بـه امور موضوعی و حکمی اشـاره خواهد شـد  گزارشـی جدا
گـزارش ضمـن توجـه مقتضـی بـه الـزام  گردیده انـد. ایـن اطالعیـه یـا  ل ها منجـر  کـه بـه قبـول یـا رد اسـتدال

یر خواهد بود: مربوط به حفظ اطالعات محرمانه شـامل موارد ز
)1( اسـامی عرضه کنندگان و در صورت عدم امکان تهیه آن ها، اسـامی کشـورهای عرضه کننده درگیر؛

)2( توضیحـی راجـع بـه محصول که بـرای مقاصد گمرکی کفایت کند؛
گردیده اسـت؛ که براسـاس آن وجود یارانه احراز  )3( مبلغ یارانه اثبات شـده و مبنایی 

که در ماده 15 مقرر شـده اسـت؛ )4( مالحظات مربوط به تشـخیص لطمه آنگونه 
که به این تشـخیص منجر شـده اند.  )5( دالیل اصلی 

کـه متضمـن وضـع یـک عـوارض قطعـی یـا قبـول یـک تعهـد باشـد،  5. 22. در صـورت تشـخیص مثبـت 
کلیـه اطالعـات مربـوط بـه امـور موضوعـی و  اطالعیـه عمومـی مربـوط بـه ختـم یـا تعلیـق تحقیـق شـامل 
که به اتخاذ اقدامات نهایی یا قبول تعهد منجر شده اند، خواهد بود یا به گونه ای دیگر  حکمی و دالیلی 
گانه ای در دسترس قرار خواهد داد. در این میان به الزام مربوط  گزارش جدا چنین اطالعاتی را از طریق 
یژه شـامل  گـزارش به و بـه حفـظ اطالعـات محرمانـه توجـه مقتضـی مبـذول خواهـد شـد. ایـن اطالعیه یا 
ل ها یـا ادعاهـای مربـوط بـه اعضـای  اطالعـات مذکـور در بنـد 4 و همین طـور دالیـل قبـول یـا رد اسـتدال

ذی نفـع و صادرکننـدگان و واردکنندگان خواهد بود.
6. 22. اطالعیه عمومی مربوط به ختم یا تعلیق تحقیق متعاقب قبول تعهد طبق ماده 18، شامل بخش 
گانه در  گزارشـی جدا غیرمحرمانه تعهد پذیرفته شـده خواهد بود یا به گونه ای دیگر این بخش را از طریق 

دسـترس قرار خواهد داد.
که طبق ماده 21 به عمل  7. 22. مقررات این ماده، با تغییرات الزم، در مورد آغاز و خاتمه تجدید نظر هایی 
می آیـد و همین طـور در مـورد تصمیمـات متخـذه طبـق مـاده 20 جهـت اعمـال عـوارض جبرانـی به طـور 

عطف به ماسـبق شـونده، قابل اجرا خواهد بود. 
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ماده 23
تجدید نظر قضایی

کم  هـر عضـو کـه قوانیـن داخلیـش دارای مقرراتـی راجـع بـه اقدامـات مربـوط بـه عـوارض جبرانـی باشـد، محا
ری یـا اداری ای را ضمنـًا بـه منظـور تجدید نظر سـریع در اقدامـات اداری مربوط به  یه هـای قضایـی، داو یـا رو
رد.  تشـخیص های نهایـی و تجدیدنظـر در تشـخیص های به عمـل آمـده به مفهوم ماده21 بـه وجود خواهدآو
یه ها، مستقل از مقامات مسئول تشخیص یا تجدیدنظر مورد بحث بوده و امکان استفاده  کم یا رو این محا
که در رسـیدگی اداری مشـارکت داشـته و مسـتقیمًا  از این فرصت تجدیدنظر را به تمام طرف های ذی نفع 

و فـردًا تحت تأثیـر اقـدام اداری قرار گرفته اند، خواهند داد. 

قسمت 6: نهادها

ماده 24
کمیته یارانه ها و اقدامات جبرانی و ارکان فرعی

کمیتـه یارانه هـا و اقدامـات جبرانـی مرکـب از نماینـدگان هریـک از دولت هـای عضـو  1. 24. بدین وسـیله 
کرده و حداقل دوبار در سال و یا به طریقی دیگر  کمیته رئیس خود را انتخاب  تشکیل خواهد شد. این 
کـه در مقـررات مربـوط در موافقت نامـه حاضـر در نظر گرفته شـده، به درخواسـت هریک از اعضا تشـکیل 
جلسـه خواهـد داد. کمیتـه مزبـور مسـئولیت های محولـه بـه موجـب موافقت نامه حاضر یا توسـط اعضا 
را انجـام و بـه اعضـا فرصـت مشـورت راجـع بـه هـر موضـوع مربـوط بـه اجـرای ایـن موافقت نامـه یا پیشـبرد 
کرد. کمیته عمل خواهد  اهداف آن را خواهد داد. دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به عنوان دبیرخانه 

2. 24. کمیتـه در صـورت اقتضـا می تواند ارکان فرعی ایجاد نماید.
کامـاًل  از پنـج شـخصیت مسـتقل و  کـه  کـرد  را ایجـاد خواهـد  کارشناسـان  گـروه دائمـی  کمیتـه،   .24  .3
کمیتـه  کارشناسـان منتخـب  ذی صـالح در زمینـه ]مسـائل[ یارانـه و روابـط تجـاری تشـکیل می شـود. 
یاسـت گـروه را برعهـده خواهـد گرفـت. از گـروه دائمـی  خواهنـد بـود و هـر سـال یکـی از ایـن کارشناسـان ر
کارشناسـان می تـوان درخواسـت کـرد کـه بـه هیأت  رسـیدگی به نحو مقرر در بند 5 مـاده 4 کمک نماید و 

همچنیـن نظـر مشـورتی خـود را در مورد وجود و ماهیت یک یارانه اعالم دارد.
گیرد و در خصوص ماهیت یارانه ای  کارشناسان می تواند طرف مشورت هر عضو قرار  گروه دائمی   .24 .4
کـرده یـا در حال حاضـر وجـود دارد، نظـر مشـورتی بدهـد. ایـن نظـرات  کـه ایـن عضـو پیشـنهاد وضـع آن را 

کرد. مشـورتی جنبه محرمانه داشـته و در رسـیدگی های مقرر در ماده 7 نمی توان به آن ها اسـتناد 
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که مقتضی تشخیص  5. 24. کمیته و هرگونه ارکان فرعی آن می توانند در انجام وظایف خود با هر منبعی 
دهنـد مشـورت نمـوده، اطالعاتـی از آن کسـب نماینـد. البته کمیته یا رکـن فرعی آن قبل از اینکه چنین 
کننـد، بـه عضـو مربـوط اطـالع  اطالعاتـی را از منبعـی واقـع در حـوزه صالحیـت یـک عضـو درخواسـت 

خواهند داد. 

قسمت7: اطالعیه و بررسی

ماده 25
اطالعیه ها

1. 25. اعضـا موافقـت می کننـد کـه بـدون خدشـه به مقـررات بند 1 ماده 16 گات1994، اطالعیه های شـان 
گردد و با مقررات بندهای 2 تا 6 انطباق داشته باشد.  کثر تا 30 ژوئن هر سال تسلیم  در مورد یارانه حدا
2. 25. اعضـا هرگونـه یارانـه به معنـای مذکـور در بنـد 1 مـاده 1 را کـه بـه مفهـوم مـاده 2 جنبـه خـاص دارد و در 

قلمـروی خـود اعطـا یا حفظ کرده اند، اطالع خواهند داد. 
کافـی جنبـه خـاص داشـته باشـد تـا سـایر اعضـا بتواننـد اثـرات  3. 25. محتـوای اطالعیه هـا بایـد به قـدر 
ایـن  در  دهنـد.  تشـخیص  را  آن هـا  عملکـرد  و  یابـی  ارز را  شـده  داده  اطـالع  یارانـه   برنامه هـای  تجـاری 
1 تضمین خواهنـد کرد که 

رابطـه، اعضـا بـدون خدشـه بـه محتـوا و شـکل پرسـش نامه مربوط بـه یارانه هـا54
یر باشد: اطالعیه های شـان حاوی مطالب ز

کمک بالعوض،  وام، امتیاز مالیاتی و غیره(؛ )1( شکل یارانه )یعنی 
که ساالنه برای این یارانه  کاری میسر نباشد، کل مبلغ یا مبلغی  که چنین  )2( یارانه هر واحد یا در مواردی 
در بودجـه تخصیـص داده می شـود )در صـورت امـکان نشـان دهنده میانگیـن یارانـه هـر واحـد طی سـال 

قبل باشد(؛
)3( هدف از خطی مشی اتخاذ شده یا هدف یارانه؛

)4( مدت یارانه یا هرگونه محدوده زمانی مربوط به آن؛
یابی اثرات تجاری یارانه را امکان پذیر سازد. که ارز )5( اطالعات آماری 

گر در اطالعیه به نکات خاص مذکور در بند 3 پرداخته نشده باشد، در خود اطالعیه توضیحی  4. 25. ا
در خصوص این عدم توجه، ارائه خواهد شـد. 

کاری را جهت بررسی محتوی و شکل پرسش نامه به نحو مقرر در BISD 9S /193 - 194 تشکیل خواهد داد. گروه  کمیته،   .54
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یـا بخش هـای خاصـی اعطـای شـوند، اطالعیه هـا بایـد برحسـب آن  گـر یارانه هـا بـه محصـوالت  25. ا  .5
گردند. محصـول یا بخش تنظیم 

6. 25. اعضایـی کـه معتقدنـد در قلمروی شـان تدابیـری وجـود نـدارد کـه مسـتلزم اطالع رسـانی طبـق بنـد 1 
کتبًا به اطالع دبیرخانه خواهند رسـاند. گات 1994 و موافقت نامه حاضر باشـد، مراتب را  ماده 16 

ری راجـع به وضعیت  بـاره یـک اقـدام به معنای پیش داو 7. 25 اعضـا تصدیـق می کننـد کـه دادن اطـالع در
حقوقـی آن طبـق گات 1994 و موافقت نامـه حاضـر، اثـرات ایـن اقـدام در چارچـوب ایـن موافقت نامـه یـا 

ماهیت خود آن نمی باشـد.
8. 25. هـر عضـو در هـر زمـان می توانـد بـرای کسـب اطالعـات در مـورد ماهیـت و میزان یارانه اعطـا یا حفظ 
یافـت توضیـح  بـاره هرگونـه یارانـه مذکـور در قسـمت 4( یـا بـرای در شـده توسـط عضـو دیگـر )از جملـه در
که براساس آن ها تشخیص داده شده اقدامی خاص مشمول الزام مربوط به اطالع رسانی  درباره دالیلی 

رد. کتبی به عمل آو نیسـت، درخواستی 
که بدین ترتیب از آن ها درخواست می شود، این اطالعات را در سریع ترین وقت ممکن و  9. 25. اعضایی 
که به مجرد درخواسـت، اطالعات بیشـتری را در اختیار  کرده و آماده خواهند بود  به گونه ای جامع ارائه 
کرد تا عضو دیگر بتواند  کافی ارائه خواهند  یژه توضیحات  عضو درخواسـت کننده قرار دهند. آن ها به و
کـه معتقـد باشـد  کنـد. هـر عضـوی  یابـی  رعایـت شـرایط موافقت نامـه حاضـر توسـط ایـن دولت هـا را ارز

کمیته را نسـبت به این موضوع جلب نماید. چنین اطالعاتی ارائه نشـده اسـت می تواند توجه 
10. 25. هـر عضـو کـه معتقـد باشـد اقـدام یـک عضـو دیگر دارای اثرات یارانه ای اسـت که طبـق مقررات بند 
گات 1994 و ایـن مـاده اطـالع داده نشـده اسـت، می توانـد توجـه ایـن عضـو دیگـر را نسـبت  1 مـاده 16 
کنـد. چنانچـه یارانـه ادعایـی پـس از آن فـورًا اطـالع داده نشـود، چنیـن عضـوی خـود  بـه موضـوع جلـب 

کمیته برسـاند. می تواند یارانه ادعایی مورد بحث را به اطالع 
کلیـه اقدامـات مقدماتـی یـا نهایـی متخـذه در خصـوص حقـوق جبرانـی را بـه  11. 25. اعضـا بـدون تأخیـر 
گزارش ها جهت بررسی اعضای دیگر در دبیرخانه موجود خواهند بود.  گزارش خواهند داد. این  کمیته 
اعضـا همچنیـن هـر شـش مـاه یک بـار در خصـوص اقداماتـی کـه طـی شـش ماه قبلـی در زمینـه عوارض 
گزارش های شـش ماهه در فرم اسـتاندارد  کرد. این  گزارش هایی ارائه خواهند  رده اند،  جبرانی به عمل آو

مورد توافقی ارائه خواهند شـد.
کدام یک از مقاماتش صالحیت آغاز و انجام  که )الف(  کمیته خواهد رسـاند  12. 25. هر عضو به اطالع 
کـم بـر آغاز و انجـام چنین تحقیقاتی از  یه هـای داخلـی حا تحقیقـات مذکـور در مـاده 11 را دارد و )ب( رو

چه قرارند.
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ماده 26
بررسی

1 مـاده 25  بنـد  گات 1994 و  1 مـاده 16  بنـد  کـه طبـق  را  کاملـی  کمیتـه، اطالعیه هـای جدیـد و   .26  .1
کـه هـر سـه سـال یک بـار برگـزار می شـوند،  یـژه ای  موافقت نامـه حاضـر ارائه شـده اند، در اجالس هـای و
کـه در فاصلـه ایـن سـه سـال تسـلیم می گردنـد )البتـه اطالعیه هـای  کـرد. اطالعیه هایـی  بررسـی خواهـد 

ز( در هریک از جلسـات عادی کمیته بررسـی خواهند شـد. به رو
گزارش هـای ارائه شـده طبـق بنـد 11مـاده 25 را در هریـک از جلسـات عـادی خـود بررسـی  کمیتـه   .26 .2

کرد.  خواهد 

کشورهای در حال توسعه عضو قسمت 8: 

ماده 27
کشورهای در حال توسعه عضو رفتار خاص و متفاوت در مورد 

کشـورهای  1. 27. اعضـا تصدیـق می کننـد یارانـه می توانـد نقـش مهمـی در برنامه هـای توسـعه اقتصـادی 
در حال توسـعه عضو داشته باشد.

یر قابل اعمال نخواهد بود: 2. 27. ممنوعیـت مقـرر در شـق)الف( از بنـد 1 مـاده 3 در مـوارد ز
)الف( کشـورهای در حال توسـعه عضو مذکور در ضمیمه 7.

)ب( سـایر کشـورهای در حال توسـعه عضو برای مدت 8 سـال پس از الزم االجرا شـدن موافقت نامه سازمان 
جهانـی تجـارت، با رعایت مقررات بند4.

کشورهای در حال توسعه  3. 27. ممنوعیت مقرر در شق ب از بند 1 ماده 3 برای مدت پنج سال در مورد 
یـخ الزم االجـرا شـدن  عضـو قابـل اعمـال نخواهـد بـود و همین طـور بـرای مـدت هشـت سـال پـس از تار
موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت در مـورد کشـورهای عضو بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی به اجرا 

در نخواهد آمد.
4. 27. هـر کشـور در حال توسـعه عضـو مذکـور در شـق)ب( از بنـد 2 یارانه هـای صادراتـی خـود را ظـرف این 
گـر اسـتفاده از ایـن یارانه هـای  کـرد. البتـه ا هشـت سـال، ترجیحـًا به صـورت تصاعـدی، قطـع خواهـد 
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صادراتـی155 مغایـر بـا نیازهـای توسـعه ای کشـور در حال توسـعه عضو باشـد، این کشـور سـطح یارانه های 
کوتاه تـر از مـدت مقـرر در ایـن بنـد از میـان  صادراتـی خـود را افزایـش نخواهـد داد و آن هـا را ظـرف مدتـی 
کشـور در حال توسـعه عضـو اجـرای چنیـن یارانه هایـی را بـرای مـدت بیـش از 8  گـر  برخواهـد داشـت. ا
کثـر یک سـال قبـل از انقضـای ایـن مدت مشـورت هایی را بـا کمیته آغاز  سـال الزم تشـخیص دهـد، حدا
کرد. این کمیته پس از بررسـی تمام نیازهای اقتصادی،  مالی و توسـعه ای کشـور در حال توسـعه  خواهد 
گر کمیته  کـه آیا تمدیـد این مدت قابل توجیه می باشـد یا نـه. ا عضـو مـورد بحـث، تشـخیص خواهـد داد 
کـه تمدیـد ایـن مـدت قابل توجیـه اسـت، ایـن کشـور در حال توسـعه عضـو، هـر سـاله بـه  تشـخیص دهـد 
گـر کمیتـه چنیـن  منظـور تشـخیص لـزوم حفـظ یارانه هـا، مشـورت هایی را بـا کمیتـه  انجـام خواهـد داد. ا
تشـخیص ندهـد، کشـور در حال توسـعه عضـو، بقیـه یارانه هـای صادراتـی را ظـرف دو سـال پـس از پایـان 

کرد. ره مجاز قطع خواهد  آخریـن دو
کـه در محصـول معینـی بـه مرحلـه رقابـت صادراتـی رسـیده اسـت  کشـور در حال توسـعه عضـوی   .27 .5
تی( را ظرف دو سـال قطع خواهد کرد. البته  یارانه هـای صادراتـی خـود بـرای چنین محصولی )محصوال
که در یک یا چند محصول  کشـورهایی  کشـور در حال توسـعه عضو مذکور در ضمیمه 7 و  در مورد یک 
یـج ظـرف یک  تـی بتدر بـه مرحلـه رقابـت صادراتـی رسـیده باشـند، یارانه هـای صادراتـی چنیـن محصوال

ره هشـت ساله قطع خواهد شد.  دو
6. 27. هنگامی در مورد یک محصول، رقابت صادراتی وجود دارد که صادرات آن محصول توسط کشور 
در حال توسـعه عضـو بـرای دو سـال پیاپـی حداقـل بـه 3/25 درصـد از تجـارت جهانـی محصـول مـورد 
که به  کشـور در حال توسـعه عضوی  بحث رسـیده  باشـد. وجود رقابت صادراتی)الف( بر مبنای اطالع 
پایه محاسـبات دبیرخانه بنا به درخواسـت یک   مرحلـه رقابـت صادراتـی دسـت یافتـه اسـت، یـا )ب( بر
عضـو، مسـجل می شـود. از لحـاظ ایـن بنـد، یـک محصـول طبـق عنـوان یـک بخـش از ردیـف فهرسـت 
طبقه بندی تعرفه نظام هماهنگ تعریف می شود. کمیته عملکرد این بند را پنج سال پس از الزم االجرا 

شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت بررسـی خواهد کرد.
7. 27. در مـوردی کـه یارانه هـای صادراتـی بـا مقـررات بند هـای 2 تـا 5 انطباق داشـته باشـد، مقـررات ماده 
4 در مـورد کشـورهای در حال توسـعه عضـو قابـل اعمـال نخواهد بود. مقـررات ذی ربط در چنین مواردی 

همـان مقررات ماده 7 خواهد بود.

یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اعطا  55. در مورد کشور در حال توسعه عضوی که یارانه های صادراتی را از تار
نکرده است،  این بند بر مبنای سطح یارانه های صادراتی اعطایی در سال 1986 اعمال خواهد شد. 



429    موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی

کشـور  کـه یارانـه اعطایـی یـک  8. 27. نمی تـوان ایـن احتمـال را در رابطـه بـا بنـد 1 مـاده 6 مطـرح سـاخت 
در حال توسـعه عضو سـبب آسـیب  جدی به معنای موافقت نامه حاضر شـده اسـت. این آسـیب جدی 
چنانچـه بـه موجـب بنـد 9 قابـل اطـالق باشـد بـا ارائه دالیـل مثبت طبـق مقررات بندهای 3 تـا 8 ماده 6 

احراز خواهد شد.
کشـور  توسـط  کـه   6 مـاده  بنـد1  در  مذکـور  مـوارد  از  غیـر  تعقیـب  قابـل  یارانه هـای  خصـوص  در   .27  .9
در حال توسعه عضو اعطا یا حفظ شده است، نمی توان هیچ اقدامی را طبق ماده 7 اجازه داد یا اتخاذ 
گات  کرد، مگر اینکه معلوم شود در نتیجه چنین یارانه ای، امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهدات مقرر در 
کشور  که از واردات یک محصول مشابه عضو دیگر به بازار  1994 از میان رفته یا لطمه دیده، به گونه ای 
در حال توسـعه عضـو پرداخت کننـده یارانـه ممانعـت به عمـل آمـده یـا محصـوالت دیگـری جایگزیـن آن 

شـده اسـت یا مگر اینکه صنعتی داخلی در بازار یک کشـور واردکننده عضو لطمه دیده باشـد.
بـوط بـه عـوارض  کننـد، هرگونـه تحقیـق مر یـر را احـراز  بـط مـوارد ز 10. 27. به محـض اینکـه مقامـات ذی ر
کشـور در حال توسـعه عضـو باشـد متوقـف خواهـد  کـه مبـدأ آن یـک  جبرانـی در خصـوص محصولـی 

شد: 
که بر مبنای هر واحد  کلی یارانه های اعطایی به محصول مورد بحث از 2 درصد ارزش آن ،  )الف( سطح 

محاسـبه می شود فراتر نرود؛ یا 
کشـور  کل واردات محصـول مشـابه در  کمتـر از 4درصـد  )ب( حجـم واردات مشـمول یارانـه نشـان دهنده 
وارد کننده عضو باشـد، مگر اینکه واردات از کشـورهای در حال توسـعه عضوی که سـهم هریک از آن ها 
کل واردات محصـول مشـابه در  کمتـر از 4 درصـد می باشـد، مجموعـًا بیـش از 9 درصـد  کل واردات  از 

کشـور واردکننده عضو را تشـکیل دهد.
کـه یارانه هـای  کشـورهای در حال توسـعه عضـو مشـمول شـق )ب( از بنـد 2  11. 27. در مـورد آن دسـته از 
ره هشـت سـاله تعیین شـده پس از الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان  صادراتی را قبل از انقضای دو
در  مذکـور  عضـو  در حال توسـعه  کشـور هایی  مـورد  در  همین طـور  و  کرده انـد  حـذف  تجـارت  جهانـی 
ضمیمـه7، رقـم تعیین شـده در شـق)الف( از بنـد 10 بـه جـای 2 درصـد، 3 درصد خواهد بـود. این مقرره 
کشور در حال توسعه عضو  که  کمیته می رسد، مادام  که حذف یارانه های صادراتی به اطالع  یخی  از تار
اطالع دهنده، یارانه های صادراتی را اعطا نکند، قابل اجرا خواهد بود. مقرره مزبور هشـت سـال پس از 

الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت منفسـخ خواهد شد.
12. 27. مقررات بندهای 10 و 11، در خصوص هرگونه تشخیص ]در مورد وجود یارانه[ در حد قابل اغماض 

طبـق بنـد 3 مـاده 15 قابل اعمال خواهد بود.
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یـر قابـل اعمال نخواهد بود: بخشـش مسـتقیم بدهی ها، یارانه هایی  13. 27. مقـررات قسـمت 3 در مـوارد ز
کردن از درآمد دولت، هزینه های اجتماعی را تحت پوشـش قرار  که به هر شـکلی، از جمله یا صرف نظر 
دهند و همین طور سـایر موارد انتقال تعهدات، در صورتی که چنین یارانه هایی در چارچوب و در پیوند 
کشور در حال توسعه عضو اعطا شوند و مشروط بر اینکه این برنامه ها  مستقیم با برنامه خصوصی سازی 
و یارانه هـای مربـوط هـر دو بـرای مدتـی محـدود پیش بینـی گردنـد و به اطـالع کمیته برسـند و برنامه مزبور 

گردد.  کردن بنگاه اقتصادی ذی ربط منجر  سـرانجام به خصوصی 
14. 27. کمیتـه بـه مجـرد درخواسـت هـر عضـو ذی نفـع، بررسـی عملکرد یارانـه صادراتی خاص یک کشـور 
در حال توسـعه عضـو را جهـت رسـیدگی بـه ایـن موضـوع کـه آیـا عملکـرد مزبـور بـا نیازهای توسـعه ای این 

کرد.  کشـور انطباق دارد یا ندارد، آغاز خواهد 
کشـور در حال توسـعه عضـو ذی نفـع، بررسـی یـک اقـدام جبرانـی  کمیتـه بـه مجـرد درخواسـت هـر   .27 .15
که در مورد  که آیا اقدام مزبور با مقررات بندهای 10 و 11 آنگونه  خاص را جهت رسیدگی به این موضوع 

کرد.  کشـور در حال توسـعه عضو و مورد بحث به اجرا درآمده اسـت، انطباق دارد یا ندارد، آغاز خواهد 

قسمت 9: ترتیبات انتقالی

ماده 28
برنامه های موجود

یـخ امضـای موافقت نامـه  28. آن دسـته از برنامه هـای یارانـه تنظیمـی در قلمـروی هـر عضـو قبـل از تار  .1
سـازمان جهانی تجارت توسـط عضو مزبور، که با مقررات موافقت نامه حاضر مغایرت داشـته باشـند: 

یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت بـرای چنیـن  ز پـس از تار کثـر 90 رو )الـف( حدا
کمیته خواهند رسـید؛ و  عضوی، به اطالع 

یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت بـرای چنیـن  )ب( ظـرف سـه سـال پـس از تار
یـخ مشـمول قسـمت 2  عضـوی، بـا مقـررات موافقت نامـه حاضـر تطبیـق داده خواهنـد شـد و تـا ایـن تار

نخواهند بود.
2. 28. هیـچ عضـوی حـوزه شـمول چنیـن برنامـه ای را توسـعه نخواهـد داد یـا پـس از اتمـام، آن هـا را تمدیـد 

کرد.  نخواهد 
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ماده 29
انتقال به اقتصاد بازار

یزی متمرکز به اقتصاد بازار آزاد، می توانند برنامه ها  1. 29. اعضـا در رونـد انتقـال از اقتصـاد مبتنـی بـر برنامه ر
و اقدامـات الزم بـرای چنیـن انتقالی را اجرا کنند.

2. 29. در مـورد ایـن اعضـا، برنامه هـای یارانـه  ای کـه در حـوزه شـمول ماده 3 قرار گرفتـه و طبق بند 3 اطالع 
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانی  ره هفـت سـاله پـس از تار داده شـده اند، ظـرف یـک دو
تجارت، قطع یا با ماده 3 تطبیق داده خواهند شد. در چنین موردی، ماده 4 قابل اعمال نخواهد بود. 

ره: به عـالوه طی همین دو
)الـف( برنامه هـای یارانـه ای کـه در حـوزه شـمول شـق)د( از بنـد 1 مـاده 6 قـرار گرفته انـد، طبـق مـاده 7 قابل 

تعقیـب نخواهند بود؛
)ب( در خصـوص سـایر یارانه هـای قابـل تعقیب مقـررات بند 9 ماده 27 قابل اعمال خواهد بود. 

کـه در حـوزه شـمول مـاده 3 قـرار می گیرنـد در زودتریـن وقـت ممکـن پـس از  29. برنامه هـای یارانـه ای   .3
الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، به اطـالع کمیتـه خواهنـد رسـید. اطالعیه هـای 
یـخ الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه  بعـدی در مـورد چنیـن یارانه هایـی را می تـوان تـا دو سـال پـس از تار

کرد. تهیه 
که از برنامه ها  کمیته می توان به اعضای مذکور در بند 1 اجازه دهد  4. 29. در اوضاع و احوال اسـتثنایی، 
و اقدامـات اطـالع داده شـده و محـدوده زمانـی آن هـا عـدول کننـد، مشـروط  بر اینکه چنیـن عدولی برای 

روند انتقال الزم به نظر رسـد.

قسمت 10: حل اختالف

ماده 30
مقـررات مـواد 22 و 23 گات 1994 آنگونـه کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تنظیـم و اعمال شـده اند، ناظر بر 
مشـورت ها و حل اختالفات در چارچوب موافقت نامه حاضر خواهند بود، مگر اینکه در این سـند ترتیب 

دیگری به طور خاص مقرر شـده باشـد. 
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قسمت 11: مقررات پایانی

ماده 31
اجرای موقتی

یـخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه  ره پنج سـاله کـه از تار مقـررات بنـد 1 مـاده 6، مـاده 8 و مـاده 9 بـرای یـک دو

ره  ز قبل از پایان دو کثر 180 رو سـازمان جهانـی تجـارت آغـاز می شـود، قابل اعمال خواهند بود. کمیتـه حدا

مزبـور، عملکـرد ایـن مقـررات را بـه منظـور تشـخیص تمدیـد اجـرای آن هـا بـرای مدتی دیگـر، اعـم از اینکه به 
*

کرد.1 گردند بررسـی خواهد  همان صورت قبلی یا در شـکل اصالح شـده اجرا 

ماده 32
سایر مقررات پایانی

1. 32. نمی تـوان هیـچ اقـدام خاصـی را علیـه یـک یارانه عضـو دیگر اتخاذ کرد، مگر مطابـق با مقررات گات 
1994، آنگونه که در موافقت نامه حاضر تفسـیر شـده اسـت.56

مقـررات  از  هریـک  خصـوص  در  را  شـرط هایی  و  قیـد  دیگـر  اعضـای  موافقـت  بـدون  نمی تـوان   .32  .2

موافقت نامه حاضر قایل شـد.

3. 32. با رعایت شق1، مقررات موافقت نامه حاضر ناظر بر تحقیقات و تجدید نظر هایی در مورد اقدامات 

یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه  کـه متعاقـب درخواسـت های به عمـل آمـده در تار موجـود خواهـد بـود 

یخ، آغاز شـده اند. سـازمان جهانی تجارت برای یک عضو یا پس از این تار

یـخ  کثـر تـا تار کـه اقدامـات جبرانـی موجـود حدا 4. 32. از لحـاظ بنـد 3 مـاده 21 چنیـن پنداشـته می شـود 

که  گردند، مگر در مواردی  الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت برای یک عضو اعمال 

یـخ مجری هسـتند، قباًل ماده ای از نوع مقـرر در این بند درج  در قوانیـن داخلـی یـک عضـو کـه در ایـن تار

شده  باشد. 

یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه  کثر تا تار 5. 32. هـر عضـو همـه اقدامـات الزم، اعـم از عـام یا خـاص را حدا

که در میان اعضا اجماعی مبنی بر  گردید  نیمه دوم سال 1999مشخص  اقدامات جبرانی در  و  یارانه ها  کمیته  بررسی های  *  ]در 
گردید.  تمدید اجرای موقت مقررات بند 1 ماده 6، ماده 8 و ماده 9 وجود ندارد و بنابراین مقررات مذکور در 31 دسامبر 1999 منقضی 

)یادداشت ویراستار([
گردد. گات 1994  که در صورت اقتضا مانع از اقدام به موجب سایر مقررات مربوط در  56. هدف بند حاضر آن نیست 



433    موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی

یه هـای  رد تـا انطبـاق قوانیـن، مقـررات و رو سـازمان جهانـی تجـارت بـرای ایـن عضـو، به عمـل خواهـد آو

کـه در مـورد عضـو مـورد بحـث بـه اجـرا در می آینـد ــــ  یـش بـا مقـررات موافقت نامـه حاضـر ــــ بـه ترتیبـی  ادار

گردد.  تضمین 

گونه تغییر در قوانین و مقررات مربوط به موافقت نامه حاضر و ]هرگونه تغییر[ در اجرای  6. 32. هر عضو هر 

کمیته خواهد رسـاند. این قوانین و مقررات را به اطالع 

کمیتـه هرسـال یک بـار اجـرا و عملکـرد موافقت نامـه حاضـر را بـا توجـه بـه اهـداف آن مـورد بررسـی   .32 .7

ره تحت پوشـش چنیـن  کمیتـه هـر سـال یک بـار پیشـرفت های حاصلـه در طـول دو قـرار خواهـد داد. 

بررسـی هایی را به اطالع شـورای تجارت کاال خواهد رساند.

8. 32. ضمایم موافقت نامه حاضر جزء الینفک آن محسـوب می شـوند.

ضمیمه1
فهرسـت توضیحی یارانه های صادراتی

)الـف( ارائـه یارانه هـای مسـتقیم توسـط دولت هـا بـه یـک بنـگاه  یـا یـک صنعـت بـه شـرط داشـتن عملکـرد 

صادراتی.

یه های مشابهی که متضمن جایزه صادراتی می باشند. )ب( طرح  های مربوط به حفظ ارز ]صادراتی[ یا رو

که دولت ها با شرایط مطلوب تری  )ج( حمل و نقل داخلی و هزینه های حمل برای محموله های صادراتی 

نسـبت به محموله های داخلی در نظر می گیرند یا دسـتور چنین ترتیباتی را می دهند.

کارگزاران شـان، به طـور مسـتقیم  )د( عرضـه محصـوالت یـا خدمـات وارداتـی یـا داخلـی توسـط دولت هـا یـا 

کاالهـای  تولیـد  اسـتفاده در  بـه منظـور  یـا غیرمسـتقیم در چارچـوب طرح هـای تحت نظـارت دولـت، 

صادراتـی، بـا شـرایط یـا ترتیباتـی کـه از عرضه محصوالت یا خدمات در رقابت مسـتقیم یا مشـابه جهت 

استفاده در تولید کاال برای مصرف داخلی مطلوب تر است، مشروط  بر اینکه )در مورد محصوالت( این 
 

1

شـرایط یـا ترتیبـات مطلوب تـر از آن هایـی باشـد کـه در بازارهـای جهانـی، از لحاظ تجاری در دسـترس57

صادرکننـدگان این محصول قرار دارد.

یـژه مربـوط به صـادرات، از  یـق پرداخـت به و )هــ( اعطـای معافیـت کامـل یـا جزئـی، بخشـودگی یـا اجـازه تعو

که انتخاب میان محصوالت داخلی و وارداتی محدود نبوده و تنها به  57. اصطالح » از لحاظ تجاری در دسترس« بدین معنا است 
مالحظات تجاری بستگی داشته باشد.
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کـه توسـط بنگاه هـای صنعتـی یـا تجـاری  58 یـا هزینه هـای رفـاه  اجتماعـی 
بابـت مالیات هـای مسـتقیم1

59
پرداخت می شـود یا قابل پرداخت است.2

یـژه، مسـتقیمًا در ارتبـاط بـا صـادرات یـا عملکـرد صادراتـی، عـالوه و بیشـتر از  )و( اجـازه تخفیف هـای و
که مالیات های  تخفیف های اعطایی در خصوص تولید برای مصرف داخلی، برای محاسبه مبنایی 

مسـتقیم بر آن اسـاس وصول می گردند.
محصـوالت  یـع  توز و  تولیـد  مـورد  در   58

غیرمسـتقیم3 مالیات هـای  از  بخشـودگی  یـا  معافیـت  اعطـای  )ز( 
یـع محصـوالت مشـابه بـه هنگام فروش بـرای مصرف  صادراتـی، بیـش از آنچـه در خصـوص تولیـد و توز

داخلـی، تعلق می گیرد.

یـق پرداخـت از بابـت مالیات هـای غیرمسـتقیم تجمعـی  )ح( اعطـای معافیـت، بخشـودگی یـا اجـازه تعو

58. از لحاظ موافقت نامه حاضر:
همین طور  و  درآمد  اشکال  سایر  و  حق االمتیاز  اجاره،  بهره،  سود،  دستمزد،  بر  مالیات  به معنای  مستقیم«  »مالیات های  اصطالح 

مالیات بر مالکیت اموال غیرمنقول می باشد؛
که در هیچ جای دیگر این یادداشت بر شمرده  اصطالح»هزینه های وارداتی« به معنای تعرفه، حقوق و سایر هزینه های مالی می باشد 

نشده، اما به واردات تعلق می گیرد؛
و  نقل  تمبر،  فرانشیز،  ارزش افزوده،  کاال، عملکرد سرمایه،  واحد  به  فروش  بر  مالیات  به معنای  »مالیات های غیرمستقیم«  اصطالح 

انتقاالت، موجودی و تجهیزات، مالیات های مرزی و سایر انواع مالیات ها، غیر از مالیات مستقیم و هزینه های وارداتی می باشد؛
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ساخت  کاالها یا خدماتی  که به  مالیات های غیرمستقیم »مرحله قبلی« مالیات هایی هستند 

محصول به کار رفته اند، تعلق می گیرند؛
یا خدمات  کاالها  گر  ا که  تعلق می گیرند  مواردی  و در  بوده  به چند مرحله  مربوط  مالیات های  مالیات های غیرمستقیم»تجمعی« 
کردن بعدی این مالیات  مشمول مالیات در یک مرحله از تولید، در مرحله بعدی تولید به کار روند، هیچ گونه روشی جهت بستانکار 

وجود نداشته باشد؛
»بخشودگی« مالیات شامل پس دادن یا تخفیف مالیات می گردد؛

کلی یا جزئی یا تعویق پرداخت هزینه های وارداتی را در بر می گیرد. »بخشودگی یا استرداد«، معافیت 
تعویق  به  که  ندارد  الزامی وجود  باشند،  بهره مربوط وصول شده  برای مثال هزینه های  که  59. اعضا تصدیق می کنند در مواردی 
کاالهای مورد معامله میان بنگاه های  که قیمت  کید می ورزند  انداختن، یارانه صادراتی محسوب شود. اعضا مجددًا بر این اصل تأ
که میان  باشد  باید قیمتی  از لحاظ مالیاتی  قراردارند،  یا تحت نظارتی مشابه  که تحت نظارت شان  و خریداران خارجی  صادراتی 
سایر  یا  اداری  یه های  رو به  را  دیگر  عضو  توجه  می تواند  عضو  هر  می شود.  مطالبه  می کنند  عمل  هم  از  جدا  که  مستقل  بنگاه های 
که ممکن است این اصل را نقض نموده و به صرفه جویی قابل توجه در مالیات های متعلق به معامالت صادراتی منجر  یه هایی  رو
از تسهیالت معاهدات  استفاه  با  را  اعضا معمواًل می کوشند اختالف نظر های خود  اوضاع و احوالی  در چنین  نماید.  شوند، جلب 
گات  کنند، بدون اینکه به حقوق و تعهدات اعضا به موجب  دو جانبه مالیاتی موجود یا سایر سازوکارهای بین المللی خاص حل 

1994، از جمله حق مشورت پیش بینی شده در جمله قبلی، خدشه ای وارد آید. 
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مرحله قبلی58 در مورد کاالها یا خدمات مورد استفاده در تولید محصوالت صادراتی، بیش از معافیت، 
یقـی کـه از بابـت مالیات های غیرمسـتقیم تجمعی مرحله قبلی مشـابه در مورد کاالها  بخشـودگی یـا تعو
یـا خدمـات مـورد اسـتفاده در تولیـد محصـوالت مشـابه بـه هنـگام فـروش بـرای مصـرف داخلـی، اجـازه 
گـر مالیات هـای غیرمسـتقیم تجمعـی مرحلـه قبلـی بـه نهادهایـی  داده می شـود، البتـه مشـروط  بر اینکـه ا
گفتن کسـری معمولی از بابت ضایعات(  که در تولید محصول صادراتی )با در نظر  گرفته باشـند  تعلق 
مصرف شـده اند، بتوان مالیات های غیرمسـتقیم تجمعی مرحله قبلی را در مورد محصوالت صادراتی 
گر محصوالت مشـابه به هنگام فـروش برای مصرف  یـق انداخت، حتـی ا معـاف کـرد، بخشـید یـا بـه تعو
60 این فقره طبق رهنمودهای راجع 

یق برخوردار نشـده باشـند.1 داخلی از این معافیت، بخشـودگی یا تعو
به مصرف نهاده ها در فرایند تولید، مندرج در ضمیمه 2، تفسـیر خواهد شـد.

وارداتـی مصـرف شـده در  نهاده هـای  بـه  آنچـه  از  بیـش  وارداتـی58  اسـترداد هزینه هـای  یـا  )ط( بخشـودگی 
گرفتـه اسـت؛  کسـری معمولـی از بابـت ضایعـات( تعلـق  گرفتـن  تولیـد محصـول صادراتـی )بـا در نظـر 
کثـر  گـر واردات و عملیـات صادراتـی مرتبـط بـا آن هـر دو در مـدت معقولـی و حدا البتـه مشـروط  بر اینکـه ا
ظـرف دو سـال انجـام گیرنـد، یـک بنـگاه در موارد خـاص بتواند به جای نهاد ه هـای وارداتی، به مقداری 
معـادل آن از نهاده هـای موجـود در بـازار داخلـی، بـا کیفیـت و خصوصیـات هماننـد، به منظـور انتفاع از 
ایـن مقـرره، اسـتفاده کنـد. این فقره طبق رهنمودهای راجع بـه مصرف نهاد ه ها در فرایند تولید، مندرج 
در ضمیمـه 2، و همین طـور رهنمودهـای مربـوط بـه تشـخیص نظام هـای اسـترداد جایگزیـن به عنـوان 

یارانه های صادراتی، مندرج در ضمیمه 3، تفسـیر خواهد شـد.
یـژه تحت نظـارت آن هـا( بـه ارائـه برنامه هـای تضمیـن یـا بیمـه اعتبـار  )ی( اقـدام دولت هـا )یـا مؤسسـات و
صادراتی، برنامه های بیمه یا تضمین در مقابل افزایش هزینه محصوالت صادراتی یا برنامه های مربوط 
که برای پوشـش دادن هزینه های عملیاتی بلند مدت و  کاهش خطر نوسـانات ارزی، با نرخ بیمه ای  به 

یان های این برنامه ها اندک می باشـد. ز
یـژه تحت نظـارت دولت هـا یـا آن هایـی کـه بـا اجـازه دولت هـا فعالیت  )ک( اقـدام دولت هـا )یـا مؤسسـات و
برد  می کنند( به اعطای اعتبارات صادراتی با نرخ هایی پایین تر از آنچه واقعًا باید برای وجوهی با این کار
پرداخت شـود )یا در صورت اسـتقراض از بازارهای سـرمایه بین المللی با همان سررسـید و سـایر شرایط 
پرداخت و همان ارز به عنوان اعتبار صادراتی باید پرداخت شـود(، یا اقدام آن ها جهت پرداخت تمام 

60. بند )ح( در مورد روش های مالیات بر ارزش افزوده و تعدیل مالیات مرزی به جای آن، قابل اعمال نمی باشد؛ مسئله بخشودگی 
بیش از حد مالیات بر ارزش افزوده منحصرًا در حوزه شمول بند )ز( قرار دارد. 
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یا بخشـی از هزینه هایی که صادرکنندگان یا مؤسسـات مالی در اخذ وام متحمل می شـوند، تا جایی که 
برد دارند.  بـه منظـور تأمیـن یک مزیت مهم در زمینه شـرایط اعتبار صادراتی کار

گر عضوی طرف یک تعهد بین المللی در خصوص اعتبارات رسمی صادراتی  البته، مشروط  بر اینکه ا
یه 1979 حداقل دوازده عضو اصلی موافقت نامه حاضر طرف آن می باشند )یا این عضو  که تا 1 ژانو است 
نرخ  مقررات  عمل  در  عضوی  گر  ا یا  پذیرفته اند(  را  آن  اصلی  اعضای  این  که  است  بعدی  تعهد  طرف 
موجب  به  دارد،  انطباق  مقررات  آن  با  که  صادراتی  اعتبار  عملکرد  می کند،  اعمال  را  مربوط  تعهد  بهره 

موافقت نامه حاضر یارانه ای ممنوع تلقی نشود. 
یارانـه صادراتـی  گات 1994،  مـاده 16  از لحـاظ  کـه  از محـل حسـاب عمومـی  ینـه دیگـر  )ل( هرگونـه هز

به شمار می آید.

ضمیمه 2
رهنمودهـای راجع بـه مصرف نهاده ها در فرایند تولید161

1
یق پرداخت مالیات های  1. در طرح های تخفیف مالیات غیرمستقیم می توان معافیت، بخشودگی یا تعو
غیرمسـتقیم تجمعـی مرحلـه قبلـی متعلـق به نهاده های مصرف شـده در تولید محصول صادراتی را )با 
در نظرگرفتـن کسـری معمولـی از بابـت ضایعـات( اجـازه داد. همچنیـن می تـوان در طرح هـای اسـترداد، 
بخشودگی یا استرداد هزینه های وارداتی متعلق به نهاده های مصرف شده در تولید محصول صادراتی 

کسـری معمولی از بابت ضایعات( اجازه داد. گرفتن  را )با در نظر 
2. فهرسـت توضیحـی یارانه هـای صادراتـی مذکور در ضمیمـه 1 موافقت نامه حاضر در بند های)ح( و)ط( 
به عبـارت » نهاده هـای مصـرف شـده در تولیـد محصـول صادراتـی« اشـاره دارد. بـه موجـب بنـد )ح(، 
که به معافیت،  رد  طرح های تخفیف مالیات غیرمستقیم را تا جایی می توان یارانه صادراتی به شمار آو
یـق پرداخـت مالیات هـای غیرمسـتقیم تجمعی مرحلـه قبلی، به میزانـی بیش از مبلغ  بخشـودگی یـا تعو
گرفتـه  کـه واقعـًا بـه نهاده هـای مصـرف شـده در تولیـد محصـول صادرایـت تعلـق  چنیـن مالیات هایـی 
که  رد  است،  منجر شود. طبق بند )ط( طرح های استرداد را تا جایی می توان یارانه صادرات به شمار آو
به بخشـودگی یا اسـترداد هزینه های وارداتی به میزانی بیش از آنچه واقعًا به نهاده های مصرف شـده در 

61. نهاده های مصرف شده در فرایند تولید، شامل نهاده های به طور فیزیکی ترکیب شده، انرژی، سوخت و نفت مصرف شده در 
که در جریان استفاده از این نهاده ها تا دستیابی به محصول صادراتی مصرف شده اند. فرایند تولید و حالل هایی هستند 
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که کسـری معمولی از  گرفته اسـت، منجر شـود. هر دو بند مقرر می دارند  تولید محصول صادراتی تعلق 
گردد.  بابت ضایعات باید در تصمیمات مربوط به مصرف نهاده ها در تولید محصول صادراتی لحاظ 

گردیده اسـت.  در بند )ط( همچنین در صورت لزوم، جایگزینی مقرر 
2

مقامـات  نشـده اند،  یـا  شـده  مصـرف  صادراتـی  محصـول  تولیـد  در  نهاده هـا  آیـا  کـه  امـر  ایـن  بررسـی  در 
تحقیق کننـده به عنـوان بخشـی از تحقیـق مربـوط بـه عـوارض جبرانـی طبـق موافقت نامـه حاضـر، بایـد بـر 

یر اقدام نمایند: مبنـای ز
1. در مـواردی کـه ادعـا گـردد در چارچـوب یـک طـرح تخفیف مالیات غیرمسـتقیم یا یک طرح اسـترداد، به 
یـاد مالیات هـای غیرمسـتقیم یـا هزینه هـای وارداتـی، یارانـه ای  علـت اسـترداد بیـش از حـد یـا تخفیـف ز
بـه نهاده هـای مصـرف شـده در تولیـد محصـول صادراتـی اعطـا می شـود، مقامـات تحقیق کننـده ابتـدا 
کدام نهاده ها  کشـور صادرکننده عضو نظام یا روشـی برای تأیید اینکه  که آیا حکومت  کنند  باید احراز 
رده و اجـرا می کنـد یـا نـه.  و بـه چـه مقـداری در تولیـد محصـول صادراتـی مصـرف شـده اند، بـه وجـود آو
هنگامی کـه احـراز گـردد چنیـن نظـام یـا روشـی اجـرا می شـود، مقامـات تحقیق کننده سـپس باید بررسـی 
یه های تجـاری عمومًا  کننـد کـه آیـا ایـن نظـام یـا روش بـرای هـدف مورد نظر، عقالیی و مؤثر اسـت و بـر رو
کشور صادرکننده استوار می باشد یا نه. مقامات تحقیق کننده ممکن است طبق بند  پذیرفته شده در 
6 مـاده 12 برخـی معیارهـای عملـی را بـه منظـور وارسـی اطالعـات یـا قانـع سـاختن خـود از ایـن بابت که 

نظام یا روش مزبور به گونه ای مؤثر اجرا می شـود الزم تشـخیص دهند.
2. در مـواردی کـه چنیـن نظـام یـا روشـی وجـود نـدارد یا عقالیی نیسـت و یـا هنگامی که این نظـام یا روش به 
که عماًل قابل اجرا نیست یا به گونه ای مؤثر اجرا  وجود می آید و معقول تصور می شود، اما معلوم می گردد 
نمی شـود، الزم اسـت کشـور صادرکننـده عضـو بررسـی بیشـتری را بـر پایـه نهاده هـای واقعـی مـورد بحـث 
گرفته اسـت یا نه. چنانچه مقامات  که آیا پرداخت اضافی صورت  رد  برای احراز این مطلب به عمل آو
ری تشـخیص دهنـد، بررسـی بیشـتری طبـق بنـد1 به عمـل خواهـد  تحقیق کننـده چنیـن اقدامـی را ضـرو

آمد. 
گر چنین نهاده هایی در فرایند تولید به کار روند و به طور فیزیکی در محصول صادر شـده وجود داشـته  3. ا
باشـند، مقامـات تحقیق کننـده بایـد آن هـا را به مثابـه مواردی کـه به طـور فیزیکی ترکیب شـده اند، در نظر 
که الزم نیسـت یک نهاده به همان صورتی در محصول نهایی وجود داشـته  گیرند. اعضا التفات دارند 

باشـد که ابتدا وارد فرایند تولید شـده است.
که در تولید محصول صادراتی مصرف شده است، باید »کسری  4. در تشخیص مقدار یک نهاده خاص 
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معمولـی از بابـت ضایعـات« را در نظـر گرفـت و بـا چنیـن ضایعاتـی به مثابـه نهاده مصرف شـده در تولید 
کـه  کـرد. اصطـالح »ضایعـات« بـه آن بخـش از یـک نهـاده معیـن اشـاره دارد  محصـول صادراتـی عمـل 

نقشی مستقل در فرایند تولید ایفا نمی کند و )به دالیلی مانند عدم کارایی( در تولید محصول صادراتی 

یافت، مصرف و همین طور فروخته نمی شـود. مصرف نمی شـود و توسـط همان تولیدکننده باز

کـه آیـا کسـری ادعایـی از بابـت ضایعـات »معمولـی« اسـت  5. تشـخیص مقـام تحقیق کننـده در ایـن مـورد 

یـا نـه، بایـد بـا در نظـر گرفتـن فراینـد تولیـد، میانگیـن عمر صنعت مـورد بحث در کشـور صادرکننده و در 

صـورت اقتضـا، سـایر عوامـل فنـی انجـام پذیرد. مسـئله مهمی که مقـام تحقیق کننده بایـد در نظر بگیرد 

کـردن آن هـا در  کشـور صادرکننـده عضـو مقـدار ضایعـات را هنـگام منظـور  کـه آیـا مقامـات  ایـن اسـت 

کرده اند یا نه. تخفیف یا بخشـودگی مالیاتی یا حقوق متعلقه، به طور عقالیی محاسـبه 

ضمیمه 3
رهنمودهای مربوط به تشـخیص نظام های اسـترداد

جایگزیـن به عنوان یارانه های صادراتی
1

در نظام هـای اسـترداد می تـوان اجـازه داد هزینه هـای وارداتـی نهاده هایی که در فراینـد تولید محصولی دیگر 

کیفیـت و  ر محصـول اخیـر در برگیرنـده نهاده هـای داخلـی دارای  کـه صـدو مصـرف شـده اند و در مـواردی 

گـردد. بـه  خصوصیـات هماننـد نهاده هـای جایگزیـن نهاده هـای وارداتـی باشـد، پـس داده شـود یـا مسـترد 

موجب بند )ط( فهرست توضیحی یارانه های صادراتی مذکور در ضمیمه 1، نظام های استرداد جایگزین 

کـه بـه اسـترداد هزینه هـای وارداتـی بیـش از آنچـه بـدوًا بـه  رد  را تـا جایـی می تـوان یارانـه صادراتـی به شـمار آو

گرفته و اینک اسـترداد آن هزینه ها تقاضا می گردد، منجر شـود.  نهاده های وارداتی تعلق 

2
در بررسـی هرگونـه نظـام اسـترداد جایگزیـن به عنـوان بخشـی از تحقیـق مربـوط بـه عـوارض جبرانـی طبـق 

یر اقدام کنند: موافقت نامـه حاضـر، مقامـات تحقیق کننـده باید بر مبنای ز

کـه نهاده هـای موجـود در بـازار داخلـی می توانـد جایگزیـن  1. بنـد )ط( فهرسـت توضیحـی مقـرر مـی دارد 

گردد، مشـروط  بر اینکه مقدار چنین نهاده هایی، معادل  نهاده های وارداتی در تولید محصول صادراتی 

کیفیـت و خصوصیاتـی هماننـد آن باشـد.  کـه جایگزیـن آن می شـود بـوده و دارای  نهاد ه هـای وارداتـی 
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کشـور صادرکننـده عضـو را قـادر می سـازد  یـرا حکومـت  وجـود یـک نظـام یـا روش وارسـی مهـم اسـت، ز

تضمیـن و اثبـات نمایـد کـه مقـدار نهاده هایـی کـه بـرای آن تقاضای اسـترداد شـده از مقـدار محصوالت 

یادتر نیسـت و همین طور اسـترداد هزینه هـای وارداتی بیش از  مشـابهی کـه بـه هـر شـکلی صـادر گردیده ز

آنچـه بـدوًا بـه نهاده های وارداتی مورد بحث تعلق گرفته، مطرح نمی باشـد.

یارانـه ای اعطـا می شـود، مقامـات  یـک نظـام اسـترداد جایگزیـن،   براسـاس  گـردد  ادعـا  کـه  مـواردی  2. در 

کشـور صادرکننـده عضـو نظـام یـا روشـی بـرای  کـه آیـا حکومـت  کننـد  تحقیق کننـده ابتـدا بایـد احـراز 

گردد چنین نظام یا روشـی اجرا می شـود،  رده و اجرا می کند یا نه. هنگامی که احراز  رسـیدگی به وجود آو

کـه آیـا آن هـا  مقامـات تحقیق کننـده سـپس بایـد ایـن روش هـای رسـیدگی را بدین منظـور بررسـی نماینـد 

کشـور صادرکننده  یه های تجاری عمومًا پذیرفته شـده در  برای هدف مورد نظر، عقالیی و مؤثرند و بر رو

اسـتوارند یـا نـه. تـا آنجـا کـه احـراز شـود روش هـای مزبـور بـا ایـن معیـار انطبـاق داشـته و به گونـه ای مؤثر به 

که یارانه ای وجود دارد. مقامات تحقیق کننده ممکن اسـت طبق بند  اجرا در می آیند، نباید پنداشـت 

6 مـاده 12، برخـی معیارهـای عملـی را بـه منظـور وارسـی اطالعـات یا قانع سـاختن خـود از این بابت که 

روش های رسـیدگی به گونه ای مؤثر اجرا می شـوند، الزم تشـخیص دهند. 

کـه روش هـای رسـیدگی وجـود ندارنـد یـا روش هـای مزبـور عقالیـی نیسـتند و یـا هنگامی کـه  3. در مـواردی 

کـه عمـاًل قابل اجـرا  چنیـن روش هایـی بـه وجـود می آینـد و معقـول تصـور می شـوند، امـا معلـوم می گـردد 

نیسـتند، یا به گونه ای مؤثر اجرا نمی شـوند، ممکن اسـت یارانه ای وجود داشـته باشـد. در چنین مواردی 

پایـه معامـالت واقعی مورد بحث بـرای احراز این  الزم اسـت کشـور صادرکننـده عضـو بررسـی بیشـتری بر

رد کـه آیـا پرداخـت اضافی صورت گرفته اسـت یا نه. چنانچه مقامـات تحقیق کننده  مطلـب به عمـل آو

ری تشـخیص دهند، بررسـی بیشـتر طبق بند 2 به عمل خواهد آمد. چنین اقدامی را ضرو

4. وجـود مقـرره مربـوط بـه اسـترداد جایگزیـن کـه طبق آن صادرکننـدگان مجاز به انتخـاب محموله وارداتی 

خاصی هسـتند که در مورد آن ها تقاضای اسـترداد به عمل آمده اسـت، فی نفسـه نباید به عنوان اعطای 

گردد. یارانه تلقی 

که دولت ها از بابت مبالغ پس داده شـده در چارچوب طرح های اسـترداد، بهره  می پردازند،  5. در مواردی 

واقعـًا  بهـره  ایـن  کـه  دارد  وجـود  جایـی  تـا  )ط(  بنـد  مفهـوم  در  وارداتـی  هزینه هـای  بـر  اضافـه  اسـترداد 

پرداخت شـده یا قابل پرداخت باشد. 
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ضمیمه 4
کل یارانه پرداختی بر مبنای ارزش محاسبه 

 )شق )الف( از بند 1 ماده 6(162
ینـه آن بـرای دولـت  1. از لحـاظ شـق )الـف( از بنـد 1 مـاده 6 هرگونـه محاسـبه مبلـغ یارانـه،  برحسـب هز

اعطا کننـده صورت خواهد گرفت.
2. جز در موارد مقرر در بندهای 3 تا 5، در احراز اینکه آیا نرخ کلی پرداخت یارانه از 5 درصد ارزش محصول 
63 در 

یافت کننـده2 مورد نظـر فراتـر مـی رود یـا نـه، ارزش محصـول مزبـور برحسـب کل ارزش فـروش بنـگاه در
ره ای اسـت که  کـه بـرای آن اطالعـات مربـوط بـه فـروش موجود بوده و قبل از دو ره 12 ماهـه ای  آخریـن دو

گردیده، محاسـبه خواهد شـد.64 3 در آن یارانه پرداخت 
3. در مـواردی کـه یارانـه بـا تولیـد یـا فروش محصولی معیـن پیوند می خورد، ارزش محصول مزبور برحسـب 
آن  بـرای  کـه  ماهـه ای   12 ره  دو آخریـن  در  یافت کننـده  در بنـگاه  توسـط  آن محصـول  فـروش  ارزش  کل 
گردید، محاسبه  که در آن یارانه پرداخت  ره ای است  اطالعات مربوط به فروش موجود بوده و قبل از دو

خواهد شد.
کل نـرخ یارانـه پرداختـی از 15  گـر  یافت کننـده در وضعیـت راه انـدازی باشـد، ا کـه بنـگاه در 4. در مـواردی 
کـه آسـیب  جـدی وجـود  کنـد، چنیـن تلقـی خواهـد شـد  ز  کل مبلـغ سـرمایه گذاری شـده تجـاو درصـد 

65
کثر یک سـال پس از تولید خواهد بود.4 ره راه اندازی حدا خواهد داشـت. از لحاظ این بند، دو

کـه اقتصـاد آن بـا تـورم مواجـه اسـت،  یافت کننـده در کشـوری واقـع شـده باشـد  کـه بنـگاه در 5. در مـواردی 
ارزش محصـول مورد نظـر برحسـب کل فـروش بنگاه )یا فروش محصـول مربوط، در صورتی که یارانه با آن 
یمـی قبـل و پـس از تعدیـل بـا شـاخص نـرخ تـورم در 12 مـاه قبـل از مـاه  پیونـد خـورده باشـد( طـی سـال تقو

اعطای یارانه، محاسـبه خواهد شد.
که مقامات مختلف تحت  کلی یارانه پرداختی در سـالی معین، یارانه هایی  6. برای تشـخیص میزان 

برنامه هـای مختلـف در قلمـروی یـک عضو اعطا کرده اند، با یکدیگر جمع خواهند شـد.

که در این ضمیمه قید نشده اند یا از لحاظ شق )الف( از بند 1 ماده 6 توضیح  62. اعضا در صورت لزوم باید راجع به موضوعاتی 
بیشتری را ایجاب می کنند، به تفاهم برسند. 

ی عضو پرداخت کننده یارانه است.  یافت کننده، بنگاهی در قلمرو 63. منظور از بنگاه در
یافت کننده طی آن سال مالی  کل ارزش فروش بنگاه در 64. در مورد یارانه های مرتبط با مالیات، ارزش محصول مورد نظر برحسب 

گردید.  که این یارانه مرتبط با مالیات تحصیل شده است، محاسبه خواهد 
65. وضعیت های مربوط به راه اندازی مواردی را شامل می شود که در خصوص توسعه محصول یا ساخت تأسیسات مربوط به تولید 

گر تولید آغاز نشده باشد.  گردد،  حتی ا محصول منتفع از یارانه، تعهدات مالی قبول 
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یـخ  الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت که  7. آن دسـته از یارانه هـای اعطایـی قبـل از تار
کلـی یارانـه پرداختـی منظـور  منافـع حاصـل از آن هـا بـه تولیـد آتـی تخصیـص داده می شـود، جـزو میـزان 

خواهد شد.
که طبق مقررات مربوط در موافقت نامه حاضر غیرقابل تعقیب هسـتند، در محاسـبه مبلغ  8. یارانه هایی 

یارانه از لحاظ شـق)الف( از بند 1 ماده 6 منظور نخواهند شـد. 

ضمیمه 5
رویه های مربوط به ارائه اطالعات در خصوص آسیب جدی

یه هـای مقـرر در بند هـای4 تـا6 مـاده  کـه هیـأت رسـیدگی بایـد در چارچـوب رو 1. هـر عضـو در ارائـه مدرکـی 
کشـور ثالـث عضـو  رد. طرف هـای اختـالف و هـر  7 آن هـا را بررسـی نمایـد، همـکاری به عمـل خواهـد آو
ذی ربـط، به محـض توسـل بـه مقـررات بند 4 ماده7، سـازمان مسـئول اجرای این مقـرره در قلمروی خود 
یه هـای مـورد اسـتفاده بـرای اجابـت درخواسـت اطالعات را به اطالع رکـن حل اختالف  و همین طـور رو

خواهند رساند. 
2. در مواردی که موضوعات طبق بند 4 ماده 7 به رکن حل اختالف ارجاع داده می شوند، این رکن به مجرد 
یـه مزبـور را جهـت کسـب اطالعـات الزم از حکومت کشـور عضـو پرداخت کننده یارانه،  درخواسـت، رو
یافت کننـده یارانـه و همین طور  بـه منظـور اثبـات وجـود یارانـه و مبلـغ آن، ارزش کل فـروش بنگاه هـای در
66 این روند، 

اطالعات الزم جهت تحلیل اثرات سـوء محصول مشـمول یارانه، به اجرا خواهد گذاشـت.1
کی جهت  تی نزد حکومت کشـور عضو پرداخت کننده یارانه و عضو شـا در صورت اقتضاء، طرح سـؤاال
ری اطالعات و همین طور روشن ساختن و تکمیل اطالعات در دسترس طرف های اختالف  جمع آو

یه های اطالع رسـانی مقرر در قسـمت 7 را شـامل می شود.267 از طریق رو
کشور ثالث، طرف اختالف می تواند اطالعات الزم را جهت  3. در مورد اثرات بر جای مانده در بازارهای 
تی از حکومـت کشـور ثالث عضـو، که به گونـه ای دیگر  تحلیـل اثـرات سـوء، از جملـه بـا اسـتفاده از سـؤاال
ری نماید.  یافت نمی باشد، جمع آو کی یا عضو پرداخت کننده یارانه قابل در جواب آن منطقًا از عضو شا
ایـن مقـرره بایـد به گونـه ای بـه اجـرا درآیـد کـه زحمـت غیرمعقولی را برعهده کشـور ثالث عضو قـرار ندهد. 

که وجود لطمه جدی باید به اثبات برسد. 66. در مواردی 
که ماهیتًا محرمانه بوده یا عضو درگیر در این  67. در فرایند جمع آوری اطالعات توسط رکن حل اختالف به لزوم حفظ اطالعاتی 

کرده است، توجه خواهد شد.  فرایند آن ها را به صورت محرمانه ارائه 
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یژه برای چنین منظوری  که تحلیلی در مورد قیمت یا بازار، به و یژه نباید از این عضو انتظار داشـت  به و
که از پیش قابل دسترسـی بوده  گردد همان اطالعاتی اسـت  که قرار اسـت ارائه  رد. اطالعاتی  به عمل آو
یس های آمـاری  کـه سـرو یـا ایـن عضـو می توانـد به سـادگی بـه آن هـا دسـت یابـد )مثـاًل جدیدتریـن آمـاری 
گمرکی در خصوص واردات و ارزش  کرده اما هنوز انتشـار نیافته اند، اطالعات  ری  مربوط قباًل جمع آو
ینـه خـود انجـام تحلیـل  گـر یـک طـرف اختـالف بـه هز اظهار شـده محصـوالت مربـوط و غیـره(. البتـه ا
کار  گیـرد، مقامـات کشـور ثالـث عضـو، وسـایل الزم بـرای تسـهیل  مفصلـی را در خصـوص بـازار برعهـده 
کرده و به آن ها امکان دسترسـی به تمام اطالعاتی  شـخص یا مؤسسـه انجام دهنده این تحلیل را فراهم 

 محرمانـه تلقی نمی کند، خواهند داد. 
ً
کـه ایـن دولت معموال را 

ری اطالعات تعیین  4. رکن حل اختالف، نماینده ای را برای انجام وظیفه مربوط به تسهیل فرایند جمع آو
خواهـد کـرد. تنهـا وظیفـه ایـن نماینـده تضمیـن ارائـه به موقـع اطالعـات الزم بـرای تسـهیل بررسـی بعدی 
یـژه می تواند طرقی را برای درخواسـت  چند جانبـه اختـالف به طـور سـریع خواهـد بـود. نماینـده مزبور به و

کند. یق همکاری طرف ها، پیشـنهاد  اطالعات الزم به مؤثرترین وجه و همین طور تشـو
یخ ارجاع مسـئله به رکن  ز پس از تار ری اطالعـات مذکـور در بندهـای 2 تـا 4، ظرف 60 رو 5. فراینـد جمـع آو
حـل اختـالف طبـق بنـد 4 مـاده7 پایـان خواهـد یافـت. اطالعاتـی که طی ایـن فرایند به دسـت می آید به 
که رکن حل اختالف طبق مقررات قسمت 10 تشکیل می دهد، ارائه خواهد شد. این  هیأت رسیدگی 
اطالعات باید از جمله شامل مطالبی در خصوص مبلغ یارانه مورد بحث )و در صورت اقتضا، ارزش 
یارانه ای،  کل فـروش بنگاه هـای مشـمول یارانـه (، قیمـت محصـول مشـمول یارانـه،  قیمت محصـول غیر
قیمت های تعیین شـده توسـط سـایر عرضه کنندگان به بازار، تغییرات عرضه محصول مشمول یارانه به 
بـازار مورد نظـر و تغییـرات سـهم محصول در بازار باشـد. این اطالعات همچنیـن باید مدارک نفی کننده 
]یارانـه[ و نیـز سـایر مطالـب مکمـل در ایـن جهـت را کـه هیأت مزبور در جریان رسـیدن بـه نتایج، مرتبط 

برگیرد.  تشـخیص می دهد، در
ری اطالعات امتناع  کشور ثالث عضو و یا عضو پرداخت کننده یارانه از همکاری در فرایند جمع آو گر  6. ا
کی دعـوی خـود مبنی بـر وجود آسـیب جدی را براسـاس مدارکی کـه در اختیار دارد و با  رزنـد، عضـو شـا و
توضیـح مراتـب و چگونگـی ایـن عـدم همـکاری کشـور ثالث عضـو یا عضـِو پرداخت کننـدۀ یارانه مطرح 
کشـور ثالـث عضـو و یـا عضـو پرداخت کننـدۀ  کـه به خاطـر عـدم همـکاری  خواهـد سـاخت. در مـواردی 
یارانـه، اطالعاتـی در دسـترس نباشـد، هیـأت رسـیدگی می توانـد در صـورت لـزوم سـوابق را بـه اسـتناد 

بهتریـن اطالعاتـی که به گونه ای دیگر در دسـترس قـرار گرفته، تکمیل نماید.
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ری  7. هیـأت رسـیدگی در تصمیم گیـری بایـد از مـوارد عـدم همـکاری هـر طـرف دیگـر در فراینـد جمـع آو
رد. اطالعات اسـتنتاجات مخالفی به عمل آو

8. هیـأت رسـیدگی در تصمیم گیـری راجـع بـه اسـتفاده از بهتریـن اطالعـات در دسـترس یـا اسـتنتاجات 
مخالـف، توصیـه نماینـده منصـوب رکـن حـل اختـالف طبـق بنـد 4 در خصـوص معقـول بـودن هرگونـه 
درخواسـت اطالعات و تالش های طرف ها برای اجابت به موقع و توأم با مسـاعدت این درخواسـت ها 

را مـورد توجه قرار خواهد داد.
ری اطالعـات نبایـد توانایـی هیـأت رسـیدگی را بـرای دسـتیابی به اطالعـات  9. هیچ چیـز در فراینـد جمـع آو
ری تشخیص می دهد و در این فرایند به نحو مناسبی  اضافی ای که جهت حل شایسته اختالف، ضرو
جسـت وجو  یـا ارائـه نشـده اسـت، محـدود سـازد. البتـه در مـواردی کـه ممکـن اسـت اطالعـات اضافـی 
کنـد و عـدم وجـود ایـن اطالعـات در سـوابق، ناشـی از عـدم همـکاری  یـت  موضـع طـرف خاصـی را تقو
 نبایـد بـرای تکمیـل 

ً
ری اطالعـات باشـد، هیـأت مزبـور معمـوال غیرمعقـول آن طـرف در فراینـد جمـع آو

سـوابق مزبور تقاضای اطالعات اضافی بنماید. 

ضمیمه6
رویه های مربوط به تحقیق در محل طبق بند 6 ماده 12

1. به مجرد آغاز تحقیق، مقامات کشور صادرکننده عضو  و بنگاه هایی که معلوم شده ذی ربط می باشند 
بایـد از قصـد انجـام تحقیق در محل مطلع گردند.

گـر در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی قصـد ایـن باشـد کـه کارشناسـان غیردولتی در گروه تحقیقاتی شـرکت  2. ا
کننـد، ایـن موضـوع بایـد به اطـالع بنگاه هـا و مقامـات کشـور صادرکننده عضو  برسـد. در صورت نقض 
الزام مربوط به حفظ جنبه محرمانه ]اطالعات[ این کارشناسان غیردولتی باید به گونه ای مؤثر مجازات 

شوند.
یـح بنگاه هـای  یـزی قطعـی بازدیـد، موافقـت صر یـه ای اسـتاندارد الزم اسـت قبـل از برنامه ر 3. به عنـوان رو

ذی ربط در کشـور صادرکننده عضو کسـب گردد.
نشـانی های  و  اسـامی  بایـد  تحقیق کننـده  مقامـات  ذی ربـط،  بنگاه هـای  موافقـت  کسـب  به محـض   .4
یخ هـای توافق شـده بـرای انجـام  کـه قـرار اسـت از آن هـا بازدیـد به عمـل آیـد و همین طـور تار بنگاه هایـی 

کشـور صادرکننده عضو برسـانند. چنین بازدیدهایی را به اطالع مقامات 
5. قبل از انجام بازدید، مراتب باید به بنگاه های مورد بحث، با در نظر گرفتن فرصت کافی، اطالع داده شود.
6. بازدیـد بـرای توضیـح پرسـش نامه تنهـا بایـد بـه درخواسـت بنـگاه صادرکننـده انجـام پذیـرد. در صـورت 
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چنیـن درخواسـتی مقامـات تحقیق کننـده می تواننـد خدمـات خود را در اختیار بنـگاه مزبور قرار دهند. 
کشور وارد کننده عضو به نمایندگان  که )الف( مقامات  این بازدید تنها به شرطی می تواند انجام پذیرد 

کشـور عضو مورد بحث اطالع داده و )ب( آن ها نیز مخالفتی با این بازدید نکرده باشـند. حکومت 
7. از آنجـا کـه هـدف اصلـی تحقیـق در محـل، تأییـد اطالعـات ارائه شـده یـا کسـب اطالعات جزئی بیشـتر 
یافت پاسـخ پرسـش نامه انجـام پذیرد، مگـر اینکه بنـگاه مربوط  اسـت، چنیـن تحقیقـی بایـد بـه دنبـال در
خـالف ایـن توافـق کـرده و مقامات تحقیق کننـده بازدید مورد نظر را به اطالع حکومت کشـور صادرکننده 
یه ای استاندارد، الزم  عضو رسانده و حکومت مزبور نیز با آن مخالفت نکرده باشد. به عالوه، به عنوان رو
اسـت قبل از انجام بازدید، درباره ماهیت کلی اطالعاتی که قرار اسـت تأیید شـود و اطالعات بیشـتری 
گرچه این امر نباید مانع از درخواست در  گردد، یا بنگاه ذی ربط مشورت به عمل آید،  که الزم است ارائه 

گردد. محل به منظور دستیابی به  اطالعات جزئی بیشتر، با توجه به اطالعات به دست آمده، 
تی که توسط مقامات یا بنگاه های کشورهای صادرکننده  8. درصورت امکان باید به استفسارات یا سؤاال
عضـو به عمـل می آیـد و بـرای موفقیـت تحقیـق در محـل جنبه اساسـی دارد، قبل از انجام بازدید، پاسـخ 

گفته شود. 

ضمیمه 7
کشورهای در حال توسعه عضو مذکور در شق )الف( از بند 2 ماده 27

کشـورهای در حال توسـعه عضـوی کـه طبـق شـق )الـف( از بنـد 2 مـاده 27 مشـمول مقـررات شـق )الف( از 
بند 1 ماده 3 نیسـتند عبارت اند از:

و سـازمان  بـوده  تجـارت  کـه عضـو سـازمان جهانـی  توسـعه یافتگی  کمتریـن درجـه  بـا  کشـورهای  )الـف( 
ملل متحـد آن هـا را به این عنوان می خواند.

یـر و عضـو سـازمان جهانـی تجـارت هنگامی کـه تولیـد ناخالص  )ب( هریـک از کشـورهای در حال توسـعه ز
1، مشـمول مقـررات ناظـر بر سـایر کشـورهای در حال توسـعه 

ملـی سـرانه آن هـا در سـال بـه 1000 دالر برسـد68
عضـو طبـق شـق)ب( از بنـد 2 مـاده 27 خواهند بـود. بولیوی،  کامرون، کنگو، سـاحل عاج،  جمهوری 
یـه،  نیجر گوئـه،  نیکارا مراکـش،  کنیـا،  اندونـزی،  هنـد،  یـان،  گو گواتمـاال،  غنـا،  مصـر،  دومینیکـن، 

یمبابوه. کسـتان،  فیلیپین، سـنگال، سریالنکا و ز پا

یافتی از بانک جهانی در خصوص  68. درج کشورهای در حال توسعه عضو در فهرست مذکور در بند )ب(، بر جدیدترین اطالعات در
تولید ناخالص ملی سرانه مبتنی می باشد.



موافقت  نامه حفاظت  ها

اعضا،
یت نظام تجـارت بین المللی مبتنی بر گات1994، بـا به خاطـر داشـتن هـدف کلـی اعضا در بهبود و تقو

گات1994 و به خصوص نظامات ماده 19 )اقدام  با تصدیق نیاز به روشن ساختن و تحکیم نظامات 
و  بر حفاظت ها  کنترل چند جانبه  برقراری مجدد  اضطراری در مورد واردات محصوالت خاص( جهت 

کنترلی قرار نمی گیرند؛ که تحت چنین  حذف اقداماتی 
یت رقابت در بازارهای بین المللی به جای محدود  با تصدیق اهمیت تعدیل ساختاری و نیاز به تقو

ساختن آن؛ و
مورد  در  اعمال  قابل  موافقت نامه جامع  این مقاصد یک  به  برای رسیدن  اینکه  با تصدیق  همچنین 

گات 1994 الزم است؛ تمام اعضا و مبتنی بر اصول اساسی 
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

ماده 1
مقرره عمومی

رد که به معنـای اقدامات مقرر در  ایـن موافقت نامـه قواعـدی بـرای اعمـال اقدامـات حفاظتی به وجود مـی آو
ماده 19 گات 1994 تلقی خواهد شـد. 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        446

ماده 2
شرایط

1. هـر عضـو1 تنهـا در صورتـی می توانـد یـک اقـدام حفاظتـی را در مـورد یـک محصـول اعمـال نمایـد که طبق 
یادی، چه به طور مطلق و چه  کند واردات این محصول در  چنان مقادیر ز مقررات مذکور در ذیل احراز 
نسـبت بـه تولیـد داخلـی، صـورت گرفتـه و تحـت چنـان شـرایطی وارد گردیده که سـبب لطمـه جدید به 
صنعت داخلی تولیدکننده محصوالت مشـابه یا مسـتقیمًا رقابتی شـده یا خطر وقوع چنین لطمه ای را 

رده اسـت. به وجود آو
2. اقدامـات حفاظتـی صرف نظـر از منبـع ]عرضـه[ محصول وارداتی، در مورد آن محصول اعمال می گردد. 

ماده 3
تحقیق

یه هـای قبـاًل ایجـاد  کـه مقامـات ذی صـالح آن عضـو مطابـق رو 1. یـک عضـو می توانـد تنهـا بعـد از تحقیقـی 
کنـد. ایـن  رنـد اقـدام حفاظتـی را اعمـال  گات 1994 به عمـل می آو و منتشـر شـده هـم آهنـگ بـا مـاده 10 
تحقیـق شـامل یـک اطالعیـه عمومـی معقـول خطـاب بـه تمـام طرف هـای ذی نفع و جلسـات رسـیدگی 
کـه بـه وسـیله آن واردکننـدگان، صادرکننـدگان و  عمومـی ]نظـرات[ یـا سـایر طـرق مقتضـی خواهـد بـود 
کنند و نیز فرصت پاسخ به اظهارات سایر  سایر طرف های ذی نفع بتوانند مدارک و نظرات خود را ارائه 
طرف ها و ارائه نظرات خود را، از جمله در خصوص اینکه آیا اعمال اقدام حفاظتی به نفع عموم اسـت 
کـه در آن یافته هـا و نتایـج  کـرد  گزارشـی را منتشـر خواهنـد  یـا خیـر، داشـته باشـند. مقامـات ذی صـالح 

مدلل شـان در خصوص تمام امور موضوعی و حکمی مربوط ارائه می گردد. 
2. هرگونـه اطالعاتـی کـه ماهیتـًا محرمانـه بـوده یـا بـا اتـکا بـه محرمانـه ماندن آن ارائه شـده باشـد، در صورت 
اقامـه دلیـل، از طـرف مقامـات ذی صـالح محرمانـه تلقی خواهد شـد. این اطالعات بـدون اجازه طرف 
کرده انـد  کـه اطالعـات محرمانـه را ارائـه  ارائه دهنـدۀ آن افشـا نخواهـد شـد. ممکـن اسـت از طرف هایـی 

کند.  اعمال  حفاظتی  اقدام  ]اتحادیه[،  عضو  کشور  یک  جانب  از  یا  منفرد  واحد  یک  به عنوان  می تواند  گمرکی  اتحادیه  یک   .1
گمرکی به عنوان یک واحد منفرد اقدام حفاظتی اعمال می کند تمامی الزامات مربوط به تشخیص لطمه جدی  هنگامی که اتحادیه 
اقدام  بود. هنگامی که  کل مبتنی خواهد  گمرکی به صورت یک  اتحادیه  بر شرایط موجود در  این موافقت نامه  بروز آن طبق  یا خطر 
کشور عضو به کار می رود، تمامی الزامات مربوط به تشخیص لطمه جدی یا خطر بروز آن بر شرایط موجود در  حفاظتی از جانب یک 
کشور عضو محدود خواهد بود. هیچ چیزی در این موافقت نامه در خصوص تفسیر رابطه  کشور عضو مبتنی بوده و اقدام مزبور به آن 

گات1994 پیشداوری نخواهد داشت.  میان ماده 19 و بند 8 ماده 24 
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کـه  کننـد  گـر ایـن طرف هـا اظهـار  یـا ا کننـد  درخواسـت شـود خالصه هـای غیرمحرمانـه ای از آن تهیـه 
چنیـن اطالعاتـی قابـل خالصـه کـردن نیسـت دلیـل عـدم امـکان تهیـه خالصـه را اقامـه نماینـد. مع هـذا 
گـر  ا و  کـه درخواسـت محرمانـه مانـدن اطالعـات تضمیـن نمی شـود  یابنـد  گـر مقامـات ذی صـالح در ا
طـرف ذی ربـط مایـل نباشـد کـه اطالعـات را علنـی سـازد یا افشـای آن را به شـکل کلی یـا خالصه اجازه 
دهـد، مقامـات مزبـور می تواننـد ایـن اطالعات را نادیـده بگیرند مگر اینکه منابع مناسـبی بتوانند به طور 

که اطالعات صحیح اسـت.  اقناع کننده به آن ها نشـان دهند 

ماده 4
تشخیص لطمه جدی یا خطر بروز آن

1. از لحـاظ این موافقت نامه:
یان کلی قابل مالحظه بـه وضعیت یک صنعت داخلی تلقی  )الـف( »لطمـه جـدی« به معنـای وارد آمدن ز

می گردد؛
)ب( »خطـر لطمـه جدی«به معنـای لطمـه جـدی به وضـوح قریب الوقـوع، مطابـق بـا مقـررات بنـد 2 تلقـی 
می  گردد. تشـخیص وجود لطمه جدی به اتکای واقعیات خواهد بود و نه صرفًا برمبنای ادعا، حدس 

یـا احتمال بعید؛ و 
ز آن، یک »صنعت داخلـی« به معنای کلی تولیدکنندگان محصوالت  )ج( در تشـخیص لطمـه یـا خطـر برو
مشابه یا مستقیمًا رقابتی که در قلمروی یک عضو فعالیت می کنند یا تولیدکنندگانی که تولید جمعی 
کل تولیـد داخلـی ایـن محصـوالت را  محصـوالت مشـابه یـا مسـتقیمًا رقابتـی آن هـا بخـش عمـده ای از 

تشـکیل می دهد، تلقی خواهد شد. 
2. )الـف( در تحقیـق بـرای تشـخیص اینکـه آیـا افزایـش واردات سـبب لطمـه جدی یا خطـر لطمه جدی به 
یک صنعت داخلی طبق شـرایط این موافقت نامه شـده اسـت یا خیر، مقامات ذی صالح تمام عوامل 
مربـوط بـه ماهیـت عینـی و کمیت پذیـر که بر موقعیت آن صنعت تأثیر داشـته، به خصوص نرخ و میزان 
کـه واردات  افزایـش در واردات محصـول ذی ربـط به طـور مطلـق و به طـور نسـبی، سـهمی از بـازار داخلـی 
ری، نرخ اسـتفاده از  افزایش یافته بخود اختصاص داده اسـت، تغییرات در سـطح فروش، تولید، بهره و

کرد. یابی خواهند  یان و اشـتغال را ارز ظرفیت]تولیدی[، سـود و ز
)ب( تشـخیص مذکـور در شـق)الف( انجـام نخواهـد شـد مگـر آنکـه ایـن تحقیـق بـر مبنـای شـواهد عینـی 
ز آن را ثابـت  ـی میـان افزایـش واردات محصـوالت ذی ربـط و لطمـه جـدی یـا خطـر بـرو

ّ
وجـود رابطـه عل

نمایـد. هنگامی کـه در همـان زمـان عواملـی غیـر از افزایـش واردات سـبب وارد آمـدن لطمـه بـه صنعـت 
داخلی شـده باشـد این لطمه به افزایش واردات منتسـب نخواهد شـد.
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)ج( مقامـات ذی صـالح به سـرعت و مطابـق مقـررات مـاده 3، تحلیلـی مفصـل در مـورد مسـئله در دسـت 
ل پیرامون ذی ربط بودن عوامل بررسـی شـده را منتشـر خواهند کرد. تحقیق و همچنین اسـتدال

ماده 5
اعمال اقدامات حفاظتی

1. یـک عضـو، اقدامـات حفاظتـی را تنهـا تـا حـد الزم بـرای جلوگیـری از لطمـه جـدی یـا جبـران آن و تسـهیل 
گیـرد، چنیـن اقدامـی مقـدار  کّمـی مـورد اسـتفاده قـرار  گـر یـک محدودیـت  کـرد. ا تعدیـل اعمـال خواهـد 
که برابر متوسط واردات در سه سال معرف قبل از آن بوده و  ره اخیر  واردات را به سطحی کمتر از یک دو
برای آن آمارها در دسـترس اسـت کاهش نخواهد داد، مگر آنکه توجیه روشـنی ارائه شـود که نشـان دهد 
بـرای جلوگیـری از لطمـه جـدی جبران آن سـطح متفاوتی الزم اسـت. اعضا باید مناسـب ترین اقدامات 

برای دسـتیابی به این اهداف را انتخاب نمایند. 
کـه ایـن  کشـورهای عرضه کننـده سـهمیه تخصیـص داده شـود، عضـوی  کـه بـرای  2. )الـف( در مـواردی 
کـه در عرضـه  محدودیت هـا را اعمـال می کنـد ممکـن اسـت در صـدد برآیـد بـا تمامـی اعضـای دیگـری 
محصـول ذی ربـط، نفـع اساسـی دارنـد در خصـوص تخصیـص سـهم ها در سـهمیه بـه توافـق برسـد. در 
مواردی که این روش منطقًا عملی نباشد عضو ذی ربط به اعضایی که در عرضه محصول نفع اساسی 
ره معرف قبلی، از  دارنـد سـهم هایی مبنی بـر درصـد عرضه شـده از محصول توسـط آن اعضا طی یـک دو
کل مقـدار یـا ارزش واردات آن محصـول، تخصیـص خواهـد داد، ضمـن اینکـه هـر گونـه عوامـل خارجـی 
گردد به نحو مقتضی به حساب  که ممکن است تجارت آن محصول را تحت تأثیر قرارداده یا از آن متأثر 

خواهد آمد.
)ب( یـک عضـو می توانـد از مقـررات شـق)الف( عـدول کنـد، مشـروط  بر اینکـه مشـورت های مربـوط به بند 
3 مـاده 12، تحت نظـارت کمیتـه اقدامـات حفاظتـی مقـرر در بنـد 1 ماده 13انجام گیرد و دلیلی روشـن 
ره معـرف، واردات از ا عضـای خاصی نسـبت به کل افزایش واردات  بـه کمیتـه ارائـه گـردد کـه )1( در دو
محصـول ذی ربـط، بـا درصـد نامتناسـبی افزایش یافته اسـت، )2( دالیل عدول از مقررات شـق )الف( 
توجیه شـود و )3( شـرایط چنین عدولی برای تمام عرضه کنندگان محصوالت ذی ربط عادالنه باشـد. 
ز نخواهد نمود. عـدول مذکور در فوق در حالتی  ره اولیـه طبـق بنـد 1ماده 7 تجاو مـدت ایـن اقـدام از دو

کـه خطـر لطمـه جدی وجود دارد مجاز نخواهد بود.
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ماده 6
اقدامات حفاظتی موقت

در شـرایط بحرانی که در آن تأخیر سـبب خسـارتی می  گردد که جبران آن مشـکل اسـت، یک عضو می تواند 
بنـا بـه تشـخیص اولیـه در مـورد وجـود شـواهدی روشـن مبنی بـر ایـن کـه افزایـش واردات سـبب لطمـه جدی 
رده اسـت بـه اقدام حفاظتی موقتی دسـت زنـد. مدت این  شـده یـا خطـر ایـراد چنیـن لطمـه ای را بـه وجود آو
ره الزامـات مربـوط بـه مـواد 2 تـا7 و مـاده 12 رعایـت  ز ننمـوده و در طـول ایـن دو ز تجـاو اقـدام موقـت از 200 رو
خواهـد شـد. چنیـن اقداماتـی بـه شـکل افزایـش تعرفـه خواهد بود تـا چنانچه تحقیق بعـدی مذکور در بند 2 
که افزایش واردات سـبب لطمه جدی به صنعت داخلی شـده یا خطر ایراد چنین  ماده 4 مشـخص نسـازد 
گـردد. مـدت یـک چنیـن اقـدام مقدماتـی، به عنـوان بخشـی از  رده اسـت فـورًا مسـترد  لطمـه ای را به وجـود آو

ره اولیـه و هرگونـه تمدیـد مذکـور در بند هـای 1 و 2 و 3 ماده 7 به حسـاب خواهد آمد.  دو

ماده 7
مدت و بررسی اقدامات حفاظتی

کـه ممکـن اسـت بـرای جلوگیـری یـا جبـران لطمـه  ره ای  1. یـک عضـو، اقدامـات حفاظتـی را فقـط بـرای دو
کشید  ره بیشتر از چهار سال طول نخواهد  کرد. این دو جدی و تسهیل تعدیل الزم باشد اعمال خواهد 

مگر آنکه طبق بند 2 تمدید شـود.
یه هـای مشخص شـده در مـواد 2، 3، 4 و  کشـور واردکننـده عضـو مطابـق بـا رو گـر مقامـات ذی صـالح  2. ا
کـه ادامـه اقـدام حفاظتـی بـرای جلوگیـری یـا جبـران لطمـه جـدی الزم اسـت و  5 تشـخیص داده باشـند 
شـواهدی نیـز مبنی بـر اینکـه صنعـت مذکـور در حال تعدیل اسـت وجود داشـته باشـد و مشـروط به آنکه 

ره مذکور در بند 1 را می توان تمدید نمود. مقررات مربوط در مواد8 و 12 مراعات شـود، دو
ره اولیه برای اجرا و هرگونه تمدید  ره اعمال اقدام موقتی، دو ره اعمال اقدام حفاظتی از جمله دو کل دو  .3

ز نخواهد نمود. آن از هشـت سـال تجاو
کـه مـدت مـورد انتظـار اقـدام حفاظتـی اطـالع داده شـده طبـق  4. بـه منظـور تسـهیل تعدیـل در وضعیتـی 
کـه اقـدام را اعمـال می کنـد در فواصـل منظـم  مقـررات بنـد 1 مـاده 12 بیـش از یـک سـال باشـد، عضـوی 
گـر مدت اقدام از  ز افزونـی در خصـوص آن اقـدام بـه آزادسـازی خواهد کرد. ا ره اجـرا به طـور رو در طـول دو
ره  کثر در اواسـط دو که چنین اقدامی را اعمال می کند وضعیت را حدا ز نماید، عضوی  سـه سـال تجاو
کرد و در صورت اقتضا از اقدام دست کشیده یا سرعت آزادسازی را افزایش  اقدام مزبور بررسی خواهد 
ره اولیـه بـوده  خواهـد داد. اقدامـی کـه طبـق بنـد 2 تمدیـد می شـود محدود کننده تـر از آنچـه در انتهـای دو

نخواهد بود و آزادسـازی در خصوص آن همچنان ادامه خواهد یافت. 
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یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در مورد واردات  5. هیچ اقدام حفاظتی بعد از تار
کـه طـی آن چنیـن  ره ای  ره ای مسـاوی بـا دو کـه مشـمول چنیـن اقدامـی بـوده اسـت بـرای دو محصولـی 
ره عـدم اعمـال  اقدامـی قبـاًل اعمـال می شـده اسـت مجـددًا اعمـال نخواهـد شـد، مشـروط بـه آنکـه دو

حداقل دو سـال باشد.
کمتـر را مجـددًا در مـورد  زه یـا  ره ای 180 رو 6. علی رغـم مقـررات بنـد 5، می تـوان یـک اقـدام حفاظتـی بـا دو

کرد مشـروط به آنکه: واردات یک محصول اعمال 
یخ شـروع اقدام حفاظتی در مورد واردات آن محصول گذشـته باشـد؛ و )الف(حداقل یک سـال از تار

ره پنج سـاله بالفاصله قبل  )ب( چنیـن اقـدام حفاظتـی در مـورد همـان محصـول بیش از دو بار در طول دو
یخ شـروع اقدام، اعمال نشـده باشد. از تار

ماده 8
سطح امتیازات و سایر تعهدات

1. عضـوی کـه اعمـال یـک اقـدام حفاظتـی را پیشـنهاد می کنـد یا در پی تمدید آن اسـت تـالش خواهد کرد 
گات 1994 را میـان خـود اعضـای  در سـطحی اساسـًا معـادل، امتیـازات و سـایر تعهـدات منـدرج در 
کنـد. بـرای  کـه از چنیـن اقدامـی متأثـر می گردنـد مطابـق بـا مقـررات بنـد 3 مـاده 12 حفـظ  صادرکننـده 
کافی جبران تجاری در مقابل   رسـیدن به این هدف اعضای ذی ربط می توانند در خصوص هر وسـیله 

اثرات سـوء اقدام مذکور بر تجارت شـان توافق کنند.
ز هیـچ توافقـی حاصـل نشـود،  کـه طبـق بنـد 3 مـاده 12به عمـل می آیـد ظـرف 30 رو گـر در مشـورت هایی  2. ا
کثـر  آن گاه کشـورهای صادرکننـده عضـو کـه تجارت شـان تحث تأثیـر قـرار گرفتـه مخیـر خواهنـد بـود حدا
یخـی کـه اطالعیـه کتبـی تعلیـق بـه شـورای  ز از تار ز بعـد از اعمـال اقـدام و بـه مجـرد گذشـت 30 رو 90رو
گات1994در  طبـق  تعهـدات  سـایر  یـا  معـادل  اساسـًا  امتیـازات  اعمـال  گردیـد،  واصـل  کاال  تجـارت 
کاال با تعلیق آن مخالفت  که شـورای تجارت  خصوص تجارت عضو اعمال کننده اقدام حفاظتی را، 

رند.  نکرده باشـد، به حال تعلیق درآو
یـان اسـت، اعمـال  کـه اقـدام حفاظتـی در جر 3. حـق تعلیـق مـورد اشـاره در بنـد 2 در سـه سـال نخسـتینی 
نخواهـد شـد، مشـروط بـه آنکـه اقـدام حفاظتـی در نتیجـه افزایـش مطلـق واردات اتخـاذ شـده و چنیـن 

اقدامی با مقررات این موافقت نامه مطابقت داشـته باشـد. 
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ماده 9
کشورهای در حال توسعه عضو

کشـور واردکننـده عضـو  کشـور در حال توسـعه عضـو در واردات یـک محصـول بـه  کـه سـهم یـک  1. تـا زمانـی 
کشـور  ز نکنـد، هیـچ اقـدام حفاظتـی در مـورد واردات محصـول مـورد بحـث از مبـدأ  از 3 درصـد تجـاو
کـه هـر  کشـورهای در حال توسـعه عضـو  گردیـد، مشـروط بـه آنکـه  در حال توسـعه عضـو، اعمـال نخواهـد 
یـک سـهمی کمتـر از 3 درصـد در واردات ]عضـو واردکننـده[ دارنـد روی هم رفتـه بیش از 9 درصد از کل 

 را به خود اختصاص نداده باشـند.
1

واردات محصول مورد بحث2
کثـر  ره اعمـال اقـدام حفاظتـی را بـه مـدت حدا کشـور در حال توسـعه عضـو حـق خواهـد داشـت دو 2. یـک 
کثـر مـدت مقـرر در بنـد 3 مـاده 7 تمدیدکنـد. علی رغـم مقـررات بنـد 5 مـاده 7،  دو سـال بیشـتر از حدا
یخ  الزم االجرا شـدن  کشـور در حال توسـعه عضو حق خواهد داشـت یک اقدام حفاظتی را بعد از تار یک 
موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، در مورد واردات محصولی که مشـمول چنین اقدامات حفاظتی 
کـه طـی آن چنیـن اقدامـی قبـاًل اعمـال می شـده  ره ای  ره ای مسـاوی بـا نیمـی از دو بـوده اسـت بعـد از دو

ره عدم اعمال حداقل دو سـال باشـد. اسـت مجددًا اعمال نماید، مشـروط به آنکه دو

ماده 10
اقدامات قبلی طبق ماده 19

یـخ الزم االجـرا شـدن  تار تـا  کـه  را  گات 1947  اتخـاذ شـده طبـق مـاده 19  اقدامـات حفاظتـی  تمـام  اعضـا 
که برای نخستین  یخی  کثر هشت سال پس از تار موافقت نامه سازمان جهانی تجارت مجری بوده اند حدا
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، هرکدام  بار اعمال شـده اند یا پنج سـال بعد از تار

کرد. که دیرتر باشـد، لغو خواهند 

ماده 11
ممنوعیت و حذف اقدامات معین

گات  1. )الف(یـک عضـو اقـدام اضطـراری در مـورد واردات محصـوالت خـاص به نحـو مذکـور در مـاده19 
1994را اتخاذ ننموده یا درصدد توسل به آن بر نخواهد آمد، مگر آنکه چنین اقدامی با مقررات این ماده 

که مطابق با این موافقت نامه اعمال می شـود، انطباق داشـته باشـد.

کمیته حفاظت ها اطالع خواهد داد.  2. یک عضو اقدام اتخاذ شده طبق بند 1 ماده 9 را بالفاصله به 
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یابـی  )ب( به عـالوه، یـک عضـو بـه هیچ گونـه محدودیت هـای داوطلبانـه بـر صـادرات، ترتیبـات منظـم بازار
 .4

1

،
2

یـا سـایر اقدامـات مشـابه بـر صـادرات یـا واردات توسـل نجسـته، آن هـا را اتخاذ یـا حفظ نخواهد کـرد3
ایـن امـر شـامل اقدامـات اتخـاذ شـده از سـوی یک عضو منفـرد و همچنین اقدامـات به عمل آمده طبق 
موافقت نامه هـا، ترتیبـات یـا تفاهم نامه هـای مجـری میـان دو یـا چنـد عضـو خواهـد بـود. هـر اقدامـی از 
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت مجـری بـوده باشـد، با این  ایـن نـوع کـه در تار

موافقت نامه منطبق شـده یا مطابق با بند 2 حذف خواهد شـد. 
و   ،19 مـاده  به جـز   ،1994 گات  مقـررات  طبـق  عضـو  یـک  کـه  اقداماتـی  مـورد  در  موافقت نامـه  ایـن  )ج( 
موافقت نامه هـای تجـاری چند جانبـه مذکـور در ضمیمـه 1)الف( به جز ایـن موافقت نامه، یا به موجب 
پروتکل هـا و موافقت نامه هـا یـا ترتیبـات منعقـده در چارچـوب گات 1994 به آن ها توسـل جسـته، آن ها 

را اتخاذ یا حفظ نموده اسـت اعمال نخواهد شـد. 
کثـر  کـه اعضـای ذی ربـط حدا 2. حـذف اقدامـات مـورد اشـاره در شـق)ب( از بنـد 1 طبـق جـداول زمانـی 
یـخ  الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت به کمیتـه حفاظت ها ارائه  ز بعـد از تار 180 رو
کـرد انجـام خواهـد شـد. در ایـن جـداول زمانـی مقـرر می گـردد تمامـی اقدامـات مـورد اشـاره در  خواهنـد 
یـخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت  ره ای کـه از چهـار سـال بعـد از تار بنـد 1 طـی دو
یـخ 31    کـه مـدت آن بعـد از تار

3
ز نکنـد، بـه اسـتثنای یـک اقـدام مشـخص بـرای عضـو واردکننـده5 تجـاو

دسـامبر 1999 تمدیـد نخواهـد گردیـد، حـذف شـده یا با این موافقت نامـه انطباق یابند. هر اسـتثنایی از 
یخ  ز پس از تار گرفته و ظرف 90 رو این نوع باید متقاباًل میان اعضای مسـتقیمًا ذی ربط مورد توافق قرار 
الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، جهـت بررسـی و پذیـرش بـه کمیتـه حفاظت هـا 
که توافق شـده در چارچوب این  اطالع داده شـود. ضمیمه این موافقت نامه نشـان دهندۀ اقدامی اسـت 

گیرد. استثنا قرار 
3. اعضـا اتخـاذ یـا حفـظ اقدامـات غیردولتـی توسـط شـرکت های دولتـی یـا خصوصـی را معادل بـا آنچه در 

یق یا حمایت نخواهند کرد. بند 1 به آن اشـاره شـد تشـو

گات 1994 و این موافقت نامه به عنوان اقدام حفاظتی اعمال می گردد ممکن  که مطابق با مقررات مربوط در  3. یک سهمیه وارداتی 
گذاشته شود.  کشور صادرکننده عضو به اجرا  است طبق توافق متقابل توسط 

4. مثال های اقدامات مشابه شامل تعدیل صادرات، نظام های نظارت بر قیمت صادرات یا قیمت واردات، بازرسی صادراتی یا 
کدام از آن ها موجب حمایت  که هر  وارداتی، کارتل های واردات اجباری و طرح های اعطای مجوزهای صادراتی یا وارداتی احتیاطی 

می گردد،  می باشد.
پایی در ضمیمه  این موافقت نامه مشخص شده است.  5. تنها استثنا از این نوع برای جوامع ارو
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ماده 12
اطالع و مشورت

یر، فورًا کمیته حفاظت ها را مطلع خواهد سـاخت: 1. یـک عضـو در صـورت انجـام اقدامات ز
ز آن و دالیل آن؛ )الـف( آغـاز فراینـد تحقیـق در مـورد لطمه جدی یا خطر برو

ز آن به دلیل افزایش واردات؛ و  )ب( تشـخیص لطمه جدی یا خطر برو
)ج( تصمیم گیـری در خصـوص اعمـال یا تمدید یک اقدام حفاظتی.

کـه در نظـر دارد اقـدام  2. در تسـلیم اطالعیه هـای مـورد اشـاره در شـق های )ب( و )ج( از بنـد 1، عضـوی 
که شامل شواهد مربوط به لطمه جدی یا  حفاظتی را اعمال یا تمدید نماید تمامی اطالعات مربوط را 
یخ  ز آن به دلیـل افزایـش واردات، توصیف دقیق محصول مربوط و اقدام در نظر گرفته شـده، تار خطـر بـرو
کمیته  پیشنهادی برای شروع، مدت مورد انتظار و جدول زمانی برای آزادسازی فزاینده خواهد بود، به 
حفاظت هـا ارائـه خواهـد نمـود. در مـورد تمدیـد یـک اقـدام،  شـواهدی دال بـر اینکـه صنعـت ذی ربط در 
حـال تعدیـل اسـت نیـز ارائـه خواهـد گردیـد. شـورای تجـارت کاال یـا کمیتـه حفاظت هـا ممکـن اسـت از 
عضـوی کـه در نظـر دارد اقـدام را اعمـال یـا تمدیـد نماید اطالعات اضافی را که الزم تشـخیص می دهند 

کنند. درخواست 
که  که در نظر دارد یک اقدام حفاظتی را اعمال یا تمدید نماید برای مشـورت قبلی با اعضایی  3. عضوی 
به عنـوان صادرکننـده محصـول مربوط دارای منافع اساسـی هسـتند فرصت کافـی را، از جمله به منظور 
بررسـی اطالعـات ارائه شـده طبـق بنـد 2، تبادل نظـر در خصـوص اقـدام مزبـور و رسـیدن بـه تفاهمـی در 

کرد. خصوص راه های دسـتیابی به هدف تعیین شـده در بند 1 ماده 8 اعضا خواهد 
کمیتـه حفاظت هـا  4. یـک عضـو قبـل از اتخـاذ اقـدام حفاظتـی موقتـی مذکـور در مـاده 6 اطالعیـه ای بـه 

کرد. مشـورت ها بالفاصله بعد از اتخاذ اقدام آغاز خواهد شـد. تسـلیم خواهد 
ره ای مـورد اشـاره در بند 4  5. نتایـج مشـورت های مـورد اشـاره در ایـن مـاده، به عـالوه نتایـج بررسـی میـان دو
مـاده 7، هـر شـکل جبـران مـورد اشـاره در بنـد 1 مـاده 8 و تعلیـق پیشـنهادی امتیـازات و سـایر تعهـدات 
کاال اطـالع داده  مـورد اشـاره در بنـد 2 مـاده 8 بالفاصلـه بـه وسـیله عضـو ذی ربـط بـه شـورای تجـارت 

خواهند شد.
یه هـای اداری مربـوط به اقدامات  6. اعضـا به سـرعت کمیتـه اقدامـات حفاظتـی را از قوانیـن، مقـررات و رو

حفاظتـی و همچنیـن هرگونـه تعدیلی در آن ها،  مطلع خواهند نمود.
کـه اقدامـات توصیـف شـده در مـاده 10 و بنـد 1 مـاده 11را حفـظ نموده انـد و ایـن اقدامـات در  7. اعضایـی 
که  یخی  یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت همچنان برقرار است آن ها را در تار تار
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یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت نیست به اطالع کمیته  ز بعد از تار دیرتر از 60 رو

اقدامات حفاظتی خواهند رسـاند.

یه های اداری و هر نوع اقدامات  کمیته حفاظت ها را از تمامی قوانین، مقررات، رو 8. هر عضوی می تواند 

گرفتـه و سـایر اعضـا از آن هـا مطلـع نشـده اند و ایـن  کـه در ایـن موافقت نامـه مـورد بحـث قـرار  یـا اعمالـی 

موافقت نامه تسـلیم چنین اطالعیه هایی را الزم دانسـته اسـت، مطلع گرداند.

9. هـر عضـوی می توانـد کمیتـه حفاظت هـا را از هرگونـه اقدامـات غیردولتـی مـورد اشـاره در بنـد 3 مـاده11، 

گرداند. مطلع 

 
ً
کاال تسـلیم شـوند معموال که باید به شـورای تجارت  10. تمام اطالعیه های اشاره شـده در این موافقت نامه 

از طریق کمیته حفاظت ها ارسـال خواهند شـد.

11. مقـررات اطالع رسـانی در ایـن موافقت نامـه هیـچ عضـوی را ملـزم نمی سـازد که اطالعـات محرمانه ای را 

کـه افشـای آن هـا مانـع اجـرای قوانیـن می شـود یا به نحـوی دیگر با منافـع عمومی منافات دارد یـا به منافع 

مشـروع تجاری شـرکت های دولتی یا خصوصی خاصی لطمه می زند، افشـا کند.

ماده 13
بازرسی

1. بدین وسـیله یک کمیته حفاظت ها تحت نظارت شـورای تجارت کاال تشـکیل می گردد که مشارکت در 

یر  آن بـرای عضـوی کـه تمایـل خـود را بـه خدمـت در آن نشـان دهـد آزاد خواهـد بود. این کمیتـه وظایف ز

را برعهده خواهد داشـت:

)الـف( نظـارت بـر اجـرای عمومـی ایـن موافقت نامـه و تسـلیم گزارش سـاالنه به شـورای تجـارت کاال در  این 

خصـوص و ارائـه توصیه هایی برای بهبود آن؛

)ب( بـه مجـرد درخواسـت عضـو متأثـر ]از یـک اقـدام[،  تشـخیص اینکـه در رابطـه بـا یـک اقـدام حفاظتـی، 

بـاره یافته هـای خـود بـه  گـزارش در الزامـات شـکلی ایـن موافقت نامـه رعایـت شـده اسـت یـا خیـر و ارائـه 

کاال؛ شورای تجارت 

کمک به آن ها در زمینه مشورت های شان طبق مقررات این موافقت نامه؛ )ج( حسب درخواست اعضا، 

)د( بررسی اقدامات مشمول ماده 10 و بند 1 ماده 11، نظارت بر حذف چنین اقداماتی و در صورت اقتضا، 

کاال؛ گزارش به شـورای تجارت  ارائه 

کـه آیـا پیشـنهادهای  کـه بـه اقـدام حفاظتـی دسـت زده، بررسـی ایـن نکتـه  )هــ( بنـا بـه درخواسـت عضـوی 
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گزارش به شورای  تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات اساسًا معادل است یا خیر و در صورت اقتضا ارائه 
کاال؛ تجارت 

گـزارش بـه  یافـت و بررسـی تمـام اطالعیه هـای مقـرر در ایـن موافقت نامـه و در صـورت اقتضـا ارائـه  )و( در
شـورای تجارت کاال؛ و 

)ز( انجـام هـر نـوع وظیفـه دیگـر مرتبط با این موافقت نامه که شـورای تجارت کاال تعیین نماید.
2. جهـت کمـک بـه کمیتـه در انجـام وظایـف بازرسـی خـود، دبیرخانه سـاالنه گزارشـی مربوط بـه واقع امر در 
کارکرد این موافقت نامه مبتنی بر اطالعیه ها و سـایر اطالعات قابل اعتماد در دسـترس خود تهیه  مورد 

خواهد نمود. 

ماده 14
حل اختالف

کـه در تفاهم نامـه حـل اختـالف تبییـن و اعمـال شـده اسـت در  گات 1994 آنگونـه  مقـررات مـواد 22 و 23 
خصوص مشـورت ها و حل اختالفهای ناشـی از این موافقت نامه قابل اعمال خواهند بود.

ضمیمه
اسـتثنای مورد اشـاره در بند 2 ماده 111

تاریخ انقضامحصولاعضای ذی ربط

پایی / ژاپن خودروهای مسافری، وسایل نقلیه غیر جاده ای، وسایل نقلیه سبک جوامع ارو
مشابه  نقلیه  وسایل  و  تن(   5 کثر  سبك)حدا کامیون های  باری، 

*
منفصله(1 قطعات  )مجموعه های  شده  مجزا  کاماًل  به صورت 

31 دسامبر 1999

*CKD(CompletelyKnockedDown)sets



موافقت   نامه تسهیل تجاری

مقدمه
اعضا،

یران دوحه؛ ز کرات انجام  شده بر اساس اعالمیه و با توجه به مذا
(WT/MIN(01)/DEC/1) یران دوحه ز یت و اصول مندرج در بند 27  اعالمیه و ری و تأیید مجّدد مأمور  با یادآو
و   (WT/L/579) 1 اوت 2004  کار دوحه مصوب شورای عمومی در  برنامه  به  و ضمیمه )د( تصمیم راجع 

یران هنگ کنگ (WT/MIN(05)/DEC)؛ ز همچنین بند 33 و ضمیمه )هـ( اعالمیه و
بیشتر  تسریع  منظور  به   1994 گات   10 و   8  ،5 مواد  مرتبط  ابعاد  ساختن  بهتر  و  روشن  به  تمایل  با 

کاالهای عبوری )ترانزیتی(؛ کاالها، از جمله  جابه جایی و ترخیص 
کمترین درجه  کشورهای عضو دارای  یژه  کشورهای عضو درحال توسعه و به و با تأیید نیازهای خاص 

کشورها؛ کمک و پشتیبانی برای ظرفیت سازی در این  یت  توسعه یافتگی و با آرزوی تقو
یا  رعایت  و  تجاری  تسهیل  به  مربوط  مسائل  مورد  در  اعضا  بین  مؤثر  همکاری  رت  ضرو به  اذعان  با 

گمرکی؛  پایبندی به قوانین و مقررات 
یر توافق می نمایند:  بدین وسیله به شرح ز

قسمت 1

ماده 1
انتشار و دسترسی به اطالعات

1. انتشار
بـا دسترسـی راحـت خواهـد  و  به نحـو غیرتبعیض آمیـز  یـر  ز انتشـار اطالعـات  بـه  1. هـر عضـو بی درنـگ   .1
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پرداخت تا دولت ها، تّجار، و سـایر طرف های ذی نفع بتوانند از آن اطالعات مطلع شـوند:
یه هـای بنـدری، فرودگاهـی، و سـایر  یه هـای واردات، صـادرات، و عبـور یـا ترانزیـت )ازجملـه رو )الـف( رو

رودی(، و فرم ها و اسـناد مورد نیاز؛ یه های مربوط به مبادی و رو
)ب( نرخ هـای جـاری هـر گونـه عوارض و مالیات هـای مختص یا مرتبط با واردات یا صادرات؛

)ج( کارمزدهـا و هزینه هـای ِاعمالـی یـا مربوط به مؤسسـات دولتی در مورد واردات، صادرات یا ترانزیت؛
)د( قواعـد و مقـررات مربـوط به طبقه بندی یا ارزش گـذاری محصوالت برای مقاصد گمرکی؛

)هــ( قوانیـن، مقـررات، و احکام اداری عمومی در مورد قواعد مبدأ؛
)و( محدودیت هـا یـا ممنوعیت های واردات، صادرات یا ترانزیت؛

)ز( مقررات تنبیهی برای نقض تشـریفات واردات، صادرات یا ترانزیت؛
یه های درخواسـت پژوهش یا تجدیدنظر؛ )ح( رو

کشـورها در مـورد واردات،  بـا سـایر  از موافقت نامه هـای منعقدشـده  یـا بخش هایـی  )ط( موافقت نامه هـا 
صـادرات یا ترانزیت؛ و

یه های مربوط به ِاعمال سـهمیه های تعرفه ای. )ی( رو
2. 1. هیچ چیـز در ایـن مقـررات به معنـای الـزام انتشـار یـا ارائـه اطالعات بـه زبانی غیر از زبـان عضو مربوطه، 

مگر بر اسـاس بند 2-2 تلقی نخواهد شـد.

2. اطالعات قابل دسترس از طریق اینترنت
زآمد خواهد ساخت: یر را تا حد ممکن و مقتضی از طریق اینترنت قابل دسترس و رو 1. 2. هر عضو موارد ز
یه های درخواست پژوهش  یه های خود در مورد واردات، صادرات، و ترانزیت، از جمله رو )الف( شرح1  رو
یـا تجدیدنظـر، به نحـوی کـه دولت هـا، تّجـار، و سـایر طرف هـای ذی نفـع را از اقدامات عملـی الزم برای 

واردات، صادرات، و ترانزیت مطلع سـازد؛
)ب( فرم هـا و اسـناد الزم بـرای واردات بـه قلمـرو آن عضو، صـادرات از آن قلمرو، یا عبور از قلمرو مذکور؛

یی آن عضو. کز( پاسـخگو )ج( اطالعات تماس در مرکز )یا مرا
2. 2. در صـورت امـکان، شـرح و توصیـف مذکـور در جـزء )الـف( بنـد 1-2 بـه یکـی از زبان هـای رسـمی 

سـازمان جهانی تجارت نیز قابل دسـترس خواهد بود.
که سایر اطالعات مرتبط با تجارت، از جمله قوانین مرتبط با تجارت و سایر  یق می شوند  3. 2. اعضا تشو

موارد مذکور در بند 1-1، را از طریق اینترنت در دسـترس قرار دهند.

1. هر عضو به صالح دید خود می تواند در پایگاه اینترنتی خود به محدودیت های قانونی موجود در مورد این شرح و توصیف اشاره کند.
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کز پاسخگویی 3. مرا
یی برای پاسخ  1. 3. هر عضو، با توجه به منابع در دسترس آن، به ایجاد یا حفظ یک یا چند مرکز پاسخگو
دادن بـه پرسـش های معقـول دولت هـا، تّجـار، و سـایر طرف هـای ذی نفع در مورد مسـائل مذکور در بند 

کردن فرم ها و اسـناد الزم مذکور در جزء )الف( بند 1-1 خواهد پرداخت.  1-1 و ارائه 
گمرکـی یـا درگیـر در همگرایـی منطقـه ای بـرای اجـرای الـزام مقـّرر در بنـد 3-1  2. 3. اعضـای یـک اتحادیـه 
یی مشـترک در سـطح منطقه ای  کز پاسـخگو یه هـای مشـترک می تواننـد بـه ایجـاد یا حفظ مرا در مـورد رو

بپردازند.
کارمـزدی  یی بـه پرسـش ها و ارائـه فرم هـا و اسـناد الزم،  کـه بـرای پاسـخگو یق می شـوند  3. 3. اعضـا تشـو
مطالبه نکنند. در صورت مطالبه، اعضا مبلغ کارمزدها و هزینه های خود را به هزینه تقریبی خدمات 

ارائه شـده محدود خواهند کرد.
یی طـی مـدت معقولـی کـه هـر عضو تعیین می کند، و ممکن اسـت بسـته به ماهیت  کـز پاسـخگو 4. 3. مرا
یی به پرسـش ها و ارائه فرم ها و اسـناد خواهند  یا پیچیدگی درخواسـت ها متفاوت باشـد، به پاسـخگو

پرداخت.

4. اطالع  رسانی
کمیته تسهیل تجارِی تشکیل شده بر اساس بند 1-1 ماده 23 )از این پس در  یر را به اطالع  هر عضو موارد ز

موافقت نامه حاضر »کمیته« خوانده خواهد شـد( خواهد رسـاند:
)الف( محل )محل های( انتشـار موارد مذکور در جزء های )الف( تا )ی( بند 1-1؛

)ب( نشـانی پایگاه اینترنتی مذکور در بند 1-2؛ و
یی مذکور در بند 3-1. کز پاسـخگو )ج( اطالعات تماس با مرا

ماده 2
 فرصت اظهارنظر، اطالع  رسانی قبل از اجرا، و تبادل  نظر

1. فرصت اظهارنظر و اطالع  رسانی قبل از اجرا
1. 1. هر عضو، تا حد ممکن و به نحوی سازگار با قوانین و نظام حقوقی داخلی خود، فرصت هایی را همراه 
با مدت زمان مناسب برای تّجار و سایر طرف های ذی نفع فراهم خواهد ساخت تا نظر خود را در مورد 
بـاره جابه جایی و ترخیص کاالها،  برد عمومی در پیشـنهاد ایجـاد یـا اصـالح قوانین و مقـررات دارای کار

از جملـه کاالهـای عبوری )ترانزیتی(، ارائه دهند.
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کرد  2. 1. هر عضو، تا حد ممکن و به نحوی سـازگار با قوانین و نظام حقوقی داخلی خود، تضمین خواهد 
بـاره جابه جایـی و ترخیص کاالها،  بـرد عمومی در کـه قوانیـن و مقـّررات جدیـد یـا اصالح شـده دارای کار
کاالهای عبوری، در اسرع وقت قبل از الزم االجرا شدن آن ها، انتشار یابند یا اطالعات مربوط  از جمله 
بـه آن هـا به نحـو دیگـری در دسـترس عمـوم قـرار گیـرد تـا تّجار و سـایر طرف هـای ذی نفع بتواننـد از آن ها 

گاه شوند. آ
کارایـی آن هـا بـر اثـر  کـه  کننـده، اقداماتـی  3. 1. تغییـرات نرخ هـای عـوارض یـا تعرفـه هـا، اقدامـات تسـهیل 
اجـرای  بندهـای 1-1 یـا 2-1 از میـان خواهـد رفـت، اقدامات متخذه در شـرایط اضطـراری، یا تغییرات 

جزئی در قوانین و نظام حقوقی داخلی از بندهای 1-1 و 2-1 مسـتثنی هسـتند.

2. تبادل  نظر
هر عضو، در صورت لزوم، زمینه تبادل نظر منظم بین مؤسسات مرزی خود و تّجار یا سایر ذی نفعان درون 

قلمرو خود را فراهم خواهد سـاخت.

ماده 3
 احکام پیش  خواسته

ر حکمـی بـرای متقاضـی که درخواسـتی کتبـی همراه  1. هـر عضـو در مـدت زمـان معیـن و معقولـی بـه صـدو
حکـم  یـک  ر  صـدو از  عضـوی  چنانچـه  پرداخـت.  خواهـد  باشـد،  داده  ارائـه  الزم  اطالعـات  کلیـه  بـا 
پیش خواسـته خـودداری کنـد، بـی درنـگ متقاضـی را به  طـور کتبـی و بـا شـرح واقعیات مربوطـه و دالیل 

تصمیم خود مطلع خواهد سـاخت.
که پرسش  کند  ر یک حکم پیش خواسته برای متقاضی خودداری  2. یک عضو هنگامی می تواند از صدو

مطرح شـده در تقاضانامه:
)الف( پیشاپیش در مورد متقاضی در مؤسسه ای دولتی، دادگاهی استینافی، یا دادگاهی دیگر در دست 

بررسی باشد؛ یا 
)ب( قباًل در مورد آن حکمی توسـط دادگاهی اسـتینافی یا دادگاهی دیگر صادر شـده باشـد.

ر آن اعتبـار خواهـد داشـت، مگـر اینکـه قوانیـن،  3. حکـم پیش خواسـته تـا مـدت معقولـی پـس از صـدو
حقایق، یا شـرایط پشـتیبان آن تغییر یافته باشـد.

4. هـرگاه عضـو مربوطـه، حکـم پیش خواسـته را ابطـال یـا اصـالح کنـد، متقاضـی را به  طـور کتبـی و بـا شـرح 
واقعیـات مربوطـه و دالیـل تصمیـم خـود مطلـع خواهـد سـاخت. اعضـا فقط وقتـی می توانند بـه ابطال یا 
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اصـالح احـکام پیش خواسـته بـه گونـه ای معطوف به ماسـبق بپردارند که آن احکام بر اسـاس اطالعات 
ناقص، نادرسـت، جعلی یا گمراه کننده صادر شـده باشـند.

بـرای آن عضـو در مـورد متقاضـِی حکـم  کـه توسـط یـک عضـو صـادر شـود،  5. حکـم پیش خواسـته ای 
کـه حکـم مذکـور بـرای متقاضـی الـزام  بوطـه می توانـد مقـّرر دارد  ر خواهـد بـود. عضـو مر مذکـور الـزام آو

ر است. آو
کرد: یر را منتشـر خواهد  6. هر عضو حداقل موارد ز

)الـف( شـرایط الزم بـرای تقاضـای یـک حکـم پیش خواسـته، از جملـه اطالعـات الزم و الگـوی )فرمـت( 
مربوطه؛

ر یک حکم پیش خواسـته؛ و )ب( مدت زمان صدو
)ج( مدت زمان اعتبار حکم پیش خواسـته.

کتبـی یـک متقاضـی، بـه بررسـی حکـم پیش خواسـته یـا تصمیـم ابطـال یـا  7. هـر عضـو، بنـا بـه درخواسـت 
 .2

اصالح حکم پیش خواسـته خواهد پرداخت1
8. هـر عضـو تـالش خواهـد کـرد تـا هـر گونـه اطالعـات مربـوط بـه احـکام پیش خواسـته را کـه دارای اهمیت 
کـه به  یـادی بـرای سـایر طرف هـای ذی نفـع تلقـی می کنـد، در دسـترس عمـوم قـرار دهـد، در عین حـال  ز

رت حفاظت از اطالعات محرمانه تجاری توجه خواهد داشـت. ضرو
یف و دامنه شـمول: 9. تعار

کتبی یک عضو به درخواست یک متقاضی قبل  )الف( یک حکم پیش خواسته عبارت است از تصمیم 
رود آن در  کـه رفتـار آن عضـو را در مـورد کاالی مذکـور در زمـان و رود کاالی تحـت پوشـش تقاضانامـه  از و

یر مشـخص می کند: زمینه موارد ز
کاال ؛ و )1( طبقه بنـدی تعرفه ای 

3
کاال.2 )2( مبدأ 

2. طبق این بند: )الف( بررسی مجدد، چه قبل یا بعد از اقدام بر اساس حکم پیش خواسته، می تواند توسط مقام رسمی، اداره یا 
که حق  گیرد؛ و )ب( یک عضو ملزم نیست  مرجع صادرکننده حکم؛ یک مرجع اداری عالی تر یا مستقل؛ یا یک مرجع قضایی انجام 

توسل به بند 1 ماده 4 را برای متقاضی فراهم سازد.
کاال، هرگاه الزامات این موافقت نامه و موافقت نامه قواعد  که یک حکم پیش خواسته در مورد مبدأ یک  3. چنین استنباط می شود 
بر  یابی مبدأ  ارز یابی مبدأ در چارچوب موافقت نامه قواعد مبدأ تلقی شود. به همین نحو،  ارز به مثابه  برآورده سازد، می تواند  را  مبدأ 
اساس موافقت نامه قواعد مبدأ، هرگاه الزامات هر دو موافقت نامه مذکور را برآورده سازد، می تواند به مثابه یک حکم پیش خواسته در 
گانه ای غیر از ترتیبات  که ترتیبات جدا کاال بر اساس موافقت نامه حاضر تلقی شود. این مقرره اعضا را ملزم نمی سازد  مورد مبدأ یک 

یابی مبدأ بر اساس موافقت نامه قواعد مبدأ به وجود آورد، مشروط به اینکه الزامات این ماده برآورده شود.    ایجادشده برای ارز



461    موافقت نامه تسهیل تجاری

ر احکام پیش  خواسـته در  )ب( عالوه بر احکام پیش خواسـتۀ تعریف شـده در جزء )الف(، اعضا به صدو
یق می شوند: یر تشـو زمینه موارد ز

گمرکی در شـرایط خاص؛ برد آن ها، برای تعیین ارزش  کار )1( روش یا معیارهای مناسـب، و 
)2( احـراز شـرایط عضـو مربوطـه برای برخـورداری از تخفیف یا معافیت از عوارض گمرکی؛

)3( احراز شـرایط عضو مربوطه در مورد سـهمیه ها، از جمله سـهمیه های تعرفه ای؛ و
ر حکم پیش خواسـته مناسـب بداند. که یک عضو آن را برای صدو )4( هر موضوع دیگری 

)ج( متقاضـی عبـارت اسـت از یـک صادرکننـده، واردکننـده، یا هر شـخص دارای انگیزه موجـه یا نماینده 
آن ها.

کنـد. تـا حـد  )د( یـک عضـو می توانـد متقاضـی را ملـزم بـه داشـتن نماینـده حقوقـی یـا ثبـت در قلمـرو خـود 
کوچـک و متوسـط، اینگونـه الزامـات موجـب  یـژه بنگاه هـای  ممکـن، و بـا توجـه خـاص بـه نیازهـای و
محـدود شـدن طبقـات اشـخاص واجـد صالحیـت بـرای درخواسـت احـکام پیش خواسـته نخواهنـد 
شـد. ایـن الزامـات، روشـن و شـفاف خواهنـد بـود و بـرای ِاعمـال تبعیـض خودسـرانه یـا غیرموجـه بـه کار 

نخواهند رفت.

ماده 4
 رویه  های درخواست پژوهش یا تجدیدنظر

کند،   در مورد او اتخاذ 
1

که گمرک تصمیمی اداری4 یر را در قلمرو خود برای هر شخصی  1. هر عضو حقوق ز
قایل خواهد شد:

)الـف( حـق درخواسـت پژوهـش یـا تجدیدنظـر اداری توسـط یـک مرجـع اداری عالی تـر یـا مسـتقل از مقـام 
رسـمی یا اداره اتخاذکننده تصمیم مذکور؛ و / یا

)ب( حـق درخواسـت پژوهـش یا تجدیدنظـر قضایی در مورد تصمیم مذکور.
کـه قبـل از درخواسـت پژوهـش یـا تجدیدنظـر قضایـی،  یـز شـود  2. در قوانیـن یـک عضـو ممکـن اسـت تجو

پژوهش یا تجدیدنظر اداری درخواسـت شـود.

4. در این ماده، تصمیم اداری به معنای تصمیمی است که اثری حقوقی بر حقوق و تعهدات یک شخص خاص در یک مورد خاص 
که یک تصمیم اداری در چارچوب این ماده شامل یک اقدام اداری به معنای مذکور در ماده 10  می گذارد. چنین استنباط می شود 
گات 1994 یا عدم اتخاذ یک اقدام یا تصمیم اداری مقرر در قوانین داخلی و نظام حقوقی یک عضو می شود. برای رفع این قصور، 
اعضا به جای حق درخواست پژوهش یا تجدیدنظر مقرر در جزء )الف( بند 1 می توانند سازوکار اداری یا قضایی جایگزینی داشته 

گمرکی را به اتخاذ فوری یک تصمیم اداری وادار سازد.  که مقامات  باشند 
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گونـه ای  بـه  تجدیدنظـر  یـا  پژوهـش  درخواسـت  بـرای  آن  یه هـای  رو کـرد  خواهـد  تضمیـن  عضـو  هـر   .3
غیرتبعیض آمیز اجرا شـود.

4. هـر عضـو تضمیـن خواهـد کـرد کـه چنانچـه در مـورد یک درخواسـت پژوهش یا تجدیدنظر بر اسـاس جزء 
)الـف( بند 1 تصمیمی

)الف( در مهلت های تعیین شـده در قوانین یا مقررات آن عضو؛ یا
)ب( بـدون تأخیر غیرموجه

یا  اداری  مرجع  توسط  تجدیدنظر  یا  پژوهش  مجدد  درخواست  حق  از  دادخواه  یا  متقاضی  نشود،  اتخاذ 

5
مرجع قضایی یا هر نوع توسل دیگر به مرجع قضایی برخوردار باشد.1

کرد که شخص مورد اشاره در بند 1 چنان از دالیل اتخاذ تصمیم اداری مربوط  5. هر عضو تضمین خواهد 
یه هـای درخواسـت پژوهـش یـا تجدیدنظـر متوسـل  کـه در صـورت لـزوم بتوانـد بـه رو بـه خـود مطلـع شـود 

شود.
یق می شـود کـه مفـاد ایـن مـاده را در مورد تصمیمات اداری مؤسسـات مـرزی مرتبط غیر از  6. هـر عضـو تشـو

گمرگ نیز قابل ِاعمال سـازد.

ماده 5
 تدابیر دیگر برای افزایش بی طرفی، عدم تبعیض و شفافیت

کنترل یا بازرسی 1. اخطاریه برای افزایش 
یه یـا دسـتورالعمل به مراجع ذی ربـط خود برای ارتقای سـطح  هنگامـی کـه عضـوی یـک نظـام ارسـال اخطار
یه یا دسـتورالعمل  کنترل یا بازرسـی مرزی در مورد مواد غذایی، نوشـیدنی ها، یا خوراک دام مشـمول اخطار
مذکور به منظور حفاظت از زندگی یا سالمت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود را ایجاد یا حفظ می کند، 

یه ها یا دستورالعمل ها ِاعمال خواهد شد: ر، خاتمه یا تعلیق آن اخطار یر در مورد نحوه صدو مقررات ز
یه یا دستورالعمل بپردازد؛ ر اخطار یسک و خطر می تواند به صدو )الف( آن عضو در صورت لزوم بر اساس ر
یه یا دستورالعمل به  طور  یه یا دستورالعمل صادر کند که آن اخطار )ب( آن عضو به شرطی می تواند اخطار
یـه یـا  ر اخطار گیاهـی مبنـای صـدو کـه شـرایط بهداشـتی و بهداشـت  رودی  همسـان فقـط در مبـادی و

دسـتورالعمل وجود دارد، اجرا شود؛

که یک عضو بر اساس قوانین و مقررات خود، سکوت اداری در مورد درخواست پژوهش  5. هیچ چیز در این بند مانع آن نخواهد شد 
کند. یا تجدیدنظر را تصمیمی به نفع متقاضی یا دادخواه تلقی 
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یـه یـا دسـتورالعمل، یـا در صورتی که با  ر اخطار )ج( آن عضـو، در صـورت از بیـن رفتـن شـرایط مبنـای صـدو
یه یا دستورالعمل مربوطه  کرد، بی درنگ اخطار تغییر شرایط بتوان با محدودیت تجاری کمتری عمل 

رد؛ و را خاتمـه داده یـا به تعلیق درخواهد آو
رد، بی درنگ  یه یا دسـتورالعمل را خاتمـه داده یا به تعلیق درآو )د( هـرگاه آن عضـو تصمیـم بگیـرد کـه اخطار
به نحـو مقتضـی اعالمیـه خاتمـه یـا تعلیـق را به  طور غیرتبعیض آمیز و با دسترسـی راحت منتشـر خواهد 

کـرد یـا عضـو صادرکننده یا شـخص واردکننده را مطلع خواهد نمود.

کاال 2. توقیف 
مرجـع  هـر  یـا  گمـرک  توسـط  بازرسـی  جهـت  واردات،  بـرای  اظهارشـده  کاالی  توقیـف  صـورت  در  اعضـا 

صالحیـت دار دیگـر، مراتـب را فورًا به اطالع حمل کننده یا واردکننده خواهند رسـاند.

3. رویه  های آزمایش
رود کاالی اظهارشـده بـرای واردات،  کـه نتیجـه اولیـن آزمایـش نمونـه گرفته شـده در زمـان و 1. 3. در صورتـی 
نامطلـوب باشـد، عضـو مربوطـه، در صـورت تقاضـا، می توانـد فرصـت دیگـری بـرای آزمایـش دوم قایـل 

شود.
2. 3. اعضا یا به نحو غیرتبعیض آمیز و با دسترسـی راحت، به انتشـار نام و نشـانی و آزمایشـگاه مورد تأیید 
خواهنـد پرداخـت یـا ایـن اطالعـات را در زمـان اعطـای فرصـت مقـرر در بنـد 1-3 بـه واردکننـده ارائـه 

خواهند داد.
3. 3. اعضا، در صورت انجام آزمایش دوم مقرر در بند 1-3، به بررسی نتایج آزمایش مذکور برای ترخیص 

کاال پرداختـه و در صـورت اقتضـا، نتایـج آن آزمایش را خواهند پذیرفت.

ماده 6
کارمزدها و هزینه  های مرتبط با واردات و صادرات و جریمه  ها  مقررات مربوط به  

کارمزدها و هزینه  های مربوط به واردات و صادرات 1. مقررات عمومی درمورد درصد 
1. 1. مفـاد بنـد 1 در مـورد کلیـه کارمزدهـا و هزینه هـا غیـر از عـوارض واردات و صـادرات و غیـر از مالیات های 
مشمول ماده 3 گات 1994 که اعضا در مورد واردات و صادرات کاال ِاعمال می  کنند، اجرا خواهد شد.
2. 1. اطالعـات مربـوط به کارمزدهـا و هزینه هـا طبـق مـاده 1 منتشـر خواهـد شـد. ایـن اطالعـات شـامل خود 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        464

یافـت ایـن کارمزدهـا و هزینه ها، مرجع مسـئول، و زمان و نحوه پرداخت  کارمزدهـا و هزینه هـا، دالیـل در
خواهد بود.

3. 1. جـز در مـوارد اضطـراری، بـازه زمانـی مناسـبی بین انتشـار کارمزدها و هزینه های جدید یا اصالح شـده 
و ِاعمـال آن هـا وجـود خواهـد داشـت. اینگونـه کارمزدهـا و هزینه هـا قبـل از انتشـار اطالعـات مربـوط بـه 

آن ها ِاعمال نخواهند شـد.
 4. 1. هـر عضـو به  طـور ادواری بـه بازنگـری کارمزدهـا و هزینه هـای خـود بـه منظور کاهش تعـداد و تنوع آن ها 

در صـورت امکان خواهد پرداخت.

و  واردات  به  گمرکی مربوط  تشریفات  و هزینه  های  کارمزدها  2. مقررات خاص در مورد 
صادرات

گمرکی: کارمزدها و هزینه های تشـریفات 
ینـه تقریبـی خدمات ارائه شـده در مورد عملیات وارداتی یـا صادراتی خاص مربوطه  )1( از نظـر منبـع، بـه هز

محـدود خواهند بود؛ و 
)2( الزم نیسـت بـا یـک عملیـات وارداتـی یـا صادراتـی خـاص ارتبـاط داشـته باشـند، بـه شـرط آن کـه بابـت 

خدماتی وصول شـوند که ارتباط نزدیکی با تشـریفات گمرکی مربوط به کاالها داشـته باشـند.

3. مقررات مربوط به جریمه  ها
1. 3. از نظر بند 3، اصطالح »جریمه ها« به معنای جریمه هایی خواهد بود که اداره گمرک یک عضو برای 

نقـض قوانیـن، مقـررات یا الزامات شـکلی گمرکی آن عضو وضع می کند.
کرد که جریمه های نقض عملی قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی  2. 3. هر عضو تضمین خواهد 

فقط شـامل شـخص )یا اشـخاص( مسـئول آن نقض طبق قوانین آن عضو بشود.
3. 3. جریمـه وضع شـده بـه حقایـق و شـرایط هـر مـورد خـاص بسـتگی خواهـد داشـت و بـا درجـه و شـدت 

نقض، متناسـب خواهد بود.
یر جلوگیری کند: 4. 3. هـر عضـو تدابیـری اتخاذ خواهـد کرد تا از موارد ز

یابی و وصول جریمه ها و عوارض؛ و )الـف( تعـارض منافـع در ارز
یابی یا وصـول یک جریمه مغایر با بند 3-3. )ب( ایجـاد انگیـزه بـرای ارز

یـا  مقـّررات  قوانیـن،  نقـض عملـی  یـک  بـرای  کـه هـرگاه جریمـه ای  کـرد  3. هـر عضـو تضمیـن خواهـد   .5
الزامات شـکلی گمرکی تعیین شـود، توضیحی کتبی به شـخص )یا اشـخاص( جریمه شـده ارائه شود 
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کـم تعیین کننـده مبلـغ یـا دامنـه جریمـه نقـض مربوطـه را  یـه حا کـه ماهیـت نقـض و قانـون، مقـرره یـا رو
مشخص سازد.

یه گمرکی  6. 3. در مـواردی کـه یـک شـخص به  طـور داوطلبانـه شـرایط نقـض عملی یـک قانون، مقرره یـا رو
یق  کنـد، آن عضـو تشـو گمـرک یـک عضـو بـه آن اداره اعـالم  را قبـل از شناسـایی آن نقـض توسـط اداره 
می شـود کـه ایـن امـر را در صـورت اقتضا به عنـوان یک عامل تخفیف دهندۀ بالقـوه در تعیین جریمه آن 

شـخص در نظر بگیرد.
7. 3. مفـاد ایـن بنـد در مـورد جریمه هـای مربـوط بـه حمل و نقل عبـوری )ترانزیتی( به نحو مقـّرر در بند 3-1 

نیز ِاعمال خواهد شـد.

ماده 7
کاال  ترخیص 

1. تشریفات پیش از ورود
یه هایـی بـرای ارائـه اسـناد و مـدارک واردات و سـایر اطالعات مـورد نیاز،  1. 1. هـر عضـو بـه ایجـاد یـا حفـظ رو
رود کاال، با هدف تسـریع در ترخیص  از جمله مانیفسـت ها، به منظور شـروع تشـریفات واردات قبل از و

رود آن خواهـد پرداخت. کاال پـس از و
2. 1. هر عضو به نحو مقتضی شـرایط الزم را برای ارائه الکترونیکی اسـناد و مدارک جهت بررسـی آن ها قبل 

کاال فراهم خواهد سـاخت. رود  از و

2. پرداخت الکترونیکی 
بـرای پرداخـت الکترونیکـی عـوارض، مالیات هـا،  یه هایـی  یـا حفـظ رو بـه ایجـاد  ر  هـر عضـو حتی المقـدو

کارمزدهـا، و هزینه هـای وصولـی گمرک بابت واردات و صادرات خواهد پرداخت.

گمرکی کارمزدها و هزینه  های  کاال از تعیین نهایی عوارض، مالیات ها،  3. تفکیک ترخیص 
یه هایـی را ایجـاد یـا حفـظ خواهـد کـرد تا در صورتی کـه مبالغ نهایی عـوارض، مالیات ها،  1. 3. هـر عضـو رو
رود کاال، یا در کمترین زمان ممکن پس  رود کاال، یـا به محـض و کارمزدهـا، و هزینه هـای گمرکـی قبـل از و
کاال تعیین نشده باشند و به شرط اینکه همه الزامات قانونی دیگر رعایت شده باشد، ترخیص  رود  از و

کاال قبـل از تعییـن نهایـی مبالغ مذکور انجام گیرد.
کند: یر را درخواسـت  2. 3. یک عضو به عنوان شـرطی برای این نوع ترخیص می تواند موارد ز

کاال یـا  رود  گمرکـی تعیین شـده قبـل از و کارمزدهـا، و هزینه هـای  )الـف( پرداخـت عـوارض، مالیات هـا، 
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رود آن و ارائه وجه الضمانی در ازای سـایر مبالغ تعیین نشـده، به شـکل ضمانت، سـپرده، یا  به محض و
یک وسـیله مناسـب دیگر بر اسـاس قوانین و مقررات آن عضو؛ یا 

)ب( ارائه وجه الضمانی به شکل ضمانت، سپرده، یا یک وسیله مناسب دیگر بر اساس قوانین و مقررات 
آن عضو.

3. 3. این وجه الضمان بیشتر از مبلغ درخواستی عضو مربوطه برای تضمین پرداخت عوارض، مالیات ها، 
کاالهای مشمول آن وجه الضمان نخواهد بود. گمرکی نهایی مربوط به  کارمزدها، و هزینه های 

ز تخلـف مشـمول مجازات هـا یـا جریمه هـای پولی هم می تـوان وجه الضمانی  4. 3. در مـوارد تشـخیص بـرو
در ازای مجازات هـا و جریمه هـای احتمالـی مربوطه طلب کرد.

کـه دیگـر نیـازی بـه آن نباشـد، بازگردانـده  5. 3. وجه الضمـان مقـّرر در بندهـای 2-3 و 4-3، در صورتـی 
خواهد شد.

6. 3. هیچ چیز در این مقررات به حق اعضا برای بررسی، توقیف، ضبط یا مصادره یا رفتاری دیگر با کاال، 
بـه شـرط آن کـه به نحـو دیگـری بـا حقـوق و تعهـدات عضـو مربوطـه در چارچوب سـازمان جهانـی تجارت 

مغایرت نداشـته باشـد، لطمه نخواهد زد.

4. مدیریت خطر
ر یـک نظـام مدیریت خطر را برای کنتـرل گمرکی ایجاد یا حفظ خواهد کرد. 1. 4. هـر عضـو حتی المقـدو

2. 4. هـر عضـو مدیریـت خطـر را به نحـوی طراحـی و اجـرا خواهـد کـرد کـه از تبعیض خودسـرانه یـا غیرموجه 
مبری باشـد یا به محدودیتی پنهان برای تجارت بین الملل تبدیل نشـود.

کنترل هـای مـرزی مربوطـه را بـر محموله هـای ُپرخطـر  گمرکـی و تـا حـد ممکـن سـایر  کنتـرل  3. 4. هـر عضـو 
کـرد و ترخیـص محموله هـای کم خطـر را تسـریع خواهـد نمـود. هچنین، اعضـا به عنوان  متمرکـز خواهـد 
جزئـی از نظـام مدیریـت خطـر خـود می تواننـد به  طـور تصادفـی بـه انتخـاب محموله هایـی بـرای ِاعمـال 

اینگونـه کنترل ها بپردازند.
یابـی خطـر بـه وسـیله معیارهـای انتخـاب مناسـب انجـام  4. 4. هـر عضـو مدیریـت خطـر را بـر اسـاس ارز
خواهـد داد. ایـن معیارهـای انتخـاب یـا گزینش از جمله می توانند شـامل ُکد نظـام هماهنگ، ماهیت 
و توصیـف کاالهـا، کشـور مبـدأ، کشـور محل ارسـال کاالها، ارزش کاالها، سـابقه عـدم تخلف تّجار، و 

نوع وسـیله حمل باشند.
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5. حسابرسی پس از ترخیص
کاالهـا، بـه ایجـاد یـا حفظ نظام حسابرسـی پـس از ترخیص  یع در ترخیـص  1. 5. هـر عضـو، بـا هـدف تسـر
مرتبـط  مقـررات  و  قوانیـن  سـایر  و  گمرکـی  مقـررات  و  قوانیـن  بـه  پایبنـدی  یـا  رعایـت  تضمیـن  بـرای 

خواهـد پرداخت.
 شـامل معیارهـای انتخـاب مناسـب خواهـد 

ً
کـه احتمـاال یکـرد معطوف  بـه خطـر  2. 5. هـر عضـو بـا یـک رو

بـود، بـه انتخـاب اشـخاص یـا محموله هـا بـرای حسابرسـی پـس از ترخیـص خواهـد پرداخـت. هر عضو 
حسابرسـی پـس از ترخیـص را به نحـوی شـفاف انجـام خواهـد داد. هرگاه اشـخاص موضوع حسابرسـی 
باشـند و نتایجـی قطعـی به دسـت آیـد، عضـو مربوطـه بـدون درنـگ شـخص مـورد حسابرسـی را از نتایج 

مذکور، حقوق و تعهدات او، و دالیل دسـتیابی به نتایج مذکور مطلع خواهد سـاخت.
3. 5. اطالعـات به دسـت آمده از طریـق حسابرسـی پـس از ترخیـص می توانـد در رسـیدگی های اداری یـا 

گیرد. قضایی بعدی مورد اسـتفاده قرار 
4. 5. اعضا در صورت امکان از نتایج حسابرسی پس از ترخیص برای مدیریت خطر استفاده خواهند کرد.

6. تعیین و انتشار زمان متوسط ترخیص
ره ای و بـه شـیوه ای منسـجم، بـا اسـتفاده از ابزارهایـی ماننـد  کـه به طـور دو یق می شـوند  6. اعضـا تشـو  .1
»مطالعـه زمـان ترخیـص« سـازمان جهانـی گمـرک، به انـدازه گیری و انتشـار زمان متوسـط ترخیص کاال 

6
و کشـورهای خود بپردازند.1

گیـری زمـان متوسـط ترخیـص، از جملـه  کـه تجـارب خـود در زمینـه انـدازه  یق می شـوند  2. 6. اعضـا تشـو
کمیته  کارایی، را در اختیار  گونه تأثیر آن ها بر  روش های مورد استفاده، تنگناهای شناخته شده، و هر 

تسـهیل تجاری قرار دهند.

7. تسهیالت تجاری برای فعاالن مجاز
رده می سـازند و از  کـه معیارهـای خاصـی را بـرآو 1. 7. هـر عضـو، پیـرو بنـد 3-7، بـرای فعـاالن یـا کارگزارانـی 
کارگزاران مجاز خوانده می شوند، تسهیالت تجاری اضافه ای را در زمینه تشریفات  این پس فعاالن یا 
یه هـای واردات، صـادرات، یـا ترانزیـت فراهـم خواهـد سـاخت. بـه جـای آن، یـک عضـو می توانـد  و رو
گمرکی قابل   اسـتفاده برای همه فعاالن ارائه دهد و الزم  یه های  اینگونه تسـهیالت تجاری را از طریق رو

کند. گانه ایجاد  نیسـت یک برنامه جدا

کند. گستره و روش اینگونه اندازه گیری زمان متوسط ترخیص را بر اساس نیازها و ظرفیت خود تعیین  6. هر عضو می تواند 
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2. 7. معیارهای خاص برای شناسایی به عنوان یک فعال مجاز به رعایت، یا خطر عدم رعایت، الزامات 
یه های یک عضو ارتباط خواهند داشـت. پیش بینی شـده در قوانین، مقررات یا رو

یر باشـند: )الف( این معیارها که منتشـر خواهند شـد، می توانند شـامل موارد ز
گمرکی سـایر قوانین و مقّررات مرتبط؛ )1( سـابقه مناسـب در مورد رعایت یا پایبندی به قوانین و مقّررات 

کنترل های داخلی الزم را میسـر سـازد؛ که انجام  )2( نظام مدیریت سـوابق به نحوی 
)3( توانایـی مالـی، از جملـه توانایـی ارائه وثیقه یـا ضمانت کافی در موارد مقتضی؛ و

)4( امنیـت زنجیره تأمین.
)ب( این معیارها:

کـه متضمـن یـا موجـد تبعیضـی خودسـرانه یـا غیرموجـه بیـن  )1( به نحـوی طراحـی یـا ِاعمـال نخواهنـد شـد 
فعاالن در شـرایط یکسـان باشند؛ و 

)2( تا حّد ممکن، مشـارکت بنگاه های کوچک و متوسـط را محدود نخواهند سـاخت.
برخواهـد  یـر را در 3. 7. تسـهیالت تجـاری فراهم شـده بـر اسـاس بنـد 1-7 حداقـل سـه مـورد از تسـهیالت ز

:1

داشت7
)الـف( الزامـات کمتـر در زمینه ارائه اسـناد و اطالعات، به نحو مقتضی؛

)ب( بازرسـی و بررسـی فیزیکی کمتر، به نحو مقتضی؛
)ج( ترخیص سـریع، به نحو مقتضی؛

)د( تأخیـر در پرداخـت عـوارض، مالیات ها، کارمزدها، و هزینه ها؛
کمتر؛ )هـ( اسـتفاده از ضمانت های جامع یا ضمانت های 

)و( ارائـه یـک اظهارنامـه گمرکـی واحـد برای کل واردات یا صادرات در یک مدت معین؛ و
)ز( ترخیـص کاال در مـکان متعلـق بـه فعاالن مجاز یا یـک مکان دیگر مورد تأیید گمرک.

که برنامه های مربوط به فعاالن مجاز را بر اسـاس اسـتانداردهای بین المللی  یق می شـوند  4. 7. اعضا تشـو
کننـد، مگـر اینکـه چنیـن اسـتانداردهایی بـرای  ــــ تنظیـم  ــــ در صـورت وجـود چنیـن اسـتانداردهایی 

دسـتیابی به اهداف مشـروع اعضا مناسـب یا مؤثر نباشد.
کـره در مـورد شناسـایی  یـت تسـهیالت تجـاری ارائه شـده بـه فعـاالن، اعضـا امـکان مذا 5. 7. بـه منظـور تقو

متقابـل برنامه هـای فعـاالن مجاز را برای اعضای دیگر فراهم خواهند سـاخت.

که به طور عمومی برای همه فعاالن قابل استفاده باشد، چنین تلقی  7. هریک از تسهیالت مذکور در جزء های )الف( تا )ز( بند 7-3 
گرفته است. که در اختیار فعاالن مجاز قرار  خواهد شد 
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6. 7. اعضـا در کمیتـه تسـهیالت تجـاری بـه مبادلـه اطالعات مربوط بـه برنامه های جاری در مورد فعاالن 
مجاز خواهند پرداخت.

8. محموله های فوری
یه هایـی بـرای تسـریع در ترخیـص  گمرکـی، بـه اتخـاذ یـا حفـظ رو کنترل هـای  1. 8. هـر عضـو، ضمـن حفـظ 
حداقـل کاالهـای وارداتـی از طریق هوایی در صورت درخواسـت اشـخاص ذی ربـط خواهد پرداخت.8 
کنـد، آن عضـو بـر  کـردن متقاضیـان احتمالـی اسـتفاده  1چنانچـه عضـوی از معیارهایـی92 بـرای محـدود 

یـر را به عنـوان شـرایط احـراز صالحیـت  اسـاس معیارهـای منتشرشـده می توانـد از متقاضـی، مـوارد ز
درخواسـت ِاعمـال رفتـار مذکور در بند 2-8 در مـورد محموله های فوری او طلب کند:

یرسـاخت های مناسـب و پرداخت هزینه های گمرکی مربوط به تشـریفات ترخیص  )الف( فراهم نمودن ز
محموله هـای فـوری در مـواردی کـه متقاضـی الزامـات عضـو مربوطـه را در مـورد انجام تشـریفات مذکور 

رده سازد؛ در تسـهیالت اختصاصی برآو
رود محموله فوری؛ )ب( ارائـه اطالعـات الزم بـرای ترخیص قبل از و

ینـه تقریبی خدمات ارائه شـده در ِاعمال رفتار مذکور در بند 2-8؛ یابـی کارمزدهـا در حـد هز )ج( ارز
)د( حفظ درجه باالیی از کنترل بر محموله های فوری از طریق تأمین امنیت داخلی، پشتیبانی و استفاده 

یل؛ یافت تا تحو ری ردیابـی از در از فنـاو
یل؛ یافت تا تحو )هــ( انجـام امور مربوط بـه محموله فوری از در

گمرکـی مربـوط بـه  کارمزدهـا، و هزینه هـای  کلیـه عـوارض، مالیات هـا،  )و( پذیـرش مسـئولیت پرداخـت 
کاالی مـورد نظـر به مراجع گمرکی؛

)ز( داشـتن سـابقه مطلـوب در مـورد رعایـت یـا پایبندی بـه قوانین و مقررات گمرکی و سـایر قوانین و مقررات 
مرتبط؛

یه های عضو مربوطه  که ارتباط مسـتقیمی با اجرای مؤثر قوانین، مقررات، و رو )ح( رعایت شـرایط دیگری 
یـژه در مـورد ِاعمـال رفتار مذکور در بند 2-8 دارند. به و

یر را انجام خواهند داد: 2. 8. بـا رعایـت بندهـای 1-8 و 3-8، اعضـا اقدامـات ز
)الـف( بـه حداقـل رسـاندن اسـناد مـورد نیـاز بـرای ترخیـص محموله های فـوری طبق بند 1 مـاده 10 و تا حد 

ممکـن پذیـرش ارائه یک بـاره اطالعات در مورد برخی محموله ها؛

یه های  یه ای برای ِاعمال رفتار مذکور در بند 2-8 دارد، این مفاد آن عضو را ملزم به ایجاد رو که یک عضو از قبل رو 8. در مواردی 
گانه ای برای ترخیص فوری نمی سازد. جدا

گر چنین معیارهایی در مورد متقاضیان وجود داشته باشد، این معیارها غیر از الزامات عضو مربوطه در مورد فعالیت های مربوط  9. ا
کاالها یا محموله های وارداتی از طریق هوایی خواهند بود. کلیه  به 
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رود  )ب( فراهـم نمـودن امـکان ترخیـص محموله هـای فـوری با شـرایط یا روال عادی در اسـرع وقت پس از و
آن ها، به شـرط آن که اطالعات مورد نیاز برای ترخیص ارائه شـده باشـد؛

زن یـا  )ج( تـالش بـرای ِاعمـال رفتـار مذکـور در جزء هـای )الـف( و )ب( در مـورد محموله هـای دارای هـر و
رود بیشـتری ــــ از جملـه در مـورد اظهارنامه هـا و  یه هـای و ارزش، بـا اذعـان بـه اینکـه هـر عضـو می توانـد رو
کرده و رفتار مذکور را بر اسـاس نوع  اسـناد پشـتیبان یا مثبته و پرداخت عوارض و مالیات ها ـــ را وضع 

کاال محدود سـازد، مشـروط به اینکه رفتار مذکور به کاالهای کم ارزش مانند اسـناد محدود نشـود؛ و 
)د( تـا حـد ممکـن، پیش بینـی یـک سـطح قابل اغمـاض در مـورد ارزش محمولـه یـا مبلـغ مشـمول عـوارض 
کاالهـای  برخـی  مـورد  در  جـز  بـود،  خواهـد  معـاف  گمرکـی  عـوارض  و  مالیات هـا  وصـول  از  گمرکـی 
ـــ که  ـــ ماننـد مالیات هـای ارزش افـزوده و مالیات هـای غیرمسـتقیمـ  تعیین شـده. مالیات هـای داخلـیـ 

مطابق با ماده 3 گات 1994 از واردات اخذ می شـوند، مشـمول این مقرره نمی شـوند.
3. 8. هیچ چیـز در بندهـای 1-8 و 2-8 بـه حـق اعضـا بـرای بررسـی، توقیـف، ضبط، مصـادره یا جلوگیری از 
کاال، یا انجام حسابرسـی پس از ترخیص، از جمله بر اسـاس نظام مدیریت خطر، لطمه نخواهد زد.  ورود 
عالوه بر این، هیچ چیز در بندهای 1-8 و 2-8 مانع آن نخواهد شد که یک عضو، به عنوان یکی از شروط 

الزم برای ترخیص، خواستار ارائه اطالعات بیشتر و رعایت الزامات صدور مجوز غیرخودکار شود.

10
کاالهای فاسدشدنی1  .9

1. 9. به منظور جلوگیری از خسارت یا آسیب دیدن کاالهای فاسدشدنی، و به شرط رعایت کلیه الزامات 
یر فراهم خواهد سـاخت: کاالهای فاسدشـدنی را به طرق ز قانونی، هر عضو امکان ترخیص 

)الف( با شـرایط یا روال عادی در اسـرع وقت؛ و
)ب( با شـرایط اسـتثنایی در موارد مقتضی، در خارج از سـاعات کاری گمرک و سـایر مراجع ذی ربط.

کاالهای فاسدشدنی قایل  یت مناسب را برای  گونه بررسی احتمالی، اولو 2. 9. هر عضو در زمان بندی هر 
خواهد شد.

کاالهـای فاسدشـدنی منتظـر ترخیـص انجـام  3. 9. هـر عضـو یـا اقدامـات الزم را بـرای انبـارداری مناسـب 
خواهـد داد یـا بـه واردکننـده اجـازه انجـام اقدامـات مذکـور را خواهـد داد. هـر عضـو می توانـد مقـرر دارد 
کـه هـر گونـه تسـهیالت انبـارداری مـورد اسـتفاده واردکننـده بایـد توسـط مراجـع ذی ربـط آن عضـو تأییـد 

10. از نظر این مقرره، کاالهای فاسدشدنی کاالهایی هستند که بر اثر ویژگی های طبیعی آن ها، به ویژه در صورت عدم نگهداری آن ها 
در شرایط مناسب، به سرعت فاسد و خراب می شوند.
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یـا تعیین شـده باشـد. انتقـال کاالهـا بـه تسـهیالت انبـارداری مذکـور، از جملـه مجوزهـای کارگـزار حمل 
یـب مراجـع ذی ربـط باشـد. عضـو مربوطـه، در  کاالهـا، در صـورت لـزوم می توانـد منـوط بـه تصو کننـده 
یـه الزم را بـرای  صـورت امـکان و سـازگاری بـا قوانیـن داخلـی، بـه شـرط تقاضـای واردکننـده، هـر گونـه رو

کرد. انجام ترخیص در آن تسـهیالت انبارداری ایجاد خواهد 
ز تأخیـر قابل مالحظـه در ترخیـص کاالهـای فاسدشـدنی، و بنـا بـه تقاضـای کتبـی عضـو  4. 9. در مـوارد بـرو

ز تأخیر را اعالم خواهد کرد. واردکننـده تـا حـد ممکن دالیل برو

ماده 8
 همکاری نهادهای مرزی

یه های مرزی مربوط به واردات،  کنترل ها و رو که مراجع و نهادهای مسـئول  کرد  1. اعضا تضمین خواهند 
صـادرات، و عبـور یـا ترانزیـت کاالهـا، بـرای تسـهیل تجـارت بـه همـکاری بـا یکدیگر خواهنـد پرداخت و 

فعالیت هـای خـود را با یکدیگر هماهنگ خواهند سـاخت.
یه هـای مـرزی جهـت تسـهیل تجـارت مـرزی، هـر عضـو، تا حـد ممکن،  2. بـه منظـور هماهنـگ سـاختن رو
بـا سـایر اعضـای هم جـوار خـود بـر اسـاس شـرایط مرضی الطرفیـن همـکاری خواهـد کرد. ایـن همکاری و 

برگیرد: یر را در هماهنگـی می توانـد موارد ز
کاری؛ زها و سـاعات  )الف( هماهنگی رو

یه ها و تشـریفات؛ )ب( هماهنگی رو
)ج( ایجاد و اسـتفاده از تسـهیالت مشترک؛

کنترل های مشترک؛ )د( 
کنترل مرزی واحد. )هـ( ایجاد یک ایسـتگاه 

ماده 9
گمرک کاالهای وارداتی با نظارت  جابه  جایی 

هـر عضـو، تـا حـد ممکـن، و بـه شـرط رعایـت کلیـه الزامـات قانونـی، اجـازه خواهـد داد کـه کاالهـای وارداتی 
رود کاال به اداره گمـرک دیگری در قلمرو آن عضو برای  در قلمـرو آن بـا نظـارت گمـرک از اداره گمـرک محـل و

ترخیـص انتقال یابد.
ماده 10

 تشریفات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت

1. تشریفات و اسناد الزم
1. 1. با هدف به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات مربوط به واردات، صادرات، و ترانزیت و به 
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منظور کاهش و سـاده سـازی الزامات َاسـنادی در مورد واردات، صادرات، و ترانزیت و با لحاظ کردن 
یه های  اهـداف مشـروع سیاسـت گذاری و عوامـل دیگـر نظیـر تغییر شـرایط، اطالعات مرتبـط جدید، رو
یافتـی از  یه هـا یـا الگوهـای برتـر بین المللـی، و اطالعـات در ری قابل دسـترس، رو تجـاری، فنـون و فنـاو
طرف های ذی نفع، هر عضو به بازنگری در اینگونه تشریفات و الزامات َاسنادی خواهد پرداخت و بر 
که اینگونه تشریفات و الزامات َاسنادی: کرد  اساس نتایج آن بازنگری به نحو مقتضی تضمین خواهد 

کاالهای فاسدشـدنی، وضع و / یا اجرا شـوند؛ یژه  کاالها، به و )الف( با هدف ترخیص سـریع 
)ب( به نحـوی وضـع و / یـا اجـرا شـوند کـه بـه کاهـش زمـان و هزینه رعایت یـا پایبندی به آن هـا برای تّجار و 

کارگزاران منجر شـوند؛ فعاالن یا 
)ج( در صـورت وجـود گزینه هـای معقـول متعـدد بـرای نیـل بـه هدف یا اهـداف سیاسـت گذاری مورد نظر، 

کمتریـن محدودیـت تجاری را ایجاد کنند؛ و 
کاًل یا جزئًا تداوم نیابند. که دیگر الزم نباشـند،  )د( در صورتی 

یه هایـی را بـرای مبادلـه اطالعـات مربوطـه و الگوهـای برتر بیـن اعضا به نحو  2. 1. کمیتـه تسـهیل تجـاری رو
مقتضی فراهم خواهد سـاخت.

2. پذیرش رونوشت  ها
1. 2. هـر عضـو به نحـو مقتضـی در جهـت پذیـرش رونوشـت های کاغـذی یـا الکترونیکـی اسـناد پشـتیبان یا 

مثبتـه الزم بـرای انجـام تشـریفات مربـوط به واردات، صادرات، یا ترانزیت تالش خواهد کرد.
2. 2. چنانچه مؤسسه دولتِی یک عضو نسخه اصلی چنین سندی را در اختیار داشته باشد، هر مؤسسه 
کاغـذی یـا الکترونیکـی مؤسسـه دارنـده نسـخه اصلـی را بـه  دیگـر آن عضـو در مـوارد ذی ربـط رونوشـت 

کرد. جای سـند اصلی قبول خواهد 
3. 2. اعضا نسخه اصلی یا رونوشت اظهارنامه های صادراتی ارائه شده به مراجع گمرکی عضو صادرکننده 

را به عنوان شـرطی برای واردات درخواسـت نخواهند کرد.11

3. استفاده از استانداردهای بین  المللی
کـه از اسـتانداردهای بین المللـی ذی ربـط یـا اجـزاء آن هـا به عنـوان مبنـای  یق می شـوند  3. اعضـا تشـو  .1
یه هـای خـود در مـورد واردات، صـادرات، یـا ترانزیـت اسـتفاده کنند، مگـر در مواردی که  تشـریفات و رو

در این موافقت نامه به نحو دیگری مقرر شـده باشـد.

کنترل  کاالهای مشمول  گواهی ها یا مجوزها به عنوان شرطی برای واردات  11. هیچ چیز در این بند اعضا را از مطالبه اسنادی مانند 
یا تنظیم منع نمی کند.
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ره ای اسـتانداردهای  یـن و بازنگـری دو کـه متناسـب بـا منابـع خـود در تدو یق می شـوند  2. 3. اعضـا تشـو
بین المللی مرتبط توسـط سـازمان های بین المللی ذی ربط مشـارکت کنند.

یه هایـی را بـرای مبادلـه اطالعـات مربوطـه و الگوهـای برتـر در مـورد اجرای  3. 3. کمیتـه تسـهیل تجـاری رو
اسـتانداردهای بین المللی بین اعضا به نحو مقتضی فراهم خواهد سـاخت.

کمیته تسهیل تجاری ممکن است از سازمان های بین المللی ذی ربط نیز برای توضیح فعالیت های 
کمیته ممکن است  رد. در صورت اقتضا، این  خود در مورد استانداردهای بین المللی دعوت به عمل آو

کند. یژه برای اعضا را مشخص  استانداردهای خاص دارای ارزش و

4. پنجره واحد
کرد تا تّجار بتوانند اسناد و / یا اطالعات  1. 4. اعضا برای ایجاد یا حفظ یک پنجره واحد تالش خواهند 
رودی واحد به مراجع یا مؤسسات  الزم برای واردات، صادرات، یا ترانزیت کاالها را از طریق یک نقطه و
ذی ربط ارائه دهند. پس از بررسـی اسـناد و / یا اطالعات مذکور توسـط مراجع یا مؤسسـات ذی ربط، 

نتیجه در زمان مناسـب از طریق پنجره واحد به متقاضیان اعالم خواهد شـد.
یافـت شـده باشـد، جـز در شـرایط  2. 4 چنانچـه اسـناد و/ یـا اطالعـات الزم قبـاًل از طریـق پنجـره واحـد در
اضطراری و سـایر موارد اسـتثنایی محدودی که به اطالع عموم می رسـد، همان اسـناد و / یا اطالعات 

الزم مجددًا از طرف مراجع یا مؤسسـات ذی ربط مطالبه نخواهد شـد.
کمیته تسـهیل تجاری را از جزئیات عملکرد پنجره واحد مطلع خواهند سـاخت. 3. 4. اعضا 

ری اطالعـات بـرای پشـتیبانی از پنجـره واحـد  کـه ممکـن و عملـی باشـد، از فنـاو 4. 4. اعضـا، تـا حـدی 
کرد. استفاده خواهند 

5. بازرسی پیش از حمل
1. 5. اعضـا بازرسـی پیـش از حمـل را بـرای تعیین تعرفه و ارزش گـذاری گمرکی مطالبه نخواهند کرد.

2. 5. بدون لطمه به حقوق اعضا در مورد استفاده از سایر انواع بازرسی پیش از حمل خارج از شمول بند 
12

که الزامات جدیدی را در مورد استفاده از آن ها وضع یا ِاعمال نکنند.1 یق می شوند  1-5، اعضا تشو

از حمل  بازرسی های پیش  و  دارد  اشاره  از حمل«  بازرسی پیش  »موافقت نامه  از حمل مشمول  بازرسی  های پیش  به  بند  این   .12
گیاهی را منع نمی کند. معطوف به مقاصد بهداشتی و بهداشت 
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گمرکی کارگزاران  6. استفاده از 
یـژه ای بـرای  کنـون نقـش و کـه ا گرفتـن نگرانی هـای سیاسـت گذارانه مهـم برخـی اعضـا  1. 6. بـدون نادیـده 
کارگـزاران گمرکـی قایـل می شـوند، اعضـا از زمـان الزم االجرا شـدن ایـن موافقت نامه، اسـتفاده اجباری از 

کارگـزاران گمرکـی را مقّرر نخواهند کرد.
2. 6. هـر عضـو تدابیـر خـود در مـورد اسـتفاده از کارگـزاران گمرکـی را به اطـالع کمیتـه تسـهیل تجـاری خواهـد 
رساند و آن ها را منتشر خواهد کرد. هر گونه تغییر بعدی در تدابیر مذکور فورًا اعالم و منتشر خواهد شد.

3. 6. قوانیـن و مقـررات اعضـا در مـورد اعطـای مجوز به کارگزاران گمرکی، شـفاف و عینی خواهد بود.

7. رویه  های مرزی مشترک و الزامات َاسنادی یکسان
یه های مرزی مشترک  1. 7. با رعایت بند 2-7، هر عضو در مورد ترخیص کاالها در سراسر قلمرو خود از رو

و الزامات َاسـنادی یکسـانی استفاده خواهد کرد. 
یر را برای اعضا منع نخواهد کرد: 2. 7. ایـن مـاده به  هیچ  وجـه انجام اقدامـات ز

کاالها یا وسـیله حمل آن ها؛ یه ها و الزامات َاسـنادی متفاوت بر اسـاس ماهیت و نوع  )الف( اتخاذ رو
کاالها بر اسـاس مدیریت خطر؛ یه ها و الزامات َاسـنادی متفاوت در مورد  )ب( اتخاذ رو

کلی یا جزئی از مالیات ها یا عوارض  یه ها و الزامات َاسـنادی متفاوت برای ِاعمال معافیت  )ج( اتخاذ رو
وارداتی؛

)د( تشـکیل پرونده یا انجام تشـریفات به صورت الکترونیکی؛ یا
گونـه ای سـازگار بـا »موافقت نامـه ِاعمـال اقدامـات بهداشـتی و  یه هـا و الزامـات َاسـنادی بـه  )هــ( اتخـاذ رو

گیاهی«. بهداشت 

کاالهای مرجوعی  .8
1. 8. هرگاه کاالی عرضه شده برای واردات را مرجع صالحیت دار یک عضو به دلیل عدم رعایت الزامات 
کنـد، آن عضـو مطابـق بـا قوانیـن و مقـررات خـود بـه  گیاهـی یـا مقـررات فنـی رد  بهداشـتی و بهداشـت 
کاالی مرجوعـی را بـرای صادرکننـده یـا هـر شـخص دیگـر تعیین شـده  کـه  واردکننـده اجـازه خواهـد داد 

توسـط صادرکننده ارسـال کرده یا بازگرداند.
2. 8. چنانچه گزینه مذکور در بند 1-8 وجود داشته باشد و واردکننده نتواند در مدت معقولی از آن استفاده 

کند، مرجع صالحیت دار می تواند روش دیگری را در مورد کاالهای ناسازگار مذکور اتخاذ کند.
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کاالها و تشریفات ورودی و خروجی 9. ورود موقت 
رود موقـت کاالها  1. 9. و

هر عضو مطابق با قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد که کاالها به طور مشروط با معافیت کلی یا جزئی 
از پرداخـت مالیات هـا و عـوارض وارداتـی بـه قلمـرو گمرکـی آن وارد شـوند، بـه شـرط آن کـه کاالهـای مربوطـه 
بـا هـدف خاصـی وارد قلمـرو گمرکـی آن عضـو بشـوند، در نظـر باشـد کـه پس از مـدت خاصی مجـددًا صادر 

ک عادی ناشـی از اسـتفاده از آن تغییری نیابند. شـوند، و به جز اسـتهال
رودی و خروجی 2. 9. تشـریفات و

کاالهـا را مجـاز خواهـد  رودی و خروجـی  )الـف( هـر عضـو، مطابـق بـا قوانیـن و مقـررات خـود، تشـریفات و
شـمرد. کاالهـای مشـمول تشـریفات خروجـی می توانند بـا معافیت کلی یا جزئـی از پرداخت مالیات ها 

و عوارض وارداتی مطابق قوانین و مقررات عضو مربوطه مجددًا وارد شـوند.
کـه بـر اسـاس آن، برخـی  گمرکـی اسـت  یـه  رودی« به معنـای رو )ب( در ایـن مـاده، اصطـالح »تشـریفات و
ری یا تعمیر و سـپس صادرات وارد می شـوند، می توانند به طور  کـه بـا هـدف تولیـد صنعتی، فراو کاالهـا 
مشـروط بـا معافیـت کلـی یـا جزئـی از پرداخـت مالیات هـا و عـوارض وارداتـی، یـا بـا برخـورداری از شـرط 

اسـترداد حقوق و عوارض وارداتی، وارد قلمرو گمرکی یک عضو بشـوند.
یـه گمرکـی اسـت که بر اسـاس آن، کاالهای  )ج( در ایـن مـاده، اصطـالح »تشـریفات خروجـی« به معنـای رو
ری یـا تعمیـر به طـور  گمرکـی عضـو می تواننـد بـا هـدف تولیـد صنعتـی، فـراو گـردش آزاد در قلمـرو  دارای 

موقتی به خارج صادر و سـپس مجددًا وارد شـوند..

ماده 11
آزادی ترانزیت

1. مقـررات یـا تشـریفات یک عضـو در مورد حمل و نقل عبوری )ترانزیت(:
)الـف( در صـورت از میـان رفتـن شـرایط یـا اهداف اتخاذ آن ها یا در صورت امـکان اتخاذ رفتاری معقول با 

محدودیـت تجـاری کمتـر با توجه به تغییر شـرایط یا اهداف، تداوم نخواهد یافت؛
)ب( به نحـوی اجـرا نخواهد شـد که محدودیت پنهانی بـرای حمل و نقل عبوری ایجاد کند.

2. حمل و نقـل عبـوری مشـمول هیچ گونـه حق الزحمه یا هزینه مختص ترانزیـت، جز هزینه های حمل و نقل 
ینـه خدمـات ارائه شـده،  یـا هزینه هـای متناسـب بـا مخـارج اداری مـالزم بـا ترانزیـت یـا متناسـب بـا هز

نخواهد بود.
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عبـوری  حمل و نقـل  مـورد  در  را  دیگـر  مشـابه  اقدامـات  یـا  داوطلبانـه  محدودیـت  هیچ گونـه  اعضـا   .3
کـرد. ایـن مقـّرره لطمـه ای بـه مقـّررات ملـی و ترتیبـات دوجانبـه یـا  مطالبـه، اتخـاذ یـا حفـظ نخواهنـد 
چندجانبـه حـال و آینـده بـرای تنظیـم امـور حمل و نقـل، مطابـق بـا قواعـد و مقـررات سـازمان جهانـی 

تجـارت، نمی زند.
4. رفتـار هـر عضـو در مـورد محصـوالت عبـوری از قلمـرو هـر عضـو دیگـر، نامطلوب تـر از رفتـاری نخواهد بود 
تـی در صـورت حمـل آن هـا از محل مبدأ آن ها به مقصـد آن ها بدون عبور از  کـه در مـورد چنیـن محصوال

قلمرو هر عضو دیگر اتخاذ خواهد شـد.
گانـه ای )ماننـد مسـیر،  یرسـاخت های فیزیکـی جدا کـه در صـورت امـکان، ز یق می شـوند  5. اعضـا تشـو

لنگرگاه و غیره( برای حمل و نقل عبوری فراهم سـازند.
گمرکی مربوط به حمل و نقل عبوری، سخت گیرانه  تر از حد  کنترل های  6. تشریفات، الزامات َاسنادی، و 

یر نخواهد بود: الزم بـرای دو هـدف ز
)الف( شناسـایی کاالها؛ و

)ب( تضمیـن رعایـت الزامات مربوط به ترانزیت.
یـه ترانزیـت قـرار گیـرد و اجازه حرکـت از نقطه مبدأ در قلمرو یک عضو را به دسـت  7. کاالیـی کـه مشـمول رو
رد، تـا پایـان مسـیر عبـور آن در نقطـه مقصـد در قلمرو عضو مذکور، مشـمول هیچ گونه هزینه گمرکی یا  آو

ری واقع نخواهد شـد. محدودیت یا تأخیر غیرضرو
یابی انطباق به معنای مورد نظر در  یه های ارز کاالهای عبوری به اجرای مقررات فنی و رو 8. اعضا در مورد 

»موافقت نامـه موانـع فنی فراراه تجارت« نخواهند پرداخت.
کاالی مربوطه را مجاز و زمینه الزم برای آن  رود  9. اعضا ثبت و بررسـی اسـناد و اطالعات ترانزیت قبل از و

را فراهم خواهند سـاخت.
10. زمانـی کـه محمولـه بـه اداره گمـرگ نقطـه خـروج از قلمـرو یـک عضو رسـید، آن اداره فورًا بـرای پایان دادن 

به عملیـات ترانزیـت در صـورت رعایت الزامات مربوطه اقدام خواهد کرد.
13 مناسـب 

11. چنانچـه یـک عضـو وجه الضمانـی بـه شـکل ضمانت، سـپرده یا یک وسـیله پولی یا غیرپولی1
کنـد، ایـن وجه الضمـان صرفـًا بـرای تضمیـن رعایـت الزامـات  دیگـر را بـرای حمل و نقـل عبـوری طلـب 

مربـوط بـه آن حمل  ونقل عبوری خواهد بود.

برای  وجه الضمانی  به عنوان  حمل و نقل  وسیله  از  استفاده  برای  موجود  یه های  رو حفظ  از  را  عضو  یک  به  هیچ  وجه  مقرره  این   .13
کرد. حمل و نقل عبوری منع نخواهد 
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12. پـس از اطمینـان یافتـن عضـو مربوطـه از رعایـت الزامـات آن در مـورد ترانزیـت، وجه الضمـان مذکـور فورًا 
آزاد خواهد شد.

13. هـر عضـو، مطابـق بـا قوانیـن و مقـّررات خـود، ارائـه ضمانت نامه هـای جامـع بـرای معامـالت متعـدد هـر 
کارگـزار یـا تمدیـد ضمانت هـا برای محموله های بعدی بدون آزاد کردن آن ها را مجاز خواهد سـاخت.

بـه  مربـوط  ضمانت نامه هـای  از  اعـم  ضمانت هـا،  تعییـن  بـرای  اسـتفاده  مـورد  اطالعـات  عضـو  هـر   .14
معامالت واحد و معامالت متعدد، را در دسـترس عموم قرار خواهد داد.

15. هـر عضـو صرفـًا در شـرایطی می توانـد اسـتفاده از بدرقه گمرکی را برای حمل  ونقـل عبوری طلب کند که 
یادی وجود داشته باشد یا با استفاده از ضمانت ها نتوان رعایت یا پایبندی به قوانین و مقررات  خطر ز

گمرکی طبق ماده 1 منتشـر خواهد شـد. گمرکی را تضمین نمود. مقّررات عمومی مربوط به بدرقه 
یت آزادی ترانزیت تالش خواهند  16. اعضـا بـرای ارتقـای همـکاری و هماهنگـی با یکدیگر در راسـتای تقو

یر بشـود: کرد. این همکاری و هماهنگی می تواند از جمله شـامل تفاهم درباره موارد ز
)الف( هزینه ها؛

)ب( تشـریفات و الزامات قانونی؛ و
)ج( عملکـرد واقعی نظام های ترانزیت.

کلیـه  کـه اعضـای دیگـر بتواننـد  یـت  17. هـر عضـو بـرای تعییـن یـک هماهنگ کننـده ملـی در مـورد ترانز
یـت بـه آن ارائـه دهنـد، تـالش  پرسـش ها و پیشـنهادات خـود را در مـورد عملکـرد مطلـوب امـور ترانز

کرد. خواهد 

ماده 12
گمرکی همکاری 

1. اقدامات مربوط به ارتقای پایبندی و همکاری
گاهـی تّجـار از تعهـدات خـود در مـورد رعایـت و پایبنـدی بـه قوانیـن  1. 1. اعضـا در مـورد اهمیـت تضمیـن آ
یق پایبنـدی داوطلبانـه بـرای قـادر سـاختن واردکننـدگان بـه اصـالح اشـتباهات خـود  و مقـررات، تشـو
بـدون تحمـل مجـازات در مـوارد مقتضـی، و اتخـاذ تدابیری برای ِاعمال اقداماتی شـدیدتر در مورد تّجار 

1 توافق دارند.

متخلف14
کمیتـه تسـهیل تجـاری بـه مبادلـه اطالعـات در مـورد  کـه از جملـه از طریـق  یق می شـوند  2. 1. اعضـا تشـو

14.  هدف کلی این امر عبارت است از کاهش موارد تخلف یا عدم پایبندی و درنتیجه کاهش ضرورت مبادله اطالعات برای تضمین اجرا.
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یق می شـوند کـه در زمینه  یه هـای برتـر بـرای تضمیـن پایبنـدی گمرکـی بپردازنـد. اعضا تشـو الگوهـا یـا رو
کمک هـای فنـی و حمایـت از ظرفیت سـازی بـرای اجـرای تدابیر مربوط به پایبندی و افزایش اثربخشـی 

کنند. آن ها بـا یکدیگر همکاری 

2. مبادله اطالعات
1. 2. در صورت درخواست، با رعایت مفاد این ماده، و به منظور بررسی اظهارنامه های وارداتی یا صادراتی 
که به دالیل معقولی صحت و دقت اظهارنامه ها مورد تردید باشد، اعضا به مبادله  در موارد مشخصی 

اطالعـات مذکـور در جـزء )ب( و / یـا جزء )ج( بند 1-6 خواهند پرداخت.
کمیته تسـهیل تجاری اطالع خواهد داد. 2. 2. هر عضو مشـخصات مرکز ملی مبادله این اطالعات را به 

3. راستی  آزمایی
کـه راسـتی آزمایی مقتضـی را در مـورد یـک  کـرد  یـک عضـو صرفـًا زمانـی اطالعاتـی را درخواسـت خواهـد 

کرده باشـد. اظهارنامه وارداتی یا صادراتی انجام داده و اسـناد مرتبط موجود را بررسـی 

4. درخواست
کاغـذی یـا الکترونیکـی بـه یکـی از زبان هـای رسـمی  کتبـی به صـورت  4. عضـو متقاضـی درخواسـتی   .1
سـازمان جهانـی تجـارت و مـورد توافـق متقابـل یا به سـایر زبان های مورد توافق متقابـل به عضو مورد نظر 

یر خواهد بود: که شـامل موارد ز ارائه خواهد داد 
)الـف( موضـوع موردنظـر ازجملـه، در صـورت اقتضـا و دسترسـی، شـماره اظهارنامـه صادراتـی مربـوط بـه 

اظهارنامـه وارداتی موردنظر؛
)ب( هدف عضو متقاضی از درخواست اطالعات یا اسناد، همراه با اسامی و اطالعات الزم برای تماس 

با اشـخاص مربوط به درخواسـت، در صورت اطالع؛
)ج( در صورت تقاضای عضو طرف درخواسـت، تأیید15 راسـتی آزمایی به نحو مقتضی؛

)د( اطالعات یا اسـناد خاص درخواستی؛
)هـ( مشـخصات اداره درخواست کننده اصلی؛

15. این تأیید می تواند شامل ارائه اطالعات مربوط به راستی  آزمایی مورد اشاره در بند 3 بشود. این اطالعات تابع سطح حفاظت و 
محرمانگی تعیین  شده از طرف عضو انجام  دهنده راستی  آزمایی خواهد بود.
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ری،  گـردآو )و( اشـاره بـه مفـاد قوانیـن داخلـی و نظـام حقوقـی عضـو متقاضـی یـا درخواسـت کننده در مـورد 
حفاظت، اسـتفاده، افشـا، نگهداری، و امحای اطالعات محرمانه و اطالعات شـخصی.

رده سـازد، به این  2. 4. چنانچـه عضـو متقاضـی یـا درخواسـت کننده نتوانـد هریـک از اجـزاء بنـد 1-4 را برآو
مسـئله در درخواسـت خود تصریح خواهد کرد.

5. حفاظت و محرمانگی
 1. 5. ضمن رعایت بند 2-5، عضو متقاضی یا درخواسـت کننده:

)الـف( کلیـه اطالعـات یـا اسـناد ارائه شـده توسـط عضـو طـرف درخواسـت را کامـاًل محرمانـه نـگاه خواهـد 
داشـت و بـرای آن هـا سـطحی از حفاظـت و محرمانگـی حداقـل برابـر بـا سـطح مقـرر در قوانیـن داخلی و 
نظام حقوقی عضو طرف درخواست را به نحو وصف شده توسط این عضو طبق جزء های )ب( یا )ج( 

بند 1-6 قایل خواهد شـد؛
)ب( اطالعـات یـا اسـناد را صرفـًا بـه مراجـع گمرکـی رسـیدگی کننده بـه موضـوع مـورد نظـر ارائـه خواهـد داد 
کـرد، مگـر اینکـه عضـو طـرف  و از آن هـا صرفـًا بـرای هـدف مذکـور در درخواسـت خـود اسـتفاده خواهـد 

کتبًا توافق خود را اعالم دارد؛ درخواسـت 
کرد؛ )ج( اطالعات یا اسـناد را بدون اجازه کتبی خاص عضو طرف درخواسـت افشـا نخواهد 

یافتـی از عضـو طـرف درخواسـت را در هیـچ شـرایطی به عنـوان  )د( هیـچ اطالعـات یـا اسـناد تأییدنشـده در
عامـل تعییـن کننـده برای کاهش تردید مورد اسـتفاده قرار نخواهد داد؛

گونـه شـرایط اختصاصـی مـوردی تعیین شـده توسـط عضـو طـرف درخواسـت در مـورد نگهـداری و  )هــ( هـر 
کرد؛ و امحای اطالعات یا اسـناد محرمانه و اطالعات شـخصی را رعایت خواهد 

گونه تصمیم و اقدام اتخاذشـده درباره موضوع  )و( در صورت درخواسـت، عضو طرف درخواسـت را از هر 
یافتی مطلع خواهد سـاخت. موردنظر بر اسـاس اطالعات یا اسـناد در

بـر اسـاس قوانیـن داخلـی و نظـام حقوقـی خـود  5. عضـو متقاضـی یـا درخواسـت کننده ممکـن اسـت   .2
رده سـازد. در این صـورت، عضـو متقاضـی بـه ایـن مسـئله در  نتوانـد هریـک از جزء هـای بنـد 1-5 را بـرآو

کرد. درخواسـت خود تصریح خواهد 
یافتـی بـر  گونـه درخواسـت و اطالعـات مربـوط بـه راسـتی آزمایی در 3. 5. عضـو طـرف درخواسـت بـرای هـر 
اساس بند 4 سطحی از حفاظت و محرمانگی حداقل برابر با سطح حفاظت و محرمانگی اطالعات 

مشـابه در آن عضو )طرف درخواسـت( را قایل خواهد شـد.
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6. ارائه اطالعات 
1. 6. با رعایت مفاد این ماده، عضو طرف درخواسـت بدون درنگ:

کاغذی یا الکترونیکی پاسـخ خواهد داد؛ کتبی با وسـایل  )الف( به طور 
)ب( تـا حـد ممکـن اطالعـات خـاص منـدرج در اظهارنامـه وارداتـی یـا صادراتـی، یـا اظهارنامـه، را همـراه بـا 
تشریح سطح حفاظت و محرمانگی درخواستی از عضو متقاضی یا درخواست کننده ارائه خواهد داد؛
کتور یا سـیاهه تجاری، لیسـت  )ج( در صـورت درخواسـت، تـا حـد ممکـن اطالعـات خـاص مندرج در فا
یا فهرسـت بسـته بندی، گواهی مبدأ و بارنامه، یا اسـناد مذکور، را که به عنوان پشـتیبان برای اظهارنامه 
کاغذی یا الکترونیکی(  که تسلیم شده اند )به صورت  وارداتی یا صادراتی تسلیم شده اند را به شکلی 

همراه با تشـریح سـطح حفاظت و محرمانگی درخواسـتی از عضو متقاضی ارائه خواهد داد؛
)د( صحت رونوشـت اسـناد را تأیید خواهد کرد؛ 

یـخ درخواسـت، اطالعات درخواسـتی را ارائه یـا به نحو دیگری  ز پـس از تار )هــ( در صـورت امـکان، تـا 90 رو
به درخواسـت ارسالی پاسخ خواهد داد.

2. 6. عضو طرف درخواسـت طبق قوانین داخلی و نظام حقوقی خود ممکن اسـت قبل از ارائه اطالعات 
خواستار اطمینان از این بابت شود که بدون اجازه خاص و کتبی آن عضو، اطالعات خاص به عنوان 
کیفری، رسـیدگی های قضایی یا رسـیدگی های غیرگمرکی مورد اسـتفاده قرار  شـواهدی در تحقیقات 
رده سـازد، باید این  نگیـرد. در صورتـی کـه عضـو متقاضـی یـا درخواسـت کننده نتوانـد ایـن شـرایط را بـرآو

مسـئله را به عضو مقابل اطالع دهد.

7. تعویق یا رد یک درخواست
کاًل یـا جزئـًا پاسـخ بـه  یـر می توانـد  یافت کننـده درخواسـت ارائـه اطالعـات در مـوارد ز 7. یـک عضـو در  .1
کنـد و در این صـورت عضـو  یـق انداختـه یـا از پاسـخ دادن بـه آن خـودداری  درخواسـت مذکـور را بـه تعو

متقاضی یا درخواسـت کننده را از دالیل این امر مطلع خواهد سـاخت:
یافت کننـده درخواسـت بـر اسـاس  )الـف( پاسـخ بـه درخواسـت مذکـور، مغایـر بـا منافـع عمومـی عضـو در

قوانین داخلی و نظام حقوقی آن باشـد؛
)ب( قوانیـن داخلـی و نظـام حقوقـی عضـو طـرف درخواسـت مانـع ارائـه اطالعات شـود. در این صورت، آن 

عضو رونوشـتی از قانون خاص مربوطه را به عضو درخواسـت کننده ارائه خواهد داد؛
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)ج( ارائـه اطالعـات مانـع اجـرای قانـون بشـود یـا به نحـو دیگـری بـه تحقیقـات، پیگردهـا یـا رسـیدگی های 
اداری یـا قضایـی جاری لطمه بزند؛

ری، حفاظـت، اسـتفاده،  گـردآو )د( طبـق قوانیـن داخلـی و نظـام حقوقـی عضـو طـرف درخواسـت در مـورد 
افشا، نگهداری و امحای اطالعات محرمانه یا اطالعات شخصی، رضایت واردکننده یا صادرکننده 

الزم باشـد و این رضایت داده نشـود ؛ یا 
)هــ( درخواسـت اطالعـات پـس از انقضـای الـزام قانونـی عضـو طـرف درخواسـت در مـورد نگهداری اسـناد 

واصل شود.
2. 7. در صـورت تحقـق شـرایط مذکـور در بندهـای 2-4، 2-5 یـا 2-6، پاسـخ بـه چنیـن درخواسـتی بـه 

تشـخیص عضو طرف درخواسـت بستگی خواهد داشت.
 

8. رفتار متقابل
که توانایی پاسخ دادن به درخواست مشابه عضو طرف  که عضو درخواست کننده معتقد باشد  در صورتی 
درخواسـت را نـدارد، یـا ایـن مـاده را هنـوز اجـرا نکـرده باشـد، عضـو درخواسـت کننده در درخواسـت خـود به 
کـرد. پاسـخ بـه چنیـن درخواسـتی بـه تشـخیص عضو طرف درخواسـت بسـتگی  ایـن مسـئله اشـاره خواهـد 

خواهد داشت.

9. فشار اداری 
یی عضـو طـرف درخواسـت را در نظـر خواهـد  1. 9. عضـو درخواسـت کننده، منابـع و هزینه هـای پاسـخگو
از  خـود  درخواسـت  پیگیـری  در  خـود  مالـی  منافـع  میـان  تناسـب  درخواسـت کننده،  عضـو  گرفـت. 

یک طرف و اقدامات طرف درخواسـت برای ارائه اطالعات ازطرف دیگر را مدنظر خواهد داشـت.
2. 9. چنانچـه یـک عضـو طـرف درخواسـت بـا تعـداد انبوهی از درخواسـت های اطالعات یا با درخواسـت 
یی  اطالعـات انبوهـی از طـرف یـک یـا چنـد عضـو درخواسـت کننده روبـه رو شـود و توانایـی پاسـخگو
بـه چنیـن درخواسـت هایی را در مدتـی معقـول نداشـته باشـد، آن عضـو می توانـد از یـک یـا چنـد عضـو 
یت بنـدی درخواسـت های خـود بـرای دسـتیابی بـه توافـق در  کـه بـه اولو کنـد  درخواسـت کننده تقاضـا 
مـورد یـک حـد عملـی بـا توجـه بـه محدودیت هـای منابـع عضـو طـرف درخواسـت بپردازنـد. در صـورت 
یی بـه چنیـن درخواسـت هایی بـه تشـخیص عضـو طـرف  فقـدان یـک توافـق مرضی الطرفیـن، پاسـخگو

یت بندی خود آن عضو بسـتگی خواهد داشت. درخواسـت بر اسـاس اولو
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10. محدودیت ها
یر نخواهد بود: یک عضو طرف درخواسـت ملزم به انجام موارد ز

یه های مربوطه خود؛ )الـف( تغییـر فرمت یا شـکل اظهارنامه های وارداتـی یا صادراتی یا رو
)ب( درخواسـت اسـنادی غیـر از اسـناد تسلیم شـده همـراه بـا اظهارنامـه وارداتـی یـا صادراتی مورد اشـاره در 

جـزء )ج( بند 1-6 ؛
ردن اطالعات؛ )ج( انجام تحقیقاتی برای به دسـت آو

)د( تغییـر مـدت نگهداری چنین اطالعاتی؛
که قباًل نمونه الکترونیکی آن ها ارائه شـده باشـد؛ )هـ( ارائه اسـناد کاغذی در مواردی 

)و( ترجمه اطالعات؛
)ز( تأییـد صحت اطالعات؛ یا

که به منافع تجاری مشـروع شـرکت های عمومی یا خصوصی خاصی لطمه بزند. )ح( ارائه اطالعاتی 

11. استفاده یا افشای غیرمجاز
گونـه نقـض شـرایط اسـتفاده یـا افشـای اطالعـات ارائه شـده بـر اسـاس ایـن مـاده،  ز هـر  1. 11. در صـورت بـرو
کرده است، فورًا جزئیات چنین استفاده یا  یافت  که اطالعات مذکور را در عضو درخواست کننده ای 

افشـای غیرمجازی را به عضو ارائه دهنده اطالعات مذکور اطالع خواهد داد و :
)الـف( اقدامـات الزم را بـرای جبران نقض مذکور اتخاذ خواهد کرد؛

)ب( اقدامـات الزم را بـرای جلوگیـری از هـر گونـه نقض در آینده اتخاذ خواهد کرد؛ و
)ج( عضـو طـرف درخواسـت را از اقدامـات اتخاذشـده بـر اسـاس جزء هـای )الـف( و )ب( مطلـع خواهـد 

ساخت.
تـا اتخـاذ اقدامـات مذکـور در بنـد 1-11 از طـرف عضـو درخواسـت  کننده  11. عضـو طـرف درخواسـت   .2
رد. می توانـد تعهـدات خـود در قبـال عضو درخواسـت کننده در چارچوب این ماده را به حال تعلیق درآو

12. موافقت نامه های دوجانبه و منطقه ای 
 1. 12. ایـن مـاده به هیچ وجـه اعضـا را از انعقـاد یـا حفـظ یـک موافقت نامـه دوجانبـه، میان چندطـرف، یـا 
منطقه ای برای مبادله اطالعات و داده های گمرکی، از جمله بر اسـاس یک مبنای امن و سـریع مانند 

اسـتفاده از یک سـازوکار خودکار یا قبل از رسـیدن محموله، بازنخواهد داشـت.
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کـه موجـب تغییـر یـا تأثیرگـذاری بـر حقـوق یـا  12. ایـن مـاده به هیچ وجـه به نحـوی تفسـیر نخواهـد شـد   .2
تعهـدات یـک عضـو بـر اسـاس چنیـن موافقت نامه هـای دوجانبـه، میان چندطـرف، یـا منطقـه ای گردد 
کمکی بر اسـاس چنین موافقت نامه های دیگری تلقی شـود. کم بر مبادله اطالعات و داده های  یا حا

قسمت 2
کشورهای عضو درحال توسعه مفاد مربوط به رفتار ویژه و متفاوت با 

کمترین درجه توسعه یافتگی کشورهای عضو با  و 

ماده 13
کلی  اصول 

کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی مفـاد مـواد 1 تـا 12  کشـورهای عضـو بـا  کشـورهای عضـو درحال توسـعه و   .1
)د(  ضمیمـه  در  توافق شـده  شـیوه نامه  بـا  مطابـق  کـه  قسـمت  ایـن  اسـاس  بـر  را  حاضـر  موافقت نامـه 
یران هنگ کنگ  ز ییه WT/L/579( 2004( و بند 33 و ضمیمه )هـ( اعالمیه و موافقت نامه چارچوب ژو

)WT/MIN(05)/DEC( اسـت، اجرا خواهند کرد.
توسـعه یافتگی  کمتریـن درجـه  بـا  کشـورهای عضـو  و  کشـورهای عضـو درحال توسـعه  بـه  کمـک  بـرای   .2
کمـک و پشـتیبانی بـرای  گسـتره آن هـا،  جهـت اجـرای مقـررات ایـن موافقت نامـه مطابـق بـا ماهیـت و 
16 به کشـورهای مذکور ارائه خواهد شـد. گسـتره و زمان اجرای مقررات این موافقت نامه 

ظرفیت سـازی1
بـا ظرفیـت اجرایـی کشـورهای مذکـور ارتبـاط خواهد داشـت. مادامی کـه چنین کشـوری فاقد ظرفیت 

الزم باشـد، اجرای مقررات مربوطه تا دسـتیابی به ظرفیت اجرایی، الزم نخواهد بود.
3. کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی صرفـًا ملـزم بـه پذیـرش تعهداتـی متناسـب با توسـعه، 

نیازهـای مالـی و تجـاری یـا توانایی های اداری و نهادی خاص خود خواهند بود.
4. این اصول بر اسـاس مقررات قسـمت 2 اجرا خواهند شـد.

ماده 12
گروه  بندی مقررات

گروه تقسیم می شوند: 1. مقررات به سه 
)الف( گروه )الف( )یا A( شـامل مقّرراتی می شـود که یک کشـور عضو درحال توسـعه یا یک کشـور عضو با 

کمک مورد توافق  گونه  کمک فنی، مالی یا هر  16. در این موافقت نامه، »کمک و پشتیبانی برای ظرفیت  سازی« می تواند به شکل 
متقابل دیگر باشد. 
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کمترین درجه توسعه یافتگی آن ها را طبق ماده 15 برای اجرا از زمان الزم االجرا شدن این موافقت نامه، 
یا در مورد کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی پس از گذشت یک سال از زمان الزم االجرا شدن 

ایـن موافقت نامه، تعیین می کند.
گـروه )ب( )یـا B( شـامل مقّرراتـی می شـود کـه یـک کشـور عضـو درحال توسـعه یـا یـک کشـور عضـو بـا  )ب( 
ره  گذشـت یـک دو یخـی پـس از  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی آن هـا را طبـق مـاده 16 بـرای اجـرا در تار

انتقالـی بعد از الزم االجرا شـدن ایـن موافقت نامه تعیین می کند.
کشـور عضـو بـا  کشـور عضـو درحال توسـعه یـا یـک  کـه یـک  گـروه )ج( )یـا C( شـامل مقّرراتـی می شـود  )ج( 
ره  گذشـت یـک دو یخـی پـس از  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی آن هـا را طبـق مـاده 16 بـرای اجـرا در تار
انتقالـی بعـد از الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه تعییـن می کنـد و اجـرای آن هـا مسـتلزم دسـتیابی بـه 

یافت کمک و پشـتیبانی برای ظرفیت سـازی اسـت. ظرفیت اجرایی از طریق در
2. هـر کشـور عضـو درحال توسـعه و هـر کشـور عضـو با کمترین درجه توسـعه یافتگی به طـور انفرادی مقررات 

کرد. گروه های )الف(، )ب( و )ج( را برای خود تعیین خواهد  مشـمول هریک از 

ماده 15
گروه )الف(  اعالم و اجرای مقررات 

گـروه  کشـور عضـو درحال توسـعه بـه اجـرای تعهـدات  1. به محـض الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه، هـر 
)الـف( خـود خواهـد پرداخـت. تعهدات تعیین شـده ذیل گروه )الف( بدین وسـیله به جزء جدانشـدنی 

این موافقت نامه تبدیل خواهند شـد.
2. یـک کشـور عضـو بـا کمتریـن درجه توسـعه یافتگی می تواند مقرراتی را کـه ذیل گروه )الف( برای اجرا پس 
رده اسـت، به کمیته تسـهیل تجاری  از گذشـت یـک سـال از زمـان الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامه آو
رده است  گروه )الف( آو اعالم کند. تعهداتی را که هر کشور عضو با کمترین درجه توسعه  یافتگی ذیل 

بدین وسـیله به جزء جدانشـدنی این موافقت نامه تبدیل خواهد شـد.

ماده 16
گروه های )ب( و )ج(  اعالم تاریخ قطعی اجرای مقررات 

رده است، طبق فرایند  1. یک کشور عضو درحال توسعه می تواند اجرای مقرراتی را که ذیل گروه )الف( نیاو
مقـرر در ایـن ماده به تأخیر اندازد.
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کشورهای عضو درحال توسعه  گروه )ب(  مقررات 
)الـف( بـه محـض الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه، هر کشـور عضـو درحال توسـعه مقرراتی را کـه ذیل گروه 
17

یخ های پیشنهادی اجرای آن ها را به کمیته تسهیل تجاری اعالم خواهد کرد.1 رده است و تار )ب( آو
یخ های  کثر تا یک سال پس از الزم االجرا شدن این موافقت نامه، هر کشور عضو درحال توسعه تار )ب( حدا
رده اسـت، به کمیته تسـهیل تجـاری اعالم خواهد کرد.  قطعـی اجـرای مقرراتـی را کـه ذیل گروه )ب( آو
کشـور عضـو درحال توسـعه، قبـل از پایـان مهلـت مذکـور، زمـان بیشـتری را بـرای اعـالم  چنانچـه یـک 
یخ هـای قطعـی خـود الزم بدانـد، می تواند از کمیته تسـهیل تجاری درخواسـت کند که مدت مذکور  تار

یخ های خود تمدید کند. را به قـدر کافـی بـرای اعالم تار

کشورهای عضو درحال توسعه  گروه )ج(  مقررات 
گـروه  کـه ذیـل  کشـور عضـو درحال توسـعه مقرراتـی را  )ج( به محـض الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه، هـر 
کرد. برای  کمیته تسهیل تجاری اعالم خواهد  یخ های پیشنهادی اجرای آن ها را به  رده است و تار )ج( آو
بـاره کمـک و پشـتیبانی مـورد نیـاز  کـه ارائـه می شـوند، شـامل اطالعاتـی در تأمیـن شـفافیت، اطالعیه هایـی 

18
عضو مربوطه جهت ظرفیت سـازی برای اجرای مقررات خواهند بود.2

اعضـای  و  کشـورهای عضـو درحال توسـعه  موافقت نامـه،  ایـن  الزم االجـرا شـدن  از  پـس  یـک سـال  تـا  )د( 
گونـه ترتیبـات موجـود، اعالمیه هـای مربـوط بـه بنـد 1 مـاده 22 و  کمک کننـده مربوطـه، بـا توجـه بـه هـر 
اطالعات ارائه شده بر اساس جزء )ج( باال، به ارائه اطالعات به کمیته تسهیل تجاری در مورد ترتیبات 
حفـظ یـا ایجادشـدۀ، الزم بـرای ارائـه کمک و پشـتیبانی جهت ظرفیت سـازی برای اجـرای مقررات گروه 
)ج( خواهند پرداخت.319 کشـورهای عضو درحال توسـعه شـرکت کننده در اینگونه ترتیبات فورًا کمیته 
کمک کننـدگان  کمیتـه تسـهیل تجـاری از  کـرد.  تسـهیل تجـاری را از ترتیبـات مذکـور مطلـع خواهنـد 

غیرعضـو نیـز دعـوت خواهـد کـرد که اطالعات مربوط به ترتیبـات موجود یا منعقده را ارائه دهند.
یـخ ارائـه اطالعـات مذکـور در جـزء )د(، اعضـای کمک کننـده و کشـورهای عضو  )هــ( تـا 18 مـاه پـس از تار

که عضو مربوطه مناسب تشخیص دهد،  که توسط اعضا ارائه می شوند، می توانند شامل اطالعات دیگری هم  17. اطالعیه هایی 
که اطالعاتی در مورد مؤسسه یا نهاد داخلی مسئول اجرای مقررات مربوطه نیز ارائه دهند. بشوند. اعضا تشویق می  شوند 

18. اعضا همچنین می توانند اطالعاتی در مورد برنامه ها یا طرح های اجرایی ملی در زمینه تسهیل تجاری، مؤسسه یا نهاد داخلی 
کمک رسانی درگیر هستند، ارائه دهند. که اعضا احتمااًل با آن ها در ترتیبات  کمک کنندگانی  مسئول اجرای مقررات، و 

19. اینگونه ترتیبات بر اساس شرایط مرضی الطرفین، به شکل دوجانبه یا از طریق سازمان های بین المللی مناسب، مطابق با بند 3 
ماده 21 خواهند بود.
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کمیتـه تسـهیل  کمـک و پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی را بـه  درحال توسـعه مربوطـه پیشـرفت در ارائـه 
یخ های قطعی خود  تجاری اطالع خواهند داد. درعین حال، هر کشـور عضو درحال توسـعه فهرسـت تار

بـرای اجـرای مقررات را اعالم خواهد کرد.
رده  گروه )الف( نیاو که ذیل  کمترین درجه توسـعه یافتگی می تواند اجرای مقرراتی را  کشـور عضو با  2. یک 

اسـت، طبق فرایند مقرر در این ماده به تأخیر اندازد.

کمترین درجه توسعه یافتگی کشورهای عضو با  گروه )ب(  مقررات 
کثـر تـا یـک سـال پـس از الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه، یـک کشـور عضـو بـا کمتریـن درجه  )الـف( حدا
کـرد و، بـا  کمیتـه تسـهیل تجـاری اعـالم خواهـد  گـروه )ب( خـود را بـه  توسـعه یافتگی مقـررات مشـمول 
کمتریـن درجـه توسـعه  یافتگی، می توانـد  کشـورهای عضـو بـا  کثـر انعطـاف در مـورد  کـردن حدا لحـاظ 

کند. یخ های پیشـنهادی خود را برای اجرای این مقررات اعالم  تار
کمتریـن  کشـور عضـو بـا  یـخ اطالعیـه مذکـور در جـزء )الـف( بـاال، هـر  کثـر تـا دو سـال پـس از تار )ب( حدا
یخ هـای اجـرای آن هـا را بـه کمیتـه تسـهیل تجـاری  درجـه توسـعه یافتگی تأییـد مقـررات تعیین شـده و تار
کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی، قبـل از پایـان مهلـت  کشـور عضـو بـا  کـرد. چنانچـه یـک  اعـالم خواهـد 
یخ های قطعی خود الزم بداند، می تواند از کمیته تسهیل تجاری  مذکور، زمان بیشتری را برای اعالم تار

یخ های خود تمدید کند. درخواسـت کنـد کـه مـدت مذکور را به قدر کافی بـرای اعالم تار

کمترین درجه توسعه یافتگی کشورهای عضو با  گروه )ج(  مقررات 
کمک کننـدگان، یـک سـال پـس از الزم االجـرا شـدن  )ج( بـه منظـور تأمیـن شـفافیت و تسـهیل ترتیبـات بـا 
کثـر انعطـاف در مـورد کشـور عضو با کمتریـن درجه توسـعه یافتگی،  ایـن موافقت نامـه، بـا لحـاظ کـردن حدا
رده اسـت به کمیته تسـهیل  هـر کشـور عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی مقرراتی را که ذیل گروه )ج( آو

تجـاری اعالم خواهد کرد.
یخ پیش بینی شده در جزء )ج( باال، کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی  )د( یک سال پس از تار
کمـک و پشـتیبانی مـورد نیـاز خـود جهـت ظرفیت سـازی بـرای اجـرای مقـررات را  اطالعـات مربـوط بـه 

.20
کرد1 اعالم خواهند 

کمتریـن درجـه  کشـورهای عضـو بـا  کثـر دو سـال پـس از ارائـه اطالعیـه مذکـور در جـزء )د( بـاال،  )هــ( حدا

20. اعضا همچنین می توانند اطالعاتی در مورد برنامه ها یا طرح های اجرایی ملی در زمینه تسهیل تجاری، مؤسسه یا نهاد داخلی 
کمک رسانی درگیر هستند، ارائه دهند. که اعضا احتمااًل با آن ها در ترتیبات  کمک کنندگانی  مسئول اجرای مقررات، و 
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توسـعه یافتگی و اعضـای کمک کننـده مربوطـه، بـا توجـه به اطالعات ارائه شـده بر اسـاس جزء )د( باال، 
بـه ارائـه اطالعـات بـه کمیته تسـهیل تجـاری در مورد ترتیبات حفظ یا ایجادشـدۀ الزم برای ارائه کمک 
کشـورهای  گـروه )ج( خواهنـد پرداخـت.11  و پشـتیبانی جهـت ظرفیت  سـازی را بـرای اجـرای مقـررات 
عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی شـرکت کننده در اینگونـه ترتیبات فورًا کمیته تسـهیل تجاری را 
از ترتیبـات مذکـور مطلـع خواهنـد کـرد. درعین حال، کشـورهای عضو بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی 
یخ هـای پیشـنهادی بـرای اجـرای تعهـدات گروه )ج( تحت شـمول ترتیبات ارائه کمک و پشـتیبانی  تار
کـه  کـرد  کـرد. کمیتـه تسـهیل تجـاری از کمک کننـدگان غیرعضـو نیـز دعـوت خواهـد  را اعـالم خواهنـد 

اطالعـات مربـوط بـه ترتیبات موجود و منعقده را ارائه دهند.
کشـورهای عضـو  کمک کننـده و  یـخ ارائـه اطالعـات مذکـور در جـزء )ه(، اعضـای  )و( تـا 18 مـاه پـس از تار
کمـک و پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی را بـه  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی مربوطـه پیشـرفت در ارائـه 
کمیته تسهیل تجاری اطالع خواهند داد. درعین حال، هر کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 

کرد. کمیته تسـهیل تجاری اعالم خواهد  یخ های قطعی خود برای اجرای مقررات را به  فهرسـت تار
یخ هـای قطعـی بـرای اجـرای مقـررات تا پایـان مهلت  های  3. در صـورت مواجهـه بـا مشـکالتی در اعـالم تار
کمک کنندگان یا عدم پیشـرفت در ارائه  مذکور در بندهای 1 و 2 به دلیل عدم برخورداری از پشـتیبانی 
کمـک و پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی، کشـورهای عضـو درحال توسـعه و کشـورهای عضـو بـا کمترین 
کمیته  درجه توسعه یافتگی مواجه با مشکالت مذکور در اسرع وقت قبل از انقضای مهلت های مزبور 
تسـهیل تجـاری را مطلـع خواهنـد کـرد. اعضـا در مـورد همـکاری بـرای کمـک بـه رفـع چنین مشـکالتی، 
یـاروی عضو مربوطـه، توافق دارنـد. کمیته تسـهیل تجاری به  بـا لحـاظ کـردن شـرایط و مسـائل خـاص رو
اتخـاذ اقـدام مقتضـی در مـورد مشـکالت مذکـور، از جملـه در صـورت لـزوم بـا تمدیـد مهلت هـای اعـالم 

یخ های قطعی توسـط عضو مربوطه، خواهد پرداخت. تار
4. سه ماه قبل از مهلت مذکور در جزء )ب( یا )هـ( بند 1، یا جزء )ب( یا )و( بند 2 در مورد کشورهای عضو 
گروه )ب( یا  که ذیل  یخ قطعی اجرای مقرراتی را  با کمترین درجه توسعه یافتگی، چنانچه یک عضو تار
ری خواهد کرد. در صورتی که این عضو  رده است، اعالم نکرده باشد، دبیرخانه به آن عضو یادآو )ج( آو
کشورهای عضو درحال توسعه، یا جزء  برای تمدید مهلت مربوطه از بند 3، یا جزء )ب( بند 1 در مورد 
یـخ قطعـی  )ب( بنـد 2 در مـورد کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی، اسـتفاده نکنـد و تار

21. اینگونه ترتیبات بر اساس شرایط مرضی الطرفین، به شکل دوجانبه یا از طریق سازمان های بین المللی مناسب، مطابق با بند 3 
ماده 21 خواهند بود.
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گذشت یک سال از پایان مهلت  کثر پس از  اجرای مقررات را هم اعالم نکند، آن عضو مقررات را حدا
مذکـور در جـزء )ب( یـا )هــ( بنـد 1، یـا مهلـت مذکور در جزء )ب( یا )و( بند 2 در مورد کشـورهای عضو 

کرد. با کمترین درجه توسـعه یافتگی، یا مهلت تمدیدشـده بر اسـاس بند 3 اجرا خواهد 
گـروه  گـروه )ب( و  یخ هـای قطعـی اجـرای مقـررات  ز پـس از پایـان مهلت هـای اعـالم تار کثـر تـا 60 رو 5. حدا
یخ هـای قطعـی هـر عضـو برای  )ج( طبـق بندهـای 1، 2 یـا 3، کمیتـه تسـهیل تجـاری ضمایـم حـاوی تار
یخ تعیین شده بر اساس بند 4، را مدنظر قرار  گونه تار گروه )ج(، از جمله هر  گروه )ب( و  اجرای مقررات 

خواهد داد و بدین وسـیله آن ضمایم به  جزء جدانشـدنی این موافقت نامه تبدیل خواهند شـد.

ماده 17
گروه های )ب( و )ج( سازوکار اطالع  دهی پیش از موعد: تمدید تاریخ های اجرای مقررات 

کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی  کشـور عضـو بـا  کشـور عضـو درحال توسـعه یـا یـک  1. )الـف( چنانچـه یـک 
یخ های قطعی تعیین  شده  احساس کند که با مشکلی در اجرای مقرره ای از گروه )ب( یا گروه )ج( تا تار
بـر اسـاس جـزء )ب( یـا )هــ( بنـد 1 مـاده 16، یـا جـزء )ب( یـا )و( بند 2 مـاده 16 در مورد کشـورهای عضو 
بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی، مواجـه اسـت، بایـد موضـوع را بـه کمیتـه تسـهیل تجاری اطـالع دهد. 
کمیته  یخ اجرای مقرره به اطالع  ز مانده به تار کثر تا 120 رو کشورهای عضو درحال توسعه موضوع را حدا
کثر تا  تسـهیل تجـاری خواهنـد رسـاند. کشـورهای عضو بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی موضـوع را حدا

یخـی بـه کمیته مذکور اطالع خواهند داد. ز قبـل از چنیـن تار 90 رو
کشـور عضو درحال توسـعه  یخ جدید مورد نظر  کمیته تسـهیل تجاری به تار )ب( در اطالعیه ارسـالی برای 
یا کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی مربوطه برای اجرای مقرره مورد بحث اشاره خواهد شد. 
در اطالعیـه مذکـور بـه دالیـل تأخیـر احتمالـی در اجـرای مقرره نیز اشـاره خواهد شـد. ایـن دالیل می تواند 
کمـک و پشـتیبانی  کمـک و پشـتیبانی پیش بینی نشـده بـرای ظرفیت سـازی یـا نیـاز بـه  شـامل نیـاز بـه 

بیشـتر برای ایجاد ظرفیت باشند.
2. در صورتـی کـه تقاضـای یـک کشـور عضو درحال توسـعه برای افزایش مهلـت اجرای مقررات از 18 ماه، یا 
ز  کمترین درجه توسعه یافتگی برای افزایش مهلت مذکور از 3 سال، تجاو کشور عضو با  تقاضای یک 
نکنـد، عضـو متقاضـی بـدون انجـام اقـدام دیگـری توسـط کمیتـه تسـهیل تجـاری از آن مهلـت اضافـی 

برخوردار خواهد شد.
3. چنانچـه یـک کشـور عضـو درحال توسـعه یـا یـک کشـور عضـو با کمتریـن درجه توسـعه یافتگی احسـاس 
کنـد کـه بـه تمدیـدی بـرای بـار اول بیـش از مهلـت مذکـور در بنـد 2 یـا بـه تمدیـدی بـرای بار دوم یـا هر بار 
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دیگـری نیـاز دارد، آن عضـو تقاضایـی بـرای تمدیـد به کمیته تسـهیل تجاری ارائـه خواهد داد که حاوی 
کشـورهای عضو درحال توسـعه از 120  یخ ارائه آن برای  اطالعات مذکور در جزء )ب( بند 1 باشـد و تار
یـخ قطعـی اصلـی  ز مانـده بـه تار کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی از 90 رو کشـورهای عضـو بـا  ز و بـرای  رو

ز نکند. یخ قطعی تمدیدشـده بعدی تجاو اجـرای مقـرره یا تار
گرفتـن شـرایط خـاص عضـو  کمیتـه تسـهیل تجـاری تقاضاهـای تمدیـد را بـا نظـر مسـاعد و بـا در نظـر   .4
کـرد. شـرایط مذکـور می توانـد شـامل مشـکالت و تأخیرهـای موجـود بـر سـر راه  متقاضـی بررسـی خواهـد 

یافت کمک و پشـتیبانی برای ظرفیت سـازی باشد. در

ماده 18
گروه )ج( گروه )ب( و   اجرای مقررات 

1. مطابـق بـا بنـد 2 مـاده 13، چنانچـه یـک کشـور عضـو درحال توسـعه یـا یـک کشـور عضـو بـا کمتریـن درجه 
یه های مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 16 و همچنین ماده 17 را اجرا کرده باشد و تمدید  توسعه یافتگی رو
کـه مانـع تمدیـد بـر  درخواسـتی پذیرفتـه نشـده باشـد یـا آن عضـو دچـار شـرایط پیش بینی نشـده ای بشـود 
گروه  که فاقد توانایی الزم برای اجرای مقرره ای از  کند  کان احساس  کما اساس ماده 17 بشود و آن عضو 
کرد. کمیته تسهیل تجاری اعالم خواهد  )ج( است، آن عضو ناتوانی خود در اجرای مقرره مربوطه را به 

کشـور عضـو  ز پـس از وصـول اطالعیـه  کثـر تـا 60 رو کمیتـه تسـهیل تجـاری فـورًا، و در هـر صـورت حدا  .2
کارشناسـی تشـکیل  گـروه  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی مربوطـه، یـک  کشـور عضـو بـا  درحال توسـعه یـا 
ز پـس از تشـکیل آن،  کارشناسـی بـه بررسـی موضـوع خواهـد پرداخـت و تـا 120 رو گـروه  خواهـد داد. ایـن 

کمیته تسـهیل تجاری ارائه خواهد داد. توصیه خود را به 
کمـک و  کارشناسـی از پنـج فـرد مسـتقل و واجـد صالحیـت بـاال در حوزه هـای تسـهیل تجـاری و  گـروه   .3
کارشناسـی، بیـن اتبـاع  گـروه  پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی تشـکیل خواهـد شـد. در ترکیـب اعضـای 
کشـورهای عضو درحال توسـعه و کشـورهای عضو توسـعه یافته توازن رعایت خواهد شد. در صورتی که 
کارشناسـی حداقل یک تبعه از  گروه  یک کشـور عضو با کمترین درجه توسـعه یافتگی مطرح باشـد، در 
کمیته تسهیل تجاری  کمترین درجه توسعه یافتگی وجود خواهد داشت. چنانچه  کشور عضو با  یک 
گروه به توافق دست یابد، مدیرکل با  کارشناسی نتواند در مورد ترکیب آن  گروه  ز پس از تشکیل  تا 20 رو
کرد. کارشناسـی را مطابق با شـرایط این بند تعیین خواهد  گروه  کمیته مذکور، ترکیب  مشـورت رئیس 

یابـی عضـو مربوطـه در مـورد فقـدان ظرفیـت الزم را بررسـی و توصیه خـود را به کمیته  4. گـروه کارشناسـی ارز
کارشناسی در مورد یک کشور عضو با کمترین  گروه  تسهیل تجاری ارائه خواهد داد. در بررسی توصیه 
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بـه ظرفیـت  بـرای تسـهیل دسـتیابی  را  اقـدام مقتضـی  کمیتـه تسـهیل تجـاری  درجـه توسـعه یافتگی، 
کرد. اجرایـی پایدار اتخاذ خواهد 

5. کشـور عضـو درحال توسـعه مربوطـه از زمـان اعـالم ناتوانـی خود در اجرای مقرره مربوطه به کمیته تسـهیل 
تجـاری تـا برگـزاری اولیـن نشسـت کمیتـه مذکـور پـس از وصـول توصیـه گـروه کارشناسـی، در ایـن زمینه 
کـم بـر حـل اختالفـات قـرار نخواهـد  یه هـای حا مشـمول رسـیدگی در چارچـوب تفاهم نامـه قواعـد و رو
گـروه کارشناسـی خواهـد پرداخـت. یـک کشـور عضو  گرفـت. در آن نشسـت، کمیتـه بـه بررسـی توصیـه 
یـخ اعـالم ناتوانـی خود در اجرای مقـرره مربوطه به کمیته تسـهیل  بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی از تار
یخ اولین نشسـت  تجـاری تـا زمـان تصمیم گیـری کمیتـه در مـورد موضوع مربوطـه، یا تا 24 ماه پس از تار
کمیتـه بـه شـرح بـاال، هریـک زودتـر اتفـاق افتـد، در مـورد مقـرره مربوطـه مشـمول رسـیدگی در چارچـوب 

کم بـر حل اختالفات قرار نخواهد گرفت. یه هـای حا تفاهم نامـه قواعـد و رو
گروه  کمترین درجه توسعه یافتگی توانایی خود را برای اجرای یکی از تعهدات  6. هرگاه یک کشور عضو با 
یه هـای  )ج( از دسـت بدهـد، آن عضـو می توانـد موضـوع را بـه کمیتـه تسـهیل تجـاری اطـالع بدهـد و رو

مذکـور در ایـن ماده را اجرا کند.

ماده 19
گروه )ج( گروه )ب( و   جابه  جایی مقررات 

1. کشـورهای عضـو درحال توسـعه و کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجه توسـعه یافتگی که مقررات مشـمول 
کمیتـه تسـهیل تجـاری می تواننـد  بـه  ارائـه اطالعیـه ای  بـا  انـد،  کـرده  گروه هـای )ب( و )ج( را اعـالم 
گر یک عضو پیشـنهاد جابه جایـی یک مقرره  گـروه مذکـور را بـا هـم جابه جـا کنند. ا مقـررات مشـمول دو 
گـروه )ج( را داشـته باشـد، آن عضـو اطالعـات مربـوط بـه کمـک و پشـتیبانی الزم بـرای  گـروه )ب( بـه  از 

ظرفیت سـازی را ارائه خواهد داد.
گـروه )ج( منتقـل شـده اسـت، زمـان بیشـتری الزم  گـروه )ب( بـه  کـه از  2. چنانچـه بـرای اجـرای مقـرره ای 

یر را انجام دهد: باشـد، عضو مربوطه می تواند اقدامات ز
)الف( اسـتفاده از مفاد ماده 17، از جمله فرصت تمدید خودکار؛ یا

یافت زمان بیشـتر برای  )ب( درخواسـت از کمیته تسـهیل تجاری برای بررسـی تقاضای آن عضو جهت در
کمک و پشتیبانی برای ظرفیت سازی، از جمله امکان  یافت  اجرای مقرره مربوطه و در صورت لزوم در

بررسـی و توصیه گروه کارشناسـی بر اسـاس ماده 18 ؛ یا 
یخ اجرای جدید که از چهار  )ج( در مورد کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، تعیین هر گونه تار
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یـخ اصلـی اعالم شـده، در مـورد گـروه )ب( فراتر رود، به تصویب کمیته تسـهیل تجاری نیاز  سـال پـس از تار
کان از حق توسل به ماده  خواهد داشت. عالوه بر این، یک کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی کما
17 برخوردار خواهد بود. چنین استنباط می شود که برای یک کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 

که چنین جابه جایی داشته باشد، کمک و پشتیبانی برای ظرفیت سازی الزم است.

ماده 20
کم بر حل اختالفات  مهلت اجرای تفاهم  نامه قواعد و رویه  های حا

کم بر حل اختالفات بسـط  یه های حا 1. مفـاد مـواد 22 و 23 گات 1994 کـه در قالـب تفاهم نامـه قواعد و رو
یافتـه و به کار گرفته شـده اسـت، بـرای مـدت دو سـال پـس از الزم االجـرا شـدن این موافقت نامـه، در مورد 
حل اختالفات علیه یک کشـور عضو درحال توسـعه در زمینه مقررات تعیین شـده از طرف آن عضو در 

گروه )الف( ِاعمال نخواهد شـد. قالب 
کم بر حل اختالفات بسـط  یه های حا که در قالب تفاهم نامه قواعد و رو گات 1994  2. مفاد مواد 22 و 23 
یافته و به کار گرفته شده است، برای مدت شش سال پس از الزم االجرا شدن این موافقت نامه، در مورد 
کمترین درجه توسـعه یافتگی در زمینه مقررات تعیین شـده از  کشـور عضو با  حل اختالفات علیه یک 

گروه )الف( ِاعمال نخواهد شـد. طرف آن عضو در قالب 
کم بر حل اختالفات بسط  یه های حا که در قالب تفاهم نامه قواعد و رو گات 1994  3. مفاد مواد 22 و 23 
گـروه )ب(  یافتـه و به کار گرفته شـده اسـت، بـرای مـدت هشـت سـال پـس از اجـرای یـک مقـرره مشـمول 
گـروه )ج( توسـط یـک کشـور عضـو با کمتریـن درجه توسـعه یافتگی، در مورد حل اختالفـات علیه آن  یـا 

عضو در زمینه مقرره مذکور ِاعمال نخواهد شـد.
کـم بـر حـل اختالفـات، اعضـا قبـل  یه هـای حا 4. بـا وجـود مهلـت مقـرر بـرای اجـرای تفاهم نامـه قواعـد و رو
کلیـه مراحـل حـل اختالفـات در مـورد  گات 1994، و در  از تقاضـای مشـورت بـر اسـاس مـواد 22 یـا 23 
یژه ای به وضعیت خاص کشورهای  اقدامات کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، توجه و
کمترین درجه  کشـورهای عضو با  مذکور خواهند داشـت. در این زمینه، اعضا در طرح موضوع در مورد 
یشـتن داری الزم  کم بر حل اختالفات، خو یه های حا توسـعه یافتگی در چارچوب تفاهم نامه قواعد و رو

را از خود نشـان خواهند داد.
5. در مهلـت مقـرر در ایـن مـاده، در صـورت درخواسـت، هـر عضـو فرصـت مقتضـی را بـرای اعضـای دیگـر 

جهت رایزنی در مورد هر مسـئله مرتبط با اجرای این موافقت نامه فراهم خواهد سـاخت.



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        492

ماده 21
کمک و پشتیبانی برای ظرفیت  سازی  ارائه 

1. اعضـای کمک کننـده در مـورد تسـهیل ارائـه کمـک و پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی بـه کشـورهای عضو 
درحال توسـعه و کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی بـا شـرایط مرضی الطرفیـن به صـورت 
کار عبـارت اسـت از  دوجانبـه یـا از طریـق سـازمان های بین المللـی مناسـب توافـق دارنـد. هـدف ایـن 
کمترین درجه توسعه یافتگی برای اجرای  کشورهای عضو با  کشورهای عضو درحال توسعه و  کمک به 

مفاد قسـمت 1 این موافقت نامه.
کمک و پشـتیبانی به این  کمترین درجه توسـعه یافتگی،  کشـورهای عضو با  2. با توجه به نیازهای خاص 
کشـورها بایـد بـه ایجـاد ظرفیـت پایـدار در ایـن کشـورها بـرای اجـرای تعهـدات آن ها کمک کند. شـرکای 
کمـک فنـی و  ارائـه  بـا اصـول  از طریـق سـازوکارهای همـکاری توسـعه ای مربوطـه و مطابـق  توسـعه ای 
کـرد تـا کمـک و پشـتیبانی بـرای  پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی به نحـو مذکـور در بنـد 3 تـالش خواهنـد 

یت های توسـعه ای موجود لطمه نزند. که به اولو ظرفیت سـازی در این زمینه به نحوی ارائه شـود 
یـر را در مـورد ارائـه کمـک و پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی جهـت  کـرد تـا اصـول ز 3. اعضـا تـالش خواهنـد 

کنند: اجرای ایـن موافقت نامه رعایت 
)الف( توجه به چارچوب توسعه ای کلی کشورها و مناطق کمک گیرنده و در صورت ممنوعیت و اقتضا، 

برنامه هـای جـاری اصالحات و کمک فنی؛
یرمنطقه ای  )ب( در صورت موضوعیت و اقتضا، پیش بینی اقداماتی برای رفع چالش های منطقه ای و ز

یرمنطقه ای؛ و ارتقـای همگرایـی منطقه ای و ز
)ج( تضمین اینکه اقدامات اصالحی جاری بخش خصوصی در زمینه تسهیل تجاری، در فعالیت های 

کمک رسانی لحاظ شود؛
)د( افزایـش هماهنگـی بیـن اعضـا و سـایر نهادهـای مرتبـط، از جملـه جوامـع اقتصـادی منطقـه ای، بـرای 

کثر اثربخشـی و ثمربخشـی این کمک ها. در این راسـتا: تضمین حدا
)1( هماهنگـی بیـن شـرکای عضـو و کمک کننـدگان و بیـن کمک کننـدگان دوجانبـه و چندجانبـه، عمدتـًا 
کمک گیرنده احتمالی، با هدف جلوگیری از همپوشی و دوباره کاری در برنامه های  کشور یا منطقه  در 
کمک رسـانی و همچنیـن ناسـازگاری بیـن اقدامـات اصالحـی از طریـق ایجـاد هماهنگـی جـدی بیـن 

کمک های فنی و فعالیت های ظرفیت سـازی؛
کمترین درجه توسعه یافتگی، »چارچوب یکپارچه پیشرفته« برای اعطای  کشورهای عضو با  )2( در مورد 

کشـورهای مذکور باید جزئی از این فرایند هماهنگی باشـد؛ و کمک های مرتبط با تجارت به 
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)3( اعضـا همچنیـن بایـد بـه ارتقـای هماهنگـی داخلـی بیـن مقامـات تجـاری و توسـعه ای خـود، هـم در 
پایتخت هـا و هـم در ژنـو، بـرای اجرای این موافقت نامـه و اعطای کمک های فنی بپردازند.

گروه های مشـورتی  یق اسـتفاده از سـاختارهای هماهنگی کشـوری و منطقه ای مانند میزگردها و  )هـ( تشـو
بـرای ایجـاد هماهنگـی و نظـارت بر فعالیت های مربوط به اجرا؛ و

عضـو  کشـورهای  سـایر  در  ظرفیت سـازی  بـه  کمـک  بـه  درحال توسـعه  عضـو  کشـورهای  یق  تشـو )و( 
درحال توسـعه و کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی و پشـتیبانی از چنیـن فعالیت هایـی 

در صورت امکان.
کرد: یر برگزار خواهد  4. کمیته تسـهیل تجاری هر سـال حداقل یک نشسـت اختصاصی برای انجام امور ز

)الـف( بحـث درباره هر مسـئله ای درباره اجرای مقـررات یا اجزاء مقررات این موافقت نامه؛
)ب( بررسی پیشرفت در ارائه کمک و پشتیبانی برای ظرفیت سازی جهت حمایت از اجرای موافقت نامه، 
کـه  از جملـه در مـورد هـر کشـور عضـو درحال توسـعه یـا هـر کشـور عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی 

یافت نمی کند؛ کمک و پشـتیبانی مطلوبی برای ظرفیت سـازی در
کمک و پشتیبانی برای ظرفیت سازی  )ج( مبادله تجارت و اطالعات در مورد برنامه های جاری در مورد 

و اجـرا، از جملـه چالش ها و موفقیت ها؛
)د( بررسـی اطالعیه های کمک کنندگان به شـرح مذکور در ماده 22؛ و 

)هـ( بررسـی عملکرد بند 2.
ماده 22

کمیته تسهیل تجاری کمک و پشتیبانی برای ظرفیت  سازی به  ارائه اطالعات مربوط به 
کمتریـن درجـه  کشـورهای عضـو بـا  کشـورهای عضـو درحال توسـعه و  1. بـه منظـور ایجـاد شـفافیت بـرای 
کمک و پشـتیبانی برای ظرفیت سـازی جهت اجرای قسـمت 1، هر عضو  توسـعه یافتگی در مورد ارائه 
کمک کننده ای که به کشورهای عضو درحال توسعه و کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 
در اجـرای ایـن موافقت نامـه کمـک کنـد، در زمـان الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه و پـس از آن به طـور 
یـر را در مـورد کمـک و پشـتیبانی خـود در زمینـه ظرفیت سـازی در 12 ماه قبل و در  سـالیانه، اطالعـات ز
صورت در دسترس بودن، تعهدات خود در این زمینه برای 12 ماه بعد را به کمیته تسهیل تجاری ارائه 

خواهد داد122:
)الف( شـرح کمک و پشـتیبانی برای ظرفیت سازی؛

کرد. کمک و پشتیبانی برای ظرفیت سازی را منعکس خواهد  22. اطالعات ارائه شده، ماهیت تقاضامحور بودن ارائه 
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)ب( وضعیت و میزان ]کمک و پشـتیبانی[ تعهد/ ارائه شـده؛
کمک و پشـتیبانی؛ یه های ارائه  )ج( رو

)د( عضـو یـا در صـورت لزوم منطقه ذی نفع؛ و
)هـ( مؤسسـه مجری در عضو ارائه دهنده کمک و پشـتیبانی.

اعضای  مورد  در  شد.  خواهد  ارائه   1 ضمیمه  در  مشخص شده  قالب  یا  فرمت  در  مذکور،  اطالعات 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اطالعات ارائه شده می تواند بر اساس اطالعات مربوطه از »نظام 

ارائه  برای  که  درحال توسعه ای  عضو  کشورهای  باشد.  مبتنی  مذکور  سازمان  بستانکاران«  گزارش دهی 

ارائه  را  باال  اطالعات  که  می شوند  یق  تشو کنند،  آمادگی  اعالم  ظرفیت سازی  برای  پشتیبانی  و  کمک 

دهند.
کمتریـن درجـه  کشـورهای عضـو بـا  کشـورهای عضـو درحال توسـعه و  کـه بـه  کمک کننـده ای  2. اعضـای 

کمیته تسـهیالت تجاری ارائه خواهند داد: یر را به  کنند، اطالعات ز کمک  توسـعه یافتگی 
کمـک و پشـتیبانی بـرای ظرفیت سـازی  )الـف( واحدهـای اطالع رسـانی خـود در مؤسسـات مسـئول ارائـه 
مرتبـط بـا اجـرای قسـمت 1 ایـن موافقت نامـه ازجملـه، در صـورت امـکان، اطالعـات مربـوط بـه چنیـن 

یافت کننده احتمالی کمک و پشـتیبانی؛ و واحدهای اطالع رسـانی در داخل کشـور یا منطقه در
)ب( اطالعات مربوط به فرایند و سـازوکارهای درخواسـت کمک و پشـتیبانی برای ظرفیت  سـازی.

یق می شـوند  کنند، تشـو کمک و پشـتیبانی اعالم آمادگی  که برای ارائه  کشـورهای عضو درحال توسـعه ای 
کـه اطالعات باال را ارائه دهند.

کـه قصـد اسـتفاده  3. کشـورهای عضـو درحال توسـعه و کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی 
کمک و پشـتیبانی برای ظرفیت سـازی مرتبط با تسـهیل تجاری را داشـته باشـند، اطالعات مربوط  از 
یت بنـدی اینگونـه کمک ها و  بـه واحد)هـای( اطالع رسـانی دسـتگاه )هـای( مسـئول هماهنگـی و اولو

پشـتیبانی ها را به کمیته تسـهیل تجاری ارائه خواهند داد.
4. اعضا اطالعات مذکور در بندهای 2 و 3 را می توانند از طریق منابع اینترنتی ارائه دهند و این اطالعات 
زآمـد خواهنـد سـاخت. دبیرخانـه همـه این نوع اطالعات را در دسـترس عموم قرار  را در صـورت لـزوم رو

خواهد داد.
کمیته تسـهیل تجاری از سـازمان های بین المللی و منطقه ای مرتبط )مانند صندوق بین المللی پول،   .5
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، سازمان جهانی گمرک،  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
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کمیسیون های منطقه ای سازمان ملل متحد، بانک جهانی، یا ارکان فرعی آن ها، و بانک های توسعه 
که به ارائه اطالعات مذکور در  کرد  منطقه ای( و سـایر مؤسسـات معطوف به همکاری دعوت خواهد 

بندهـای 1، 2 و 4 بپردازند.

قسمت 3
ترتیبات نهادی و مقررات پایانی

ماده 23
 ترتیبات نهادی

کمیته تسهیل تجاری  .1
1. 1. بدین وسـیله یک کمیته تسـهیل تجاری تشـکیل می شود.

کرد. کمیته  کلیه اعضا آزاد خواهد بود و کمیته رئیس خود را انتخاب خواهد  2. 1. شرکت در کمیته برای 
در مواقـع الزم و پیش بینی شـده بـر اسـاس مفـاد مربوطـۀ ایـن موافقت نامـه، و حداقـل یک بار در سـال، به 
منظور ایجاد فرصتی برای اعضا جهت مشورت در مورد هر موضوع مربوط به عملکرد این موافقت نامه 
کمیتـه بـه انجـام مسـئولیت های محولـه بـه آن در  یـا پیشـبرد اهـداف آن تشـکیل جلسـه خواهـد داد. 
چارچـوب ایـن موافقت نامـه یـا بـه درخواسـت اعضـا خواهـد پرداخـت. کمیتـه آیین نامـه داخلـی خود را 

کرد. یب خواهد  تصو
3. 1. کمیتـه می توانـد ارکان فرعـی الزم را تأسـیس کنـد. ایـن ارکان به کمیته گزارش خواهند داد.

یه هایـی بـرای تبادل نظـر اعضـا در مـورد اطالعـات و الگوهـای برتـر مربوطـه به نحـو مقتضـی  کمیتـه رو  .1 .4
کرد. ایجاد خواهد 

بـاره اجـرا و اداره امـور مربـوط بـه ایـن موافقت نامـه و  5. 1. بـه منظـور اسـتفاده از بهتریـن نظـرات موجـود در
ری، کمیتـه روابط نزدیکی با سـایر سـازمان های  همچنیـن بـه منظـور جلوگیـری از دوبـاره کاری غیرضـرو
گمـرک، خواهـد داشـت. در ایـن راسـتا  بین المللـی مرتبـط بـا تسـهیل تجـاری، ماننـد سـازمان جهانـی 
رد: یر دعوت به عمل آو کمیتـه می توانـد از نماینـدگان اینگونـه سـازمان ها یا ارگان فرعی آن ها برای موارد ز

)الف( شـرکت در نشسـت های کمیته ؛ و
)ب( بحث در مورد مسـائل خاص مربوط به اجرای این موافقت نامه.

ره ای، بـه بررسـی  6. 1. کمیتـه چهـار سـال پـس از الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه، و پـس از آن به طـور دو
عملکـرد و اجـرای این موافقت نامه خواهد پرداخت.



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        496

یق می شـوند کـه پرسـش های مربـوط بـه مسـائل مرتبـط با اجـرا و ِاعمال ایـن موافقت نامه را  7. 1. اعضـا تشـو
در کمیته مطرح سـازند.

کمیتـه بحث هـای اختصاصـی اعضـا در مـورد مسـائل خـاص مربـوط بـه ایـن موافقت نامـه را بـرای   .1 .8
یق و تسـهیل خواهد کرد. دسـتیابی فوری به راه حل های مرضی الطرفین تشـو

کمیته ملی تسهیل تجاری  .2
کمیته ملی در مورد تسهیل تجاری یا تعیین یک سازوکار موجود برای  هر عضو به تأسیس و/ یا حفظ یک 

تسـهیل هماهنگـی داخلی و اجرای مفـاد این موافقت نامه خواهد پرداخت.

ماده 24
 مقررات پایانی

1. از لحـاظ ایـن موافقت نامـه، اصطـالح »عضو« به معنـای مرجع صالحیت دار آن عضو خواهد بود.
کلیه اعضا الزم االجراسـت. کلیه مقررات این موافقت نامه برای   .2

کشـورهای عضـو  یـخ الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه بـه اجـرای آن خواهنـد پرداخـت.  3. اعضـا از تار
کـه از مقـررات قسـمت 2 اسـتفاده  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی  کشـورهای عضـو بـا  درحال توسـعه و 

کرد. می کنند، این موافقت نامه را بر اسـاس قسـمت 2 اجرا خواهند 
4. اعضایـی کـه ایـن موافقت نامـه را پـس از الزم االجرا شـدن آن می پذیرند، تعهدات خود در گروه های )ب( 

کرد.  یخ الزم االجرا شـدن این موافقت نامه اجرا خواهند  و )ج( را با احتسـاب مهلت های مربوطه از تار
گمرکـی یـا ترتیبـات اقتصـادی منطقـه ای می تواننـد از سـازوکارهای منطقـه ای،  5. اعضـای اتحادیه هـای 
از جملـه تأسـیس و به کارگیـری نهادهـای منطقـه ای، بـرای کمـک به اجرای تعهدات خود بر اسـاس این 

موافقت نامه اسـتفاده کنند.
کلی مربوط به ضمیمه 1 )الف( موافقت نامه تأسـیس سـازمان جهانی  6. به رغم مفاد یادداشـت تفسـیری 
تجـارت، هیچ چیـز در ایـن موافقت نامـه به نحوی تفسـیر نخواهد شـد که تعهدات اعضا بر اسـاس گات 
کـه  کنـد. عـالوه بـر ایـن، هیچ چیـز در ایـن موافقت نامـه به نحـوی تفسـیر نخواهـد شـد  1994 را تضعیـف 
حقوق و تعهدات اعضا بر اساس موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقت نامه اعمال اقدامات 

بهداشـتی و بهداشـت گیاهی را تضعیف کند.
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گات 1994 123در مـورد مفـاد ایـن موافقت نامـه ِاعمـال خواهـد شـد.  کلیـه اسـتثنائات و معافیت هـای   .7
گات 1994 یا هر بخشـی از آن که بر اسـاس بندهای 3 و 4 ماده 9 موافقت نامه  موارد لغو تعهد مربوط به 
یـخ الزم االجـرا شـدن ایـن موافقت نامـه  گونـه اصالحیـه آن تـا تار تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت و هـر 

یب شـده باشـند، در مورد مفاد این موافقت نامه ِاعمال خواهند شـد. تصو
کم بر حل اختالفات بسط  یه های حا که در قالب تفاهم نامه قواعد و رو گات 1994  8. مفاد مواد 22 و 23 
که در این موافقت نامه به نحو دیگری تصریح شـده  یافته و به کار گرفته شـده اسـت، جز در موارد خاصی 

باشـد، در مورد مشـورت ها و حل اختالفات مربوط به این موافقت نامه ِاعمال خواهد شـد.
9. بدون رضایت سـایر اعضا نمی توان قید و شـرطی برای هیچ یک از مقررات این موافقت نامه قایل شـد.

10. تعهدات گروه )الف( کشورهای عضو درحال توسعه و کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی 
کـه بـه موجـب بندهـای 1 و 2 مـاده 15 بـه ایـن موافقت نامـه پیوسـت می شـوند، جـزء جدانشـدنی ایـن 

موافقت نامـه خواهند بود.
کمتریـن درجـه  کشـورهای عضـو بـا  کشـورهای عضـو درحال توسـعه و  گروه هـای )ب( و )ج(  11. تعهـدات 
گرفتـه و بـه ایـن  کـه بـه موجـب بنـد 5 مـاده 16 توسـط کمیتـه تسـهیل تجـاری مدنظـر قـرار  توسـعه یافتگی 

موافقت نامه پیوسـت شـده اند، جزء جدانشـدنی این موافقت نامه خواهند بود.

گات 1994 می شوند. گات 1994 و ماده 8 الحاقی  23. این ها شامل بند 7 ماده 5 و بند 1 ماده 10 
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ضمیمه 1: فرمت اطالع  رسـانی مربوط به بند 1 ماده 22

کمک کننده: عضو 
ره مشمول اطالع رسانی: دو

کمک فنی و  شرح منابع 
مالی و ظرفیت  سازی

کمک  وضعیت و میزان 
تعهد/ ارائه شده

کشور/ منطقه
ذی  نفع

مؤسسه مجری در عضو 
کمک ارائه  دهنده 

یه  های ارائه  رو
کمک
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ضمیمه 1 )ب(
موافقت نامـه عمومی تجارت خدمات

حوزه شمول و تعریفقسمت 1
حوزه شمول و تعریف ماده 1

کلیقسمت2 تعهدات و نظامات 
کامله الودادماد ه2 رفتار مبتنی بر دولت 
شفافیتماده3

افشای اطالعات محرمانهماده 3 مکرر
کشورهای در حال توسعهماده4  افزایش مشارکت 
یکپارچگی اقتصادیماده5

کارماده 5 مکرر موافقت نامه های یکپارچگی بازارهای 
مقررات داخلیماده 6
شناساییماده 7
انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدماتماده 8
یه های بازرگانیماده 9 رو

اقدامات حفاظتی اضطراریماده 10
پرداخت ها و انتقاالت ماده 11
محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت هاماده12 
خرید دولتیماده 13
کلیماده 14 استثنائات 

استثنائات امنیتیماده 14 مکرر
یارانه هاماده 15

تعهدات خاصقسمت 3
 دسترسی به بازارماده 16
رفتار ملیماده 17
تعهدات اضافیماده 18
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یجیقسمت 4 آزادسازی تدر
کره درباره تعهدات خاصماده 19 مذا
جداول تعهدات خاصماده 20
تغییر جداولماده 21

مقررات نهادیقسمت 5
مشورتماده 22
حل اختالف و اجراماده23
شورای تجارت خدماتماده 24
همکاری فنیماده 25
رابطه با سازمان های بین المللی دیگر ماده 26

مقررات پایانیقسمت 6
امتناع از اعطای مزایاماده 27
یفماده 28 تعار
ضمایمماده 29
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ضمایم 
ضمیمه مربوط به معافیت های ماده 2

موافقت نامه  چارچوب  در  خدمات  عرضه کنندۀ  حقیقی  اشخاص  جابه جایی  به  مربوط  ضمیمه 
حاضر

ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی 
ضمیمه مربوط به خدمات مالی 

ضمیمه دوم مربوط به خدمات مالی 
یایی کرات درباره خدمات حمل و نقل در ضمیمه مربوط به مذا

ضمیمه مربوط به مخابرات
کرات درباره مخابرات پایه  ضمیمه مربوط به مذا



ضمیمه 1 )ب(
موافقت  نامه عمومی تجارت خدمات

اعضا،

با تأیید اهمیت فزایندۀ تجارت خدمات برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی؛
با آرزوی ایجاد چارچوبی چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنین 
یجی و به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی  تجارتی در شرایطی توأم با شفافیت و آزادسازی تدر

کشورهای در حال توسعه؛ همه طرف های تجاری و توسعه 

پی  ادوار پی در از طریق  آزاد سازی تجارت خدمات  تر  باال به سطوح هرچه  به دستیابی سریع  تمایل  با 

تأمین  و  سودمند  متقاباًل  مبنایی  بر  شرکت کنندگان  همه  منافع  پیشبرد  منظور  به  چند جانبه  کرات  مذا

توازنی همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عین حال توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی؛

 با تأیید حقوق اعضا در خصوص تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات در قلمروی 

یی به اهداف سیاست  ملی و با توجه به عدم توازن های مشخص موجود در میزان  خود به منظور پاسخگو

کشورهای در حال توسعه برای اعمال  کشورهای مختلف و تأیید نیاز خاص  توسعه مقررات خدمات در 

این حق؛
با تمایل به تسهیل مشارکت فزایندۀ کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات 

کارایی و قدرت رقابت آن؛ خدمات آن ها از جمله از طریق افزایش ظرفیت  خدمات داخلی و 

کمترین درجه توسعه یافتگی به خاطر وضعیت اقتصادی  کشورهای با  یژه به دشواری جدی  با توجه و

خاص و نیازهای توسعه ای، تجاری و مالی آن ها؛
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز
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قسمت 1
حوزه شمول و تعریف

ماده 1
حوزه شمول و تعریف

که بر تجارت خدمات اثر می گذارند. 1. موافقت نامه حاضر ناظر بر آن دسـته از اقدامات اعضاسـت 
2. از لحـاظ موافقت نامـه حاضـر، معنای تجارت خدمات عبارتسـت از عرضه یک خدمت:

)الـف( از قلمـروی یـک عضو به قلمروی هر عضو دیگر؛
)ب( در قلمـروی یـک عضـو بـه مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر؛

)ج( توسـط عرضه کننـده خدمـت یـک عضو از طریق حضـور تجاری در قلمروی هر عضو دیگر؛
)د( توسـط عرضه کننـده خدمـت یـک عضـو از طریـق حضـور اشـخاص حقیقـی یـک عضـو در قلمـروی 

هر عضو دیگر.
3. از لحـاظ موافقت نامه حاضر:

یر است: )الف( » اقدامات اعضا « به معنای اقدامات متخذه توسط )ارکان( ز
)1( دولت هـا یـا مقامـات مرکزی، منطقه ای یا محلی؛ و 

)2( تشـکیالت غیردولتـی در چارچـوب اعمـال اختیـارات محولـه توسـط دولت هـا یـا مقامـات مرکـزی، 
منطقـه ای یا محلی؛

هر عضو در اجرای تکالیف و تعهداتش به موجب موافقت نامه حاضر، اقدامات معقول و در دسترسی 
و  محلی  و  منطقه ای  مقامات  و  دولت ها  توسط  تعهدات  و  تکالیف  این  رعایت  تضمین  منظور  به  را 

کرد؛ یش، اتخاذ خواهد  تشکیالت غیردولتی واقع در قلمرو
)ب( »خدمـات« شـامل هـر نـوع خدمتـی در هـر بخشـی به اسـتثنای خدمـات عرضه شـده در چارچوب 

اعمال اختیارات دولتی اسـت؛
)ج( » خدمـت عرضه شـده در چارچـوب اعمـال اختیـارات دولتـی« به معنـای هـر خدمتـی اسـت کـه نه 

برمبنای تجاری عرضه شـود و نه در رقابت با یک یا چند عرضه کننده خدمت باشـد. 
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قسمت 2
کلی تعهدات و نظامات 

ماده 2
کامله الوداد رفتار مبتنی بر دولت 

1. هـر عضـو در مـورد هـر اقـدام مشـمول موافقت نامـه حاضـر، فـورًا و بـدون قیـد و شـرط رفتـاری را در مـورد 
خدمـات و عرضه کننـدگان خدمـات هـر عضـو دیگـر در پیـش خواهـد گرفت که از رفتـار متخذه در مورد 

خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشـابه هر کشـور دیگر نامطلوب تر نباشـد.
که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به  2. یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند 1 ادامه دهد 

معافیت های ماده 2 فهرست شـده و با شـرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشـته باشـد.
3. مقررات موافقت نامه حاضر به گونه ای تفسیر نخواهد شد که اعضا را از اعطا یا دادن امتیاز به کشورهای 
که در محل تولید شـده  ر،  همسـایه به منظور تسـهیل مبادالت خدمات در محدوده مناطق مرزی مجاو

یا به مصرف می رسـند باز دارد.

ماده 3
شفافیت

که به اجرای موافقت نامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای  برد عام را  کار 1. هر عضو همه اقدامات دارای 
یـخ الزم االجرا شـدن آن ها منتشـر  کثـر تـا تار در وضعیت هـای اضطـراری حدا آن اثـر می گذارنـد، فـورًا و جـز 
خواهد ساخت. موافقت نامه های بین المللی مربوط به یا مؤثر بر تجارت خدمات که هریک از اعضای 

کرد ه اند نیز منتشـر خواهند شـد.  موافقت نامه حاضر آن را امضا 
2. در مـواردی کـه انتشـار به ترتیـب مذکـور در بند1عملـی نباشـد اطالعـات به گونه ای دیگـر در اختیار عموم 

گرفت. قرار خواهد 
3. هـر عضـو فـورًا و حداقـل هـر سـال یک بـار، وضـع قوانیـن، مقـررات یـا رهنمودهـای اداری جدیـد یـا تغییـر 
کـه بـر تجـارت خدمـات موضـوع تعهـدات خـاص  در قوانیـن، مقـررات یـا رهنمودهـای اداری موجـود را 
آن طـرف طبـق موافقت نامـه حاضـر، تأثیـر قابل توجهی دارند، به اطالع شـورای تجـارت خدمات خواهد 

رساند.
4. هر عضو فورًا به تمام درخواسـت های هر عضو دیگر در مورد اطالعات خاص راجع به اقدامات دارای 
باره موافقت نامه های بین المللی در مفهوم بند1 پاسخ خواهد داد. هر عضو همچنین  برد عام یا در کار
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باره  کـرد تا به مجرد درخواسـت، اطالعـات خاص در یی تأسـیس خواهـد  یـک یـا چنـد پایـگاه پاسـخگو
تمام این مسائل و همین طور مسائل موضوع اطالعیه بند 3 را به اعضا دیگر ارائه دهند. این پایگاه های 
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت بـه  یی ظـرف دو سـال پـس از تار پاسـخگو
کـه قـرار اسـت طـی آن پایگاه های  وجـود خواهنـد آمـد. انعطـاف مقتضـی در خصـوص محـدوده زمانـی 
گانه[ مورد  کشورهای در حال توسعه عضو می تواند]جدا یک از  گردند، در مورد هر یی تشکیل  پاسخگو

یی سـپرده شـوند.  که قوانین و مقررات به پایگاه های پاسـخگو گیرد. الزامی وجود ندارد  توافق قرار 
که می پندارد بر اجرای موافقت نامه حاضر اثر  5. هر عضو می تواند هر اقدام متخذه توسـط هر عضو دیگر را 

می گذارد، به اطالع شـورای تجارت خدمات برسـاند. 

ماده 3مکرر
افشای اطالعات محرمانه

هیچ چیـز در موافقت نامـه حاضـر اعضـا را ملـزم نمی سـازد اطالعـات محرمانـه ای را کـه افشـای آن ها ممکن 
اسـت به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته باشـد یا به منافع تجاری 

کند. مشـروع بنگاه هایی خاص،  اعم از عمومی یا خصوصی لطمه زند، افشـا 

ماده 4
کشورهای در حال توسعه افزایش مشارکت 

کـه  کشـورهای در حال توسـعه عضـو در تجـارت جهانـی، از طریـق تعهـدات خاصـی  1. افزایـش مشـارکت 
کره  یر[ راجع به آن ها مذا اعضای مختلف طبق قسـمت های3 و 4 موافقت نامه حاضر، درباره ]موارد ز

می کنند، تسـهیل خواهد شد:
از طریـق  از جملـه  آن  رقابـت  قـدرت  و  کارایـی  و  کشـورها  ایـن  افزایـش ظرفیـت خدمـات داخلـی  )الـف( 

ری بر مبنای تجاری؛ دسترسـی به فناو
یع و شـبکه های اطالعاتی؛ و  کانال های توز )ب( بهبود امکانات دسترسـی این کشـورها به 

)ج( آزادسـازی دسترسـی به بازار در بخش ها و شـیوه های عرضه دارای منافع صادراتی برای آن ها.
الزم االجـرا  یـخ  تار از  پـس  سـال  دو  ظـرف  دیگـر  اعضـای  حتی االمـکان  و  عضـو  توسـعه یافته  کشـورهای   .2
شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، نقاط تماسـی به منظور تسـهیل دسترسـی عرضه کنندگان 
یر  کشـورهای در حال توسـعه عضو به اطالعات مرتبط با بازارهای آن ها در خصوص موارد ز خدمات در 

تشکیل خواهند داد:
)الف( جنبه های تجاری و فنی عرضه خدمات؛
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کسب صالحیت های حرفه ای ؛ )ب( ثبت، شناسایی و 
ری خدمات. )ج( فراهم بودن فناو

کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی داده  بـا  کشـورهای عضـو  یـت خاصـی بـه  3. در اجـرای بندهـای1 و2، اولو
خواهد شد. به علت وضعیت اقتصادی خاص کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی و نیازهای 
تجاری، مالی و توسـعه ای این کشـورها توجه خاصی به مشـکل جدی آن ها در قبول تعهدات موضوع 

کـره مبذول خواهد گردید. مذا

ماده 5
یکپارچگی اقتصادی

یـت در موافقت نامـه آزادسـازی  1. موافقت نامـه حاضـر مانـع هیـچ یـک از اعضایـش بـرای انعقـاد یـا عضو
تجـارت خدمـات بیـن )دو طـرف( یـا میـان طرف هـای چنیـن موافقت نامـه ای نخواهـد شـد. مشـروط  بر 

اینکـه موافقت نامه مزبور:
)الف( پوشش بخشی قابل توجهی داشته باشد1، و 

)ب( عدم وجود یا حذف اساسی همه تبعیضات به مفهوم ماده 17را بین )دو طرف( یا میان طرف ها ، 
یر، چه در زمان الزم االجرا شدن آن موافقت نامه یا بر مبنای  در بخش های مشمول شق )الف( به طرق ز

چارچوب زمانی معقول، مگر در مورد اقدامات مجاز طبق مواد 14، 12، 11 و 14 مکرر، مقرر دارد:
)1( حذف اقدامات تبعیضی موجود، و /یا

)2( ممنوع ساختن اقدامات تبعیض آمیزتر یا اقدامات تبعیضی جدید.
یابی این امر که آیا شرایط مقرر در شق)ب( از بند 1 فراهم است، رابطه موافقت نامه با فرایند گسترده تر  2. در ارز

یکپارچگی اقتصادی یا آزاد سازی تجاری میان کشورهای ذی ربط می تواند مورد توجه قرار گیرد.
3. )الف( در مواردی که کشورهای در حال توسعه طرف موافقت نامه ای از نوع مذکور در بند 1هستند، با توجه 
یربخش هایی خاص، انعطاف هایی در  به سطح توسعه کشورهای ذی ربط، اعم از کلی یا در بخش ها و ز

یژه با در نظر گرفتن شق)ب( این بند نشان داده خواهد شد. خصوص شرایط مقرر در بند 1 به و
کشورهای  در برگیرنده  تنها  که   1 بند  در  مذکور  نوع  از  موافقت نامه ای  مورد  در   ،6 بند  وجود  با  )ب( 
در حال توسعه باشد، ممکن است رفتار مطلوب تری در قبال اشخاص حقوقی تحت کنترل یا متعلق به 

کشورهای طرف چنین موافقت نامه ای اتخاذ شود. اشخاص حقیقی 

1. این شرط برحسب تعداد بخش ها، حجم تجارت متأثر از موافقت نامه و شیوه های عرضه، تشخیص داده  می شود. به منظور تحقق 
کنند.  شرط مزبور موافقت نامه ها نباید از پیش هیچ شیوه عرضه ای را مستثنی 
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طرف هـای  بیـن  تجـارت  تسـهیل  منظـور  بـه  شـد،  اشـاره  آن  بـه   1 بنـد  در  کـه  موافقت نامـه ای  هرگونـه   .4
موافقت نامـه مزبـور بـوده و در مـورد هیـچ عضـوی که طرف موافقت نامه مزبور نباشـد، سـطح کلی موانع 
کـه قبـل از چنیـن  یـر بخش هـا را در قیـاس بـا سـطحی  موجـود فـراراه تجـارت خدمـات در بخش هـا یـا ز

موافقت نامه ای اعمالی می شـده افزایش نخواهد داد. 
گر در جریان انعقاد، گسترش یا تغییری عمده در هر موافقت نامه ای به موجب بند 1، عضوی بخواهد  5. ا
رزد یا در آن  به گونـه ای مغایـر بـا شـرایط و ترتیبـات مقـرر در جـدول خـود، از قبـول تعهـدی خاص امتنـاع و
یه مقرر  ز قبل، چنین تغییر یا امتناعی را اطالع دهد، و در این خصوص رو تغییر دهد، باید حداقل90 رو

در بندهـای 2، 3 و 4 مـاده 21 بـه اجرا درخواهد آمد. 
طـرف  یـک  قوانیـن  موجـب  بـه  و  بـوده  حقوقـی  شـخصی  کـه  دیگـر  عضـو  هـر  خدمـات  عرضه کننـده   .6
موافقت نامـه مذکـور در بنـد 1 تشکیل شـده باشـد، اسـتحقاق رفتـار متخـذه در چنیـن موافقت نامـه ای 
را خواهـد داشـت، مشـروط  بر اینکـه در قلمـروی طرف هـای موافقت نامـه مزبـور فعالیت هـای بازرگانـی 

قابل توجهی داشـته باشد.
گونـه موافقت نامـه مذکـور در بنـد 1 هسـتند، ایـن موافقت نامـه و هرگونـه  کـه طـرف هـر  7. )الـف( اعضایـی 
گسـترش یا تغییر عمده در آن را فورًا به اطالع شـورای تجارت خدمات خواهند رسـاند. آن ها همچنین 
اطالعاتـی را کـه شـورا ممکـن اسـت درخواسـت کنـد در اختیـار آن قـرار خواهند داد. شـورا می تواند گروه 
کاری را جهـت بررسـی چنیـن موافقت نامـه ای یـا گسـترش یـا تغییـر آن ایجـاد کند که در مـورد انطباق آن 

گزارش دهد. با این ماده به شـورا 
چارچوب  یک  مبنای  بر  که  هستند   1 بند  در  مذکور  موافقت نامه  گونه  هر  طرف  که  اعضایی  )ب( 
گزارش خواهند داد. شورا در صورت  زمانی به اجرا در می آید، در خصوص اجرای آن به طور ادواری به شورا 

گزارش ها تشکیل دهد. کاری را جهت بررسی این  گروه  کاری می تواند  گروه  تشخیص لزوم ایجاد 
کاری مذکور در شق های )الف( و )ب(، در صورت اقتصا  گروه های  گزارش های  )ج( شورا برمبنای 

کند. می تواند به طرف های مزبور توصیه 
که طرف موافقت نامه مذکور در بند 1 است نمی تواند به خاطر مزایای تجاری حاصل از چنین  8. عضوی 

موافقت نامـه ای بـرای هر عضو دیگـر، مطالبه  اقدامات جبرانی کند. 
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ماده 5 مکرر
کار موافقت نامه های یکپارچگی بازارهای 

 
1

کامـل2 کـه یکپارچگـی  موافقت نامـه حاضـر مانـع هیـچ یـک از اعضایـش بـرای پیوسـتن بـه موافقت نامـه ای 
بازارهـای کار بیـن )دو طـرف( یـا میـان طرف هـای چنین موافقت نامه ای را متحقق می سـازد نخواهد شـد، 

مشـروط  بر اینکه چنین موافقت نامه ای:
کار معاف دارد؛ )الف( اتباع طرف های موافقت نامه مزبور را از الزامات مربوط به اقامت و مجوز های 

)ب( به اطالع شورای تجارت خدمات برسد.

ماده 6
مقررات داخلی

کـه تمـام اقدامـات  کـرد  کـه تعهـدات خاصـی تقبـل شـده اند، هـر عضـو تضمیـن خواهـد  1. در بخش هایـی 
بـرد عـام و مؤثـر بـر تجارت خدمات، به گونه ای معقـول، بی طرفانه و منصفانه به اجرا درآیند. دارای کار

ری یا اداری را حفظ می کند یا در اسـرع وقت آن ها را  یه های قضایی، داو کم یا رو 2. )الف( هر عضو، محا
گرفته است، بررسی فوری  رد تا بنا به درخواست عرضه کننده خدماتی که تحت تأثیر قرار  به وجود می آو
تصمیمات اداری مؤثر بر تجارت خدمات را انجام دهند و در صورت موجه بودن درخواست، راه های 
که تصمیمات  یه های مزبور مستقل از سازمانی نباشند  که رو جبران مناسب را مقرر دارند. در مواردی 
یه ها امکان بررسـی  اداری مربـوط، بـه آن محـول شـده اسـت، عضـو مزبـور تضمین خواهـد کرد که این رو

رند. بی طرفانـه و منصفانـه را به طور واقعی فراهم آو
یه هایی  کم با رو )ب( مقررات شق )الف( به گونه ای تفسیر نخواهد شد که عضوی را ملزم به ایجاد محا

که ممکن است با ساختار قانون اساسی یا ماهیت نظام حقوقی آن مغایرت داشته باشد. نماید 
کـه در خصـوص آن تعهـدی خـاص تقبـل شـده، اجـازه الزم باشـد،  کـه بـرای ارائـه خدمتـی  3. در مـواردی 
مقامـات ذی صـالح یـک عضـو طـی مدتـی معقـول پـس از تسـلیم درخواسـتی که طبـق قوانیـن و مقررات 
به اطـالع متقاضـی خواهنـد  را  تلقـی می شـود، تصمیـم در خصـوص درخواسـت مزبـور  کامـل  داخلـی 
رسـاند. بنـا بـه درخواسـت متقاضـی، مقامات ذی صالح عضو مزبور، بدون تأخیـر بی جهت، اطالعاتی 

کرد.  در خصوص وضعیت درخواسـت ارائه خواهند 

کار طرف ها باشند و  که اتباع طرف های ذی ربط دارای حق ورود آزاد به بازارهای  2. در چنین یکپارچگی هایی، نوعًا مقرر می گردد 
گنجانده می شود.  همچنین در آن ها تدابیری در خصوص شرایط پرداخت، سایر شرایط اشتغال و مزایای احتمالی 
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یه ها و الزامات ناظر بر مشخصات، استانداردهای فنی  که تدابیر مربوط به رو 4. به منظور تضمین این امر 
رند، شـورای تجـارت خدمات از  ری فـرا راه تجارت به وجود نیاو ر مجـوز موانـع غیرضـرو و الزامـات صـدو
رد، هرگونـه نظامـات الزم را ایجـاد خواهـد کرد. هدف  طریـق تشـکیالت مقتضـی کـه بـه وجـود خواهـد آو

چنیـن نظاماتـی تضمیـن این امـر خواهد بود که الزامات مزبور ضمنًا:
)الف( بر معیارهای بی طرفانه و شفافی چون صالحیت و توانایی ارائه خدمت، مبتنی باشند؛ 

کیفیت خدمات نباشد؛ )ب(سخت تر از حد الزم برای تضمین 
ر مجوز، فی نفسه مانعی برای عرضه خدمات نباشند. یه های صدو )ج( در مورد رو

کـه در آن هـا یـک عضـو تعهـدات خاصـی را متقبـل شـده اسـت، عضـو مزبـور تـا  5. )الـف( در بخش هایـی 
هنـگام الزم االجـرا شـدن نظامـات ایجاد شـده در ایـن بخش هـا بـه موجـب بنـد 4، آن دسـته از الزامـات 
یر  که تعهدات خاص مزبور را به گونه های ز ر مجوز و مشـخصات و اسـتانداردهای فنی  مربوط به صدو

کرد: رند، اعمال نخواهد  بی اثر می سـازند یا به آن ها لطمه وارد می آو
که با معیارهای مذکور در شـقوق)الف(، )ب(، یا )ج( از بند 4 انطباق نداشـته باشـند؛ و  )1( به گونه ای 

ر از انتظـار آن عضـو  کـه بـه هنـگام قبـول تعهـدات خـاص در آن بخش هـا، به طـور معقـول دو )2( به گونـه ای 
بوده باشند.

کرده اسـت، آن دسـته از  که آیا یک عضو طبق تعهد شـق )الف( از بند 5 عمل  )ب( در تشـخیص این امر 
3  که توسـط آن طرف اجرا می شـوند، مدنظر 

اسـتانداردهای بین المللی سـازمان های بین ا لمللی مربوط1
گرفت. قرار خواهند 

یه هـای  6. در بخش هایـی کـه تعهـدات خاصـی در مـورد خدمـات حرفـه ای تقبـل شـده اسـت، هـر عضـو رو
مناسـبی را جهت بررسـی صالحیت اشـخاص حرفه ای اعضای دیگر مقرر خواهد داشـت.

ماده 7
شناسایی

ر  1. هرعضـو بـه منظـور اجـرای کلـی یـا جزئـی اسـتانداردها یـا معیارهـای خـود در مـورد اعطـای اجـازه، صـدو
کسـب آموزش  گواهی برای عرضه کنندگان خدمات و طبق الزامات بند 3 می تواند نحوه  مجوز یا ارائه 
یـا تجربـه، چگونگـی تحقـق الزامـات یـا اعطـای مجوزهـا یـا گواهی هـا را در کشـوری خـاص بـه رسـمیت 

ی  که عضویت در آن ها حداقل به رو 3. اصطالح "سازمان های بین المللی مربوط" به آن دسته از تشکیالت بین المللی اشاره دارد 
گشوده است.  تشکیالت مربوط تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت 
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گیـرد، ممکـن  کـه می توانـد بـا ایجـاد هماهنگـی یـا به گونـه ای دیگـر صـورت  شناسـد. چنیـن شناسـایی 
اسـت براسـاس موافقت نامه یا ترتیباتی با کشـور ذی ربط مبتنی بوده یا مسـتقاًل انجام پذیرد.

2. عضوی که طرف موافقت نامه یا ترتیباتی از نوع مذکور در بند 1 است، اعم از اینکه وجود داشته یا در آینده 
کره درباره الحاق بـه این موافقت نامه ها  شـکل گیـرد، بـه دیگـر اعضای ذی نفع فرصـت کافی جهت مذا
کـره در زمینـه موافقت نامه هـا و ترتیبـات هماننـد را خواهـد داد. هنگامی کـه یـک عضو  یـا ترتیبـات یـا مذا
مسـتقاًل اقدام به شناسـایی می کند، به اعضای دیگر فرصت کافی خواهد داد تا ثابت کنند که کسـب 
گیرد. گواهی ها یا تحقق الزامات در قلمروی شـان باید مورد شناسـایی قرار  آموزش، تجربه، مجوز ها یا 

که به صورت وسـیله ای برای اعمال تبعیض میان  کرد  3. یک عضو به گونه ای اقدام به شناسـایی نخواهد 
گواهـی بـرای  ر مجـوز یـا  کشـورها در اجـرای اسـتانداردها یـا معیارهـای مربـوط بـه اعطـای اجـازه، صـدو

رد. عرضه کننـدگان خدمـات درآیـد یا مانعـی پنهان فراراه تجارت خدمات به وجود آو
4. هر عضو: 

)الف( ظرف12 ماه پس از اینکه موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، در مورد آن الزم االجرا شـد، ضوابط 
شناسـایی موجـود خـود را به اطـالع شـورای تجـارت خدمات خواهد رسـاند و توضیـح خواهد داد که آیا 

ضوابـط مزبـور مبتنـی بـر موافقت نامه هـا یا ترتیبات از نوع مذکور در بند 1 هسـتند یا نه؛
کـرات در مـورد موافقت نامـه یـا ترتیبـات از نـوع مذکـور در بند 1 را فورًا و هـر چه زودتر به اطالع  )ب( شـروع مذا
شـورای تجـارت خدمـات رسـاند تـا اعضـای دیگـر فرصـت کافـی جهت نشـان دادن تمایل خـود جهت 

کرات به مرحله اصلی داشـته باشـند؛ رود مذا کرات را قبل از و شـرکت در مذا
)ج( قبـول ضوابـط شناسـایی جدیـد یـا تغییـرات قابل توجـه در ضوابـط شناسـایی موجـود را فـورًا به اطـالع 
کـه آیـا ضوابـط مزبـور بـر موافقت نامـه یـا  شـورای تجـارت خدمـات خواهـد رسـاند و توضیـح خواهـد داد 

ترتیبات از نوع مذکور در بند 1 مبتنی هسـتند یا نه.
5. حتی االمـکان شناسـایی بایـد مبتنـی بـر معیارهـای مـورد توافـق در سـطح چند جانبـه باشـد. اعضـا در 
مـوارد مقتضـی بـا سـازمان های بین الدولی یـا غیردولتی مربوط، در جهت وضع و پذیرش اسـتانداردها و 
معیارهای بین المللی مشترک برای شناسایی و همچنین استانداردهای بین المللی مشترک در زمینه 

انجـام مبادلـه خدمـات و حرفه های مربوط، همکاری خواهند کرد.

ماده 8
انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات

یـش، در  کـه هیـچ یـک از عرضه کننـدگان انحصـاری خدمـات در قلمرو کـرد  1. هـر عضـو تضمیـن خواهـد 
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عرضـه خدمـات انحصـاری در بـازار مربـوط، به گونـه ای مغایـر بـا تعهـدات آن عضـو بـه موجـب مـاده 2 و 
تعهـدات خاص عمل نکنند.

کـه عرضه کننـده انحصـاری یـک عضـو، به طـور مسـتقیم یـا از طریـق شـرکت وابسـته، بـرای  2. در مـواردی 
عرضـه خدمـات در خـارج از محـدوده حقـوق انحصـاری خـود رقابـت می کند و ]عرضه خدمـات مزبور[ 
کـه چنیـن عرضه کننـده ای  کـرد  موضـوع تعهـدات خـاص آن عضـو اسـت، ایـن عضـو تضمیـن خواهـد 
یـش به گونـه ای مغایـر بـا ایـن تعهـدات سوء اسـتفاده  از موقعیـت انحصـاری خـود بـرای فعالیـت در قلمرو

نکند.
کـه بـه دلیلـی معتقـد اسـت عرضه کننده  3. شـورای تجـارت خدمـات می توانـد بنـا بـه درخواسـت عضـوی 
انحصـاری خدمـات عضـو دیگـر به گونـه ای مغایـر بـا بندهـای 1 یـا 2 عمـل می کنـد، از عضـوی کـه چنین 
یژه ای در  عرضه کننـده ای را ایجـاد و حفـظ کـرده یا به آن اجازه داده اسـت، درخواسـت کنـد اطالعات و

خصـوص عملیات مربوط ارائه نماید. 
یـخ  الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، عضـوی در خصـوص عرضـه  گـر پـس از تار 4. ا
کثر سـه ماه قبل از  خدمـات موضـوع تعهـدات خـاص خود، حقوق انحصاری اعطا کند، این عضو حدا
اجـرای حقـوق انحصـاری اعطایـی مراتـب را به اطالع شـورای تجارت خدمات خواهد رسـاند و مقررات 

بندهـای 2، 3 و 4 مـاده 21 قابـل اعمال خواهند بود.
5. مقـررات ایـن مـاده همچنیـن ناظـر بـر مـواردی خواهـد بـود کـه یـک عضـو، رسـمًا یا عمـاًل )الف( بـه تعداد 
یـش از  اندکـی از عرضه کننـدگان خدمـات اجـازه فعالیـت دهـد یـا آن هـا را تأسـیس کنـد و )ب( در قلمرو

رد. رقابـت میـان عرضه کنندگان خدمات اساسـًا جلوگیری به عمل آو

ماده 9
رویه های بازرگانی

کـه در  یه هایـی  یه هـای بازرگانـی عرضه کننـدگان خدمـات، غیـر از رو کـه برخـی رو 1. اعضـا تأییـد می کننـد 
چارچـوب مـاده 8 قـرار می گیـرد، ممکن اسـت از رقابت جلوگیری کرده و بدین وسـیله تجارت خدمات 

گرداند. را محدود 
یه هـای مذکور در  2. هـر عضـو بنـا بـه درخواسـت عضـو دیگـر، مشـورت هایی را به منظور از میان برداشـتن رو
بند 1 آغاز خواهد کرد. عضوی که از آن درخواست شده است، درخواست به عمل آمده را به طور کامل 
و با نظر مثبت بررسـی خواهد نمود و با قراردادن اطالعات غیرمحرمانه مربوط به مسـئله مورد بحث در 
اختیـار عمـوم، همـکاری خواهـد کـرد. عضـوی که از آن درخواسـت شـده اسـت همچنین طبـق قوانین 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        512

داخلـی خـود و متعاقـب دسـتیابی بـه توافقـی رضایت بخـش در مـورد حفـظ جنبـه محرمانـه اطالعـات 
توسـط عضو درخواسـت کننده، اطالعات دیگری را در اختیار آن قرار خواهد داد.

ماده 10
اقدامات حفاظتی اضطراری

کـرات چند جانبـه ای در مـورد مسـئله اقدامـات حفاظتـی اضطـراری، بـر پایـه اصـل عـدم تبعیـض،  1. مذا
شـدن  الزم االجـرا  یـخ  تار از  پـس  سـال  سـه  کثـر  حدا کراتـی  مذا چنیـن  نتایـج  گرفـت.  خواهـد  صـورت 

موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجارت، به مرحله عمل درخواهد آمد.
کرات اشاره شـده در بند 1، هر عضوی، قطع نظر از مقررات بند 1 ماده 21  2. قبل از عملی شـدن نتایج مذا
می توانـد قصـد خـود بـرای تغییـر یـا انصـراف از تعهـدی خـاص را یـک سـال پـس از الزم االجرا شـدن تعهد 
مزبـور، به اطـالع شـورای تجـارت خدمـات برسـاند، مشـروط  بر اینکـه ایـن عضـو دالیلـی به شـورا ارائه دهد 
ره سه سـاله مقـرر در بند 1 ماده 21 به تأخیر  مبنی بـر اینکـه تغییـر یـا انصـراف مزبور نمی تواند تا انقضای دو

افتد.
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان  جهانـی تجـارت منتفـی  3. مقـررات بنـد 2، سـه سـال پـس از تار

خواهد شد.
ماده 11

پرداخت ها و انتقاالت
1. به جز در اوضاع و احوال مندرج در ماده 12، اعضا در مورد انتقاالت و پرداخت های بین المللی از بابت 

مبـادالت جـاری مربوط به تعهدات خاص خـود، محدودیت هایی اعمال نخواهندکرد. 
2. هیچ چیـز در موافقت نامـه حاضـر بـر حقـوق و تعهـدات اعضـای صندوق بین المللی پـول به موجب مواد 
موافقت نامـه ایـن صنـدوق، از جملـه اسـتفاده از اقدامـات ارزی منطبـق بـا مـواد موافقت نامـه مزبـور، اثـر 
نخواهـد داشـت، مشـروط  بر اینکـه اعضـای موافقت نامـه حاضـر در مـورد هیچ گونه مبادالت سـرمایه ای، 
تـی، جـز در چارچـوب مـاده 12 یـا بنـا بـه  به گونـه ای مغایـر بـا تعهـدات خـاص خـود در مـورد چنیـن مبادال

درخواسـت صندوق، محدودیت هایی را اعمال نکنند. 

ماده 12
محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها

ز آن ها،  1. در صـورت وجـود دشـواری های جـدی در تـراز پرداخت هـا و مشـکالت مالـی خارجـی یا خطـر برو
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یک عضو می تواند محدودیت هایی را در مورد تجارت خدماتی که در خصوص آن ها تعهدات خاصی 
را پذیرفتـه اسـت، از جملـه در مـورد پرداخت هـا یـا انتقاالت در مورد مبادالت مربوط بـه چنین تعهداتی، 
 برقـرار یـا حفـظ کنـد. تأییـد می شـود کـه فشـارهای خـاص وارده بر تـراز پرداخت های یک عضـو در فرایند 
توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی، ممکن است استفاده از محدودیت هایی را ضمنًا به منظور حفظ 

گرداند.  ری  گذار اقتصادی،  ضرو سـطح ذخایر مالی مناسـب برای اجرای برنامه توسـعه اقتصادی یا 
2. محدودیت هـای مذکور در بند 1:

)الف( میان اعضا تبعیض قایل نخواهد شد؛
)ب( با مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول منطبق خواهد بود؛

ری به منافع تجاری، اقتصادی و مالی هر عضو دیگر وارد نخواهد ساخت؛ یان های غیرضرو )ج( ز
)د( از حد الزم برای پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت؛

یج از میان برداشته  )هـ( جنبه موقتی خواهد داشت و به موازات بهبود وضعیت مذکور در بند 1، بتدر
خواهد شد.

3. در تصمیم گیری برای برقراری چنین محدودیت هایی،  اعضا می توانند برای عرضه خدماتی که جهت 
یت قایل شوند. البته چنین محدودیت هایی  برنامه های اقتصادی و توسعه آن ها اساسی تر است، اولو

بـه منظـور حمایـت از یک بخش خدماتی خاص برقرار یا حفظ نخواهد شـد.
4. هرگونه محدودیت هایی که به موجب بند 1 برقرار یا حفظ شود یا هرگونه تغییراتی در آن ها، فورًا به اطالع 

شـورای عمومی خواهد رسید.
5. )الف( اعضایی که مقررات این ماده را به اجرا می گذارند، در خصوص محدودیت هایی که طبق ماده 

مزبـور اعمـال کرده انـد، فورًا با کمیته محدودیت های تراز پرداخت ها مشـورت خواهند کرد.
ره ای  یه هایـی41 را برای مشـورت های دو یـران بـه هـر صـورت کـه مقتضی تشـخیص دهد رو ز )ب( نشسـت و

رد. بـه منظـور عملـی کـردن توصیه هایی به عضو ذی ربط، به وجود خواهد آو
که به موجب  )ج( در چنین مشـورت هایی، وضعیت تراز پرداخت های عضو ذی ربط و محدودیت هایی 

یابی خواهد شـد:  یر ارز گرفتن از جمله عوامل ز این ماده برقرار یا حفظ می شـود، با در نظر 
)1( ماهیت و درجه دشـواری های تراز پرداخت ها و مشـکالت مالی خارجی؛

)2( محیط بیرونی اقتصاد و تجارت عضو مشـورت کننده؛
)3( اقدامات اصالحی جایگزینی که ممکن اسـت وجود داشـته باشـند. 

گات1994 خواهد بود.  یه های  یه های مذکور در بند 5 همان رو 4. بدیهی است رو
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یجـی  تدر برداشـتن  میـان  از  یـژه  به و  ،2 بنـد  در  مقـرر  محدودیت هـای  هرگونـه  رعایـت  مشـورت ها  در  )د( 
گرفت. محدودیت ها طبق شـق )هـ( از بند 2، مورد توجه قرار خواهد 

)هــ( در چنیـن مشـورت هایی، کلیـه محدودیت هـای آماری و دیگر مطالبی را کـه صندوق بین المللی پول 
در رابطـه بـا ارز، ذخایـر پولـی و تـراز پرداخت هـا ارائـه می کنـد پذیرفتـه خواهند شـد و مشـورت ها مبتنی بر 

یابـی صنـدوق در مـورد تـراز پرداخت ها و وضعیت مالی خارجی عضو مشـورت کننده خواهد بود.  ارز
یت نـدارد بخواهد مقررات این  گـر عضـوی از موافقت نامـه حاضـر کـه در صنـدوق بین المللی پول عضو 6. ا

یه های الزم را تعیین خواهند کرد.  یه های بررسـی و دیگـر رو یران رو ز مـاده را بـه اجـرا گـذارد، کنفرانس و

ماده 13
خرید دولتی

کـم بر خرید خدمات توسـط مؤسسـات  1. مقـررات مـواد 2، 16 و 17 در مـورد قوانیـن، مقـررات یـا الزامـات حا
دولتی جهت مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد تجاری یا به قصد استفاده در عرضه خدمات 

بـرای فـروش تجاری قابل اعمال نخواهند بود. 
کـرات  مذا تجـارت،  جهانـی  سـازمان  موافقت نامـه  شـدن  الزم االجـرا  یـخ  تار از  پـس  سـال  دو  ظـرف   .2

یـد دولتی خدمات موضوع ایـن موافقت نامه صورت خواهد گرفت. چند جانبـه ای بـرای خر

ماده 14
کلی استثنائات 

کـه به صـورت وسـیله ای بـرای اعمـال  کـه اقدامـات مزبـور نبایـد به گونـه ای اجـرا شـوند  بـا توجـه بـه ایـن الـزام 
کشـورهای دارای شـرایط مشـابه یـا بـرای برقـراری محدودیتـی   تبعیـض دلخواهانـه یـا غیرقابل توجیـه میـان 
که  پنهانی در مورد تجارت خدمات درآیند، هیچ چیز در موافقت نامه حاضر به گونه ای تفسـیر نخواهد شـد 

مانـع هیـچ عضـوی از اتخاذ یا اجرای اقداماتی گردد که:
1؛

)الف( برای دفاع از اخالق عمومی یا حفظ نظم عمومی الزم اسـت5
)ب( برای حفظ حیات یا بهداشـت انسـان، حیوان یا گیاه الزم اسـت؛

)ج( بـرای تضمیـن رعایـت قوانیـن یـا مقرراتـی کـه بـا مقـررات موافقت نامه حاضـر از جمله مقـررات مربوط به 
یر مغایرت ندارند، الزم اسـت: موارد ز

کافی جدی یکی از منافع  که خطراتی واقعی و به قدر  5. تنها در مواردی می توان یه استثنای مربوط به نظم عمومی توسل جست 
کند.  اساسی جامعه را تهدید 
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)1( جلوگیری از روش های مکارانه و متقلبانه یا مقررات مربوط به رسـیدگی به آثار قصور برای قراردادهای 
خدمات؛

)2( حفظ مطالب خصوصی افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطالعات شخصی و حفظ جنبه محرمانه 
بایگانی ها و حسـاب های افراد؛

)3( ایمنی ؛
)د( بـا مـاده 17 مغایـرت دارد، مشـروط  بر اینکـه هـدف تفاوت رفتـار، تضمین وضع یا وصـول عادالنه یا مؤثر61 

مالیات های مسـتقیم در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر باشـد؛
بـاره اجتنـاب از وضـع  بـا مـاده 2 مغایـرت دارد، مشـروط  بر اینکـه تفـاوت رفتـار از موافقت نامـه ای در )هــ( 
مالیـات مضاعـف یـا مقرراتـی در مـورد اجتنـاب از وضـع مالیـات مضاعف در هـر موافقت نامـه یا ترتیب 

بین المللی دیگر که عضو مزبور در آن مشـارکت دارد، ناشـی شـده باشـد.

ماده 14 مکرر
استثنائات امنیتی

1. هیچ چیز در موافقت نامه حاضر به گونه ای تفسـیر نخواهد شـدکه:
)الـف( عضـوی را ملـزم گردانـد اطالعاتـی را ارانـه نمایـد که افشـای آن را با منافع امنیتی اساسـی خود مغایر 

می پندارد؛ یا 

که یک عضو  که هدف آن ها تضمین وضع یا وصول عادالنه یا مؤثر مالیات های مستقیم است شامل تدابیری می گردند  6. تدابیری 
در چارچوب نظام مالیاتی خود اتخاذ می کند و ناظر بر موارد زیر می باشد:

اقالم  به  توجه  با  غیرمقیم  اشخاص  مالیاتی  تعهد  که  واقعیت  این  تأیید  با  خدمات  غیرمقیم  عرضه کنندگان  خصوص  در   )1(
ی عضو مزبور قرارداد تشخیص داده می شود؛ یا  که منبع یا محل آن ها در قلمرو مشمول مالیات 

ی عضو مزبور؛ یا  )2( در خصوص اشخاص غیرمقیم به منظور تضمین وضع یا وصول مالیات ها در قلمرو
)3( در خصوص اشخاص غیرمقیم یا مقیم به منظور جلوگیری از امتناع یا طفره رفتن از مالیات ها از جمله تدابیر رعایت مقررات؛ 

یا 
ی عضوی دیگر به منظور تضمین وضع یا وصول مالیات های  )4( در خصوص مصرف کنندگان خدمات عرضه شده در / از قلمرو

ی عضو مزبور ناشی می شود؛ یا که از منابع واقع در قلمرو این مصرف کنندگان 
که در سطح جهانی به آن ها مالیات تعلق  )5( تفاوت قایل شدن میان عرضه کنندگان خدمات مشمول مالیات در مورد اقالمی 

می گیرد از عرضه کنندگان خدمات دیگر، در تأیید تفاوت ماهوی پایه مالیاتی میان آن ها؛ یا 
کسری یا طلب اشخاص مقیم یا شعب یا میان اشخاص مربوط یا  یان،  )6( تشخیص، تخصیص یا تقسیم درآمد، منافع، سود، ز

شعب متعلق به شخص واحد، به منظور حفظ پایه مالیاتی عضو مزبور. 
یف و مفاهیم مالیاتی یا تعریف و مفاهیم  اصطالحات یا مفاهیم مالیاتی مذکور در بند )د( ماده14 و این پاورقی، طبق تعار

معادل یا مشابه،  در چارچوب حقوق داخلی عضو اتخاذ کنندۀ تدابیر مزبور تعریف می شوند. 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        516

کـه بـرای حفـظ منافـع امنیتـی  گـردد  یـر  )ب( مانـع یـک عضـو از اتخـاذ هرگونـه اقدامـی در رابطـه بـا مـوارد ز
اساسـی خود الزم می پندارد:

)1( مربـوط بـه عرضـه خدماتـی کـه به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه منظـور تدارک تأسیسـات نظامـی ارائه 
می گردند؛

که مواد مزبور از آن ها به دست می آیند؛ گداختن ]هسته ای[ یا موادی  )2( مربوط به مواد قابل شکافتن و 
که به هنگام جنگ یا در دیگر وضعیت های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ می شـود؛  )3( اقدامی 

یا 
)ج( مانـع یـک عضـو از اتخـاذ هرگونـه اقدامـی بـرای حفـظ صلـح و امنیـت بین المللـی طبـق تعهداتـش در 

منشـور ملل متحد گردد.
که طبق شـقوق )ب( و )ج( از بند 1 اتخاذ می شـوند و همین طور  2. شـورای تجارت خدمات از اقداماتی 

از خاتمه این اقدامات در بیشـترین حد ممکن مطلع خواهد شـد.

ماده 15
یارانه ها

اثـرات  خدمـات  تجـارت  بـر  اسـت  ممکـن  یارانـه  اوضاع و احـوال،  برخـی  در  کـه  می کننـد  تأییـد  اعضـا   .1
کراتـی را جهـت   مذا

1

انحرافـی داشـته باشـد. اعضـا بـه منظـور اجتنـاب از ایـن اثـرات انحرافـی تجـاری7
یه هـای  کـرات همچنیـن مقتضـی بـودن رو کـرد. ایـن مذا ایجـاد نظامـات چند جانبـه الزم آغـاز خواهنـد 
کراتـی نقـش یارانه هـا در رابطـه بـا برنامه هـای توسـعه  جبرانـی را مـورد توجـه قـرار خواهـد داد. چنیـن مذا
کشـورهای در حال توسـعه عضـو را جهـت  یـژه  کـرده و نیـاز اعضـا به و کشـورهای در حال توسـعه را تأییـد 
کرات مزبور، اطالعاتی  برخـورداری از انعطـاف در ایـن زمینـه در نظـر خواهد گرفت. اعضا به منظـور مذا
را در خصـوص تمـام یارانه هـای مرتبـط بـا تجارت خدمات که بـه عرضه کنندگان داخلی خدمات ارائه 

می کننـد، مبادلـه خواهند کرد.
کـه بپنـدارد یارانـه عضـو دیگـر اثـرات سـوئی بـر آن داشـته اسـت، می توانـد در خصـوص چنیـن  2. هـر عضـو 

مسـائلی از آن عضو درخواسـت مشـورت نماید. این درخواسـت ها با نظر مثبت بررسـی خواهند شـد. 

7. برنامه کار آینده تعیین خواهد کرد که مذاکرات راجع به این نظامات چند جانبه چگونه و در چه محدوده زمانی انجام خواهد شد. 
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قسمت 3
تعهدات خاص

ماده 16
دسترسی به بازار

1. در خصـوص دسترسـی بـه بـازار از طریـق روش هـای عرضـه تعیین شـده در مـاده 1، هـر عضـو رفتـاری را در 
مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار مقرر براساس 

.8
ترتیبات، محدودیت ها و شـرایط مورد توافق و تعیین شـده در جدولش، نامطلوب تر نباشـد1

2. در بخش هایـی کـه تعهداتـی در خصـوص دسترسـی به بازار تقبل می شـود، اقداماتی کـه یک عضو نباید 
یش، مگر در موارد مذکور در جدولش،  آن هـا را بـر مبنـای بخش هـای فرعـی منطقه ای یا بـر پایه کل قلمرو

یر تعیین می شـوند: کند به شـرح ز ادامه داده یا اتخاذ 
)الف( برقراری محدودیت هایی در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه های عددی، 
انحصارات، عرضه کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک نیازسنجی اقتصادی؛

یت هایی در مورد کل ارزش مبادالت خدمات یا دارایی ها چه به صورت سهمیه های  )ب( برقراری محدو
عددی یا در قالب الزام ناشـی از یک نیاز سـنجی اقتصادی؛

خدماتـی  سـتانده  کل  مقـدار  یـا  خدمـات  عملیـات  کل  تعـداد  مـورد  در  محدودیت هایـی  برقـراری  )ج( 
اعالم شـده برحسـب واحدهـای عـددی تعیین شـده، چـه به صـورت سـهمیه یـا در قالـب الـزام ناشـی از 

9؛
یک نیاز سـنجی اقتصادی2

خدماتـی  بخـش  در  می تواننـد  کـه  حقیقـی  اشـخاص  کل  تعـداد  مـورد  در  محدودیت هایـی  برقـراری  )د( 
کنـد و ]اشـخاص  خاصـی اسـتخدام شـده یـا یـک عرضه کننـده خدمـات می توانـد آن هـا را اسـتخدام 
مزبور[ در عین حال مستقیمًا برای عرضه خدمتی خاص الزم بوده و به آن مرتبط باشند، چه به صورت 

سـهمیه های عددی یا در قالب الزام ناشـی از یک نیازسـنجی اقتصادی؛

گر یک عضو تعهداتی را در خصوص دسترسی به بازار در رابطه با عرضه خدمتی از طریق شیوه عرضه مذکور در شق)الف( از  8. ا
کند و چنانچه جابه جایی سرمایه در مرزها، خود بخش مهمی از خدمات را تشکیل دهد، عضو مزبور بدین وسیله  بند 2 ماده 1 تقبل 
گر یک عضو تعهدی را در خصوص دسترسی به بازار در رابطه با عرضه  که این جابه جایی سرمایه را مجاز داند. ا متعهد می گردد 
کند، بدین وسیله متعهد می گردد در این رابطه انتقاالت سرمایه  خدمتی از طریق شیوه عرضه مذکور در شق)ج( از بند 2 ماده 1 تقبل 

یش را مجاز بشمارد.  به قلمرو
که نهاده های عرضه خدمات را محدود می سازد.  9. شق)ج( ازبند 2، اقدامات عضوی را شامل نمی گردد 
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کـه انـواع خاصی از واحدهای حقوقی یا سـرمایه گذاری مشـترک را کـه عرضه کننده خدمات  )هــ( اقداماتـی 
طـرف دیگـر می توانـد از طریـق آن ها خدمتی عرضه کند، مقرر می دارند یا ممنوع می سـازند؛ و 

کثر درصد سـهام خارجی یا  )و( برقـراری محدودیت هایـی در مـورد مشـارکت سـرمایه خارجـی از لحاظ حدا
برحسـب کل ارزش یکایک یا مجموع سـرمایه گذاری های خارجی. 

ماده 17
رفتار ملی

کـه در جدولـش ذکر شـده اند و بـا رعایـت قیـود و شـرایط مقـرر در آن، رفتـاری را  1. هـر عضـو در بخش هایـی 
در مـورد خدمـات و عرضه کننـدگان خدمـات هـر عضـو دیگـر در خصـوص همـه اقدامات مؤثـر بر عرضه 
کـه از رفتـار متخـذه در قبـال خدمـات و عرضه کننـدگان خدمـات مشـابه  کـرد  خدمـات اتخـاذ خواهـد 

داخلی نامطلوب تر نباشـد10.
2. هـر عضـو می توانـد بـا اتخـاذ رفتـاری رسـمًا مشـابه یـا رسـمًا متفـاوت بـا رفتـار متخـذه در مـورد خدمـات یـا 
عرضه کننـدگان خدمـات مشـابه داخلـی خـود، در قبـال خدمـات و عرضه کننـدگان خدمـات اعضـای 

رده سـازد. دیگر، شـرایط بند 1 را برآو
یـا  خدمـات  بـا  قیـاس  در  را  رقابـت  شـرایط  متخـذه،  متفـاوت  رسـمًا  یـا  مشـابه  رسـمًا  رفتـار  چنانچـه   .3
عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه کنندگان خدمات این عضو تغییر 

دهد، نامطلوب تر تلقی خواهد شـد.

ماده 18
تعهدات اضافی

اعضا می  توانند تعهداتی در خصوص اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات را که موضوع جداول مواد 16 یا 17 
کره قرار دهند.  ر مجوز را مورد مذا نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرایط، استانداردها و مسائل صدو

این تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شـد.

که  10. تعهدات خاص پذیرفته شده طبق این ماده به گونه ای تفسیر نخواهد شدکه عضوی را به جبران هر نوع عدم مزیت رقابتی ذاتی 
گرداند.  از ماهیت خارجی خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مربوط ناشی شود، ملزم 
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قسمت 4
آزاد سازی تدریجی

ماده 19
کره درباره تعهدات خاص مذا

ادوار  بیشـتر،  آزادسـازی هرچـه  بـه  بـه منظـور دسـتیابی  و  اهـداف موافقت نامـه حاضـر  برحسـب  1. اعضـا 
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه  کثر پنج سـال پس از تار پـی برگـزار خواهنـد کـرد کـه حدا کراتـی پی در مذا
سـازمان  جهانـی تجـارت آغـاز می شـود و در فواصـل معینـی  بعـد از آن دنبـال خواهـد شـد. هـدف چنیـن 
تأمیـن  بـه منظـور  بـر تجـارت خدمـات،  آمـده  به عمـل  اقدامـات  آثـار سـوء  یـا امحـای  تقلیـل  کراتـی  مذا
دسترسی به بازار خواهد بود. این فرایند به منظور پیشبرد منافع تمام شرکت کنندگان بر مبنایی متقاباًل 

کلی در حقوق و وظایف انجام خواهد شـد. سـودمند و یا  هدف تأمین توازن 
2. فراینـد آزادسـازی بـا توجـه مقتضـی به اهداف سیاسـت ملی و سـطح توسـعه یکایک اعضـا، اعم از کلی 
کشـورهای در حال توسـعه عضـو انعطـاف  یـا در بخش هایـی خـاص، انجـام خواهـد شـد. بـرای یکایـک 
کنند، انواع کمتری از مبادالت را آزادسـازی  که بخش های کمتری را باز  مقتضی وجود خواهد داشـت 
یج گسترش دهند، و به هنگام قراردادن  کنند، دسترسی به بازار را به موازات وضعیت توسعه خود بتدر
بازارهـای خـود در اختیـار عرضه کننـدگان خارجـی خدمـات، شـرایطی را بـا هـدف دسـتیابی بـه اهـداف 

مذکور در ماده 4 منضم سـازند.
یه هایـی تعییـن خواهـد شـد. شـورای تجـارت خدمـات بـه  کراتـی و رو ر ،  رهنمودهـای مذا 3. بـرای هـر  دو
کلی و بر مبنای بخشی،  منظور تعیین چنین رهنمودهایی،  تجارت بین المللی خدمات را،  به صورت 
یابـی قرار خواهد  بـا توجـه بـه اهـداف موافقت نامـه حاضـر از جملـه اهـداف مقرر در بند 1 مـاده4، مورد ارز
کرات  که اعضا پس از مذا کراتی، شیوه هایی برای پرداختن به آزادسازی هایی  داد. در رهنمودهای مذا
رده اند و همین طور برای رفتار خاص در مورد کشورهای عضو با کمترین درجه  قبلی مستقاًل به عمل آو

توسـعه یافتگی به موجب مقررات بند 3 ماده 4، تعیین خواهد شـد.
کـرات دو جانبـه، چند جانبـه  یجـی از طریـق مذا کراتـی،  فراینـد آزادسـازی تدر 4. در هریـک از ایـن ادوار مذا
کلـی تعهـدات خـاص پذیرفته شـده توسـط اعضـا بـه  کـه هـدف آن هـا افزایـش میـزان  و میان چند طـرف 

موجب موافقت نامه حاضر اسـت، تسـریع خواهد شد.
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ماده 20
جداول تعهدات خاص

1. هر عضو تعهدات خاص خود را که طبق قسمت 3 موافقت نامه حاضر متقبل می شود در جدول تعیین 
که این تعهدات در ارتباط با آن ها پذیرفته شده اند، در هر جدول  کرد. در خصوص بخش هایی  خواهد 

یر مشـخص خواهد شد: موارد ز
)الف( قیود،  محدودیت ها و شرایطی در مورد دسترسی به بازار؛

)ب( قیود و شرایطی در مورد رفتار ملی؛
)ج( تکالیفی در رابطه با تعهدات اضافی؛

)د( در صورت اقتضا، چارچوب زمانی برای اجرای چنین تعهداتی؛ و
یخ الزم االجرا شدن چنین تعهداتی. )هـ( تار

2. اقدامات مغایر با مواد 16 و 17 در ستون مربوط به ماده 16 ذکر خواهد شد. در این صورت، چنین ذکری 
در عین حال به معنای ایراد قید یا شـرط نسـبت به ماده 17 تلقی خواهد شـد.

3. جداول مربوط به تعهدات خاص ضمیمه موافقت نامه حاضر بوده و جزء  الینفک آن محسوب خواهد شد.

ماده 21
تغییر جداول

1. )الـف( یـک عضـو )کـه در ایـن ماده به عنوان »عضو تغییر دهنده« خوانده می شـود( می تواند هر زمان پس 
یـخ الزم االجـرا شـدن هـر تعهـد در جدولش، طبـق مقررات این مـاده آن را تغییر  از گذشـت سـه سـال از تار

دهد یا از آن منصرف شـود.
)ب( یک عضو تغییر دهنده قصد خود را برای تغییر یا انصراف از یک تعهد طبق این ماده، حداکثر سه 
یخ مورد نظر برای انجام این تغییر یا انصراف، به اطالع شورای تجارت خدمات خواهد رساند. ماه قبل از تار
که منافعش در موافقت نامه حاضر ممکن اسـت تحت تأثیر تغییر یا  2. الف( بنا به درخواسـت هر عضوی 
که طبق شـق )ب( از بند 1 اطالع داده شده اسـت ) دراین ماده به عنوان  گیرد  انصراف پیشـنهادی قرار 
کراتی را به منظور دسـتیابی  »عضو متأثر«]از تغییر یا انصراف[ خوانده می شـود(، عضو تغییر دهنده مذا
رد. اعضای ذی ربط خواهند کوشید تا  ری به عمل خواهد آو به توافق در مورد هرگونه تعدیل جبرانی ضرو
که در قیاس با سطح تعیین شده  کنند  سطح عمومی تعهدات دارای مزایای متقابل را به ترتیبی حفظ 

کمتری برای تجارت نداشـته باشـد. کراتی، مطلوبیت  در جداول تعهدات خاص قبل از چنین مذا
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گرفت.  کامله الوداد صورت خواهد  )ب( تعدیالت جبرانی بر مبنای شرط دولت 

کـرات توافقی میان عضـو تغییردهنده و عضو  3. )الـف( چنانچـه در پایـان مـدت پیش بینی شـده بـرای مذا

متأثـر ]از تغییـر یـا انصـراف[ بـه دسـت نیایـد، هـر عضـو متأثر ]از تغییر یـا انصراف[ که بخواهـد حقی را که 

ری شـرکت نماید.  ممکن اسـت برای جبران داشـته باشـد اعمال کند، باید در داو

ری ننمایـد، عضـو تغییر دهنـده مخیـر بـه  گـر هیـچ عضـو متأثـر ]از تغییـر یـا انصـراف[ درخواسـت داو )ب( ا

انجام تغییر یا انصراف پیشـنهادی خواهد بود.

رد،  ری به عمـل نیاو 4. )الـف( عضـو تغییر دهنـده تـا زمانـی کـه تعدیـالت جبرانـی را براسـاس یافته هـای داو

نمی تواند تعهدش را تغییر داده یا از آن منصرف شـود.

ری را اجابت  یا انصراف پیشنهادی خود را اعمال نماید و یافته های داو گر عضو تغییر دهنده، تغییر )ب( ا

ری شرکت داشته می تواند امتیازات اساسًا معادلی  نکند، هر عضو متأثر ]از تغییر یا انصراف[ که در داو

را طبـق یافته هـای مزبـور تغییـر داده یـا از آن هـا منصـرف شـود. علی رغم مـاده 2، چنین تغییـر یا انصرافی 

منحصـرًا می توانـد در خصوص عضـو تغییر دهنده انجام گیرد.

که  یه هایی را برای اصالح یا تغییر جداول مقرر خواهد داشـت. هر عضوی  5. شـورای تجارت خدمات رو

تعهـدات منـدرج در جـداول را بـه موجـب ایـن مـاده تغییـر داده یـا از آن هـا منصـرف شـده اسـت، جـدول 

یه هایی تغییر خواهد داد.  خـود را طبـق رو

قسمت 5
مقررات نهادی

ماده 22
مشورت

1. هـر عضـو، مشـورت در خصـوص ادعاهایـی را کـه عضـوی دیگـر ممکـن اسـت در مـورد هـر مسـئله مؤثـر بـر 

کافی  کرده و برای چنین مشورتی فرصت  رد، با نظر مثبت بررسی  اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آو

در نظـر خواهـد گرفـت. تفاهم نامه حل اختالف ناظر بر چنین مشـورت هایی خواهد بود.

که به موجب بند1،  2. شـورای تجارت خدمات یا رکن حل اختالف می توانند در خصوص هر مسـئله ای 

یافتـن راه حلـی رضایت بخـش از طریـق مشـورت بـرای آن ممکـن نبـوده اسـت، بـا هـر عضـو یـا اعضایـی 

مشورت نمایند.
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کـه در حـوزه شـمول موافقت نامـه ای بین المللـی  3. یـک عضـو نمی توانـد در خصـوص تدابیـر عضـو دیگـر 

بـاره اجتنـاب از مالیـات مضاعـف قـرار دارد، بـه موجـب این ماده یا مـاده 23، به  منعقـده میـان آن هـا در

کـه آیـا تدابیـری ]خـاص[ در  مـاده 17 متوسـل شـود. در صـورت اختـالف میـان اعضـا در ایـن خصـوص 

حـوزه شـمول موافقت نامـه منعقـده میـان آن هـا قرار می گیرد یا نه، هریـک از طرفین می تواند موضوع را در 

ری ارجاع خواهـد داد. تصمیم  شـورای تجـارت خدمـات مطـرح سـازد11. شـورای مزبـور موضـوع را بـه داو

ر خواهد بود. ر قطعـی و بـرای اعضـای مزبور الزام آو داو

ماده 23
حل اختالف و اجرا

بـه موجـب  یـا تعهـدات خـاص خـود  انجـام تکالیـف  از  کـه عضـو دیگـر  گـر هـر عضـو تشـخیص دهـد  ا  .1

رزد، می توانـد بـه منظـور دسـت یافتـن بـه راه حـل مرضی الطرفینـی بـرای  موافقت نامـه حاضـر امتنـاع مـی و

موضوع، به تفاهم نامه حل اختالف متوسـل شـود.

گـر رکـن حـل اختـالف تشـخیص دهـد کـه اوضـاع و احـوال به قدر کافی جدی اسـت تا چنیـن اقدامی را  2. ا

که اجرای تکالیف و تعهدات خاص به موجب ماده  کند، می تواند به عضو یا اعضا اجازه دهد  توجیه 

رند. 22 تفاهم نامـه حـل اختـالف را در مـورد عضو یا اعضـای دیگر به حالت تعلیق درآو

کـه به طـور معقـول انتظـار داشـت طبـق یـک تعهـد  یـک از مزایایـی را  گـر یـک عضـو تشـخیص دهـد هر 3. ا

کـه بـا  خـاص عضـو دیگـر بـه موجـب قسـمت 3 موافقت نامـه حاضـر عایـدش شـود، در نتیجـه اقدامـی 

مقـررات ایـن موافقت نامـه تعـارض نـدارد، از میـان رفته یا لطمه دیده اسـت، می تواند بـه تفاهم نامه حل 

که اقدام مزبور چنین مزایایی را از میان برده یا  کند  گر رکن حل اختالف احراز  اختالف متوسل شود. ا

به آن لطمه زده است، عضو متأثر از این اقدام استحقاق تعدیل مرضی الطرفین را بر مبنای بند 2ماده 

بـور یـا انصـراف از آن را شـامل شـود، خواهـد داشـت. چنانچه میان  کـه ممکـن اسـت تغییـر اقـدام مز  21

بـط توافقـی حاصل نشـود، مـاده 22 تفاهم نامه حل اختالف قابـل اعمال خواهد بود.  اعضـای ذی ر

یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت وجود  که در تار 11. در مورد موافقت نامه های اجتناب از مالیات مضاعف 
گردد.  دارند، چنین موضوعی ممکن است تنها با توافق هر دو طرف چنین موافقت نامه  ای، در شورای تجارت خدمات مطرح 
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ماده 24
شورای تجارت خدمات

کـه جهـت تسـهیل اجـرای موافقت نامـه حاضـر و  1. شـورای تجـارت خدمـات وظایفـی را انجـام خواهـد داد 
پیشبرد اهدافش به آن محول می شود. شورا می تواند ارکان فرعی را که برای انجام مؤثر وظایف خود الزم 

تشـخیص می دهد، تأسیس کند.
2. نماینـدگان تمـام اعضـا می تواننـد در شـورا و در صورتی کـه شـورا به گونـه ای دیگـر تصمیم نگرفته باشـد، در 

ارکان فرعی آن شـرکت کنند. 
کرد. 3. رئیس شورا را اعضا انتخاب خواهند 

ماده 25
همکاری فنی

کـه بـه چنیـن کمکـی نیـاز دارنـد، بـه خدمـات نقـاط تمـاس  1. آن دسـته از عرضه کننـدگان خدمـات اعضـا 
مذکور در بند 2 ماده 4 دسترسـی خواهند داشـت.

2. کمک های فنی به کشـورهای در حال توسـعه در سـطحی چند جانبه توسـط دبیرخانه ارائه خواهد شـد و 
گرفت. کمک ها تصمیم خواهد  شـورای تجارت خدمات درباره این 

ماده 26
رابطه با سازمان های بین المللی دیگر

کارگزاری هـای  شـورای عمومـی ترتیبـات مقتضـی را بـرای مشـورت و همـکاری بـا ]سـازمان[ ملل متحـد و 
رد. تخصصـی آن و همین طـور بـا دیگـر سـازمان های بین دولتی ذی ربط در خدمات فراهم خواهد آو

قسمت 6
مقررات پایانی

ماده 27
امتناع از اعطای مزایا

1. هـر عضـو می توانـد از اعطای مزایای موافقت نامه حاضر:
رزد کـه ثابـت نماید منشـأ خدمـات مزبـور در قلمروی  )الـف( بـرای عرضـه یـک خدمـت بـه شـرطی امتنـاع و
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کننده، موافقت نامه سازمان جهانی  که عضو امتناع  یک دولت غیرعضو یا در قلمروی عضوی است 
تجـارت را در مـورد آن عضو اعمال نمی کند؛

بـور  کـه ثابـت نمایـد خدمـات مز رزد  یایـی بـه شـرطی امتنـاع و )ب( در مـورد عرضـه خدمـات حمل و نقـل در
توسط:

)1( یک کشتی ثبت شده طبق قوانین یک دولت غیرعضو یا عضوی که عضو امتناع کننده، موافقت نامه 
سـازمان جهانی تجارت را در مورد آن عضو اعمال نمی کند، عرضه شـده اسـت، و 

)2( شـخصی عرضه شـده اسـت کـه کشـتی مزبـور را کاًل یـا جزئـًا اداره یـا از آن اسـتفاده می کنـد، امـا ]دولـت 
متبـوع آن[ عضـو نیسـت یـا عضـوی کـه عضو امتناع کننـده، موافقت نامه سـازمان  جهانی تجارت را در 

مـورد آن اعمال نمی کند؛
ایـن  نمایـد  ثابـت  کـه  رزد  و امتنـاع  شـرطی  بـه  اسـت  حقوقـی  شـخص  کـه  خدمتـی  عرضه کننـده  بـه  )ج( 
شـخص، عرضه کننده خدمات عضو دیگری نیسـت یا عرضه کننده خدمات عضوی اسـت که عضو 

امتناع کننـده، موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجارت را در مورد آن اعمال نمی کند. 

ماده 28
تعاریف

از لحـاظ موافقت نامه حاضر:
یه، تصمیم، عمل  )الف(»اقـدام« به معنـای هرگونـه اقـدام یک عضو در قالب یک قانـون، مقرره، قاعده، رو

اداری یا در هر شـکل دیگر اسـت؛
یل یک خدمت اسـت؛ یابی، فروش و تحو یع، بازار )ب( »عرضه یک خدمت« شـامل تولید، توز

یر اسـت: )ج( » اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات اعضا« شـامل اقدام در موارد ز
)1( خرید، پرداخت یا اسـتفاده از یک خدمت؛

)2( در رابطـه بـا عرضـه یـک خدمـت، دسترسـی و اسـتفاده از خدماتی که به طور کلی مـورد نیاز اعضا برای 
ارائه به عموم اسـت؛

)3( حضور، از جمله حضور تجاری، اشخاصی از یک عضو برای عرضه خدمتی در قلمروی عضو دیگر؛
یـر، در  )د( » حضـور تجـاری« به معنـای تأسـیس هـر نـوع مؤسسـه بازرگانـی یـا حرفـه ای از جملـه بـه طـرق ز

قلمروی یک عضو به منظور عرضه یک خدمت اسـت:
گرفتن یا حفظ یک شـخص حقوقی،  )1( تشـکیل، در اختیار 

)2( ایجاد یا حفظ یک شـعبه یا یک دفتر نمایندگی؛ 
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)هـ( »بخشـی« از یک خدمت:
یربخش هـای آن خدمـت، به نحو مقرر در  )1( بـا توجـه بـه یـک تعهـد خـاص، به معنـای یـک یا چنـد یا همه ز

جدول یک عضو اسـت؛
یربخش های آن اسـت؛ )2( به گونـه ای دیگـر، به معنـای کل آن بخش خدماتی، از جمله تمام ز

که: )و( » خدمت عضو دیگر« به معنای خدمتی اسـت 
کشـتی ثبت شـده طبق قوانین  یایی،  توسـط یک  )1( از یا در قلمروی آن عضو دیگر، در مورد حمل و نقل در
آن عضـو دیگـر عرضـه شـود یـا توسـط شـخصی از آن عضـو دیگـر ارائـه گـردد کـه خدمـت مزبـور را از طریق 

کلی یا جزئی از آن عرضه می کند؛ یا  کشـتی یا اسـتفاده  اداره یک 
)2( در مورد عرضه یک خدمت از طریق حضور تجاری یا از طریق حضور اشـخاص حقیقی، توسـط یک 

عرضه کننده خدمت آن عضو دیگر عرضه شـود؛
12؛

که خدمتی را عرضه می کند1 )ز( »عرضه کننده خدمت« به معنای هر شـخصی اسـت 
)ح( » عرضه کننـده انحصـاری« یـک خدمـت به معنـای هـر شـخص، اعـم از عمومـی یـا خصوصـی اسـت 
کـه توسـط یـک عضـو اجـازه یافتـه یا رسـمًا یـا عماًل تشکیل شـده تا در بـازار مربوط در قلمـروی این عضو، 

عرضه کننده انحصاری آن خدمت باشـد؛
یافت یا از آن استفاده می کند؛  )ط( »مصرف کننده خدمت« به معنای هر شخصی است که خدمتی را در

)ی( » شـخص« به معنای شـخص حقیقی یا شـخص حقوقی است؛
)ک(» شـخص حقیقـی عضـو دیگـر« به معنـای شـخصی حقیقـی اسـت کـه در قلمروی آن عضـو دیگر یا هر 

عضو دیگر اقامت داشـته و طبق قوانین آن عضو دیگر:
)1( تبعه آن عضو دیگر محسـوب می شـود؛ یا 

که یک عضو  )2( دارای حق اقامت دایم در قلمروی آن عضو دیگر اسـت، در موردی 
1. فاقد اتباع باشـد؛ یا 

که نسبت به اتباع خود در مورد  کند  2. اساسًا همان رفتاری را در مورد اشخاص دارای اقامت دایم اتخاذ 
اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات، آنگونه که در قبولی یا الحاق به موافقت نامه سازمان جهانی تجارت 
حاضـر اطـالع داده می شـود در پیـش می گیـرد، مشـروط  بر اینکـه هیـچ عضـوی ملـزم بـه اتخـاذ رفتـاری در 

از طریق دیگر اشکال حضور  آن  بلکه عرضه  نشود،  توسط یک شخص حقوقی عرضه  به طور مستقیم  که خدمت  مواردی  در   .12
حقوقی(  شخص  )یعنی  مزبور  خدمت  عرضه کننده  به  نسبت  این،  وجود  با  گیرد،   صورت  نمایندگی  دفتر  یا  شعبه  مانند  تجاری 
به خاطر چنین حضوری، رفتار مقرر برای عرضه کنندگان خدمت به موجب موافقت نامه حاضر، اتخاذ خواهد شد، چنین رفتاری 
که به سایر بخش های  الزامی وجود ندارد  از طریق آن خدمت مزبور عرضه می شود قابل تعمیم خواهد بود و  که  در مورد حضوری 

عرضه کننده مزبور واقع در خارج از قلمرو و محل عرضه خدمت تسری داده شود. 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        526

که در قیاس با رفتار آن عضو دیگر در مورد این اشـخاص  مورد این اشـخاص دارای اقامت دایم نباشـد 
دارای اقامـت دایـم، مطلوب تـر باشـد. چنیـن اطالعیـه ای بـا ایـن اطمینان همـراه خواهد بـود که در مورد 
ایـن اشـخاص دارای اقامـت دایـم، طبـق قوانیـن و مقررات خـود، همان مسـئولیت هایی را بپذیرد که آن 

عضـو دیگـر در خصوص اتباع خود تقبل می کند؛
مشـارکت،  تراسـت،  شـرکت،  هرگونـه  از جملـه  حقوقـی،  واحـد  هـر  به معنـای  حقوقـی«  »شـخص  )ل( 
کـه طبـق قوانیـن مجـری بدرسـتی  سـرمایه گذاری مشـترک، مالکیـت انحصـاری یـا یـک مؤسسـه اسـت 
کسب منفعت باشد یا برای منظوری  تأسیس یا به گونه ای دیگر تشکیل شده باشد، اعم از اینکه برای 

دیگر و مالکیت آن خصوصی باشـد یا دولتی؛
)م( » شـخص حقوقی عضو دیگر« به معنای هر شـخص حقوقی اسـت که:

)1( طبـق قوانیـن آن عضـو دیگـر تشکیل شـده و درگیـر عملیات بازرگانـی قابل توجهی در قلمروی آن عضو یا 
هر عضو دیگر باشـد، یا 

کنترل آن: )2( در مورد عرضه یک خدمت از طریق حضور تجاری، مالکیت یا 
1. در دسـت اشـخاص حقیقی آن عضو باشـد؛ یا

2. در دسـت اشـخاص حقوقی آن عضو دیگر باشـد که در شـق)1( تعریف شـده است؛ 
)ن( یک شـخص حقوقی:

)1( بـه شـرطی در »مالکیـت« اشـخاص یـک عضـو اسـت کـه بیـش از 50 درصـد دارایـی آن همـراه با سـود در 
تملک اشـخاص آن عضو باشد؛

کثریت مدیران  )2(بـه شـرطی » تحت کنتـرل« اشـخاص یـک عضو اسـت که این اشـخاص اختیار تعییـن ا
یا به گونه ای دیگر از لحاظ حقوقی هدایت فعالیت های آن را داشـته باشـد؛ 

کنـد یـا تحت کنتـرل ایـن  کنتـرل  کـه ایـن شـخص دیگـر را  )3( هنگامـی »وابسـته« بـه شـخص دیگـر اسـت 
شخص دیگر قرار داشته باشد، یا اینکه این شخص حقوقی و شخص دیگر هردو تحت کنترل شخص 

واحدی قرار داشـته باشند؛
)ص( »مالیات های مستقیم« شامل کلیه مالیات های متعلق به کل درآمد، کل سرمایه یا بخش هایی از درآمد 
یـا سـرمایه،  از جملـه مالیات هـای متعلـق بـه عوایـد حاصـل از انتقـال امـوال، مالیات بـر امـالک، ارث، هبه و 

مالیات بر کل دستمزد یا حقوق پرداختی توسط بنگاه ها و همین طور مالیات بر افزایش سرمایه می گردد.

ماده 29
ضمایم

ضمایـم موافقت نامـه حاضر جزء الینفک این موافقت نامه هسـتند. 
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ضمایم
ضمیمه مربوط به معافیت های ماده 2

حوزه شمول
کـه بـه موجـب آن یـک عضـو بـه هنـگام الزم االجـرا شـدن  1. در ایـن ضمیمـه شـرایطی مشـخص می  گـردد 

موافقت نامـه حاضـر از تعهداتـش به موجب بند 1ماده2 معاف می گردد.
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، به موجب  2. هر گونه معافیت جدیدی پس از تار

گرفت. بند 3 ماده 9 این موافقت نامه مورد رسـیدگی قرار خواهد 

بررسی
3. شـورای تجـارت خدمـات تمـام معافیت هـای اعطا شـده بـرای مـدت بیـش از 5 سـال را بررسـی خواهـد 
کثـر 5 سـال پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی  کـرد. نخسـتین بررسـی از ایـن نـوع حدا

تجـارت انجام خواهد گرفت.
4. شـورای تجارت خدمات در یک بررسـی:

رنده نیاز به استفاده از معافیت هنوز حکمفرماست؛ )الف( تحقیق خواهد کرد که آیا شرایط به وجود آو
کرد. یخ هرگونه بررسی بعدی را تعیین خواهد  )ب( تار

خاتمه
5. معافیـت یـک عضـو از تعهداتـش طبـق بند 1 مـاده 2 موافقت نامه حاضر در خصوص اقدامی خاص، در 

که در معافیت مزبور تعیین شـده اسـت، خاتمه می یابد. یخی  تار
 نبایـد از 10 سـال فراتـر رود. در هـر حـال، ایـن معافیت هـا در ادوار بعـدی 

ً
6. چنیـن معافیت هایـی اصـوال

گرفت. کره قرار خواهند  آزادسـازی تجاری مورد مذا
7. یک عضو به هنگام خاتمه مدت معافیت به اطالع شورای تجارت خدمات خواهد رساند که آن اقدام 

مغایر، با بند1 ماده 2 موافقت نامه حاضر منطبق شـده اسـت. 
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فهرست معافیت های ماده 2
]فهرسـت معافیت هـای توافق شـده در چارچـوب بنـد 2 مـاده 2، بـه ایـن سـند در نسـخه معاهـده مربـوط بـه 

موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت منضم خواهد شـد.[

ضمیمه مربوط به جابه جایی اشخاص حقیقی
عرضه کننده خدمات در چارچوب موافقت نامه حاضر

کـه جـزء عرضه کننـدگان خدمـات یـک عضـو  1. ایـن ضمیمـه در مـورد اقدامـات مؤثـر بـر اشـخاص حقیقـی 
که در اسـتخدام عرضه کننده خدمات یک عضو قرار دارند، در  هسـتند و اشـخاص حقیقی یک عضو 

خصـوص عرضـه یک خدمت به اجرا در می آید.
2. موافقت نامـه حاضـر در مـورد اقدامـات مؤثـر بـر اشـخاص حقیقـی کـه درصـدد دسترسـی بـه بـازار کار یـک 

عضو هسـتند و اقدامات مربوط به تابعیت، اقامت یا اشـتغال دائمی، قابل اعمال نخواهد بود.
بـاره تعهـدات خـاص ناظـر بـر  3. اعضـا بـه موجـب قسـمت های 3 و 4 موافقت نامـه حاضـر می تواننـد در
کـره  کـه طبـق موافقت نامـه حاضـر خدماتـی ارائـه می کننـد، بـه مذا جابه جایـی انـواع اشـخاص حقیقـی 
که طبق شـرایط آن تعهد به  بپردازند. اشـخاص حقیقی مشـمول یک تعهد خاص اجازه خواهند یافت 

عرضـه خدمات اقدام کنند.
رود یـا اقامـت موقـت اشـخاص  4. موافقت نامـه حاضـر مانـع یـک عضـو از اجـرای اقداماتـی بـرای تنظیـم و
ری بـرای حراسـت از مرزهایـش،  و تضمیـن جابه جایـی  یـش،  از جملـه اقدامـات ضـرو حقیقـی بـه قلمرو
گردید، مشـروط  بر اینکه اقدامات مزبور به گونه ای به اجرا  منظم اشـخاص حقیقی در این مرز ها نخواهد 
.13

که مزایای متعلق به هر عضو به موجب شرایط یک تعهد خاص لطمه دیده یا از میان بروند1 درنیایند 

ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوایی
یزی شـده یا  که بر تجارت خدمات حمل و نقل هوایی، اعم از برنامه ر 1. این ضمیمه ناظر بر اقداماتی اسـت 
نشـده، و خدمـات جنبـی آن اثـر می گذارنـد. تأیید می شـود هرگونه تعهد خاص یـا تکلیفی که به موجب 
یـا چند جانبـه  بـه موجـب موافقت نامه هـای دو  از تعهـدات اعضـا  موافقت نامـه حاضـر پذیرفتـه شـود، 
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت نمی کاهد یا بر آن ها اثر نمی گذارد. مجری در تار

به  یا لطمه  بردن  از میان  به معنای  نه اشخاص حقیقی دیگران،  و  برخی اعضا  از اشخاص حقیقی  روادید  13. صرف درخواست 
مزایای ناشی از تعهد خاص تلقی نخواهد شد. 
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یه هـای حـل اختـالف آن، جـز در مـوارد مقـرر در بنـد 3 ایـن ضمیمـه، در  2. موافقت نامـه حاضـر، از جملـه رو
یر قابل اعمال نخواهد بود: مـورد اقدامـات مؤثر بـر موارد ز

)الف( حقوق ترافیک، هرچند اعطا شده باشد؛ یا
که با اعمال حقوق ترافیک ارتباط مستقیم دارند. )ب( خدماتی 

یر خواهد بود: 3. موافقت نامـه حاضـر ناظـر بـر اقدامات مؤثر بر موارد ز
)الف( خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما؛

یابی برای خدمات حمل و نقل هوایی؛ )ب( فروش و بازار
)ج( خدمات مربوط به سامانه رزرو رایانه ای.

یه های حل اختالف مذکور در موافقت نامه حاضر متوسل شد که اعضای  4. تنها در مواردی می توان به رو
یه هـای حـل اختـالف مقـرر در موافقت نامه هـا یـا  ذی ربـط تکالیـف یـا تعهـدات خـاص را پذیرفتـه و رو

ترتیبات دوجانبه و دیگر ترتیبات چند جانبه طی شـده باشـند.
5. شورای تجارت خدمات در فواصل منظم و حداقل هر پنج سال یک بار، تحوالت در بخش حمل و نقل 
گسـترش اجـرای ایـن بخـش از موافقت نامـه  هوایـی و عملکـرد ایـن ضمیمـه را بـه منظـور بررسـی امـکان 

حاضر، مورد رسـیدگی قرار خواهد داد.
یف 6.تعار

که برروی هواپیما یا قسـمتی  )الف( » خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما« به معنای فعالیت هایی اسـت 
یس خـارج می شـود انجـام می پذیـرد و بـه اصطـالح خدماتـی را کـه به خطوط  از آن بـه هنگامی کـه از سـرو

هواپیمایی ارائه می شـود، شامل نمی گردد.
بـرای خدمـات حمل و نقـل هوایـی« به معنـای فرصت هایـی جهـت متصدیـان  یابـی  )ب( » فـروش و بازار
یابـی آزاد خدمات حمل و نقل هوایی آن هـا، از جمله تمام  حمل و نقـل هوایـی ذی ربـط بـرای فـروش و بازار
یـع می باشـد. ایـن فعالیت هـا،  یابـی ماننـد تحقیـق در مـورد وضـع بـازار، تبلیغـات و توز جنبه هـای بازار

تعیین قیمت برای خدمات حمل و نقل هوایی و همین طور شـرایط قابل اعمال را شـامل نمی شـود. 
)ج( »خدمـات مربـوط بـه سـامانه رزرو رایانـه ای« به معنای خدمات ارائه شـده توسـط سـامانه های رایانه ای 
بـودن صندلـی،  کـه اطالعاتـی در خصـوص برنامه هـای متصدیـان حمل و نقـل هوایـی، موجـود  اسـت 
ر بلیت از طریق آن ها فراهم می گردد را در خود  کرایه هـا و قواعـد مربـوط بـه کرایـه، که امکان رزرو یا صـدو

نگهداری می کنند. 
یزی شـده بـه منظـور  یزی شـده یـا غیربرنامه ر )د( »حقـوق ترافیـك« به معنـای حـق در مـورد خدمـات برنامه ر
یـا بـر فـراز قلمـروی  کرایـه از، بـه، در راه انـدازی یـا حمـل مسـافر، بـار و بسـته های پسـتی در قبـال اجـرت یـا 
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یـر می گـردد:  نقاطـی کـه بایـد خدمـت ارائه شـود، مسـیرهایی کـه باید  یـک عضـو اسـت کـه شـامل مـوارد ز
گـردد، نرخ های  کـه بایـد پیش بینی  کـه بایـد انتقـال یابـد، ظرفیت هایـی  گـردد، انـواع ترافیکـی  راه انـدازی 
گردد و شرایط آن ها، و معیارهایی برای معرفی خطوط هوایی شامل معیارهایی  که باید وصول  کرایه ای 

چـون تعـداد ] هواپیما[، مالکیت و کنترل. 

ضمیمه مربوط به خدمات مالی
1. حوزه شمول و تعریف

)الـف( ایـن ضمیمـه ناظـر بـر اقدامات مؤثر بر عرضه خدمات مالی اسـت. اشـاره بـه عرضه خدمت مالی در 
ضمیمـه مزبـور به معنـای عرضـه خدمت در بند 2 مـاده 1 موافقت نامه حاضر خواهد بود.

)ب( از لحـاظ شـق )ب( از بنـد 3 مـاده 1 موافقت نامـه حاضـر» خدمـات عرضه شـده در انجـام وظایـف 
یر اسـت:  دولتی« به معانی ز

)1( فعالیت هایـی کـه بانـک مرکـزی یـا یـک مقـام پولی یا هر واحـد عمومی دیگر طبق سیاسـت های پولی یا 
سیاسـت های مربوط به نرخ ارز انجام می دهند؛

)2( فعالیت هایی که بخشـی از نظام قانونی تأمین اجتماعی یا برنامه های بازنشسـتگی عمومی را تشـکیل 
می دهد؛ و 

که یک واحد عمومی به حسـاب یا با تضمین یا با اسـتفاده از منابع مالی دولتی انجام  )3( فعالیت هایی 
می دهد.

کـه فعالیت هـای  گـر یـک عضـو اجـازه دهـد  )ج( از لحـاظ شـق )ب( از بنـد 3 ماده1موافقت نامـه حاضـر، ا
مذکـور در جـزء2 از شـق)ب( یـا جـزء 3 از شـق)ب( ایـن بنـد، توسـط عرضه کنندگان»خدمـات« مالـی 
گیرد، »خدمـات«  خـودش در رقابـت بـا یـک واحـد عمومـی یـا یـک عرضه کننـده خدمـات مالـی انجـام 

شـامل چنین فعالیت هایی خواهد شد. 
)د( شق)ج( از بند3 ماده1موافقت نامه حاضر در مورد خدمات تحت پوشش این ضمیمه قابل اعمال 

نخواهد بود. 

2. مقررات داخلی
)الـف( قطـع نظـر از سـایر مقـررات موافقت نامـه حاضـر، نبایـد مانـع یک عضـو از اتخاذ اقداماتی بنـا به دالیل 
کـه  راق بیمـه یـا اشـخاصی  احتیاطـی از جملـه بـرای حمایـت از سـرمایه گذاران، سـپرده گذاران، صاحبـان او
عرضه کننـده خدمـت مالـی در مـورد آن هـا یـک تعهـد اعتبـاری دارد یـا برای تضمیـن تمامیـت و ثبات نظام 
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کـه اقدامـات مزبـور بـا مقـررات موافقت نامـه حاضـر انطبـاق ندارنـد، نبایـد از آن هـا  مالـی گردیـد. در مـواردی 
کرد. به عنوان وسـیله ای برای الغای تعهدات یا تکالیف عضو مزبور در این موافقت نامه اسـتفاده 

گـردد اطالعـات  کـه یـک طـرف ملـزم  )ب( هیچ چیـز در موافقت نامـه حاضـر نبایـد به گونـه ای تفسـیر شـود 
که در اختیار  مربوط به امور حسـاب های هریک از مشـتریان یا هرگونه اطالعات محرمانه یا اختصاصی را 

واحدهای عمومی قرار دارند،  افشـا سـازد.

3. شناسایی 
کشـور دیگـر در تشـخیص چگونگـی اجـرای اقدامـات  )الـف( یـک عضـو می توانـد اقدامـات احتیاطـی هـر 
کـه ممکـن اسـت از طریـق هماهنگـی  کنـد. ایـن تأییـد  عضـو مزبـور در رابطـه بـا خدمـات مالـی را تأییـد 
کشـور ذی ربـط مبتنـی بـوده یـا  گیـرد، می توانـد بـر موافقت نامـه یـا ترتیباتـی بـا  یـا به گونـه ای دیگـر صـورت 

مسـتقیمًا انجام پذیرد.
)ب( عضوی که طرف موافقت نامه یا ترتیبات مذکور در شق ) الف( است، اعم از اینکه این موافقت نامه 
یـا ترتیبـات وجـود داشـته یـا در آینـده شـکل گیرنـد، در شـرایطی بـه دیگـر اعضـای ذی نفـع فرصـت کافـی 
کـره در زمینـه موافقت نامـه  بـاره الحـاق آن هـا بـه ایـن موافقت نامه هـا یـا ترتیبـات یـا مذا کـره در جهـت مذا
و ترتیباتـی هماننـد را خواهـد داد تـا نحـوه تنظیـم، نظـارت و اجـرای یکسـانی در مـورد ایـن مقـررات و در 
یه هـای یکسـانی در خصـوص تقسـیم اطالعـات میـان طرف هـای موافقت نامـه یـا  صـورت اقتضـا، رو
ترتیبـات مزبـور وجـود داشـته باشـد. هنگامی کـه یک عضو مسـتقیمًا اقـدام به تأیید می کنـد، به اعضای 

دیگـر فرصـت کافـی خواهد داد تا ثابت کنند که چنین شـرایطی وجود دارد.
)ج( در مـواردی کـه یـک عضـو قصـد تأییـد اقدامات احتیاطی هر کشـور دیگری را دارد، شـق)ب( از بند 4 

مـاده 7 قابل اعمال نخواهد بود.

4. حل اختالف
هیأت هـای رسـیدگی بـه اختالفـات مربـوط به مسـائل احتیاطی و موضوعات مالی دیگر، کارشناسـان الزم 

را در ارتباط با خدمت مالی خاص مورد اختالف در اختیار خواهند داشـت.

5. تعاریف
از لحـاظ این ضمیمه:

)الف( خدمات مالی، هر خدمت دارای ماهیت مالی است که توسط عرضه کننده خدمات مالی یک عضو 
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عرضه گردد. خدمات مالی، تمام خدمات بیمه و مرتبط با بیمه و همین طور کلیه خدمات بانکی و سایر 
یر را در بر می گیرد: خدمات مالی )به استثنای بیمه( را شامل می گردد. خدمات مالی فعالیت های ز

خدمات بیمه و مرتبط با بیمه
)1( بیمه مسـتقیم )از جمله بیمه مشـترك(:

)الف( بیمه زندگی
)ب( بیمه غیرزندگی

)2( بیمـه اتکایی و واگذاری؛
لی و نمایندگی؛ )3( واسـطه گری بیمه از جمله دال

یابی  یابی خسـارت، ارز ره ای، محاسـبات فنی بیمه و ارز )4( خدمـات کمکـی بیمـه ماننـد خدمات مشـاو
یسـک و حل و فصل دعاوی بیمه. ر

خدمات بانکی و سایر خدمات مالی )به استثنای بیمه(
)5( قبول سـپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسـط مردم؛

یـل و تأمین مالی معامالت تجاری؛ )6( اعطـای انـواع وام، از جملـه وام مصرفـی، وام وثیقه، اعتبار، تنز
)7( تأمیـن مالـی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات؛

)8( کلیـه خدمـات مربـوط بـه پرداخـت و انتقـال پـول از جمله کارت هـای اعتباری، کارت هـای بدهکار و 
بسـتانکار، چک های مسـافرتی و حواله های بانکی؛

)9( ضمانت نامه هـا و تعهد نامه ها؛
)10( تجـارت بـه حسـاب خـود یـا بـه حسـاب مشـتریان در بـورس، معامـالت روی پیشـخوان و غیـرآن بـه 

یر: اشکال ز
)الف( اسـناد بازار پول )از جمله چک، برات، گواهی سـپرده(؛

)ب( ارز؛
یخی معین در آینده با قیمتی مشـخص  )ج( اسـناد ناشـی از، ولی نه محدود به تعهد خرید یا فروش در تار

و همین طـور معامالت اختیاری؛
یضی، موافقت نامه های  )د( اسناد ارزی و دارای بهره، از جمله اسنادی چون اسناد مربوط به معامالت تعو

مربوط به قیمت سـلف؛
راق بهادار قابل انتقال؛ )هــ( او
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)و( سـایر اسـناد قابل معامله، و دارایی های مالی از جمله شـمش طال؛
راق )اعـم از عمومـی یا  راق بهـادار، از جملـه قبـول تعهـد و نمایندگـی فـروش او )11( مشـارکت در نشـر انـواع او

خصوصی( و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشـری؛
لـی پول ])صرافی([؛ )12( دال

راق بهـادار، تمام اشـکال مدیریت  )13( مدیریـت دارایـی ماننـد مدیریـت دارایی هـای نقـدی یـا مدیریت او
سرمایه گذاری جمعی،  مدیریت صندوق بازنشستگی، خدمات نگهداری، سپرده پذیری و امانتداری؛
راق بهادار، اسـناد حاصله و سـایر اسـناد  یه و تهاتر دارایی های مالی شـامل او )14( خدمات مربوط به تسـو

قابل معامله؛
)15( تهیـه و انتقـال اطالعـات و پـردازش داده هـای مالی و نرم افزارهای مربوط به آن توسـط عرضه کنندگان 

سایر خدمات مالی؛
ره ای، واسـطه گری و سـایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیت های مذکور  )16( خدمات مشـاو
ره در سـرمایه گذاری و  در شـق های )5( تـا )15( از جملـه راهنمایـی و تحلیـل اعتبـار، تحقیـق و مشـاو

گرفتن شـرکت ها و تجدید سـاختار و راهبرد آن ها. راق بهادار، مشـورت برای در اختیار  نگهداری او
کـه مایـل بـه  )ب( عرضه کننـده خدمـت مالـی به معنـای هـر شـخص حقیقـی یـا حقوقـی یـک عضـو اسـت 
عرضـه خدمـات مالـی بـوده یـا چنیـن خدماتـی را عرضـه می کند، لکن اصطـالح »عرضه کننـده خدمت 

مالی« یک واحد عمومی را شـامل نمی شـود.
)ج( » واحـد عمومی« به معنای:

)1( دولـت، بانـک مرکـزی یـا یـک مقـام پولـی یـک عضـو یا یک واحـد متعلق به یـک عضو یـا تحت کنترل آن 
 درگیـر انجـام وظایـف یا فعالیت هـای دولتی برای مقاصد دولتی اسـت و واحدی را که 

ً
اسـت کـه اصـوال

 درگیر عرضه خدمات مالی به صورت تجاری اسـت،  شـامل نمی گردد؛ یا 
ً
اصوال

 برعهده بانـک مرکزی یا یک مقام پولی قرار دارد، 
ً
)2( یـک واحـد خصوصـی اسـت کـه وظایفـی را که معموال

انجام می دهد.

ضمیمه دوم مربوط به خدمات مالی
1. بـا وجـود مـاده 2 موافقت نامـه حاضـر و بند هـای 1 و 2 ضمیمـه مربـوط به معافیت هـای ماده 2، یک عضو 
که از چهار ماه پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت  ز،  می تواند ظرف مدت 6 رو
کـه بـا بنـد1 مـاده  کنـد  آغـاز می شـود، اقداماتـی را در ارتبـاط بـا خدمـات مالـی، در ضمیمـه مزبـور ذکـر 

2موافقت نامـه حاضر مغایرت دارند. 
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یخ   ز، که از چهار ماه پس از تار 2. با وجود ماده21 موافقت نامه حاضر، یک عضو می تواند ظرف مدت 60 رو
الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت آغاز می شـود، تمام یا بخشـی از تعهدات خاص 

مربـوط بـه خدمـات مالـی منـدرج در جدول خود را اصالح کند، تغییر دهد یا از آن ها منصرف شـود.
رد. یه های الزم برای اجرای بندهای1 و 2 را به وجود خواهد آو 3. شـواری تجارت خدمات رو

کرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی ضمیمه مربوط به مذا
گونه اقدام مغایر با رفتار مبتنی  1. ماده2 و ضمیمه مربوط به معافیت های ماده 2، از جمله الزام به قید هر 
یر در مورد کشتیرانی  یخ های ز بر دولت کامله الوداد در ضمیه مزبور که یک عضو حفظ کند، تنها در تار
بین المللی، خدمات کمکی و دسترسی به تسهیالت بندری و استفاده از آن ها الزم االجرا خواهند بود:
یایی تعیین  کرات درباره خدمـات در یران راجع بـه مذا ز یـخ اجرایـی کـه طبـق بنـد 4 تصمیـم و )الـف( در تار

می شود، یا 
کره کننـده درباره خدمات  گـزارش نهایی گروه مذا یخ  کـرات مزبـور موفقیت آمیـز نباشـد، در تار گـر مذا )ب( ا

یایـی، به نحو مقرر در این تصمیم. حمل و نقـل در
یایی که در جدول یک عضو وارد شـده  بـاره خدمـات حمل و نقـل در 2. بنـد 1 در مـورد هیـچ تعهـد خاصـی در

باشـد، قابل اعمال نخواهد بود.
یـخ اجرا، یک عضو  کـرات اشاره شـده در بنـد 1 و قبل از تار 3.علی رغـم مقـررات مـاده 21، پـس از خاتمـه مذا
می توانـد تمـام یـا قسـمتی از تعهـدات خـاص خـود در ایـن بخـش را بـدون پیشـنهاد جبران اصـالح کند، 

تغییر دهد یا از آن ها منصرف شـود. 

ضمیمه مربوط به مخابرات
1. اهداف

یژگی هـای بخـش خدمـات مخابـرات، خصوصـًا نقـش دوگانـه آن به عنـوان یـک فعالیـت  اعضـا بـا تأییـد و
اقتصـادی مسـتقل و به عنـوان وسـیله انتقال اساسـی بـرای دیگر فعالیت های اقتصـادی، و با هدف تنظیم 
مقـررات موافقت نامـه حاضـر در خصـوص اقدامـات مؤثـر برای دسترسـی بـه خدمات و شـبکه های عمومی 
یر توافق کرده اند. بدین ترتیب این ضمیمه،  انتقال از طریق مخابرات و استفاده از آن ها، در مورد ضمیمه ز

توضیحـات و مقـررات تکمیلـی را در مـورد موافقت نامه حاضر ارائه می نماید.
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2.حوزه شمول
که بر دسترسی به خدمات و شبکه های انتقال  )الف( این ضمیمه ناظر بر تمام اقدامات یک عضو است 

 .14
از طریق مخابرات عمومی و اسـتفاده از آن ها اثر می گذارند1

یزیونی از طریق کابل  یی و تلو )ب( ایـن ضمیمـه ناظـر بـر اقداماتـی نخواهد بود که بر پخش  برنامه های رادیو
یـا از راه امواج اثر می گذارند.

که: )ج( هیچ چیز در این ضمیمه به گونه ای تفسـیر نخواهد شـد 
)1( عضـوی را ملـزم سـازد بـه عرضه کننـده خدمـات هـر عضـو دیگـر اجـازه دهـد که خـارج از آنچـه در جدول 
کـردن، راه انـدازی یـا عرضـه خدمـات  یافـت، اجـاره  آن عضـو پیش بینی شـده، بـه ایجـاد، سـاخت، در

شـبکه های انتقال از طریق مخابرات اقدام نماید.
کـه عرضه کننـدگان خدمـات واقـع در حـوزه صالحیتـش  )2( عضـوی را ملـزم سـازد )یـا از عضـوی بخواهـد 
کـردن، راه انـدازی یـا عرضـه آن دسـته از  یافـت، اجـاره  گردانـد( اقـدام بـه ایجـاد، سـاخت، در را مجبـور 

کاًل در اختیار عموم قرارداده نمی شـوند.  که  خدمات یا شـبکه های انتقال از طریق مخابرات نماید 

3. تعاریف
از لحـاظ این ضمیمه:

یافت عالئم از طریق وسـایل الکترومغناطیسـی اسـت. )الف(»مخابرات« به معنای ارسـال و در
)ب(»خدمـات انتقـال از طریـق مخابـرات عمومـی« به معنـای هرگونـه خدمـات انتقـال از طریـق مخابـرات 
گیـرد. ایـن خدمـات  کاًل در اختیـار عمـوم قـرار  کـه یـک عضـو صراحتـًا یـا در عمـل می خواهـد  اسـت 
که نوعًا متضمن انتقال  برگیرد  از جمله می تواند تلگراف،  تلفن، تلکس و شـکلی از ارسـال داده ها را در
اطالعـات داده شـده از سـوی مشـتری در یـک زمـان معیـن میـان دو یـا چنـد نقطـه و بـدون هیچ گونـه 

تغییری در شـکل یا محتوای اطالعات مشـتری می باشـد.
یر بنـای مخابرات عمومی اسـت که مخابرات  )ج( »شـبکه انتقـال از طریـق مخابـرات عمومـی« به معنـای ز

میان دو یا چند نقطه پایانی تعیین شـده در شـبکه را میسـر می سـازد.
محـدوده   در  شـرکت  یـک  آن  طریـق  از  کـه  اسـت  ارتباطاتـی  به معنـای  مؤسسـات«  بیـن  )د(»ارتباطـات 
خـود شـرکت یـا بـا شـرکت های فرعـی، شـعبه ها و بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات داخلـی یـک عضـو، بـا 

که تعهدات مندرج در این ضمیمه از طریق هرگونه  کرد  که هر عضو تضمین خواهد  14. بدیهی است این بند به معنای آن است 
اقدام الزمی، در مورد عرضه کنندگان شبکه ها و خدمات انتقال از طریق مخابرات عمومی به اجرا درآید. 
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شـرکت های وابسـته خـود ارتبـاط برقـرار می کنـد. بدین منظـور، »شـرکت های فرعـی«، »شـعبه ها« و در 
صـورت امـکان »شـرکت های وابسـته« توسـط هـر دولـت عضـو تعریـف خواهنـد شـد. در »ارتباطـات 
بیـن مؤسسـات« موضـوع ضمیمـه حاضـر، خدمـات تجـاری یـا غیر تجاری عرضه شـده به شـرکت هایی 
کـه جـزء شـرکت های فرعـی، شـعب یـا شـرکت های وابسـته نیسـتند یـا خدمـات تجـاری یـا غیرتجـاری 

عرضه شـده به مشـتریان یا مشـتریان بالقوه مستثنی می گردد. 
)هـ( هرگونه اشاره به یک بند یا یک شق در این ضمیمه، تمام اجزاء فرعی مربوط به آن ها را شامل می گردد. 

4. شفافیت
در اجـرای مـاده 3 موافقت نامـه حاضـر، هـر عضـو تضمیـن خواهد کرد که اطالعات مربوط به شـرایط مؤثر بر 
یر در  دسترسـی و اسـتفاده از خدمـات و شـبکه های انتقـال از طریـق مخابـرات عمومـی، از جملـه در مـوارد ز
اختیـار عمـوم قـرار گیـرد: نرخ هـا و سـایر شـرایط و ترتیبـات خدمـات؛ مشـخصات اجـزای فنی این شـبکه ها 
و خدمـات؛ اطالعاتـی در مـورد ارکان مسـئول تهیـه و قبـول اسـتانداردهای مؤثر بر این دسترسـی و اسـتفاده؛ 
ر  شرایط ناظر بر اتصال به ترمینال یا تجهیزات دیگر؛ و در صورت وجود، اطالعیه ها و شرایط ثبت یا صدو

مجوز.

5. دسترسی و استفاده از خدمات و شبکه های انتقال از طریق مخابرات عمومی 
کـرد کـه هـر عرضه کننـده خدمـات عضـو دیگـر، طبـق ترتیبـات و شـرایطی  )الـف( هرعضـو تضمیـن خواهـد 
طریـق  از  انتقـال  شـبکه های  و  خدمـات  از  اسـتفاده  و  دسترسـی  اجـازه  غیرتبعیض آمیـز،  و  معقـول 
مخابـرات عمومـی را بـرای عرضـه خدمـات مذکـور در  جـدول آن عضو داشـته باشـد. این تعهـد ضمنًا از 

.15
طریـق بند هـای )ب( تا )و( به اجرا درخواهد آمد1

)ب( هـر عضـو تضمیـن خواهـد کـرد که عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر حق دسترسـی و اسـتفاده از 
که در  هر خدمت یا شبکه انتقال از طریق مخابرات عمومی، از جمله مدارهای اجاره ای خصوصی، را 
رای مرزهـای آن عضـو عرضـه می گردنـد، داشـته باشـند و بدین منظور طبـق بندهای  محـدوده  مرزهـا یـا و

یر باشـند: )هــ( و )و( تضمیـن خواهـد کـرد که این عرضه کنندگان مجاز به انجام امور ز

که در موافقت نامه حاضر تعریف شده،  اشاره  کامله الوداد و رفتار ملی، آنگونه  15. بدیهی است اصالح »غیرتبعیض آمیز« به دولت 
که از شرایط و  که به عنوان »شرایط و ترتیباتی  دارد و همین طور استعمال خاص اصطالح مزبور در این بخش را منعکس می سازد 
ترتیبات اعطا شده به هر استفاده کننده دیگر از شبکه و خدمات انتقال از طریق ارتباطات راه دور عمومی مشابه در اوضاع و احوال 

مشابه نامطلوب تر نباشد« تعریف شده است. 
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یـد یـا اجـاره و اتصـال ترمینـال یـا تجهیـزات دیگری که برای برقراری ارتباط با شـبکه عمل می کنند و  )1( خر
رت دارند؛ برای عرضه خدمات توسـط عرضه کننده ضرو

)2( برقـراری ارتبـاط میـان مدارهـای اجـاره ای خصوصـی یـا متعلق به خـود با خدمات و شـبکه های انتقال 
که در اجاره عرضه کننده خدمات دیگری بوده یا به آن تعلق  از طریق مخابرات عمومی یا با مدارهایی 

دارند؛ و 
به جـز  خدمتـی،  هـر  عرضـه  در  خدمـات  عرضه کننـده  منتخـب  اجرایـی  آیین نامه هـای  از  اسـتفاده   )3(
آیین نامه هایـی کـه بـرای تضمیـن قراردادن خدمات و شـبکه های انتقال از طریق مخابرات در دسـترس 

رت داشـته باشـد. عموم به طور کلی، ضرو
که عرضه کنندگان خدمات عضو دیگر بتوانند از خدمات و شبکه های  کرد  )ج( هر عضو تضمین خواهد 
مرزهـا،  رای  و و  مرزهـا  محـدوده  در  اطالعـات  جابه جایـی  بـرای  عمومـی  مخابـرات  طریـق  از  انتقـال 
از جملـه بـرای ارتباطـات بیـن مؤسسـات ایـن عرضه کننـدگان خدمـات و بـرای دسترسـی به اطالعـات 
نگهداری شـده در پایگاه هـای اطالعاتـی یـا به گونـه ای دیگـر ذخیره شـده بـه شـکل قابـل خوانـدن ازطریق 
که تأثیری  کنند. هرگونه اقدامات جدید یا اصالحی یک عضو  دستگاه، در قلمروی هر عضو استفاده 
قابل توجـه بـر چنیـن اسـتفاده ای داشـته باشـد، طبـق مقـررات مربـوط در موافقت نامـه حاضـر اطالع داده 

شـده و مورد مشـورت قرار خواهد گرفت.
که برای تضمین امنیت و حفظ جنبه  رد  )د( یک عضو می تواند علی رغم بند پیشین، اقداماتی به عمل آو
ری هسـتند، بـا توجـه بـه ایـن الـزام کـه چنیـن اقداماتـی نبایـد به گونه ای اجرا شـوند  محرمانـه پیام هـا ضـرو
که به صورت وسـیله ای برای اعمال تبعیض دلخواهانه یا غیرقابل توجیه یا مانعی پنهان فرا راه تجارت 

خدمات در آیند.
که هیچ گونه شـرایطی برای دسترسـی و اسـتفاده از خدمات شـبکه های  کرد  )هـ( هر عضو تضمین خواهد 

یر، تحمیل نشـود: ری ز انتقـال از طریـق مخابـرات عمومی، جز در موارد ضرو
)1( حمایـت از مسـئولیت های عرضه کننـدگان خدمـات و شـبکه های انتقـال از طریـق مخابـرات عمومـی 
در مـورد خدمـات عمومـی، خصوصـًا توانایی ایـن عرضه کنندگان برای قراردادن خدمات یا شـبکه های 

خـود در اختیـار عموم به طور کلی؛
)2( حفـظ صحـت فنـی خدمات یا شـبکه های انتقال از طریق مخابرات عمومی؛

)3( تضمیـن اینکـه عرضه کننـدگان خدمـات هـر عضـو دیگـر اقـدام بـه عرضـه خدمـات نکننـد، مگـر اینکـه 
طبق تعهدات مذکور در جدول یک عضو اجازه داده شـده باشـد.

)و( در صـورت رعایـت معیارهـای مقـرر در بنـد )هــ( شـرایط دسترسـی و اسـتفاده از خدمـات شـبکه های 
یر باشـد: انتقال از طریق مخابرات عمومی ممکن اسـت در برگیرنده موارد ز
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)1( محدودیت هایی در مورد فروش مجدد یا اسـتفاده مشـترک از چنین خدماتی؛
)2( الزام در مورد اسـتفاده از واسـطه های فنی خاص، از جمله آیین نامه های اجرایی مشـترک برای ارتباط 

متقابل با چنین شـبکه ها و خدماتی؛
یق دسـتیابی بـه  رت، الزاماتـی بـرای قابلیـت اجـرای متقابـل چنیـن خدماتـی و تشـو )3( درصـورت ضـرو

هدف هـای مقرر در بند )الف( ماده7؛
)4( تأییـد نـوع ترمینـال یـا دیگـر تجهیزات که به عنوان واسـطه با شـبکه عمل می کنـد و الزامات فنی مربوط 

به اتصال چنین تجهیزاتی با شـبکه های مزبور؛
)5( محدودیت هایی در مورد ارتباط متقابل مدارهای موضوع اجاره یا تملک خصوصی با چنین شبکه ها 

یـا خدماتـی، یـا بـا مدارهای موضوع اجاره یا  تملـک عرضه کننده دیگر خدمات؛ یا 
ر مجوز. )6( اطـالع، ثبت و صدو

)ز( بـا وجـود بندهـای پیشـین ایـن بخـش، یک کشـور در حال توسـعه عضو می تواند برحسـب سـطح توسـعه 
خـود، شـرایط معقولـی را بـرای دسترسـی و اسـتفاده از خدمـات و شـبکه های انتقـال از طریـق مخابرات 
یر بنای مخابرات داخلی آن و همین طور افزایش  یت ظرفیت  خدماتی و ز عمومی وضع کند که برای تقو
رت دارند. این شـرایط در جدول عضو مزبور  مشـارکتش در تجارت بین المللی خدمات مخابرات ضرو

مشخص خواهد شد. 

6. همکاری فنی
یـژه در  کشـورها، به و کارامـد و پیشـرفته در  یربنـای مخابـرات  کـه وجـود یـک ز )الـف( اعضـا تأییـد می کننـد 
گسـترش تجـارت خدمـات آن هـا جنبـه اساسـی دارد. بدین منظـور اعضـا  کشـورهای در حال توسـعه، بـرای 
کثر مشـارکت ممکن کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه و عرضه کنندگان خدمات و شـبکه های  حدا
عمـران  برنامه هـای  در  فعـال  واحدهـای  دیگـر  همین طـور  و  آن هـا  عمومـی   مخابـرات  طریـق  از  انتقـال 
سـازمان های بین المللـی و منطقـه ای از جملـه اتحادیـه بین المللـی مخابـرات، برنامـه توسـعه ملل متحـد و 

بانـک بین المللـی ترمیم و توسـعه را تأیید و ترغیب می کنند.
بین المللـی،  سـطح  در  در حال توسـعه  کشـورهای  میـان  مخابـرات  خصـوص  در  همـکاری  اعضـا  )ب( 

یـر منطقـه ای را ترغیـب و از آن حمایت خواهند کرد. منطقـه ای و ز
)ج( اعضـا در همـکاری بـا سـازمان های بین المللـی مربـوط،  درصـورت امـکان، اطالعاتـی را در خصـوص 
یت بخش  ری اطالعاتـی، به منظور کمـک به تقو خدمـات مخابـرات و پیشـرفت های مخابـرات و فنـاو

کشـورهای در حال توسـعه در اختیار آن ها قرار خواهند داد.  خدمات مخابرات داخلی 
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)د( اعضـا بـه منظـور ایجـاد فرصت هایـی بـرای کشـورهای بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی جهـت ترغیب 
ری، آمـوزش و دیگر فعالیت ها  عرضه کننـدگان خارجـی خدمـات مخابـرات بـرای کمک به انتقال فناو
کشـورها، توجـه  گسـترش خدمـات تجـاری مخابـرات ایـن  یر بنـای مخابـرات و  در حمایـت از توسـعه ز

یژه ای مبذول خواهند داشـت. و

7. رابطه با سازمان ها و موافقت نامه های بین المللی
کارکـرد متقابـل خدمـات و  )الـف( اعضـا اهمیـت اسـتانداردهای بین المللـی بـرای هماهنگـی جهانـی و 
کـه چنیـن اسـتانداردهایی را از طریـق فعالیـت  کـرده متعهـد می شـوند  شـبکه های مخابراتـی را تأییـد 
تشکیالت بین  المللی مربوط، از جمله اتحادیه  بین المللی مخابرات و سازمان بین المللی استاندارد، 

کنند. ترغیب 
یـژه اتحادیه  بین المللی  )ب( اعضـا نقشـی را کـه موافقت نامه هـا و سـازمان های بین دولتی و غیردولتی، به و
کرده انـد،  تأییـد  مخابـرات، جهـت تضمیـن عملکـرد مؤثـر خدمـات مخابـرات داخلـی و جهانـی ایفـا 
می کنند. اعضا چنانچه مناسـب باشـد، ترتیبات مقتضی را جهت مشـورت با این سـازمان ها در مورد 

رد. مسـائل ناشـی از اجرای این ضمیمه، فراهم خواهند آو

کرات درباره مخابرات پایه ضمیمه مربوط به مذا
1. مـاده2 و ضمیمـه مربـوط بـه معافیت هـای مـاده2، از جملـه الزام به قید هرگونه اقدام مغایـر رفتار مبتنی بر 
یر بـرای مخابرات  یخ هـای ز دولـت کامله الـوداد در ضمیمـه مزبـور کـه یـک عضـو حفـظ کنـد، تنهـا در تار

پایـه  الزم االجرا خواهند بود:
بـاره مخابـرات پایـه تعییـن  کـرات در یـران راجـع بـه مذا ز کـه طبـق بنـد 5 تصمیـم و یـخ اجرایـی  )الـف( در تار

می شود یا،
کـره کننـده درباره مخابـرات پایه،  گـروه مذا گـزارش  نهایـی  یـخ  کـرات مزبـور موفـق نشـود، در تار گـر مذا )ب( ا

به نحـو مقرر در این تصمیم.
کـه در جـدول یـک عضـو وارد شـده باشـد، قابـل  بـاره مخابـرات پایـه  2. بنـد1 در مـورد هیـچ تعهـد خاصـی در

اعمال نخواهد بود. 
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اعضا،
یق حمایـت مؤثر و  بـا آرزوی تقلیـل انحرافـات و موانـع فـرا راه تجـارت بین الملـل و بـا در نظـر گرفتـن لـزوم تشـو
کافـی از حقـوق مالکیـت فکـری و تضمیـن اینکه اقدامات و روش های اجرای حقـوق مالکیت فکری خود 

به صورت موانعی فرا راه تجارت مشـروع در نیابند؛ 
بدین منظور، با تأیید لزوم وضع قواعد و نظامات جدید در خصوص:

کنوانسیون ها یا موافقت نامه های بین المللی مربوط  گات 1994 و  )الف( چگونگی اجرای اصول اساسی 
به مالکیت فکری؛

بـرد حقـوق  )ب( ارائـه اصـول و اسـتانداردهای کافـی در خصـوص چگونگـی دسترسـی، حـوزه شـمول و کار
مالکیـت فکری مرتبط با تجارت؛

گرفتـن  )ج( ارائـه طـرق مؤثـر و مناسـب بـرای اجـرای حقـوق مالکیـت فکـری مرتبـط بـا تجـارت، بـا در نظـر 
تفاوت هـای موجـود میان نظام های حقوقی ملی؛

)د( ارائـه روش هـای مؤثـر و سـریع بـرای جلوگیـری چند جانبـه از اختالفـات میـان دولت هـا و حل و فصـل 
اختالفـات میان آن ها؛ و 

کرات؛ )هـ( برقراری ترتیبات موقت به منظور تأمین بیشـترین مشـارکت در نتایج مذا
که به تجارت بین المللی  با تأیید لزوم وضع چارچوبی چند جانبه متشکل از اصول، قواعد و نظاماتی 

کاالهای تقلبی بپردازند؛
با تأیید اینکه حق مالکیت فکری حقی خصوصی است؛

فکری،  مالکیت   از  حمایت  برای  ملی  نظام های  در  اصلی  عمومی  سیاست های  اهداف  تأیید  با 
ری و توسعه؛ از جمله اهداف مربوط به فناو

از  برخورداری  به  توسعه یافتگی  درجه  کمترین  با  عضو  کشورهای  یژه  و نیازهای  تأیید  با  همچنین 
مبنای  یک  ایجاد  به  آن ها  ساختن  قادر  منظور  به  مقررات  و  قوانین  داخلی  اجرای  در  انعطاف  کثر  حدا

یک درست و معتبر؛ تکنولوژ
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مسائل  مورد  در  اختالفات  حل  برای  محکم  تعهدات  قبول  با  تشنجات  تقلیل  اهمیت  بر  کید  تأ با 
مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روش های چند جانبه؛

با آرزوی برقراری روابط متقابل میان سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت فکری )که در 
مربوط  بین المللی  سازمان های  دیگر  همین طور  و  می شود(  خوانده   ”WIPO”به عنوان موافقت نامه  این 

برای پشتیبانی از یکدیگر؛
یر توافق می نمایند: بدین وسیله به شرح ز

قسمت 1: مقررات عمومی و اصول اساسی

ماده 1
ماهیت و حوزه شمول تعهدات

رد. اعضا بدون اینکه تعهدی داشته باشـند،  1. اعضـا، مقـررات موافقت نامـه حاضـر را بـه اجرا در خواهند آو
گسـترده تر از آنچـه در ایـن موافقت نامـه از آن هـا درخواسـت شـده در  می تواننـد در قوانیـن خـود حمایتـی 
نظـر گیرنـد، مشـروط  بر اینکـه حمایـت مزبور با مقررات موافقت نامه حاضر تعارض نداشـته باشـد. اعضا 
که در عرف و نظام حقوقی خود روش مقتضی برای اجرای مقررات این موافقت نامه  مخیر خواهند بود 

کنند. را تعیین 
کـه موضـوع  کلیـه انـواع مالکیـت فکـری  2. از لحـاظ موافقت نامـه حاضـر، اصطـالح »مالکیـت فکـری« بـه 

بخش های 1 تا 7 قسـمت 2 هسـتند، مربوط می شـود.
حاضـر  موافقت نامـه  در  کـه  کـرد  خواهنـد  اتخـاذ  دیگـر  اعضـای  اتبـاع  مـورد  در  را  رفتـاری  اعضـا،   .3
پیش بینی شـده اسـت.1 بدیهـی اسـت اتبـاع اعضـای دیگـر در خصـوص حـق مالکیـت فکـری مربـوط،  
آن دسـته از اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی تبعـه آن عضو خواهند بود کـه معیارهای الزم برای برخورداری 
کنوانسـیون  کنوانسـیون بـرن )1971(،  یـس)1967(،  کنوانسـیون پار از حمایت هـای پیش بینی شـده در 
یی تمام اعضای سـازمان  رم و معاهـده مالکیـت فکـری در خصـوص مدارهـای یکپارچـه را چنانچـه گو

گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی  ی  1. هنگامی که به »اتباع« در چارچوب موافقت نامه حاضر اشاره می شود، در خصوص قلمرو
یا تجاری  یا دارای تأسیسات صنعتی  گمرکی اقامت دارند  ی  که در این قلمرو تجارت، منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است 

واقعی و حقیقی در این قلمرو هستند.



543    موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

جهانی تجارت عضو آن کنوانسـیون ها باشـند، داشـته باشـند.1 2هر عضو که از امکانات پیش بینی شـده 
کنوانسـیون رم اسـتفاده نمایـد، طبـق ترتیبـات پیش بینی شـده در ایـن  در بنـد 3 مـاده 5 و بنـد 2 مـاده 6 

مقـررات بـه »شـورای جنبه های تجـاری حقوق مالکیت فکری« اطالع خواهد داد.

ماده 2
کنوانسیون های مالکیت فکری

یس )1967(  1. در خصوص قسمت های2،3 و4موافقت نامه حاضر، اعضا مواد 1 تا12 و 19 کنوانسیون پار
را رعایـت خواهند کرد.

کنـون طبـق  کـه اعضـا ممکـن اسـت ا 2. هیچ چیـز در قسـمت های 1 تـا 4موافقت نامـه حاضـر بـه تعهداتـی 
مدارهـای  مـورد  در  فکـری  مالکیـت  معاهـده  و  رم  کنوانسـیون  بـرن،  کنوانسـیون  یـس،  پار کنوانسـیون 

رد.  یکپارچه، در قبال یکدیگر داشـته باشـند،  لطمه ای وارد نخواهد آو

ماده 3
رفتار ملی

1. هـر عضـو در مـورد اتبـاع اعضـای دیگـر رفتـاری را اتخـاذ خواهـد کـرد کـه از رفتـار متخـذه در قبـال اتباعش 
در خصوص حمایت32 از مالکیت فکری، با رعایت استثنائات پیش بینی شده قبلی برحسب مورد 
یـس )1967(، کنوانسـیون بـرن )1971(، کنوانیسـون رم یـا معاهـده مالکیـت فکری در  در کنوانسـیون پار
مـورد مدارهـای یکپارچـه، نامطلوب تـر نباشـد. در خصـوص اجرا کنندگان، تولیدکننـدگان آثار صورتی و 
سازمان های پخش کننده، این تعهد تنها در مورد حقوق پیش بینی شده در  موافقت نامه حاضر به اجرا 
کنوانسیون برن )1971( یا شق )ب( از بند  که از امکانات پیش بینی شده در ماده 6  در می آید. هر عضو 

کنوانسیون  یس برای حمایت از مالکیت صنعتی مربوط می شود و  کنوانسیون پار یس« به  2. در موافقت نامه حاضر، »کنوانسیون پار
کنوانسیون برن برای  کنوانسیون مورخ 14 ژوییه 1967 اشاره دارد؛ »کنوانسیون برن« به  یس )1967( به سند استکهلم درباره این  پار
یس در مورد این کنوانسیون مورخ 24 ژوییه1971 اشاره  حمایت از آثار ادبی و هنری ارجاع می دهد و کنوانسیون برن )1971( به سند پار
کنوانسیون بین المللی حمایت از اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش کننده،  می نماید؛ »کنوانسیون رم« به 
کتبر 1961، مربوط می شود؛ » معاهده مالکیت فکری در خصوص مدارهای یکپارچه« به معاهده  یخ 26 ا تصویب شده در رم به تار
یخ 26 مه 1989، ارجاع می دهد؛ و » موافقت نامه  مالکیت فکری در خصوص مدارهای یکپارچه، تصویب شده در واشینگتن به تار

سازمان جهانی تجارت« به موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت اشاره دارد.
و اجرای حقوق مالکیت  کسب، دامنه، حفظ  بر چگونگی دسترسی،  از لحاظ مواد 3 و 4 »حمایت«، شامل موضوعات مؤثر   .3

گرفته اند، می باشد.  که در این موافقت نامه مورد توجه ویژه قرار  فکری و همین طور مسائل مؤثر بر استفاده از حقوق مالکیت فکری 
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کنوانسـیون رم اسـتفاده نماید، طبق ترتیبات مقرر در این مواد به »شـورای جنبه های تجاری  1 ماده 16 
حقـوق مالکیـت فکری« اطالع خواهد داد.

یه هـای قضایـی و اداری، از جملـه  2. اعضـا می تواننـد از اسـتثنائات مجـاز طبـق بنـد 1 فـوق در رابطـه بـا رو
تعییـن نشـانی بـرای خدمـات یـا نصـب نماینـده ای در قلمـروی تحـت صالحیـت یـک عضـو، اسـتفاده 
کـه اسـتثنائات مزبـور بـرای تضمیـن رعایـت قوانیـن و مقـررات منطبـق بـا مـواد  کننـد، تنهـا بـه ایـن شـرط 
رت داشـته باشـند و ایـن روش ها به گونـه ای به اجرا در نیایند کـه مانعی پنهانی  موافقت نامـه حاضـر ضـرو

رند. فـرا راه تجارت به وجود آو

ماده 4
کامله الوداد رفتار مبتنی بر شرط دولت 

هرگونـه مزایـا، منافـع، امتیـازات یـا معافیتـی که در خصوص حمایت از مالکیـت فکری، یک عضو به اتباع 
هـر کشـور دیگـر اعطـا کنـد، فـورًا و بـدون هیچ گونـه قیـد و شـرطی در مـورد اتبـاع تمـام اعضـای دیگـر  پذیرفته 
خواهد شد. استثنائات وارد بر این تعهد هرگونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت های اعطایی یک عضو 

که: را در بر می گیرد 
که به طور  )الف( از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام 

خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد، ناشی شده باشد؛
کـه اجـازه می دهـد رفتـار  کنوانسـیون رم اعطا شـده باشـد  کنوانسـیون بـرن )1971( یـا  )ب( طبـق مقـررات 

کند؛ کشـور دیگر تبعیت  متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شـده در 
از  خـارج  پخش کننـده  مؤسسـات  و  صوتـی  آثـار  تولیدکننـدگان  اجرا کننـدگان،  حقـوق  خصـوص  در  )ج( 

چارچوب موافقت نامه حاضر باشـد؛ 
)د( از آن دسـته از موافقت نامه هـای بین المللـی مربـوط بـه حمایـت از مالکیـت فکـری که قبـل از الزم االجرا 
شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده اند، ناشی شده باشد، مشروط  بر اینکه چنین 
موافقت نامه  هایـی به اطـالع »شـورای جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیـت فکری« برسـند و در عین حال 

تبعیضـی اختیـاری یـا غیرقابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قایل نشـوند.
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ماده 5
موافقت نامه های چند جانبه در مورد

کسب یا حفظ حمایت
منعقـده  چند جانبـه  موافقت نامه هـای  در  مقـرر  یه هـای  رو مـورد  در   ،4 و  مـواد3  در  منـدرج  تعهـدات 
تحت نظـارت سـازمان جهانـی مالکیـت فکـری درباره کسـب یا حفـظ حقوق مالکیت فکـری، قابل اعمال 

نخواهند بود.
ماده 6

خاتمه حقوق
از لحـاظ حـل اختالفـات در چارچـوب موافقت نامـه حاضر، با رعایت مقررات مواد3 و 4، هیچ چیز در این 

موافقت نامـه نبایـد بـرای پرداختن به موضوع خاتمـه حقوق مالکیت فکری به کار رود.

ماده 7
اهداف

یـک و انتقـال و  حمایـت از حقـوق مالکیـت فکـری و اجـرای ایـن حقـوق بایـد بـه توسـعه ابداعـات تکنولوژ
ری و اسـتفاده متقابـل تولیدکننـدگان و بـه کار گیرنـدگان دانـش فنـی کمـک کنـد و به گونـه ای  گسـترش فنـاو

کـه بـه رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شـود.  صـورت گیـرد 

ماده 8
اصول

1. اعضـا در تنظیـم یـا اصـالح قوانیـن و مقـررات ملـی خـود می تواننـد اقدامـات الزم را بـرای حفـظ بهداشـت 
بـرای  حیاتـی  اهمیـت  حایـز  بخش هـای  در  عمومـی  منافـع  پیشـبرد  همین طـور  و  عمومـی  تغذیـه  و 
کننـد، مشـروط  بر اینکـه اقدامـات مزبـور بـا مقـررات  یـک اتخـاذ  توسـعه اجتماعـی – اقتصـادی و تکنولوژ

موافقت نامه حاضر انطباق داشـته باشند.
2. به منظور جلوگیری از سوء استفاده دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل 
ری اثر  بـه روش هایـی کـه به گونـه ای غیرمعقـول تجـارت را محـدود می سـازند یا بر انتقـال بین المللـی فناو
منفـی دارنـد، ممکـن اسـت اتخـاذ اقدامات مقتضی، به شـرط مطابقت با مقـررات موافقت نامه حاضر، 

رت یابد.  ضرو
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قسمت 2
کاربرد حقوق مالکیت فکری استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و 

 
بخش 1: حق نسخه برداری و حقوق جانبی

ماده 9
کنوانسیون برن راجع به 

کرد. البته اعضا  کنوانسیون را رعایت خواهند  کنوانسیون برن )1971( و پیوست این  1. اعضا، مواد 1 تا 21 
طبـق موافقت نامـه حاضـر حقـوق یـا تعهداتـی در خصـوص حقـوق اعطایـی بـه موجـب مـاده 6 مکرر این 

کنوانسـیون یا حقوق ناشـی از آن ندارند.
یه ها، روش های اجرایی  2. حمایت از حق نسخه برداری، نمودهای عینی و نه چیزهایی مانند ایده ها، رو

یاضی را شـامل خواهد شـد.  یا مفاهیم ر

ماده 10
برنامه های رایانه ای و مجموعه های داده ها

1. برنامه هـای رایانـه ای، اعـم از اینکـه در قالـب کدهـای اصلـی یـا کدهای دیدنی )ماشـینی( باشـند، طبق 
کنوانسـیون بـرن )1971( به عنـوان اثر ادبـی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

2. مجموعه هـای داده هـا یـا مطالبـی دیگـر، چه از طریق ماشـین یا به شـکلی دیگر قابل خواندن باشـند، که 
یات شـان جـزو تولیـدات فکـری به شـمار آینـد، بـه همیـن صـورت مورد  به دلیـل انتخـاب یـا ترتیـب محتو
که خود داده ها یا مطالب را شـامل نمی شـود، بدون لطمه به  گرفت. این حمایت  حمایت قرار خواهند 

هرگونـه حـق نسـخه برداری موجود درخـود داده ها یا مطالب صورت خواهد گرفت.

ماده 11
حقوق اجاره  ای

رثه آن ها اختیار خواهد  یسندگان و و یک عضو، حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نو
داد کـه نسـخه های اصلـی یـا کپی هـای آثـار منتشـر شـده را بـه منظورهای تجـاری به عموم اجـاره دهند یا از 
کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آثار سـینمایی معاف خواهد  کاری جلوگیری  چنین 
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که به حق تکثیر انحصاری اعطا شده در  گسترده ای از این آثار منجر نشود  که این اجاره به چنان تکثیر  بود 
رد. در خصوص برنامه های رایانه ای ، این  رثه آن ها لطمه مهمی وارد آو یسندگان و و ]قلمروی[ آن عضو، به نو

تعهـد ناظـر بـر اجاره هایی نخواهد بود که برنامه، خود موضوع اصلی اجاره نباشـد.

ماده 12
مدت حمایت

هـرگاه مـدت حمایـت از اثـری، غیـر از اثـر عکاسـی یـا اثـری از هنـر عملـی، بـر مبنایـی غیـر از عمـر شـخص 
حقیقـی محاسـبه شـود، چنیـن مدتـی حداقـل 50 سـال پـس از پایـان سـال انتشـار مجـاز آن، یـا در صـورت 
عدم چنین انتشـار مجازی ظرف 50 سـال پس از خلق اثر، 50 سـال پس از پایان سـال خلق آن خواهد بود. 

ماده 13
محدودیت ها و استثنائات

کـه بـا  اعضـا محدودیت هـا یـا اسـتثنائاتی را در مـورد حقـوق انحصـاری نسـبت بـه برخـی مـوارد خـاص 
رد،  اسـتفاده معمولـی از اثـر تعـارض نداشـته و لطمـه ای نامعقـول بـر منافـع مشـروع دارنـده حـق وارد نیـاو

کنند. می تواننـد برقـرار 

ماده 14
ثار صوتی حمایت از اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آ

 و سازمان های پخش کننده
کـه  1. اجرا کننـدگان در خصـوص ضبـط اجـرای خـود در یـک اثـر صوتـی از ایـن امـکان برخـودار خواهنـد بـود 
یـر چنانچـه اجـازه آن ها کسـب نشـده باشـد جلوگیـری کنند: ضبط اجرای ضبط نشـدۀ آن ها  از اعمـال ز
یـر  کـه از اعمـال ز و تکثیـر چنیـن ضبطـی. اجرا کننـدگان همچنیـن از ایـن امـکان برخـوردار خواهنـد بـود 
کننـد: پخـش از طریـق وسـایل بی سـیم و پخـش  کسـب نشـده باشـد، جلوگیـری  چنانچـه اجـازه آن هـا 

اجـرای زنده آنان برای عموم.
2. تولیدکننـدگان آثـار صوتـی از ایـن حـق برخـوردار خواهند بود که تکثیر مسـتقیم یا غیرمسـتقیم آثار صوتی 

خـود را اجـازه داده یا از آن جلوگیری کنند.
کسب  یر چنانچه اجازه آن ها  که از اعمال ز 3. سازمان های پخش کننده از این حق برخوردار خواهند بود 
نشـده باشـد، جلوگیـری کننـد: ضبـط، تکثیـر، برنامه هـای ضبط شـده و پخش مجـدد برنامه ها از طریق 
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کـه  یزیونـی بـه همیـن طریـق بـرای عمـوم. در مـواردی  وسـایل بی سـیم و همین طـور پخـش برنامه هـای تلو
اعضـا چنیـن حقوقـی را بـه سـازمان های پخش کننـده اعطـا نکنند، بـه مالکان دارای حق نسـخه برداری 
کنوانسـیون بـرن )1971( از اعمـال فـوق  کـه طبـق مقـررات  از موضـوع پخـش، ایـن امـکان را خواهنـد داد 

کنند. جلوگیری 
4. مقـررات مـاده11در خصـوص برنامه هـای رایانـه ای، بـا تغییـرات الزم، در مـورد تولیدکننـدگان آثـار صوتـی 
و سـایر دارنـدگان حـق در مـورد آثـار صوتـی به نحـو مقـرر در قوانیـن یـک عضـو، قابـل اعمـال خواهـد بـود. 
یـل 1994، یـک عضـو از روش ]خاصـی[ بـرای پرداخـت عادالنـه بـه دارنـدگان حـق در  ر چنانچـه در 15 آو
کنـد می توانـد ایـن روش را حفـظ نمایـد، مشـروط  بر اینکـه اجـاره  خصـوص اجـاره آثـار صوتـی اسـتفاده 

رد. تجـاری آثـار صوتـی بـه حقوق انحصاری دارندگان حق بـرای تکثیر لطمه ای مهم وارد نیاو
5. مدت حمایتی که در موافقت نامه حاضر برای اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی پیش بینی شده، 
ره 50 ساله ای که از انتهای سال ضبط یا اجرا محاسبه می شود، ادامه خواهد داشت.  حداقل تا پایان دو

مدت حمایت اعطایی طبق بند3، حداقل 20 سال پس از پایان سال پخش ادامه خواهد داشت.
6. هر عضو می تواند در رابطه با حقوق اعطایی طبق بندهای 2،1 و3، شرایط، محدودیت ها، استثنائات 
کنوانسـیون رم اجـازه داده اسـت مقـرر دارد. البتـه مقـررات مـاده 18  کـه  و قیـد و شـرط هایی را درآن حـد 
کننـدگان و تولیدکنندگان آثار صوتی در  کنوانسـیون بـرن )1971( نیـز بـا تغییـرات الزم، ناظر بر حقوق اجرا

مـورد این آثار خواهد بود.
بخش 2 

عالئم تجاری

ماده 15
موضوع قابل حمایت

کاالهـا یـا خدمـات  کاالهـا یـا خدمـات یـک فعالیـت را از  کـه بتوانـد  1. هرگونـه عالمـت یـا ترکیبـی از عالئـم 
یژه کلمات  فعالیت هـای دیگـر متمایـز گردانـد عالئـم تجاری به شـمار خواهد آمـد. چنین عالئمـی،  به و
یـری و ترکیبـی از رنگ هـا و همین طـور هرگونـه  شـامل اسـامی مشـخص، حـروف،  اعـداد، عناصـر تصو
ترکیبـی از ایـن عالئـم، واجـد شـرایط الزم بـرای ثبـت به عنوان عالئـم تجاری خواهند بـود. در مواردی که 
عالئـم ذاتـًا نمی تواننـد کاالهـا یـا خدمـات مربـوط را متمایز گرداننـد، اعضا ممکن اسـت قابلیت ثبت را 
بـه تشـخیص تمایـز از طریـق مـوارد اسـتعمال مربـوط سـازند. اعضا به عنوان شـرطی برای ثبـت می توانند 

که عالئم از لحاظ بصری قابل مشـاهده باشـند.  بخواهند 
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2. بدیهـی اسـت بنـد 1 مانـع یـک عضـو از عـدم ثبـت یـک عالمـت تجـاری بـه جهـات دیگـر نخواهـد بـود، 
رد. یس )1967( خدشـه ای وارد نیاو کنوانسـیون پار مشـروط  بر اینکه این جهات به مقررات 

3. اعضا می توانند قابلیت ثبت را به استعمال عالمت مربوط سازند. البته استفاده عملی از یک عالمت 
تجاری شرطی برای تسلیم اظهارنامه ثبت به شمار نخواهد آمد. یک اظهارنامه را نمی توان صرفًا به این 
یخ اظهارنامه، صورت  که استفاده منظور نظر ، قبل از انقضای مدت سه ساله پس از تار کرد  جهت رد 

نگرفته است.
4. ماهیت کاالها یا خدماتی که عالمت تجاری قرار است برای آن به کار رود به هیچ وجه مانعی برای ثبت 

عالمت تجاری مزبور محسـوب نمی شود.
5. اعضا هر عالمت تجاری را قبل از ثبت یا فورًا پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتی معقول 
را جهـت قبـول دادخواسـت های لغـو ثبـت در نظـر خواهنـد گرفت. به عـالوه، اعضا می تواننـد فرصتی را 

بـرای اعتراض بـه ثبت عالمت تجاری اعطا کنند.

ماده 16
حقوق اعطایی

1. مالك عالمت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت 
یـان تجـارت از عالئـم یکسـان یا مشـابه بـرای کاالها یـا خدمات  کـه بـدون کسـب موافقـت مالـک، در جر
یکسـان یـا مشـابهی کـه ایـن عالمـت تجـاری در خصوص آن به ثبت رسـیده اسـت،  اسـتفاده می کنند، 
که از عالمت یکسـان   به سـردرگمی منجر شـود. در موردی 

ً
مشـروط  بر اینکه چنین اسـتفاده ای احتماال

کاالها یا خدمات یکسان استفاده می شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور  برای 
که برای  در فوق، نه به هیچ یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان ]اعطای[ حقوقی 

اعضا بر مبنای اسـتفاده ایجاد می شـود، تأثیر خواهد نهاد.
یـس )1967( بـا تغییـرات الزم، در مورد خدمات نیـز قابل اعمال خواهد بود.  2. مـاده6 مکـرر کنوانسـیون پار
گاهـی از ایـن عالمـت تجـاری در  در احـراز اینکـه آیـا یـک عالمـت تجـاری معروفیـت دارد یـا نـه، اعضـا آ
که در قلمروی عضو مربوط در نتیجه تبلیغ عالمت تجاری  گاهی ای  بخش مربوط از جامعه، از جمله آ

مزبور به دسـت آمده اسـت را در نظر خواهند گرفت.
یـس)1967( بـا تغییـرات الزم، در مـورد کاالهـا یـا خدماتـی کـه مشـابه کاالهـا  3. مـاده6 مکـرر کنوانسـیون پار
کـه عالمـت تجـاری در خصـوص آن هـا بـه ثبـت رسـیده قابـل اعمـال خواهـد بـود،  یـا خدماتـی نیسـتند 
مشـروط  بر اینکـه اسـتفاده از ایـن عالمـت تجـاری در رابطـه با آن کاالهـا یا خدمات نشـان دهنده پیوندی 
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میـان کاالهـا و خدمـات مزبـور و مالک عالمت تجاری ثبت شـده باشـد و منافـع مالک عالمت تجاری 
یان بیند.   بر اثر چنین اسـتفاده ای ز

ً
ثبت شـده احتماال

ماده 17
استثنائات

اعضـا می تواننـد اسـتثنائات محـدودی، ماننـد اسـتفاده درسـت از واژه هـای توصیفـی، را در مـورد حقـوق 
اینکـه در اسـتثنائات مزبـور منافـع مشـروع مالـک  گردنـد، مشـروط  بر  اعطایـی یـک عالمـت تجـاری قایـل 

گرفته شـود. عالمت تجاری و اشـخاص ثالث در نظر 

ماده 18
مدت حمایت

ثبـت اولیـه و هـر تجدیـد ثبـت عالمـت تجـاری حداقـل بـرای مـدت هفـت سـال خواهـد بود. ثبـت عالمت 
تجـاری را می تـوان به طور نامحدود تجدید کرد.

ماده 19
شرط استفاده

گر اسـتفاده ]از عالمت تجاری[ برای اسـتمرار ثبت الزم باشـد این ثبت ممکن اسـت تنها پس از اینکه  1. ا
گـردد، مگـر اینکـه مالـک عالمـت تجـاری  حداقـل سـه سـال مسـتمر از ایـن عالمـت اسـتفاده نشـد، لغـو 
دالیـل معتبـری دال بـر وجـود موانـع بـر سـر راه چنین اسـتفاده ای ارائـه نمایـد. اوضاع و احوالـی مانند ایجاد 
موانـع وارداتـی یـا دیگـر الزامات دولتی برای کاالها یا  خدمات تحت پوشـش عالمت تجاری که مسـتقل 
گـردد، به عنـوان دالیـل  از اراده مالـک عالمـت تجـاری بـه وجـود آیـد و مانـع اسـتفاده از عالمـت تجـاری 

گرفت. معتبر این عدم اسـتفاده مورد تأیید قرار خواهد 
چنیـن  کنـد،  اسـتفاده  آن  از  دیگـری  شـخص  تجـاری،  عالمـت  مالـک  تحت نظـارت  هنگامی کـه   .2

اسـتفاده ای به عنوان اسـتفاده از عالمت تجاری به منظور اسـتمرار در ثبت تلقی خواهد شـد. 

ماده 20
سایر شرایط

کنـار  یـان تجـارت، بـه علـت وجـود شـرایط خاصـی ماننـد اسـتفاده در  اسـتفاده از عالمـت تجـاری در جر
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عالمـت تجـاری دیگـر، اسـتفاده بـه شـکل خـاص یـا اسـتفاده بـه طریقـی نامناسـب بـرای تشـخیص کاالهـا 
کاالهـا یـا خدمـات فعالیت هـای دیگـر، به گونـه ای غیرموجـه بـا مشـکل مواجـه  یـا خدمـات یـک فعالیـت  از 
کـه اسـتفاده از عالمـت تجاری مشـخص کنندۀ  نخواهـد شـد. ایـن امـر مانـع از اجـرای شـرطی نخواهـد شـد 
فعالیـت  تولیدکننـدۀ کاالهـا یاخدمـات را همـراه، ولی بدون مرتبط سـاختن آن عالمت، با عالمت تجاری 

یـژه مورد بحث آن فعالیت، مقرر می دارد. متمایـز کننـدۀ کاالهـا یا خدمات و

ماده 21
گذاری اعطای پروانه و وا

گـذاری عالئـم تجـاری تعییـن کننـد. بدیهـی اسـت کـه  اعضـا می تواننـد شـرایطی را بـرای اعطـای پروانـه و وا
اعطـای پروانـه اجبـاری بـرای عالئـم تجـاری مجـاز نخواهـد بـود و مالـک عالمـت تجـاری ثبت شـده حـق 
خواهـد داشـت عالمـت تجـاری را بـا یـا بـدون انتقـال کسـب و کاری کـه ایـن عالمـت تجـاری بـه آن مربـوط 

کند.  می شود، واگذار 
بخش 3

نشانه های جغرافیایی

ماده 22
حمایت از نشانه های جغرافیایی

که مشـخص می سـازند مبدأ  1. از لحاظ موافقت نامه حاضر، نشـانه های جغرافیایی، نشـانه هایی هسـتند 
کاال واقـع در قلمـروی یـک عضـو یـا منطقـه یـا ناحیـه ای در قلمـروی مزبـور اسـت،  مشـروط  بر اینکـه  یـک 

کیفیت معین، شـهرت یا دیگر مشـخصات کاال اساسـًا قبل انتسـاب به مبدأ جغرافیایی آن باشـد.
کرد  2. در خصوص نشـانه های جغرافیایی،  اعضا وسـایلی حقوقی برای طرف های ذی نفع فراهم خواهند 

رند: یر[ جلوگیری به عمل آو تـا از اقدامـات ]ز
کاالهای  کند یا نشان دهد مبدأ  لت  که دال کاال  )الف( استفاده از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک 
کـه عمـوم را در مـورد مبـدأ  مـورد بحـث منطقـه جغرافیایـی دیگـری غیـر از مبـدأ واقعـی بـوده، به گونـه ای 

گمراه سـازد. کاال  جغرافیایی این 
یـس )1967(  پار کنوانسـیون  10 مکـرر  مـاده  به معنـای  رقابـت غیر منصفانـه  کـه  اسـتفاده ای  )ب( هرگونـه 

محسوب شود.
3. چنانچـه قوانیـن یـک عضـو اجـازه دهـد یـا طـرف ذی نفـع درخواسـت کنـد، ایـن عضـو برحسـب مـورد، از 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        552

کـه مبـدأ آن هـا  کـه شـامل یـا در بـر گیرنـده نشـانه جغرافیایـی بـرای کاالهایـی بـوده  ثبـت عالمـت تجـاری 
کرد یا چنین ثبتی را ابطال خواهد نمود، مشروط  بر اینکه  قلمروی تعیین شده نباشد، خودداری خواهد 
اسـتفاده از نشـانه  مزبـور در عالمـت تجـاری چنیـن کاالهایـی در قلمـروی آن عضـو دارای چنان ماهیتی 

باشـد که عموم را در مورد مبدأ واقعی گمراه سـازد.
که به رغم  4. حمایت در چارچوب بند های 1، 2 و 3 قابل اعمال علیه آن نشانه جغرافیایی هم خواهد بود 
انطبـاق لفظـی یـا ظاهـری بـا قلمـرو، منطقـه یـا محلی که مبدأ کاالسـت، به عموم بـه دروغ اعالم کند که 

کاال قلمروی دیگری اسـت.  مبدأ آن 

ماده 23
حمایت اضافی در مورد نشانه های جغرافیایی شراب و عرق

بـرد یک نشـانه  جغرافیایی  1. هـر عضـو بـرای طرف هـای ذی نفـع وسـایلی حقوقـی فراهـم خواهـد کـرد تا از کار
کـه مبـدأ آن محـل تعیین شـده در نشـانه جغرافیایـی مـورد بحـث  مشـخص کنندۀ شـراب، بـرای شـرابی 
نبوده یا یک نشـانه جغرافیایی مشـخص کنندۀ عرق برای عرقی که مبدأ آن، محل تعیین شـده در نشـانه 
گـر مبـدأ واقعـی کاال مشخص شـده باشـد  رنـد، حتـی ا جغرافیایـی مورد نظـر نباشـد، جلوگیـری به عمـل آو
یـا نشـانه جغرافیایـی به صـورت ترجمـه بـه کار رود یـا با کلماتی چون »قسـم«، » نوع«، »جور«، »شـبیه«، یا 

مانند آن ها همراه باشـد.14.
کـه شـامل یـا در برگیرنـده نشـانه جغرافیایـی مشـخص کنندۀ  2. از ثبـت یـک عالمـت تجـاری بـرای شـراب 
برگیرنده نشـانه جغرافیایی مشـخص کنندۀ عرق باشـد، در خصوص  شـراب یا برای عرق که شـامل یا در
شـراب یـا عرقـی کـه فاقـد چنیـن مبدأیـی اسـت برحسـب مورد خـودداری، یـا چنیـن ثبتی ابطـال خواهد 
شـد، مشـروط  بر اینکـه قوانیـن یـک عضـو اقدامـات مزبـور را مجـاز دانسـته یا طـرف ذی نفع انجـام آن ها را 

درخواست نموده باشد.
3. در خصـوص نشـانه های جغرافیایـی همنـام در مـورد شـراب،  بـرای هـر نشـانه حمایت هایـی بـا رعایـت 
مقـررات بنـد 4 مـاده 22 فـوق به عمـل خواهـد آمـد. هـر عضـو بـرای متمایـز سـاختن نشـانه های همنـام 
مـورد بحـث از یکدیگـر، بـا در نظـر گرفتـن لـزوم تضمیـن رفتـار عادالنـه در مـورد تولید کننـدگان ذی ربـط و 

کرد. گمراه شـدن مصرف کنندگان، شـرایط عملی را تعیین خواهد  جلوگیری از 
4. بـه منظـور تسـهیل حمایـت از نشـانه های جغرافیایـی در مـورد شـراب، در »شـورای جنبه هـای تجـاری 
کراتی در خصوص ایجاد نظامی چند جانبه برای اطالع و ثبت نشانه های  حقوق مالکیت فکری« مذا

گرفت.  جغرافیایی شایسـته حمایت، در قلمرو اعضای شـرکت کننده در نظام مزبور صورت خواهد 

4. علی رغم جمله نخست ماده 42، اعضا می توانند در خصوص اجرای این تعهدات به جای ]وسایل حقوقی[ اقدامات اداری را 
مقرر دارند.
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ماده 24
کرات بین المللی: استثنائات مذا

1. اعضا موافقت می کنند که به منظور افزایش حمایت از یکایک نشانه های جغرافیایی موضوع ماده 23، 
کرات  یـر، از انجام مذا کراتـی را آغـاز کننـد. یـک عضـو نمی توانـد به اسـتناد مقـررات بندهای 4 تا 8 ز مذا
کـرات، اعضـا بـرای  رزد. در چارچـوب ایـن مذا یـا انعقـاد موافقت نامه هـای دو یـا  چند جانبـه خـودداری و
بررسـی اجرای مسـتمر این مقررات در مورد هریک از نشـانه های جغرافیایی که اسـتفاده از آن ها موضوع 

کراتی می باشـد، آماده خواهند بود. چنین مذا
2. » شـورای جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیـت فکـری« اجـرای مقـررات ایـن بخـش را تحـت بررسـی قـرار 
خواهد داد؛ نخستین بررسی ظرف دو سال پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت 
انجـام خواهـد گرفـت. می تـوان نظـر شـورا را نسـبت بـه هـر موضـوع مؤثـر بر رعایـت تعهدات مذکـور در این 
کـه چنانچـه امـکان یافتـن راه حلـی رضایت بخـش بـرای آن از طریـق مشـورت های  کـرد  مقـررات جلـب 
دو جانبه یا جمعی میان اعضای ذی ربط وجود نداشـته باشـد، درصورت درخواسـت یک عضو، شـورا 
درباره این موضوع با آن عضو یا اعضا مشورت کند. شورا اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است 

گیرد. برای تسـهیل اجرا و پیشـبرد اهداف این بخش درباره آن ها توافق صورت 
3. در اجـرای ایـن بخـش یـک عضـو از حمایت خود از آن دسـته نشـانه های جغرافیایـی که قبل از الزم االجرا 

یش وجود داشـتند، نخواهد کاسـت. شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت در قلمرو
کـه از اسـتفاده مسـتمر و هماننـد از یـک عالمـت  4. هیچ چیـز در ایـن بخـش، یـک عضـو را ملـزم نمی سـازد 
جغرافیایی خاص عضو دیگر که مشخص کنندۀ شراب، در رابطه با کاالها یا خدمات هریک از اتباع یا 
یش می باشـد و این اتباع یا اشـخاص از نشـانه جغرافیایی مزبور در مورد کاالها  اشـخاص مقیم در قلمرو
یل 1994 یا )ب(  ر یا خدمات مشـابه یا مرتبط در قلمروی این عضو)الف( حداقل 10 سـال قبل از 15 آو

کرده اند، جلوگیری نماید. یخ با حسـن نیت و به طور مسـتمر اسـتفاده  قبل از این تار
5. چنانچـه عالمـت تجـاری، بـا حسـن نیت بـه کار رفتـه یـا ثبت شده باشـد یـا در مـواردی که با اسـتفاده توأم 
یـخ اجـرای ایـن مقـررات در  بـا حسـن نیت، حقوقـی نسـبت بـه یـک عالمـت تجـاری )الـف( قبـل از تار
قلمـروی آن عضـو به نحـو مقـرر در قسـمت 6 یـا )ب( قبـل از حمایـت از نشـانه جغرافیایی در کشـور مبدأ 
آن تحصیل شده باشد، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه ای به شایستگی یا اعتبار ثبت 
یک عالمت تجاری یا حق استفاده از یک عالمت تجاری بر این پایه که این عالمت تجاری عین یک 

نشـانه جغرافیایی اسـت یا به آن تشـابه دارد وارد نخواهد ساخت.
کـه مقـررات خـود در مـورد یـک نشـانه جغرافیایـی  6. هیچ چیـز در ایـن بخـش یـک عضـو را ملـزم نمی سـازد 
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هـر عضـو دیگـر را نسـبت بـه کاالهـا یـا خدماتـی که نشـانه مربـوط در مورد آن هـا همان واژه مرسـوم در زبان 
عامیانـه بـرای اسـم عـام چنیـن کاالهـا یـا خدماتـی در قلمـروی آن عضـو اسـت، اعمـال کند.هیچ چیز در 
ایـن بخـش یـک عضـو را ملـزم نمی سـازد کـه مقـررات خـود را در مـورد نشـانه جغرافیایـی هر عضـو دیگر در 
که برای آن ها نشـانه مربوط همان اسـم معمول برای انواع انگور موجود  خصوص محصوالت مو]انگور[ 
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت اعمال کند. در قلمروی آن عضو اسـت، از تار
کـه هـر درخواسـتی در چارچـوب ایـن بخـش در ارتبـاط بـا اسـتفاده از یـک  7. هـر عضـو می توانـد مقـرر دارد 
عالمت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سـال پس از اینکه اسـتفاده سـوء از عالمت مورد حمایت در 
یـخ ثبت این عالمت تجـاری در قلمروی آن عضو  قلمـروی آن عضـو بـر همـگان معلـوم شـد یا پس از تار
یخی باشـد که اسـتفاده سـوء از این عالمت در  یخ زودتر از تار گر این تار تسـلیم گردد، مشـروط  بر اینکه، ا
یخ منتشـر شـده و نشـانه  قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شـده اسـت، عالمت تجاری مزبور تا آن تار

جغرافیایی با سـوء  نیت مورد اسـتفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسـیده باشـد.
8. مقـررات ایـن بخـش بـه حـق هیـچ شـخصی در جریان تجارت برای اسـتفاده از نام خود یا نام سـلفش در 
که این نام به طریقی مورد اسـتفاده  تجارت به هیچ وجه خدشـه وارد نخواهد سـاخت، مگر در مواردی 

قرار گیرد که سـبب گمراهی عموم شـود.
9. طبـق موافقت نامـه حاضـر تعهـدی وجود ندارد که از آن دسـته از نشـانه های جغرافیایـی حمایت به عمل 
آیـد کـه در کشـور مبـدأ خـود حمایـت نمی  شـوند یـا بـه حمایـت از آن ها پایان داده شـده اسـت و یـا در این 

کشور منسوخ شده اند.

بخش 4 
طرح های صنعتی

ماده 25
شرایط حمایت

که مسـتقاًل تهیه شـده و جنبه تازه یا اصیل دارند،  1. اعضا برای حمایت از آن دسـته از طرح های صنعتی 
گر طرح هایی با طرح های شناخته شـده  ترتیباتـی مقـرر خواهنـد داشـت. اعضـا می توانند مقـرر دارند که ا
به عنـوان  باشـند،  نداشـته  چشـمگیری  تفـاوت  شناخته شـده  طراحـی  یژگی هـای  و از  مجموعـه ای  یـا 
طرح های تازه یا اصیل تلقی نشـوند. اعضا می توانند مقرر دارند که این حمایت شـامل طرح هایی نشـود 

کارکردی قرار دارند. که اساسـًا تحت تأثیر مالحظات فنی یا 
2. هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمین حمایت از طرح های منسوجات، خصوصًا در مورد هزینه، 
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بررسی یا انتشار، لطمه  نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد نیاورد. اعضا مخیر خواهند 
بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی یا قانون مربوط به حق نسخه برداری به این تعهد عمل کنند.

ماده 26
حمایت

1. مالـک یـک طـرح صنعتـی مـورد حمایـت از ایـن حـق برخـوردار خواهـد بـود کـه چنانچـه اشـخاصی ثالث 
رود اقـالم در برگیرنـده یـا متضمـن طرحـی  موافقـت او را کسـب نکننـد مانـع آن هـا از سـاخت، فـروش یـا و
کپـی طـرح مـورد حمایـت می باشـد، مشـروط  بر اینکـه ایـن اعمـال بـرای  یـادی  کپـی یـا تـا حـد ز کـه  گـردد 

گرفته باشـند. مقاصد تجاری صورت 
2. اعضـا می تواننـد اسـتثنائات محـدودی را در مـورد حمایـت از طرح هـای صنعتـی قایـل شـوند، مشـروط  بر 
اینکـه اسـتثنائات مزبـور مغایرتـی غیرمعقـول بـا اسـتفاده معمولـی از طرح هـای صنعتـی مـورد حمایـت 
نداشـته باشـد و بـه منافـع مشـروع مالـک طـرح مـورد حمایت، بـا توجه به منافع مشـروع اشـخاص ثالث، 

رد. لطمـه ای غیرمعقول وارد نیاو
3. مدت حمایت حداقل 10 سـال خواهد بود.

بخش 5
 حق ثبت اختراع

ماده 27
موضوع قابل ثبت

یـر، حـق ثبـت برای هرگونـه اختراعی، اعم از محصـوالت یا فرایندها،  1. بـا رعایـت مقـررات بندهـای 2 و 3 ز
گامـی ابداعـی  ری وجـود دارد، مشـروط  بر اینکـه ایـن اختراعـات تـازه و متضمـن  در تمـام رشـته های فنـاو
1. بـا رعایـت بنـد 4 ماده 65، بند 8 ماده 70 و بند 3 این ماده، ثبت 

بـرد صنعتـی باشـند5 بـوده و دارای کار
ری و اینکـه محصـوالت  و برخـورداری از حـق ثبـت بـدون تبعیـض از لحـاظ محـل اختـراع، رشـته فنـاو

وارد شـده اند یا در محل تولید شـده اند، وجود خواهد داشت.
2. اعضـا می تواننـد از اختراعـات قابل ثبـت، اختراعاتـی را مسـتثنی سـازند کـه ممانعت از اسـتفاده تجاری 

5. از لحاظ این ماده، یک طرف می تواند عبارت »گام ابداعی« و »دارای کاربرد صنعتی« را به ترتیب مترادف با » غیربدیهی« و »مفید« 
کند.  تلقی 
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از آن هـا در قلمروی شـان بـرای حفـظ نظـم عمومـی یا اخالق،  از جمله حفظ حیات یا بهداشـت انسـان، 
رت دارد، مشـروط  بر اینکه چنین  یسـت ضـرو حیـوان یـا گیـاه یـا بـرای اجتنـاب از لطمه جدی به محیط ز

اسـتثنائی صرفًا به خاطر این نباشـد که قانون شـان چنین اسـتفاده ای را منع کرده اسـت.
یر را قایل شـوند: 3. اعضا همچنین می توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات اسـتثنائات ز

)الف( روش های تشـخیص، درمان و جراحی برای مداوای انسـان یا حیوان؛
یـک بـرای تولیـد گیاهان یا  )ب( گیاهـان و حیوانـات غیـر از میکـرو ارگانیسـم ها، و فرایند هـای اساسـًا بیولوژ
یـک، البتـه اعضـا بـرای حمایـت از گونه های  بیولوژ یـک و میکرو حیوانـات غیـر از فرایندهـای غیربیولوژ
گیاهـی از طریـق ثبـت اختـراع یـا بـه وسـیله یـک نظـم اختصاصـی مؤثـر یـا ترکیبـی از آن هـا ترتیباتـی مقـرر 
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی  خواهنـد داشـت. مفـاد ایـن شـق چهار سـال پـس از تار

گرفت. تجارت، مورد بررسـی مجدد قرار خواهد 

ماده 28
حقوق اعطایی

یر را اعطا خواهد کرد: 1. ثبـت اختـراع بـه مالـک آن حقوق انحصاری ز
)الـف( در مـواردی کـه موضـوع ثبـت یـک محصـول اسـت، چنانچه اشـخاص ثالـث بدون موافقـت مالک 
کـردن16 ایـن محصـول بـرای مقاصـد  اقـدام بـه سـاخت، اسـتفاده، عرضـه بـرای فـروش، فـروش یـا وارد 

رد. کرده باشـند، از اقدامات آن ها جلوگیری به عمل آو یادشـده 
)ب( در مـواردی کـه موضـوع ثبـت یـک فرایند اسـت، چنانچه اشـخاص ثالث بدون موافقـت مالک اقدام 
کـرده باشـند، از ایـن اقـدام و همین طـور از اسـتفاده، عرضـه بـرای فـروش، فـروش  بـه اسـتفاده از فراینـد 
کـه مسـتقیمًا از ایـن فراینـد بـرای مقاصـد یاد شـده به دسـت می آیـد،  یـا واردکـردن دسـت کم محصولـی 

رد. جلوگیری به عمل آو
گـذاری یـا انتقـال اختـراع ثبت شـده از طریـق ارث و  2. مالـکان اختراعـات ثبت شـده همچنیـن از حـق وا

انعقـاد قراردادهای اعطـای پروانه )مجوز( برخوردار خواهند بود. 

ماده 29
شرایط در مورد متقاضیان ثبت اختراع

کردن اختراع  که پیاده  که متقاضی ثبت، اختراع را به گونه ای افشـا سـازد  کرد  1. اعضا درخواسـت خواهند 

کاال،  یع  6. این حق همانند سایر حقوق اعطایی در چارچوب موافقت نامه حاضر در خصوص استفاده، فروش، ورود و سایر موارد توز
مشمول مقررات ماده6 می باشد. 
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کامـل باشـد. اعضـا همچنیـن می تواننـد از متقاضـی  کافـی روشـن و  بـرای یـک اسـتادکار ماهـر به قـدر 
یخ تشـکیل  بخواهنـد کـه بهتریـن طریـق پیـاده کـردن اختـراع را در حـدی توضیـح دهـد که مختـرع در تار

گاهی یافته اسـت. که مقدم اسـت از آن آ یخ اظهارنامه ای  پرونده یا در صورت ادعای تقدم، در تار
2. اعضـا می تواننـد از متقاضـی ثبـت بخواهنـد اطالعاتـی را در خصـوص اظهارنامه هـای خارجـی خـود و 

یافتـی از خارج ارائه نماید. حقـوق در

ماده 30
استثنائات حقوق اعطایی

اعضـا می تواننـد اسـتثنائات محـدودی را در مـورد حقـوق انحصـاری ناشـی از ثبـت اختـراع قایـل شـوند، 
مشروط  بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیرمعقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد 
و به منافع مشـروع مالک اختراع ثبت شـده، با توجه به منافع مشـروع اشـخاص ثالث، لطمه ای غیرمعقول 

رد. وارد نیاو
ماده 31

کسب اجازه از دارنده حق استفاده های دیگر بدون 
1، از جمله اسـتفاده دولت یا اشـخاص ثالث مجاز 

که قانون یک عضو اجازه اسـتفاده های دیگر7 در مواردی 
یر رعایت خواهند شد:  کسب اجازه دارنده حق می دهد، مقررات ز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون 

)الف( اجازه چنین اسـتفاده ای برحسـب اسـتحقاق هر مورد بررسـی خواهد شد؛
کـه اسـتفاده کننده مورد نظـر، قبـل از ایـن اسـتفاده،  )ب( ایـن اسـتفاده تنهـا در مـواردی اجـازه داده می شـود 
رده  تالش هایـی را بـرای کسـب اجـازه از دارنـده حـق طبـق شـرایط و ترتیبـات معقـول تجـاری به عمـل آو
و ایـن تالش هـا ظـرف مدتـی معقـول بـه ثمـر نرسـیده باشـد. در مـواردی کـه اضطـرار ملـی یا سـایر شـرایط 
یـت فوق العـاده وجـود دارد یـا در مورد اسـتفاده عمومـی غیرتجاری، یک عضـو می تواند از الزام  حایـز فور
یادشـده چشم پوشـی نمایـد. بـا وجـود ایـن در وضعیت هـای تـوأم بـا اضطـرار ملـی یـا سـایر شـرایط حایـز 
که عماًل امکان پذیر باشـد، از این موضوع مطلع خواهد  یت فوق العاده، دارندۀ حق در اسـرع وقت  فور
شـد. در مـورد اسـتفاده عمومـی غیرتجـاری، چنانچـه دولت یا طرف قرارداد بدون تالش برای به دسـت 
ردن اختـراع ثبت شـده بداننـد یـا دالیـل قابـل ارائه داشـته باشـند که بداننـد اختراع ثبت شـده معتبری  آو
مورد اسـتفاده دولت اسـت یا خواهد بود یا برای آن مورد اسـتفاده قرار می گیرد یا خواهد گرفت، مراتب 

را فورًا به اطالع دارنده حق خواهند رسـاند؛

7. » استفاده های دیگر« به استفاده هایی غیر از موارد مجاز طبق ماده 30 مربوط می شود. 
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که برای آن اجازه داده شـده اسـت و  )ج( دامنه و مدت چنین اسـتفاده ای محدود به منظوری خواهد بود 
ری نیمه هادی ها فقط برای اسـتفاده عمومی غیرتجاری یا برای جبران عملی خواهد بود  در مورد فناو

که پس از طی روندهای قضایی یا اداری ضدرقابتی تشـخیص داده شـده اسـت؛
)د( چنین اسـتفاده ای غیرانحصاری خواهد بود؛

کـه از ایـن  گـذاری اسـت، مگـر همـراه بـا آن بخـش از بنـگاه یـا سـرقفلی  )هــ( چنیـن اسـتفاده ای غیرقابـل وا
اسـتفاده بهره مند می شود؛

عضـو  داخلـی  بـازار  تـدارک  بـرای  کـه  شـد  خواهـد  داده  اجـازه  مـواردی  در  غالبـًا  اسـتفاده ای  چنیـن  )و( 
اجازه دهندۀ این اسـتفاده باشد؛

کسـب  کـه ایـن اجـازه را  کافـی از منافـع مشـروع اشـخاصی  )ز( اجـازه چنیـن اسـتفاده ای ضمـن حمایـت 
کرده اند، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده ای شده است 
و عـدم احتمـال بازگشـت ایـن اوضاع و احـوال، لغـو خواهـد شـد. مقـام ذی صـالح، به مجرد درخواسـت 

که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسـی نماید؛ این مورد، اختیار خواهد داشـت 
)ح( بـا در نظـر گرفتـن ارزش اقتصـادی اجـازه، بـه دارنـده حـق، پرداخـت کافی برحسـب اوضـاع و احوال هر 

مـورد صورت خواهد گرفت؛
)ط( اعتبـار قانونـی هـر تصمیـم مربـوط بـه اجـازه چنیـن اسـتفاده ای می توانـد در قلمـروی آن عضـو مـورد 

گیرد؛ تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مسـتقل دیگری توسـط یک مقام عالی تر متمایز قرار 
)ی( هر تصمیم مربوط به پرداخت پیش بینی شده در خصوص چنین استفاده ای می تواند در قلمروی آن 

گیرد؛ عضو مورد تجدید نظر قضایی یا تجدیدنظر مسـتقل دیگری توسـط یک مقام عالی تر متمایز قرار 
یـا اداری  از طـی روند هـای قضایـی  کـه پـس  بـرای جبـران عملـی  کـه چنیـن اسـتفاده ای  )ک( در مـواردی 
ضد رقابتی تشـخیص داده شـد، اجازه داده شـود، اعضا الزامی به اجرای شـرایط مقرر در شق های )ب( 
و )و( نخواهنـد داشـت، لـزوم تصحیـح اعمـال ضدرقابتـی را می تـوان در تعییـن مبلـغ قابل پرداخـت در 
گر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه  ای احتمال بازگشت داشته  چنین مواردی در نظر گرفت. ا
رند؛ که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آو باشد، مقامات ذی صالح از این اختیار برخوردار خواهند بود 

گـر چنیـن اسـتفاده ای بـرای بهره بـرداری از اختـراع ثبت شـده ای )اختـراع ثبت شـده دوم( اجـازه داده  )ل( ا
شـود کـه نتـوان از آن بـدون تخطـی از اختـراع ثبت شـده دیگـر )اختـراع ثبت شـده اول( بهره بـرداری کـرد، 

یر اعمال خواهد شـد: شـرایط اضافی ز
)1( اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی 

نسـبت به اختراع اظهار شـده در ثبت اول باشد؛
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)2( مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه 
متقابلی را بر پایه شـرایطی معقول داشـته باشـد؛

که در مورد اختراع ثبت شـده اول اجازه داده شـده نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شـده  )3( اسـتفاده ای 
دوم، قابل انتقال باشـد. 

*
ماده 31 مکرر1

کـه بـه  1. تعهـدات عضـو صادرکننـده طبـق بنـد )و( مـاده 31 در مـورد اعطـای مجـوز اجبـاری تـا حـدودی 
یی و صادرات آن به عضو )اعضای( واردکنندۀ واجد شرایط  منظور تولید محصول )محصوالت( دارو

رت دارد مجری نخواهد بود. طبـق بنـد 2 ضمیمـه ایـن موافقت نامه ضرو
2. در صورتی کـه یـک مجـوز اجبـاری طبـق نظـام مذکور در این ماده و ضمیمه موافقت نامه توسـط یک عضو 
صادرکننده اعطا گردد، پرداخت کافی طبق بند)ح( ماده 31 با مالحظه ارزش اقتصادی آن برای عضو 
وارد کننـده جهـت اسـتفاده ای کـه در ]قلمـروی[ عضو صادرکننده اجازه داده شـده اسـت، در ]قلمروی[ 
کـه مجـوز اجبـاری در عضـو واردکننـده واجـد شـرایط  گرفـت. وقتـی  عضـو صادرکننـده صـورت خواهـد 
تی که  بـرای همـان محصـوالت اعطا شـده باشـد، تعهـد آن عضو طبق بنـد)ح( ماده 31 در مـورد محصوال

گرفته باشد، اجرا نمی گردد.  پرداخت طبق جمله اول این بند در ]قلمروی[ عضو صادرکننده صورت 
3. به منظور اسـتفاده از صرفه های مقیاس با هدف تقویت قدرت خرید و تسـهیل تولید داخلی محصوالت 
یی: در صورتی که یک کشور در حال توسعه یا یک کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی عضو سازمان  دارو
جهانی تجارت، طرف یک موافقت نامه تجاری منطقه ای مطابق با مضمون ماده 24 گات 1994 و تصمیم 
کشـورهای  کامل تـر  28 نوامبـر 1979 در خصـوص رفتـار متفـاوت و مطلوب تـر، رفتـار متقابـل و مشـارکت 
کـه حداقـل نیمـی از اعضـای فعلـی آن موافقت نامـه در حال حاضـر جـزو  در حال توسـعه )L/4903 (باشـد 
فهرسـت کشـورهای با کمترین درجه توسـعه یافتگی سـازمان ملل متحد باشـند، تعهد آن عضو تحت بند 
یی تولید شـده یا وارد شـده در کشـور مذکور به موجب یک  )و( ماده 31 تا حد الزم برای اینکه محصول دارو
مجوز اجباری بتواند به بازارهای سایر کشورهای در حال توسعه یا کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی 
طرف آن موافقت نامه تجاری منطقه ای و دارای همان مشکل بهداشتی صادر گردد، اعمال نخواهد شد. 

بدیهی است که این مسئله به ماهیت سرزمینی حقوق مربوط به اختراع مورد بحث لطمه نخواهد زد. 

متن  به   2005 دسامبر  عمومی  شورای  نشست  در  فکری  مالکیت  حقوق  تجاری  جنبه های  موافقت نامه  اصالح  موجب  به   [   *
گردید. )یادداشت ویراستار([ موافقت نامه افزوده 
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4. اعضـا بـا هیـچ یـک از اقدامـات متخـذه مطابـق با مقـررات این مـاده و ضمیمه موافقت نامـه حاضر طبق 
گات 1994 به مخالفت بر نخواهند خاسـت. شـق های »ب« و »ح« بند 1 ماده 23 

5. ایـن مـاده و ضمیمـه موافقت نامـه حاضـر بـه حقـوق، تعهـدات و انعطاف هایی که اعضا طبق مقـررات این 
موافقت نامه غیر از بندهای »و« و »ح« ماده 31 دارند از جمله مواردی که در اعالمیه مربوط به موافقت نامه 
کید  جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیت فکـری و بهداشـت عمومـی )DEC/)01(WT/MIN/2( مورد تأ
مجـدد قـرار گرفتـه اسـت، و تفسـیر آن هـا لطمه ای نخواهـد زد. این مواد همچنین بـه میزانی که محصوالت 

یی تولید شده طبق مجوز اجباری می تواند طبق بند »و« ماده 31 صادر گردد لطمه ای نخواهد زد. دارو

ماده 32
ابطال / لغو

در مـورد هـر تصمیـم در خصـوص ابطـال ثبت یا لغو آن فرصت تجدیدنظر قضایی وجود خواهد داشـت.

ماده 33
مدت حمایت

یخ تشـکیل پرونده پایان نخواهد یافت.18 مدت حمایت قبل از انقضای بیسـت سـال از تار

ماده 34
ثبت های مربوط به فرایند:  وظیفه اثبات 

1. از لحـاظ رسـیدگی های حقوقـی در مـورد نقـض حقـوق مالـک مذکـور در شـق)ب( از بنـد 1 مـاده 28، 
ردن یـک محصـول باشـد، مقامـات قضایـی از ایـن  چنانچـه موضـوع ثبـت فراینـدی بـرای به دسـت آو
ردن  کـه ثابـت نمایـد فراینـد به دسـت آو کـه بـه مدعی علیـه دسـتور دهنـد  اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود 
یـر مقـرر  محصـول هماننـد، بـا فراینـد ثبت شـده تفـاوت دارد. بنابرایـن اعضـا حداقـل در یکـی از شـرایط ز
خواهند داشـت که هرگونه محصول همانندی که بدون کسـب موافقت مالک اختراع ثبت شـده تولید 

شـود، در صورت عدم وجود دلیل خالف، به دسـت آمده از فرایند ثبت شـده تلقی می گردد:
)الف( چنانچه محصول به دسـت آمده از فرایند ثبت شـده، جدید باشـد؛

گذاری اولیه   یخ تشکیل پرونده در نظام وا گذاری اولیه می توانند مقرر دارند مدت حمایت از تار 8. بدیهی است اعضای فاقد نظام وا
گردد.  محاسبه 
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کاالی هماننـد از فراینـد مزبـور سـاخته شـده و مالـک  کـه  )ب( چنانچـه احتمـال قـوی وجـود داشـته باشـد 
اختراع ثبت شـده نتوانسـته اسـت با تالشـی معقول،  فرایندی را که واقعًا مورد استفاده قرار گرفته است 

تشخیص دهد.
2. هر عضو مخیر خواهد بود مقرر دارد که وظیفه اثبات مذکور در بند 1 تنها در صورتی برعهده نقض کنندۀ، 
که شرایط اشاره شده در شق  )الف( یا شرایط اشاره شده در شق)ب( تحقق یابند. ادعایی خواهد بود 
3. در اقامـه دالیـل مخالـف، منافـع مشـروع مدعی علیه هـا در مـورد حمایـت از اسـرار تولیـد و بازرگانـی آن هـا 

]مدعی علیه هـا[، مـورد توجه قرار خواهد گرفت.

بخش  6
طرح های ساخت مدارهای یکپارچه 

ماده 35
)IPIC( راجع به معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه

کـه از طرح هـای سـاخت مدارهـای یکپارچـه )کـه در ایـن موافقت نامـه به عنـوان  اعضـا موافقـت می کننـد 
»طرح های ساخت« خوانده می شوند(، طبق مواد 2 تا 7 )غیراز بند 4 ماده 6(، 12 و بند 3 ماده 16 معاهده 

یر را رعایت نمایند. رند و به عالوه مقررات ز مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه حمایت به عمل آو

ماده 36
حوزه شمول حمایت 

یـر را در صورتی کـه بـدون کسـب اجـازه از دارنـده حق19  بـا رعایـت مقـررات بنـد 1 مـاده 37، اعضـا اقدامـات ز
و بـرای مقاصـد تجـاری انجـام گرفتـه باشـد، غیرقانونـی تلقـی خواهنـد کـرد: وارد کـردن، فـروش یـا به گونـه ای 
کـه در آن از یـک طـرح سـاخت مـورد حمایـت اسـتفاده  یـع یـک طـرح سـاخت، مـدار یکپارچـه ای  دیگـر توز
شـده اسـت یـا کاالیـی متشـکل از ایـن نـوع مـدار یکپارچـه تنها در آن حد کـه همچنان حاوی طرح سـاخت 

تهیه شـده به طور غیرقانونی باشد.

مورد مدارهای  در  مالکیت فکری  دارد« در معاهده  که حق  به معنای »کسی  این بخش  در  »دارنده حق«  بدیهی است عبارت   .9
یکپارچه خواهد بود. 
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ماده 37
کسب اجازه از دارنده حق نیستند. که مستلزم  اقداماتی 

1. علی رغـم مـاده 36، هیـچ یـک از اعضـا انجـام اقدامـات مذکـور در آن مـاده در خصـوص مـدار یکپارچـه 
متشـکل از یـک طـرح سـاخت تهیه شـده به طـور غیرقانونـی یـا کاالی حـاوی ایـن نـوع مـدار یکپارچـه را در 
که شـخص انجام دهنده یا دسـتور دهندۀ این اقدامات نمی دانسـته یا دلیلی معقول در اختیار  مواردی 
یافت مـدار یکپارچه یا کاالی حـاوی این نوع مـدار یکپارچه، یک  نداشـته اسـت کـه بدانـد بـه هنـگام در
طـرح سـاخت تهیه شـده به طـور غیرقانونـی را مورد اسـتفاده قرار می دهد، غیرقانونـی تلقی نخواهند کرد. 
کافـی را در مـورد تهیـه غیرقانونـی  اعضـا مقـرر خواهنـد داشـت پـس از اینکـه شـخص مزبـور اطالعـات 
رد، این شـخص بتواند هر اقدامی را در خصوص ذخایری از این طرح ها  طرح های سـاخت به دسـت آو
رد، اما مسـئول باشـد که به  یـخ آن هـا را سـفارش داده اسـت به عمل آو کـه دراختیـار دارد یـا قبـل از ایـن تار
کسـب پروانۀ اسـتفاده  کرات آزاد برای  که در صورت مذا دارنده حق مبلغی معادل حق االمتیاز معقولی 

از این طرح سـاخت، پرداخت می شـد، تأدیه نماید.
ر  2. شـرایط مقـرر در شـق های )الف(تـا )ک( مـاده 31، بـا تغییـرات الزم، ناظر بر مـواردی خواهدبود که صدو
پروانـه بـرای طـرح سـاخت غیرداوطلبانـه باشـد یـا اینکـه اسـتفاده از طـرح سـاخت توسـط دولـت یـا بـرای 

گرفته باشـد. دولت بدون اجازه دارندۀ حق صورت 

ماده 38
مدت حمایت

کـه ثبـت را به عنـوان شـرطی بـرای حمایـت، الزم تلقـی می کننـد، مـدت حمایـت  1. در قلمـروی اعضایـی 
یـخ نخسـتین  یـا از تار یـخ تسـلیم اظهار نامـه ثبـت  از طرح هـای سـاخت قبـل از انقضـای 10سـال از تار

بهره بـرداری تجـاری از آن ها در هر کجـای دنیا، خاتمه نخواهد یافت. 
که ثبت را به عنوان شـرطی برای حمایت، الزم تلقی نمی کنند، طرح های سـاخت  2. در قلمروی اعضایی 
کجای دنیا، مورد حمایت  یخ نخستین بهره برداری تجاری از آن ها در هر  حداقل به مدت 10سال از تار

گرفت. قرار خواهد 
3. علی رغـم بند هـای 1 و 2، یـک عضـو می توانـد مقـرر دارد کـه حمایـت به عمـل آمـده 15سـال پـس از ابـداع 

طرح سـاخت، قطع شود.
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بخش 7
حفاظت از اطالعات افشا نشده

ماده 39
کنوانسـیون  1. اعضا ضمن تضمین حمایت مؤثر در مقابل رقابت  غیر منصفانه به نحو مقرر در ماده 10مکرر 
یس)1967(، از اطالعات افشا نشـده برحسـب بند 2 و از اطالعات ارائه شـده به دولت یا مؤسسـات  پار

کرد.  دولتی برحسـب بند 3، حفاظت خواهند 
کـه قانونـًا  از افشـای اطالعاتـی  کـه  بـود  ایـن امـکان برخـوردار خواهنـد  از  2. اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
کسـب موافقـت  تحت کنترل شـان قـرار دارد یـا از دسـتیابی و اسـتفاده دیگـران از ایـن اطالعـات بـدون 
رند، به شـرطی  گونه ای مغایر با اعمال تجاری شـرافتمندانه10، جلوگیری به عمل آو اشـخاص مزبور و به 

که این اطالعات:
)الـف( بـه ایـن معنـا محرمانـه باشـد کـه به عنـوان یـک مجموعه یا بـا ترکیب یا سـرهم کردن دقیـق اجزاء آن، 
گاهی نداشـته   بـا ایـن نـوع از اطالعات سـروکار دارند عمومًا از آن آ

ً
اشـخاص درون محافلـی کـه معمـوال

باشـند یا دسترسـی این اشـخاص به اطالعات مزبور به سـادگی امکان پذیر نباشد؛
)ب( به خاطر محرمانه بودنش دارای ارزش تجاری باشـد؛ و 

کنتـرل اطالعـات مزبـور را در اختیـار دارد، بـرای محرمانـه  کـه قانونـًا  )ج( حسـب اوضاع و احـوال، شـخصی 
رده باشـد. نگاهداشـتن آن اقدامات معقولی را به عمل آو

کـه تهیـه آن هـا  3. هنگامی کـه اعضـا ارائـه اطالعـات افشا نشـده از جملـه اطالعـات مربـوط بـه آزمایـش را 
یی یا  یابی محصـوالت دارو مسـتلزم تـالش قابل توجهـی اسـت، به عنوان شـرطی برای کسـب مجـوز بازار
رزی کـه در آن هـا مـواد شـیمیایی جدیـدی به کار رفته اسـت الزم  محصـوالت شـیمیایی مربـوط بـه کشـاو
کـرد. اعضـا  می داننـد، از چنیـن اطالعاتـی در مقابـل اسـتفاده تجـاری غیر منصفانـه حمایـت خواهنـد 
به عالوه برای جلوگیری از افشای این داده ها از آن ها حمایت خواهند کرد، مگر در مواردی که این افشا 
رت داشـته یـا اقداماتـی بـرای تضمیـن حمایـت از اطالعـات در مقابل  بـرای حمایـت از عامـه مـردم ضـرو

اسـتفاده تجاری غیر منصفانه به عمل آمده باشـد. 

قرارداد،  نقض  چون  اعمالی  به معنای  حداقل  شرافتمندانه«  تجاری  اعمال  با  مغایر  »به گونه ای  عبارت  مقرره  این  لحاظ  از   .10
که  کردن به نقض می باشد و دستیابی به اطالعات افشا نشده توسط اشخاص ثالثی را در بر می گیرد  سوء استفاده از اعتماد و وادار 

که در این دستیابی، اعمال مورد بحث وجود دارد.  می دانسته اند یا بر اثر اهمال فاحش نمی دانسته اند 
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بخش 8
کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های )لیسانس های( قراردادی

ماده 40
که رقابت را  ر پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری  یه ها یا شرایط صدو که برخی از رو 1. اعضا توافق دارند 

ری را مانع شـود. محدود می سـازد ممکن اسـت بر تجارت اثر سـوء  داشـته و انتقال و اشـاعه فناو
یه ها یا شـرایط  که در قوانین خود آن دسـته از رو 2. هیچ چیز در موافقت نامه حاضر مانع اعضا نخواهد شـد 
که در موارد خاص ممکن اسـت سوء اسـتفاده از حقوق مالکیت فکری شـمرده شـده و  ر پروانه را  صدو
گردید، یک عضو  که فوقًا مقرر  کنند. همان طور  اثر سـوء بر رقابت در بازار مربوط داشـته باشـد، تصریح 
می توانـد منطبـق بـا سـایر مقـررات موافقت نامـه حاضـر، اقدامات مقتضـی را با توجه بـه قوانین و مقررات 
یه هایـی کـه بـرای مثـال می تواند شـرایط اسـترداد انحصاری  خـود، بـرای کنتـرل یـا جلوگیـری از چنیـن رو
ر اجبـاری پروانه در قالب یـک مجموعه  حقـوق اعطایـی، شـرایط منع کننـده مخالفـت بـا اعتبـار و صدو

را شـامل شود، اتخاذ کند.
3. هـر عضـو بـه مجـرد درخواسـت، بـا هـر عضو دیگری کـه به دلیلی معتقد اسـت یک مالک حـق مالکیت 
فکـری به عنـوان تبعـه یـا مقیـم در قلمـروی عضـوی که درخواسـت مشـورت خطـاب به آن بـوده، اعمالی 
را بـا نقـض قوانیـن و مقـررات عضـو درخواسـت کننده در خصـوص موضـوع ایـن بخـش انجـام می دهـد 
و آن عضـو مایـل اسـت رعایـت ایـن قوانیـن را بـدون لطمـه بـه هرگونـه اقدامـی بـه موجـب قانـون و بـدون 
کرد.  کند، مشـورت خواهد  کامل هریک از این اعضا برای تصمیم گیری نهایی تأمین  خدشـه به آزادی 
عضـوی کـه درخواسـت خطـاب بـه آن می باشـد، مشـورت بـا عضو درخواسـت کننده را به طـور کامل و با 
نظـر مثبـت بررسـی کـرده و بـه عضـو مزبـور فرصـت کافـی برای مشـورت خواهـد داد و با عرضـه اطالعات 
کـه در اختیـارش  کـه راجـع بـه موضـوع در دسـترس عمـوم قـرار دارد و سـایر اطالعاتـی  غیرمحرمانـه ای 
می باشـد و همین طـور طبـق قوانیـن داخلـی و یـا انجـام توافق هـای مرضی الطرفیـن در خصـوص حفـظ 

کرد.  جنبه محرمانه موضوع توسـط عضو درخواسـت کننده، با آن عضو همکاری خواهد 
یش بـه علت نقض  4. عضـو دیگـر بـه مجـرد درخواسـت عضـوی کـه علیـه اتباع یا اشـخاص مقیـم در قلمرو
بـاره موضـوع این بخـش، در قلمروی این عضو دادخواهی شـده  ادعایـی قوانیـن و مقـررات عضـو دیگـر در

اسـت، طبق شـرایطی همانند شـرایط مقرر در بند 3، فرصت مشـورت اعطا خواهد کرد. 
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قسمت 3 
اجرای حقوق مالکیت فکری 

بخش 1
کلی تعهدات 

ماده 41
یه های اجرایی مقرر در این قسـمت طبق قوانین شـان در دسـترس قرار  کـرد که رو 1. اعضـا تضمیـن خواهنـد 
گیـرد، به گونـه ای کـه اقـدام مؤثر علیـه هرعمل ناقض حقوق مالکیت فکری مشـمول موافقت نامه حاضر 
ممکن گردد: از جمله وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که 
یه ها به گونه ای خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع  مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رو
یه ها پیش بینی گردد. اجتناب به عمل آید و در آن ها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این رو
یه ها به گونه ای  یه هـای مربـوط بـه اجـرای حقـوق مالکیت فکری منصفانه و عادالنه خواهند بود. این رو 2. رو
ری پیچیـده یـا پـر هزینـه نبوده و در آن ها مهلت های غیر معقـول یا معطلی های بی جهت وجود  غیرضـرو

نخواهد داشت. 
کتبی و مستدل خواهد بود. این آرا  3. آرای مربوط به حقوق قانونی طرف ها نسبت به یک موضع ترجیحًا 
بـدون تأخیـر غیـرالزم، حداقـل در اختیـار طرف هـای اختـالف قرار خواهـد گرفت. آرای مربـوط به حقوق 
که در خصوص آن ها به طرف ها  قانونی طرف ها نسبت به یک موضوع تنها بر دالیلی استوار خواهد بود 

فرصت اسـتماع داده شده است.
که از مقام قضایی در مورد آرای اداری نهایی تقاضای  4. به طرف های اختالف فرصت داده خواهد شد 
کننـد و بـا رعایـت مقـررات حقوقـی منـدرج در قوانیـن یـک عضـو راجـع بـه اهمیـت موضـوع  تجدید نظـر 
مطروحـه، از ایـن مقـام حداقـل در مـورد جنبه هـای حقوقـی آرای بـدوی قضایـی در مـورد حقـوق قانونـی 
رند. البتـه در موضوعات کیفری الزامی به دادن  طرف هـا نسـبت بـه موضـوع، چنین تقاضایی به عمل آو

فرصت برای تجدیدنظر در برائت وجود نخواهد داشـت.
5. بدیهـی اسـت ایـن قسـمت تعهـدی در خصـوص ایجـاد یـک نظام قضایـی برای اجرای حقـوق مالکیت 
رد و همین طور بر صالحیت  فکـری به گونـه ای متمایـز از نظـام اجـرای قوانین به طور عام، به وجود نمـی آو
اعضـا جهـت اجـرای قوانین شـان به طـور عـام، اثـر نـدارد. هیچ چیـز در این قسـمت تعهـدی در خصوص 

یـع منابـع میـان اجـرای حقوق مالکیت فکری و اجـرای قوانین به طور عام، ایجاد نمی کند. توز
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بخش 2
 رویه ها و وسایل جبران خسارت حقوقی و اداری 

ماده 42
رویه های عادالنه و منصفانه

یه هایـی قضایـی و  اعضـا جهـت اجـرای هریـک از حقـوق مالکیـت فکـری مشـمول موافقت نامـه حاضـر، رو
یه کتبی  یافـت اخطار حقوقـی در اختیـار دارنـدگان ایـن حقـوق11 قـرار خواهنـد داد. مدعی علیه هـا از حـق در
به موقـع و متضمـن توضیحـات کافـی، از جملـه در مـورد مبنـای ادعـا، برخوردارنـد. بـه طرف هـای اختـالف 
یه هـای مزبـور الزامـات بیـش از انـدازه  ر حقوقـی مسـتقل داشـته باشـند. رو اجـازه داده خواهـد شـد کـه مشـاو
یه ها  شـاقی را در خصـوص حضـور اجبـاری شـخص تحمیـل نخواهنـد کـرد. همـه طرف هایی که به ایـن رو
متوسـل می شـوند، حق اثبات ادعاهای خود و ارائه کلیه مدارک مربوط را به نحو مقتضی خواهند داشـت. 
گرفته خواهد شد، مگر اینکه  یه های مزبور طریقی برای تشخیص و حفظ اطالعات محرمانه در نظر  در رو

چنین اقدامی با الزامات قانونی موجود مغایرت داشـته باشـد. 

ماده 43
مدارک

گـر یـک طـرف مدارکـی به طـور معقـول در دسـترس و کافـی در حمایـت از ادعایـش ارائه دهـد و مدارکی را  1. ا
کنترل طرف مقابل قرار دارد، مقامات قضایی از این  که در  در ارتباط با اثبات ادعایش مشخص سازد 
گرفتن شرایطی که حفظ اطالعات  که دستور دهند طرف مقابل با در نظر  اختیار برخوردار خواهند بود 

محرمانـه را در مـوارد خـاص تضمیـن کند، این مدارک را ارائه نماید.
اجـازه  قانع کننـده ای،  دلیـل  بـدون هیچ گونـه  و  رسـیدگی عمـدًا  یـان  در جر یـک طـرف  کـه  مـواردی  در   .2
یه  دسترسـی به اطالعات الزم را ندهد یا به گونه ای دیگر آن ها را ظرف مدتی معقول تسـلیم نکند یا به رو
رد، یـک عضو می تواند به مقامـات قضایی اجازه  مربـوط بـه یـک اقـدام اجرایـی لطمـه قابل توجهی وارد آو
یافتـی، از جمله شـکایت یا اظهارات طرفی که به علت عدم دسترسـی  دهـد کـه بـر مبنـای اطالعـات در
کـه ادعاهـا یـا مدارک شـان اسـتماع شـود،  یـان دیـده اسـت و بـا دادن فرصـت بـه طرف هـا  به اطالعـات ز

تصمیمـات مقدماتـی یـا نهایی را نفیـًا یا اثباتًا اتخاذ نمایند.

که برای ادعای چنین حقوقی،  11. از لحاظ این قسمت، اصطالح »دارندۀ حق« از جمله شامل فدراسیون ها و اتحادیه هایی می گردد 
مجوز قانونی دارند. 
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ماده 44
کتبی دادگاه دستورات 

کـه نقـض ]یـک  کـه بـه یـک طـرف دسـتور دهنـد  1. مقامـات قضایـی از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود 
کانال هـای  کاالهـای وارداتـی بـه  رود آن دسـته از  حـق مالکیـت فکـری[ را متوقـف سـازد، از جملـه از و
کـه مسـتلزم نقـض یـک حـق مالکیـت فکـری اسـت، بالفاصلـه  تجـاری واقـع در قلمـروی قضایـی خـود 
رند. اعضـا الزامی ندارند این اختیار را  پـس از ترخیـص چنیـن کاالهایـی از گمـرک، جلوگیری به عمل آو
در خصـوص موضـوع مـورد حمایتـی اعطـا کنند که شـخص قبل از اینکه بداند یا دالیل معقولی داشـته 
کـرده یا سـفارش داده  کـه بدانـد معاملـه آن متضمـن یـک حـق مالکیـت فکـری اسـت، آن را اخـذ  باشـد 

است. 
یژه راجع به استفاده دولت ] از  2. علی رغم سایر مقررات این قسمت و به شرط آنکه مقررات قسمت 2 به و
حق مالکیت فکری[ یا اسـتفاده اشـخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارندۀ 
حـق بـه اجـرا درآینـد، اعضا می توانند وسـایل جبران خسـارت موجود برای مقابله با چنین اسـتفاده ای را 
بـه پرداخـت غرامـت طبـق شـق)ح( از مـاده 31، محـدود سـازند. در سـایر مـوارد وسـایل جبـران خسـارت 
پیش بینی شـده در ایـن قسـمت به موقـع اجـرا گذاشـته خواهنـد شـد یا چنانچه این وسـایل بـا قوانین یک 

کافی در اختیار خواهد بود. عضو مغایرت داشـته باشـند، آرای اعالمی و غرامت 

ماده 45
خسارت 

که به نقض کنندۀ یک حق مالکیت فکری دسـتور  1. مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود 
یان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسـط  کافی برای جبران ز که به دارنده این حق خسـارت  دهند 
شـخص نقض کننده ای که می دانسـته یا دالیل معقولی در اختیار داشـته که بداند در فعالیتی متضمن 

یک حق مالکیت فکری درگیر اسـت، بپردازد.
کـه بـه نقض کننـده یـک حـق مالکیت  2. مقامـات قضایـی همچنیـن از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود 
فکـری دسـتور دهنـد کـه هزینه هـای دارنـدۀ ایـن حـق از جملـه حق الوکالـه را بپـردازد. اعضـا می تواننـد در 
مـوارد مقتضـی بـه مقامـات قضایـی اجـازه دهنـد امـر بـه جبـران منافـع و یـا پرداخـت خسـارت از پیـش 
کـه نقض کننده نمی دانسـته یـا دالیل معقول در اختیار نداشـته که  تعیین شـده حتـی در مـواردی نماینـد 

بدانـد در فعالیتـی متضمـن نقض یک حق مالکیت فکری درگیر اسـت.
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ماده 46
سایر وسایل جبران خسارت

بـه منظـور جلوگیـری مؤثـر از نقـض، مقامـات قضایـی از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بود که دسـتور دهند 
کـه بـه تشخیص شـان ]حقـوق مالکیـت فکـری[ در مـورد آن هـا نقـض شـده  اسـت، بـدون هیـچ  کاالهایـی 
یـان  کـه بـه دارنـده ایـن حقـوق ز گذاشـته شـوند  کنـار  کانال هـای تجـاری به گونـه ای  نـوع جبرانـی، خـارج از 
وارد نگـردد یـا در صـورت عـدم مغایـرت بـا الزامـات قانونـی موجـود، کاالهـای مزبـور معـدوم شـوند. مقامـات 
کـه در نقـض  کـه دسـتور دهنـد مـواد و ابزارهایـی  قضایـی همچنیـن از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود 
برد داشـته اند، بـدون هیچ جبرانی، خـارج از کانال های  ]حقـوق مالکیـت فکـری[ کاالهـا، بیـش از همه کار
کاهـش یابـد. در بررسـی ایـن  کـه خطـرات نقـض بیشـتر بـه حداقـل  گذاشـته شـوند  تجـاری به گونه ای کنـار 
درخواست ها لزوم وجود تناسب میان جدی بودن نقض و وسایل جبران خسارت تعیین شده و همین طور 
منافـع اشـخاص ثالـث ملحـوظ خواهـد بـود. در مـورد کاالهـای دارای عالمـت تجـاری تقلبـی، جـز در موارد 
کـه به طـور غیرقانونـی بـر کاال الصاق شـده، برای کسـب اجازه  اسـتثنایی، صـرف محـو عالمـت تجـاری ای 

کانال هـای تجاری، کفایت نخواهد کرد. کاال بـه  رود  و

ماده 47
حق اطالع

اعضا می توانند مقرر دارند که مقامات قضایی اختیار داشته باشند دستور دهند که شخص نقض کننده، 
کـه ]حقـوق مالکیـت فکـری[ در  یـع کاالهـا یـا خدماتـی را  مشـخصات اشـخاص ثالـث درگیـر در تولیـد و توز
یـع آن هـا را به اطـالع دارنـده ایـن حقـوق  کانال هـای توز مـورد آن هـا نقـض شـده و همین طـور مشـخصات 

برسـاند، مگر اینکه این امر تناسـبی با جدی بودن نقض نداشـته باشـد.

ماده 48
پرداخت غرامت به مدعی علیه

که به درخواست او اقداماتی اتخاذ شده و  1. مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود به طرفی 
یه های اجرایی سوء استفاده کرده دستور دهند به طرفی که به غلط منع  همین طور به شخصی که از رو
یـا محـروم شـده اسـت، از بابـت لطمـه وارده به خاطـر ایـن سوء اسـتفاده غرامـت کافـی بپردازنـد. مقامات 
قضایی همچنین از این اختیار برخوردار خواهند بود به مدعی دسـتور دهند هزینه های مدعی علیه را 

گردد، پرداخت نماید. که ممکن اسـت حق الوکاله را شـامل 
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2. در خصـوص اجـرای هرگونـه قوانیـن مربـوط بـه حمایـت از حقـوق مالکیـت فکـری یـا اجـرای آن، اعضـا 
یـان اجـرای این قوانیـن، اقدامات از روی  فقـط مراجـع و مقامـات عمومـی را آن هـم در مـواردی کـه در جر
حسـن نیت به عمـل آمـده یـا در نظـر گرفته شـده باشـند، از مسـئولیت در قبـال اقدامات جبرانـی مقتضی 

مبرا خواهند دانست.

ماده 49
رویه های اداری

یه هـای اداری  تا جایی کـه بتـوان دسـتور در مـورد هریـک از وسـایل حقوقـی جبـران خسـارات را منبعـث از رو
که ماهیتًا با اصور  یه های مزبور باید با اصولی  ناظر بر حقوق قانونی طرف ها نسـبت به موضوع دانسـت، رو

مقرر در این بخش معادل اند، انطباق داشـته باشـند. 

بخش3
 اقدامات موقتی )تأمینی(

ماده 50
که دسـتوراتی در مورد اقدامات موقتی فوری و مؤثر  1. مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود 

یر صادر نمایند: بـه منظورهای ز
کاالهـا،  یـژه جلوگیـری از وارد شـدن  )الـف( جلوگیـری از وقـوع نقـض هرگونـه حـق مالکیـت فکـری، و به و
از جملـه کاالهـای وارداتـی بالفاصلـه پـس از ترخیـص از گمـرک، بـه کانال های تجاری واقـع در قلمروی 

قضایی خود؛
)ب( حفـظ مـدارک مربوط به نقض ادعایی.

2. مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در صورت لزوم اقدامات موقتی را بدون استماع 
یان هـای غیرقابـل ــــ   بـه ایـراد ز

ً
کـه هرگونـه تأخیـر احتمـاال یـژه در مـواردی  کننـد، به و طـرف دیگـر، اتخـاذ 

جبـران بـه دارنـدۀ حـق مالکیـت فکـری منجـر شـود یـا خطـر محـرزی در مـورد از میـان رفتـن مـدارک وجود 
داشته باشد.

3. مقامـات قضایـی از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود کـه از مدعـی بخواهنـد مـدارک موجـود معقولی را 
ارائـه نمایـد تـا آنـان را بـا اطمینـان کافـی قانـع گردانـد کـه وی همـان دارنـدۀ حـق مالکیـت فکـری اسـت و 
کـه وثیقـه یـا تضمینـی  حقوقـش نقـض شـده یـا چنیـن نقضـی قریب الوقـوع اسـت،  و بـه او دسـتور دهنـد 

معـادل آن، کـه بـرای حمایـت از مدعی علیه و جلوگیری از سوء اسـتفاده کفایت کند، ارائه نماید.
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4. در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می شود، حداکثر پس از اجرای سریع اقدامات 
مزبـور، مراتـب بـدون تأخیـر بـه طرف هـای متأثـر از ایـن اقدامـات اطـالع داده خواهـد شـد. بنـا بـه درخواسـت 
مدعی علیـه، بررسـی مجـددی، بـا در نظـر گرفتـن حق اسـتماع، ظـرف مدت معقولی پـس از ابـالغ اقدامات 

یاد شده، به منظور تصمیم گیری در خصوص تغییر، لغو یا تأیید این اقدامات صورت خواهد گرفت.
که اقدامات موقتی را به موقع اجرا می گذارد از مدعی بخواهد سـایر اطالعات الزم  5. ممکن اسـت مقامی 

کاالهای مربوط را ارائه نماید.  برای تشـخیص 
6. بـدون لطمـه بـه بنـد 4، چنانچـه رسـیدگی های منتهـی بـه تصمیـم در خصـوص حقـوق قانونـی طرف هـا 
نسـبت بـه موضـوع، ظـرف مـدت معقولـی کـه مقـام قضایـی دسـتور دهندۀ اقدامات موقتـی، در صورت 
ز  کاری یا 31 رو ز  کثر تا 20 رو اجازه قانون یک عضو، آن را تعیین می کند یا در صورت عدم تعیین، حدا
یمـی،  هرکـدام طوالنی تـر باشـد، آغـاز نگـردد، بنا به درخواسـت مدعی علیه، اقدامـات موقتی متخذه  تقو

بر مبنای بندهای 1 و 2 لغو یا اجرای آن ها متوقف خواهد شـد.
که اقدامات موقتی لغو یا به دلیل یک فعل یا ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شوند یا در  7. در مواردی 
مواردی که بعدًا معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته 
اسـت، مقامـات قضایـی از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود که بنا به درخواسـت مدعی علیـه، به مدعی 

دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید. 
یه هـای اداری دانسـت،  8. تا جایی کـه بتـوان دسـتور در مـورد هریـک از اقدامـات موقتـی را منبعـث از رو
که ماهیتًا با اصول مقرر در این بخش معادل اند، انطباق داشـته باشـند.  یه های مزبور باید با اصولی  رو

بخش 4 
الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها112

ماده 51
گمرکی تعلیق ترخیص توسط مقامات 

یه هایـی13 2 اختیـار خواهنـد کـرد تـا دارنـدۀ حـق ]مالکیت فکـری[ را قادر  اعضـا طبـق مقـررات مذکـور در ذیـل رو

12. در مواردی که عضو تمام کنترل های مربوط به جابه جایی کاال در مرزهایش با عضوی دیگر را که با آن بخشی از یک اتحادیه گمرکی را 
تشکیل داده، به نحو قابل توجهی از میان برمی دارد، نمی توان از آن عضو خواست که مقررات این بخش را در مورد این مرزها اعمال کند. 
کشور دیگر توسط یا با رضایت دارندۀ حق، یا در مورد  کاال به بازار  یه ها در مورد ورود  13. بدیهی است تعهدی در مورد اجرای این رو

کاالهای ترانزیتی وجود ندارد. 
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سـازند کـه در صـورت داشـتن دالیـل معتبـر در مـورد وجود این ظـن که کاالهـای دارای عالمت تجاری تقلبی یا  
کاالهای دارای حق نسخه برداری مسروقه141 ممکن است وارد شوند، درخواستی کتبی به مقامات ذی صالح، 
اعـم از اداری یـا قضایـی، در مـورد تعلیـق ترخیص و جریان آزاد کاالهای مزبور توسـط مقامات گمرکی، تسـلیم 
نمایـد. اعضـا می تواننـد اجـازه دهنـد که چنیـن درخواسـت هایی در خصوص کاالهایی که نسـبت به آن ها 
سایر موارد نقض حقوق مالکیت فکری وجود دارد، به عمل  آید، مشروط  بر اینکه الزامات این بخش تحقق 
گمرکـی  کـه بـه موجـب آن مقامـات  یه هـای هماننـدی را مقـرر دارنـد  یابنـد. اعضـا همچنیـن می تواننـد رو
که در مورد آن ها حق مالکیت فکری نقض شده و قصد خروج از قلمروی طرف های  کاالهایی را  ترخیص 

رند.  مزبـور را دارنـد به حالت تعلیق در آو

ماده 52
درخواست

یه های مقرر در ماده 51 متوسـل می شـود خواسـته خواهد شـد  از هـر دارنـدۀ حـق ]مالکیـت فکـری[ کـه به رو
کـه بـرای قانـع کـردن مقامـات ذی صـالح دراین مـورد که طبـق قوانین کشـور وارد کننده، شـواهد اولیه نقض 
حـق مالکیـت فکریـش ]دارنـدۀ حـق[ وجود دارد، مدارک کافـی ارائه نماید و همین طور شـرحی به قدر کافی 
مفصـل در مـورد کاالهـای مورد نظـر تهیـه کنـد تـا مقامـات گمرکـی بتوانند به سـادگی این کاالها را تشـخیص 
دهنـد. مقامـات ذی صـالح ظـرف مدتـی معقـول قبـول یا عـدم قبول درخواسـت را به اطالع مدعـی خواهند 
کـه مقامـات گمرکـی در ایـن خصـوص دسـت بـه اقـدام خواهنـد زد  رسـاند و چنانچـه ایـن مقامـات مدتـی را 

کرده باشـند، این مدت را به مدعی اطالع خواهند داد. تعیین 

14. از لحاظ موافقت نامه حاضر:
که بدون اجازه، دارای عالمت  کاالیی، از جمله بسته بندی آن است  کاالهای دارای عالمت تجاری تقلبی به معنای هرگونه  )الف( 
که نتوان آن را از لحاظ  کاالیی باشد یا دارای عالمتی تجاری باشد  تجاری مشابه عالمت تجاری صحیحًا ثبت شده در مورد چنین 
جنبه های اصلی با چنین عالمتی متفاوت دانست و عالمت تجاری مذکور بدین وسیله حقوق مالک عالمت تجاری مورد بحث را 

کند. کشور وارد کننده نقض  طبق قوانین 
کسب موافقت  دارندۀ حق  کپی و بدون  که به صورت  کاالهایی هستند  کاالهای دارای حق نسخه برداری مسروقه، به معنای  )ب( 
که به طور مستقیم یا  کاالهایی هستند  کشور تولید کننده، ساخته شده اند و همین طور  یاشخصی واقعًا مجاز از طرف  دارندۀ حق در 
کشور وارد کننده نقض حق نسخه برداری یا حقی مرتبط با  کپی برداری از آن طبق قوانین  که  غیرمستقیم از چیزی ساخته شده اند 

آن محسوب می شود. 
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ماده 53
وثیقه یا تضمین معادل

1. مقامـات ذی صـالح از ایـن اختیـار برخـوردار خواهند بود که از مدعی بخواهنـد وثیقه یا تضمینی معادل 
گـردد، ارائـه  کافـی بـوده و مانـع سوء اسـتفاده  کـه بـرای حفـظ حقـوق مدعی علیـه و مقامـات ذی صـالح 

رد. یه هـا مانعی غیرمعقول به وجود آو نمایـد. ایـن وثیقـه یـا تضمین معادل نباید در راه توسـل به این رو
2. در مواردی که متعاقب درخواستی در چارچوب این بخش، مقامات گمرکی ترخیص کاالهای متضمن 
طرح های صنعتی، اختراعات ثبت شـده، طرح های سـاخت یا اطالعات افشا نشـده و وارد کردن آن ها 
یـان آزاد را برمبنـای تصمیمـی غیـر از تصمیـم مقـام قضایی یا دیگر مقام مسـتقل، به حالت تعلیق  بـه جر
رند و مدت پیش بینی شده در ماده 55 بدون جبران موقت توسط مقام قانونًا مجاز منقضی شود و  درآو
کاالهایی  گیرنده چنین  رود رعایت شده باشند، مالک، وارد کننده یا  کلیه شرایط دیگر برای و چنانچه 
حق دارند آن ها را با سپردن وثیقه به مبلغی که برای حمایت از دارنده حق ]مالکیت فکری[ از بابت هر 
نقضـی کفایـت کنـد، ترخیـص نمایـد. پرداخت این وثیقه به سـایر وسـایل جبران خسـارت که در اختیار 
کـرد. بدیهـی اسـت چنانچـه دارنـده حـق از ادامـه دعـوی  دارنـده حـق می باشـند، لطمـه ای وارد نخواهـد 

ظرف مدتی معقول خودداری نماید، این سـپرده آزاد خواهد شـد.

ماده 54
اطالعیه تعلیق

واردکننـده و مدعـی فـورًا از تعلیـق ترخیص کاالها طبق ماده 51 مطلع خواهند شـد. 

ماده 55
مدت تعلیق

گمرکی مطلع نشـده  کاری پس از دادن اطالعیه تعلیق به مدعی، مقامات  ز  کثر ظرف مدت 10 رو گر حدا ا
که رسـیدگی های منتهی به تصمیم در مورد حقوق قانونی طرف ها نسـبت به موضوع توسـط طرفی  باشـند 
غیر از مدعی علیه آغاز شده است یا مقام قانونًا مجاز اقداماتی موقتی را برای تمدید موقت تعلیق ترخیص 
رده اسـت، کاالهـای مزبـور ترخیص خواهندشـد، مشـروط  بر اینکـه کلیه شـرایط دیگر برای  کاالهـا به عمـل آو
ز کاری دیگر تمدید  ر رعایت شده باشند. در موارد مقتضی این مدت ممکن است برای 10 رو رود یا صدو و
گـر رسـیدگی های منتهـی بـه تصمیـم در مـورد حقـوق قانونـی طرف هـا نسـبت بـه موضـوع آغـاز شـده  گـردد. ا
گرفتن حق اسـتماع، ظرف  مدت معقولی  باشـد به مجرد درخواسـت مدعی علیه، بررسـی مجدد با در نظر 
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گرفـت. علی رغـم  بـه منظـور تصمیم گیـری در خصـوص تغییـر، لغـو یـا تأییـد ایـن اقدامـات صـورت خواهـد 
گیرد یا ادامه یابد، مقررات  کاال براساس اقدام قضایی موقتی انجام  مطلب فوق، چنانچه تعلیق ترخیص 

بنـد 6 مـاده 50 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 56

کاال جبران خسارت واردکننده و مالک 
گیرنـده و  کـه بـه مدعـی دسـتور دهنـد بـه واردکننـده،  مقامـات مربـوط از ایـن اختیـار برخـوردار خواهنـد بـود 
مالـک کاال غرامـت مناسـبی را از بابـت لطمـه ای کـه به آن ها به خاطر ضبط نادرسـت کاال یا به خاطر ضبط 

کاالی ترخیصی متعاقب ماده 55 وارد آمده اسـت، پرداخت نماید.

ماده 57
حق بازرسی و اطالعات 

بـدون لطمـه بـه حفـظ اطالعـات محرمانـه، اعضـا بـه مقامـات ذی صـالح اختیـار خواهنـد داد که بـه دارنده 
حـق ]مالکیـت فکـری[ فرصـت کافـی دهنـد تـا بـرای اثبـات ادعاهایش، کاالی ضبط شـده توسـط مقامات 
گمرکـی را مـورد بازرسـی قـرار دهـد. مقامـات ذی صالح همچنین از ایـن اختیار برخـوردار خواهند بود که به 
واردکننـده فرصـت مشـابهی بـرای بازرسـی از چنیـن کاالیـی را بدهند. در مواردی که راجع بـه حقوق قانونی 
طرف هـا نسـبت بـه موضـوع تشـخیص مثبتـی داده شـود، اعضـا می تواننـد بـه مقامـات ذی صـالح اختیـار 
کـه اسـم و نشـانی فرسـتنده، وارد کننـده و گیرنـده و همین طـور مقـدار کاالی مـورد بحـث را بـه دارنـدۀ  دهنـد 

حـق ]مالکیت فکری[ اطالع دهند.

ماده 58
اقدام برحسب مورد 

در مواردی که اعضا از مقامات ذی صالح می خواهند که بنا به ابتکار خود عمل کرده و ترخیص کاالهایی 
رند:  را که در مورد آن ها به نشانه اولیه نقض یک حق مالکیت فکری دست یافته اند، به حالت تعلیق درآو
که به  )الف( مقامات ذی صالح می توانند در هر زمان از دارنده حق مالکیت فکری اطالعاتی را بخواهند 

آنـان در اعمـال این اختیارات کمک می کند؛
کـه  )ب( واردکننـده و دارنـده حـق مالکیـت فکـری فـورًا از موضـوع تعلیـق مطلـع خواهنـد شـد. در مـواردی 
کـرده باشـد، تعلیـق  واردکننـده درخواسـت اسـتینافی را در مـورد تعلیـق، تسـلیم مقامـات ذی صـالح 

مشـمول شـرایط مقرر در ماده 55، با تغییرات الزم، خواهد بود؛
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کـه اقدامـات از روی حسـن نیت به عمـل  )ج( اعضـا فقـط مراجـع و مقامـات عمومـی را آن هـم در مـواردی 
گرفته شده باشند، از مسئولیت  در قبال اقدامات جبرانی مقتضی مبرا خواهند دانست. آمده یا در نظر 

ماده 59
وسایل جبران خسارت 

کـه دارنـده حـق ]مالکیـت فکـری[ بـرای اقـدام قانونـی دارد و بـا توجـه بـه حـق  بـدون لطمـه بـه سـایر حقوقـی 
مدعی علیـه بـرای درخواسـت تجدیدنظـر توسـط مقـام قضایـی، مقامـات ذی صالح از این اختیـار برخوردار 
خواهنـد بـود کـه طبـق اصـول مقرر در ماده 46 دسـتوراتی برای معدوم کردن یا مصرف کاالهایی که در مورد 
کاالهای دارای عالئم تجاری  آن ها حقوق مالکیت فکری نقض شـده اسـت، صادر نمایند. در خصوص 
ر مجـدد ایـن کاالهـا را بـه همیـن  تقلبـی، مقامـات مزبـور جـز در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی نمی تواننـد صـدو

گمرکی متفاوتی قرار دهند. صورت اجازه داده یا آن ها را مشـمول روش 

ماده 60
واردات در حد قابل اغماض

اعضـا می تواننـد مقادیـر انـدک کاالهـای فاقـد ماهیت تجاری را که در بار مسـافر قرار دارد یا در محموله های 
کوچک ارسـال می گردد، از شـمول اجرای مقررات فوق مسـتثنی سازند. 

بخش 5
کیفری   آیین های دادرسی 

ماده 61
اعضـا، حداقـل در مـورد جعـل عمـدی عالمـت تجـاری یـا سـرقت حـق نسـخه برداری در مقیـاس تجـاری، 
کیفـری مقـرر خواهنـد داشـت. وسـایل جبـران خسـارت شـامل زندانـی  آیین هـای دادرسـی و مجازات هـای 
کـردن و یـا اخـذ جریمـه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده، به گونه ای منطبق با سـطح مجازات های 
معمـول در مـورد جنایـات دارای شـدت مشـابه خواهـد بـود. در مـوارد مقتضـی، وسـایل جبـران خسـارت 
کاالهـای متضمـن نقـض و مـواد و ابزارهایـی را شـامل می شـود  کـردن  همچنیـن توقیـف، ضبـط و معـدوم 
کـه در ارتـکاب جـرم بیشـترین اسـتفاده از آن هـا شـده اسـت. اعضـا می تواننـد در سـایر مـوارد نقـض حقـوق 
که ارتکاب آن ها تعمدی و در مقیاس تجاری بوده، آیین های دادرسـی  یژه درمواردی  مالکیت فکری، به و

و مجازات هـای کیفـری را معمول دارند.
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قسمت 4
کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری و رویه های مربوط میان طرف ها  

ماده 62
1. اعضـا به عنـوان شـرطی بـرای کسـب یـا حفـظ حقـوق مالکیت فکـری پیش بینی شـده در بخش هـای 2 تا 
یه ها و تشـریفات  یه هـا و تشـریفات معقولـی را خواسـتار شـوند. ایـن رو 6 قسـمت 2، می تواننـد رعایـت رو

منطبـق با مقـررات این موافقت نامه خواهند بود.
2. در مـواردی کـه کسـب حـق مالکیـت فکـری موکـول بـه اعطـا و یـا ثبت این حق می باشـد، اعضـا تضمین 
یه هـای اعطـا یـا ثبت ضمن رعایت شـرایط اساسـی کسـب حـق مزبور، اعطـا یا ثبت  خواهنـد کـرد کـه رو
ایـن حـق را ظـرف مدتـی معقول میسـر سـازد، به گونه ای کـه از کاهش بی جهت مـدت حمایت اجتناب 

شود.
یـس)1967(، بـا تغییرات الزم، در مـورد عالئم خدمات قابل اعمال خواهد بود.  3. مـاده4 کنوانسـیون پار

یه هـای مربـوط بـه کسـب یـا حفـظ حقـوق مالکیـت فکـری، و چنانچـه در قوانیـن یـک عضـو راجـع بـه  4. رو
یه هـای معمول بین طرف هـا مانند اعتراض،  یه هایـی پیش بینی شـده باشـد، فسـخ اداری و رو چنیـن رو

کلی مقرر در بندهای 2 و 3 ماده 41 خواهند بود. فسـخ و لغو، مشـمول اصول 
یه هـای مذکـور در بنـد 4 فـوق، توسـط مقـام قضایـی یـا  5. تصمیمـات نهایـی اداری در قالـب هریـک از رو
شبه قضایی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. البته در خصوص تصمیمات مربوط به موارد اعتراض 
ناموفـق یـا فسـخ اداری، تعهـدی بـرای دادن فرصـت بـرای چنیـن تجدید نظـری وجـود نخواهـد داشـت، 

یه های ابطال دانسـت. یه هایی را مشـمول رو مشـروط  بر اینکه بتوان دالیل چنین رو

قسمت 5 
جلوگیری از اختالفات و حل آن ها

ماده 63
شفافیت

برد عام که یک عضو  کار 1. آن دسته از قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداری دارای 
در ارتبـاط بـا موضـوع موافقت نامـه حاضـر )قابلیـت دسترسـی، حـوزه شـمول، کسـب، اجـرا و جلوگیـری 
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کـه  از سوء اسـتفاده از حقـوق مالکیـت فکـری( بـه اجـرا می گـذارد، منتشـر خواهنـد شـد، یـا در مـواردی 
که دولت ها و  انتشـار و عرضه آن ها به عموم به زبان ملی عملی نیسـت، به گونه ای منتشـر خواهند شـد 
دارنـدگان حـق مالکیـت فکـری بتواننـد بـه آن ها دسترسـی داشـته باشـند. آن دسـته از موافقت نامه های 
مربـوط بـه موضـوع موافقت نامـه حاضـر کـه میـان دولـت یـا یک سـازمان دولتـی یک عضو و دولـت یا یک 

سـازمان دولتی یک عضو دیگر مجری هسـتند نیز منتشـر خواهند شـد.
2. اعضـا قوانیـن و مقـررات مذکـور در بنـد 1 را به اطالع »شـورای جنبه های تجاری حقـوق مالکیت فکری« 
خواهنـد رسـاند تـا بـه شـورا در بررسـی عملکـرد موافقت نامـه حاضـر کمـک نماینـد. شـورا تـالش خواهـد 
کـرد کـه مسـئولیت اعضـا در ایفـای ایـن تعهد را به حداقل برسـاند و چنانچه مشـورت با سـازمان جهانی 
مالکیـت فکـری در مـورد تأسـیس یـک بایگانـی مشـترک بـرای ایـن قوانین و مقـررات موفقیت آمیز باشـد، 
شـورا می توانـد تصمیـم بگیـرد کـه تعهـد اعضـا در مورد اطالع مسـتقیم قوانین و مقررات به شـورا، سـاقط 
شـود. شـورا در این رابطه همچنین هرگونه اقدام الزم برای اطالع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه 

یس )1967( ناشـی شـود، بررسـی خواهد کرد. حاضر را که از مقررات ماده 6 ثالث کنوانسـیون پار
3. هـر عضـو آمـاده خواهـد بـود در پاسـخ بـه درخواسـت کتبـی عضـو دیگر، اطالعـات از نوع مذکـور در بند 1 
را عرضـه دارد. عضـوی کـه بنـا بـه دالیلـی معتقد اسـت یـک تصمیم قضایی یا حکـم اداری یا توافق های 
دو جانبـه در زمینـه حقـوق مالکیـت فکـری، حقوقـش در چارچـوب موافقت نامـه حاضـر را تحت تأثیـر 
کتبًا درخواست نماید که به او اجازه دسترسی یا کسب اطالع کافی  قرارداده است، همچنین می تواند 

از جزئیـات ایـن تصمیمـات قضایـی یا احکام اداری یا  توافق های دو جانبه خاص داده شـود.
کـه  4. هیچ چیـز در بندهـای 2،1 و 3 نمی توانـد اعضـا را ملـزم سـازد اطالعـات محرمانـه ای را افشـا سـازند 
اطالع از آن ها ممکن است به اجرای قانون لطمه زند یا به گونه ای دیگر با منافع عمومی مغایرت داشته 

رد. یان وارد آو باشـد یا به منافع تجاری مشـروع بنگاه های خاصی، اعم از عمومی یا خصوصی، ز

ماده 64
حل اختالف

1. مقـررات مـواد 22 و 23 گات 1994، آنگونـه کـه در تفاهم نامـه حـل اختالف تنظیم و اعمال شـده اسـت، 
در مورد مشورت ها و حل اختالفات ناشی از موافقت نامه حاضر، جز در مواردی که در این سند به گونه  

دیگری مقرر شـده اسـت، قابل اجرا خواهد بود.
یـخ الزم االجـرا شـدن  گات 1994، بـرای مـدت پنـج سـال از تار 2. شـق های )ب( و )ج( از بنـد 1 مـاده 23 
قابـل  از موافقت نامـه حاضـر،  ناشـی  مـورد حـل اختالفـات  موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، در 

اعمال نخواهد بود. 
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3. طـی مـدت مذکـور در بنـد2، »شـورای جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیـت فکـری«، دامنـه و چگونگـی 
شـکایات از نـوع مذکـور در شـق های )ب( و )ج( از بنـد 1 مـاده 23 گات 1994 را کـه طبـق موافقت نامـه 
کرد.  یران ارائه خواهد  ز کنفرانس و یب به  حاضر به عمل آمده است بررسی و توصیه هایی را جهت تصو
یب چنین توصیه هایی یـا تمدید مدت مقرر در بند 2،  یـران در زمینـه تصو ز هـر گونـه تصمیـم کنفرانـس و
یب دیگری  تنها براساس اجماع اتخاذ خواهد شد و توصیه های مصوب بدون اینکه نیاز به فرایند تصو

باشـد، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. 

قسمت 6
 ترتیبات انتقالی

ماده 65
ترتیبات انتقالی

1. بـا رعایـت مقـررات بندهـای 3،2 و 4، هیـچ عضـوی متعهـد نیسـت مقـررات موافقت نامـه حاضـر را قبـل از 
انقضای یک دوره کلی یك ساله پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا درآورد.
یخ اجرای مقررات این موافقت نامه، به نحو مذکور  2. هریک از کشورهای در حال توسعه عضو می توانند تار

در بند 1 را، جز در خصوص مواد 3، 4 و5، برای چهارسـال دیگر به تأخیر اندازند.
3. هر عضو دیگری نیز که فرایند انتقال از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را طی 
می کنـد و اصالحاتـی سـاختاری در نظـام مالکیـت فکـری خـود انجـام می دهد و با مسـائل خاصـی در تهیه و 

اجرای قوانین و مقررات مالکیت فکری مواجه است، می تواند از تأخیر پیش بینی شده در بند 2 منتفع شود.
4. تا جایی که یک کشور در حال توسعه عضو، به موجب این موافقت نامه متعهد به تسری حمایت از ثبت 
یـخ کلی اجـرای موافقت نامه حاضر توسـط عضو  ری می باشـد کـه در تار محصـول بـه زمینه هایـی از فنـاو
یش حمایت نمی شـده اسـت، می تواند اجرای بخش 5  مزبـور، به نحـو مذکـور در بنـد2، از آن ها در قلمرو

ری به مدت پنج سـال دیگر به تأخیر اندازد. از قسـمت 2 را در مورد این زمینه های فناو
کـرد هرگونـه  ره انتقالـی اسـتفاده می کنـد، تضمیـن خواهـد  کـه طبـق بند هـای 1، 2، 3 یـا 4 از دو 5. عضـوی 
تغییـری کـه در قوانیـن، مقـررات و عملکردهایـش ظـرف این مـدت ایجاد گردد، به عدم انطباق بیشـتر با 

مقررات موافقت نامه حاضر منجر نشـود.
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ماده 66
کمترین درجه توسعه یافتگی کشورهای عضو با 

کمترین درجه توسـعه یافتگی، محدودیت های  کشـورهای عضو با  یژه  1. به لحاظ نیازمندی ها و شـرایط و
کشـورها بـه برخـورداری از انعطـاف بـرای ایجـاد یـک مبنـای  اقتصـادی، مالـی و اداری آن هـا و نیـاز ایـن 
کشـورهای مزبـور الزامـی ندارنـد مقـررات ایـن موافقت نامـه به جـز مـواد 3، 4 و 5 را  یکـی بـا دوام،  تکنولوژ
تـا 10سـال پـس از اجـرای آن، به نحـو مقـرر در بنـد 1 مـاده 65، اعمـال کننـد. »شـورای جنبه هـای تجـاری 
حقوق مالکیت فکری« به مجرد درخواست بجا و به موقع کشور عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی، 

کرد. ایـن مدت را تمدید خواهد 
2. کشـورهای توسـعه یافتۀ عضـو، انگیزه هایـی را بـرای بنگاه هـا و مؤسسـات واقع در قلمـروی خود به منظور 
کرد  کمترین درجه توسعه یافتگی ایجاد خواهند  کشورهای عضو با  ری به  یق انتقال فناو پیشبرد و تشو

کنند. یکی با دوام و درسـتی را ایجاد  کشـورهای مزبور بتوانند مبنای تکنولوژ تا 

ماده 67
همکاری فنی

کشورهای توسعه یافته عضو به منظور تسهیل اجرای این موافقت نامه، در صورت درخواست و طبق شرایط 
و ترتیباتی که در مورد آن ها توافق خواهد شد، همکاری هایی فنی و مالی به نفع کشورهای درحال توسعه و 
کمک در تهیه  رد. این همکاری شامل  کمترین درجه توسعه یافتگی عضو به عمل خواهند آو کشورهای با 
قوانیـن و مقـررات بـرای حمایـت از حقـوق مالکیـت فکـری و اجـرای ایـن حقـوق و همین طـور جلوگیـری از 
یت دفاتر و سازمان های داخلی ذی  مدخل  سوء استفاده از آن ها خواهد بود و پشتیبانی برای تأسیس یا تقو

گرفت. در این مسـائل، از جمله آموزش افراد را در بر خواهد 

قسمت 7
 ترتیبات نهادی: مقررات پایانی

ماده 68
شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

یژه بر موضوع رعایت  »شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری« بر اجرای موافقت نامه حاضر و به و
تعهدات مندرج در آن توسط اعضا، نظارت خواهند داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل راجع 
به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری را خواهد داد. شورا سایر مسئولیت های محوله توسط اعضا را 
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کمک خواهد  یه های حل اختالف  یژه، در صورت درخواسـت، به آن ها در زمینه رو انجام خواهد داد و به و
کرده و از آن اطالعاتی  که الزم تشخیص دهد مشورت  کرد. شورا برای انجام وظایفش می تواند با هر منبعی 
کسـب کند. شـورا در مشـورت با سـازمان جهانی مالکیت  فکری تالش خواهد کرد که ظرف یک سـال پس 

رد. از نخستین نشست خود، ترتیبات مقتضی برای همکاری با ارکان این سازمان را فراهم آو

ماده69
همکاری بین المللی

که نقض حقوق مالکیت فکری به شـمار می آید،  کاالهایی  به منظور از میان برداشـتن تجارت بین المللی 
اعضا موافقت می کنند با یکدیگر همکاری نمایند. بدین منظور نقاط تماسی را در تشکیالت خود ایجاد 
کاالهـای نقض کننـده  کـه اطالعـات راجـع بـه تجـارت  کـرد و آمـاده خواهنـد بـود  و آن هـا را اعـالم خواهنـد 
یـژه مبادلـه اطالعـات و همـکاری میـان  کننـد. اعضـا به و ]حقـوق مالکیـت فکـری[ را بـا یکدیگـر مبادلـه 
مقامـات گمرکـی در خصـوص تجـارت کاالهـای دارای عالمـت تجـاری تقلبی و حاوی حق نسـخه برداری 

کرد. یق خواهند  مسـروقه را تشو

ماده 70 
حمایت از موضوعات موجود

یـخ اجـرای ایـن موافقت نامـه بـرای عضـو مـورد  کـه قبـل از تار 1. موافقت نامـه حاضـر در خصـوص اقداماتـی 
بحـث، انجـام گرفته اند تعهدی ایجاد نمی کند.

یخ اجرای این موافقت نامه برای عضو مورد  2. موافقت نامـه حاضـر در خصـوص کلیـه موضوعاتی که در تار
یـخ مذکـور، در قلمـروی ایـن عضو مورد حمایت می باشـند و یـا با معیارهای  بحـث وجـود داشـته و در تار
حمایتـی مقـرر در ایـن موافقت نامـه انطبـاق داشـته یـا بعـدًا خواهنـد داشـت تعهداتـی را ایجـاد می کنـد، 
مگـر اینکـه در موافقت نامـه حاضـر به گونـه  ای دیگـر مقـرر شـده باشـد. در خصـوص این بنـد و بندهای 3 
و 4، تعهـدات ناشـی از حـق نسـخه برداری در مـورد کاالهـای موجـود منحصرًا طبق ماده 18 کنوانسـیون 
بـرن )1971( و تعهـدات راجـع بـه حقـوق تولیدکننـدگان آثـار صوتی و اجرا کنندگان در آثـار صوتی موجود 
کـه بـه موجـب بنـد 6 مـاده 14 موافقت نامـه حاضـر  کنوانسـیون بـرن )1971(،  منحصـرًا طبـق مـاده 18 

قابل اجرا هسـتند، تعیین خواهند شد.
یـخ اجـرای ایـن موافقت نامه برای عضو مورد بحث، در زمره اموال عمومی  3. در مـورد موضوعاتـی کـه در تار

درآمده انـد، تعهـدی برای اعاده حمایت وجود ندارد.
کـه طبـق  گونـه اقدامـی نسـبت بـه موضوعـات خـاص متضمـن موضـوع مـورد حمایـت  4. در خصـوص هـر 
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قوانیـن منطبـق بـا موافقت نامـه حاضـر نقـض محسـوب می شـود یـا نسـبت به مـواردی که سـرمایه گذاری 
یـخ آغـاز ایـن اقدامـات قبـل از قبـول موافقت نامـه سـازمان جهانـی  گرفتـه اسـت، و تار مهمـی صـورت 
که در اختیار  تجارت توسط یک عضو می باشد، آن عضو می تواند در خصوص وسایل جبران خسارتی 
یـخ اجـرای موافقت نامه  دارنـدۀ حـق ]مالکیـت فکـری[ در مـورد ادامـه اجـرای چنیـن اقداماتـی پـس از تار
رد. البتـه در چنیـن مـواردی عضـو مـورد  حاضـر بـرای عضـو مزبـور قـرار دارد، محدودیت هایـی بـه وجـود آو

بحث دسـت کم پرداخت غرامت عادالنه ای را مقرر خواهد داشـت. 
5. یک عضو تعهدی ندارد مقررات ماده 11 و بند 4 ماده 14 را در خصوص نسخه های اصلی یا کپی هایی 
یـش خریداری شـده اند، بـه اجـرا  یـخ اجـرای موافقت نامـه حاضـر بـرای آن عضـو، در قلمرو کـه قبـل از تار

گذارد.
6. اعضـا الزامـی نخواهنـد داشـت مـاده 31 یـا شـرط مذکـور در بنـد 1 ماده 27 در این خصـوص را که حقوق 
ری قابـل بهره بـرداری اسـت، در مـوارد  ناشـی از اختـراع ثبت شـده بـدون تبعیـض از لحـاظ رشـته  فنـاو
یـخ قطعـی شـدن  اسـتفاده بـدون اجـازه از دارنـده حـق ]مالکیـت فکـری[ هنگامی کـه دولـت قبـل از تار

کنند. موافقت نامه حاضر چنین اسـتفاده ای را اجازه داده باشـد، اعمال 
7. در مورد آن دسته از حقوق مالکیت فکری که حمایت از آن ها مشروط به ثبت است، به درخواست های 
یـخ اجـرای موافقت نامـه حاضـر بـرای عضـو مـورد بحـث بالتکلیـف هسـتند اجـازه  کـه در تار حمایتـی 
اصـالح داده می شـود تـا حمایت هـای اضافی پیش بینی شـده در مقررات ایـن موافقت نامه تقاضا گردد. 

ایـن اصالحـات در برگیرنده موضوعات جدید نخواهد بود.
یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت ترتیبات حمایت  8. در مواردی که یک عضو در تار
رزی شـیمیایی را متناسـب بـا تعهداتش بـه موجب ماده  یـی و کشـاو از اختـراع در مـورد محصـوالت دارو

27 فراهم نکرده باشـد، این عضو:
تجـارت،  جهانـی  سـازمان  موافقت نامـه  شـدن  الزم االجـرا  یـخ   تار از  قسـمت6،  مقـررات  علی رغـم  )الـف( 

که بتوان برای اظهارنامه های ثبت چنین ابداعاتی تشـکیل پرونده داد؛ رد  وسـایلی فراهم خواهد آو
یخ اجرای موافقت نامه حاضر، معیارهای ثبت اختراع، مقرر در این موافقت نامه را در مورد این  )ب( در تار
یخ تشـکیل پرونده  اظهارنامه هـا اعمـال خواهـد کـرد، بـه طـوری کـه بتـوان گفـت معیارهـای مزبـور در تار
یـخ اظهارنامـه ای کـه مقـدم اسـت،  گـر تقـدم مطـرح بـوده و تقاضـا گـردد، در تار در قلمـروی آن عضـو، یـا ا

وجود داشته اند؛ و 
یـخ اعطـای حـق اختـراع و بـرای بقیه  )ج( حمایـت در قالـب ثبـت اختـراع را طبـق موافقت نامـه حاضـر از تار
یخ تشـکیل پرونده محاسـبه می شـود، برای  که طبق ماده 33 این موافقت نامه از تار مدت حق اختراع 
کـه بـا معیارهـای حمایـت مقـرر در شـق )ب( انطبـاق داشـته باشـد  آن بخـش از اظهارنامه هـای مزبـور 

فراهم خواهد ساخت.
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9. در مواردی که کاالیی موضوع اظهارنامه ثبت اختراع در قلمروی عضوی طبق شق )الف( از بند 8 باشد، 
یابـی در قلمـروی  علی رغـم مقـررات قسـمت 6 بـه ایـن کاال بـرای مـدت پنـج سـال پـس از اخـذ مجـوز بازار
عضـو مزبـور یـا تـا زمانـی کـه حـق ثبـت ایـن کاال در قلمـروی ایـن عضـو قبـول یـا رد شـود، هـر کـدام کوتاه تـر 
یابـی انحصـاری اعطـا خواهد شـد، مشـروط  بر اینکه بعـد از الزم االجرا شـدن موافقت نامه  باشـد، حـق بازار
سـازمان جهانـی تجـارت، بـرای درخواسـت ثبـت اختراع پرونده تشکیل شـده و حق اختراع بـرای این کاال 

یابی در قلمروی عضو اخیرالذکر اخذ شده باشد. در قلمروی عضو دیگر اعطا شده و مجوز بازار

ماده 71
بررسی و اصالح

ره انتقالـی مذکـور در بنـد 2 مـاده 65، »شـورای جنبه هـای تجـارت حقـوق مالکیـت  1. پـس انقضـای دو
کرد. شـورا با توجه به تجارب حاصله از اجرای این  فکری« اجرای موافقت نامه حاضر را بررسـی خواهد 
یـخ و پـس از آن در فواصلـی مشـابه، آن را بررسـی خواهد کرد. شـورا  موافقت نامـه، دو سـال پـس از ایـن تار
کـه ممکـن اسـت تغییـر یـا اصـالح موافقت نامـه حاضـر را  همچنیـن بـا توجـه بـه هرگونـه تحـوالت جدیـد 

کند، بررسـی هایی انجام خواهد داد. ایجاب 
کسب شده  تر حمایت مجری یا  که صرفًا به منظور تطبیق]موافقت نامه حاضر[با سطوح باال 2. اصالحاتی 
در مـورد حقـوق مالکیـت فکـری در سـایر موافقت نامه هـای چند جانبـه بـوده و طبـق ایـن موافقت نامه ها 
یران  ز مـورد قبـول تمـام اعضـای سـازمان جهانـی تجـارت قرار گرفته باشـند، ممکن اسـت بـه کنفرانس و
ارجاع داده شوند تا طبق بند 6 ماده 10 موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، اقدامی براساس پیشنهاد 

همـراه بـا اجماع » شـورای جنبه های تجاری حقـوق مالکیت فکری« به عمل آید.

ماده 72
ایراد قید و شرط 

بدون موافقت اعضای دیگر نمی توان قید و شرط هایی در خصوص هریک از مقررات موافقت نامه حاضر 
قایل شد. 

ماده 73
استثنائات امنیتی

که : هیچ چیز در موافقت نامه حاضر به گونه ای تفسـیر نخواهد شـد 
که به اعتقادش افشـای آن ها با منافع اساسـی امنیتی آن  )الف( یک عضو را ملزم به ارائه اطالعاتی نماید 

عضـو مغایرت دارد؛ یا 
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)ب( مانـع یـک عضـو از اتخـاذ اقدامـی گـردد کـه بـه اعتقـادش بـرای حفـظ منافـع اساسـی امنیتـی آن عضـو 
رت دارد، و  ضرو

که مواد مزبور از آن به دسـت می آیند مربوط می شـود؛ )1( به مواد قابل شـکافتن ]هسـته ای[ و یا موادی 
کاالها و موادی مربوط  )2( به تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگی و چنین تجارتی در مورد سایر 

که به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم برای تدارک پایگاه های نظامی به کار می روند؛ می شـود 
)3( بـه هنـگام جنـگ یـا دیگر وضعیت های اضطراری در روابط بین المللی اتخاذ می شـود؛ یا 

)ج( مانع یک عضو از اتخاذ هرگونه اقدامی به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح 
و امنیـت بین المللی گردد. 
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ضمیمه موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

1. در چارچـوب مـاده 31 مکرر و این ضمیمه:

یـی« یعنـی محصـول تحـت اختـراع یـا محصولـی تولید شـده از طریـق یـک فراینـد  )الـف( »محصـول دارو
کـه بـرای رفـع مشـکالت بهداشـت عمومـی مـورد اشـاره در بنـد 1 اعالمیـه  یـی  اختراعـی در بخـش دارو
 )WT/MIN/(01)/DEC/2( موافقت نامـه جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیت فکری و بهداشـت عمومـی
ری می باشـند و همچنیـن  تولیـد آن ضـرو بـرای  کـه  کـه اجـزاء فعالـی  نیـاز اسـت. بدیهـی اسـت  مـورد 

کیت های تشـخیص که برای اسـتفاده آن مورد نیاز اسـت نیز مشـمول این تعریف می گردد1.

)ب( »عضـو وارد کننـده واجـد شـرایط« یعنـی هریـک از کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجه توسـعه یافتگی و 
که طی اطالعیه ای2 به شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری قصد خود را  هر عضو دیگری 
در اسـتفاده از نظـام مذکـور در مـاده 31 مکـرر و ضمیمـه حاضـر )»نظام«( به عنوان یـک وارد کننده اعالم 
کـه می خواهنـد از ایـن  کـه اعضـا ممکـن اسـت در هـر زمانـی اطـالع دهنـد  نمـوده باشـد. بدیهـی اسـت 
نظـام به طـور کامـل یـا به طـور محـدود، مثاًل فقط در حالت اضطـرار ملی یا در دیگر اوضاع و احوال همراه 
بـا اضطـرار شـدید یـا مـوارد اسـتفاده عمومـی غیرتجـاری اسـتفاده نماینـد. ایـن نکتـه قابل توجه اسـت که 
کـرد و بعضـی از اعضـای  بعضـی از اعضـا از ایـن نظـام به عنـوان اعضـای وارد کننـده3 اسـتفاده نخواهنـد 
گـر از ایـن نظـام اسـتفاده نماینـد فقط در وضعیت اضطرار شـدید ملـی یا دیگر  دیگـر اعـالم نموده انـد کـه ا

اوضـاع و احـوال همراه با اضطرار خواهد بود؛

ر آن هـا بـه  یـی و صـدو )ج(»عضـو صادرکننـده« یعنـی عضـوی کـه از ایـن نظـام بـرای تولیـد محصـوالت دارو
عضو واردکنندۀ واجد شـرایط اسـتفاده می نماید.

گرفته اند عبارت اند از:  که در بند 1 ماده 31 مکرر مورد اشـاره قرار  2. شـرایطی 
حقـوق  تجـاری  جنبه هـای  شـورای  بـه  اطالعیـه ای2  شـرایط  واجـد  4واردکننـدۀ 

)اعضای(4 عضـو  )الـف( 

1. این شق به شق»ب« از بند 1 خدشه ای وارد نمی آورد.
که این اطالعیه توسط یک رکن سازمان جهانی تجاری تصویب شود. که برای استفاده از این نظام، نیازی نیست  2. بدیهی است 

کشورهای عضو آن در چارچوب ماده 31 مکرر و ضمیمه حاضر، ایسلند، ژاپن، زالند نو، نروژ،  پایی و  کانادا، جوامع ارو 3. استرالیا، 
سوییس و ایاالت متحده آمریکا.

در  توسط سازمان های منطقه ای مذکور  فراهم می آورد ممکن است  را  این شق  نیاز  مورد  اطالعات  که  اطالعیه های مشترکی   .4
که از طرف های آن ها می باشند با توافق  بند 3 ماده 31 مکرر از طرف اعضای وارد کننده واجد شرایط و استفاده کننده از این نظام 

گردد.  آن اعضا ابالغ 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        584

که: مالکیت فکری ارسـال نماید 
1. اسـامی و میـزان مـورد انتظار محصـول )محصوالت( مورد نیاز را معین کند؛15

درجـه  کمتریـن  بـا  عضـو  کشـور  از  غیـر  بحـث،  مـورد  شـرایط  واجـد  وارد کننـدۀ  عضـو  کـه  نمایـد  تأییـد   .2
توسـعه یافتگی، از طریـق یکـی از راه هـای مذکـور در پیوسـت ایـن ضمیمـه اثبـات نمـوده اسـت کـه فاقـد 
یی بـرای تولید محصول )محصوالت(  ظرفیـت تولیـد کافـی یـا فاقـد هرگونه ظرفیت تولید در بخش دارو

مورد نظر است؛ و 
یی در قلمرو آن ]عضو[ از طریق حق اختراع مورد حمایت  3. تأیید نماید که در حالی که یک محصول دارو
می باشد، طبق مواد 31 و 31 مکرر موافقت نامه حاضر و ضمیمه آن مجوز اجباری اعطا نموده یا قصد 

اعطـای آن را دارد؛6 2 
کـه توسـط عضـو صادرکننـده طبـق ایـن نظـام صـادر می گـردد، شـرایط ذیـل را خواهـد  )ب( مجـوز اجبـاری 

داشت: 
که نیاز عضو )اعضای( واردکنندۀ واجد شـرایط را مرتفع نماید می تواند طبق مجوز  ری  1. فقط میزان ضرو
تولیـد شـود و کل ایـن تولیـد بـه عضـوی )اعضایـی( کـه نیاز خـود را به شـورای جنبه های تجـاری حقوق 

مالکیت فکری اطالع داده اسـت صادرخواهد شـد.
تـی کـه براسـاس مجـوز تولیـد می شـوند بایـد بـه وسـیله برچسـب هاو عالمت گذاری هـای معیـن  2. محصوال
تـی را  کـه از ایـن طریـق تولید شـده اند. عرضه کننـدگان بایـد چنیـن محصوال به روشـنی مشـخص باشـند 
از طریـق بسـته بندی های خـاص و / یـا رنگ آمیـزی و شـکل دهی مخصـوص خـود محصـوالت متمایـز 

سـازند، به شـرطی که چنین تمایزاتی عملی بوده و تأثیر قابل توجهی روی قیمت نداشـته باشـد؛ و 
3. قبل از شـروع ارسـال، دارندۀ مجوز باید روی یک شـبکه اطالع رسـانی7 اطالعات ذیل را عرضه نماید:

که در بند 1شق حاضر اشاره شده است؛ و - میزان عرضه شده به هر مقصد آن چنان 
که در بند 2شق حاضر اشاره شده است. یژگی های ممیز محصول )محصوالت( آن چنان  - و

)ج( عضـو صادرکننـده بایـد اعطـای مجـوزی از جملـه شـرایط همـراه آن را بـه شـورای جنبه هـای تجـاری 

که در شبکه اطالع رسانی آن سازمان به این موضوع  5. این اطالعیه توسط دبیر خانه سازمان جهانی تجارت از طریق صفحه ای 
گرفت. اختصاص داده شده،در دسترس عموم قرار خواهد 

6.این شق به بند 1 ماده 66 این موافقت نامه لطمه ای نخواهد زد.
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92 اطالعات اعطایی شـامل نام و نشـانی دارندۀ مجوز، محصول 

حقـوق مالکیـت فکـری اطـالع دهد.81و
کـه مجـوز بـرای آن اعطا شـده  گردیـده اسـت، میـزان یـا کمیتـی  کـه مجـوز بـرای آن اعطـا  تـی(  )محصوال
اسـت، کشـور )کشـورهایی( کـه محصـول )محصـوالت( قرار اسـت به آن ها عرضه گـردد و مدت مجوز 
خواهد بود. این اطالعیه همچنین نشانی شبکه اطالع رسانی مذکور در ذیل قسمت سوم از شق»ب« 

فـوق را نیز اعالم خواهد نمود.
3. بـرای تضمیـن ایـن امـر کـه محصـوالت وارداتـی تحـت ایـن نظـام در جهـت اهـداف واقعـی واردات یعنـی 
بهداشـت عمومـی اسـتفاده شـوند، اعضـای واردکننـدۀ واجـد شـرایط در حـد تـوان خـود، متناسـب بـا 
ظرفیت هـای اداری خـود و مخاطـره انحـراف تجـاری، اقدامـات معقـول را بـرای جلوگیـری از صـادرات 
نمـود.  اتخـاذ خواهنـد  وارد شـده اسـت  آن هـا  قلمـرو  بـه  نظـام  ایـن  کـه عمـاًل طبـق  تـی  مجـدد محصوال
در صورتی کـه عضـو وارد کننـدۀ واجـد شـرایط از کشـورهای در حال توسـعه یـا کشـورهای بـا کمترین درجه 
بـه  بنـا  توسـعه یافته  اعضـای  گـردد،  مواجـه  مشـکل  بـا  مقـررات  ایـن  اجـرای  در  و  باشـد  توسـعه یافتگی 
درخواسـت عضـو مذکـور و بـا شـرایط مـورد توافـق متقابـل، بـه همـکاری مالـی و فنـی بـا عضـو مذکـور بـه 

منظور تسـهیل اجرای این مقررات خواهند پرداخت. 
گردیـده  کـه در دسـترس بـودن آن هـا قبـاًل در موافقت نامـه حاضـر الزامـی  4. اعضـا، بـا اسـتفاده از ابزارهایـی 
که تحت این نظام  تی  رود محصوال است، در دسترس بودن ابزارهای حقوقی مؤثر جهت جلوگیری از و
تولید شـده و برخـالف مقـررات ایـن نظـام بـه بازارهای آن ها منحرف شـده اند و فـروش ]این محصوالت[ 
کافـی تلقـی  گـر عضـوی ایـن اقدامـات را بـرای هـدف مذکـور نا در قلمـرو خـود را تضمیـن خواهنـد نمـود. ا
نمایـد، موضـوع در شـورای جنبه هـای تجـاری حقـوق مالکیـت فکـری بنـا بـه درخواسـت آن عضـو مـورد 

بررسـی قرار خواهد گرفت.
یت قدرت خرید و تسهیل تولید داخلی محصوالت  5. به منظور استفاده از صرفه های مقیاس با هدف تقو
یـی، تأییـد می گـردد کـه نظام هـای اعطـای حـق اختراعـات منطقـه ای کـه قابل اجرا نسـبت به اعضا  دارو
مذکور در بند 3 ماده 31 مکرر باشد باید توسعه و ارتقا یابد. به این منظور، کشورهای عضو توسعه یافته 
کـه، همکاری هـای فنـی، از جملـه همـراه بـا دیگـر سـازمان های مربـوط بین دولتـی، را  متعهـد می گردنـد 

مطابـق مـاده 67 موافقت نامه حاضر فراهم نمایند.

که این اطالعیه  توسط یک رکن سازمان جهانی تجارت تصویب شود. که برای استفاده از این نظام، نیازی نیست  8. بدیهی است 
این موضوع  به  آن سازمان  که در شبکه اطالع رسانی  از طریق صفحه ای  توسط دبیرخانه سازمان جهانی تجارت  این اطالعیه   .9

گرفت. اختصاص داده شده، در دسترس عموم قرار خواهد 
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یی به منظور فائق آمدن  ری و ظرفیت سازی در بخش دارو یش را در ارتقای انتقال فناو 6. اعضا تمایل خو
یی بـا آن ها  بـر مشـکالتی کـه اعضـا بـه واسـطه عـدم کفایـت یـا فقـدان ظرفیت هـای تولیـد در بخـش دارو
مواجـه هسـتند ابـراز می نماینـد. بـه ایـن جهـت، کشـورهای عضو واردکننـده و صادرکنندۀ واجد شـرایط 
یق می گردنـد. اعضا متعهد  بـه اسـتفاده از ایـن نظـام به نحـوی کـه به پیشـبرد ایـن هدف کمک کند تشـو
یی در امور مورد تعهدشان به موجب بند  ری و ظرفیت سازی در بخش دارو که به انتقال فناو می گردند 
2 مـاده66 موافقت نامـه حاضـر، بند7 اعالمیه موافقت نامـه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری و 
بهداشـت عمومـی و هـر امـر مربـوط دیگر شـورای جنبه های تجاری حقوق مالکیـت فکری توجه خاص 

مبذول نمایند.
7. شـورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری هرسـاله اجرای این نظام را برای تضمین اعمال مؤثر 

گزارش خواهد نمود. کرده و عملکرد آن را سـالیانه به شـورای عمومی  آن بررسـی 

پیوست ضمیمه موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
ارزیابی ظرفیت های تولید در بخش دارویی

یی برای کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی  عدم کفایت یا فقدان ظرفیت تولید در بخش دارو
مفروض است.

کشورهای عضو  برای دیگر  مورد بحث  تولید محصول )محصوالت(  فقدان ظرفیت   یا  کفایت  عدم 
گردد: وارد کنندۀ واجد شرایط به یکی از طرق ذیل می تواند احراز 

یی فاقد هرگونه ظرفیت تولید اسـت؛ یا که در بخش دارو 1. عضو مورد بحث محرز نموده باشـد 
کـه، بـه  یافتـه باشـد  2. عضـو مربـوط مقـداری ظرفیـت تولیـد در ایـن بخـش داشـته ولـی پـس از بررسـی در
اسـتثنای ظرفیـت مـورد تملـک یـا تحت کنتـرل دارنـدۀ حـق اختـراع، در حال حاضـر ظرفیـت موجـود بـه 
گردد این ظرفیت برای رفع نیازهای عضو  که ثابت  کافی نمی باشد. هر زمان  منظور رفع احتیاجات آن 

کفایت رسـیده اسـت، این نظام دیگر به اجرا در نخواهد آمد.  مذکور به حد 



ضمیمه 2
کم بر حل اختالفات رویه  های حا تفاهم  نامه قواعد و 

یر توافق می نمایند:  اعضا بدین وسـیله به شـرح ز

ماده 1
حوزه شمول و اجرا

کـه طبـق مقـررات مشـورت و حـل اختـالف  یه هـای ایـن تفاهم نامـه ناظـر بـر اختالفاتـی خواهـد بـود  قواعـد و رو
موافقت نامه هـای مذکـور در پیوسـت 1 تفاهم نامـه حاضـر )کـه در ایـن تفاهم نامـه به عنـوان »موافقت نامه هـای 
یه های این تفاهم نامه همچنین ناظر  بر مشورت ها  تحت پوشش« خوانده می شود( مطرح می گردند. قواعد و رو
و حل اختالفات میان اعضا در خصوص حقوق و تعهداتشان به موجب مقررات موافقت نامه تأسیس سازمان 
جهانی تجارت ) که در این تفاهم نامه به عنوان»موافقت نامه سازمان جهانی تجارت WTO«( خوانده می شود( 

و تفاهم نامه حاضر، به تنهایی یا در پیوند با هر موافقت نامه تحت پوشش دیگری خواهد بود.
یه های حل اختالف خاص یا مکمل مندرج  یه های تفاهم نامه حاضر با رعایت قواعد و رو قواعد و رو
تفاهم نامه حاضر مشخص شده است، قابل اعمال  که در پیوست 2  در موافقت نامه های تحت پوشش 
یه های خاص یا  مکمل  یه های این تفاهم نامه و قواعد و رو که میان قواعد و رو خواهد بود. در آن بخش 
یه های خاص یا مکمل مقدم خواهد بود. در اختالفاتی  مقرر در پیوست 2 اختالف وجود دارد، قواعد و رو
گر  ا می باشد،  پوشش  تحت  موافقت نامه  یک  از  بیش  در  پیش بینی شده  یه های  رو و  قواعد  متضمن  که 
یه  های خاص یا مکمل و موافقت های تحت بررسی به وجود آید و در مواردی  تعارضی میان قواعد و رو
یه ها  ز پس از تشکیل هیأت رسیدگی، در خصوص قواعد و رو که طرف های اختالف نتوانند ظرف 20رو
به توافق برسند، رئیس رکن حل اختالف مقرر در بند1 ماده2 )که در این تفاهم نامه به عنوان » رکن حل 
دنبال  باید  که  را  یه هایی  رو و  قواعد  اختالف  طرف های  مشورت  با  می شود(  خوانده   »”DSB“اختالف
کرد. رئیس این اصل را راهنمای  ز پس از درخواست هریک از دو عضو تعیین خواهد  شوند، ظرف10 رو
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گیرد  یه های خاص یا مکمل در صورت امکان باید مورد استفاده قرار  که قواعد و رو خود قرار خواهد داد 
رت  که برای اجتناب از تعارض ضرو یه های مقرر در این تفاهم نامه باید تا حدی  و همین طور قواعد و رو

داشته باشد، به کار رود. 

ماده 2
اجرا

یـک  کـه در  مـواردی  و جـز در  یه هـا  رو و  قواعـد  ایـن  اجـرای  بـه منظـور  رکـن حـل اختـالف  1. بدین وسـیله 
موافقت نامه تحت پوشـش به ترتیب دیگری مقرر شـده اسـت، جهت اعمال مقررات مربوط به مشـورت 
حـل  رکـن  قـرار،  بدیـن  می شـود.  تشـکیل  تحت پوشـش  موافقت نامه هـای  در  مذکـور  اختـالف  حـل  و 
اختالف اختیار خواهد داشـت که هیأت های رسـیدگی را تشـکیل دهد، گزارش های هیأت رسیدگی 
یـب نمایـد، بـر اجـرای احـکام و توصیه ها نظارت کند و تعلیـق امتیازات و دیگر  و رکـن اسـتیناف را تصو
تعهـدات بـه موجـب موافقت نامه هـای تحت پوشـش را اجـازه دهـد. در خصـوص اختالفـات ناشـی از 
یـت  کـه از نـوع موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف ]بـدون الـزام عضو یـک موافقت نامـه تحت پوشـش 
که در این سـند به کار رفته تنها به آن اعضایی اشـاره  همه اعضای گات[ می باشـد، واژه »عضو« آنگونه 
دارد کـه طـرف موافقت نامـه تجـاری مربـوط میان چند طرف هسـتند. در مواردی کـه رکن حل اختالف، 
مقـررات حـل اختـالف یـک موافقت نامـه تجـاری میان چند طـرف را اجـرا می کنـد، تنهـا اعضـای طـرف 
آن موافقت نامـه می تواننـد در تصمیمـات یـا اقدامـات متخـذه توسـط رکـن حـل اختـالف در خصـوص 

اختالف مزبور، مشـارکت کنند.
تـی در  کمیته هـای مربـوط در سـازمان جهانـی تجـارت را از هرگونـه تحوال 2. رکـن حـل اختـالف، شـوراها و 

اختالفات مرتبط با مقررات موافقت نامه های تحت پوشـش مربوط، مطلع خواهد سـاخت. 
بـرای انجـام وظایفـش در محدوده هـای زمانـی مقـرر در  کـه الزم باشـد  بـار  3. رکـن حـل اختـالف هرچنـد 

تفاهم نامه حاضر، تشـکیل جلسـه خواهد داد.
یه هـای ایـن تفاهم نامـه مقـرر مـی دارد که رکـن حل اختـالف تصمیمی را اتخاذ  4. در مـواردی کـه قواعـد و رو

کنـد، رکـن مزبور اجماعًا1چنین خواهد کرد. 

گر به هنگام تصمیم گیری هیچ یک از اعضای حاضر در جلسه رسمًا به تصمیم پیشنهادی اعتراض نکنند، فرض بر این است  1. ا
گرفته است.  که جهت بررسی به آن ارجاع شده، اجماعًا تصمیم   که رکن حل اختالف راجع به مسئله ای 
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ماده 3
کلی مقررات 

گات 1947  کـه قبـاًل طبـق مـواد 22 و 23  1. اعضـا تبعیـت خـود را از اصولـی در مـورد مدیریـت اختالفـات 
کـه در ایـن سـند بـاز هـم تکمیـل شـده یـا تغییـر یافته انـد،  یه هایـی  اعمـال می شـد و همین طـور قواعـد رو

قاطعانه ابراز می دارند.
2. نظـام حـل اختـالف سـازمان جهانـی تجـارت عنصـر اصلـی ایجاد اطمینـان و قابلیت پیش بینـی در مورد 
که نظام مزبور در خدمت حفظ حقوق و تعهدات  نظام تجارت چند جانبه است. اعضا تأیید می کنند 
اعضـا بـه موجـب موافقت نامه های تحت پوشـش و روشـن سـاختن مقررات موجـود در آن موافقت نامه ها 
طبـق قواعـد عرفـی تفسـیر حقوق بین الملل عمومی می باشـد. توصیه هـا و تصمیمات رکن حل اختالف 

نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقت نامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آن بکاهد.
3. حـل فـوری وضعیت هایـی کـه در آن ها یک عضو تشـخیص می دهد منافعی که طبق موافقت نامه های 
تحت پوشـش به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نصیـب آن می شـود بـر اثـر اقدامـات عضو دیگـر لطمه دیده 
اسـت، بـرای کارکـرد مؤثـر سـازمان جهانـی تجـارت و حفظ تعادل درسـت میان حقـوق و تعهدات اعضا 

جنبه اساسی دارد.
4. هدف توصیه ها یا احکام رکن حل اختالف دسـتیابی به راه حلی رضایت بخش برای مسـئله منطبق با 

حقـوق و تعهـدات مقـرر در تفاهم نامه حاضر و موافقت نامه های تحت پوشـش خواهد بود. 
که طبق مقررات مشـورت و حل اختالف در موافقت نامه های تحت پوشـش در مورد  5. تمام راه حل هایی 
ری، منطبق با موافقت نامه های  گردیده اند به دسـت می آیند، از جمله آرای داو که رسـمًا اقامه  مسـائلی 
کـه بـه موجـب آن موافقت نامه هـا نصیـب یـک عضـو می گـردد از میـان  مزبـور خواهنـد بـود و منافعـی را 
نخواهند برد یا به آن لطمه نخواهند زد و همین طور مانع دستیابی به هریک از اهداف موافقت نامه های 

یاد شده نخواهندشد.
در  اختـالف  حـل  و  مشـورت  مقـررات  طبـق  کـه  مسـائلی  بـه  راجـع  توافـق  مـورد  متقابـاًل  راه حل هـای   .6
موافقت نامه های تحت پوشش رسمًا طرح شده اند، به اطالع رکن حل اختالف و شوراها و کمیته های 

مربـوط خواهنـد رسـید کـه در آنجـا هر عضو می تواند هـر مطلبی را در ارتباط با آن ها مطرح نماید.
یه های مزبور ثمربخش خواهد بود یا  یابی خواهد کرد که آیا اقدام طبق رو 7. قبل از اقامه دعوی یک عضو   ارز
نه. هدف سازوکار  حل اختالف تضمین راه حلی مثبت برای اختالف است. آشکار است که یک راه حل 
متقابـاًل قابل قبـول طرف هـای اختـالف و منطبـق بـا موافقت نامه هـای تحت پوشـش بایـد مرجح باشـد. در 
 تضمین 

ً
صورت عدم وجود یک راه حل متقاباًل مورد توافق، هدف نخست سازو کار حل اختالف معموال
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دسـت برداشـتن از اقدامـات ذی ربـط می باشـد، مشـروط  بر اینکـه معلـوم گـردد کـه ایـن اقدامـات بـا مقررات 
هریک از موافقت نامه های تحت پوشش مغایرت دارند. تنها در صورتی باید به مقرره جبران متوسل شد که 
دست برداشتن فوری از اقدام غیرعملی باشد و ]جبران[ به عنوان اقدامی موقتی، تا زمان دست برداشتن از 
اقدامی که با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد، اعمال شود. آخرین تدبیری را که تفاهم نامه در 
یه های حل اختالف متوسـل شـده قرار می دهد،  امکان تعلیق اجرای امتیازات یا  اختیار عضوی که به رو
سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، بر مبنای تبعیضی، در مقابل عضو دیگر است، 

به شرط اینکه رکن حل اختالف اجازه چنین اقداماتی را داده باشد.
کـه نقـض تعهـدات پذیرفته شـده طبـق یـک موافقت نامـه تحت پوشـش مطـرح اسـت، ایـن  8. در مـواردی 
عمـل در وهلـه نخسـت به عنـوان اقدامـی کـه وضعیـت از میان رفتـن ]منافع عضو دیگر[ یـا لطمه ]به آن[ 
کـه نقـض قواعـد،  کـه به طـور معمـول فـرض می شـود  رده تلقـی می گـردد. منظـور ایـن اسـت  را بـه وجـود آو
اثـر سـوئی بـر دیگـر طرف هـای عضـو آن موافقت نامـه تحت پوشـش برجـا می گـذارد، و در چنیـن مـواردی 

که اتهام وارده را رد نماید. که علیه آن شـکایت شـده خواهد بود  برعهده عضوی 
9. مقـررات تفاهم نامـه حاضـر بـه حقـوق اعضـا جهـت درخواسـت تفسـیر امـری مقـررات یـک موافقت نامـه 
تحت پوشش از طریق تصمیم گیری در چارچوب موافقت نامه سازمان جهانی تجارت یا یک موافقت نامه 

تحت پوشش که یک موافقت نامه تجاری میان چند طرف می باشد، خدشه ای وارد نمی سازد. 
یه هـای حـل اختـالف نبایـد  10. بدیهـی اسـت درخواسـت های به عمـل آمـده بـرای سـازش و اسـتفاده از رو
گر اختالفی مطرح شـود، همه اعضا  گردد و ا گرفته شـود یا تلقی  یانه در نظر  به عنوان اقدامات سـتیزه جو
کـرد. همچنیـن بدیهـی  یه هـا بـا حسـن نیت مشـارکت خواهنـد  در تـالش بـرای حـل اختـالف، در ایـن رو

اسـت شـکایات و شـکایات متقابل در خصوص مسـائل مجزا را نباید به یکدیگر مرتبط سـاخت.
11. این تفاهم نامه تنها در مورد درخواست های جدید مشورت طبق مقررات مشورت در موافقت نامه های 
یـخ  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت یـا پـس از ایـن تار کـه در تار تحت پوشـش 
به عمـل آمـده باشـند، قابـل اعمـال خواهـد بـود. در مـورد اختالفاتـی کـه بـرای آن هـا درخواسـت مشـورت 
طبـق گات1947 یـا طبـق یـک موافقت نامه دیگـر منعقده پیش از موافقت نامه های تحت پوشـش، قبل 
یه هـای  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت به عمـل آمـده باشـد، قواعـد و رو از تار
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت  کـه درسـت قبـل از تار حـل اختـالف مربـوط 

2
مجری هسـتند، همچنان قابل اعمال خواهند بود.1

کامل به اجرا در  گزارش های هیأت رسیدگی تصویب نشده یا به طور  که در آن ها  2. این بند همچنین ناظر بر اختالفاتی خواهد بود 
نیامده است. 
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کشـور  یـک  از موافقت نامه هـای تحت پوشـش توسـط  گـر شـکایتی مبنی بـر هریـک  ا بنـد 11،  12. علی رغـم 
کی حـق خواهـد  کشـور توسـعه یافته عضـو مطرح شـده باشـد، طـرف شـا در حال توسـعه عضـو علیـه یـک 
که به جای مقررات مندرج در مواد 4، 5، 6 و 12 تفاهم نامه حاضر، به مقررات مشابه در تصمیم  داشت 
یـل 1966(BISD14S/18) اسـتناد کنـد، مگـر اینکـه هیأت رسـیدگی، محـدوده زمانی مقرر در بند 7  ر 5 آو
کی این محـدوده زمانی می تواند  آن تصمیـم را بـرای ارائـه گـزارش خـود کافـی ندانـد و بـا موافقت طرف شـا
یه هـای مشـابه در  یه هـای مـواد 4، 5، 6 و 12 و قواعـد و رو تمدیـد شـود. در آن بخشـی کـه میـان قواعـد و رو

یه های اخیر الذکر مقدم خواهند بود. تصمیم مربوط اختالف وجود دارد، قواعد و رو

ماده 4
مشورت

یه های مشورت مورد استفاده اعضا را قاطعانه ابراز می دارند. 1. اعضا عزم خود برای تقویت و بهبود کارایی رو
از  هریـک  عملکـرد  بـر  مؤثـر  اقدامـات  خصـوص  در  دیگـر  عضـو  هـر  ادعاهـای  می کنـد  تعهـد  عضـو  هـر   .2
که در قلمروی عضو نخست اتخاذ شده است، با نظر مساعد بررسی  موافقت نامه های تحت پوشش را 

کرده فرصت مناسـبی جهت مشـورت اعطا نماید.13
3. اگـر درخواسـتی بـرای مشـورت طبـق یـک موافقت نامـه تحت پوشـش به عمـل آیـد، عضـوی کـه درخواسـت 
یافت  یخ در خطـاب بـه آن اسـت، اگـر ترتیـب دیگـری متقابـاًل مورد توافق قـرار نگیرد، ظـرف 10روز پـس از تار
یافـت درخواسـت، بـه منظـور  یـخ در درخواسـت بـه آن پاسـخ خواهـد داد و ظـرف حداکثـر 30 روز پـس از تار
دسـتیابی بـه راه حلـی مرضی الطرفیـن بـا حسـن نیت وارد مشـورت خواهد شـد. اگـر عضو مزبور ظـرف 10 روز 
یافت درخواسـت  یخ در یافـت درخواسـت پاسـخ ندهـد یـا ظـرف حداکثـر 30 روز پـس از تار یـخ در پـس از تار
یا مدتی که به ترتیب دیگر متقاباًل مورد توافق قرار گیرد، وارد مشـورت نشـود، آن گاه عضوی که درخواسـت 

انجام مشورت کرده ممکن است مستقیمًا اقدام به درخواست تشکیل هیأت رسیدگی بنماید.
4. عضوی که درخواسـت مشـورت می کند، تمام درخواسـت های مشـورت را به اطالع رکن حل اختالف و 
کتبی تسلیم خواهد  کمیته های مربوط خواهد رساند. هرگونه درخواست مشورت به صورت  شوراها و 
شـد و در آن دالیـل درخواسـت مزبـور از جملـه مشـخصات اقدامـات متنازع فیـه و توضیحـات مربـوط بـه 

گردید. مبنای حقوقی شـکایت ذکر خواهد 

3. در مواردی که یک موافقت نامه تحت پوشش دیگر، در خصوص اقدامات متخذه توسط حکومت های منطقه ای یا محلی یا مقامات 
فعال در قلمروی یک عضو حاوی مقرراتی متفاوت از مقررات این بند باشد، مقررات آن موافقت نامه تحت پوشش مقدم خواهد بود. 
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5. در جریان مشـورت طبق مقررات موافقت نامه تحت پوشـش، اعضا باید بکوشـند قبل از توسـل به اقدام 
دیگری طبق این تفاهم نامه، به تعدیل رضایت بخشـی راجع به مسـئله دسـت یابند. 

6. مشـورت به صـورت محرمانـه خواهـد بـود و بـه حقـوق هیـچ عضـوی بـرای رسـیدگی بیشـتر خدشـه وارد 
نخواهد ساخت.

کنـد، طـرف  یافـت درخواسـت آن، اختـالف را حـل  یـخ در ز پـس از تار گـر مشـورت نتوانـد ظـرف 60 رو 7. ا
گر طرف های مشـورت کننده  کی ممکن اسـت درخواسـت تشـکیل یک هیأت رسـیدگی را بنماید. ا شـا
کی می توانـد در ظـرف   کنـد، طـرف شـا کـه مشـورت نتوانسـته اختـالف را حـل  متفقـًا تشـخیص دهنـد 

زه تشـکیل هیأت رسـیدگی را درخواسـت بنماید. مهلتی 60 رو
کثر  8. در مـوارد اضطـراری، از جملـه مـواردی که به کاالهای فاسد شـدنی مربـوط می گردد، اعضا ظرف حدا
گر مشـورت مزبور نتواند ظرف 20  یافت درخواسـت، وارد مشـورت خواهند شـد. ا یخ در ز پس از تار 10 رو
کی ممکن اسـت تشـکیل هیأت  یافت درخواسـت، اختالف را حل کند، طرف شـا یخ در ز پس از تار رو

رسـیدگی را درخواست بنماید.
کاالهای فاسد شـدنی مربوط می گردد، طرف های اختالف،  که به  9. در موارد اضطراری، از جمله مواردی 
یـان  هیأت هـای رسـیدگی و رکـن اسـتیناف، تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت هرگونـه تالشـی را بـرای تسـریع جر

رد. رسـیدگی به عمل خواهند آو
یژه ای را نسبت به مسائل و منافع خاص کشورهای در حال توسعه  10. اعضا در جریان مشورت باید توجه و

عضو مبذول دارند.
11. هرگاه عضوی غیر از اعضای مشورت کننده تشخیص دهد که منافع تجاری قابل توجهی در مشورتی که 
طبق بند 1ماده 22 گات 1994، بند 1 ماده 22 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یا مقررات مشابه در 
دیگر موافقت نامه های تحت پوشـش41 به عمل می آید دارد، می تواند تمایل خود برای پیوسـتن به مشـورت 
یع درخواست مشورت طبق ماده مذکور، به اطالع اعضای مشورت کننده  یخ توز را ظرف10 روز پس از تار
و رکـن حـل اختـالف برسـاند. ایـن عضـو بـه شـرطی وارد مشـورت خواهـد شـد کـه عضـوی کـه درخواسـت 

که راجع به مشورت در موافقت نامه های تحت پوشش وجود دارند به شرح زیر می باشند: موافقت نامه کشاورزی،  4. مقررات مشابهی 
ک،  بند 4 ماده 8؛  گیاهی، بند1ماده11؛ موافقت نامه منسوجات و پوشا ماده 19؛ موافقت نامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت 
با تجارت، ماده 8؛ موافقت نامه  فراراه تجارت، بند 1 ماده 14؛ موافقت نامه اقدامات سرمایه گذاری مرتبط  موافقت نامه موانع فنی 
گات 1994، بند 2 ماده 19؛ موافقت نامه بازرسی قبل از حمل،  گات 1994، بند2 ماده 17؛ موافقت نامه اجرای ماده 7  اجرای ماده 6 
یه های صدور مجوز ورود، ماده 6؛ موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی،  ماده 7؛ موافقت نامه قواعد مبدأ، ماده 7؛ موافقت نامه رو
ماده30؛ موافقت نامه حفاظتها، ماده 14؛ موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، بند 1 ماده 64 و هرگونه مقررات 
ارکان  که  آنگونه  گات[،  اعضای  همه  عضویت  الزام  ]بدون  میان چند طرف  تجاری  موافقت نامه های  در  مشورت  به  راجع  مشابه 

کرده اند و به رکن حل اختالف اطالع داده شده اند. ذی صالح در هر موافقت نامه تعیین 
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مشـورت خطـاب بـه آن بـوده بپذیـرد کـه ادعای داشـتن منافع قابل توجه براساسـی صحیح مبتنی اسـت. 
گـر  در این صـورت آن ها]اعضـای مشـورت کننده[ مراتـب را به اطـالع رکـن حـل اختـالف خواهنـد رسـاند. ا
درخواسـت پیوسـتن به مشـورت پذیرفته نشـود، عضو متقاضی مخیر خواهد بود که طبق بند 1 ماده 22یا 
بند 1 ماده 23 گات 1994، بند 1ماده 22 یا بند 1 ماده23 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یا مقررات 

مشابه در دیگر موافقت نامه های تحت پوشش درخواست مشورت به عمل آورد.

ماده 5
مساعی جمیله، سازش و میانجی گری 

کـه در صـورت توافـق طرف هـای اختـالف  یه هایـی هسـتند  1. مسـاعی جمیلـه، سـازش و میانجی گـری رو
در این خصوص، به طور اختیاری آغاز می شـوند.

طرف هـای  کـه  مواضعـی  یـژه  به و و  میانجی گـری  و  سـازش  جمیلـه،  مسـاعی  متضمـن  رسـیدگی های   .2
اختالف در جریان رسـیدگی ها اتخاذ می کنند، به صورت محرمانه خواهند بود و به حقوق هیچ طرفی 

یه ها خدشـه وارد نخواهد سـاخت. برای رسـیدگی دیگر به موجب این رو
3. هرطرف اختالف می تواند در هر زمانی درخواسـت مسـاعی جمیله، سـازش یا میانجی گری نماید. آن ها 
یه هـای مربـوط به  ممکـن اسـت در هـر زمانـی آغـاز و در هرزمانـی خاتمـه یابنـد. به محـض خاتمـه یافتـن رو
کی ممکن اسـت اقدام به درخواست تشکیل هیأت  مسـاعی جمیله، سـازش یا میانجی گری، طرف شـا

رسیدگی بنماید.
یافـت درخواسـت  یـخ در ز پـس از تار 4. هنگامی کـه مسـاعی جمیلـه، سـازش یـا میانجی گـری ظـرف 60 رو
کی بایـد قبل از درخواسـت تشـکیل هیـأت رسـیدگی، یک مهلت  مشـورت صـورت می گیـرد، طـرف  شـا
گـر طرف هـای اختـالف مزبـور متفقـًا  کنـد. ا یافـت درخواسـت مشـورت اعطـا  یـخ در زه پـس از تار 60 رو
تشـخیص دهند که روند مسـاعی جمیله، سـازش یا میانجی گری نتوانسـته اختالف را حل کند، طرف 

زه، تشـکیل هیأت رسـیدگی را درخواسـت بنماید. کی می تواند در ظرف مهلتی 60 رو شـا
یه هـای مربـوط بـه مسـاعی جمیلـه، سـازش یـا میانجی گـری  گـر طرف هـای اختـالف موافقـت کننـد، رو 5. ا

کار هیأت رسـیدگی ادامه یابد. می تواند ضمن آغاز 
کمک به اعضا جهت  6. مدیرکل می تواند، در حالی که به عنوان یک مقام رسـمی عمل می کند، به منظور 

حل اختالف، پیشـنهاد مسـاعی جمیله، سـازش یا میانجی گری بنماید.
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ماده 6
تشکیل هیأت های رسیدگی

کی، یـک هیـأت رسـیدگی طـی اولیـن جلسـه رکـن حل اختـالف بعد از  1. در صـورت درخواسـت طـرف شـا
کـه در آن درخواسـت مزبـور بـرای نخسـتین بـار به عنوان موضوعی در دسـتور کار ایـن رکن قرار  جلسـه ای 
می گیـرد، تشـکیل خواهـد شـد، مگـر اینکـه در ایـن جلسـه رکـن حـل اختـالف اجماعـًا تصمیـم بـه عـدم 

تشـکیل هیأت رسیدگی بگیرد.15
بـه  درخواسـت  ایـن  در  آمـد.  خواهـد  به عمـل  کتبـی  به صـورت  رسـیدگی  هیـأت  تشـکیل  درخواسـت   .2
همین طـور  و  شـد  خواهـد  مشـخص  متنازع فیـه  خـاص  اقدامـات  اشـاره]و[  انجام شـده  مشـورت های 
کـه به وضـوح بـرای طـرح مسـئله کفایـت کنـد، ارائـه  کوتـاه در مـورد مبنـای حقوقـی شـکایت  خالصـه ای 
خواهد گردید. در موردی که متقاضی درخواست کند یک هیأت رسیدگی با شرح وظایفی غیر از شرح 
کتبی مزبور شـامل متن شـرح وظایف خاص پیشـنهادی  وظایف اسـتاندارد تشـکیل شـود، درخواسـت 

خواهد بود. 

ماده 7
شرح وظایف هیأت های رسیدگی

ز پـس از تشـکیل هیـأت رسـیدگی به ترتیـب دیگـری توافـق نکننـد،  گـر طرف هـای اختـالف ظـرف20رو 1. ا
یر خواهند بود:  هیأت های رسـیدگی دارای شـرح وظایف ز

»بررسـی مسـئله ارجاع شـده بـه رکـن حـل اختـالف توسـط )نـام طـرف( در سـند... بـا توجـه بـه مقـررات 
مربـوط در)نـام موافقت نامه)هـای( تحت پوشـش ذکر شـده توسـط طرف هـای اختالف(، و دسـتیابی به 
ر احـکام مقـرر در آن موافقت نامه)هـا(  کـه بـه رکـن حـل اختـالف در ارائـه توصیه هـا یـا صـدو یافته هایـی 

کرد«. کمک خواهد 
که طرف های اختالف ذکر  2. هیأت های رسـیدگی مقررات مربوط به موافقت نامه یا موافقت نامه هایی را 

کرده انـد، مورد توجه قرار خواهند داد.
کـه بـا مشـورت  3. در تشـکیل هیـأت رسـیدگی، رکـن حـل اختـالف می توانـد بـه رئیـس خـود اجـازه دهـد 
کنـد. شـرح  طرف هـای اختـالف و بـا رعایـت مقـررات بنـد 1، شـرح وظایـف هیـأت رسـیدگی را تنظیـم 

کی، رکن حل اختالف ظرف  15 روز پس از درخواست بدین منظور تشکیل خواهد شد، مشروط  بر  5. درصورت درخواست طرف شا
اینکه حداقل از 10 روز قبل از تشکیل جلسه، اطالعیه ای داده شود. 
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گـر در مورد شـرح وظایفی  یع خواهد شـد. ا وظایفـی کـه بدین ترتیـب تنظیـم می شـود میـان همـه اعضـا توز
غیر از شرح وظایف استاندارد توافق به عمل آید، هر عضو می تواند هر نکته ای را در ارتباط با آن در رکن 

حـل اختالف مطرح نماید.

ماده 8
ترکیب هیأت های رسیدگی

کامـاًل واجـد شـرایط دولتـی و / یـا غیردولتـی، از جملـه  1. هیأت هـای رسـیدگی مرکـب خواهنـد بـود از افـراد 
کرده یا دعوایی را نزد آن مطرح سـاخته اند، ]اشـخاصی  که در یک هیأت رسـیدگی خدمت  اشـخاصی 
کـه[ به عنـوان نماینـده یـک عضـو یـا یـک طـرف متعاهـد گات 1947 یـا به عنـوان نماینـده ای نـزد شـورا یـا 
کمیتـه هریـک از موافقت نامه هـای تحت پوشـش یـا موافقت نامـه سـلف آن هـا یـا در دبیرخانـه خدمـت 
کرده انـد، حقـوق یـا سیاسـت  تجـارت بین الملـل را آمـوزش یـا نشـر داده انـد یـا به عنـوان یـک مقـام ارشـد 

کرده اند.  سیاسـت تجاری یک عضو خدمت 
کافی و  2. اعضای هیأت رسـیدگی باید با توجه به اطمینان از اسـتقالل عمل اعضا، داشـتن زمینه متنوع 

گردند. گسـترده ای از تجربه انتخاب  طیف 
3. اتباع اعضایی که دولت های شان6 طرف اختالف یا طرف ثالث به معنای مقرر در بند2 ماده 10هستند، 
در هیـأت رسـیدگی ذی مدخـل در ایـن اختالف خدمت نخواهند کـرد، مگر اینکه طرف های اختالف 

کنند.1 مزبـور به ترتیب دیگری توافق 
کمـک بـه انتخـاب اعضـای هیـأت رسـیدگی، دبیرخانـه فهرسـتی توضیحـی در مـورد افـراد  4. بـه منظـور 
کـه اعضـای هیـأت را می تـوان  کـرد  دولتـی و غیردولتـی واجـد شـرایط مذکـور در بنـد 1 نگهـداری خواهـد 
یـخ 30 نوامبـر  کـه از تار یـد. ایـن فهرسـت شـامل صـورت افـراد غیردولتـی  به نحـو مقتضـی از میـان آن برگز
1948 به عنوان عضو هیأت رسـیدگی تعیین شـده اند (BISD31S/9) و سـایر صورت ها و فهرسـت های 
توضیحی تعیین شـده طبق هریک از موافقت نامه های تحت پوشـش خواهد بود و اسـامی اشخاص که 
در زمان الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در آن صورت ها و فهرست های توضیحی 
ذکر شـده اند در فهرسـت توضیحـی خواهـد آمـد. اعضـا می تواننـد در فواصـل معیـن زمانـی اسـامی افـراد 
دولتـی و غیردولتـی را ضمـن ارائـه اطالعـات مربـوط راجـع بـه دانـش آن هـا در مـورد تجـارت بین الملـل و 

کشورهای  گمرکی یا بازارهای مشترک طرف های یک اختالف هستندف این مقرره در مورد اتباع همه  که اتحادیه های  6. در موردی 
گمرکی یا بازارهای مشترک اعمال می شود. عضو اتحادیه های 
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همین طـور در مـورد بخش هـا یـا زمینه هـای موضوعـی موافقت نامه هـای تحت پوشـش، جهـت درج در 
فهرسـت توضیحـی پیشـنهاد کننـد. در صـورت تأییـد رکـن حـل اختالف این اسـامی به فهرسـت افزوده 
خواهـد شـد. در مـورد هریـک از افـراد مذکـور در فهرسـت، حوزه هـای خـاص تجربـه یـا مهـارت افـراد در 

بخش ها یا زمینه های موضوعی موافقت نامه تحت پوشـش در فهرسـت مشـخص خواهند شـد.
ز پـس از  5. هیـأت رسـیدگی مرکـب از سـه عضـو خواهـد بـود مگـر آنکـه طرف هـای اختـالف ظـرف 10 رو
تشـکیل هیأت در مورد هیأتی متشـکل از پنج عضو به توافق برسـند. اعضا فورًا از ترکیب هیأت مطلع 

خواهند شد.
یت هیأت رسیدگی را به طرف های اختالف پیشنهاد خواهد کرد. طرف های  6. دبیرخانه نامزدهای عضو

کرد مگر اینکه دالیل قانع کننده ای داشـته باشـند. اختالف با نصب این نامزدها مخالفتی نخواهند 
یخ تشکیل هیأت رسیدگی در مورد اعضای آن توافق نشود، بنا به درخواست  ز پس از تار گر ظرف20 رو 7. ا
هریـک از طرفیـن، مدیـرکل بـه مشـورت رئیـس رکن حل اختالف و رئیس شـورا یا کمیتـه مربوط، ترکیب 
یه های خاص یا مکمـل مربوط در  هیـأت رسـیدگی را بـا انتصـاب اعضایـی کـه آن هـا را طبـق قواعد یـا رو
موافقت نامـه یـا موافقت نامه هـای تحت پوشـش متنازع فیـه در اختالف]و[ پس از مشـورت با طرف های 
کثر  اختـالف، مناسـب تر از همـه تشـخیص می دهـد، تعییـن خواهد کرد. رئیس رکن حـل اختالف حدا
یافـت درخواسـت، ترکیب هیأت رسـیدگی را که بدین ترتیب تشکیل شـده  یـخ در ز پـس از تار ظـرف10 رو

اسـت، به اطالع اعضا خواهد رساند.
8. به عنـوان قاعـده ای کلـی، اعضـا متعهد خواهند بود اجازه دهند که مقامات شـان به عنوان عضو هیأت 

رسـیدگی خدمت کنند.
9. اعضـای هیـأت رسـیدگی در سـمت فـردی خـود و نـه بـه عنـوان نماینـدگان دولـت یـا نماینـدگان یـک 
کـرد. بنابرایـن اعضـا در خصـوص مسـائل مطـرح در یـک هیـأت رسـیدگی،  سـازمان خدمـت خواهنـد 

دسـتورالعمل هایی بـه آن هـا نخواهنـد داد یا به عنوان افراد درصـدد نفوذگذاری بر آن ها برنخواهند آمد. 
10. هنگامی کـه اختالفـی میـان یـک کشـور در حال توسـعه عضـو و یک کشـور توسـعه یافته عضـو وجود دارد، 
در صـورت درخواسـت کشـور در حال توسـعه عضـو، هیـأت رسـیدگی حداقـل متشـکل از یـک نفر از یک 

کشـور در حال توسعه عضو خواهد بود.
ینـه مسـافرت و مـدد معاش]آنـان[ طبـق معیارهـای  11. هزینه هـای اعضـای هیـأت رسـیدگی، از جملـه هز
مصوب شورای عمومی و بر پایه توصیه  های کمیته بودجه، مالی و تشکیالتی، از محل بودجه سازمان 

جهانی تجارت پرداخت خواهد شـد. 
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ماده 9
کیان متعدد رویه های مربوط به شا

که بیش از یک عضو در ارتباط با یک مسئله، تشکیل هیأت رسیدگی را درخواست نماید،  1. در مواردی 
گرفتن حقوق همه اعضای ذی ربط ممکن اسـت هیأت رسـیدگی واحدی جهت بررسـی این  با در نظر 
شـکایات تشـکیل شـود. هـر زمـان کـه عملـی باشـد بایـد هیـأت رسـیدگی واحـدی جهـت بررسـی چنین 

شـکایاتی تشکیل گردد. 
2. هیأت رسـیدگی واحـد نحـوه بررسـی خـود را مشـخص و یافته هایـش را بـه رکـن حل اختـالف ارائه خواهد 
کـرد، بـه طریقـی کـه حقوقـی که طرف های اختالف ممکن بود درصورت تشـکیل هیأت های رسـیدگی 
گانه جهت بررسـی شـکایات از آن بهره مند شـوند، به هیچ وجه لطمه نبیند. در صورت درخواسـت  جدا
گانه ای در مورد اختالف مربوط تسـلیم  گزارش های جدا یکی از طرف های اختالف، هیأت رسـیدگی 
گرفـت و  کیان قـرار خواهـد  کیان در اختیـار دیگـر شـا کتبـی هریـک از شـا یه هـای  خواهـد داشـت. اظهار
کیان دیگـر نقطه نظرهـای خود را به  کی از ایـن حـق برخـوردار خواهـد بـود هنگامی کـه هریک از شـا هـر شـا

هیأت رسـیدگی ارائه می کند، در هیأت حضور داشـته باشـد.
گر جهت بررسـی شـکایات مرتبط با یک مسـئله بیش از یک هیأت رسـیدگی تشـکیل شود، تا جایی که  3. ا
گانه شرکت  امکان دارد اشخاص واحدی به عنوان عضو هیأت در هریک از هیأت های رسیدگی جدا

خواهنـد کـرد و جـدول زمانـی جریان کار هیأت در چنین اختالفاتی هماهنگ خواهد شـد. 

ماده 10
طرف های ثالث

موجـب  بـه  دیگـر  اعضـای  منافـع  و  اختـالف  یـک  طرف هـای  منافـع  رسـیدگی  هیـأت  کار  یـان  جر در   .1
گرفته خواهد شـد. کامل در نظر  موافقت نامه تحت پوشـش متنازع فیه در اختالف، به طور 

2. هر عضوی که در مورد یک مسئله مطرح شده در هیأت رسیدگی منافع قابل توجهی دارد و منافع خود را 
به اطالع رکن حل اختالف رسانده است )که در این تفاهم نامه به عنوان»طرف ثالث« خوانده می شود( 
کنـد و در عین حـال  کـه هیـأت رسـیدگی وضعیـت آن را اسـتماع  از ایـن فرصـت برخـوردار خواهـد بـود 
یه هـا همچنین به طرف های اختالف ارائه و در  یه هایـی کتبـی بـه هیـأت تسـلیم نماید. این اظهار اظهار

گزارش هیأت رسـیدگی منعکس خواهد شـد.
یافـت  یه هـای طرف هـای اختـالف بـه نخسـتین جلسـه هیـأت رسـیدگی را در 3. طرف هـای ثالـث اظهار

کرد. خواهند 
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کنـون مـورد بررسـی هیـأت رسـیدگی قـرار دارد منافعـش بـه  کـه ا گـر طـرف ثالثـی تشـخیص دهـد اقدامـی  4. ا
یه های حل  موجب یک موافقت نامه تحت پوشش را از میان می برد یا به آن لطمه می زند، می تواند به رو
اختـالف عـادی در ایـن تفاهم نامه متوسـل شـود. چنیـن اختالفی در صورت امکان به هیأت رسـیدگی 

اولیه ارجاع خواهد شـد.
ماده 11

وظیفه هیأت های رسیدگی 
وظیفـه هیأت هـای رسـیدگی کمـک بـه رکن حل اختالف در ایفای مسـئولیت هایش به موجـب تفاهم نامه 
یابی عینی در مورد  حاضر و موافقت نامه های تحت پوشـش اسـت. بنابراین، هیأت رسـیدگی باید یک ارز
یابـی عینـی راجـع بـه حقایـق موضـوع و قابلیـت اجـرا و  کـه نـزد آن مطـرح اسـت، از جملـه یـک ارز مسـئله ای 
کـه بـه رکـن حـل  رد و بـه یافته هـای دیگـری  انطبـاق آن بـا موافقت نامه هـای تحت پوشـش مربـوط به عمـل آو
ر احکام مقرر در موافقت نامه های تحت پوشـش کمک می کند، دسـت  اختالف در ارائه توصیه ها یا صدو
یابـد. هیـأت رسـیدگی بایـد منظمـًا بـا طرف هـای اختـالف مشـورت کند و بـه آن ها جهت ارائـه یک راه حل 

کافی بدهد.  مرضی الطرفیـن فرصت 

ماده 12
رویه های هیأت رسیدگی

از  اینکـه پـس  کـرد، مگـر  را دنبـال خواهنـد  کاری مقـرر در ضمیمـه 3  یه هـای  1. هیأت هـای رسـیدگی رو
مشـورت بـا طرف های اختالف به ترتیـب دیگری تصمیم بگیرند.

یه های هیأت رسیدگی باید انعطاف کافی وجود داشته باشد، به گونه ای که کیفیت باالی گزارش های  2. در رو
هیأت را تضمین کند و در عین حال بی جهت باعث تأخیر در جریان کار هیأت رسیدگی نشود.

3. اعضای هیأت رسـیدگی پس از مشـورت با طرف های اختالف، در سـریع ترین وقت ممکن و در زمانی 
کار  ظرف یک هفته پس از توافق در مورد ترکیب و شـرح وظایف هیأت رسـیدگی، جدول زمانی جریان 

هیـأت را بـا در نظـر گرفتـن مقررات مرتبـط در بند 9 ماده 4 تعیین خواهند کرد.
کار هیأت رسـیدگی، این هیأت برای طرف های اختالف فرصت  4. در تعیین جدول زمانی برای جریان 

گرفت. یه های شـان در نظر خواهد  کردن اظهار کافی جهت آماده 
یه هـای کتبـی توسـط طرف ها، مهلت های دقیقـی را تعیین کنند و  5. هیأت هـا بایـد در مـورد تسـلیم اظهار

آن هـا بایـد این مهلت ها را رعایت کنند.
یه هـای کتبـی بـه هیـأت  رسـیدگی و طـرف یـا طرف هـای  6. هـر طـرف اختـالف جهـت ارسـال سـریع اظهار
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یه  خود را زودتر از نخستین  کی نخستین اظهار دیگر اختالف، آن ها را به دبیرخانه خواهد داد. طرف شا
یه طرف مدعی علیه تسلیم خواهد کرد، مگر اینکه هیأت رسیدگی در تعیین جدول زمانی مذکور  اظهار
یه خود  در بند 3 و پس از مشورت با طرف های اختالف تصمیم بگیرد که طرف ها باید نخستین اظهار
یه ها وجود دارد،  کنند. هنگامی که ترتیباتی از لحاظ توالی برای ارائه نخسـتین اظهار را همزمان تسـلیم 
یه طـرف مدعی علیه را تعییـن خواهد کرد.  یافـت اظهار هیـأت رسـیدگی مـدت زمانـی قطعـی جهـت در

کتبی بعدی به طور همزمان تسـلیم خواهد شـد. یه  هر اظهار
رسـیدگی  هیـأت  دهنـد،  ارائـه  مرضی الطرفینـی  راه حـل  بتواننـد  اختـالف   طرف هـای  کـه  مـواردی  در   .7
یافته هـای خـود را به صـورت گـزارش کتبـی تسـلیم رکـن حـل اختالف خواهـد کرد. در چنیـن مواردی در 
گـزارش هیـأت رسـیدگی، یافته هـای به دسـت آمـده در مـورد واقعیـت، قابلیـت اجـرای مقـررات مربوط و 
کـه هیـأت رسـیدگی ارائـه می دهـد، تشـریح خواهد  دلیـل اساسـی نهفتـه در پـس یافته هـا و توصیه هایـی 
گـزارش هیـأت بـه  کـه راه حلـی بـرای مسـئله میـان طرف هـای اختـالف یافـت شـود،  شـد. در مـواردی 

توضیحی مختصر در مورد موضوع و اعالم اینکه راه حلی به دسـت آمده اسـت، محدود خواهد بود.
کـه ظـرف آن هیـأت رسـیدگی بررسـی خـود را انجـام  یه هـای مزبـور، مدتـی  کاراتـر سـاختن رو 8. بـه منظـور 
یـل گزارش نهایی  یخ تحو یـخ توافـق در مـورد ترکیـب و شـرح وظایـف هیأت تا تار خواهـد داد، یعنـی از تار
ز نخواهـد کرد. در موارد اضطراری،  بـه طرف هـای اختـالف، به عنـوان قاعده ای کلی، از شـش ماه تجاو
کاالهـای فاسد شـدنی مربـوط می گـردد، هیـأت رسـیدگی ایـن هـدف را دنبـال  کـه بـه  از جملـه مـواردی 

یل دهد. گزارش خود را ظرف سـه ماه به طرف های اختالف تحو که  کرد  خواهد 
گـزارش خـود را ظـرف شـش مـاه، یـا در مـوارد  9. هنگامی کـه هیـأت رسـیدگی تشـخیص دهـد کـه نمی توانـد 
یل دهد، مراتب را با ذکر دالیل تأخیر، همراه با تخمینی در مورد مدت]الزم  اضطراری ظرف سه ماه تحو
گـزارش خـود، کتبـًا به اطالع رکن حل اختالف خواهد رسـاند. در هیچ حـال فاصله زمانی  یـل  بـرای[ تحو

کند. ز  گزارش میان اعضا نباید از نه ماه تجاو یع  تشـکیل هیأت رسـیدگی تا توز
کشور در حال توسعه عضو مطرح باشد،  که در آن یک اقدام متخذه توسط یک  10. در زمینه مشورت هایی 
طرف هـا می تواننـد توافـق کننـد کـه مدت هـای تعیین شـده در بند هـای 7 و 8 مـاده 4 را تمدیـد نماینـد. 
گـر پـس از انقضـای مـدت مربوط، طرف های مشـورت کننده نتوانند در مورد ختم مشـورت توافق کنند  ا
رئیـس رکـن  حـل اختـالف، پـس از مشـورت بـا طرف هـا، در مـورد تمدیـد یـا عـدم تمدیـد مـدت مربـوط، 
گرفـت. به عـالوه، هیـأت رسـیدگی در بررسـی  و در صـورت تمدیـد، راجـع بـه مـدت           آن تصمیـم خواهـد 
شـکایات مطرح شـده علیـه یـک کشـور در حال توسـعه عضـو، بـه این کشـور در حال توسـعه عضو فرصت 
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کـرد. هـر گونـه اقدامـی که طبـق این بنـد به عمل  ل هایش اعطـا خواهـد  کافـی جهـت تهیـه و ارائـه اسـتدال
گذاشـت. آید، بر مقررات بند 1 ماده 20 و بند 4 ماده 21 تأثیر نخواهد 

11. در مـواردی کـه یکـی از طرف هـا بـا تعـداد بیشـتری از آن ها، کشـور درحال توسـعه عضو باشـد، در گزارش 
هیـأت رسـیدگی صراحتـًا اشـاره خواهـد شـد کـه بـه چـه ترتیـب مقـررات مربـوط بـه اتخـاذ رفتـار متفـاوت 
تحت پوشـش  موافقت نامه هـای  از  بخشـی  کـه  عضـو  در حال توسـعه  کشـورهای  مـورد  در  مطلوب تـر  و 
یه هـای حـل اختـالف را تشـکیل می دهـد،  یـان رو کشـور در حال توسـعه عضـو در جر مطرح شـده توسـط 

گرفته اسـت. مورد توجه قرار 
کثـر بـه مـدت  کی، کار خـود را حدا 12. هیـأت رسـیدگی ممکـن اسـت در هـر زمـان بـه درخواسـت طـرف شـا
رد. در صورت چنین تعلیقی، محدوده های زمانی مقرر در بند های 8 و 9   12ماه، به حالت تعلیق در آو
کار هیأت به حالت تعلیق درآمده، تمدید  که  این ماده، بند 1 ماده 20 و بند4 ماده 21، به میزان مدتی 
کار هیأت رسـیدگی برای مدتی بیش از 12 ماه به حالت تعلیق در آید، اجازه تشـکیل  گر  خواهد شـد. ا

هیأت از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد.

ماده 13
کسب اطالعات حق 

که مقتضی تشخیص می دهد،  که از هر فرد یا رکنی  1. هر هیأت رسیدگی از این حق برخوردار خواهد بود 
اطالعـات و نظـر فنـی کسـب کنـد. البتـه، قبـل از اینکـه هیأت رسـیدگی این اطالعات یا نظـر را از فرد یا 
رکـن واقـع در حـوزه صالحیـت یـک عضـو بخواهد، مراتب را به اطالع آن عضو خواهد رسـاند. یک عضو 
کـه الزم و مقتضـی تشـخیص می دهـد،  بایـد بـه هرگونـه درخواسـت هیـأت رسـیدگی در مـورد اطالعاتـی 
فـورًا و به طـور کامـل پاسـخ دهـد. اطالعـات محرمانه ای که ارائـه می گردد بدون اجازه رسـمی فرد، رکن یا 

مقامات عضو ارائه کننده اطالعات، افشـا نخواهد شـد. 
کسـب نظر آن ها  کارشناسـان برای  2. هیأت رسـیدگی می تواند اطالعاتی را از هر منبع مربوط بخواهد و با 
راجـع بـه جنبه هـای خـاص مسـئله مشـورت کنـد. در خصـوص یـک مقولـه عینـی راجـع بـه یک مسـئله 
علمـی یـا مسـئله فنـی دیگـر کـه توسـط یک طـرف اختالف مطرح شـده باشـد، هیأت رسـیدگی می تواند 
گـروه بررسـی کارشناسـی کتبـًا درخواسـت کنـد که گزارش مشـورتی ارائـه نماید. قواعد تشـکیل چنین  از 

یه های آن در پیوسـت 4 مقرر شـده اسـت.  گروهی و رو
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ماده 14
حفظ جنبه  محرمانه

1. مباحثات هیأت رسـیدگی به صورت محرمانه خواهد بود.
2. گزارش هـای هیأت هـای رسـیدگی بـدون حضـور طرف هـای اختـالف، بـا توجـه به اطالعات ارائه شـده و 

اظهارات به عمل آمده، تنظیم خواهد شـد.
گـزارش هیـأت ابـراز می کننـد، به صـورت بی نـام  کـه هریـک از اعضـای هیـأت رسـیدگی در   3. عقایـدی 

خواهد بود.
ماده 15

مرحله بررسی موقت
ل های شـفاهی، هیـأت رسـیدگی بخش هـای توصیفـی  یه هـای متقابـل و اسـتدال 1. بـه دنبـال بررسـی اظهار
طرف هـای  بـرای  را  خـود  گـزارش  یـس  پیش نو از  ل ها(  اسـتدال و  حقایـق  بیـان  بـه  مربـوط  )بخش هـای 

اختالف ارسـال خواهد کرد.
یافـت نظـرات از طرف هـای اختـالف، هیأت رسـیدگی گزارشـی  2. بـه دنبـال انقضـای مـدت مقـرر بـرای در
موقتـی جهـت اعضـا ارسـال خواهد کرد که شـامل هـم بخش توصیفی و هم یافته هـا و نتیجه گیری های 
یع  هیـأت خواهـد بـود. ظـرف مدتـی کـه هیـأت رسـیدگی تعییـن می کنـد، یک طـرف می تواند قبـل از توز
گـزارش موقـت، تسـلیم  گـزارش  نهایـی میـان اعضـا، درخواسـتی کتبـی جهـت بررسـی جنبه هـای دقیـق 
هیـأت نمایـد. بنـا بـه درخواسـت یـک طـرف، هیـأت رسـیدگی جلسـه دیگـری را بـا طرف هـا راجـع بـه 
گـر ظـرف مـدت تعیین شـده بـرای  کتبـی تشـکیل خواهـد داد. ا موضوعـات مشخص شـده در نظـرات 
گـزارش نهایـی  گـزارش موقـت به عنـوان  یافـت نشـود،  اظهار نظـر، هیـچ نظـری از هیـچ یـک از طرف هـا در

یع خواهد شـد. هیأت رسـیدگی تلقی و فورًا میان اعضا توز
ل های به عمل آمـده در مرحله  گـزارش نهایـی هیـأت رسـیدگی شـامل بحثـی در مورد اسـتدال 3. یافته هـای 

بررسـی موقت خواهد بود. مرحله بررسـی موقت، ظرف مدت مقرر در بند 8 ماده 12 طی خواهد شـد.

ماده 16
گزارش هیأت رسیدگی تصویب 

باشـند،  داشـته  رسـیدگی  هیـأت  گزارش هـای  بررسـی  جهـت  کافـی  فرصـت  اعضـا  اینکـه  منظـور  بـه   .1
یب مورد مالحظه  یع آن هـا میان اعضا، جهـت تصو یـخ توز ز پـس از تار گزارش هـای مزبـور تـا مـدت 20 رو

گرفت. قرار نخواهند 
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ز قبـل از جلسـه رکن حل  2. اعضایـی کـه نسـبت بـه گـزارش هیـأت رسـیدگی اعتـراض دارنـد، حداقـل 10 رو
یع تسـلیم  گـزارش مزبـور، دالیـل کتبـی در توضیـح اعتراضات شـان را جهـت توز اختـالف جهـت بررسـی 

خواهند داشت.
3. طرف هـای اختـالف از ایـن حـق برخـوردار خواهنـد بود که در بررسـی گزارش هیأت رسـیدگی که توسـط 
کـه ]در این صـورت[ نظرات شـان به طـور  رکـن حـل اختـالف به عمـل می آیـد، به طـور کامـل شـرکت کننـد 

کامل ثبت خواهد شـد.
گزارش مزبور در جلسـه رکن حل  گزارش هیأت رسـیدگی میان اعضا،   یع  یخ توز ز پس از تار 4. ظرف 60 رو
یب خواهد شـد، مگر اینکه یکی از طرف های اختالف تصمیم خود برای اسـتیناف را  اختالف17 تصو
یـب گزارش بگیرد.  رسـمًا به اطـالع رکـن حـل اختـالف برسـاند یا رکن مزبـور اجماعًا تصمیم به عدم تصو
گزراش هیأت رسـیدگی تا پس از اتمام  گر یک طرف تصمیم خود برای اسـتیناف را اطالع داده باشـد،  ا
یب، به  یـه تصو یـب رکـن حـل اختـالف مورد بررسـی قـرار نخواهـد گرفت. این رو اسـتیناف، جهـت تصو

رد.  گزارش هیأت رسـیدگی خدشـه ای وارد نمی آو حق اعضا جهت ابراز نظرات خود در مورد 

ماده 17
بررسی استینافی

رکن استیناف دائمی 
1. یـک رکـن اسـتیناف دائمـی توسـط رکـن حـل اختـالف تشـکیل خواهـد شـد. رکـن اسـتیناف مزبـور مـوارد 
استیناف از موضوعات مطرح شده در هیأت را استماع خواهد کرد. این رکن استیناف مرکب از هفت 
کرد. خدمت اشـخاص  که سـه تن از آنان در مورد هریک از موضوعات شـرکت خواهند  نفر خواهد بود 
یه های کاری رکن استیناف تعیین  در رکن استیناف به صورت نوبتی خواهد بود. نحوه این نوبت در رو

خواهد شد.
2. رکن حل اختالف اشـخاص را به مدت چهار سـال جهت خدمت در رکن اسـتیناف منصوب خواهد 
که  ره خدمت سه تن از هفت نفری  کرد و هر شخص می تواند برای یک بار دیگر منصوب شود. البته دو
فـورًا پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجارت منصوب می شـوند، در پایان دو سـال 
مقتضـی خواهـد شـد. ایـن افـراد از طریـق قرعه کشـی تعیین می گردنـد. محل های خالـی به محض اینکه 

که الزامات بندهای 1 و 4 ماده 16 بتوانند تحقق یابند، یک  گر ظرف این مدت، جلسه رکن حل اختالف برای زمانی تعیین نشود  7. ا
جلسه رکن حل اختالف بدین منظور تشکیل خواهد شد. 
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ره تصدیش منقضی  بـه وجـود آیـد، پـر خواهـد شـد. شـخصی که برای قـرار گرفتن در سـمت فردی کـه دو
ره شـخص قبلی در این سـمت خواهد بود. نشـده، منصوب می گردد، برای بقیه دو

در  محـرز  مهارت هـای  دارای  کلـی  به طـور  و  تأیید شـده  صالحیـت  بـا  اشـخاصی  از  اسـتیناف  رکـن   .3
حقوق، تجارت بین الملل و زمینه موضوعی موافقت نامه های تحت پوشـش تشـکیل خواهد شـد. آنان 
یـت در رکـن اسـتیناف در حـد گسـترده ای  هیچ گونـه وابسـتگی بـه هیـچ دولتـی نخواهنـد داشـت. عضو
یـت در سـازمان جهانـی تجـارت خواهـد بود. تمام اشـخاصی که در رکن اسـتیناف خدمت  مبیـن عضو
می کنند پیوسـته و پس از اطالع، در مدتی اندک در دسـترس خواهند بود و فعالیت های حل اختالف 
بررسـی  نمـود. آن هـا در  را پیگیـری خواهنـد  و دیگـر فعالیت هـای مرتبـط در سـازمان جهانـی تجـارت 
اختالفی که ممکن است تعارض منافعی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کند شرکت نخواهند 

کرد.
4. تنهـا طرف هـای اختـالف، و نـه طرف هـای ثالـث، می تواننـد در مـورد گـزارش هیـأت رسـیدگی تقاضای 
که داشـتن منافع قابل توجه در مسـئله را طبق بند 2 ماده 10 به اطالع  کنند. طرف های ثالثی  اسـتیناف 
یه های کتبی تسـلیم دارنـد و به آن ها  رکـن حـل اختـالف رسـانده اند، می تواننـد بـه رکـن اسـتیناف اظهار

کند. که رکن مزبور وضعیت آن ها را اسـتماع  فرصتی داده خواهد شـد 
یخی که یک طرف اختالف تصمیم خود به اسـتیناف  یـان رسـیدگی از تار 5. به عنـوان قاعـده ای کلـی، جر
ز  ز تجـاو یـع می کنـد از 60 رو گـزارش خـود را توز کـه رکـن اسـتیناف  یخـی  را رسـمًا اطـالع می دهـد تـا تار
کـرد. رکـن اسـتیناف در تعییـن جـدول زمانـی خـود در صـورت اقتضـاء مقـررات بنـد 9مـاده4 را  نخواهـد 
گـزارش خود را ظرف60  در نظـر خواهـد گرفـت. هنگامی کـه رکن اسـتیناف تشـخیص دهد که نمی تواند 
گزارش  ز ارائه نماید، مراتب را با ذکر دالیل تأخیر، همراه با تخمینی در مورد مدت ]الزم برای[ تسـلیم  رو
ز  ز تجـاو یـان رسـیدگی از 90 رو خـود،  کتبـًا به اطـالع رکـن حـل اختـالف خواهـد رسـاند. در هیچ حـال جر

کرد. نخواهد 
تفاسـیر حقوقـی  و  گـزارش هیـأت رسـیدگی  بـه موضوعـات حقوقـی مطرح شـده در  6. اسـتیناف محـدود 

ارائه شـده توسـط این هیأت خواهد بود.
7. در صورت درخواست رکن استیناف، از آن حمایت های اداری و حقوقی مقتضی به عمل خواهد آمد.

ینـه مسـافرت و مـدد معـاش  8. هزینه هـای اشـخاص کـه در رکـن اسـتیناف خدمـت می کننـد، از جملـه هز
کمیته بودجه، مالی و تشکیالتی،   ]آنان[ طبق معیارهای مصوب شورای عمومی و بر پایه توصیه های 

از محل بودجه سـازمان جهانی تجارت پرداخت خواهد شـد.
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رویه هایی جهت بررسی استینافی
یه هـای کاری ]خـود[ را تنظیم و آن را  9. رکـن اسـتیناف بـا مشـورت رئیـس رکـن حـل اختـالف و مدیرکل،  رو

جهـت اطـالع به اعضا ابالغ خواهد کرد.
حضـور  بـدون  اسـتیناف  رکـن  گزارش هـای  بـود.  خواهـد  محرمانـه  اسـتیناف  رکـن  رسـیدگی  یـان  جر  .10

طرف های اختالف، با توجه به اطالعات ارائه شـده و اظهارات به عمل آمده، تنظیم خواهد شـد.
که در این رکن خدمت می کنند، به صورت  گزارش رکن اسـتیناف، توسـط افرادی  11. عقاید ابراز شـده در 

بی نام خواهد بود.
یـان رسـیدگی اسـتینافی بـه هریـک از موضوعـات مطروحـه طبـق بنـد 6 خواهـد  12. رکـن اسـتیناف در جر

پرداخت.
13. رکـن اسـتیناف ممکـن اسـت یافته هـا و نتیجه گیری هـای حقوقی هیأت رسـیدگی را تأییـد کند، تغییر 

دهد یا وارونه سـازد.

گزارش های رکن استیناف تصویب 
یب رکن حـل اختالف قرار خواهد گرفت و طرف های اختالف آن را  گـزارش رکـن اسـتیناف مـورد تصو  .14
یع آن میان  ز پـس از توز بـدون قیـد و شـرط قبـول خواهنـد کـرد، مگـر اینکه رکن حل اختالف ظرف 30 رو
یب به حق اعضا  یه تصو 8. این رو

1
گزارش رکن استیناف بگیرد3 یب  اعضا، اجماعًا تصمیم به عدم تصو

رد. گزارش رکن اسـتیناف خدشـه ای وارد نمی آو جهت ابراز نظرات خود در مورد 

ماده 18
مکاتبات با هیأت رسیدگی با رکن استیناف

1. در خصـوص مسـائل تحـت بررسـی هیـأت رسـیدگی یـا رکـن اسـتیناف هیچ گونـه مکاتبـه یکجانبـه ای 
گرفت. صورت نخواهد 

یه های کتبی ارسالی به هیأت رسیدگی با رکن استیناف محرمانه تلقی خواهد شد، اما در اختیار  2. اظهار
طرف هـای اختـالف قـرار خواهـد گرفـت. هیچ چیـز در تفاهم نامـه حاضـر مانـع از آن نخواهـد شـد که یک 
طـرف اختـالف توضیحاتـی را در مـورد مواضعـش به اطـالع عمـوم برسـاند. اعضـا، اطالعاتـی را کـه عضـو 
دیگر به هیأت رسیدگی یا رکن حل اختالف تسلیم و آن ها را محرمانه قلمداد کرده است، محرمانه تلقی 

گر طی این مدت جلسه رکن حل اختالف تعیین نشود، یک جلسه رکن حل اختالف بدین منظور تشکیل خواهد شد.  8. ا
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خواهنـد کـرد. در صـورت درخواسـت یک عضو، یک طرف اختالف همچنیـن خالصه ای غیرمحرمانه  
کرد. که می تواند به اطالع عموم برسد، ارائه خواهد  کتبی خود را  یه های  از اطالعات مندرج در اظهار

ماده 19
توصیه های هیأت رسیدگی و رکن حل اختالف

که اقدامی مغایر با یک موافقت نامه  که هیأت رسیدگی یا رکن استیناف به این نتیجه برسد  1. در مواردی 
که عضو ذی ربط41 9 اقدام مزبور را با این موافقت نامه منطبق  کرد  تحت پوشـش می باشـد، توصیه خواهد 
 هیـأت رسـیدگی یـا رکـن اسـتیناف عـالوه بـر توصیـه،  می تواند طرفی را پیشـنهاد کنـد که عضو 

52

گردانـد.10
کند. ذی ربط با اسـتفاده از آن طرق بتواند توصیه های مزبور را اجرا 

2. طبق بند2ماده 3، هیأت رسیدگی و رکن استیناف نمی توانند در یافته ها و توصیه های خود به حقوق 
و تعهـدات مقـرر در موافقت نامه هـای تحت پوشـش بیفزایند یا از آن ها بکاهند.

ماده 20
محدوده زمانی برای تصمیمات رکن حل اختالف

اگر طرف های اختالف به ترتیب دیگری توافق نکرده باشند و در صورتی که از گزارش  هیأت رسیدگی تقاضای 
یخی که  یخ تشـکیل هیأت رسـیدگی توسـط رکـن حل اختالف تـا تار اسـتنیاف نشـود، فاصلـه زمانـی میـان تار
رکـن حـل اختـالف گـزارش هیـأت رسـیدگی یـا گـزارش اسـتینافی را جهت تصویب بررسـی می کنـد، به عنوان 
یـک قاعـده کلـی از 9 مـاه، و در صورتی کـه از گـزارش تقاضـای اسـتیناف بشـود، از 12 مـاه تجـاوز نخواهـد کـرد. 
در مـواردی کـه هیـأت رسـیدگی یـا رکـن اسـتیناف، طبق بند 9 مـاده 12 یا بند 5 ماده 17 اقـدام به تمدید مدت 

]تعیین شده[ جهت ارائه گزارش خود کرده باشند، مدت اضافی به مواعد فوق الذکر افزوده خواهد شد.

ماده 21
نظارت بر اجرای توصیه ها و احکام

1. بـه منظـور تضمیـن حـل مؤثـر اختالفـات به نفـع تمـام اعضـا، رعایـت فـوری توصیه هـا یـا احـکام رکـن حـل 
اختالف جنبه  اساسـی دارد.

که توصیه های هیأت رسیدگی یا رکن استیناف خطاب به آن می باشد. 9. »عضو ذی ربط« طرفی از اختالف است 
10. در خصوص توصیه ها در مواردی که نقض گات 1994 یا موافقت نامه تحت پوشش دیگری مطرح نیست به ماده 25 مراجعه کنید.
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که در حل اختالف مطرح می باشـند، توجه خاصی باید نسـبت به مسـائل مؤثر بر  2. در خصوص اقداماتی 
منافع کشـورهای در حال توسـعه عضو مبذول گردد.

گـزارش هیـأت رسـیدگی یـا رکـن اسـتیناف  یـب  یـخ تصو 116 پـس از تار
ز1 کـه ظـرف 30 رو 3. در جلسـه ای 

بط قصد خود در خصوص اجرای توصیه ها و احکام رکن حل اختالف  تشکیل می شود، عضو ذی ر
بـور عملـی  فـوری توصیه هـا و احـکام مز گـر رعایـت  ا به اطـالع رکـن حـل اختـالف خواهـد رسـاند.  را 
کاری در اختیـار خواهد داشـت. این  بـط فرصـت معقولـی را جهـت انجـام چنیـن  نباشـد، عضـو ذی ر

فرصـت معقول:
)الـف( فرصتـی خواهـد بود که عضو ذی ربط پیشـنهاد کرده اسـت، مشـروط  بر اینکه فرصـت مزبور به تأیید 

رکن حل اختالف برسـد؛ یا در صورت عدم وجود چنین تأییدی، 
یـب توصیه هـا و احـکام، متقاباًل مـورد توافق  یـخ تصو ز پـس از تار )ب( فرصتـی خواهـد بـود کـه ظـرف 45 رو

گرفته اسـت؛ یا در صورت عدم وجود چنین توافقی، طرف های اختالف قرار 
ری  یـب توصیه هـا و احـکام، از طریـق یـک داو یـخ تصو ز پـس از تار )ج( فرصتـی خواهـد بـود کـه ظـرف 90 رو
کـه فرصـت  گیـرد   13بایـد ایـن رهنمـود را در نظـر 

ر38 ری، داو 12در چنیـن داو
7

تبـاع تعیین شـده اسـت. 2 الزم اال
یب  یخ تصو معقول برای اجرای توصیه های هیأت رسیدگی یا رکن استیناف نباید بیش از 15ماه از تار
گزارش هیأت رسیدگی یا رکن استیناف باشد. البته بسته به اوضاع و احوال خاص این مدت می تواند 

کوتاه تر یا طوالنی ترشـود.
4. جـز در مـواردی کـه هیـأت رسـیدگی یـا رکن اسـتنیاف، طبق بند 9 ماده 12 یـا بند 5 ماده 17، مدت ارائه 
یخ تشـکیل هیأت رسـیدگی توسـط رکن حل  گـزارش خـود را تمدیـد کـرده اسـت، فاصلـه زمانـی میـان تار
ز نخواهد کرد، مگر اینکـه طرف های اختالف  یـخ تعییـن فرصـت معقـول از 15 ماه تجـاو اختـالف تـا تار
به ترتیـب دیگـری توافـق کـرده باشـند. در مـواردی کـه هیـأت رسـیدگی یـا رکـن اسـتیناف اقدام بـه تمدید 
کل مدت  کرده اند، مدت اضافی به 15 ماه افزوده خواهد شد، مشروط  بر اینکه  گزارش خود  مدت ارائه 
ز نکند، مگر آنکه طرف های اختالف در مورد وجود اوضاع و احوال اسـتثنایی به توافق  از 18 ماه تجاو

رسیده باشند.
5. در صورتی کـه راجـع بـه وجـود اقدامـات متخـذه جهـت رعایـت توصیه هـا و ا حکام یا انطبـاق آن ها با یک 

گر جلسه رکن حل اختالف طی این مدت تعیین نشود، یک جلسه رکن حل اختالف بدین منظور تشکیل خواهد شد.  11. ا
گر طرف ها نتوانند ظرف ده روز پس از ارجاع مسئله به داوری، درباره یک داور به توافق برسند، مدیرکل پس از مشورت با اعضا،  12. ا

کرد.  ی را منصوب خواهد  ظرف ده روز و
گروه از داوران تفسیر خواهد شد.  13. واژه » داور« به معنای یک داور یا یک 
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یه هـای حـل  موافقت نامـه تحت پوشـش عـدم توافـق وجـود دارد، در مـورد چنیـن اختالفـی بـا توسـل بـه رو
اختـالف حاضـر، از جملـه در صـورت امکان با مراجعه به هیأت رسـیدگی اولیـه، تصمیم گرفته خواهد 
کرد.  یع خواهد  گزارش خود را توز یخ ارجاع مسـئله به آن،  ز پس از تار شـد. هیأت رسـیدگی ظرف 90 رو
گزارش خود را ظرف این محدوده زمانی ارائه  که نمی تواند  هنگامی که هیأت رسـیدگی تشـخیص دهد 
کتبًا  گزارش خود،  دهد، مراتب را با ذکر دالیل تأخیر، همراه با تخمینی در مورد مدت]الزم برای[ تسلیم 

به اطالع رکن حل اختالف خواهد رسـاند.
6. رکـن حـل اختـالف بـر اجـرای توصیه هـا یـا احـکام مصـوب نظـارت خواهـد داشـت. هـر عضـو می توانـد 
کند.  یب آن ها، در رکن حل اختالف مطرح  مسئله اجرای توصیه ها یا احکام را در هر زمان پس از تصو
گـر رکـن حـل اختـالف تصمیـم دیگری اتخاذ نکرده باشـد، مسـئله اجـرای توصیه ها یا احکام شـش ماه  ا
کار جلسـات رکن حل اختالف قرار خواهد  یخ تعیین فرصت معقول طبق بند 3، در دسـتور  پس از تار
ز قبل از تشکیل  کار رکن حل اختالف باقی خواهد ماند. حداقل 10 رو گرفت و تا حل مسئله در دستور 
هریـک از ایـن جلسـات رکـن حـل اختـالف، عضـو ذی ربـط کتبًا گزارشـی را در مـورد وضعیت پیشـرفت 

اجـرای توصیه هـا یـا احکام،  به رکن مزبور ارائه خواهد کرد.
کـرده اسـت، رکـن حـل اختـالف  کـه یـک کشـور در حال توسـعه عضـو مطـرح  گـر مسـئله از قسـمی باشـد  7. ا

کـرد که به اقتضای اوضاع   و احـوال چه اقدام دیگری باید به عمل آید. بررسـی خواهـد 
گـر دعـوی از قسـمی باشـد کـه یـک کشـور در حال توسـعه عضـو اقامـه کرده اسـت، رکن حـل اختالف در  8. ا
کـه باید به عمل آید، نه تنها شـمول تجاری اقدامات موضوع شـکایت، بلکه  بررسـی نـوع اقـدام مقتضـی 

گرفت. کشـورهای در حال توسـعه عضو ذی ربط را در نظر خواهد  همچنین اثر آن ها بر اقتصاد 

ماده 22
جبران و تعلیق امتیازات

1. در صورتی کـه توصیه هـا و احـکام ظـرف فرصـت معقولـی بـه اجـرا در نیابنـد، جبـران و تعلیـق امتیـازات 
تعلیـق  یـا  جبـران  البتـه  دارنـد.  قـرار  دسـترس  در  کـه  هسـتند  موقتـی  اقدامـات  تعهـدات،  سـایر  یـا 
امتیـازات یـا سـایر تعهـدات هیـچ یـک بـر اجـرای کامـل یک توصیـه جهت منطبق سـاختن یـک اقدام با 
گـر اجـازه داده شـود  موافقت نامه هـای تحت پوشـش، رجحـان نـدارد. جبـران جنبـه  اختیـاری داشـته و ا

مطابق موافقت نامه های تحت پوشـش خواهد بود.
گر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شده با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد، با آن منطبق  2. ا
نسـازد یـا به گونـه ای دیگـر توصیه هـا و احـکام را ظـرف فرصـت معقـول تعیین شـده طبـق بنـد 3 مـاده 21 
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کثـر تا انقضـای فرصت معقول، بـا هر طرفی  رعایـت نکنـد، در صـورت درخواسـت، چنیـن عضـوی حدا
یه های حل اختالف متوسـل شـده اسـت، به منظور ارائه یك ]طریق[ جبران متقاباًل قابل قبول  که به رو
یخ انقضای فرصت معقول در مورد ]طریق[ جبران  ز پس از تار گر ظرف 20 رو کره خواهد شـد. ا وارد مذا
یه هـای حـل اختـالف متوسـل شـده اسـت، می توانـد  کـه بـه رو رضایت بخشـی توافـق نشـود، هـر طرفـی 
بـرای تعلیـق اجـرای امتیـازات یـا سـایر تعهـدات منـدرج در موافقت نامه های تحت پوشـش، از رکن حل 

اختالف کسـب اجازه کند.
کی، اصـول  کـدام امتیـازات یـا سـایر تعهـدات بایـد بـه حالـت تعلیـق درآیـد، طـرف شـا 3. در بررسـی اینکـه 

کرد: یر را اعمال خواهد  یه هـای ز رو و
کی ابتـدا باید تعلیق امتیازات یا سـایر تعهـدات را در مورد همان  )الـف( اصـل کلـی آن اسـت کـه طرف شـا
بخش )بخش هایی( که هیأت رسـیدگی یا رکن اسـتیناف نقض یا سـایر موارد از میان رفتن ]منافع[ یا 

لطمـه ]بـه ایـن منافع[ را در آن )آنها( تشـخیص داده، مطالبه کند؛
که تعلیق امتیازات یا سـایر تعهدات در مورد همان بخش )بخشـها(  گر طرف مزبور تشـخیص دهد  )ب( ا
عملی یا مؤثر نیست، می تواند تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات دربخش های دیگر همان موافقت نامه 

کند؛ را مطالبه 
گـر طـرف مزبـور تشـخیص دهـد کـه تعلیق امتیازات یا سـایر تعهدات در مـورد بخش های دیگر همان  )ج( ا
کافـی وخیـم باشـد، می توانـد تعلیـق  موافقت نامـه عملـی یـا مؤثـر نیسـت و اوضـاع و احـوال بـه انـدازه 

کند؛ امتیازات یا سـایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشـش دیگری را مطالبه 
یر را در نظر خواهد گرفت: )د( در اعمـال اصـول فـوق، طـرف مزبور نکات ز

کـه هیـأت رسـیدگی یـا رکـن اسـتیناف در ارتبـاط  )1( تجـارت در بخـش یـا در چارچـوب موافقت نامـه ای 
بـا آن هـا نقـض یـا سـایر مـوارد از میـان رفتن]منافـع[ یـا لطمـه ]بـه ایـن منافـع[ را تشـخیص داده اسـت، و 

همین طـور اهمیـت چنین تجارتی برای طرف مزبور؛
)2( عوامل اقتصادی گسترده تر در ارتباط با از میان رفتن ]منافع[ یا لطمه ] به این منافع[ و اثرات اقتصادی 

گسـترده تر تعلیق امتیازات یا سـایر تعهدات؛
گـر طـرف مزبـور تصمیـم  بگیـرد کـه در مـورد تعلیـق امتیازات یا سـایر تعهـدات طبق شـق های )ب( یا  )هــ( ا

کرد.  کند، دالیل آن را در درخواسـت خود قید خواهد  )ج( کسـب اجازه 
همزمان با تسلیم درخواست به رکن حل اختالف، این درخواست همچنین به شورا های مربوط و چنانچه 

گرفته باشد، به ارکان ذی ربط بخش ها تسلیم خواهد شد؛ درخواست طبق شق)ب( صورت 
)و( از لحـاظ ایـن بند » بخش«:

کاالها اسـت؛ کاالها، به معنای همه  )1( در مورد 
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خدمـات  طبقه بنـدی  »فهرسـت  در  مذکـور  به نحـو  اصلـی  بخـش  یـک  به معنـای  خدمـات،  مـورد  در   )2(
1؛

برحسـب بخش « فعلی اسـت که چنین بخش هایی را مشـخص می سـازد14
)3( در مـورد حقـوق مالکیـت فکـری مرتبـط بـا تجـارت، به معنـای هریـک از مقـوالت حقـوق مالکیـت فکـری 
مشـمول بخـش 1، یـا بخـش2، یـا بخـش 3، یـا بخـش4، یا بخش5، یـا بخش 6 یا بخش 7 از قسـمت 2، یا 
تعهدات مذکور در قسمت 3، یا قسمت 4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است؛

)ز( از لحـاظ ایـن بند »موافقت نامه«:
کاالهـا، به معنـای موافقت نامه  هـای مذکـور در ضمیمه1)الـف( موافقت نامـه سـازمان جهانـی  )1( در مـورد 
یت  تجـارت به عنـوان یـک کل و همین طور موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو

که طرف های مربوط در اختالف، طرف آن ها باشـند؛ گات[ تا آن اندازه اسـت  همه اعضای 
)2( در مـورد خدمـات، به معنای موافقت نامه عمومی تجارت خدمات اسـت؛

)3( در مورد حقوق مالکیت فکری، به معنای موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. 
4. سـطح تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهداتـی کـه رکن حل اختـالف اجازه خواهد داد معادل سـطح از میان 

رفتن ]منافع[ یا لطمه ]به این منافع[ اسـت.
گر در یک موافقت نامه تحت پوشش تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات ممنوع باشد، رکن حل اختالف  5. ا

تعلیـق آن ها را اجازه نخواهد داد. 
گـر وضعیـت موصـوف در بنـد 2 وجـود داشـته باشـد، رکن حـل اختالف، در صورت درخواسـت، ظرف  6. ا
ز پـس از انقضـای فرصـت معقـول، اجـازه تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهدات را صـادر خواهد کرد،  30 رو
گر عضو ذی ربط به  مگـر اینکـه رکـن حـل اختـالف اجماعـًا تصمیم به رد درخواسـت مزبور بگیرد. البتـه ا
یه های مقرر در بند 3، در درخواست  که اصول و رو کند  کند یا ادعا  سطح تعلیق پیشنهادی اعتراض 
کی جهـت تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهـدات طبـق شـق)ب( یـا )ج( از بنـد 3 رعایـت  اجـازه طـرف شـا
گـر اعضـای هیأت رسـیدگی اولیه در دسـترس  ری ارجـاع داده خواهـد شـد. ا نشده اسـت، مسـئله بـه داو
15منصـوب از سـوی مدیـرکل انجـام 

2
1

ر0 ری مزبـور توسـط ایـن هیـأت، یـا اینکـه توسـط یـک داو باشـند داو
یـان  یـخ انقضـای فرصـت معقـول خاتمـه خواهـد یافـت. در جر ز پـس از تار خواهـد شـد و ظـرف 60 رو

ری، امتیـازات یـا سـایر تعهدات بـه حالت تعلیق در نخواهند آمد. داو
کـه طبـق بنـد 6 عمـل می کنـد، ماهیت امتیازات یا سـایر تعهداتی را که باید به حالت تعلیق   16

1

1
ری3 7. داو

14. فهرست مذکور در سند MTN.GNS/W/120 یازده بخش را مشخص می سازد. 
گروه از داوران تفسیر خواهد شد.  15. واژه »داور« به معنای یک داور یا یک 

گروه از داوران یا به معنای اعضای هیأت رسیدگی اولیه هنگامی که در مقام داور خدمت  16. واژه  «داور« به معنای یک داور یا یک 
می کنند، تفسیر خواهد شد.
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که آیا سطح چنین تعلیقی معادل سطح از میان  کرد، اما معلوم خواهد داشت  در آید بررسی نخواهد 
که آیا تعلیق  ر همچنین می تواند تشـخیص دهد  رفتن ]منافع[ یا لطمه ]به این منافع[ اسـت یا نه. داو
گـر  امتیـازات یـا سـایر تعهـدات پیشـنهادی طبـق موافقت نامـه تحت پوشـش مجـاز اسـت یـا نـه. البتـه ا
یه های مقـرر در بند3 رعایت نشـده  کـه اصـول و رو ری شـامل ایـن ادعـا باشـد  مسـئله ارجاع شـده بـه داو
یه هـای  ر تشـخیص دهـد اصـول و رو کـرد. در صورتی کـه داو بـور را بررسـی خواهـد  ر ادعـای مز اسـت، داو
کـرد. طرف ها، تصمیم  کی آن ها را طبق بنـد 3 اعمال خواهد  مـورد بحـث رعایـت نشـده اند، طـرف شـا
بـر  دومـی  ری  داو صـدد  در  ذی ربـط  طرف هـای  و  پذیرفـت  خواهنـد  قطعـی  تصمیـم  به عنـوان  را  ر  داو
ر مطلع خواهد شد و در صورت درخواست، اجازه  نخواهند آمد. رکن حل اختالف فورًا از تصمیم داو
ر، صادر خواهد کرد،  تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهـدات را در صورت انطباق درخواسـت با تصمیـم داو

مگـر اینکـه رکـن حل اختالف اجماعًا تصمیم به رد درخواسـت مزبور بگیرد.
کـه اقـدام مغایـر  8. تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهـدات جنبـه موقتـی داشـته و تـا زمانـی اعمـال خواهـد شـد 
کـه بایـد توصیه هـا یـا احـکام را رعایـت  گذاشـته شـود، یـا عضـوی  کنـار  بـا موافقت نامـه تحت پوشـش 
کنـد، راه حلـی را در مـورد جلوگیـری از از میـان رفتـن منافـع یـا لطمـه بـه ایـن منافـع ارائـه دهـد، یـا راه حلی 
مرضی الطرفیـن به دسـت آیـد. طبـق بنـد 6 مـاده 21، رکـن حـل اختـالف بـر اجـرای توصیه هـا یـا احـکام 
کـه ]طریـق[ جبـران پیش بینی شـده یـا  مصـوب همچنـان نظـارت خواهـد داشـت، از جملـه در مـواردی 
امتیـازات یـا سـایر تعهـدات بـه حالـت تعلیـق در آمـده اسـت امـا توصیه هـای مربـوط به منطبق سـاختن 

اقدام با موافقت نامه های تحت پوشـش اجرا نگردیده اسـت.
کـه حکومت هـای  9. در خصـوص آن دسـته از اقدامـات مؤثـر بـر رعایـت موافقت نامه هـای تحت پوشـش 
منطقـه ای یـا محلـی یـا مقامـات فعـال در قلمـروی یـک عضـو اتخـاذ می کننـد، می تـوان بـه مقـررات حـل 
اختـالف ایـن موافقت نامـه متوسـل شـد. هنگامی کـه رکـن حـل اختـالف حکـم داده باشـد کـه مقـرر ه ای 
از یـک موافقت نامـه تحت پوشـش رعایـت نشـده اسـت، عضـو مسـئول، اقدامـات معقولـی را کـه جهت 
تضمین رعایت موافقت نامه مزبور در دسترس آن قرار دارد، اتخاذ خواهد کرد. مقررات موافقت نامه های 
تحت پوشش و این تفاهم نامه درباره جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، ناظر بر مواردی هستند 

17
1

2
کـه تضمیـن چنین رعایتی امکان پذیر نباش1

یا  محلی  یا  منطقه ای  حکومت های  توسط  متخذه  اقدامات  خصوص  در  تحت پوشش  موافقت نامه  یک  مواد  که  مواردی  در   .17
مقدم  تحت پوشش  موافقت نامه  مقررات  باشد،  بند  این  مقررات  از  متفاوت  مقرراتی  ی  حاو عضو  یک  ی  قلمرو در  فعال  مقامات 

خواهد بود. 



611 کم بر حل اختالفات    تفاهم نامه قواعد و رویه های حا

ماده 23
تقویم نظام چند جانبه 

منافـع  بـه  لطمـه  یـا  رفتـن  میـان  از  مـوارد  سـایر  یـا  تعهـدات  نقـض  جبـران  درصـدد  اعضـا  هنگامی کـه   .1
از  هریـک  بـه  دسـتیابی  سـرراه  بـر  مانعـی  رفـع  یـا  تحت پوشـش  موافقت نامه هـای  در  پیش بینی شـده 
یه های این تفاهم نامه متوسـل  هدف های موافقت نامه های تحت پوشـش بر می آیند، باید به قواعد و رو

شـوند و از آن ها تبعیت نمایند.
2. در چنیـن مواردی اعضا:

)الـف( هیـچ تصمیمـی دایـر براینکـه نقضـی رخ داده، منافعـی از میـان رفتـه یـا لطمـه دیـده یـا دسـتیابی بـه 
کـرد،  هریـک از اهـداف موافقت نامه هـای تحت پوشـش بـا مانـع رو بـه رو شـده اسـت اتخـاذ نخواهنـد 
یه هـای ایـن تفاهم نامه، و ]اعضـا[ چنین  یه هـای[ حـل اختـالف مطابـق قواعد و رو مگـر بـا توسـل بـه ]رو
یب  تصمیمـی را منطبـق بـا یافته هـای منـدرج در گـزارش هیـأت رسـیدگی یـا رکن اسـتیناف که بـه تصو
ری که طبـق این تفاهم نامه صادر شـده اسـت،  رکـن حـل اختـالف رسـیده یـا بـه موجـب یک حکـم داو

کرد؛ اتخاذ خواهند 
یه هـای مقـرر در مـاده 21 بـرای تعییـن فرصت معقول برای عضـو ذی ربط جهت اجرای توصیه ها  )ب( از رو

و احـکام تبعیـت خواهند کرد؛ و 
یه هـای مقـرر در مـاده 22 بـرای تعییـن سـطح تعلیـق امتیـازات یـا سـایر تعهـدات تبعیـت و قبـل از  )ج( از رو
تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات پیش بینی شده در موافقت نامه های تحت پوشش در پاسخ به قصور 
یه ها از رکن حل اختالف  عضـو ذی ربـط در اجـرای توصیـه و احـکام ظرف فرصت معقول، طبق این رو

کسـب اجازه خواهند کرد.

ماده 24
کمترین درجه توسعه یافتگی  کشورهای عضو با  رویه های خاص مربوط به 

کمترین  کشور عضو با  که در آن  یه های حل اختالف  1. در تمام مراحل تشخیص دالیل یک اختالف و رو
یـژه کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی  درجـه توسـعه یافتگی درگیـر باشـد، بـه وضعیـت و
توجـه خاصـی مبـذول خواهـد شـد. در ایـن خصـوص، اعضـا در زمینـه طـرح مسـائلی در چارچـوب ایـن 
یشـتن داری مقتضی را  یه هـا، کـه یـک کشـور عضـو بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی را درگیر سـازد، خو رو
گـر معلـوم گـردد کـه از میـان رفتـن منافـع یـا لطمـه بـه آن از اقـدام یـک کشـور عضـو با  نشـان خواهنـد داد. ا
کی در تقاضـای جبـران یـا درخواسـت  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی ناشـی شـده اسـت، طرف هـای شـا
یشـتن داری مقتضی را نشـان  یه ها، خو اجازه برای تعلیق اجرای امتیازات یا سـایر تعهدات طبق این رو

خواهند داد.
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گـر راه حـل  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی درگیـر باشـد، ا کشـور عضـو بـا  کـه یـک  2. در مـوارد حـل اختالفـی 
یـان مشـورت ها یافـت نشـود، مدیـرکل یـا رئیـس رکـن حـل اختـالف، در صـورت  رضایت بخشـی در جر
تقاضـای کشـور عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی، قبـل از اینکـه درخواسـتی بـرای تشـکیل هیـأت 
کمـک بـه طرف هـا  رسـیدگی به عمـل آیـد، مسـاعی جمیلـه، سـازش و میانجی گـری خـود را بـه منظـور 
جهـت حـل اختـالف پیشـنهاد خواهنـد کـرد. مدیرکل یـا رئیس رکن حل اختـالف، در ارائه کمک فوق، 

می توانند با هر منبعی که هریک مناسـب تشـخیص دهند، مشـورت کنند.

ماده 25
داوری

1. داوری سریع در چارچوب سازمان جهانی تجارت طریق دیگری برای حل اختالف است که می تواند حل 
برخی اختالفات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند، تسهیل کند.

2. جـز در مـواردی کـه در ایـن تفاهم نامـه به ترتیـب دیگـری مقـرر شـده اسـت، توسـل بـه داوری منـوط بـه توافـق 
یه هایـی کـه بایـد دنبـال گـردد موافقـت خواهند کـرد. توافـق برای  متقابـل طرف هایـی اسـت کـه در مـورد رو
ری به اطالع همه اعضا خواهد رسید. توسل به داوری در فرصتی کافی قبل از شروع عملی جریان کار داو
ری بـه توافـق رسـیده اند،  کـه در مـورد توسـل بـه داو 3. اعضـای دیگـر تنهـا در صـورت موافقـت طرف هایـی 
کـه از رأی  کـرد  گیرنـد. طرف هـای رسـیدگی توافـق خواهنـد  ری قـرار  می تواننـد طـرف یـک رسـیدگی داو
ری به رکن حل اختالف و شورا یا کمیته موافقت نامه مربوط اطالع داده  کنند. آرای داو ری تبعیت  داو

خواهـد شـد کـه در آنجـا هر عضوی می توانـد هر نظری را در ارتباط با آن مطرح کند. 
ری خواهند بود.  4. مـواد 21 و 22 ایـن تفاهم نامـه بـا تغییـرات الزم ناظر بر آرای داو

ماده 26
گات1994 1. شکایت مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق)ب( از بند 1 ماده 23 

در مواردی که مقررات شـق)ب( از بند 1 ماده 23 گات 1994 در مورد یک موافقت نامه تحت پوشـش قابل 
اعمال می باشـند، هیأت رسـیدگی یا رکن اسـتیناف تنها در صورتی می تواند احکامی صادر و توصیه هایی 
کـه طبـق موافقت نامـه تحت پوشـش مربـوط،  کـه یـک طـرف اختـالف تشـخیص دهـد منافعـی  ارائـه نمایـد 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم نصیب آن می شده، از میان رفته یا لطمه دیده است یا دستیابی به هریک از 
اهداف موافقت نامه مزبور در نتیجه انجام اقدامی توسط یک عضو، اعم از اینکه با مقررات این موافقت نامه 
تعارض داشته یا نداشته باشد، با مانع روبه رو شده است. در موارد و در حدی که این طرف تشخیص دهد 
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و هیأت رسیدگی یا رکن استیناف احراز کند که موضوع مربوط به اقدامی است که با مقررات موافقت نامه 
تحت پوششـی کـه مقـررات شـق)ب( از بنـد 1 مـاده 23 گات1994 در مـورد آن اجـرا می شـود تعـارض نـدارد، 

یر در مورد آن قابل اعمال خواهد بود: یه های مقرر در این تفاهم نامه به شرط رعایت موارد ز رو
بـا  کـه  اقدامـی  بـه  مربـوط  شـکایت  هـر  از  حمایـت  در  را  مشـروحی  توجیهـی  دالیـل  کی  شـا طـرف  )الـف( 

موافقت نامه تحت پوشـش مربوط تعارض ندارد، ارائه دهد؛
)ب( در مـواردی کـه معلـوم شـده یـک اقـدام منافـع پیش بینی شـده در موافقت نامـه تحت پوشـش مربوط را 
بدون نقض آن از میان برده و یا به آن لطمه زده اسـت یا دسـتیابی به اهداف این موافقت نامه را با مانع 
کنار گذاشتن آن اقدام وجود ندارد. البته در چنین مواردی، هیأت  روبه رو ساخته است، تعهدی برای 
رد؛ کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آو رسـیدگی یا رکن اسـتیناف توصیه خواهند 
ری مقـرر در بنـد 3 مـاده 21، در صورت درخواسـت هریک از طرف ها،  )ج( علی رغـم مقـررات مـاده 21، داو
می توانـد تعییـن سـطح منافعـی را کـه از میـان رفتـه یا لطمه دیده اسـت، شـامل گـردد و همچنین طرق و 
وسـایلی را بـرای دسـتیابی بـه تعدیلی مرضی الطرفیـن ارائه نماید. چنین پیشـنهادهایی برای طرف های 

تباع نخواهد بود. اختـالف الزم اال
)د( علی رغـم مقـررات بنـد 1 مـاده 22، جبـران می توانـد بخشـی از تعدیـل مرضی الطرفیـن به عنـوان فیصلـه 

نهایی اختالف باشد. 

گات 1994 2. شکایات از نوع موصوف در شق )ج( از بند 1ماده 23 
گات 1994 در مورد یک موافقت نامه تحت پوشـش قابل  که مقررات شـق)ج( از بند 1 ماده 23  در مواردی 
اعمـال می باشـند، هیـأت رسـیدگی تنهـا در صورتـی می توانـد احکامـی صـادر و توصیه هایی ارائـه نماید که 
یک طرف تشخیص دهد منافعی که طبق موافقت نامه تحت پوشش مربوط به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
نصیـب آن می شـده از میـان رفتـه یـا لطمـه دیـده اسـت یـا دسـتیابی بـه هریک از اهـداف موافقت نامـه مزبور 
بنـد 1مـاده23  از  کـه مقـررات شـق های )الـف( و )ب(  از وضعیت هایـی  در نتیجـه وجـود وضعیتـی غیـر 
که این طرف  گات1994 در مورد آن ها قابل اجرا می باشـد، یا مانع روبه رو شـده اسـت. در موارد و در حدی 
یه های این تفاهم نامه،  تشـخیص دهد و هیأت رسـیدگی احراز کند که مسـئله مشـمول این بند اسـت، رو
یع شـده باشـد، تنها در حد موضوع تحت رسـیدگی و شـامل آن  گزارش هیأت میان اعضا توز در صورتی که 
یل 1989(BISD36S/61-67) در  ر یه های حل اختالف مندرج در تصمیم مورخ 12 آو خواهد بود. قواعد و رو
یب، و نظارت و اجرای توصیه ها و احکام قابل اعمال خواهد بود.  مورد جریان بررسی موضوع جهت تصو

یر نیز رعایت خواهند شـد:  موارد ز
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لی که در خصـوص موضوعات  کی دالیـل توجیهـی مشـروحی را در حمایـت از هـر اسـتدال )الـف( طـرف شـا
کرد؛  مشـمول این بند به عمل آید، ارائه خواهد 

که این موارد  یابد  گر هیأت رسـیدگی در که متضمن موضوعات مشـمول این بند باشـد، ا )ب( در مواردی 
همچنین شـامل موضوعات حل اختالفی غیر از موضوعات مشـمول این بند اسـت، هیأت رسـیدگی 
کـه در  گانـه ای را راجـع بـه موضوعاتـی  گـزارش جدا گزارشـی را در خصـوص هریـک از ایـن موضوعـات و 

چارچـوب ایـن بنـد قـرار می گیرند، به رکن حل اختالف ارائه خواهد کرد. 

ماده 27
مسئولیت های دبیرخانه 

یخی  یژه در مـورد جنبه های حقوقـی، تار کـه بـه هیأت های رسـیدگی، به و 1. دبیرخانـه مسـئول خواهـد بـود 
کمـک نمایـد و ]از آن هـا[ حمایت هـای فنـی و دبیرخانـه ای  و شـکلی موضوعـات مطرح شـده در آن هـا 

رد. به عمل آو
کمـک می کنـد،  2. در حالی کـه دبیرخانـه بـه اعضـا، بنـا بـه درخواسـت آن هـا، در خصـوص حـل اختـالف 
کمـک حقوقـی  کشـورهای در حال توسـعه عضـو، مشـورت و  کـه بـه  همچنیـن ممکـن اسـت الزم باشـد 
بیشـتری در خصـوص حـل اختـالف ارائـه نمایـد. بدین منظـور دبیرخانـه در صـورت درخواسـت، یـک 
کشـور  را در اختیـار  از دوایـر همـکاری فنی سـازمان جهانـی تجـارت  واجـد شـرایط  کارشـناس حقوقـی 
کمـک  کشـور در حال توسـعه عضـو بـه طریقـی  کارشـناس بـه  در حال توسـعه عضـو قـرار خواهـد داد. ایـن 

خواهـد کـرد که حفـظ بی طرفی دبیرخانه تضمین گردد.
یه هـا و روش هـای  ره هـای آموزشـی خاصـی را جهـت اعضـای ذی نفـع در خصـوص ایـن رو 3. دبیرخانـه دو
حـل اختـالف برگـزار خواهـد کـرد تـا کارشناسـان اعضـا مزبـور بتوانند اطالعـات بهتـری در این خصوص 

داشته باشند.

پیوست 1
موافقت نامه های تحت پوشش تفاهم نامه

)الف( موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت
)ب( موافقت نامه های تجاری چند جانبه

کاال ضمیمه 1)الف(: موافقت نامه چند جانبه تجارت 
ضمیمه 1 )ب(: موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

ضمیمه1)ج(: موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
کم بر حل اختالفات یه های حا ضمیمه 2: تفاهم نامه قواعد و رو
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گات[    یت همه اعضای  )ج( موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو
ضمیمه 4: موافقت نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی 

موافقت نامه خرید دولتی
رده های لبنی موافقت نامه بین المللی فراو

گاو گوشت  موافقت نامه بین المللی 
یت  قابلیت اجرای این تفاهم نامه در مورد موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضو
این  اعمال  شرایط  تعیین  و  موافقت نامه  هر  طرف های  تصمیم گیری  به  مشروط  گات[  اعضای  همه 
در  درج  جهت  اضافی  یه های  رو یا  قواعد  هرگونه  از جمله  خاص،  موافقت نامه  آن  مورد  در  تفاهم نامه 

که به اطالع رکن حل اختالف می رسد، خواهدبود. پیوست 2 

پیوست 2
قواعد و رویه های خاص یا مکمل مندرج در

موافقت نامه های تحت پوشش

قواعد و رویه هاموافقت نامه

گیاهی 11)2(موافقت نامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت 

2)14(، 2)21(، 4)4(، 5 )2(، 5)4(، 5)6(، 6)9(، 6. )10(، موافقت نامه منسوجات و پوشاك
6)11(، 8)1( تا 8)12(

14 )2( تا 14)4(، ضمیمه2موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت

گات 1994 17)4( تا 17)7(موافقت نامه اجرای ماده 6 

گات 1994 19)3( تا 19)5(، بندهای 2)و(، 3، 9، 21 از ضمیمه 2موافقت نامه اجرای ماده7 

رقی 35، موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی  4)2( تا4 )12(، 6)6(، 7)2( تا 7)10(، 8)5(، پاو
24)4(، 27 )7(، ضمیمه5

22)3(، 23)3(موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

4ضمیمه خدمات مالی 

4ضمیمه خدمات حمل و نقل هوایی

یه های حل اختالف برای  تصمیم درباره برخی رو
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات 

1 تا 5
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آن ممکن  از  تنها بخشی  که  مقرراتی است  پیوست شامل  این  در  یه های مذکور  رو و  قواعد  فهرست 
است با این زمینه ارتباط داشته باشد.

الزام  ]بدون  میان چند طرف  تجاری  موافقت نامه های  در  اضافی  یا  خاص  یه های  رو یا  قواعد  هرگونه 
که ارکان ذی صالح در هر موافقت نامه تعیین می کنند و به اطالع  گات[، آنگونه  یت همه اعضای  عضو

رکن حل اختالف می رسد. 

پیوست 3
کاری  رویه های 

1. هیـأت رسـیدگی در بررسـی های خـود از مقـررات مربـوط در این تفاهم نامه تبعیـت خواهد کرد. به عالوه، 
یـر قابل اعمال خواهد بود. یه هـای کاری ز رو

2. هیـأت رسـیدگی پشـت درهـای بسـته تشـکیل جلسـه خواهـد داد. طرف هـای اختـالف و طرف هـای 
ذی نفـع تنهـا هنگامـی در جلسـات حضـور خواهنـد یافـت کـه هیـأت رسـیدگی از آن هـا بـرای حضور در 

هیأت دعوت کرده باشـد.
کـه بـه آن ارئـه می گـردد به صـورت محرمانـه حفـظ خواهنـد شـد.  3. مباحثـات هیـأت رسـیدگی و اسـنادی 
کـه یـک طـرف اختـالف اظهـارات روشـن گرانه ای  هیچ چیـز در ایـن تفاهم نامـه مانـع از آن نخواهـد شـد 
رد. اعضـا اطالعاتـی را کـه عضـو دیگـر بـه هیـأت  در خصـوص مواضـع خـود خطـاب بـه عمـوم به عمـل آو
کـرد. در مـواردی  کـرده اسـت، محرمانـه تلقـی خواهنـد  رسـیدگی ارائـه و آن را به عنـوان محرمانـه قلمـداد 
بـه هیـأت رسـیدگی  کتبـی خـود  یه هـای  کـه یـک طـرف اختـالف توضیـح محرمانـه ای در مـورد اظهار
می دهـد، در صـورت درخواسـت یـک عضـو، همچنین خالصـه ای غیرمحرمانـه از اطالعات مندرج در 

کرد. که قابل افشـا برای عموم باشـد، ارائه خواهد  یه های خود  اظهار
4. طرف هـای اختـالف، قبـل از نخسـتین نشسـت رسـیدگی هیـأت رسـیدگی بـا طرف هـا راجع بـه ماهیت 
کـه در آن حقایـق مربـوط بـه مسـئله و  یه هایـی کتبـی بـه هیـأت رسـیدگی ارسـال می کننـد  مسـئله، اظهار

کرد. ل های خود را ارائه خواهند  اسـتدال
5. هیـأت رسـیدگی در نخسـتین نشسـت بـا طرف هـا راجـع بـه ماهیـت مسـئله ، از طرفـی که شـکایت کرده 
کی( خواهد خواسـت که مسـئله خود را مطرح نماید. سـپس و در همین نشسـت از طرفی که علیه  )شـا

آن شـکایت شده)مشـتکی عنه( خواسـته خواهد شـد که نقطه نظر خود را مطرح سازد.
کتبـًا  کـه منافـع خـود در اختـالف را به اطـالع رکـن حـل اختـالف رسـانده اند،  6. از تمـام طرف هـای ثالثـی 
کـه نظرات شـان را طـی جلسـه ای در نخسـتین نشسـت هیـأت رسـیدگی راجـع بـه  دعـوت خواهـد شـد 
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گانـه تشـکیل می شـود، مطـرح سـازند. تمـام ایـن طرف هـای ثالث  ماهیـت موضـوع کـه بدین منظـور جدا
می توانند در تمام طول مدت جلسـه مزبور حضور داشـته باشـند.

7. در دومین نشسـت هیأت رسـیدگی راجع به ماهیت مسـئله، دفاعیات رسـمی صورت خواهد گرفت. 
یـد. بـه دنبـال وی  گو کـه ابتـدا سـخن  کـه از آن شـکایت شـده از ایـن حـق برخـوردار خواهـد بـود  طرفـی 
کتبی را تسـلیم هیأت رسـیدگی  کی سـخن خواهد گفت. قبل از این نشسـت طرف ها لوایح  طرف شـا

کرد. خواهند 
کـه طـی  کنـد  تی را بـرای طرف هـا مطـرح و از آن هـا تقاضـا  8. هیـأت رسـیدگی در هـر زمـان می توانـد سـؤاال

کتبًا در مورد آن ها توضیح دهند. نشسـتی یا 
9. طرف هـای اختـالف و هـر طـرف ثالثـی که از آن برای ارائه نظراتش طبق ماده 10 دعوت شـده، نسـخه ای 

کتبی از اظهارات شـفاهی خود را در اختیار هیأت رسـیدگی قرار خواهند داد.
کامل، اظهار نظرها، دفاعیات و اظهارات مذکور در بندهای 5 تا 9 با حضور  10. به منظور تأمین شفافیت 
یه هـای کتبـی هـر طرفـی، از جملـه هـر نظـری در مـورد  طرف هـا صـورت خواهنـد گرفـت. به عـالوه، اظهار
گـزارش و پاسـخ بـه سـؤاالت مطرح شـده از طـرف هیـأت رسـیدگی در اختیـار طـرف یـا  بخـش توصیفـی 

گرفت. طرف هـای دیگر قرار خواهند 
یه های اضافی خاص هیأت رسـیدگی. 11. هرگونه رو

کار هیأت رسـیدگی: 12. جدول زمانی پیشـنهادی برای 
کتبی طرف ها: یه های  یافت نخسـتین اظهار )الف( در

کی:  3 تا 6 هفته)1(طرف شا

2 تا 3 هفته)2(طرف مشتکی عنه:

یخ، مدت و محل نخستین نشست )ب( تار

1 تا 2 هفتهبا طرف ها راجع به ماهیت مسئله؛ جلسه با طرف ثالث:

کتبی طرف ها: یافت لوایح  2 تا 3هفته )ج( در

یخ، مدت و محل دومین نشست )د( تار

1 تا 2 هفتهبا طرف ها راجع به ماهیت مسئله:

گزارش به طرف ها: یل بخش توصیفی  2 تا 4 هفته)هـ( تحو

گزارش: یافت نظرات طرف ها در مورد بخش توصیفی  2 هفتهو( در
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گزارش موقت، از جمله یافته ها و نتایج به طرف ها: یل  2 تا 4 هفتهز( تحو

ح( آخرین مهلت برای طرف جهت درخواست

گزارش: 1 هفتهبررسی بخش )بخش هایی( از 

ط( مدت بررسی توسط هیأت رسیدگی، از جمله جلسه

2 هفتهاضافی احتمالی با اعضا:

گزارش نهایی به طرف های اختالف: یل  2 هفتهی( تحو

گزارش نهایی میان اعضا: یع  3هفتهك( توز

یم فوق را تغییر داد. در صورت لزوم، جلسات اضافی  با توجه به تحوالت پیش بینی نشده می توان تقو
با طرف ها تعیین خواهد شد. 

پیوست 4
کارشناسی گروه های بررسی 

کارشناسـی تشکیل شـده طبق مقررات بند 2 ماده 13 قابل  گروه های بررسـی  یر در مورد  یه های ز قواعد و رو
اعمال خواهد بود.

یر نظر هیأت رسـیدگی قرار دارند، هیأت رسـیدگی در مورد شـرح وظایف  کارشناسـی ز گروه های بررسـی   .1
کارشناسـی بـه هیـأت  گروه هـای بررسـی  گرفـت و ایـن  کاری آن هـا تصمیـم خواهـد  یه هـای  و مشـروح رو

رسـیدگی گزارش خواهند داد.
کارشناسـی محـدود بـه اشـخاص دارای موقعیـت و تجربـه حرفـه ای در  گروه هـای بررسـی  2. مشـارکت در 

زمینـه مورد بحث خواهد بود. 
بررسـی  گـروه  در  نمی تواننـد  اختـالف  طرف هـای  مشـترک  توافـق  بـدون  اختـالف،  طرف هـای  اتبـاع   .3
کـه هیـأت رسـیدگی تشـخیص دهـد  کننـد، مگـر در اوضـاع و احـوال اسـتثنایی  کارشناسـی خدمـت 
دولتـی  مقامـات  سـاخت.  مرتفـع  دیگـری  به نحـو  را  تخصصـی  علمـی  مهارت هـای  بـه  نیـاز  نمی تـوان 
گـروه بررسـی کارشناسـی خدمـت کننـد. اعضـای گروه هـای بررسـی  طرف هـای اختـالف نمی تواننـد در 
کارشناسـی در مقـام فـردی خـود و نـه به عنـوان نماینـدگان دولـت یـا نماینـدگان یـک سـازمان، خدمـت 
خواهند کرد. بنابراین، دولت ها یا سازمان ها در خصوص مسائل مطرح در یک گروه بررسی کارشناسی 

دسـتورالعمل هایی به آن ها نخواهند داد.
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کـرده و از  کـه مقتضـی تشـخیص دهنـد مشـورت  کارشناسـی می تواننـد بـا هـر منبعـی  گروه هـای بررسـی   .4
آن اطالعـات و نظـر فنـی کسـب کننـد. قبـل از اینکـه گـروه بررسـی کارشناسـی ایـن اطالعـات یـا نظر را از 
منبعـی واقـع در حـوزه صالحیـت یـک عضـو بخواهـد، مراتـب را به اطالع دولت آن عضو خواهد رسـاند. 
هر عضو به درخواست گروه بررسی کارشناسی در مورد اطالعاتی که الزم و مقتضی تشخیص می دهد، 

کامل پاسـخ خواهد داد. فورًا و به طور 
5. طرف هـای اختـالف بـه همـه اطالعـات مربوط ارائه شـده به گروه بررسـی کارشناسـی دسترسـی خواهند 
گـروه بررسـی  کـه بـه  داشـت، مگـر اینکـه اطالعـات مزبـور از نـوع محرمانـه باشـد. اطالعـات محرمانـه ای 
کارشناسـی ارائـه می گـردد بـدون اجـازه رسـمی دولـت، سـازمان یـا شـخص ارائه کننـده اطالعـات افشـا 
کارشناسـی چنیـن اطالعاتـی درخواسـت شـود امـا انتشـار  گـروه بررسـی  کـه از  نخواهـد شـد. در مـواردی 
کارشناسـی مجاز نباشـد، دولت، سـازمان یا شـخص عرضه کننده  گروه بررسـی  اطالعات مزبور توسـط 

اطالعـات خالصـه ای غیرمحرمانـه از این اطالعات را ارائه خواهد کرد.
یـس گـزارش خـود را بـه طرف هـای اختـالف ارائـه خواهـد کـرد تـا نظرات  گـروه بررسـی کارشناسـی پیش نو  .6
کـه بـه هنـگام تسـلیم بـه هیـأت رسـیدگی، بـرای  گـزارش  نهایـی  کـرده به نحـو مقتضـی در  آن هـا را کسـب 

طرف های اختالف نیز ارسـال خواهد شـد، منظور کند.
کارشناسی تنها جنبه مشورتی خواهد داشت. گروه بررسی  گزارش نهایی 



ضمیمه 3
 سـازو کار بررسی خط  مشی تجاری

با اصالحیه مورخ 26 ژوییه 2017 شـورای عمومی

یر توافق می نمایند: اعضا بدین وسـیله به شـرح ز

الف. اهداف
کمـک بـه تبعیـت بهتـر همـه اعضـا از قواعـد،    )”TPRM“( هـدف سـازو کار بررسـی خط  مشـی تجـاری )1(
نظامات و تعهدات ایجاد شـده در چارچوب موافقت نامه های تجاری چند جانبه و در صورت امکان 
گات[ و بدین ترتیـب  یـت همـه اعضـای  موافقت نامه هـای تجـاری میان چند طـرف ]بـدون الـزام عضو
یه های  کارکرد روان تر نظام تجاری چند جانبه از طریق دستیابی به شفافیت بیشتر در سیاست ها و رو
یابی همه جانبه  یه ها می باشـد. بنابراین، سـازو کار بررسـی، درک و ارز اعضا و درک این سیاسـت ها و رو
یه هـای یکایـک اعضا و اثر آن ها بر کارکرد نظـام تجاری چند جانبه  و منظـم همـه انـواع خط  مشـی ها و رو
کار مزبـور[ به عنـوان مبنایـی بـرای اجـرای  کـه ]سـاز و  را امکان پذیـر می سـازد. البتـه هـدف ایـن نیسـت 
یه های حل و فصـل اختالف درآید یـا تعهدات  تعهـدات خـاص درچارچـوب موافقت نامه هـا یـا بـرای رو

رد. جدیدی را در زمینه خط  مشـی ]تجاری[ برای اعضا به وجود آو
یابی در چارچوب سـازو کار بررسـی، تا جایی که مربوط باشـد، با توجه به زمینه نیازها، خط  مشـی ها  )2( ارز
گسـترده تر عضـو ذی ربـط و همین طـور محیـط خارجـی آن صـورت  و اهـداف اقتصـادی و توسـعه ای 
یه های تجاری یـک عضو بر نظام  می گیـرد. البتـه، وظیفـه سـازو کار بررسـی، وارسـی اثـر خط  مشـی ها و رو

تجاری چند جانبه می باشـد. 

ب. شفافیت داخلی
اعضـا ارزش ذاتـی شـفافیت داخلـی تصمیم گیـری دولت ها در زمینه مسـائل مربوط به خط مشـی  تجاری را 
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هـم بـرای اقتصـاد اعضـا و هـم بـرای نظام تجاری چند جانبـه تصدیق می کنند و موافقـت می نمایند که 
یـت کننـد، بـا تأییـد اینکـه تحقـق شـفافیت داخلـی  یق و تقو شـفافیت بیشـتر در نظام هـای خـود را تشـو

گرفتن نظام حقوقی و سیاسـی هریک از اعضا باشـد. باید بر مبنای داوطلبانه و با در نظر 

ج. رویه های بررسی
)1( بدین وسیله رکن بررسی خط  مشی تجاری )که در این جا به عنوان TPRB خوانده می شود( برای انجام 

بررسـی های مربوط به خط  مشـی تجاری تشکیل می شود. 
گرفـت. تأثیـر یکایـک  بـًا مـورد بررسـی قـرار خواهنـد  یه هـای تجـاری همـه اعضـا متناو )2( خط مشـی ها و رو
ره  کـه برحسـب سـهم آن هـا در تجـارت جهانی طـی یک دو کارکـرد نظـام تجـاری چند جانبـه،  اعضـا بـر 
ره تنـاوب بررسـی ها  نمونـه جدیـد تعییـن می شـود، عاملـی تعیین کننـده در تصمیم گیـری راجـع بـه دو
پایـی به عنـوان  کـه بدین گونـه تعییـن می شـوند )جوامـع ارو خواهـد بـود. نخسـتین چهـار واحـد تجـاری 
یک واحد محسوب می گردند( هر سه سال یک بار بررسی خواهند شد. 16 واحد بعدی هر پنج سال 
گرفت. این بررسی در مورد سایر اعضا هر هفت سال یک بار صورت  یک بار مورد بررسی قرار خواهند 
گرفـت، مگـر اینکـه بـرای کشـورهای عضـو بـا کمترین درجـه توسـعه یافتگی مـدت طوالنی تری  خواهـد 
کـه بیش از یک  گـردد. بدیهـی اسـت بررسـی واحدهـای دارای یـک خط مشـی خارجی مشـترک  تعییـن 
برگیـرد، شـامل همـه اجـزاء تشـکیل دهنده خط  مشـی مؤثـر بـر تجـارت از جملـه خط مشـی ها  عضـو را در
تغییراتـی در خط  مشـی ها  ز  بـرو اسـتثنائًا در صـورت  بـود.  یکایـک اعضـا خواهـد  مربـوط  یه هـای  رو و 
یـش داشـته باشـد، رکـن بررسـی  کـه ممکـن اسـت اثـر مهمـی بـر شـرکای تجار یه هـای یـک عضـو  یـا رو
خط  مشـی تجـاری ممکـن اسـت از عضـو ذی ربـط درخواسـت کنـد که پس از مشـورت، بررسـی بعدی 

آن را بـه جلو اندازد.
)3( اهداف مذکور در بند )الف( هادی مباحثات در جلسات رکن بررسی خط  مشی تجاری خواهد بود. 
که طبق سـازو کار بررسـی مورد  یه های تجاری اعضا خواهد بود  کانون این مباحثات خط  مشـی ها و رو

یابی قرار می گیرد. ارز
)4( رکن بررسی خط مشی تجاری طرحی اساسی برای انجام بررسی ها تهیه خواهد کرد. این رکن همچنین 
ز اعضـا بـه بحـث پـردازد و آن هـا را مـورد توجـه قـرار دهد. رکن بررسـی  می توانـد راجـع بـه گزارش هـای بـه رو
خط  مشی تجاری، با مشورت اعضای مستقیمًا ذی ربط، برنامه بررسی برای هر سال را تهیه خواهد کرد. 
رئیـس می توانـد بـا مشـورت عضـو یا اعضـای تحت بررسـی، مباحثه کنندگانی را برگزینـد که درعین حال 

که در مقام شخصی خود عمل می کنند، مباحثات را در رکن بررسی خط مشی تجاری آغاز نمایند.
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یر مبتنی خواهد سـاخت: )5( رکن بررسـی خط  مشـی تجاری کار خود را بر اسـناد ز
)الـف( گـزارش جامـع مذکـور در بند )د( که عضو یا اعضای تحت بررسـی ارائه می کنند؛

که دبیرخانه به مسـئولیت خود تنظیم می کند و بر اطالعات موجود در دبیرخانه یا آن هایی  گزارشـی  )ب( 
که عضو یا اعضای ذی ربط ارائه می کنند، مبتنی می باشـد. دبیرخانه باید از عضو یا اعضای ذی ربط 

یه های تجاری شـان توضیح بخواهد. در مورد خط مشـی ها و رو
کرات جلسه مربوط به رکن بررسی  )6( گزارش های عضو تحت بررسی و دبیرخانه، به انضمام خالصه مذا

خط مشـی تجاری، پس از انجام بررسـی فورًا منتشـر خواهند شد.
گرفت. که آن ها را در نظر خواهد  یران ارائه خواهند شـد  ز کنفرانس و )7( این اسـناد به 

گزارش د. ارائه 
به منظور دسـتیابی به بیشـترین میزان شـفافیت ممکن، هر عضو منظمًا به رکن بررسـی خط مشـی تجاری 
یه هایـی کـه عضو یا اعضـای ذی ربط تعقیب  گـزارش خواهـد داد. در گزارش هـای جامـع، خط مشـی ها و رو
بـاره آن تصمیم می گیرد، تشـریح خواهد  می کننـد در فرمـی مـورد توافـق کـه رکن بررسـی خط مشـی تجاری در
ییه 1989 تعیین شـده  که در تصمیم مورخ 19 ژو کشـورها  گزارش های  شـد. این فرم در ابتدا بر فرم خالصه 
است)BISD36S/406-409( مبتنی خواهد بود که در صورت لزوم می تواند برای توسعه دامنه گزارش به همه 
جنبه هـای خط مشـی های تجـاری تحت پوشـش موافقت نامه هـای تجـاری چند جانبـه مذکـور در ضمیمه 
میان چندطـرف  تجـاری  موافقت نامه هـای  تحت پوشـش  تجـاری  خط مشـی های  امـکان،  درصـورت  و   1
یـت همـه اعضـای گات[، اصـالح شـود. رکـن بررسـی خط مشـی تجـاری می تواندبـا توجه  ]بـدون الـزام عضو
رد. هنگامی که تغییرات مهمی در خط مشـی تجاری  بـه تجـارب حاصلـه، در ایـن فـرم تجدیدنظر به عمـل آو
کرد. اطالعات  گزارش های خالصه ای را در فاصله میان دو بررسی ارائه خواهند  اعضا به وجود آید، آن ها 
ز می شـود طبق فرمی مورد توافق ارائه خواهد شـد. مشـکالتی که کشـورهای عضو با  آماری که هرسـال به رو
یژه در نظـر گرفته خواهد  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی در تنظیـم گزارش هـای خـود بـا آن مواجه هسـتند به و
شـد. در صورت درخواسـت، دبیرخانه کمک فنی در اختیار کشـورهای در حال توسـعه عضو و به خصوص 
کشـورهای عضـو بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی قـرار خواهـد داد. اطالعـات منـدرج در گزارش هـا بایـد در 
بیشـترین حـد ممکـن بـا اطالعیه هـای ارسـالی در چارچـوب مقـررات موافقت نامه های تجـاری چند جانبه 
یـت همه اعضای  و درصـورت امـکان مقـررات موافقت نامه هـای تجـاری میان چند طـرف ]بدون الزام عضو

گات[ هماهنگ باشد.
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عمومی  موافقت نامه  و   1994 گات  در  پرداخت ها  تراز  به  مربوط  مقررات  با  ارتباط  هـ. 
تجارت خدمات

کـه همچنیـن بایـد طبـق مقـررات مربـوط بـه تـراز  اعضـا لـزوم بـه حداقـل رسـاندن مسـئولیت دولت هایـی را 
پرداخت هـا در گات1994یـا موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمات طرف مشـورت های جامـع قرار گیرند،  
تصدیق می نمایند. بدین منظور رئیس رکن بررسی خط مشی تجاری، با مشورت عضو یا اعضای ذی ربط 
ره تناوب عادی  و رئیـس کمیتـه محدودیت هـای تـراز پرداخت هـا، ترتیباتـی اداری اتخاذ خواهد کرد کـه دو
گردد، اما  بررسـی های خط  مشـی تجاری با جدول زمانی مشـورت های مربوط به تراز پرداخت ها هماهنگ 

یق نمی افتد. بررسـی خط مشـی تجاری بیش از 12ماه به تعو

و. ارزیابی سازوکار
کثـر پنـج سـال پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه تأسـیس سـازمان  رکـن بررسـی خط مشـی تجـاری، حدا
گرفـت. نتایـج  را برعهـده خواهـد  یابـی عملکـرد سـازو کار بررسـی خط مشـی تجـاری  ارز جهانـی تجـارت، 
که خود  یران ارائه خواهد شد. رکن بررسی خط مشی تجاری بعدًا در فواصلی  ز کنفرانس و یابی مزبور به  ارز

رد.  یابی هایی را به عمل خواهد آو یران، ارز ز تعییـن می کنـد یا در صورت درخواسـت کنفرانـس و

ز. بررسی تحوالت محیط تجاری بین المللی
کـه بـر نظـام تجـاری چند جانبـه تأثیـر دارنـد نیـز برعهـده رکـن  بررسـی سـالیانه تحـوالت تجـاری بین المللـی 
کـه در آن فعالیت هـای  گـزارش سـالیانه دبیـرکل  بررسـی خط مشـی تجـاری خواهـد بـود. در ایـن بررسـی از 
عمده سازمان جهانی تجارت تشریح و مسائل مهم مربوط به خط مشی مؤثر بر نظام تجاری مشخص شده 

اسـت، استفاده خواهد گردید. 



ضمیمه 4
موافقت نامه هـای تجاری میان چند طرف
گات1[ ]بـدون الـزام عضویت همه اعضای 

موافقت نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی
 )BISD26S/162(1979 یـل  ر یخ12آو تار بـه  ژنـو  در  منعقـده  غیرنظامـی  هواپیماهـای  تجـارت  موافقت نامـه 

که بعدًا تغییر یافته، تعدیل یا اصالح شـده اسـت.  آنگونه 

موافقت نامه خرید )تدارکات( دولتی
یل 1994. ر یخ 15 آو یـد )تـدارکات( دولتـی منعقده در مراکش به تار موافقت نامـه خر

موافقت نامه بین المللی فراورده های لبنی
یل 1994. ر یخ 15 آو کش به تار رده هـای لبنـی منعقده در مرا موافقت نامـه بین المللـی فراو

گاو گوشت  موافقت نامه بین المللی 
یل 1994. ر یخ 15 آو موافقت نامـه بین المللـی گوشـت گاو منعقـده در مراکش به تار

گردید و بنابراین از  گاو در پایان سال 1997 مختومه  گوشت  1. موافقت نامه بین المللی فراورده های لبنی و موافقت نامه بین المللی 
درج آن ها خودداری می شود. 



موافقت  نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی

مقدمه
که از این پس »موافقت نامه حاضر« نامیده می شـود؛ 1 موافقت نامه هواپیماهای غیرنظامی 

1
کنندگان2 امضا

کرات چند جانبه تجاری توکیو  ر مذا زراء در 12 تا 14 سپتامبر سال 1973 در دو با توجه به توافق میان و
در مورد گسترش و آزادسازی هرچه بیشتر تجارت دنیا از طریق رفع مستمر موانع تجاری و بهبود چارچوب 

یه های تجارت جهانی؛ بین المللی رو
کثر آزادسازی تجارت هواپیماهای غیرنظامی،  قطعات و تجهیزات مرتبط  با تمایل به دستیابی به حدا
از جمله حذف عوارض و تا جایی که امکان دارد کاهش یا حذف اقدامات محدود کننده و مخل تجارت؛

ری صنایع هوا فضا در سطح دنیا؛ یق توسعه مستمر فناو با تمایل به تشو
با تمایل به فراهم شدن فرصت های عادالنه و برابر برای فعالیت های هواپیمایی غیرنظامی و سازندگان 

گسترش بازار جهانی هواپیماهای غیرنظامی؛ آن ها برای مشارکت در 
با توجه به اهمیت بخش هواپیمایی غیرنظامی در منافع اقتصادی و تجاری متقابل؛

و  اقتصادی  سیاست های  از  مهمی  بخش  را  هواپیمایی  بخش  اعضا  از  بسیاری  آنکه  تصدیق  با 
صنعتی خود می دانند؛

که ناشی از حمایت های دولتی از توسعه،  با هدف حذف آثار سوء از تجارت هواپیماهای غیرنظامی 
یابی هواپیماهای غیرنظامی بوده و در عین حال با تصدیق آنکه این حمایت های دولتی  ساخت، و بازار

به خودی خود اخالل در تجارت محسوب نمی شوند؛
با تمایل به انجام فعالیت های هواپیمایی غیرنظامی ایشان بر مبنای رقابت تجاری و با تصدیق آنکه 

ارتباطات صنعت و دولت میان آن ها بسیار متفاوت است؛
که از این پس »گات«  با تصدیق تعهدات و حقوق  آن ها تحت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 

گرفته اند؛ کره قرار  گات مورد مذا که در حوزه  نامیده می شود و تحت سایر توافقات چند جانبه ای 

1. واژه »امضا کنندگان« از این پس به معنی طرف های متعاهد موافقت نامه حاضر می باشد.
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با تصدیق ضرورت اطالع رسانی بین المللی،  مشورت، بررسی و رویه های حل و فصل اختالف با توجه به 
تضمین اجرای عادالنه، فوری و مؤثر مفاد موافقت نامه حاضر  و حفظ تعادل حقوق و الزامات تعهدات؛

با تمایل به ایجاد چارچوب بین المللی در مورد رویه  تجارت هواپیماهای غیرنظامی؛
به ترتیب ذیل توافق می کنند:

ماده 1
کاالیی حوزه شمول 

یر را پوشـش می دهد: 1. 1. موافقت نامه حاضر محصوالت ز
الف( تمامـی هواپیماهای غیرنظامی،

ب( تمامـی موتورهـای هواپیماهـای غیرنظامی و اجزاء و لوازم آن ها،
ج( سـایر قطعـات و اجزاء و تجهیزات الحاقـی هواپیماهای غیرنظامی، 

د( تمامی شبیه سـازهای پروازی و قطعات و اجزاء آن ها،
که در ساخت، تعمیر، نگهداری، بازسازی و تغییر و تبدیل هواپیماهای  اعم از قطعات اصلی و جانشین 

غیرنظامی اسـتفاده می شوند.
1. 2. در موافقت نامـه حاضـر هواپیماهـای غیرنظامـی به معنی )الـف( تمامی هواپیماها به جز هواپیماهای 

نظامی و )ب( تمامی محصوالت قید شـده در بند 1 از ماده 1 می باشـد.

ماده 2
گمرکی و سایر هزینه ها حقوق 

2. 1. امضا کننـدگان توافق می کنند:
تمامـی حقـوق گمرکـی و سـایر  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه حاضـر  2. 1. 1. تـا اول ژانویـه سـال 1980یـا تار
هزینه هایی31 2 که بر  واردات محصوالت وضع می شود یا در ارتباط با طبقه بندی گمرکی تحت عنوان های 
تعرفه ای پیوسـت می باشـد، در صورتی که این محصوالت برای اسـتفاده در هواپیماهای غیرنظامی بوده و 

در ارتباط با مراحل ساخت، تعمیر، نگهداری، بازسازی، تغییر یا تبدیل به کار می روند را حذف نمایند.
گمرکی و سـایر  یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه حاضر تمامی حقوق  یه سـال 1980 یا تار 2. 1. 2. تا اول ژانو

هزینه هایـی را کـه بـر تعمیرات هواپیماهای غیرنظامی وضع می شـود حذف نمایند.

گات. 3. »سایر هزینه ها« به تعبیر ماده 2 
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تی که تحت پوشش  یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه حاضر تمامی محصوال یه 1980 یا تار 2. 1. 3. تا اول ژانو
شـق 1 از بند 1 ماده 2 فوق الذکر و نیز موارد مرتبط با تعمیرات تحت پوشـش شـق 2 از بند 1 ماده 2 را در 
جـداول موافقت نامـه عمومـی تعرفـه و تجـارت گات وارد نمـوده و نسـبت به آن ها رفتـار بدون عوارض یا 

معـاف از عوارض اعمال نمایند.
بـرد نهایـی1*  کار کننـدگان بایـد )الـف( نظـام اداری گمرکـی خـود را در خصـوص نظـام  2. 2. هریـک از امضا
بـرای اجـرای الزامـات مـاده 1 ـــ 2 فوق الذکر تطبیق داده، اقدامات الزم را به این منظور اتخاذ کند. )ب( 
بـرد نهایـی آن رفتـاری بـدون عـوارض گمرکـی یـا معـاف از عـوارض گمرکـی  کار کـه نظـام  تضمیـن نمایـد 
کـه قابـل قیاس با رفتار مورد اسـتفاده سـایر اعضـا بوده و مانعی برای تجارت نمی باشـد.  اتخـاذ می کنـد 

بـرد نهایی خود مطلع نماید.  یه هـای اداره نظام کار کننـدگان را از رو )ج( سـایر امضا

ماده 3
موانع فنی فرا راه تجارت

3. 1. امضا کننـدگان تصدیـق می کننـد کـه مقـررات موافقت نامـه موانـع فنـی فرا راه تجـارت در مورد تجارت 
هواپیماهـای غیرنظامـی اعمـال گـردد. عـالوه بـر آن، امضا کنندگان موافقت می کنند کـه الزامات تأیید 
یه هـای نگهـداری آن هـا بایـد میـان  هواپیماهـای غیرنظامـی و مشـخصات آن هـا بـرای عملیـات، و رو

امضا کنندگان براسـاس مقررات موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت باشـد.

ماده 4
گذاری اجباری و موجبات آن ها معامالت تحت هدایت دولت، قراردادهای وا

یـداران هواپیماهـای غیرنظامـی بایـد در انتخـاب عرضه کننـدگان بـر مبنـای عوامـل تجـاری و فنـی  4. 1. خر
آزاد باشند.

4. 2. امضا کنندگان نباید خطوط هوایی، سازندگان هواپیما و سایر اشخاص مرتبط با خرید هواپیماهای 
پیماهـای غیرنظامـی را از منبع  غیرنظامـی را ملـزم نمـوده یـا فشـار بی دلیـل بـر آن هـا اعمـال نماینـد کـه هو
کـه موجـب ایجـاد تبعیـض میـان عرضه کننـدگان در هریـک از ]کشـورهای[  خاصـی خریـداری نماینـد 

گردد. کننده  امضا
بـا  یـد محصـوالت تحت پوشـش موافقت نامـه حاضـر صرفـًا  کـه خر توافـق می کننـد  کننـدگان  3. امضا  .4

*  end- use system
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یـل صـورت گیـرد. در ارتباط با تأییـد و واگذاری  توجـه بـه شـرایط رقابتـی قیمـت، کیفیـت و شـرایط تحو
کننـدگان  امضا از  هریـک  حاضـر،  موافقت نامـه  تحت پوشـش  محصـوالت  بـرای  یـد  خر قراردادهـای 
می توانـد الـزام نمایـد کـه شـرکت های واجـد صالحیـت آن از دسترسـی بـه فرصت هـای تجـاری رقابتـی 
که نامطلوب تر از شـرایط فراهم شـده برای سـایر شـرکت های واجد صالحیت در قلمروی  و با شـرایطی 

3
گردند.14 دیگر امضا کنندگان نباشـند بهره مند 

کننـدگان توافـق می کننـد کـه از ایجـاد موجباتی که هرگونه منجـر به خرید یا فروش هواپیماهای  4. 4. امضا
کنندگان  یان عرضه کننده هریـک از امضا غیرنظامـی از منبـع خاصـی می شـود کـه موجب تبعیـض به ز

گـردد پرهیز نمایند.

ماده5
محدودیت های تجاری

کننـدگان نبایـد محدودیت هـای کّمی)سـهمیه های وارداتـی( یـا الزامـات مربـوط بـه اخـذ مجـوز  5. 1. امضا
واردات را برای محدود کردن واردات هواپیماهای غیرنظامی به گونه ای متناقض با مقررات مورد اجرای 

ر مجوز منطبق با گات نمی باشـد.  گات اعمـال نماینـد. ایـن امـر مانـع از تنظیم واردات یا نظام صدو
کّمی یا مجوزهای صادراتی یا سایر الزامات را به دالیل تجاری  کنندگان نباید محدودیت های  5. 2. امضا
کننـدگان به گونـه ای  کـردن صـادرات هواپیماهـای غیرنظامـی بـه سـایر امضا یـا رقابتـی، بـرای محـدود 

گات اعمال نمایند. ناسـازگار با مقررات قابل اجرا در 

ماده 6
حمایت دولتی،  اعتبارات صادراتی و بازاریابی هواپیما

کـه مقـررات موافقت نامـه تفسـیر و اجـرای مـواد 6، 16و23 موافقت نامـه  کننـدگان در نظـر دارنـد  6. 1. امضا
عمومـی تعرفـه  و تجـارت )موافقت نامـه یارانه ها و اقدامات جبرانی( بر تجـارت هواپیماهای غیرنظامی 
که مشـارکت و حمایت آن ها از برنامه های مربوط به هواپیماهای  اعمال شـوند. ایشـان تأیید می کنند 
در  کـه  مفهومـی  بـه  غیرنظامـی  هواپیماهـای  تجـارت  بـر  سـوء  آثـار  از  پرهیـز  هـدف  بـا  بایـد  غیرنظامـی 
گیـرد. ایشـان  گردیـده، صـورت  شـق های3 و 4مـاده8 موافقت نامـه یارانه هـا و اقدامـات جبرانـی مقـرر 

3. استفاده از عبارت »دسترسی به فرصت های تجاری با شرایطی نامطلوب تر...« به این معنا نیست که تعداد قراردادهای اعطا شده 
کنندگان شرکت های واجد صالحیت، سایر اعضا را نیز از حق برخورداری  ی هریک از امضا به شرکت های واجد صالحیت در قلمرو

از همان میزان قرارداد برخوردار می نماید. 
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همچنیـن بـه عوامـل خـاص قابـل اعمـال در تجـارت هواپیماهـای غیرنظامـی بـه خصـوص حمایـت 
کنندگان به  گسـترده دولـت از ایـن حـوزه و منافـع بین المللی اقتصادی و تمایل سـازندگان تمامـی امضا

گسـترش بازار جهانی هواپیماهای غیرنظامی توجه خاص دارند. مشـارکت در 
کننـدگان موافقـت می کننـد که قیمت  گـذاری هواپیماهای غیرنظامی باید بر مبنای انتظارات  6. 2. امضا
مستدل صورت گیرد که تمامی هزینه های متعلقه از جمله هزینه برنامه های تکرار نشدنی و هزینه های 
قابل تشـخیص و سرشکن شـده تحقیق و توسـعه سـاخت هواپیما، قطعات و سیسـتم های نظامی که 
بعدهـا در سـاخت هواپیماهـای غیرنظامـی بـه کار بـرده می شـوند و نیـز متوسـط هزینه هـای سـاخت و 

هزینه هـای مالی را جبران نماید.

ماده 7
دولت های منطقه ای و محلی

کـه دولت هـای منطقـه ای  کنـار سـایر الزامـات موافقت نامـه حاضـر توافـق می کننـد  کننـدگان در  7. 1. امضا
و محلـی و مقامـات و نهادهـای غیردولتـی و سـایر نهادهـا را به صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم الـزام یـا 

ترغیـب بـه انجـام اقدامات متناقض با مقـررات موافقت نامه حاضر ننمایند.

ماده 8
نظارت،  بررسی، مشورت و حل و فصل اختالف

از  بـرده می شـود(  نـام  کمیتـه  بـا عنـوان  از آن  ایـن پـس  کمیتـه تجـارت هواپیماهـای غیرنظامـی )از   .1  .8
کمیتـه رئیـس آن را انتخـاب می کننـد.  نماینـدگان تمامـی امضا کننـدگان تشـکیل می شـود. اعضـای 
ردن فرصت الزم برای مشـورت در مورد  اقل یک بار در سـال به منظور فراهم آو کمیته در هنگام لزوم و ال
تمامی مسـائل مرتبط با عملکرد موافقت نامه حاضر از جمله تحوالت صنعت هواپیماهای غیرنظامی 
رت انجـام اصالحـات بـرای اطمینان از تداوم تجـارت آزاد و بدون اخالل،  بـاره ضـرو و تصمیم گیـری در
و بررسـی هر موضوعی که راه حل رضایت بخشـی در مشـورت های دو جانبه برای آن میسـر نشـده اسـت 
کننـدگان محول می گردد  کـه تحـت موافقت نامـه حاضر یا توسـط امضا و انجـام مسـئولیت های مشـابه 

تشـکیل جلسه می دهد. 
گرفتـن اهـداف آن بررسـی می کنـد.  8. 2. کمیتـه هـر سـاله اجـرا و عملکـرد موافقت نامـه حاضـر را بـا در نظـر 

ره مورد بررسـی مطلع نماید. گات را از تحوالت دو کمیته باید هر سـاله طرف های متعاهد 
ره ای باید  کثر تا 3 سال پس از اجرای موافقت نامه حاضر و پس از آن به صورت دو کنندگان حدا 8. 3. امضا

به منظور توسعه و بهبود موافقت نامه حاضر بر مبنای روابط متقابل مذاکرات بیشتری انجام دهند.
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8. 4. کمیتـه می توانـد در مـوارد مقتضـی بـرای بررسـی منظـم اجـرای موافقت نامـه حاضـر به منظـور تضمین 
تـداوم تـوازن مزایـای متقابـل، ارکان فرعی تشـکیل دهد. به خصوص باید بـه منظور تضمین تداوم توازن 
مزایای متقابل و نتایج برابر در ارتباط با اجرای مقررات ماده 2 فوق الذکر در زمینه پوشش محصوالت، 

برد نهایی، تعرفه های گمرکی و سـایر هزینه ها رکن فرعی مناسـب تشـکیل دهد. کار نظام های 
بـاره  کننـدگان می توانـد بـا نظـر مسـاعد و در فرصـت مناسـب بـرای مشـورت فـوری در 8. 5. هریـک از امضا
را  حاضـر  موافقت نامـه  اجـرای  کـه  موضوعـی  هـر  بـاره  در موافقت نامـه  دیگـر  کننـدگان  امضا اظهـارات 

تحت تأثیـر قرارداده اقدام نماید. 
کننـدگان را باهـدف دسـتیابی بـه راه حـل  کننـدگان مطلوبیـت مشـورت در کمیتـه بـا سـایر امضا 5. 6. امضا
رسـمیت  بـه  یارانـه  آثـار هرگونـه  وجـود  مـورد  در  و تصیم گیـری  بررسـی  آغـاز  از  پیـش  قابل قبـول  متقابـاًل 
یه های داخلی صورت نگرفته  می شناسند. در پاره ای موارد استثنایی که هیچ مشورتی پیش از آغاز رو
یه هـا مطلـع نمـوده و بـا هـدف دسـتیابی بـه راه حلـی  کمیتـه را از آغاز ایـن رو کننـدگان فـورًا  باشـد، امضا
رت اقدامات جبرانی را مرتفع نماید اقدام به مشورت های همزمان می نمایند. که ضرو مرضی الطرفین 

ر اسـت که منافع تجاری آن در سـاخت هواپیماهای  کننـدگان بـر ایـن باو 8. 7. در صورتی کـه یکـی از امضا
کنندگان به شـدت  غیرنظامی، تعمیر، نگهداری، بازسـازی، تغییر و تبدیل با اقدام یکی دیگر از امضا
کـه موضـوع را  کمیتـه بخواهـد  گیـرد می توانـد از  کـه قـرار  گرفتـه یـا احتمـال مـی رود  تحت تأثیـر سـوء قـرار 
ز تشکیل جلسه دهد و موضوع  بررسی نماید. به محض طرح چنین درخواستی کمیته باید ظرف30 رو
را در اسرع وقت به منظور حل هر چه سریعتر آن و خصوصًا پیش از آنکه در جای دیگر به نتیجه نهایی 
ر حکـم و یا توصیـه می نماید.  برسـد بررسـی نمایـد. در ایـن رابطـه کمیتـه به نحـو مقتضـی اقـدام بـه صدو
بـر تجـارت  کـه  گات  گات و سـایر اسـناد تحـت  کننـدگان در چارچـوب  بـه حقـوق امضا ایـن بررسـی 
رد.  کره قرار گرفته انـد لطمه ای وارد نمی آو هواپیماهـای غیرنظامـی مؤثرنـد و به طـور چند جانبـه مـورد مذا
کمک به مالحظه اینگونه  که الزم بداند با هدف  گات و اسناد مربوطه در مواردی  کمیته در چارچوب 

مسـائل کمک های فنی مناسـب را ارائه می نماید.
کننـدگان توافـق می کننـد کـه در مـورد هـر دعوایـی که با موضوع موافقت نامـه حاضر ارتباط دارد  8. 8. امضا
گات قـرار نـدارد مقـررات مـواد 22و23   کـرات چند جانبـه تحـت حـوزه  و تحت پوشـش سـایر اسـناد مذا
موافقت نامه عمومی و مقررات مذکور در تفاهم نامه مربوط به اطالع، مشـورت، حل و فصل اختالف با 
کننـدگان و کمیتـه بـا هـدف حل و فصـل ایـن اختالفات اعمال شـود.  انجـام تغییـرات الزم توسـط امضا
یه هـا در صورتی کـه طرفیـن دعـوا توافـق کننـد بـرای حل و فصـل هر اختـالف مربوط بـه موضوعات  ایـن رو
کره چند جانبه قرار گرفته اند  تحت پوشش موافقت نامه حاضر و اسنادی که تحت حوزه گات مورد مذا

قابل اعمال است.



631    موافقت نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی

ماده 9
مقررات نهایی

1. 9. پذیرش و الحاق
1. 1. 9. موافقت نامـه حاضـر بـرای پذیـرش از طریـق امضـا یـا به صـورت دیگـر بـرای اعضـای متعاهـد گات و 

پا مفتوح اسـت. جامعه اقتصادی ارو
2. 1. 9. موافقت نامـه حاضـر بـرای پذیـرش از طریـق امضـا یـا به صورت دیگر بـرای دولت هایی که به صورت 
موقـت بـه گات ملحـق شـده اند، بـا شـرایط مرتبـط با اعمـال مؤثر حقـوق و تعهدات تحـت موافقت نامه 
که الحاق موقت آن ها دولت ها را مجاز  حاضر، با در نظر داشتن حقوق و تعهدات مندرج در اسنادی 

داشته اند مفتوح است.
3. 1. 9. مواففت نامه حاضر برای الحاق هر دولتی با شرایط مربوط به اعمال مؤثر حقوق و تعهدات تحت 
کـه  کننـدگان موافقت نامـه و سـپردن سـند الحـاق  موافقت نامـه حاضـر بـا توافـق میـان آن دولـت و امضا

شـرایط مورد توافق در آن ذکر شـده نزد دبیرکل طرف های متعاهد گات مفتوح می باشـد.
4. 1. 9. در ارتباط با پذیرش، مفاد شـق الف و ب از بند 5 ماده 26 موافقت نامه عمومی اعمال می شـود.

2. 9. حق شرط
کننـدگان موافقت نامـه حاضـر حـق شـرط در ارتبـاط بـا هیـچ یـک از مقـررات  1. 2. 9. بـدون رضایـت امضا

موافقت نامه حاضر اعمال نمی شـود.

3. 9. اجرای موافقت نامه
یـخ آن را پذیرفته انـد یا    کـه تـا آن تار

4
یـه سـال 1980 بـرای دولت هایـی15 1. 3. 9. موافقت نامـه حاضـر از اول ژانو

یـخ  ز بعـد از تار بـه آن ملحـق شـده اند اعمـال می شـود. بـرای سـایر دولت هـا اجـرای موافقت نامـه سـی رو
پذیرش یا الحاق به موافقت نامه می باشـد.

4. 9. قوانین ملی
یخ اجرای آن از  که موافقت نامه حاضر را می پذیرد یا به آن ملحق می شود باید قبل از تار 1. 4. 9. هر دولتی 

یه هـای اداری خود با مفـاد موافقت نامه حاضر اطمینان یابد. انطبـاق قوانیـن و مقـررات و رو

پا نیز می شود. 4. در موافقت نامه حاضر اصطالح »دولت« شامل مقامات ذی صالح جامعه اقتصادی ارو
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کنندگان باید کمیته را از هرگونه تغییر در قوانین و مقررات و اجرای اینگونه قوانین و مقررات  2. 4. 9. امضا
کـه در ارتباط با موافقت نامه حاضر می باشـند مطلع نمایند.  خـود 

5. 9. اصالحات
کنار سایر موارد با توجه به تجربه به دست آمده از اجرای موافقت نامه  کنندگان می توانند در  1. 5. 9. امضا
یه های تعیین شـده  حاضـر نسـبت بـه اصـالح آن اقـدام نمایند. ایـن اصالحات هنگامی که براسـاس رو
کننـدگان اجـرا نخواهد  کننـدگان قـرار گرفـت توسـط هیـچ یـک از امضا توسـط کمیتـه مـورد توافـق امضا

شـد مگر آنکه وی آن را پذیرفته باشـد. 

6. 9. انصراف
کننـدگان می تواننـد از موافقت نامـه حاضـر انصـراف دهـد. انصـراف 12مـاه پـس از  1. 6. 9. هریـک از امضا
کننده  یافـت اطـالع کتبی توسـط دبیرکل طرف هـای متعاهد گات اجرایی می گـردد. هر امضا یـخ در تار

می تواند به محض چنین اطالعی درخواسـت تشـکیل جلسـه فوری را از کمیته نماید.

کنندگان خاص 7. 9. عدم اعمال موافقت نامه حاضر میان امضا
کننـدگان در هنـگام پذیـرش یـا الحـاق بـه موافقت نامه به اعمـال موافقت نامه   در صورتی کـه هریـک از امضا

کننـدگان رضایـت نداده باشـد، موافقت نامه حاضـر بین آن دو قابل اعمال نخواهد بود. بـا یکـی از امضا

8. 9. ضمیمه
1. 8. 9. ضمیمـه موافقت نامـه جزء الینفک موافقت نامه می باشـد.

9. 9. دبیرخانه
گات تأمین می شـود. 1. 9. 9. خدمات موافقت نامه حاضر توسـط دبیرخانه 

10. 9. تودیع
1. 10. 9. موافقت نامه حاضر نزد مدیرکل طرف های متعاهد گات تودیع می شود. وی باید فورًا برای هریک 
کنندگان و طرف های متعاهد گات یک نسـخه تأیید شـده از آن و هریک از اصالحیه های آن  از امضا
را براسـاس بند 5 ماده 9 و یادداشـتی از پذیرش یا الحاق به آن را براسـاس بند 1ماده 9 یا هر انصراف از 

آن را براسـاس بند 6 ماده 9 تهیه نماید. 
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11. 9. ثبت
1. 11. 9. موافقت نامه حاضر طبق مفاد ماده 102 منشـور ]سـازمان[ ملل متحد به ثبت می رسـد.

فرانسه  و  انگلیسی  زبان های  به  واحد  نسخه  در  نه  و  هفتاد  و  نهصد  و  هزار  یل  ر آو دوازدهم  یخ  تار در 
گردید و هریک از متون به منزله نسخه اصلی می باشد مگر آنکه در ارتباط با فهرست های مختلف  تنظیم 

5
ضمیمه خالف آن ذکر شده باشد.16

ضمیمه
طبـق اصالحیـه پروتـکل 1986 درباره الحاق به موافقت نامه تجـارت هواپیماهای غیرنظامی 

حوزه شمول
1. حوزه شـمول در ماده 1 موافقت نامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی تعریف شـده اسـت.

کـه ذیـاًل فهرست شـده اند و مناسـب بـا  کاالهـای مشـمول توصیفاتـی  کـه  کننـدگان توافـق می کننـد  2. امضا
یر فصل های نمانکالتور )تجدید نظر شده( شورای همکاری گمرکی برحسب  اهداف گمرکی تحت ز
نظام کدهای هماهنگ که در کنار آن ها نشان داده شده است طبقه بندی شده اند در صورتی که برای 
اسـتفاده در هواپیماهای غیرنظامی یا آموزش دهنده های زمینی پرواز*2 و در ارتباط با مراحل سـاخت، 
تعمیـر، نگهـداری، بازسـازی، تغییـر یـا تبدیـل بـه کار می روند، بایـد یا بدون عوارض یـا معاف از عوارض 

وارد شوند.
 3. این محصوالت شـامل موارد ذیل نخواهد بود:

کامل یا تمام شده را داشته -  ری یک بخش  یژگی های ضرو کامل نشده یا ناتمام مگر آنکه و محصول 
آموزش دهنده های  یا  غیرنظامی  هواپیماهای  تجهیزاتی  اقالم  یا  الحاقی  قطعات  اجزاء،  باشد، 

که واجد شماره سازنده هواپیماهای غیرنظامی می باشد(؛ زمینی پرواز )به عنوان مثال قطعه ای 
رق فلز، صفحه، قالب، نوار، نورد، لوله، تیوپ و سایر موارد( مگر آنکه -  مواد به هرشکل )به عنوان و

به اندازه و شکل بریده شده باشند و یا برای استفاده در هواپیماهای غیرنظامی و شبیه ساز های 
که واجد شماره سازنده هواپیماهای  زمینی پرواز شکل داده شده باشند )به عنوان مثال قطعه ای 

غیرنظامی می باشد(؛
کاالهای مصرفی.-  مواد خام و 

گردد.  که متن اسپانیولی موافقت نامه نیز به عنوان متن اصلی تلقی  کمیته موافقت نمود  5. در 25 ماه مارس 1987 
که تحت  *  در مورد بند 1ماده1موافقت نامه حاضر »شبیه سازهای زمینی پرواز« به عنوان آموزش دهنده های زمینی پرواز براساس آنچه 

گردیده تلقی می گردد.  کد 8805/20 از نظام هماهنگ مقرر 
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4. در ایـن ضمیمـه واژه EX ]سـایر[ لحـاظ شـده اسـت تـا نشـان گر آن باشـد کـه شـرح محصـول مورد اشـاره، 
کدهای  گمرکی )تجدید نظر شده( یا  کاالیی نمانکالتور شورای همکاری  یرفصل های طیف  تمامی ز

6
7

گردیده اند را در نمی گیرد.1 که در ذیل فهرسـت  نظام هماهنگ 

 

 

6. این فهرست منتشر نشده است. 
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که از این پس »طرف ها« نامیده می شـو ند( طرف های این موافقت نامه) 
مقررات،  قوانین،  به  مربوط  تعهدات  و  حقوق  از  مؤثر  و  چند جانبه  چارچوب  یک  لزوم  شناسایی  با 
گسترش بیشتر تجارت جهانی و  یه های تدارکات دولتی با هدف دستیابی به آزادسازی و  تشریفات و رو

ارتقاء چارچوب بین المللی برای هدایت تجارت جهانی؛
نباید  دولتی  تدارکات  به  مربوط  یه های  رو و  تشریفات  مقررات،  قوانین،  که  نکته  این  شناسایی  با 
به گونه ای در رابطه با محصوالت و خدمات خارجی یا داخلی و تأمین کنندگان خارجی یا داخلی تهیه، 
که موجب حمایت از محصوالت یا خدمات داخلی و یا تأمین کنندگان داخلی  اتخاذ و یا اعمال شوند 

شوند و نباید موجب تبعیض بین محصوالت یا خدمات خارجی شوند؛
یه های  رو و  تشریفات  مقررات،  قوانین،  زمینه  در  شفافیت  ساختن  فراهم  که  نکته  این  شناسایی  با 

مربوط به تدارکات دولتی مطلوب است؛
حل و فصل  و  نظارت  مشورت،  اطالع رسانی،  زمینه  در  بین المللی  ضوابط  ین  تدو لزوم  شناسایی  با 
و  دولتی  تدارکات  زمینه  در  بین المللی  مفاد  مؤثر  و  سریع  عادالنه،  اجرای  تضمین  هدف  با  اختالفات 

ترین سطح ممکن؛ حفظ توازن حقوق و تعهدات در باال
یژه  کشور های در حال توسعه، به و با شناسایی لزوم ملحوظ داشتن نیاز های توسعه ای، مالی و تجاری 

کمترین درجه توسعه یافتگی؛ کشورهای با 
موافقت نامه  نه  ماده   6 بند  از  )ب(  شق  مطابق  موافقت نامه  بهبود  و  توسعه  به  نسبت  تمایل  ابراز  با 
گسترش  رفتار متقابل و  براساس  یه 1987،  یل 1979 اصالحی دوم فور ر آو تدارکات دولتی، مصوب 12 

دامنه شمول موافقت نامه جهت شمول قراردادهای خدمات؛
با ابراز تمایل برای ترغیب دولت های غیرعضو به پذیرش این موافقت نامه و الحاق به آن؛

کرات بیشتر در جهت نیل به این اهداف؛  متعاقب انجام مذا
بدین وسیله به شرح ذیل توافق می نمایند:
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ماده 1
دامنه شمول و پوشش

یـه مربـوط بـه تـدارکات دسـتگاه های  گونـه قانـون، مقـررات، تشـریفات و رو 1. ایـن موافقت نامـه ناظـر بـر هـر 
که در پیوسـت شـماره یک مشخص شـده اسـت، می باشـد )به  تحت پوشـش این موافقت نامه، آنگونه 

کنید(. یس شـماره 1 نگاه  یر نو ز
2. این موافقت نامه ناظر بر تدارکات به هر شیوه قراردادی از جمله از طریق روش هایی مانند خرید یا اجاره و 
یا اجاره به شرط تملیک، با یا بدون اختیار خرید، شامل هر ترکیبی از محصوالت و خدمات، می باشد.
3. هـرگاه دسـتگاه ها، در چارچـوب تـدارکات تحت پوشـش ایـن موافقت نامـه، بنگاه هایـی کـه در پیوسـت 
شماره یک قرار ندارند را ملزم نمایند تا قراردادها را طبق شرایط خاصی اعطا نمایند، ماده 3 با تغییرات 

الزم، ناظر بر چنین شـرایطی خواهد بود.
4. ایـن موافقت نامـه ناظـر بـر هـر قـرارداد تدارکاتی اسـت کـه ارزش آن از نصاب های مربوطه، که در پیوسـت 

کمتر نباشد. شـماره یک مشخص شده اند، 

ماده 2
ارزش گذاری قرارداد ها

کنید( در راسـتای این موافقت نامه  یس شـماره 2 نگاه  یر نو یر در مورد تعیین ارزش قرارداد ها )به ز 1. مفاد ز
جاری خواهد بود.

کارمـزد،  جانبـی،  عوایـد  هرگونـه  از جملـه  پرداخـت  اشـکال  همـه  لحـاظ  بـا  می بایسـت  ارزش گـذاری   .2
یافت صورت پذیرد. حق العمـل کاری و بهـره قابل در

گریـز از شـمول ایـن موافقت نامـه مـورد  3. انتخـاب روش ارزش گـذاری به وسـیله دسـتگاه نبایـد بـه قصـد 
کوچکتری تفکیک شـوند. گرفته و یا نیاز های تدارکاتی با این قصد به بخش های  اسـتفاده قرار 

4. هرگاه یک نیاز تدارکاتی خاص به اعطای بیش از یک قرارداد و یا قرارداد هایی با بخش های مجزا منجر 
یر خواهد بود: شـود، مبنای ارزش گذاری یکی از دو روش ز

الـف. ارزش واقعـی قرارداد هـای متواتـر مشـابهی کـه در طـول سـال مالـی و یـا حسـب امـکان،12 ماه گذشـته 
منعقد شـده اند،برای تغییرات پیش بینی شـده در مقدار و ارزش در طول 12 ماه آتی ؛یا

ب. ارزش تخمینـی قرارداد هـای متواتـر در طـول سـال مالی و یا 12 ماه پس از قرارداد اولیه.
5. مبنـای ارزش یابـی در مـورد قرارداد هـای اجـاره یـا اجـاره بـه شـرط تملیـک محصوالت یا خدمـات، و یا در 

یر خواهد بود: کل آن ها تعیین نشـده اسـت، به صورت ز که قیمت  مورد قرارداد هایی 
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ره  کل قرارداد برای دو کمتر باشـد، ارزش  ره آن ها 12ماه و یا  الف. در مورد قرارداد های با مدت ثابت،که دو
رد ارزش باقیمانده؛ ره آن ها بیش از 12 ماه باشد، ارزش کل آن ها از جمله برآو آن ها و یا در صورتی که دو

ب. در مورد قرارداد های با مدت نامعین، قسـط ماهانه ضرب در 48.
گیرد. گر تردیدی وجود داشـته باشـد،مبنای دوم ارزش یابی یعنی )ب( باید مورد اسـتفاده قرار  ا

6. درمـواردی کـه تـدارکات پیش بینی شـده ای شـرط خیار را الزم شـمرده باشـد، مبنـای ارزش گذاری ارزش 
کثر تدارکات مجاز، اعم از خرید های اختیاری، می باشـد. کل حدا

ماده 3
رفتار ملی و عدم تبعیض

یه های مربوط به تدارکات دولتی،  1. هر طرف مکلف است، در رابطه با کلیه قوانین، مقررات، تشریفات و رو
 تحت پوشـش ایـن موافقت نامـه، فـورًا و بـدون قیـد و شـرط، بـه محصـوالت، خدمـات و تأمین کننـدگان
کـه از مطلوبیـت  کـه عرضه کننـده محصـوالت و خدمـات طرف هـا می باشـند، رفتـاری  دیگـر طرف هـا 

کمتری نسبت به:
الـف. رفتار اعطا شـده به محصـوالت، خدمات و تأمین کنندگان داخلی؛ و

ب. رفتـار اعطا شـده بـه محصوالت، خدمـات و تأمین کنندگان هر طرف دیگر
برخوردار نباشـد، اعطا کند.

یه هـای مربـوط بـه تدارکات  2. هرطـرف مکلـف اسـت تـا در رابطـه بـا کلیـه قوانیـن، مقـررات، تشـریفات و رو
دولتی تحت پوشـش این موافقت نامه، تضمین نماید:

الـف. کـه دسـتگاه های آن بـا یـک تأمین کننـده تأسـیس یافته در داخـل بـر پایـه درجـه وابسـتگی یـا مالکیـت 
خارجـی آن، رفتـاری نامطلوب تـر از دیگر تأمین کنندگان تأسـیس یافته در داخل ندارند؛ و

ب. این کـه دسـتگاه های آن بـر علیـه تأمین کننـدگان تأسـیس یافته در داخـل، بـر پایه کشـور محـل تولید کاال 
یـا خدمـات عرضه شـده آنهـا، بـه ایـن شـرط کـه کشـور محـل تولیـد طبـق مفـاد مـاده 4 از طرف هـای این 

موافقت نامه باشـد،تبعیض قایل نشوند.
کـه بـر واردات و یـا در ارتبـاط  گمرکـی و هـر نـوع هزینه هـای دیگـری  3. مفـاد بند هـای 1 و 2 ناظـر بـر عـوارض 
بـا آن،اعمـال می شـود، روش اعمـال چنیـن عـوارض و هزینه هـا، دیگـر مقـررات و تشـریفات واردات، و 
یه هـای مربـوط بـه تدارکات  اقدامـات مؤثـر بـر تجـارت خدمـات، به جـز قوانیـن، مقـررات، تشـریفات و رو

دولتی تحت پوشـش این موافقت نامه، نمی باشـد.
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ماده 4
قواعد مبدأ

1. طرف هـا نبایـد در رابطـه بـا محصـوالت و خدمـات وارداتـی و یـا عرضه شـده از دیگـر طرف هـا در ارتبـاط بـا 
تـدارکات دولتـی تحت پوشـش ایـن موافقت نامـه، قواعـد مبدائـی متفـاوت از قواعد مبدأ رایـج در جریان 
عـادی تجـارت و در زمـان معاملـه مورد نظـر در رابطـه بـا واردات یا عرضه همان محصـوالت یا خدمات از 

همان طرف ها داشـته باشند.
کـه مقـرر اسـت در  کاالیـی،  کاری هماهنگ سـازی قواعـد مبـدأ  2. طرف هـا بایـد متعاقـب تکمیـل برنامـه 
چارچـوب موافقت نامـه قواعـد مبدأ، مندرج در ضمیمه 1 )الف( موافقت نامه تأسـیس سـازمان جهانی 
کرات  تجـارت )کـه از ایـن پـس موافقت نامـه سـازمان جهانی تجارت نامیده می شـود(،انجام شـود و مذا
کرات را در اصالح بند 1 به شیوه مناسب مورد  کاری و مذا مربوط به تجارت خدمات، نتایج آن برنامه 

لحاظ قرار دهند.

ماده 5
کشور های در حال توسعه رفتار ویژه و متفاوت با 

اهداف
ایـن  مدیریـت  و  اجـرا  یـان  جر در  مـاده،  ایـن  در  ین شـده  تدو مفـاد  طریـق  از  هسـتند  مکلـف  طرف هـا   .1
کمترین  یژه کشور های با موافقت نامه نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری کشور های در حال توسعه، به و

درجه توسـعه یافتگی، را در زمینه لزوم:
اجـرای  بـرای  ذخایـر  از  کافـی  سـطحی  تضمیـن  و  پرداخت های شـان  تـراز  وضعیـت  از  حفاظـت  الـف. 

برنامه های توسـعه اقتصادی شان؛
مناطـق  در  و خانگـی  کوچـک  توسـعه صنایـع  از جملـه  داخلـی  توسـعه صنایـع  و  تأسـیس  بـه  کمـک  ب. 

روسـتایی یا عقب افتاده؛و توسـعه اقتصادی دیگر بخش های اقتصاد؛
یا به طور عمده به تدارکات دولتی وابسته اند؛و که آن ها تماًما و ج. حمایت از واحد های صنعتی،مادامی 
د. ترغیب توسعه اقتصادی آن ها از طریق ترتیبات منطقه ای و جهانی در میان کشور های در حال توسعه، 
زرای سازمان جهانی تجارت)که از این پس WTO نامیده می شود( ارائه شده و با عدم  که به نشست و

مخالفـت آن مواجه گردیده اند؛
به نحو متقضی مورد لحاظ قرار دهند.

یـان تهیـه و اجـرای قوانیـن، مقـررات و  2. هـر طـرف مکلـف اسـت، مطابـق بـا مفـاد ایـن موافقت نامـه، در جر



639    موافقت نامه خرید )تدارکات( دولتی 1994

کشـور های در حال توسـعه را، بـا لحـاظ  تشـریفات مربـوط بـه تـدارکات دولتـی، زمینـه افزایـش واردات از 
مشـکالت خاص کشـور های با کمترین درجه توسـعه یافتگی و کشـور هایی که در مراحل پایین توسـعه 

اقتصـادی قرار دارند، فراهم نمایند.

پوشش 
در حال توسـعه  کشـور های  کـه  نکتـه  ایـن  منظـور تضمیـن  بـه  1 می بایسـت  بنـد  در  اشاره شـده  3.اهـداف 
قـادر باشـند در شـرایطی سـازگار بـا نیاز هـای توسـعه ای، مالـی و تجاری شـان بـه ایـن موافقت نامـه پایبند 
کشـور های در حال توسـعه به وسـیله مفـاد ایـن  کـرات مربـوط بـه شـمول تـدارکات  یـان مذا باشـند، در جر
موافقت نامه، به نحو متقضی مورد لحاظ قرار گیرند. کشور های توسعه یافته باید، در تهیه فهرست های 
یـدار محصوالت و خدمات  تحت پوشـش مفـاد ایـن موافقت نامـه، سـعی نمایند دسـتگاه هایی را که خر

مورد عالقه صادراتی کشـور های در حال توسـعه می باشـند، درج نمایند.

معافیت های توافقی
کـرات ایـن موافقت نامـه، معافیت هایـی را کـه به طـور  یـان مذا 4. کشـور های در حال توسـعه می تواننـد در جر
متقابـل قابـل پذیـرش باشـند، بـا دیگـر شـرکت کنندگان در زمینـه قواعـد ناظـر بـر رفتـار ملـی بـرای برخـی 
دسـتگاه ها، محصـوالت و خدمـات منـدرج در فهرسـت های تحت پوشـش، بـا در نظـر داشـتن شـرایط 
کـرات، مالحظـات اشاره شـده در شـقوق )الـف(  کـره قـرار دهنـد. در ایـن مذا خـاص هـر مـورد، مـورد مذا
کشـور های در حال توسـعه شـرکت کننده در ترتیبـات  گیرنـد.  تـا )ج( بنـد 1 می بایسـت مـورد توجـه قـرار 
کشـور های در حال توسـعه، مـورد اشـاره در شـق )د( بنـد 1، می تواننـد بـا توجـه  منطقـه ای یـا جهانـی بیـن 
بـه شـرایط خـاص هـر مـورد و بـا در نظـر داشـتن مـواردی از جمله مفاد تـدارکات دولتـی منـدرج در ترتیبات 
منطقـه ای و جهانـی مربوطـه و مشـخصًا محصـوالت یـا خدماتـی کـه موضـوع برنامه هـای مشـترک توسـعه 

کره قرار دهند. صنعتی می باشند، معافیت هایی را در رابطه با فهرست های شان مورد مذا
5. کشور های در حال توسعه می توانند، پس از الزم االجرا شدن این موافقت نامه، فهرست های تحت پوشش 
خـود را مطابـق مفـاد مربـوط بـه اصـالح ایـن فهرسـت ها، منـدرج در بنـد 6 مـاده 24، بـا در نظـر داشـتن 
یـا از کمیتـه تـدارکات دولتـی )کـه از ایـن پـس  نیاز هـای توسـعه ای، مالـی و تجـاری خـود اصـالح نمـوده و
»کمیتـه« نامیـده می شـود( درخواسـت اعطـای معافیت هایـی را از قواعـد مربـوط بـه رفتـار ملـی در ارتباط 
بـا برخـی دسـتگاه ها،محصوالت و خدمـات منـدرج در فهرسـت های تحت پوشـش بـا توجـه بـه شـرایط 
خـاص هـر مـورد وبـا در نظـر داشـتن مفـاد شـقوق )الف(تـا )ج( بنـد 1 بنماینـد. کشـور های در حال توسـعه 
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همچنیـن می تواننـد از کمیتـه تقاضـا نمایند تا با توجه به مشـارکت آن هـا در ترتیبات منطقه ای و جهانی 
بیـن کشـور های در حال توسـعه معافیت هایـی را در ارتبـاط بـا برخـی دسـتگاه ها، محصـوالت و خدمـات 
منـدرج در فهرسـت های تحت پوشـش بـا در نظـر داشـتن شـرایط خـاص هـر مـورد و مفاد شـق )د( از بند 1 
اعطـا نمایـد. کشـور های در حال توسـعه بایـد مـدارک مرتبـط با درخواسـت و یا اطالعات الزم برای بررسـی 

کمیته نمایند. مسئله را ضمیمه درخواست اصالح فهرست خود از 
ایـن  شـدن  الزم االجـرا  از  پـس  کـه  در حال توسـعه ای  کشـور های  بـر  الزم،  تغییـرات  بـا   ،5 4و  بند هـای   .6

کم خواهد بود. موافقت نامه به آن ملحق می شـوند نیز حا
7. چنیـن معافیت هـای توافق شـده ای همان طـور کـه در بند هـای 4 و 5 و 6 اشـاره شـد، طبـق مفـاد بند 14 

این ماده موضوع بررسـی مجدد خواهند بود.

کشور های در حال توسعه کمک های فنی برای 
مناسـب  کـه  فنـی  کمـک  نـوع  هـر  تقاضـا،  حسـب  هسـتند،  مکلـف  عضـو  توسـعه یافته  کشـور های   .8
کشـور های در حال توسـعه عضو جهت حل مشکالت شـان در حوزه تدارکات  تشـخیص می دهند، به 

دولتـی ارائه نمایند.
کـه می بایسـت به صـورت غیرتبعیض آمیـز در اختیـار کشـور های در حال توسـعه عضـو قـرار  9. ایـن کمک هـا 

گیرنـد، از ایـن قبیل خواهند بود:
حل مشکالت فنی خاص مربوط به اعطای یک قرارداد مشخص؛ و- 
کمک ها به -  کشور متقاضی و طرف دیگر توافق نمایند تا در چارچوب این  که  هر مشکل دیگری 

آن رسیدگی نمایند.
10. کمک هـای فنـی، اشاره شـده در بند هـای 8 و 9، ترجمـه مـدارک تشـخیص صالحیـت و پیشـنهاد های 
مناقصـه ارائه شـده تأمین کننـدگان کشـور های در حال توسـعه عضـو به یکی از زبان های رسـمی سـازمان 
کـه  حالتـی  در  مگـر  در بر می گیـرد،  را  اسـت،  تعیین شـده  مربـوط  دسـتگاه  توسـط  کـه  تجـارت  جهانـی 
کشـور های توسـعه یافته عضو ترجمه را موجب زحمت بدانند که در این صورت این مسـئله می بایسـت، 
حسـب درخواسـت کشـور های در حال توسـعه عضـو از کشـور های توسـعه یافته عضـو و یـا دسـتگاه های 

ذی ربط آن ها، توضیح داده شـود.

کز اطالع رسانی مرا
کشـور های  یی بـه تقاضا هـای موجـه  کشـور های توسـعه یافته عضـو مکلـف هسـتند جهـت پاسـخگو  .11
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یه هـای  بـه قوانیـن، مقـررات، تشـریفات و رو کسـب اطالعـات مربـوط  در حال توسـعه عضـو در زمینـه 
گهی هـای انتشـار یافتـه مربـوط بـه تـدارکات پیش بینی شـده، نشـانی دسـتگاه های  تـدارکات دولتـی، آ
تحت پوشـش ایـن موافقت نامـه و نـوع و حجـم محصـوالت و خدمـات تدارک یافتـه یا در دسـت تدارک، 
اطالع رسانی  کز  از جمله اطالعات موجود پیرامون مناقصات آتی، به تنهایی و یا مشترکًا به تأسیس مرا

کمیته نیز می تواند یک مرکز اطالع رسـانی تأسـیس نماید. اقدام نمایند. 

کمترین درجه توسعه یافتگی کشور های با  رفتار ویژه با 
گات 1947 در مـورد »رفتـار متفـاوت  12. بـا توجـه بـه بنـد 6 مصوبـه 28 نوامبـر 1979 طرف هـای متعاهـد 
 (BISD26S/203-205) در حال توسـعه«  کشـور های  بیشـتر  مشـارکت  و  متقابـل  رفتـار  مطلوب تـر،  و 
کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی عضـو و تأمین کننـدگان آن هـا، در رابطـه بـا  کشـور های بـا  می بایسـت بـه 
محصـوالت و خدمـات تولیـدی آن هـا در چارچـوب هـر نـوع اقدامات عـام و یا خاص به نفع کشـور های 
یـژه اعطـا شـود. طرف هـا همچنیـن می توانند منافـع ایـن موافقت نامه را به  در حال توسـعه عضـو، رفتـار و
تأمین کنندگان کشـور های با کمترین درجه توسـعه یافتگی که طرف )این موافقت نامه( نیسـتند نیز در 

رابطـه بـا محصوالت و خدمات تولیدی آن کشـور ها اعطا نمایند.
کـه مناسـب  را  کمکـی  کشـور توسـعه یافته عضـو مکلـف اسـت، در صـورت درخواسـت، هرنـوع  13. هـر 
تشـخیص می دهـد در زمینـه ارائـه پیشـنهاد مناقصـه توسـط مناقصه گـران بالقـوه کشـور های بـا کمترین 
درجـه توسـعه یافتگی و انتخـاب محصـوالت و خدماتـی کـه ممکن اسـت مورد عالقه دسـتگاه های آن 
و همچنیـن مـورد عالقـه تأمین کننـدگان کشـور های بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی باشـد، ارائه نموده 
و به همین ترتیـب بـه آن هـا در جهـت انطبـاق بـا مقـررات فنـی و اسـتاندارد های محصـوالت و خدمـات 

موضوع تدارکات پیش بینی شـده یاری رساند.

بازبینی
ره  14. کمیتـه مکلـف اسـت هـر سـاله اجـرا و اثـر بخشـی ایـن ماده را مورد بررسـی قـرارداده و با گذشـت هر دو
یابـی  بینـی عمـده را بـه منظـور ارز سه سـاله از اجـرای آن، براسـاس گزارش هـای ارائه شـده اعضـا یـک باز
بینی هـای سه سـاله و با هدف دسـتیابی به  آثـار آن انجـام دهـد. کمیتـه مکلـف اسـت در چارچـوب باز
اجـرای کامـل مفـاد ایـن موافقت نامـه، از جملـه به طـور مشـخص مـاده 3، و بـا در نظـر داشـتن وضعیـت 
توسـعه ای، مالی و تجاری کشـور های در حال توسـعه به بررسـی امکان اصالح و یا تمدید معافیت های 

پیش بینی شـده در مفاد بند های 4 تا 6 این ماده بپردازد.
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کـرات، مطابـق مفـاد بنـد 7 مـاده 24، امـکان  یـان ادوار بعـدی مذا کشـور در حال توسـعه بایـد در جر 15. هـر 
توسـعه فهرسـت های تحت پوشـش خـود را بـا در نظـر داشـتن وضعیـت اقتصادی، مالـی و تجاری خود 

مـورد توجه قرار دهد.

ماده 6
مشخصات فنی

1. مشخصات فنی، که تعیین کننده خصوصیات محصوالت یا خدمات در دست تدارک، نظیر کیفیت، 
یـا  زنـی،  بر چسـب  و  عالمت گـذاری  بسـته بندی،  اصطالحـات،  نشـانه ها،  ابعـاد،  و  ایمنـی  عملکـرد، 
یابـی انطبـاق بـوده و توسـط دسـتگاه های  فرایند هـا و روش هـای تولیـد و الزامـات مربـوط بـه ضوابـط ارز
ری بر سـر تجارت بین الملـل و یا با  تدارک کننـده تشـریح می گردنـد، نبایـد بـا هـدف ایجـاد موانـع غیرضـرو

گردند. یا اعمال  چنین اثری اتخاذ شـده و
2. مشـخصات فنی که توسـط دسـتگاه های تدارک کننده تعیین می شوند باید،در جایی که مناسب باشد:

الف. بر پایه عملکرد باشـند تا طرح یا خصوصیات شـکلی؛ و
ب. بـر مبنـای اسـتاندارد های بین المللـی موجـود باشـند، در غیر این  صـورت بـر پایـه مقرات فنـی ملی )نگاه 
یس شـماره4( و  یر نو یـس شـماره 3(،اسـتاندارد های شناخته شـده ملی )نـگاه کنید به ز یـر نو کنیـد بـه ز

یا کد های سـاخت باشند.
3. نبایـد هیـچ الـزام و یـا اشـاره ای بـه یـک عالمـت تجـاری، نـام تجـاری، حـق اختـراع، طـرح یـا نـوع، مبـدأ 
کافـی دقیـق یـا قابـل  مشـخص، تولید کننـده و یـا تأمین کننـده خـاص بشـود، مگـر آنکـه هیـچ راه بـه حـد 
کـه بایـد در این صـورت حتمـًا  تشـخیص دیگـری بـرای توصیـف الزامـات تـدارکات وجـود نداشـته باشـد 

گردند. کلماتی نظیر »یا معادل« در اسـناد مناقصه درج 
که مانع رقابت  4. دسـتگاه ها نباید از شـرکتی که ممکن اسـت در تدارکات آن ها ذی نفع باشـد، به گونه ای 

ین مشـخصات یک تدارکات خاص توصیه ای خواسـته یا قبول نمایند. شـود، برای تدو

ماده 7
آیین برگزاری مناقصات

گـزاری مناقصـات دسـتگاه های آن هـا به نحـو  کـه آیین هـای بـر  1. طرف هـا بایـد اطمینـان حاصـل نماینـد 
غیرتبعیض آمیـزی اعمـال شـده و بـا مفـاد مندرج در مواد 7 تا 16 انطباق دارند.

که موجب سلب رقابت شود در  2. دستگاه ها نباید در ارتباط با هریک از تدارکات خاص خود اطالعاتی 
اختیـار هیچ تأمین کننده ای قرار دهند.
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3. در راسـتای مقاصد این موافقت نامه:

الـف. آییـن مناقصـات بـاز آن نـوع آیینـی اسـت کـه طـی آن همـه تأمین کننـدگان عالقه منـد مجاز به تسـلیم 

پیشـنهاد مناقصه می باشند.

گزینشی آن نوع آیینی است که طی آن، مطابق بند 3 ماده 10 و دیگر مفاد مربوطه این  ب. آیین مناقصات 

رد، مجاز  موافقت نامـه، آن دسـته از تأمین کنندگانـی کـه دسـتگاه مربوطـه از آن هـا دعـوت به عمل مـی آو

به ارائه پیشـنهاد مناقصه می باشند.

که در ماده 15  که طی آن دستگاه مربوطه، تحت شرایطی  ج. آیین مناقصات محدود آن نوع آیینی است 

گانه بـا تأمین کنندگان تماس برقرار می نماید. یـح گردیـده اسـت، به صورت جدا تصر

ماده 8
تشخیص صالحیت تأمین کنندگان

و  تأمین کننـدگان دیگـر طرف هـا  بیـن  تأمین کننـدگان،  فراینـد تشـخیص صالحیـت  در  نبایـد  دسـتگاه ها 
یـا بیـن تأمین کننـدگان داخلـی و تأمین کننـدگان دیگـر طرف هـا تبعیـض قایـل شـوند.آیین های تشـخیص 

یر باشـند: صالحیت باید مطابق با مفاد ز
الـف. هرگونـه شـرایط شـرکت در آییـن مناقصـه باید با مهلت کافی انتشـار یابد تـا تأمین کنندگان عالقه مند 
بتوانند آیین تشخیص صالحیت را شروع نموده و تا آنجا که اجرای بهینه فرایند تدارکات اجازه دهد، 

آن را تکمیـل نمایند؛
ری برای حصول اطمینان نسـبت به توانایی  ب. هر نوع شـرایط شـرکت در آیین مناقصه باید به موارد ضرو
گـردد. هـر نـوع شـرایط درخواسـتی از تأمین کننـدگان بـرای  شـرکت بـرای انجـام قـرارداد مورد نظـر محـدود 
مشارکت، از قبیل تضمین های مالی، صالحیت های فنی و اطالعات الزم برای نشان دادن ظرفیت 
بـرای تأمین کننـدگان  مالـی، بازرگانـی و فنـی تأمین کننـدگان و همچنیـن تأییـد صالحیت هـا، نبایـد 
طرف هـای دیگـر در مقایسـه بـا تأمین کننـدگان داخلـی مطلوبیـت کمتری داشـته و بیـن تأمین کنندگان 
یابی ظرفیت مالی، بازرگانی و فنی یک تأمین کننده باید  دیگر طرف ها تبعیض اعمال شود. مبنای ارز

فعالیـت کاری آن تأمین کننـده هـم در سـطح جهـان و هـم در قلمروی سـرزمینی دسـتگاه تدارک کننده 

باشـد و توجه الزم به رابطه حقوقی بین سـازمان های تأمین کننده بشـود؛

 ج. از فراینـد و زمـان الزم بـرای تشـخیص صالحیـت تأمین کننـدگان نبایـد جهـت حـذف تأمین کننـدگان 

دیگر طرف ها از فهرسـت تأمین کنندگان یا عدم بررسـی آن ها برای تدارکات پیش بینی شـده مشـخصی 
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که حائز شرایط  استفاده شود. دستگاه ها باید تأمین کنندگان داخلی یا تأمین کنندگان دیگر طرف ها را 

مشارکت در تدارکات پیش بینی شده مشخصی می باشند به عنوان تأمین کنندگان واجد صالحیت به 

رسـمیت بشناسـند. آن دسـته از تأمین کنندگان متقاضی شـرکت در تدارکات پیش بینی شـده خاصی 

کافی برای  کنون تشخیص صالحیت نشده باشند، نیز باید، در صورت وجود زمان  که ممکن است تا

گرفته شـوند؛ تکمیل آیین تشـخیص صالحیت در نظر 

د. دستگاه های دارنده فهرست های ثابت تأمین کنندگان واجد صالحیت باید اطمینان حاصل نمایند که 

تأمین کنندگان در هرزمانی قادر به درخواست تشخیص صالحیت می باشند؛ و اینکه همه تأمین کنندگان 

واجد صالحیتی که چنین تقاضایی نموده اند در زمان نسبتًا کوتاهی در فهرست ها قرار می گیرند؛

کـه هنـوز تشـخیص صالحیـت نشـده  گهـی موضـوع بنـد 1 مـاده 9، تأمین کننـده ای  گـر پـس از انتشـار آ هــ. ا

اسـت تقاضـای شـرکت در تـدارکات پیش بینی شـده  ای را بنمایـد، دسـتگاه مربوطـه مکلـف اسـت در 

اسـرع وقت آیین تشـخیص صالحیت را آغاز نماید؛

کـه تقاضـای تشـخیص صالحیـت نموده انـد را از تصمیـم  و. دسـتگاه ها مکلـف هسـتند تأمین کنندگانـی 

ثابـت  فهرسـت های  در  منـدرج  صالحیـت  واجـد  تأمین کننـدگان  نماینـد.  گاه  آ ارتبـاط  ایـن  در  خـود 

دسـتگاه ها نیز باید از خاتمه چنین فهرسـت هایی یا حذف آن ها از این فهرسـت ها اطالع یابند.

ز. هریـک از طرف هـا بایـد اطمینان حاصل نماید که:

1. هریـک از دسـتگاه ها و بخش هـای متشـکله آن از آییـن تشـخیص صالحیـت واحـدی پیـروی می کنـد، 

رت یک آیین متفاوت ثابت شـده باشـد؛ و که ضرو مگر در مواردی 

2. تالش شـود تا تفاوت های بین دسـتگاه ها در زمینه آیین تشـخیص صالحیت به حداقل رسـد.

ح. هیچ یـک از مفـاد مذکـور در بند هـای )الـف( تـا )ز(، بـه شـرط رعایـت مفـاد رفتـار ملـی و عـدم تبعیـض در این 

موافقت نامه، نباید مانع از حذف تأمین کنندگان به دالیلی نظیر  ورشکستگی یا اظهارات خالف واقع گردد.
ماده 9

فراخوان شرکت در مورد تدارکات پیش بینی شده 
1. دسـتگاه ها مکلـف هسـتند، طبـق بندهـای 2 و 3، بـرای همـه مـوارد »تـدارکات پیش بینی شـده«*، 1 بـه 
کـه در مـاده 15 )مناقصـه محدود(اشاره شـده اسـت، فراخـوان شـرکت منتشـر نماینـد.  اسـتثنای آنچـه 

گهی مزبور باید در نشـریه مرتبطی که در پیوسـت شـماره 2 نام برده شـده اسـت، انتشـار یابد. آ

*  Intended Procurement
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گهـی »تـدارکات  کـه در بنـد 6 اشاره شـده اسـت، بـه شـکل آ  2. فراخـوان شـرکت ممکـن اسـت، همان طـور 
پیشنهادی«*1باشد.

که در بند 7 اشاره شـده اسـت، از  3. دسـتگاه های مندرج در ضمایم شـماره 2 و 3، می توانند، همان طور 
گهی مربوط  یزی شـده«**3 و یـا، همان طـور کـه در بنـد 9 اشاره شـده اسـت، از آ گهـی »تـدارکات برنامه ر آ

به نظام تشـخیص صالحیت به عنوان فراخوان شـرکت اسـتفاده نمایند. 
یزی شده به عنوان فراخوان شرکت استفاده می نمایند مکلف  گهی تدارکات برنامه ر 4. دستگاه هایی که از آ
کـه ابـراز عالقـه نموده انـد جهـت تأییـد عالقـه آن هـا، براسـاس  هسـتند متعاقبـًا از همـه تأمین کنندگانـی 

رند. که حداقل می بایست شامل اطالعات اشاره شده در بند 6 باشد، دعوت به عمل آو اطالعاتی 
گهی مربوط به نظام تشخیص صالحیت به عنوان فراخوان شرکت استفاده می کنند،  5. دستگاه هایی که از آ
مکلـف هسـتند، بـا رعایـت مالحظـات اشاره شـده در بنـد 4 مـاده 18 و به نحوی سـریع، اطالعاتـی را که به 
یابی منافع شرکت در تدارکات بدهد،  همه اشخاصی که ابراز عالقه نموده اند فرصت قابل قبولی برای ارز
گهی های  ارائه نمایند. این اطالعات می بایست، تا آن حد که موجود است، شامل اطالعات مندرج در آ
مـورد اشـاره در بند هـای 6 و 8 باشـد. اطالعـات ارائه شـده بـه هریـک از تأمین کننـدگان عالقه منـد بایـد بـه 

ارائه شود. شیوه ای غیرتبعیض آمیز، به دیگر تأمین کنندگان عالقه مند نیز 
یر باشـند: گهی های تدارکات پیشـنهادی، اشاره شـده در بند 2، باید در برگیرنده اطالعات ز 6. آ

زمـان عملـی شـدن  رد  بـرآو امـکان،  و، در صـورت  بیشـتر،  تـدارکات  از جملـه اختیـار  و مقـدار،  نـوع  الـف. 
گهی های  رد زمان آ چنیـن اختیاراتـی؛ در مـورد قراردادهـای متواتـر نـوع و مقدار و، در صورت امکان، بـرآو

مناقصات بعدی برای محصوالت و خدمات در دسـت تدارک؛
کره اسـت؛ برگیرنده مذا گزینشـی بوده و در ب. اینکه آیین مناقصه باز یا 

کاالها و خدمات؛ یل  یل یا خاتمه تحو یخ شـروع تحو ج. تار
د. نشـانی و مهلـت تسـلیم تقاضـای دعـوت بـه مناقصـه یـا تشـخیص صالحیت برای قـرار گرفتن در فهرسـت 
یافت پیشنهادات مناقصه و همچنین زبان یا زبان هایی که به آن ها باید ارائه شوند؛ تأمین کنندگان، یا در

ری برای دسـتیابی به مشـخصات فنی  هـ. نشـانی دسـتگاه اعطا کننده قرارداد و ارائه هر نوع اطالعات ضرو
و دیگر اسناد؛

*ProposedProcurement
**  Planned Procurement
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و. هرگونـه الزامـات اقتصـادی و فنـی، تضمین های مالی و اطالعات درخواسـتی از تأمین کنندگان؛
ز. مبلغ و شـرایط پرداخت هر نوع وجه پرداختی برای اسـناد مناقصه؛ و

ح. اینکه دسـتگاه مورد نظر فراخوان پیشـنهاد برای خرید، اجاره یا اجاره به شـرط تملیک یا بیش از یکی از 
 ایـن  روش ها را می دهد.

یزی شـده، موضـوع بنـد 3، بایـد تـا آن حد از اطالعات مورد اشـاره در بند 6  گهی هـای تـدارکات برنامه ر 7. آ
گهی ها باید حاوی اطالعات مورد اشـاره در بند 8  که موجود می باشـد،در بر گیرد. در هر صورت این آ را 

یر باشـند: و اطالعات ز
مورد نظـر  تـدارکات  بـه  را  عالقه شـان  اسـت  الزم  عالقه منـد  تأمین کننـدگان  کـه  مطلـب  ایـن  اظهـار  الـف. 

به دسـتگاه مربوطه اعالم نمایند؛
ب. نقطه تماس با دسـتگاه که از طریق آن اطالعات بیشـتر قابل دسترسـی باشـد.

گهـی خالصه شـده به  8. دسـتگاه مورد نظـر مکلـف اسـت بـرای هـر مـورد از تـدارکات پیش بینی شـده یـک آ
گهـی می بایسـت حداقـل حـاوی  یکـی از زبان هـای رسـمی سـازمان جهانـی تجـارت منتشـر سـازد. ایـن آ

یر باشد: اطالعات ز
الف. موضوع قرارداد؛

ب. مهلت های تعیین شـده برای تسـلیم پیشـنهاد مناقصه و تقاضای دعوت به مناقصه ؛ و
که بتوان از طریق آن اطالعات مربوط به قراردادها را درخواسـت نمود.  ج. نشـانی هایی 

واجـد  تأمین کننـدگان  ثابـت  فهرسـت های  دارنـده  دسـتگاه های  گزینشـی،  مناقصـات  آییـن  مـورد  در   .9
صالحیت مکلف هستند هر ساله در یکی از نشریات مندرج در پیوست شماره 3 اطالعیه ای حاوی 

یر منتشـر نمایند: مطالب ز
گروه  ین آن ها، در ارتباط با محصوالت یا خدمات یا هر  الف. توصیف فهرست های موجود، از جمله عناو

از محصوالت یا خدمات در دسـت تدارک از طریق این فهرسـت ها؛
ب. شـرایط الزم جهـت درج تأمین کننـدگان در آن فهرسـت ها و روش هـای تصدیـق شـرایط مزبـور توسـط 

دستگاه مورد نظر؛ و
ج. مدت اعتبار فهرسـت ها و تشـریفات تجدید آن ها.

وقتی از چنین اطالعیه ای مطابق بند 3، به عنوان فراخوان شرکت استفاده می شود، اطالعیه مزبور باید 

یر نیز باشد: مضاف بر آن شامل اطالعات ز
د. نـوع محصـوالت یا خدمات مورد نظر؛
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که اطالعیه مورد نظر فراخوان شـرکت به شـمار می رود. هـ. اظهار این مطلب 
با این حـال، وقتـی مـدت نظـام تشـخیص صالحیـت 3 سـال و یـا کمتـر باشـد و در اطالعیه مزبـور نیز مدت 
یـح گردیـده و همچنیـن تصریـح شـده باشـد که اطالعیه های بیشـتری منتشـر نخواهد شـد،  ایـن نظـام تصر
کافـی خواهـد بـود. از چنیـن روشـی نبایـد به عنـوان  فقـط یک بـار انتشـار اطالعیـه در آغـاز به کار گیـری نظـام 

کرد. گریز از مفاد این موافقت نامه اسـتفاده  وسـیله ای برای 
10. هـرگاه پـس از انتشـار فراخـوان شـرکت در ارتبـاط بـا هـر مـورد از تـدارکات پیش بینی شـده، لیکـن پیـش از 
گهی هـا و یـا اسـناد  کـه در آ یافـت پیشـنهادهای مناقصـه، آنگونـه  یـخ تعیین شـده بـرای گشـایش یـا در تار
گسـتردگی  گهـی پیـش آیـد،  ر مجـدد آ رتـی بـرای اصـالح یـا صـدو مناقصـه مشخص شـده اسـت، ضرو
کـه اصالحیـه مزبـور بـر آن هـا صـورت  گهـی جدیـد نیـز بایـد بـه انـدازه اسـناد اولیـه،  انتشـار اصالحیـه یـا آ
گرفتـه اسـت، باشـد. هـر نـوع اطالعـات مهمـی کـه در رابطـه با تـدارکات پیش بینی شـده خاصـی به یکی 
کافـی در اختیـار همـه تأمین کننـدگان  از تأمین کننـدگان داده می شـود بایـد به طـور همزمـان و در زمـان 

گیرد تا بتوانند این اطالعات را مورد بررسـی قرارداده و به آن پاسـخ دهند. ذی ربط قرار 
گهی هـا در آن انتشـار  کـه ایـن آ یـا در نشـریه ای  گهی هـای مـورد اشـاره در ایـن مـاده و  11. دسـتگاه ها بایـد در آ

که تدارکات آن ها تحت شـمول موافقت نامه می باشـد. می یابند، تصریح نمایند 

ماده 10
گزینش آیین 

آییـن  چارچـوب  در  مؤثـر  بین المللـی  رقابـت  کثـر  حدا تضمیـن  منظـور  بـه  هسـتند  مکلـف  دسـتگاه ها   .1
مناقصات گزینشی، به نحوی سازگار با مدیریت کارامد نظام تدارکات،در ارتباط با هر مورد از تدارکات 
پیشـنهاد  طرف هـا  دیگـر  تأمین کننـدگان  و  داخلـی  تأمین کننـدگان  تعـداد  کثـر  حدا از  پیش بینی شـده 
تأمین کننـدگان  گزینـش  بـه  و غیرتبعیض آمیـز  به صـورت عادالنـه  بایـد  آن هـا  نماینـد.  مناقصـه دعـوت 

جهت شـرکت در آیین اقدام نمایند.
2. دسـتگاه های دارنـده فهرسـت های ثابـت تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت می تواننـد تأمین کننـدگان 
گزینش ها  گزینش نمایند.  مورد نظر را از بین اشخاص فهرست شده برای دعوت به شرکت در مناقصه 

بایـد بـا رعایـت فرصت منصفانه برای تأمین کنندگان مندرج در فهرسـت ها صورت پذیرند.
3. تأمین کنندگانی که متقاضی شـرکت در تدارکات پیش بینی شـده مشـخصی می باشـند باید، در صورتی 
آییـن  تکمیـل  بـرای  کافـی  زمـان  نشـده اند،  تشـخیص صالحیـت  کـه هنـوز  آن هایـی  بـا  ارتبـاط  در  کـه 
تشـخیص صالحیـت موضـوع مـواد 8 و 9، وجـود داشـته باشـد،اجازه یابنـد تـا پیشـنهاد مناقصـه ارائـه 
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نمـوده و در نظـر گرفتـه شـوند. تعـداد تأمین کنندگان مازاد مجاز به شـرکت صرفًا بـر پایه اداره کارامد نظام 
تدارکات می تواند محدود شـود.

گزینشـی از طریق تلکس، تلگرام یا نمابر قابل ارائه می باشـد. 4. درخواسـت شـرکت در آیین مناقصات 

ماده 11
مهلت های مناقصه و تحویل

کلیات
1. الف. مهلت های تعیین شده باید به اندازه ای طوالنی باشند که تأمین کنندگان دیگر طرف ها و همچنین 
تأمین کننـدگان داخلـی بتواننـد پیـش از خاتمـه آیین برگـزاری مناقصه پیشـنهاد های مناقصه خودرا تهیه 
و ارائـه نماینـد. دسـتگاه ها بایـد در تعییـن هرنـوع مهلت، هماهنگ با نیاز های موجـه خود، عواملی نظیر 
گرفته شـده و زمـان معمـول بـرای  پیچیدگـی تـدارکات پیش بینی شـده، حـدود پیمانـکاری فرعـی در نظـر 

ارسال پیشنهاد های مناقصه از طریق پست از خارج و همچنین داخل را مدنظر قرار دهند.
ب. طرف ها باید اطمینان حاصل نمایند که دستگاه های آن ها، هنگام تعیین موعد  نهایی دریافت پیشنهادهای 

مناقصه یا تقاضاهای دعوت به مناقصه، تأخیرات مربوط به انتشار را مورد توجه الزم قرار می دهند.

مواعد
2. به اسـتثنای آنچه که در بند 3 مقرر شـده اسـت،

یخ انتشـار اشاره شـده در بند  ز از تار یافـت پیشـنهاد های مناقصـه نباید از 40 رو الـف.در آییـن بـاز، مـدت در
1 ماده 9، کمتر باشـد؛

کـه در برگیرنـده فهرسـت ثابـت تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت نباشـد،  گزینشـی  ب. در ارتبـاط بـا آییـن 
یـخ انتشـار موضـوع بنـد 1 مـاده 9، کمتر  ز از تار مـدت تسـلیم تقاضـای دعـوت بـه مناقصـه نبایـد از 25 رو
ر فراخـوان  یـخ صـدو ز از تار یافـت پیشـنهاد های مناقصـه در هیچ حالـت نبایـد از 40 رو باشـد؛ مـدت در

مناقصه کمتر باشـد؛
گیرنـده فهرسـت ثابـت تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت می باشـد، مـدت  کـه در بـر  گزینشـی  ج. در آییـن 
ر  یخ صدو ر اولیه فراخوان مناقصه، خواه تار یخ صدو ز از تار یافت پیشنهاد های مناقصه نباید از 40 رو در

کمتر باشد. یخ انتشار موضوع بند 1 ماده 9 همزمان باشد یا نباشد،  اولیه فراخوان مناقصه با تار

3. مدت های اشاره شـده در بند 2 را می  توان در شـرایطی، که در ذیل مشخص شـده اسـت، کاهش داد:
گهی  آ آن  که  باشد  گانه ای منتشر شده  گهی جدا آ قبل  ماه   12 از  کمتر  تا  ز  رو  40 فاصله  در  گر  ا الف. 

حداقل حاوی موارد ذیل باشد:



649    موافقت نامه خرید )تدارکات( دولتی 1994

که موجود می باشـد؛ 1. آن مقدار از اطالعات مورد اشـاره در بند 6 ماده 9 
2. اطالعات اشاره شـده در بند 8 ماده 9؛

که تأمین کنندگان عالقه مند الزم است عالقه شان را به تدارکات مورد نظر به دستگاه  3. اظهار این مطلب 
مربوطـه اعالم نمایند؛و

رد، که بتوان اطالعات بیشـتر را از آن طریق به دسـت آو 4. یک نقطه تماس با دسـتگاه 
ره زمانی نسـبتًا طوالنی دیگری  یافت پیشـنهاد های مناقصه را می توان با یک دو زه برای در مهلت 40 رو
ز  ز و در هیچ حالـت دیگـری از 10 رو کـه امـکان مناقصـه پاسـخگو را فراهـم سـازد، و علی القاعـده از 24 رو

کرد؛ کمتر نباشـد، جایگزین 
ب. در مـورد انتشـارات نوبـت دوم یـا نوبت هـای بعـدی در زمینـه قرارداد های با ماهیـت متواتر در معنی بند 
ز کمتر  که از 24 رو یافت پیشنهاد های مناقصه به مدت دیگری،  ز برای در 6 ماده9، محدودیت 40 رو

نباشـد، قابل کاهش است؛
که یک موقعیت اضطراری مورد تأیید دستگاه موجب غیرعملی شدن مدت های فوق الذکر  ج. هنگامی 
یخ  ز از تار ره هـای تعیین شـده در بنـد 2 قابـل کاهـش خواهنـد بـود، ولـی در هیچ حالتـی از 10 رو شـود، دو

انتشـار موضوع بند 1 ماده 9 نباید کمتر باشـند؛ یا
ره مورد اشاره در شق )ج( بند 2 برای تدارکات دستگاه های مندرج در ضمایم 2 و 3 با توافق متقابل  د. دو
گزینش شـده قابل تنظیم اسـت. در صورت فقدان توافق، دسـتگاه می تواند  دسـتگاه و تأمین کنندگان 
کافی طوالنی بوده و امکان مناقصه پاسخگو را فراهم می سازند، تعیین نماید  که به اندازه  ره هایی را  دو

کمتر باشـند. ز  ولی در هیچ حالتی نباید از 10 رو
یـل بایـد، هماهنگ با نیاز های موجه خود دسـتگاه، با لحاظ عواملی نظیر پیچیدگی  یـخ تحو 4. هـر نـوع تار
گرفته شده و زمان واقع بینانه الزم برای تولید،  تدارکات پیش بینی شده، حدود پیمانکاری فرعی در نظر 

خـروج از انبـار و حمـل کاالهـا از محل های عرضه یا برای عرضه خدمات تعیین شـود.

ماده12
اسناد مناقصه

یـان آییـن برگـزاری مناقصه تسـلیم پیشـنهاد مناقصه را بـه چند زبان مجاز  1. درصورتی کـه دسـتگاهی در جر
دانسـته باشـد، یکی از آن زبان ها باید از زبان های رسـمی سـازمان جهانی تجارت باشـد.

کـه آن هـا را قـادر بـه  ری  2. اسـناد مناقصـه ارائه شـده بـه تأمین کننـدگان بایـد حـاوی تمـام اطالعـات ضـرو
گهـی تدارکات  تسـلیم پیشـنهاد های مناقصـه پاسـخگو نمایـد، از جملـه اطالعاتـی کـه انتشـار آن هـا در آ

پیش بینی شـده الزامی اسـت، به اسـتثنای شـق )ز(از بند 6 ماده 9، و موارد ذیل باشـد:
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الف. نشـانی دسـتگاه مربوطه جهت ارسـال پیشنهاد های مناقصه؛
ب. نشـانی مربوطه برای ارسـال درخواسـت های اطالعات تکمیلی؛

ج. زبان یا زبان هایی که پیشـنهاد های مناقصه و اسـناد شـرکت در مناقصه باید به آن ها تسـلیم شـوند؛
یافت پیشـنهاد های مناقصه و مدت اعتبار پیشـنهاد های مناقصه؛ یخ خاتمه و مهلت در د. تار

یـخ، زمـان و  گشـایش پیشـنهاد های مناقصـه می باشـند و تار کـه مجـاز بـه حضـور در محـل  هــ. اشـخاصی 
گشایش مزبور، مکان 

و. هرگونه الزامات اقتصادی و فنی، تضمین های مالی و اطالعات و اسناد درخواستی از تأمین کنندگان؛
ز. شـرح کامـل محصـوالت یـا خدمـات مـورد نیـاز یـا هرگونـه الزامات دیگر از قبیل مشـخصات فنـی، گواهی 

انطباق درخواسـتی، برنامه ها، طراحی ها و مواد آموزشـی الزم؛
یابـی پیشـنهاد های  کـه در ارز بـه غیـر از قیمـت  ح. معیار هـای اعطـای قـرارداد، از جملـه هرگونـه عواملـی 
یابـی قیمت هـای مناقصـه دخیـل  کـه در ارز ینـه ای  گرفتـه خواهنـد شـد و مؤلفه هـای هز مناقصـه در نظـر 
یـا خدمـات دیگـر  بـود، نظیـر هزینه هـای حمل و نقـل، بیمـه و بازرسـی و در مـورد محصـوالت  خواهنـد 

طرف هـا، عـوارض گمرکی و دیگـر هزینه های وارداتی، مالیات و ارز پرداختی؛
ط. شرایط پرداخت؛

ی.هرگونه شـرایط و الزامات دیگر؛
کشـور های غیرعضو  که براسـاس آن پیشـنهاد های مناقصه از  گونه شـرایط و الزاماتی  ک. طبق ماده 17 هر 

ایـن موافقت نامـه، کـه ضوابـط آن ماده را به کار می بندند، مورد رسـیدگی قرار خواهند گرفت.

ارسال اسناد مناقصه توسط دستگاه ها
3.الف. در ارتباط با آیین باز، دستگاه ها مکلف هستند، حسب درخواست هر تأمین کننده شرکت کننده 
در آییـن، اسـناد مناقصـه را بـرای آن ارسـال نماینـد و بـه هـر نـوع تقاضـای موجـه جهـت ارائـه توضیـح در 

مورد آن ها سـریعًا پاسخ دهند.
ب. در ارتبـاط بـا آییـن گزینشـی دسـتگاه ها مکلـف هسـتند، حسـب درخواسـت هر تأمین کننـده متقاضی 
شـرکت اسـناد مناقصه را برای آن ارسـال نموده و به درخواسـت موجه آن برای ارائه توضیحات پیرامون 

آن ها سـریعًا پاسخ دهند.
ج.دسـتگاه ها مکلـف هسـتند بـه هـر درخواسـت موجهـی بـرای اطالعـات مرتبـط توسـط تأمین کننـدگان 
شـرکت کننده در آییـن مناقصـه، در صورتـی کـه چنیـن اطالعاتـی مزیتـی را بـرای آن تأمین کننـده در برابر 

رقبایش در زمینه اعطای قرارداد فراهم نکند، سـریعًا پاسـخ دهند.
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ماده 13
گشایش پیشنهاد های مناقصه و اعطای قراردادها ارایه، دریافت و 

کـه در پـی می آیـد  بـا آنچـه  گشـایش پیشـنهاد های مناقصـه و اعطـای قراردادهـا بایـد  یافـت و  1. ارائـه، در
مطابقت داشـته باشد:

الـف. پیشـنهاد های مناقصـه بایـد در حالـت عـادی مسـتقیمًا و یـا از طریـق پسـت به صـورت مکتـوب ارائه 
شـوند. در صورتـی کـه ارائـه پیشـنهاد مناقصـه از طریق تلکس، تلگرام یا نمابر مجاز شـمرده شـده باشـد، 
یابی پیشـنهاد مناقصـه، به طور  ری بـرای ارز چنیـن پیشـنهاد های مناقصـه ای بایـد تمـام اطالعـات ضرو
شـرایط،  بـا  مناقصه گـر  اینکـه  مبنی بـر  یـه ای   اظهار و  مناقصه گـر  پیشـنهادی  قطعـی  قیمـت  مشـخص 
برگیرد. پیشـنهاد مناقصه باید سـریعًا از طریق نامه  الزامـات و مفـاد فراخـوان مناقصـه موافقـت دارد، را در
یـا بـا ارسـال رونوشـت امضا شـده تلکـس، تلگـرام یـا نمابـر اعـالم وصـول شـود. ارائـه پیشـنهاد مناقصـه از 
طریـق تلفـن نبایـد مجـاز شـمرده شـود. محتـوای تلکـس، تلگـرام یـا نمابـر، در صورتـی کـه بیـن آن هـا و هـر 
یافـت شـده اسـت اختـالف یـا تناقضـی وجـود داشـته باشـد،  سـند دیگـری کـه پـس از مهلـت مربوطـه در

تفوق خواهد داشـت؛ و
کـه در اثنـای گشـایش پیشـنهاد های مناقصـه و اعطـای قـرارداد  ب. نبایـد اجـازه داده شـود تـا فرصت هایـی 
یـه  رو گونـه  هـر  موجـب  می شـود  داده  مناقصه گـران  بـه  غیرعمـدی  شـکلی  اشـتباهات  تصحیـح  بـرای 

تبعیض آمیزی شود.

دریافت پیشنهاد های مناقصه
گـر پیشـنهاد مناقصـه ای در نتیجـه تأخیـر ناشـی از قصـور صـرف از جانب دسـتگاه مربوطه پـس از موعد  2. ا
مقـرر در دفتـر تعیین شـده در اسـناد مناقصـه وصـول شـود، تأمین کننده مربوطه نباید مـورد مجازات واقع 
یـح  کـه تشـریفات دسـتگاه مربوطـه چنیـن تصر شـود. رسـیدگی بـه پیشـنهاد های مناقصـه، در صورتـی 

داشـته باشـد، در دیگر شرایط اسـتثنایی نیز مجاز می باشد.

گشایش پیشنهاد های مناقصه
گزینشـی توسـط  کـه در چارچـوب آیین هـای بـاز یـا  گشـایش تمـام پیشـنهادات مناقصـه ای  یافـت و   3. در
کـه تضمین کننـده انضبـاط در فراینـد  دسـتگاه ها درخواسـت شـده اند، بایـد تحـت ضوابـط و شـرایطی 
گشایش پیشنهاد های مناقصه همچنین باید با مفاد مربوط  یافت و  گشایش باشد، صورت پذیرد. در
بـه رفتـار ملـی و عـدم تبعیـض ایـن موافقت نامـه سـازگاری داشـته باشـد. اطالعـات مربـوط بـه گشـایش 
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پیشـنهاد های مناقصه باید در نزد دسـتگاه مورد نظر و در اختیار مقامات دولتی مسـئول دسـتگاه باقی 
گیرد. بماند تا در صورت لزوم در چارچوب ضوابط مواد 18، 19، 20، 22 مورد اسـتفاده قرار 

اعطای قراردادها
که، در زمان   4. الف. پیشنهاد های مناقصه در صورتی جهت اعطای قرارداد مورد مالحظه قرار می گیرند 
که  گهی ها یا اسـناد مناقصه مطابقت داشـته و از سـوی تأمین کننده ای  گشـایش، با الزامات اساسـی آ
یافـت کند که  حائـز شـرایط مشـارکت می باشـد ارائه شـده باشـند. هـرگاه دسـتگاه پیشـنهاد قیمتـی را در
به طور غیرطبیعی از دیگر پیشـنهاد های ارائه شـده پایین تر باشـد، می تواند از مناقصه گر مربوطه تحقیق 
که وی می تواند شـرایط مشـارکت را رعایت نموده و توانایی اجرای ضوابط قرارداد  کند تا اطمینان یابد 

را دارد.
 ب. به استثنای مواردی که دستگاه مربوطه تصمیم می گیرد تا براساس مصالح عمومی قراردادی را منعقد 
نکنـد، دسـتگاه مکلـف اسـت قـرارداد را بـه مناقصه گـری کـه مشخص شـده اسـت کامـاًل توانایـی اجرای 
قـرارداد و پیشـنهادش، خـواه در رابطـه بـا محصـوالت و خدمـات داخلـی و خـواه محصـوالت و خدمـات 
گهی ها و  یابی، که در آ دیگر طرف ها، یا پایین ترین پیشنهاد مناقصه بوده و یا طبق معیار های خاص ارز

اسناد مناقصه تبیین شده است، مساعد ترین پیشنهاد شناخته شده است، اعطا نماید.
 ج. اعطای قرارداد باید طبق معیار ها و الزامات اساسی که در اسناد مناقصه مشخص شده است صورت 

پذیرد.

شروط خیار
گیرند. گریز از مفاد این موافقت نامه شـود مورد اسـتفاده قرار  5. شـروط خیار نباید به شـیوه ای که موجب 

ماده 14
کره مذا

رزند: کره اقدام و طرف هـا می تواننـد به دسـتگاه های خـود اجـازه دهند تا در موارد ذیل به مذا
گهی موضوع بند 2 ماده 9 )دعوت  کار، از طریق آ الف. در چارچوب تدارکاتی که قصد خود را مبنی بر این 

از تأمین کنندگان جهت شـرکت در آیین تدارکات پیش بینی شـده( اعالم داشـته اند؛ یا
یابـی  کـه هیچ یـک از پیشـنهاد های مناقصـه از حیـث معیارهـای خـاص ارز یابـی نشـان دهـد  ب.هـرگاه ارز

گهی ها یا اسـناد مناقصه، به طور واضح مطلوب ترین پیشـنهاد به شـمار نمی آید. تبیین شـده در آ
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کرد. کره باید عمدتًا جهت شناسـایی قوت و ضعف مناقصه گران اسـتفاده   2. از مذا
3. دستگاه ها باید پیشنهاد های مناقصه را محرمانه تلقی نمایند. به طور مشخص، آن ها نباید اطالعاتی 
کردن پیشنهاد های مناقصه شان با دیگر  کمک به شرکت کنندگان خاصی جهت هم سطح  را با قصد 

شـرکت کنندگان ارائه نمایند.
کـرات، بیـن تأمین کننـدگان مختلـف تبعیـض قایـل شـوند. آن هـا به طور  یـان مذا 4. دسـتگاه ها نبایـد در جر

که: کنند  مشـخص باید اطمینان حاصل 
گهی ها و اسـناد مناقصه انجام  گونه حذف شـرکت کنندگان مطابق با معیار های تبیین شـده در آ الف.هر 

می پذیرد؛
شـرکت کنندگان  همـه  بـرای  مکتـوب  به صـورت  فنـی  الزامـات  و  معیار هـا  بـه  مربـوط  تغییـرات  تمـام  ب. 

کرات ارسـال می شود؛ باقیمانده در مذا
بینی شده پیشنهاد های  ج. به همه شرکت کنندگان باقی مانده فرصت داده می شود تا براساس الزامات باز

جدیـد یـا اصالحی ارائه نمایند؛ و 
کرات اجازه داده شـود تا طبق  کـرات، بایـد بـه همـه شـرکت کنندگان باقی مانـده در مذا د. پـس از خاتمـه مذا

یک ضرب االجل مشـترک پیشـنهاد های نهایی خود را تسـلیم نمایند.

ماده 15
مناقصه محدود

کـه بـه  کثـر رقابـت ممکـن و یـا به نحـوی  کـه از مناقصـه محـدود بـه قصـد جلوگیـری از حدا 1. بـا ایـن شـرط 
وسیله ای برای تبعیض بین تأمین کنندگان دیگر طرف ها یا حمایت از تولید کنندگان یا تأمین کنندگان 
بـرد مفـاد مـواد 7 تـا 14 در زمینـه آیین هـای مناقصـات بـاز یـا  کار داخلـی تبدیـل شـود، اسـتفاده نشـود، 

گزینشـی در موارد ذیل الزامی نخواهد بود:
گزینشی، یا وقتی پیشنهادهای ارائه شده  الف.در غیاب پیشنهاد های مناقصه در پاسخ به مناقصه باز یا 
که  با تبانی همراه بوده یا الزامات اساسی مناقصه مطابقت نداشته و یا از سوی تأمین کنندگانی باشند 
که  با شـرایط تعیین شـده مشـارکت در چارچوب این موافقت نامه انطباق نداشـته باشـند، با این شـرط 

الزامـات مناقصـه اولیه در قراردادی که اعطا می شـود به طـور عمده تغییر نکنند؛
ب. در مواقعـی کـه بـرای تـدارک آثـار هنـری یـا بـه منظـور حفاظـت از حقوق انحصـاری، نظیر حـق اختراع یا 
حـق نسـخه برداری، و یـا در غیـاب رقابـت بـه دالیـل فنی، عرضـه محصوالت و خدمات تنها توسـط یک 

گزینه یا جایگزین منطقی وجود نداشـته باشـد؛ گرفته و هیچ  تأمین کننده خاص صورت 
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وقایـع  از  ناشـی  شـدید  اضطـرار  دالیـل  بـه  کـه  مواقعـی  در  نمایـد،  ایجـاب  رت  ضـرو کـه  حـد  آن  تـا  ج. 
غیرقابل پیش بینـی توسـط دسـتگاه، تهیـه محصـوالت و خدمـات از طریـق آیین هـای مناقصـات بـاز یـا 

گزینشـی به موقع امکان پذیر نباشد؛
یل های اضافی توسـط تأمین کننده اولیه به قصد جایگزینی قطعات محصوالت، خدمات یا  د. برای تحو
که تغییر  تأمین کننده  تأسیسـات موجود یا به عنوان توسـعه محصوالت، خدمات یا تأسیسـات موجود 
کـه امـکان جایگزینـی آن هـا بـا  موجـب خواهـد شـد تـا دسـتگاه مجبـور بـه تهیـه تجهیـزات یـا خدماتـی 

یس شـماره 5(؛ یر نو کنید به ز تجهیزات یا خدمات موجود از قبل وجود ندارد، شـود )نگاه 
که براسـاس سـفارش آن در جریان  که یک دسـتگاه نمونه و یا محصول یا خدمات بدیعی را  هـ. در مواقعی 
یـن می یابـد، تهیـه  و در راسـتای قـرارداد تحقیقاتـی، آزمایشـی، مطالعاتـی یـا توسـعه اولیـه خاصـی، تکو
می نمایـد. پـس از تکمیـل چنیـن قراردادهایـی، تدارکات بعدی محصوالت و خدمات تابع مواد 7 تا 14 

یس شـماره 6(؛ یر نو کنید به ز خواهد بود )نگاه 
که در قرارداد اولیه قرار نداشـته ولی جزء اهداف اسـناد مناقصه   و.برای تهیه خدمات سـاختمانی اضافی 
رت پیدا  اولیه بوده و در اثر شرایط غیرقابل پیش بینی تکمیل خدمات ساختمانی تبیین شده در آن ضرو
نموده است و دستگاه مربوطه الزم است قرارداد های خدمات ساختمانی اضافی را به دلیل اینکه جدا 
کـردن خدمـات سـاختمانی اضافـی از قـرارداد اولیـه از نقطه نظـر فنی و اقتصادی دشـوار بـوده و موجبات 
که در حال انجام خدمات ساختمانی  رد، به پیمانکاری  زحمت عمده ای را برای دستگاه فراهم می آو
کل قراردادهای اعطایی برای خدمات ساختمانی اضافی  مورد نظر است اعطا نماید. بااین حال ارزش 

ز نماید؛ نبایـد از 50 درصـد مبلـغ قرارداد اصلی تجاو
ژه پایه ای که طبق  ز. بـرای خدمـات سـاختمانی جدیـد از جملـه تکرار خدمات سـاختمانی مشـابه که با پـرو
گهـی  مـواد 7 تـا 14 بـرای آن قـرارداد اولیـه اعطا شـده اسـت مطابقـت داشـته و دسـتگاه مربوطـه نیـز در آ
بـرای چنیـن  قـرارداد  اعطـاء  اولیـه احتمـال  تـدارکات سـاختمانی  بـه  مربـوط  تـدارکات پیش بینی شـده 

خدمات سـاختمانی جدیدی را طبق آیین مناقصه محدود متذکر شـده باشـد؛
کاال خریداری می شـوند؛ که از بازار )بورس(  کاالهایی   ح. برای 

گنجانـدن ایـن  کـه تحـت شـرایط  بسـیار مسـاعد زود گـذر انجـام می شـوند. مقصـود از  ط. بـرای خرید هایـی 
مطلب تحت پوشش قراردادن فروش های غیرمعمول شرکت هایی که به طور عادی تأمین کننده ]چنین 
رشکسـتگی یـا خاتمـه فعالیـت می باشـد.  مـوادی[ نیسـتند و یـا فـروش دارایی هـای شـرکت ها در مواقـع و

هدف از این مطلب تحت پوشش قراردادن خرید های معمول از تأمین کنندگان عادی نیست؛
ی. در ارتبـاط بـا قرارداد هایـی کـه بـه برنـده مسـابقه طراحـی اعطـا می شـوند، بـا ایـن شـرط که مسـابقه مربوط 
بـه شـیوه ای سـازگار بـا اصـول موافقت نامـه، مخصوصـًا در ارتبـاط بـا انتشـار، در معنـی مـاده 9، فراخـوان 
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یـک هیـأت منصفـه  ری  داو تابـع  کـه  در چنیـن مسـابقه ای  واجـد صالحیـت  تأمین کننـدگان  شـرکت 
مسـتقل جهت اعطای قرارداد به برندگان می باشـد، برگزار شـده باشند.

گزارش  2. دستگاه ها مکلف هستند در ارتباط با هریک از قراردادهای اعطا شده در چارچوب مفاد بند 1 
کاال و خدمـات  گـزارش بایـد حـاوی نـام دسـتگاه تدارک کننـده، ارزش و نـوع  مکتوبـی تهیـه نماینـد. هـر 
کم بوده اسـت، باشـد. این گـزارش باید،  تدارک شـده، کشـور مبـدأ و بیـان آن شـرایطی از ایـن مـاده که حا
گیـرد، در نـزد  کـه در صـورت لـزوم تحـت ضوابـط مـواد 18، 19، 20 و 22 مـورد اسـتفاده قـرار  باایـن قصـد 

دسـتگاه های مربوطه و تحت اختیار مقامات دولتی مسـئول آن دسـتگاه باقی بماند.

ماده 16
شروط جبرانی

گزینـش تأمین کننـدگان، محصـوالت و خدمـات، و یـا در  1. دسـتگاه ها نبایـد در تشـخیص صالحیـت و 
یابـی پیشـنهادات مناقصـه و اعطـای قراردادهـا، اقـدام بـه تحمیـل، مطالبه و یا لحاظ شـروط جبرانی  ارز

یس شـماره 7(. یر نو کنید به ز نمایند )نگاه 
کشـور های در حال توسـعه اجـازه دارنـد، بـا توجـه بـه مالحظـات سیاسـت عمومـی از جملـه  2. با وجود ایـن، 
مالحظـات توسـعه ای، شـرایطی را بـرای اسـتفاده از شـروط جبرانـی، نظیـر الزامـات اسـتفاده از محتـوای 
تشـخیص  منظـور  بـه  صرفـًا  بایـد  الزاماتـی  دهند.چنیـن  قـرار  کـره  مذا مـورد  الحـاق  زمـان  در  داخلـی، 
صالحیـت جهـت شـرکت در رونـد تـدارکات و نـه به عنـوان معیاری برای اعطـای قرارداد هـا، به کار گرفته 
شـوند. این شـرایط باید عینی بوده، به روشـنی تعریف شـده و غیرتبعیض آمیز باشـند. شـرایط مزبور باید 
در پیوسـت شـماره 1 کشـورها درج شـوند و ایـن امـکان وجـود دارد تـا حـدود دقیقـی را برای اعمال شـروط 
جبرانـی در هـر قـرارداد تحت پوشـش ایـن موافقت نامـه تعییـن نمـود. وجود چنین شـرایطی بایـد به کمیته 

گهی تدارکات پیش بینی شـده و دیگر اسـناد درج شـوند. ابالغ شـده و در آ

ماده 17
شفافیت

یق کننـد تـا هـر نـوع شـرایط و الزامـات از جملـه هـر گونـه انحـراف   1. طرف هـا بایـد دسـتگاه های خـود را تشـو

کـه طبـق آن پیشـنهاد های مناقصـه  آیین هـای اعتـراض،  بـه  یـا دسترسـی  رقابتـی  از ضوابـط مناقصـه 

اعطـای  در  شـفافیت  ایجـاد  منظـور  بـه  کـه  موافقت نامـه  ایـن  غیرعضـو  کشـور های  تأمین کننـدگان 

قراردادهای شـان موارد ذیل را رعایت می نمایند، اعالم دارند:
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الف. تعیین مشـخصات قرارداد ها مطابق ماده 6 )مشـخصات فنی(؛

گهـی اشاره شـده در بنـد 8 مـاده 9  گهی هـای تـدارکات موضـوع مـاده 9، از جملـه بـه شـکل آ ب. انتشـار آ

کـه بـه یکـی از زبان هـای رسـمی سـازمان جهانـی تجـارت  گهـی تـدارکات پیش بینی شـده (  )خالصـه آ

کـه مطابـق آن، پیشـنهاد های مناقصـه تأمین کننـدگان  انتشـار می یابـد، و اشـاره بـه شـرایط و الزاماتـی 

کشـور های عضو این موافقت نامه مورد رسـیدگی قرار می گیرند.

کـه در حالـت عـادی مقـررات تـدارکات آن هـا در طـول تـدارکات تغییـر  ج. تمایـل بـرای تضمیـن ایـن نکتـه 

کـه چنیـن تغییراتـی اجتنـاب نـا پذیـر باشـند، یـک روش جبرانـی رضایت بخـش  نمی یابـد و در صورتـی 

تضمین شود.

2. دولت هـای غیرعضـو ایـن موافقت نامـه کـه شـرایط تعیین شـده در شـقوق )الـف( تـا )ج( بنـد 1 را رعایت 

کنند. کمیته شرکت  می کنند، حق خواهند داشت تا، در صورت اطالع به طرف ها، به عنوان ناظر در 

ماده 18
تعهدات دستگاه ها در زمینه اطالع رسانی و رسیدگی

ز از زمـان اعطـای هـر قـرارداد طبـق مـواد 13 تـا 19،  کثـر 72 رو 1. دسـتگاه ها مکلـف هسـتند در فاصلـه حدا

اطالعیـه ای را در نشـریه تعیین شـده در پیوسـت شـماره 2 منتشـر نماینـد. ایـن اطالعیه هـا بایـد حـاوی 

مطالب ذیل باشند:

الـف. نـوع و مقـدار محصوالت یا خدمات در قرارداد اعطایی؛

ب.نام و نشـانی دسـتگاه اعطا کننده قرارداد؛

یخ اعطا؛ ج. تار

د. نام و نشـانی برنده مناقصه؛

گرفته شـده در اعطای قرارداد؛ ترین و پایین ترین پیشـنهاد در نظر  هـ. قیمت پیشـنهاد برنده و یا باال

گهی صادره با بند 1 ماده 9 یا توجیه اسـتفاده از چنین تشـریفاتی مطابق  و. در صورت لزوم، نحوه انطباق آ

ماده 15؛و

ز. نوع آیین مورد اسـتفاده؛

یر را سریعًا  2. هر دستگاه مکلف است، حسب درخواست هریک از تأمین کنندگان طرف ها، اطالعات ز

فراهم نماید:

یه ها و آیین های تدارکاتی آن ؛ الـف. توضیـح رو
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ب. اطالعـات مرتبـط پیرامـون دالیـل رد درخواسـت تشـخیص صالحیـت تأمین کننـدگان، دالیـل خاتمـه 

گزینش آن ؛ و صالحیـت فعلـی و دالیل عدم 

ج. ارائه اطالعات به مناقصه گران بازنده پیرامون دالیل عدم انتخاب پیشـنهاد مناقصه آن ها و در رابطه با 

خصوصیات و مزیت های نسـبی پیشـنهاد بر گزیده و همچنین نام مناقصه گر برنده .

قـرارداد،  اعطـای  تصمیمـات  از  سـریعًا  را  شـرکت کننده  تأمین کننـدگان  هسـتند  مکلـف  دسـتگاه ها   .3

حسـب درخواسـت به صورت مکتوب، مطلع نمایند.

4. با این حال، دستگاه ها می توانند تصمیم بگیرند تا از ارائه برخی اطالعات مربوط به اعطای قرارداد، مندرج 

در بنـد 1 و شـق )ج( از بنـد 2 کـه افشـای چنیـن اطالعاتـی مانع اجرای قانون گردیده، یـا در غیر این  صورت، 

مغایر مصالح عمومی بوده و یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های عمومی یا خصوصی خاصی لطمه وارد 

 رقابت عادالنه بین تأمین کنندگان را خدشه دار نماید، خوداری نمایند.
ٌ
نموده و یا احتماال

ماده 19
تعهدات طرف ها در زمینه اطالع رسانی و رسیدگی

1. طرف ها موظفند هر نوع قانون، مقررات ،تصمیمات قضایی،احکام اداری عام الشمول و هر نوع ضوابط 

)از جمله الگوهای اسـتاندارد قراردادها (مربوط به تدارکات دولتی تحت پوشـش این موافقت نامه را در 

کـه دیگـر طرف هـا و تأمین کننـدگان بتواننـد از  نشـریات مربوطـه منـدرج در پیوسـت شـماره 4 به نحـوی 

گاهـی یابنـد منتشـر کننـد. طرف هـا بایـد آمادگـی داشـته باشـند تـا، حسـب درخواسـت، پیرامـون  آن هـا آ

آیین هـای تـدارکات دولتـی خود به هریک از طرف هـای دیگر توضیح ارائه نمایند.

 2. دولـت متبـوع هریـک از مناقصه گـران بازنـده، کـه طـرف ایـن موافقت نامه باشـد، می تواند بـدون لطمه به 

مفـاد مـاده 22، هـر نـوع اطالعـات اضافـی را که ممکن اسـت جهت حصول اطمینان نسـبت به عادالنه 

یا شـود. در این راسـتا، دولت تدارک کننده موظف  ری باشـد، جو و بی طرفانه بودن انجام تدارکات ضرو

یژگی هـا و مزیت هـای نسـبی پیشـنهاد برنـده و قیمـت قـرارداد ارائـه کند. در  اسـت اطالعاتـی را در مـورد و

حالت عادی دولت متبوع مناقصه گر بازنده می تواند، در صورتی که در استفاده از این حق خود رعایت 
کـه نشـر ایـن اطالعـات موجـب مخـدوش  احتیـاط را بنمایـد، قیمـت قـرارداد را افشـا نمایـد. در مـواردی 
کـه  شـدن رقابـت در مناقصـات آتـی شـود ایـن اطالعـات نبایـد بـدون مشـورت و بـدون توافـق بـا طرفـی 

گردد. اطالعات را در اختیار دولت متبوع مناقصه گر بازنده قرارداده اسـت، افشـا 
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3. اطالعـات موجـود پیرامـون تـدارکات دسـتگاه های تحت پوشـش و هریـک از قرارداد هـای اعطایـی آن ها 
باید، حسـب درخواسـت ،در اختیار هریک از طرف ها قرار داده شـود.

4. اطالعـات محرمانـه ارائه شـده بـه هریـک از طرف هـا کـه افشـای آن هـا موجـب جلوگیـری از اجـرای قانون 
گردیده و یا در غیر این  صورت، مغایر مصالح عمومی بوده و یا منافع تجاری مشـروع بنگاه های عمومی 
 بـه رقابـت عادالنـه بیـن تأمین کننـدگان لطمـه وارد 

ً
کـرده و یـا احتمـاال یـا خصوصـی خاصـی را خدشـه دار 

رد،نباید بدون اجازه رسـمی از سـوی طرف ارائه کننده این اطالعات آشـکار شـود. می آو
5. هریک از طرف ها موظف اسـت هر سـاله آمار مربوط به تدارکات تحت پوشـش این موافقت نامه خود را 
ری نمـوده و بـه کمیتـه ارائـه دهد.این گزارش هـا باید حاوی اطالعات ذیـل در رابطه با قراردادهای  گـرد آو

اعطایی تمام دسـتگاه های تدارک کننده تحت پوشـش این موافقت نامه باشـد:
الف. برای دسـتگاه های مندرج در ضمیمه شـماره 1،آمار مربوط به ارزش تخمینی قراردادهای اعطایی، 
تر و پایین تر از نصاب های تعیین شده، بر مبنای جهانی و به تفکیک دستگاه ها؛ برای دستگاه های  باال
تر از نصاب های  منـدرج در ضمایـم شـماره 2و3،آمـار مربوط بـه ارزش تخمینی قراردادهای اعطایـی باال

گروه از دسـتگاه ها؛ تعیین شـده، بر مبنایی جهانی و به تفکیک هر 
ب. بـرای دسـتگاه های منـدرج در ضمیمـه شـماره 1،آمار مربوط به تعـداد و ارزش کل قراردادهای اعطایی 
گروه هـای محصـوالت و خدمـات مطابـق  تـر از نصاب هـای تعیین شـده، بـه تفکیـک دسـتگاه ها و  باال
نظام های طبقه بندی متحدالشـکل؛ برای دسـتگاه های مندرج در ضمایم شـماره 2و 3،آمار مربوط به 
گروه های دسـتگاه ها  تر از نصاب های تعیین شـده، به تفکیک  ارزش تخمینی قرارداد  های اعطایی باال

گروه هـای محصوالت و خدمات؛ و 
ج.بـرای دسـتگاه های منـدرج در ضمیمـه شـماره 1،آمـار مربـوط بـه تعـداد و ارزش کل قراردادهـای اعطایی 
در چارچـوب هریـک از مـوارد مـاده 15،بـه تفکیـک دسـتگاه ها و گروه های محصـوالت و خدمات؛ برای 
گروه هـای دسـتگاه های منـدرج در ضمایـم شـماره 2و 3،آمـار مربـوط بـه ارزش کل قراردادهـای اعطایـی 

تر از نصاب های تعیین شـده تحت هریک از موارد ماده 15؛و باال
د. بـرای دسـتگاه های منـدرج در ضمیمـه شـماره 1، آمـار مربـوط بـه تعـداد و ارزش کل قراردادهـای اعطایی 
در چارچـوب معافیت هـای منـدرج در ضمایـم مربوطـه از موافقت نامـه، بـه تفکیـک دسـتگاه ها،برای 
در  اعطایـی  قراردادهـای  کل  ارزش  بـه  مربـوط  3،آمـار  2و  ضمایـم  در  منـدرج  دسـتگاه های  گروه هـای 

چارچـوب معافیت هـای منـدرج در ضمایم مربوط از موافقت نامه.
خدمـات  و  محصـوالت  مبـدأ  کشـورهای  بـه  مربـوط  آمـار  موجـود،  اطالعـات  حـد  موظفنـد،در  طرف هـا 
کمیته موظف است به منظور حصول اطمینان نسبت به  خریداری شده دستگاه های شان را ارائه دهند. 
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گیرند راهنمایی  که می بایسـت مورد اسـتفاده قرار  مقایسـه پذیر بودن چنین آمارهایی و در مورد روش هایی 
کمیته می تواند به منظور حصول اطمینان نسـبت به نظارت مؤثر بر تدارکات تحت پوشـش این  ارائه دهد. 
موافقت نامه، به اتفاق آرا تصمیم به تعدیل الزامات شق های )الف( تا )ج( پیرامون نوع و مقدار اطالعات 

گیرند، بگیرد. که باید مورد اسـتفاده قرار  که می بایسـت ارائه شـده و تفکیک ها و طبقه بندی هایی  آماری 

ماده 20
آیین های اعتراض

مشورت
1. در مواقعی که تأمین کننده ای شکایتی را مبنی بر نقض این موافقت نامه در رابطه با تدارکات خاصی ارائه 
یق کنند تا در پی حل شـکایت خود از طریق مشـورت  می کنـد، طرف هـا بایـد تأمین کننـده مزبـور را تشـو
آیـد. در چنیـن مـواردی، دسـتگاه تدارک کننـده مکلـف اسـت به صـورت  بـر  بـا دسـتگاه تدارک کننـده 
کار اعتراض نباشد،  که مخل اتخاذ اقدامات جبرانی در چارچوب سازو  بی طرفانه و به موقع، به نحوی 

چنین شـکایتی را مورد بررسـی قرار دهد.

اعتراض
2. طرف هـا مکلـف بـه تأمین ضوابط غیرتبعیض آمیز،سریع،شـفاف و مؤثری می باشـند که تأمین کنندگان 
بتواننـد بـه مـوارد نقـض ادعا شـده موافقت نامـه در خـالل تدارکاتی کـه در آن ذی نفع بوده و یا می باشـند، 

اعتراض نمایند.
3. هریـک از طرف هـا مکلـف اسـت آیین هـای اعتـراض خـود را به صـورت مکتـوب ارائه نمـوده و آن ها را در 

دسـترس عموم قرار دهد.
4. هریک از طرف ها مکلف اسـت نگهداری اسـناد مربوط به تمام جوانب فرایند تدارکات تحت پوشـش 

این موافقت نامه را به مدت سـه سـال تضمین نماید.
5. تأمین کننده ذی نفع را می توان ملزم نمود تا در محدوده های زمانی مشخص از وقتی که مبنای شکایت 
ز کمتر باشد، به  آشـکار شـده یا می بایسـت منطقًا آشـکار می شده اسـت،که در هیچ حالتی نباید از 10رو

طرح آیین اعتراض و اطالع به دسـتگاه تدارک کننده اقدام نماید.
کـه نفعـی در  6. اعتراضـات می بایسـت توسـط یـک دادگاه و یـا مرجـع رسـیدگی کننده بی طـرف و مسـتقل، 
ره انتصـاب خـود از نفـوذ بیرونـی مصـون باشـند، مـورد  برآینـد تـدارکات نداشـته و اعضـای آن در طـول دو
رسـیدگی قـرار گیرند.مرجـع رسـیدگی کننده ای کـه دادگاه نیسـت،می بایسـت یـا تابـع رسـیدگی قضایی 

کند: باشـد و یا اینکه از ضوابط ذیل پیروی 
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ر رأی و یا اخذ تصمیم فرصت اظهار نظر داشـته باشـند؛ الف.شـرکت کنندگان قبل از صدو
 ب.شـرکت کنندگان بتوانند نماینده و همراه داشـته باشـند؛

ج.شـرکت کنندگان به تمام مراحل دادرسـی دسترسـی داشته باشند؛
د. امکان برگزاری علنی مراحل دادرسـی؛

تشـریح  را  تصمیمـات  و  آرا  مبنـای  کـه  یـه ای  اظهار همـراه  بـه  مکتـوب  به صـورت  تصمیمـات  و  آرا  هــ. 
می کند،صادر شوند؛

و.امکان معرفی شهود؛
ز.آشـکار کردن اسـناد برای مرجع رسیدگی کننده.

کنند: 7. آیین های اعتراض می بایسـت موارد ذیل را تأمین 
الف.اقدامات موقتی سریع جهت تصحیح موارد نقض موافقت نامه و حفظ فرصت های تجاری. چنین 
عملـی می توانـد بـه تعلیـق فراینـد تـدارکات منجـر شـود. بـا وجـود ایـن، آیین مزبـور می تواند امـکان در نظر 
گرفتن مقابله با پیامدهای نامطلوب برای منافع مورد نظر، از جمله مصالح عمومی، را در تصمیم گیری 
بـرای اعمـال چنیـن اقداماتـی مقـرر دارد. در چنیـن شـرایطی دلیـل واقعـی بـرای عـدم اقـدام می بایسـت 

به صورت مکتوب ارائه شـود؛
یابـی و امـکان تصمیم گیـری در مورد موجه بودن اعتراض؛ ب. ارز

کـه می توانـد بـه هزینه هـای  یـان یـا خسـارت های تحمل شـده،  ج. تصحیـح نقـض موافقت نامـه یـا جبـران ز
آمادگی برای شـرکت در مناقصه و یا اعتراض محدود شـود.

 8. آیین اعتراض می بایست، به منظور حفظ منافع تجاری و دیگر منافع موجود،در حالت عادی به موقع 
تکمیل شود.

ماده 21
نهادها

گردد. این کمیته  1. یک کمیته تدارکات دولتی مرکب از نمایندگان هریک از طرف ها می بایست تأسیس 
ری بـود، حداقـل یک بـار در سـال،  کـرده و هـرگاه ضـرو می بایسـت رئیـس و نایـب رئیـس خـود را انتخـاب 
بـه منظـور فراهـم سـاختن فرصـت بـرای طرف ها جهت مشـورت پیرامون هر مسـئله مرتبط بـا اجرای این 
موافقت نامـه و یـا پیشـبرد اهـداف آن و انجـام مسـئولیت هایی کـه ممکـن اسـت از سـوی طرف هـا بـه آن 

محول شـود، تشکیل جلسه دهد.
 2. کمیتـه می توانـد بـه تأسـیس گروه هـای کاری یـا دیگـر ارکان فرعـی، کـه وظایـف محوله از سـوی کمیته را 

رزد. کرد، مبادرت و اجـرا خواهند 
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ماده 22
مشورت و حل اختالف

1. مفـاد تفاهم نامـه قواعـد و آیین هـای حل اختالف در چارچوب موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت )که 
که مشـخصًا به گونه ای دیگر در  از این پس »تفاهم نامه حل اختالف« نامیده می شـود( به جز در مواردی 

ذیل مقرر گردیده اسـت، قابل اجرا اسـت.
کـه به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، در  کـه هـر نـوع منفعتـی   2. هـرگاه هریـک از طرف هـا تشـخیص دهـد 
چارچـوب ایـن موافقت نامـه عایـد آن می شـود از بیـن رفتـه و یـا خدشـه دار شـده اسـت، و یـا در اثـر قصـور 
طـرف یـا طرف هـای دیگـر در اجـرای تعهدات شـان در چارچـوب ایـن موافقت نامـه، و یـا اعمـال هـر نـوع 
اقدامـی توسـط طـرف یـا طرف هـای دیگـر، خـواه بـا مفـاد ایـن موافقت نامـه در تضـاد باشـد یا نباشـد، نیل 
بـه هریـک از اهـداف ایـن موافقت نامـه را بـا مشـکل مواجـه نمـوده اسـت، می توانـد بـا هدف دسـتیابی به 
یه ها و یا پیشـنهادهای مکتوبی به طرف یا طرف هایی  یـک راه حـل مرضی الطرفیـن برای موضوع، اظهار
کـه مرتبـط هسـتند، ارائـه دهـد. چنیـن اقدامی می بایسـت سـریعًا به رکـن حل اختالف کـه در چارچوب 
تفاهم نامه حل اختالف تشـکیل شـده اسـت )که از این پس رکن حل اختالف نامیده می شـود(، طبق 
یه ها  که به این ترتیب به آن رجوع شده است، می بایست اظهار شرایط ذیل، اطالع داده شود. هر طرفی 

و پیشـنهاد های ارائه شـده را با نظر مسـاعد مورد توجه قرار دهد.
کـه فقـط آن دسـته از اعضـای سـازمان جهانـی تجـارت کـه طـرف ایـن   3. رکـن حـل اختـالف بـه ایـن شـرط 
موافقت نامـه هسـتند، در تصمیمـات یـا اقدامـات آن راجـع بـه اختالفـات مربـوط بـه ایـن موافقت نامـه 
شرکت کنند، اختیار خواهد داشت تا به تشکیل هیأت های رسیدگی اقدام نموده، گزارش های هیأت 
ر حکـم نموده، بر  یـب رسـانده، بـرای مسـئله ارائـه توصیـه و یـا صدو رسـیدگی و رکـن اسـتیناف را بـه تصو
اجـرای احـکام و توصیه هـا نظـارت نمـوده، اجـازه تعلیـق امتیـازات و دیگـر تعهـدات را در چارچـوب این 
موافقت نامـه صـادر نمـوده و یـا در زمانـی که لغـو اقداماتی که مغایر موافقت نامه شناخته شـده اند ممکن 

یز نماید. نیسـت، برای جبران آن ها مشـورت هایی را تجو
ز از زمان تشکیل هیأت رسیدگی به گونه ای دیگر   4. به استثنای زمانی که طرف های دعوا در فاصله 20 رو

توافـق نماینـد، هیأت های رسـیدگی دارای حدود اختیارات ذیل خواهند بود:
»رسـیدگی بـه مسـئله ارجاع شـده بـه رکـن حـل اختـالف در سـند... توسـط )نـام طـرف موافقت نامه(بـا 
توجـه بـه مفـاد مربوطـه ایـن موافقت نامـه و )نـام هـر موافقت نامـه تحت پوشـش دیگر کـه طرف های دعوا 
ر احکام مقرر در  که رکن حل اختالف را در ارائه توصیه یا صدو کرده اند(، و ارائه هر نوع یافته هایی  ذکر 

این موافقت نامه یاری می رسـاند.«
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که در  که طی آن هم مفاد این موافقت نامه و هم مفاد موافقت نامه)های( دیگری  در ارتباط با دعوایی 
پیوست شماره 1 تفاهم نامه حل اختالف مندرج است، توسط یکی از طرف های دعوا مورد استناد قرار 
که مربوط به تفسیر و اجرای این  گزارش هیأت رسیدگی  گیرد، بند 3 صرفًا در ارتباط با آن بخش هایی از 

موافقت نامه است، جاری خواهد بود.
5. هیأت هـای رسـیدگی کـه بـرای بررسـی اختالفـات مربـوط بـه این موافقت نامه توسـط رکـن حل اختالف 
تشکیل می گردند، می بایست اشخاصی را که در حوزه تدارکات دولتی صالحیت دارند، شامل شوند.
6. تمـام تـالش بـرای تسـریع رونـد دادرسـی تـا سـر حد امـکان باید صورت گیـرد. برخالف مفـاد بندهای 8 و 
9 مـاده تفاهم نامـه حـل اختـالف، هیـأت رسـیدگی بایـد سـعی نمایـد تـا گـزارش نهایی خـود را در فاصله 
یخ توافق بر سر ترکیب و حدود  کمتر از هفت ماه، از تار کمتر از چهار ماه، و در صورت تأخیر در فاصله 
اختیـارات هیـأت رسـیدگی، بـه طرف های دعوا ارائه نماید. در نتیجـه، تمام تالش ها باید صورت گیرد 
ره هـای پیش بینی شـده در بنـد 1 مـاده 20 و بنـد 4 مـاده 21 تفاهم نامـه حل اختالف بـه دو ماه تقلیل  تـا دو
یابند. عالوه بر این، بر خالف مفاد بند 5 ماده 21 تفاهم نامه حل اختالف، هیأت رسیدگی باید سعی 
که به منظور تبعیت از توصیه ها و احکام  نماید تا در صورت عدم توافق بر سر وجود یا انطباق اقداماتی 
ز اعالم نماید. صادره اتخاذ شـده اند با یک موافقت نامه تحت پوشـش، تصمیم خود را در فاصله 60 رو
7. برخالف بند 2 ماده 22 تفاهم نامه حل اختالف، هر اختالفی که در چارچوب هریک از موافقت نامه های 
ز می کنـد نبایـد  منـدرج در پیوسـت شـماره 1 تفاهم نامـه حـل اختـالف، بـه غیـر از ایـن موافقت نامـه، بـرو
کـه در  بـه تعلیـق امتیـازات یـا دیگـر تعهـدات در چارچـوب ایـن موافقت نامـه منجـر شـود و هـر اختالفـی 
ز می کنـد نیز نباید به تعلیق امتیـازات یا دیگر تعهدات در چارچوب هر  چارچـوب ایـن موافقت نامـه بـرو

موافقت نامه دیگری که در همان پیوسـت شـماره 1 درج شـده اسـت، منجر گردد.

ماده23
استثنائات موافقت نامه

که هریک از طرف ها را از اتخاذ هرگونه اقدام،  1. هیچ چیز در این موافقت نامه نباید به گونه ای تفسـیر شـود 
که برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی آن ها در رابطه با خرید تسلیحات،  یا عدم افشای اطالعاتی 
ری بـرای امنیـت ملـی و یـا مقاصـد دفـاع ملـی الزامـی تلقی  یـا تـدارکات ضـرو مهمـات یـا ادوات جنگـی و

می شود، باز دارد.
که موجب تبعیض خودسرانه  که چنین اقداماتی به شیوه ای  2. هیچ چیز در این موافقت نامه، بااین شرط 
کم است و یا محدودیت پنهان بر سر تجارت  و غیرموجه بین کشور هایی که شرایط یکسانی بر آن ها حا
که هریک از طرف ها را از اعمال یا اجرای  بین الملل شـود، اعمال نگردند، نباید به گونه ای تفسـیر شـود 
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کـه بـرای حفاظـت از اخـالق، نظـم یـا ایمنـی عمومـی، حیـات یـا بهداشـت انسـانی، حیوانـی  اقداماتـی 
ری می باشـند و یـا در ارتبـاط بـا محصـوالت یـا خدمـات اشـخاص  گیاهـی، یـا مالکیـت فکـری ضـرو یـا 

کار زندانیان باز دارد. معلـول، نهاد هـای خیریه و یا 

ماده24
مقررات پایانی

1. پذیرش و الزم االجرا شدن 
که دامنه شمول  کنید(  یس شماره 8 نگاه  یر نو یه 1996 برای دولت هایی )به ز این موافقت نامه در اول ژانو
توافق شده آن ها در ضمایم شماره 1 تا 5 از پیوست شماره 1 این موافقت نامه قرار داشته و این موافقت نامه 
یب به امضا رسـانده و  یخ موافقت نامه را به شـرط تصو یـا تـا آن تار یـل 1994 بـا امضـا پذیرفته انـد و ر را در 15 آو

یب نموده اند، الزم االجرا خواهد بود. یه1996 موافقت نامـه را تصو متعاقبـًا تـا قبـل از اول ژانو

2. الحاق
یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان  یا پیـش از تار هـر دولتـی کـه عضـو سـازمان جهانـی تجارت بـوده، و
براسـاس  نباشـد، می توانـد  ایـن موافقت نامـه  بـوده، و طـرف  گات 1947  جهانـی تجـارت طـرف متعاهـد 
کـه بیـن آن دولـت و طرف هـا توافـق می شـود، بـه ایـن موافقت نامـه ملحـق شـود. الحـاق باسـپردن  شـرایطی 
کـه حـاوی شـرایط توافق شـده اسـت، نـزد مدیـر کل سـازمان جهانـی تجـارت عملـی می گـردد.  سـند الحاقـی 

یـخ الحاق آن به موافقت نامه الزم االجرا می گردد. ز پس از تار موافقت نامـه بـرای دولـت ملحق شـونده 30 رو

3. ترتیبات موقت
یـخ  کـره می تواننـد اجـرای مفـاد ایـن موافقت نامـه را بـه اسـتثنای مـواد 21 و 22، بـه تار الـف. هنگ کنـگ و 
یـخ شـروع اجـرای مفـاد موافقت نامـه  یـه 1997 دیرتـر نباشـد، موکـول نماینـد. تار کـه از اول ژانو دیگـری، 
ز قبـل بـه مدیـر کل  یـه 1997 واقـع شـود، می بایسـت از فاصلـه 30 رو گـر زود تـر از اول ژانو توسـط آن هـا، ا

سـازمان جهانی تجارت ابالغ شود.
یخ اجرای آن توسـط هنگ کنگ، مفاد  یخ الزم االجرا شـدن این موافقت نامه و تار ب.در طول فاصله بین تار
کنید( موافقت نامه 1988، از جمله ضمایم تغییر یافته و یا اصالحی  یس شماره 9 نگاه  یر نو اصلی )به ز
آن، کـه مفـاد آن بـرای ایـن منظـور از طریـق ارجـاع در ایـن موافقت نامـه وارد گردیـده اسـت، ناظـر بـر حقـوق 
یل 1994  ر یـخ 15 آو و تعهـدات فـی مابیـن هنگ کنـگ و تمـام طرف هـای دیگر ایـن موافقت نامه که در تار
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یـه  یـل 1979 در ژنـو و اصالحـی 2 فور ر ین یافتـه در 12 آو طرف هـای موافقت نامـه تـدارکات دولتـی، تدو
1987 )موافقت نامه 1988( به شمار می رفتند، می باشد و تا 31 دسامبر 1996 نیز نافذ خواهد بود.

یـت دارنـد،  کـه در موافقت نامـه 1988 نیـز عضو ج. در ارتبـاط بـا آن دسـته از طرف هـای ایـن موافقت نامـه 
حقـوق و تعهـدات ایـن موافقت نامـه بر آنچه که در موافقت نامه 1988 وجود دارد مقدم اسـت.

د. ماده 22 تاپیش از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت نافذ نخواهد بود. در این فاصله، 
مفـاد مـاده 7 موافقت نامـه 1988، کـه مفـاد آن بـرای ایـن منظـور از طریق ارجاع در ایـن موافقت نامه وارد 
می گردنـد، در زمینـه مشـورت و حـل اختالفـات در چارچـوب ایـن موافقت نامـه جـاری خواهـد بـود. ایـن 

مفـاد می بایسـت تحت نظـارت کمیتـه در چارچوب این موافقت نامه، به اجرا در آید.
یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت، اشـاره به ارکان سـازمان جهانی  هــ. تـا پیـش از تار
گردیده و اشـاره به مدیر کل سـازمان جهانی  گات تلقی  تجارت می بایسـت اشـاره به رکن مترادف آن در 
تجـارت و دبیرخانـه سـازمان جهانـی تجـارت می بایسـت به ترتیب اشـاره بـه مدیر کل طرف هـای متعاهد 

گات 1947 و دبیرخانه گات فرض شـود.

4. حق شرط
در ارتبـاط بـا هیچ یـک از مفاد این موافقت نامه نمی توان حق شـرط اعمال نمود.

5. قوانین ملی
یخی  الـف. هریـک از دولت هـای پذیرنـده یا ملحق شـونده به این موافقت نامه، مکلف اسـت، تـا قبل از تار
که این موافقت نامه برای آن الزم االجرا می شود، نسبت به انطباق قوانین، مقررات و ضوابط اداری خود 
یه هـای اجرایـی دسـتگاه های منـدرج در فهرسـت های ضمیمـه خـود بـا مفـاد ایـن  و قواعـد، آیین هـا و رو

موافقت نامـه اطمینان حاصل نماید.
ب. هریک از طرف ها مکلف است کمیته را از هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مربوط به این موافقت نامه 

و در اداره چنیـن قوانیـن و مقرراتـی مطلع نماید.

6. تصحیحات یا تغییرات
الف.تصحیحـات، انتقـال یـک دسـتگاه از یـک ضمیمـه بـه ضمیمـه دیگـر یـا، در مـوارد اسـتثنایی، دیگـر 
تغییـرات مربـوط بـه پیوسـت های 1 تـا 4، می بایسـت بـه همـراه اطالعاتـی پیرامـون عواقـب احتمالی این 
کمیتـه  گرفتـه اسـت، به اطـالع  کـه مـورد توافـق طرفیـن قـرار  تغییـرات بـرای شـمول مقـرر در موافقت نامـه 
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گـر تصحیحـات، انتقـاالت یـا دیگـر تغییـرات از ماهیـت کامـاًل شـکلی یـا جزئـی برخوردار  رسـانده شـود. ا
ز مخالفتـی بـا آن هـا ابـراز نشـود، نافـذ می گردنـد. در حـاالت دیگـر،  کـه در طـول 30 رو باشـند، در صورتـی 
رئیـس کمیتـه مکلـف اسـت سـریعًا نشسـت کمیتـه را برگـزار نمایـد. کمیتـه می بایسـت بـا هـدف حفـظ 
توازن حقوق و تعهدات و سـطح مشـابهی از دامنه شـمول مورد توافق متقابل مقرر در این موافقت نامه، 
پیشـنهاد مربوطـه و هـر نـوع ادعـای اقدامـات جبرانـی را پیـش از چنیـن ابالغـی مـورد بررسـی قـرار دهـد. 

که توافق حاصل نشـود، مسـئله طبق مفاد مندرج در ماده 22 قابل پیگیری اسـت. در صورتی 
ب. هـرگاه هریـک از طرف هـا بخواهـد،در اجـرای حقـوق خـود ،دسـتگاهی را به دلیـل حـذف مؤثـر کنتـرل یا 
نفـوذ دولـت بـر آن از پیوسـت شـماره1 خـود خـارج نمایـد،آن طـرف مکلـف اسـت کمیته را مطلـع نماید. 
ز پـس از خاتمـه نشسـت بعـدی کمیتـه، بـا ایـن شـرط کـه نشسـت مزبـور زودتـر از  چنیـن تغییراتـی یـک رو
که مخالفتی  ز از زمان ابالغ فوق نبوده و مخالفتی ابراز نشـده باشـد، نافذ خواهد شـد. در صورتی  30 رو
وجود داشـته باشـد، مسـئله طبق ضوابط مربوط به مشـورت و حل اختالفات مندرج در ماده 22، قابل 
پیگیـری خواهـد بـود. در  بررسـی تغییـرات پیشـنهادی در پیوسـت شـماره 1 و هـر نـوع اقدامـات جبرانـی 

گیرد.  گشـایش بازار می بایسـت مورد لحاظ قرار  کنترل یا نفوذ دولت روی  بعدی، آثار حذف 

کار های آتی کرات و  7. بازبینی، مذا
بینی قرار دهد.  کمیته می بایسـت هر سـاله اجرا و اداره این موافقت نامه را در پرتو اهداف آن مورد باز الف. 
کمیتـه موظـف اسـت هـر سـاله شـورای عمومـی سـازمان جهانـی تجـارت را از تحـوالت مربوطـه در طـول 

بینی هایی مطلع سـازد. ره های تحت پوشـش چنین باز دو
ب. طرف ها می بایسـت، قبل از پایان سـومین سـال الزم االجرا شـدن این موافقت نامه و از آن پس به صورت 
کـرات بیشـتری را بـا هـدف بهبـود ایـن موافقت نامـه و دسـتیابی به بیشـترین توسـعه ممکن  ره ای، مذا دو
کشـور های  بیـن طرف هـا بـر پایـه رفتـار متقابـل وبـا لحـاظ مفـاد مـاده 5 در رابطـه بـا  دامنـه شـمول آن در

در حال توسـعه انجام دهند.
یه هـای تبعیض آمیـزی  کـردن اقدامـات و رو ح. طرف هـا می بایسـت درصـدد خـودداری از اتخـاذ یـا طوالنـی 
کـرات موضـوع شـق )ب( بـه دنبال حذف  کـه مخـل تـدارکات بـاز می باشـند، برآمـده و در چارچـوب مذا

یخ الزم االجرا شـدن این موافقت نامه وجود دارند باشـند. که در تار محدودیت هایی 

8. فناوری اطالعات
ر برسـر پیشـرفت تکنیکی  طرف هـا می بایسـت بـا هـدف تضمیـن ایـن نکتـه که موافقت نامـه مانعی غیرضرو



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        666

ری اطالعـات در تدارکات  نباشـد، به صـورت منظـم در رابطـه بـا تحـوالت مربوطـه در زمینـه اسـتفاده از فناو
کـره  رت بـرای انجـام تغییراتـی در ایـن موافقت نامـه مذا کمیتـه رایزنـی نمـوده و در صـورت ضـرو دولتـی در 
ری  از فنـاو کـه اسـتفاده  ایـن نکتـه باشـد  بایـد تضمیـن  ایـن رایزنی هـا به طـور مشـخص  از  نماینـد. هـدف 
ارتقـاء  شـفاف  ضوابـط  طریـق  از  را  کارامـد  و  غیرتبعیض آمیـز   بـاز،  دولتـی  تـدارکات  اهـداف  اطالعـات، 
بخشـیده، قراردادهای تحت پوشـش این موافقت نامه به وضوح شناسـایی گردیده، و اینکه همه اطالعات 
ری  موجـود پیرامـون یـک قـرارداد مشـخص قابـل شناسـایی می باشـند. هـرگاه هریـک از طرف هـا قصـد نـو آو
داشته باشد، باید سعی نماید تا نظرات دیگر طرف ها را پیرامون مشکالت بالقوه در این زمینه مورد لحاظ 

قرار دهد.

9. اصالحیه ها
طرف هـا می تواننـد ایـن موافقت نامـه را بـا در نظـر گرفتـن نکاتی از جملـه، تجربه به دسـت آمده در اجرای آن، 
کرده انـد تـا  کـه طرف هـا طبـق ضوابـط مصـوب کمیتـه بـا آن موافقـت  اصـالح نماینـد. چنیـن اصالحیـه ای 

پیش از پذیرش آن توسـط هر طرف برای آن طرف الزم االجرا نخواهد بود.

10. انصراف
یخ  ز از تار الف. هریک از طرف ها می تواند از این موافقت نامه انصراف دهد. انصراف پس از انقضاء 60 رو
یافـت اطالعیـه مکتـوب انصـراف توسـط مدیر کل سـازمان جهانـی تجارت نافذ خواهـد بود. هریک از  در

طرف هـا می توانـد متعاقـب چنین اطالعی تقاضا نشسـت فوری کمیته را بنماید.
یـخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه  ب. هـرگاه هریـک از طرف هـای ایـن موافقت نامـه در طـول یـک سـال از تار
یت آن در سـازمان جهانی تجارت  یـت ایـن سـازمان در نیاید و یا عضو سـازمان جهانـی تجـارت بـه عضو

یت آن در این موافقت نامه متوقف می شـود. یخ عضو قطع شـود از همان تار

11. عدم اجرای این موافقت نامه بین طرف های خاص
ایـن  بـه  آن هـا  از  الحـاق هریـک  یـا  پذیـرش  زمـان  در  آن هـا  از  کـه هریـک  دو طرفـی  بیـن  موافقت نامـه  ایـن 

موافقت نامه خواهان شـمول آن نباشـد، جاری نخواهد بود.

12. یادداشت ها، پیوست ها و ضمایم
یادداشـت ها، پیوسـت ها و ضمایم این موافقت نامه بخش الینفک آن به شـمار می آیند.
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13. دبیرخانه
دبیرخانه سـازمان جهانی تجارت موظف اسـت خدمت به این موافقت نامه را نیز برعهده داشـته باشـد.

14. تودیع
کـه یک نسـخه گواهی شـده واقعی این  ایـن موافقت نامـه می بایسـت نـزد مدیـر کل سـازمان جهانـی تجـارت، 
موافقت نامه، تصحیحات و تغییرات آن طبق بند 6، اصالحیه های آن بر اسـاس بند 9، ابالغ هر پذیرش 
یـا الحـاق بـه آن طبـق بند هـای 1 و 2 و هـر انصـراف از آن طبق بند 10 این ماده را در اختیار هریک از طرف ها 

قرار خواهد داد، تودیع شـود.

15. ثبت
این موافقت نامه مطابق مفاد ماده 102 منشـور ملل متحد ثبت خواهد شـد.

یک نسخه واحد، به زبان های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی که هر متن آن، مگر   این موافقت نامه در
گونه ای دیگر مقرر شده باشد، از اعتبار برخوردار می باشد، در  که در ارتباط با پیوست های آن،  در مواردی 

ین یافته است. یل هزار و نهصدو نود و چهار در مراکش تدو ر ز پانزدهم آو رو

یادداشت ها
کـه در ایـن موافقت نامـه از جملـه در پیوسـت های آن بـه کار رفتـه اسـت  عبارت هـای »کشـور« یـا »کشـورها« 
می بایسـت به گونـه ای فهمیـده شـوند کـه هـر قلمـروی گمرکـی مجزایـی را که طـرف این موافقت نامه اسـت، 

شامل شود.
که طرف این موافقت نامه است، در جایی که اصطالحی در این  گمرکی مجزایی  در ارتباط با قلمروی 
موافقت نامه با عبارت ملی توصیف شده باشد، چنین اصطالحی، مگر آنکه به گونه دیگری مقرر شده 

گمرکی دیده شود. باشد، می بایست در ارتباط با آن قلمروی 

ماده 1، بند1
کمـک مشـروط، از جملـه هـدف  ایـن موافقت نامـه بـا توجـه بـه مالحظـات سیاسـتی عمومـی در رابطـه بـا 
کـه در بسـط  کمک هایـی، ناظـر بـر تدارکاتـی  کـردن چنیـن  کشـور های در حال توسـعه در زمینـه غیرمشـروط 
کـه ایـن موضـوع مـورد عمـل  کشـور های در حال توسـعه صـورت می گیـرد، مادامـی  کمک هـای مشـروط بـه 

طرف هاست، نخواهد بود.
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زیرنویس شماره 1
پیوسـت شـماره 1، برای هریک از طرف ها، به پنج ضمیمه تقسـیم شـده است:

ضمیمه شماره 1 حاوی دستگاه های دولت مرکزی است؛- 
ضمیمه شماره 2 حاوی دستگاه های دولت محلی است؛- 
موافقت نامه -  این  مفاد  مطابق  که  است  دیگری  دستگاه های  همه  حاوی   3 شماره  ضمیمه 

تدارکات خود را انجام می دهند؛
ضمیمه شماره 4 خدمات تحت پوشش این موافقت نامه را خواه به صورت فهرست مثبت، خواه - 

منفی، مشخص می کند؛
ضمیمه شماره 5 خدمات ساخت وساز تحت پوشش این موافقت نامه را مشخص می کند.- 

نصاب های مربوطه در ضمایم هریک از طرف ها مشخص شده است.

زیر نویس شماره 2
تـر از نصـاب مربوطـه در زمـان  کـه ارزش قـرارداد آن مسـاوی یـا باال ایـن موافقت نامـه هـر قـرارداد تدارکاتـی را، 

رد شـده اسـت، شامل می شود. گهی موضوع ماده 9 برآو انتشـار آ

زیر نویس شماره 3
یژگی های یـک محصول  مقـرره فنـی، در راسـتای اهـداف ایـن موافقت نامـه بـه سـندی اطالق می شـود که و
یـا خدمـات یـا فرایند هـای مربوطـه و روش هـای تولیـد آن هـا از جملـه مقـررات اداری مرتبـط کـه رعایت آن ها 
یـا منحصـرًا مربـوط بـه،  الزامـی می باشـد، را تشـریح می کند.مقـرره فنـی همچنیـن ممکـن اسـت شـامل، و
اصطالحات، نشـانه ها، الزامات بسـته بندی، عالمت گذاری، یا برچسـب گذاری مرتبط با یک محصول، 

خدمات، فرایند یا روش تولید شـود.

زیر نویس شماره 4
یـب یـک مرجـع  کـه بـه تصو اسـتاندارد، در راسـتای اهـداف ایـن موافقت نامـه بـه سـندی اطـالق می شـود 
یژگی هـای مشـترک و مکـرر محصـوالت  بـرد، قواعـد، راهنمـا یـا و کار شناخته شـده رسـیده و تعیین کننـده 
کـه رعایـت آن هـا الزامـی نیسـت .اسـتاندارد  روش هـای تولیـد مربوطـه می باشـد  یـا خدمـات و یـا فرایند هـا و
بسـته بندی،  نشـانه ها،الزامات  اصطالحـات،  بـه  مربـوط  منحصـرًا  یـا  و شـامل  اسـت  ممکـن  همچنیـن 

عالمت گذاری یا برچسـب گذاری مرتبط با یک محصول، خدمات، فرایند یا روش تولید شـود.
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زیرنویس شماره 5
ایـن  تحت پوشـش  نرم افـزار  اولیـه  تـدارکات  کـه  حـد  آن  تـا  موجـود«  »تجهیـزات  کـه  اسـت  برداشـت  ایـن 

موافقت نامه بوده اسـت، نرم افزار را شـامل می شود. 

زیر نویس شماره 6
توسـعه اولیـه یـک محصـول یـا خدمـات بدیـع ممکـن اسـت تولیـد یـا عرضـه محـدود آن را بـرای اسـتفاده از 
نتایـج آزمایش هـای میدانـی و نشـان دادن اینکـه محصـول یـا خدمـات بـرای تولیـد یـا عرضـه در حجـم باال و 
در سـطح اسـتاندارد های کیفی قابل قبول مناسـب می باشد،شـامل شـود. توسـعه اولیه به تولید یا عرضه در 

حجم باال جهت تأسـیس فعالیت تجاری یا جبران هزینه های تحقیق و توسـعه تعمیم نمی یابد.

زیر نویس شماره 7
یق توسـعه محلی یا بهبود حسـاب های  شـروط جبرانی در تدارکات دولتی اقداماتی هسـتند که جهت تشـو
ری، الزامات سـرمایه گذاری، تجارت متقابل و  تـراز پرداخت هـا از طریـق محتـوای داخلـی، مجوز دهی فنـاو

یا الزامات مشـابه به کار گرفته می شوند.
زیرنویس شماره 8

پا«  در راستای اهداف این موافقت نامه، اصطالح دولت فرض می شود که مقامات ذی صالح »جامعه ارو
را شامل شود.

زیرنویس شماره 9
تمـام مفـاد موافقت نامـه 1988 بـه اسـتثنای مقدمـه مـاده 7 و مـاده 9 به جـز شـقوق )الـف( و )ب( بنـد 5 و 

بند 10 .



*
موافقت نامه تدارکات دولتی 2012 )اصالح شده(1

مقدمه
طرف های این موافقت نامه )که از این پس »طرف ها« خوانده می شـوند(،

با تأیید نیاز به یک چارچوب چندجانبه مؤثر برای تدارکات دولتی با هدف دستیابی به آزادسازی و 
گسترش بیشتر، و بهبود چارچوِب، تجارت بین الملل؛ 

که  شود  اجرا  یا  اتخاذ  طراحی،  گونه ای  به  نباید  دولتی  تدارکات  به  مربوط  اقدامات  اینکه  تأیید  با 
تأمین کنندگان،  بین  تبعیض  موجب  یا  داخلی،  خدمات  یا  کاالها  تأمین کنندگان،  از  حمایت  موجب 

کاال یا خدمات خارجی، شود؛
مؤثر  و  کارامد  مدیریت  برای  دولتی  تدارکات  نظام های  پیش بینی پذیری  و  انسجام  رت  ضرو تأیید  با 

منابع عمومی، عملکرد نظام های اقتصادی طرف ها و عملکرد نظام تجاری چندجانبه؛
با تأیید اینکه تعهدات شکلی مندرج در موافقت نامه حاضر باید از انعطاف کافی برای مالحظه شرایط 

خاص هر طرف برخوردار باشد؛
یژه کشورهای  رت توجه به نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری کشورهای درحال توسعه، به و با تأیید ضرو

کمترین درجه توسعه یافتگی؛ با 
با تأیید اهمیت اقدامات شفاف در مورد تدارکات دولتی، انجام تدارکات به گونه ای شفاف و بی طرفانه 
کنوانسیون ملل  یه های فسادآمیز، مطابق با اسناد بین المللی ذی ربط، مانند  و پرهیز از تعارض منافع و رو

متحد برای مبارزه با فساد؛
برد، وسایل الکترونیکی برای تدارکات تحت پوشش موافقت نامه  کار یق  برد، و تشو کار با تأیید اهمیت 

حاضر؛
یق پذیرش و پیوستن به موافقت نامه حاضر توسط آن  دسته از اعضای سازمان جهانی  با تمایل به تشو

که طرف این موافقت نامه نیستند؛ تجارت 
یر توافق می کنند: بدین وسیله به شرح ز

 .(GPA/113) 2012 ضمیمه پروتکل یا مقاوله نامه اصالح موافقت نامه تدارکات دولتی، مصوب 30 مارس  *
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ماده 1
تعاریف

در چارچـوب موافقت نامه حاضر:
 در بـازار تجـاری 

ً
کـه معمـوال کاالهـا یـا خدماتـی اسـت  )الـف( کاالهـا یـا خدمـات تجـاری بـه معنـای آن نـوع 

 توسـط 
ً
یـداران غیردولتـی بـا اهـداف غیردولتـی فروختـه یـا بـرای فـروش عرضـه مـی شـود، و معمـوال بـه خر

خریداران مذکور خریداری می شـود؛
)ب( کمیته به معنای »کمیته تدارکات دولتی« تأسـیس شـده مطابق با بند 1 ماده 21 اسـت؛

کارهای عمرانی یا ساختمانی به  که هدف آن انجام  )ج( خدمات ساخت وساز به معنای خدماتی است 
هر وسـیله مطابق با قسـمت 51 طبقه بندی محوری محصوالت سـازمان ملل متحد اسـت؛

کـه طـرف موافقت نامـه حاضـر اسـت. در خصـوص  )د( کشـور بـه معنـای هـر قلمـرو گمرکـی مجزایـی اسـت 
قلمـرو گمرکـی مجزایـی کـه طـرف موافقـت نامه حاضر اسـت، هـر گاه عبارتی در ایـن موافقت نامه با واژه 
»ملـی« وصـف شـود، چنیـن عبارتـی مرتبـط با قلمرو گمرکی مذکور تلقی خواهد شـد، مگـر اینکه به نحو 

دیگری مشـخص شده باشد؛
یمی اسـت؛ زهای تقو )هـ( روزها به معنای رو

کـه در آن تأمین کننـدگان بـا اسـتفاده از وسـایل  )و( حـراج الکترونیکـی بـه معنـای فراینـدی تکـراری اسـت 
کّمی پیشنهاد  الکترونیکی به اعالم قیمت های جدید، یا ارزش های جدیدی برای عناصر غیرقیمتی 
کـه بـه رتبـه بنـدی یـا رتبـه بنـدی  یابـی ارتبـاط دارنـد، یـا هـر دو، مـی پردازنـد  کـه بـا معیارهـای ارز مناقصـه 

مجدد پیشـنهادهای مناقصه منجر می شـود؛
)ز( مکتـوب بـه معنـای هـر گونـه عبـارت متشـکل از کلمات یا ارقام اسـت که قابل خواندن، تکثیر و سـپس 
عرضـه باشـد. ایـن نـوع عبـارت مـی تواند شـامل اطالعاتی بشـود که به طـور الکترونیکی منتقـل و ذخیره 

شود؛
)ح( مناقصـه محـدود بـه معنـای آن نـوع روش تـدارکات اسـت کـه دسـتگاه تـدارک کننده با تأمیـن کننده یا 

تأمیـن کننـدگان مورد انتخاب خود تماس می گیرد؛
یـه اداری، یـا هـر گونـه عمـل یک دسـتگاه  )ط( اقـدام بـه معنـای هـر گونـه قانـون، مقـرره، آییـن، رهنمـود یـا رو

تدارک کننده اسـت که با تدارکات تحت پوشـش ارتباط داشـته باشد؛
)ی( فهرسـت چندبـاره بـه معنـای فهرسـت تأمین کنندگانی اسـت که به تشـخیص دسـتگاه تدارک کننده، 
دارای شـرایط مشـارکت منـدرج در آن فهرسـت می باشـند و دسـتگاه مذکـور قصـد دارد از آن فهرسـت 

کند؛ بیش از یک  بار اسـتفاده 
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از  بـرای دعـوت  کـه دسـتگاه تدارک کننـده  گهـی  از آ تـدارکات پیش بینی شـده عبـارت اسـت  گهـی  آ )ک( 
تأمین کنندگان عالقه مند به ارائه درخواسـت مشـارکت، پیشـنهاد مناقصه، یا هر دو منتشـر می کند؛

یق توسـعه محلـی یا بهبود حسـاب  )ل( جبـران بـه معنـای هـر گونـه شـرط یـا تعهـدی اسـت کـه موجـب تشـو
از شـرط محتـوای داخلـی، اعطـای مجـوز  از قبیـل اسـتفاده   تـراز پرداخت هـای یـک  طـرف می شـود، 

گذاری، تجارت متقابل و اقدامات یا الزامات مشـابه؛ ری، سـرمایه  بهره برداری از فناو
)م( مناقصـه بـاز بـه معنـای آن نـوع روش تـدارکات اسـت که کلیـه تأمین کننـدگان عالقه منـد می توانند یک 

کنند؛ پیشـنهاد مناقصه ارائه 
)ن( شـخص به معنای یک شـخص حقیقی یا یک شـخص حقوقی اسـت؛

)س( دسـتگاه تدارک کننده به معنای یک دسـتگاه تحت پوشـش ضمایم 1، 2 یا 3 مربوط به یک طرف در 
ذیل پیوسـت 1 است؛

کـه یـک دسـتگاه تدارک کننـده، آن  را  )ع( تأمین کننـده واجـد صاحیـت بـه معنـای تأمین کننـده ای اسـت 
دارای شـرایط الزم برای مشـارکت تشخیص می دهد؛

از  فقـط  تدارک کننـده  دسـتگاه  کـه  اسـت  تـدارکات  روش  نـوع  آن  معنـای  بـه  گزینشـی  مناقصـه   )ف( 
تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت برای ارائه یک پیشـنهاد مناقصه دعوت می کند؛

)ص( خدمات به معنای خدمات ساخت وسـاز اسـت، مگر اینکه به نحو دیگری مشـخص شـده باشـد؛
)ق( اسـتاندارد بـه معنـای سـند مصـوب یـک نهـاد مجـاز اسـت که بـرای اسـتفاده عمومی و مکّرر بـه تعیین 
تولیـد  روش هـای  و  فرایندهـا  یـا  خدمـات،  یـا  کاالهـا  بـه  مربـوط  خصوصیـات  یـا  رهنمودهـا  مقـررات، 
کاًل بـه الزامـات مربـوط بـه  مرتبـط، می پـردازد و رعایـت آن الزامـی نیسـت. سـند مذکـور می توانـد جزئـًا یـا 
اصطالحـات، نمادهـا، بسـته بندی، عالمت گـذاری یـا برچسـب زنی در مـورد یک کاال، خدمـت، فرایند 

یـا روش تولید نیز بپردازد؛
کاال یـا خدمـات را فراهـم می کنـد یـا  کـه  گروهـی از اشـخاص اسـت  )ر( تأمین کننـده بـه معنـای شـخص یـا 

می توانـد فراهم بکند؛ و
که: )ش( مشـخصه فنی به معنای یکی از الزامات مناقصه اسـت 

یـا  ابعـاد،  و  ایمنـی  کیفیـت، عملکـرد،  ازجملـه  تـدارک،  یـا خدمـات در دسـت  کاالهـا  )1( خصوصیـات 
فرایندهـا و روش هـای تولیـد یا تأمیـن آنها را تعیین می کند؛ یا 

)2( بـه الزامـات مربـوط بـه اصطالحـات، نمادها، بسـته بندی، عالمت گذاری یا برچسـب زنی در مورد یک 
کاال یـا خدمت می پردازد.
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ماده 2
دامنه شمول و پوشش

کاربرد موافقت نامه
1- ایـن موافقت نامـه ناظـر بـر هـر گونـه اقـدام مرتبـط بـا تـدارکات تحت پوشـش اسـت، اعم از اینکـه آن اقدام 

جزئًا یا کاًل با وسـایل الکترونیکی انجام شـود یا نشـود.
2- در چارچـوب موافقت نامـه حاضـر، تـدارکات تحـت پوشـش بـه معنای تدارکات بـرای مقاصد دولتی در 

یر است: موارد ز
)الـف( تـدارکات کاالهـا، خدمات، یا هر ترکیبی از آن ها:

که در ضمایم مربوط به هر طرف در ذیل پیوسـت 1 تقدیم شـده باشـد؛ و  )1( به نحوی 
کاالها یا خدمات  که برای فروش یا فروش مجدد تجاری، یا برای استفاده در تولید یا عرضه  )2( به شرطی 

برای فروش یا فروش مجدد تجاری، تدارک نشـده باشـد؛
یـد؛ اجـاره؛ و اجـاره بـه شـرط تملیـک، با یا بـدون اختیار  )ب( تـدارکات بـا هـر شـیوه قـراردادی، ازجملـه: خر

ید؛ خر
گهی مطابق با ماده 7، برابر یا  که ارزش آن، مطابق با مفاد بندهای 6 تا 8، در زمان انتشـار آ )ج( تدارکاتی 

بیشـتر از نصاب مربوطه به نحو مصرح در ضمایم مربوط به یک  طرف در ذیل پیوسـت 1 باشـد؛
)د( تدارکات توسـط یک دسـتگاه تدارک کننده؛ و 

که به نحو دیگری مطابق با بند 3 یا ضمایم مربوط به یک  طرف در ذیل پیوست 1 از شمول  )هـ( تدارکاتی 
موافقت نامه حاضر مسـتثنی نشـده باشد.

کـه بـه نحـو دیگـری در ضمایـم مربـوط بـه یـک  طـرف در ذیـل پیوسـت 1 مشـخص شـده  3- جـز در صورتـی 
یر از شـمول موافقت نامه حاضر خارج اسـت: باشـد، موارد ز

)الف( تملک یا اجاره زمین، سـاختمان های موجود یا سـایر اموال غیرمنقول یا حقوق مربوط به آنها؛
)ب( توافقـات غیرقـراردادی یـا هـر گونـه کمـک اعطایـی یـک طـرف، ازجمله توافقـات تعاونـی، کمک های 

یق سـرمایه، تضمین ها و مشـوق های مالی؛ بالعوض، وام ها، تزر
)ج( تـدارک یـا تحصیـل خدمـات کارگـزاری مالی یا امانی، خدمات تصفیه و مدیریت برای نهادهای مالی 
راق قرضه،  یع دیون عمومی، ازجمله وام ها و او تحت نظارت یا خدمات مرتبط با فروش، بازخرید و توز

راق بهادار دولتی؛ اسـناد بدهی و سـایر او
)د( قراردادهای اسـتخدام دولتی؛

)هـ( تدارکات انجام شـده:



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        674

)1( بـرای هـدف خـاص اعطای کمک بین المللی، ازجمله کمک توسـعه ای؛
)2( مطابـق بـا آییـن یـا شـرایط خـاص یـک موافقت نامـه بین المللـی مربـوط بـه اسـتقرار سـربازان یـا اجـرای 

کننده؛ یا ژه توسـط کشورهای امضا مشـترک یک پرو
کمک هـای  بـا تأمیـن مالـی از طریـق  یـا  یـا شـرایط خـاص یـک سـازمان بین المللـی،  بـا آییـن  )3( مطابـق 
بالعـوض، وام هـا یـا سـایر کمک هـای بین المللـی که آیین یا شـرایط مربوط به آنها بـا موافقت نامه حاضر 

سازگار نباشد.
کرد: یر را مشـخص خواهد  4- هر طرف در ضمایم مربوط به خود در ذیل پیوسـت 1 اطالعات ز

)الف( در ضمیمه 1، دستگاه های دولتی مرکزی که تدارکات آنها تحت پوشش موافقت نامه حاضر است؛
)ب( در ضمیمـه 2، دسـتگاه های دولتـی غیرمرکـزی کـه تـدارکات آن ها تحت پوشـش موافقت نامه حاضر 

است؛
)ج( در ضمیمه 3، کلیه دستگاه های دیگری که  تدارکات آن ها تحت پوشش موافقت نامه حاضر است؛

کاالهای تحت پوشـش موافقت نامه حاضر؛ )د( در ضمیمه 4، 
)هـ( در ضمیمه 5، خدمات تحت پوشـش موافقت نامه حاضر، غیر از خدمات سـاخت وسـاز؛

)و( در ضمیمه 6، خدمات ساخت وسـاز تحت پوشـش موافقت نامه حاضر؛ و
کلی. گونه یادداشـت  )ز( در ضمیمه 7، هر 

5- هـر گاه یـک دسـتگاه  تدارک کننـده، در چارچـوب تدارکات تحت پوشـش، اشـخاص خارج از پوشـش 
ضمایم مربوط به یک طرف در ذیل پیوست 1 را ملزم به انجام تدارکات بر اساس الزامات خاصی کند، 

کم خواهد بود. مـاده 4 بـا تغییرات الزم بـر چنین الزاماتی حا

ارزشگذاری

6- در تخمین ارزش یک تدارکات برای تعیین تحت پوشش بودن یا نبودن آن، یک دستگاه تدارک کننده 
کرد: یر را رعایت خواهد  مـوارد ز

روش  یـک  از  اسـتفاده  یـا  انتخـاب  عـدم  و  مجـزا  تـدارکات  چنـد  بـه  تـدارکات  یـک  تقسـیم  عـدم   )الـف( 
کلـی آن  یـا  بـه منظـور خـارج سـاختن جزئـی  تـدارکات  بـرای تخمیـن ارزش یـک  ارزش گـذاری خـاص 

تدارکات از دامنه شـمول موافقت نامه حاضر؛ و
کثر تخمینی برای تدارکات در کل مدت آن، اعم از اینکه به یک یا چند  )ب( در نظر گرفتن ارزش کل حدا

تأمین کننده سـپرده شـده باشـد، با لحاظ هر گونه پرداخت، از جمله:
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)1( اضافـه بهـا، کارمزد، حق العمل و بهره؛ و
که در تدارکات، شـروط اختیاری پیش بینی شـده باشـد، کل ارزش چنین موارد اختیاری. )2( در صورتی 
7- هر گاه یک نیاز تدارکاتی خاص به اعطای بیش از یک قرارداد، یا به اعطای قراردادهایی در بخش های 
کثر تخمینی بر  کل حدا مجزا )که از این پس »قراردادهای متواتر« خوانده می شوند(، منجر شود، ارزش 

یر محاسـبه خواهد شد: اسـاس موارد ز
کـه در 12 مـاه گذشـته یـا سـال مالـی  )الـف( ارزش قراردادهـای متواتـر مربـوط بـه یـک کاال یـا خدمـت واحـد 
گذشـتة دسـتگاه تدارک کننـده اعطـا شـده اند، در صـورت امـکان بـا تعدیـل الزم بـا توجـه بـه تغییـرات 

کاال یا خدمت در دسـت تدارک در 12 ماه آینده؛ یا  پیش بینی شـده در مقدار یا ارزش 
)ب( ارزش تخمینـی قراردادهـای متواتـر مربـوط بـه یـک کاال یـا خدمـت واحد که قرار اسـت در طول 12 ماه 

پس از اعطای قرارداد اولیه یا سـال مالی دسـتگاه تدارک کننده اعطا شـود.
که قیمت کل  کاالها یا خدمات، یا تدارکاتی  8- در مورد تدارکات از طریق اجاره یا اجاره به شرط تملیک 

یر مبنای ارزش گذاری خواهد بود: آن مشـخص نشـده باشـد، موارد ز
)الـف( در مـورد یک قرارداد با مدت ثابت:

کثـر تخمینی برای مدت مذکور؛ یا )1( در صورتـی کـه مـدت قـرارداد 12 ماه یا کمتر باشـد، کل ارزش حدا
گونه  کثر تخمینی، ازجمله شامل هر  کل ارزش حدا که مدت قرارداد بیش از 12 ماه باشد،  )2( در صورتی 

ارزش باقیمانـده تخمینی؛
)ب( در مـورد یـک قـرارداد بـا مدت نامعین، قسـط ماهیانه تخمینی ضرب در 48؛ و 

که قرارداد یک قرارداد با مدت ثابت خواهد بود یا خیر، شق )ب( اعمال  که معلوم نباشد  )ج( در صورتی 
خواهد شد. 

ماده 3
استثنائات امنیتی و عمومی

1- هیـچ چیـز در موافقـت نامـه حاضـر بـه گونـه ای تفسـیر نخواهـد شـد کـه هـر یـک از طرف هـا را از اتخاذ هر 
گونـه اقـدام یـا عـدم افشـای هـر گونـه اطالعـات کـه آن را بـرای حفاظـت از منافـع امنیتی اساسـی خود در 
ری بـرای امنیـت ملـی یا  مـورد تـدارک تسـلیحات، مهمـات یـا ادوات جنگـی، یـا در مـورد تـدارکات ضـرو

اهـداف دفاع ملی، الزم بداند، بازدارد.
که به ابزاری برای اعمال تبعیض خودسـرانه یا  2- مشـروط به اینکه چنین اقداماتی به نحوی اعمال نشـود 
غیرموجـه بیـن طرف هـای دارای شـرایط یکسـان یا به محدودیت پنهانی برای تجـارت بین الملل تبدیل 
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که هر یک از طرف ها را از اتخاذ  گونه ای تفسـیر نخواهد شـد  شـود، هیچ چیز در موافقت نامه حاضر به 
یر بازدارد: یـا اجرای اقدامات ز

ری برای حفاظـت از اخالق، نظم یا ایمنی عمومی؛ )الـف( اقدامـات ضرو
گیاه؛ ری برای حفاظت از حیات یا بهداشـت انسـان، حیوان یا  )ب( اقدامات ضرو

ری بـرای حفاظت از مالکیت فکری؛ یا )ج( اقدامـات ضـرو
)د( اقدامـات مرتبـط بـا کاالها یا خدمات اشـخاص توان خـواه، نهادهای خیریه یا کار زندانیان.

ماده 4
کلی اصول 

عدم تبعیض
دسـتگاه های  ازجملـه  طـرف،  هـر  پوشـش،  تحـت  تـدارکات  بـه  مربـوط  اقـدام  گونـه  هـر  خصـوص  در   -1
و  دیگـر  طـرف  هـر  خدمـات  و  کاالهـا  بـا  را  رفتـاری  شـرط  و  قیـد  بـدون  و  فـورًا  آن،  کننـده   تـدارک 
تأمیـن کننـدگان هـر طـرف دیگـر عرضـه کننـده کاالهـا یا خدمات هر طـرف اتخاذ خواهد کـرد از رفتار آن 

یر نامطلوب تر نباشـد: کننده آن، در قبال موارد ز طرف، ازجمله دسـتگاه های تدارک 
)الـف( کاالهـا، خدمات و تأمین کنندگان داخلی؛ و

)ب( کاالهـا، خدمـات و تأمیـن کنندگان هر طرف دیگر.
2- در خصـوص هـر گونـه اقـدام مربـوط بـه تدارکات تحت پوشـش، هر طرف، ازجمله دسـتگاه های تدارک 

یر اجتناب خواهد کرد: کننـده آن، از اقدامـات ز
کننده تأسیس شده در داخل در مقایسه با رفتار متخذه  )الف( اتخاذ رفتارهای نامطلوب تر با یک تأمین 

کننده دیگر تأسـیس شـده در داخل بر مبنای درجه وابسـتگی یا مالکیت خارجی؛ یا  با یک تأمین 
)ب( اعمال تبعیض علیه یک تأمین کننده تأسیس شده در داخل بر این مبنا که کاالها یا خدمات عرضه 

کاالها یا خدمات یک   طرف دیگر است. کننده برای یک تدارکات خاص،  شده توسط آن تأمین 
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استفاده از وسایل الکترونیکی
3- در صورت انجام تدارکات تحت پوشـش با اسـتفاده از وسـایل الکترونیکی، یک دسـتگاه تدارک کننده 

کرد: یر را رعایت خواهد  موارد ز
ری اطالعـات و نـرم افـزاری، ازجملـه در  )الـف( تضمیـن اینکـه تـدارکات بـا اسـتفاده از سیسـتم های فنـاو
زمینـه تأییـد اصالـت و رمزگـذاری اطالعـات، انجـام گیرد که عمومًا قابل دسـترس و قابل تعامل با سـایر 

ری اطالعات و نرم افزارهای عمومًا قابل دسـترس باشـد؛ و سیسـتم های فناو
کـه انسـجام و یکپارچگـی درخواسـت های مشـارکت و پیشـنهادهای  )ب( برخـورداری از سـازوکارهایی 

یافت و جلوگیری از دسترسـی ناموجه، را تضمین کند. مناقصـه، ازجملـه تعییـن زمـان در

اجرای تدارکات
4- یـک دسـتگاه تدارک کننـده به گونـه ای شـفاف و بی طرفانـه بـه اجـرای تـدارکات تحـت پوشـش خواهـد 

پرداخـت، به نحوی که:
گزینشـی و مناقصه  )الف( با موافقت نامه حاضر سـازگار باشـد و از روش هایی مانند مناقصه باز، مناقصه 

محدود استفاده شود؛
)ب( از تعارض منافع اجتناب شـود؛ و

یه های فسـادآمیز جلوگیری شـود. )ج( از رو

قواعد مبدأ
5- در چارچـوب تـدارکات تحـت پوشـش، یـک طـرف بـه اعمـال قواعد مبدئـی در مورد کاالهـا یا خدمات 
که با قواعد مبدأ آن طرف در مورد واردات یا  وارداتی یا تأمین شده از یک  طرف دیگر نخواهد پرداخت 
تـدارکات همـان کاال یـا خدمـات از همـان  طرف در همان زمان در جریان عادی تجارت تفاوت داشـته 

باشد.

شروط جبرانی
کننده آن، به مطالبه،  6- در خصوص تدارکات تحت پوشش، یک  طرف، ازجمله دستگاه های تدارک 

مالحظـه، تحمیـل، یا اعمال هیچ گونه شـرط جبرانی نخواهد پرداخت.
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که به تدارکات اختصاص ندارد اقداماتی 
ینـه دیگـر  گونـه هز گمرکـی و هـر  یـر اعمـال نخواهـد شـد: عـوارض  بـاره مـوارد ز 7- مفـاد بندهـای 1 و 2 در

وضع شـده بـر، یـا مرتبـط بـا، واردات؛ روش وضـع یـا وصـول این گونه عـوارض و هزینه ها؛ سـایر مقررات یا 

تشـریفات وارداتی و اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات غیر از اقدامات ناظر بر تدارکات تحت پوشـش.

ماده 5
کشورهای درحال توسعه

یـان اجـرا و مدیریـت موافقت نامـه، طرف هـا توجـه  کـرات الحـاق بـه موافقت نامـه حاضـر، و در جر 1- در مذا
کمترین  کشـورهای با  کشـورهای درحال توسـعه و  یژه ای به نیازها و شـرایط توسـعه ای، مالی و تجاری  و
درجه توسعه یافتگی )که از این پس در مجموع »کشورهای درحال توسعه« خوانده می شوند، مگر اینکه 
مشـخصًا بـه نحـو دیگـری خوانـده شـوند( مبـذول خواهنـد داشـت، بـا اذعـان بـه اینکـه نیازهـای مذکـور 
ممکـن اسـت از کشـوری بـه کشـور دیگـر بسـیار متفـاوت باشـد. مطابق با مفـاد ماده حاضـر و در صورت 

کرد: یژه و متفاوت اتخاذ خواهند  یر رفتاری و کشـورهای ز درخواسـت، طرف ها در مورد 
)الف( کشـورهای با کمترین درجه توسـعه یافتگی؛ و

یژه و متفاوت، نیازهای توسعه ای  که این رفتار و کشور درحال توسعه دیگر، در صورتی و تا حدی  )ب( هر 
رده سـازد. آن را برآو

2- به محض الحاق یک کشور درحال توسعه به موافقت نامه حاضر، و مشروط به هر گونه شرایط توافق شده 
کشـور درحال توسـعه بـرای حفـظ تـوازن فرصت هـا بـه نحـو مقتضـی در چارچـوب  بیـن هـر طـرف و آن 
موافقت نامـه حاضـر، هـر طـرف مطلوب تریـن پوشـش اعطایی خود به هر طرف دیگـر موافقت نامه حاضر 
کشور درحال توسعه  کاالها، خدمات و تأمین کنندگان آن  طبق ضمایم خود در ذیل پیوست 1 را فورًا به 

کرد. اعطا خواهد 
کشـور درحال توسـعه بـر اسـاس نیازهـای توسـعه ای خـود و بـا توافـق طرف هـا می توانـد بـه اتخـاذ یـا  3- یـک 
ره انتقالـی و مطابـق بـا برنامـه مذکـور در ضمایـم  یـر در دو حفـظ یـک یـا چنـد مـورد از اقدامـات انتقالـی ز

کشـور در ذیل پیوسـت 1 و به نحوی بدون تبعیض بین طرف های دیگر بپردازد: مربوطه آن 
)الـف( یـک برنامه ترجیح قیمتی، مشـروط به اینکه این برنامه:

)1( متضمـن یـک ترجیـح فقـط بـرای بخشـی از مناقصـه باشـد کـه شـامل کاالهـا یـا خدماتـی بشـود کـه مبدأ 
کشـور  کـه  کشـورهای درحال توسـعه دیگـری باشـد  کشـور درحال توسـعه اعمال کننـده ترجیـح یـا  آن هـا 
درحال توسعه اعمال کننده ترجیح، در قبال آن ها متعهد به رعایت رفتار ملی بر اساس یک موافقت نامه 
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کشـور درحال توسـعه دیگر یکی از طرف های موافقت نامه حاضر  گاه  ترجیحی اسـت، به شـرط آنکه هر 
باشـد، رفتار مذکور تابع هر گونه شـرایط مقرر توسـط کمیته باشـد؛ و

گهی مناقصه پیش بینی شده  )2( شفاف باشد و ترجیح مربوطه و اعمال آن در مورد تدارکات به روشنی در آ
شرح داده شود؛ 

گهـی  گونـه الـزام یـا مالحظـه در مـورد اعمـال جبـران به روشـنی در آ )ب( یـک جبـران، مشـروط بـه اینکـه هـر 
مناقصه پیش بینی شـده بیان شود؛

)ج( افزایش مرحله ای دسـتگاه ها یا بخش های خاص؛ و
تر از نصاب دایمی آن. )د( یـک نصـاب باال

کـرات الحـاق بـه موافقت نامـه حاضـر، طرف ها می توانند بـا تأخیر در اجرای هر تعهد خاص مقرر  4- در مذا
در این موافقت نامه، جز مفاد شق )ب( بند 1 ماده 4، توسط کشور درحال توسعه ملحق شونده در طول 

یر خواهد بود: مهلـت اجـرا موافقت کنند. مهلت اجرا به شـرح ز
)الف( برای یک کشور با کمترین درجه توسعه یافتگی، پنج سال پس از الحاق آن به موافقت نامه حاضر؛ 

و
کثـر تـا سـه  کشـور درحال توسـعه دیگـر، فقـط مـدت الزم بـرای اجـرای تعهـد خـاص و حدا )ب( بـرای یـک 

سال.
5- هـر کشـور در حال توسـعه کـه مطابـق بـا بنـد 4 بـه توافق در مـورد مهلت اجرای یک تعهد دسـت یابد، در 
ضمیمه 7 خود در ذیل پیوسـت 1 مهلت توافق شـده برای اجرا، تعهد خاص مشـمول مهلت اجرا و هر 

تعهـد موقـت را کـه آن کشـور بـا رعایت آن در مهلـت اجرا موافقت کند، ذکر خواهد کرد.
6- پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه حاضر برای یک کشور درحال توسعه، کمیته، بنا به درخواست آن 

یر مبادرت کند: کشـور درحال توسـعه، می تواند به اقدامات ز
ره انتقالی اقدام اتخاذ یا حفظ شده مطابق با بند 3 یا هر مهلت اجرای توافق شده مطابق  )الف( تمدید دو

بـا بند 4؛ یا
یژه پیش بینی نشـده در فرایند  یـب اتخـاذ یـک اقـدام انتقالـی جدید بر اسـاس بند 3، در شـرایط و )ب( تصو

الحاق.
کـه بـه توافـق در مـورد یـک اقـدام انتقالـی مطابـق بـا بندهـای 3 یـا 6، یـک  7- کشـورهای درحال توسـعه ای 
ره انتقالی یا مهلت اجرا،  مهلـت اجـرا مطابـق بـا بنـد 4 یـا هـر تمدیدی مطابق با بند 6 دسـت یابـد، در دو
ره یـا  اقدامـات احتمالـی الزم را بـرای تضمیـن مطابقـت خـود بـا موافقت نامـه حاضـر در پایـان چنیـن دو

کرد. کمیته را از هر اقدام مطلع خواهد  کشـور درحال توسـعه مذکور فورًا  کرد.  مهلتی اتخاذ خواهد 
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کشـور درحال توسـعه در زمینـه همـکاری فنـی و ظرفیت سـازی در  گونـه تقاضـای یـک  8- طرف هـا بـه هـر 
کشـور بـه موافقت نامـه حاضـر، یـا اجـرای ایـن موافقت امـه، توجـه مقتضـی مبـذول  راسـتای الحـاق آن 

کرد. خواهند 
9- کمیتـه می توانـد مقرراتـی را بـرای اجـرای مـاده حاضـر وضع کند. ایـن مقررات می تواند شـامل مقرراتی در 

بـاره تصمیمات مربوط به تقاضاهای مذکور در بند 6 باشـد. مـورد رأی گیـری در
کارایی ماده حاضر خواهد پرداخت. کمیته هر پنج سـال یک بار به بررسـی عملکرد و   -10

ماده 6
اطالع رسانی در مورد نظام مناقصات

یر را انجام خواهد داد: 1- هـر طـرف اقدامات ز
)الف( انتشار فوری هر نوع قانون، مقرره، تصمیم قضایی، حکم اداری عمومی، شرط قراردادی استاندارد 
یـه مربوط به  گهی هـا یـا اسـناد مناقصـه با ذکر مأخـذ قانونی، و رو مطابـق بـا قوانیـن یـا مقـررات منـدرج در آ
که رسـمًا تعیین شـده  کاغذی  گونه تغییر آن ها، در رسـانه الکترونیکی یا  تدارکات تحت پوشـش، و هر 

و کثیراالنتشـار و به راحتی قابل دسـترس برای عموم باشـد؛ و
)ب( ارائه توضیح درباره موارد مذکور به هر یک از طرف ها، در صورت درخواسـت.

کرد: یر را تهیه خواهد  2- هر طرف فهرسـت های ز
)الـف( در پیوسـت 2، رسـانه های الکترونیکـی یـا کاغـذی کـه طـرف مربوطـه در آن هـا بـه انتشـار اطالعات 

مذکـور در بند 1 می پردازد؛
گهی هـای  کـه طـرف مربوطـه در آن هـا بـه انتشـار آ )ب( در پیوسـت 3، رسـانه های الکترونیکـی یـا کاغـذی 

مذکـور در مـاده 7، بنـد 7 مـاده 9 و بنـد 2 ماده 16 می پردازد؛ و
یر می پردازد: که طرف مربوطه در آن ها به انتشـار موارد ز )ج( در پیوسـت 4، آدرس تارنما یا تارنماهایی 

)1( آمـار تـدارکات خـود طبق بند 5 ماده 16؛ یا
گهی هـای خـود در مـورد اعطـای قراردادها طبق بند 6 ماده 16. )2( آ

3- هـر طـرف فـورًا کمیتـه را از هـر گونـه تغییـر در اطالعـات مربـوط بـه خـود در مـورد فهرسـت های مذکـور در 
پیوسـت های 2، 3 یا 4 مطلع خواهد سـاخت.
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ماده 7
گهی ها آ

گهی تدارکات پیش بینی شده آ
گهـی  1- بـرای هـر تـدارکات تحـت پوشـش، جـز در شـرایط مذکـور در مـاده 13، دسـتگاه تدارک کننـده یـک آ
کاغـذی یـا الکترونیکـی مناسـب طبـق فهرسـت پیوسـت  در مـورد تـدارکات پیش بینـی شـده در رسـانه 
گهـی  گهـی، رسـانه مزبـور کثیراالنتشـار و آ کـرد. حداقـل تـا انقضـای مهلـت مذکـور در آ 3 منتشـر خواهـد 

یر را خواهند داشـت: گهی ها شـرایط ز گونه آ مربوطه به راحتی در دسـترس عموم خواهد بود. این 
)الف( در مورد دستگاه های تدارک کننده تحت پوشش ضمیمه 1، به شیوه الکترونیکی و به طور رایگان 
کمتریـن مـدت مذکـور در پیوسـت 3، قابـل دسـترس  از طریـق یـک نقطـه دسترسـی واحـد، حداقـل تـا 

خواهند بود؛ و
)ب( در مورد دستگاه های تدارک کننده تحت پوشش ضمیمه 2 یا 3، در صورت دسترسی الکترونیکی، 
کـه بـه طـور رایـگان قابـل دسـترس باشـد، ارائـه  حداقـل از طریـق پیوندهایـی در یـک دروازه الکترونیکـی 

خواهند شد.
کـه طرف هـا، ازجملـه دسـتگاه های تدارک کننـده تحـت پوشـش ضمیمـه 2 یـا 3 آن هـا،  توصیـه می شـود 
گهی هـای خـود را بـه شـیوه الکترونیکـی و بـه طـور رایـگان از طریـق یـک نقطـه دسترسـی واحـد منتشـر  آ

کنند.
تـدارکات  گهـی  آ هـر  باشـد،  شـده  مقـرر  حاضـر  موافقت نامـه  در  دیگـری  نحـو  بـه  کـه  صورتـی  در  جـز   -2 

یر خواهد بود: پیش بینی شـده شـامل موارد ز
یافت کلیه  )الف( نام و نشـانی دسـتگاه تدارک کننده و سـایر اطالعات الزم برای تماس با آن دسـتگاه و در

ینـه و نحوه پرداخت هزینه آن ها، در صورت لزوم؛ اسـناد مربـوط بـه تدارکات، و هز
)ب( توضیـح تـدارکات، شـامل ماهیـت و مقـدار کاالهـا یـا خدمـات مـورد نیاز یـا، در صـورت نامعلوم بودن 

مقـدار، مقدار تخمینی؛
تـدارکات  گهی هـای بعـدی  امـکان، زمان بنـدی تخمینـی آ )ج( در مـورد قراردادهـای متواتـر، در صـورت 

پیش بینی شده؛
گونه شـرط اختیاری؛ )د( توضیح هر 

یـل کاالها یا خدمات یا مدت قرارداد؛ )هــ( مهلـت تحو
کره یا حراج الکترونیکی خواهد شـد یا خیر؛ )و( روش مورد اسـتفاده برای تدارکات و اینکه شـامل مذا
)ز( در صورت مقتضی، نشـانی و هر گونه مهلت برای تسـلیم درخواسـت های مشـارکت در تدارکات؛
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)ح( نشـانی و مهلت تسـلیم پیشنهادهای مناقصه؛
)ط( زبان یا زبان هایی که پیشنهادهای مناقصه یا درخواست های مشارکت می تواند به آن زبان ها تسلیم 
شـود، درصورتـی کـه تسـلیم آن هـا بـه زبانـی غیـر از یـک زبـان رسـمی طـرف متبـوع دسـتگاه تدارک کننـده 

امکان پذیر باشد؛
گونه الزام  گونه شـرایط الزم برای مشـارکت تأمین کنندگان، ازجمله هر  )ی( فهرسـت و توضیح مختصر هر 
گواهی هـای خـاص مرتبـط توسـط تأمین کننـدگان، مگـر اینکـه چنیـن الزاماتـی در اسـناد  ارائـه اسـناد یـا 
گهی تدارکات پیش بینی شـده در دسـترس کلیـه تأمین کنندگان عالقه مند قرار  کـه همزمان با آ مناقصـه 

می گیرند، درج شوند؛
)ک( درصورتـی کـه یـک دسـتگاه تدارک کننـده مطابـق بـا مـاده 9 قصـد داشـته باشـد کـه تعـداد محدودی از 
کنـد، معیارهـای مـورد اسـتفاده  تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت را بـرای دعـوت بـه مناقصـه انتخـاب 
بـرای انتخـاب آن هـا و در صـورت مقتضـی هـر گونـه محدودیـت در مـورد تعـداد تأمین کننـدگان مجـاز به 

ارائه پیشـنهاد مناقصه؛ و
)ل( اشـاره به اینکه تدارکات تحت پوشـش موافقت نامه حاضر قرار دارد.

گهی خالصه آ
گهـی تـدارکات  3- دسـتگاه تدارک کننـده بـرای هـر مـورد از تـدارکات پیش بینی شـده، همزمـان بـا انتشـار آ
گهـی خالصـه بـه یکـی از زبان هـای سـازمان جهانـی تجـارت خواهـد  پیش بینی شـده، بـه انتشـار یـک آ
یـر خواهد  گهـی خالصـه حداقل حـاوی اطالعات ز پرداخـت کـه به راحتـی قابـل دسـترس خواهـد بـود. آ

بود:
)الف( موضوع تدارکات؛

تسـلیم  بـرای  مهلـت  گونـه  هـر  مقتضـی  صـورت  در  یـا  مناقصـه  پیشـنهادهای  تسـلیم  مهلـت   )ب( 
درخواسـت های مشـارکت در تدارکات یا درج در یک فهرسـت چندباره؛ و 
کرد. که از طریق آن بتوان اسـناد مرتبط با تدارکات را درخواسـت  )ج( نشـانی 

گهی تدارکات برنامه ریزی شده آ
گهـی در مـورد  کـه دسـتگاه های تدارک کننـده در اسـرع وقـت در هـر سـال مالـی یـک آ 4- توصیـه مـی  شـود 
یزی شده« خوانده می شود( در رسانه  گهی تدارکات برنامه ر برنامه های تدارکاتی آتی خود )که از این پس »آ
یزی شده  گهی تدارکات برنامه ر مناسب کاغذی یا الکترونیکی ذکرشده در پیوست 3 منتشر کنند. در آ
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گهی تدارکات پیش بینی شده ذکر شود. یزی شده برای انتشار آ باید موضوع تدارکات و زمان برنامه ر
یزی شده  گهی تدارکات برنامه ر 5- یک دستگاه تدارک کننده تحت پوشش ضمیمه 2 یا 3 می تواند از یک آ
تـدارکات  گهـی  آ در  اینکـه  بـه  مشـروط  کنـد،  اسـتفاده  پیش بینی شـده  تـدارکات  گهـی  آ یـک  جـای  بـه 
یزی شـده کلیه اطالعات مذکور در بند 2 و قابل دسـترس برای دسـتگاه مربوطه درج و بیان شـود  برنامه ر

که تأمین کنندگان عالقه مند باید عالقه خود به تدارکات را به دستگاه مذکور اعالم دارند.

ماده 8
شرایط مشارکت

1- یک دستگاه تدارک کننده شرایط شرکت در تدارکات را به مواردی محدود خواهد کرد که برای تضمین 
صالحیـت حقوقـی و مالـی و توانایـی تجـاری و فنـی یـک تأمین کننده بـرای انجام تـدارکات مربوطه الزم 

باشد.
2- در تعیین شـرایط مشـارکت، یک دستگاه تدارک کننده:

)الـف( ایـن شـرط را مقـرر نخواهـد کـرد کـه یک تأمین کننده برای شـرکت در تدارکات باید قبـاًل یک یا چند 
کرده باشـد؛ و  یافت  قرارداد را از یک دسـتگاه تدارک  کننده متعلق به یک طرف خاص در

ری بـرای احـراز شـرایط تـدارکات، می توانـد اعـالم تجـارب مرتبـط قبلـی را درخواسـت  )ب( در مـوارد ضـرو
کند.

یابی احراز شـرایط مشـارکت توسـط یک تأمین کننده، دسـتگاه تدارک کننده: 3- در ارز
)الـف( صالحیـت مالـی و توانایـی تجـاری و فنـی یـک تأمین کننـده را بـر اسـاس فعالیت هـای تجـاری آن 
یابـی خواهـد  تأمین کننـده در داخـل و همچنیـن خـارج از قلمـرو طـرف متبـوع دسـتگاه تدارک کننـده ارز

کرد؛ و
گهی هـا یـا  کـه دسـتگاه تدارک کننـده قبـاًل در آ یابـی خـود را بـر اسـاس شـرایطی انجـام خواهـد داد  )ب( ارز

کرده است. اسـناد مناقصه مشخص 
4- در صـورت وجـود شـواهد تأییدکننـده، یـک  طـرف، ازجملـه دسـتگاه های تـدارک کننـده آن، به دالیلی 

یر می توانـد یک تأمین کننده را حذف کند: ماننـد مـوارد ز
رشکستگی؛ )الف( و

)ب( اظهارات خالف واقع؛
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)ج( ایـرادات عمـده یـا مـداوم در انجـام هر گونه الزام یا تعهـد ماهوی در یک یا چند قرارداد قبلی؛
)د( احکام نهایی در مورد جرایم جدی یا سـایر تخلفات جدی؛

)هـ( بدرفتاری یا َاعمال یا قصورات حرفه ای دارای تأثیر سـوء بر اسـتحکام تجاری تأمین کننده؛ یا 
)و( عـدم پرداخت مالیات ها.

ماده 9
تشخیص صالحیت تأمین کنندگان

نظام های ثبت و آیین تشخیص صالحیت
1- یک طرف، ازجمله دستگاه های تدارک کننده آن، می تواند یک نظام ثبت تأمین کنندگان داشته باشد 

و تأمین کننـدگان ذی نفـع را ملـزم بـه ثبت و ارائه اطالعات خاصی کند.
2- هـر طـرف تضمین خواهد کرد که:

)الـف( دسـتگاه های تدارک کننـده آن بکوشـند تـا اختالفـات آیین هـای خود برای تشـخیص صالحیت را 
به حداقل برسـانند؛ و

تـا  بکوشـند  ایـن دسـتگاه ها  آن،  تدارک کننـده  در دسـتگاه های  ثبـت  نظام هـای  وجـود  در صـورت  )ب( 
اختالفـات موجـود بین نظام های ثبت خود را به حداقل برسـانند.

3- یـک طـرف، ازجملـه دسـتگاه های تدارک کننـده آن، بـه اسـتفاده از نظـام ثبـت یا آیینی برای تشـخیص 
ری برای مشارکت تأمین کنندگان  صالحیت نخواهد پرداخت که هدف یا تأثیر آن ایجاد موانع غیرضرو

یک طرف دیگر در تدارکات آن طرف باشـد.

گزینشی مناقصه 
یر  گزینشی را داشته باشد، آن دستگاه موارد ز گاه یک دستگاه تدارک کننده قصد برگزاری مناقصه  4- هر 

را رعایـت خواهد کرد:
)الـف( درج حداقـل اطالعـات مصـرح در شـقوق )الـف(، )ب(، )و(، )ز(، )ی(، )ک( و )ل( بنـد 2 مـاده 

گهی تدارکات پیش بینی شـده و دعوت از تأمین کنندگان برای تسـلیم درخواسـت مشـارکت؛ و  7 در آ
)ب( تـا شـروع مهلـت ارائـه پیشـنهادهای مناقصـه، ارائـه حداقـل اطالعـات مصـرح در شـقوق )ج(، )د(، 
)هــ(، )ح( و )ط( بنـد 2 مـاده 7 بـه تأمین کننـدگان واجـد صالحیتـی کـه آنهـا را مطابق با شـق )ب( بند 

3 ماده 11 مطلع خواهد سـاخت.
5- دسـتگاه تدارک کننـده بـه کلیـه تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت اجـازه خواهـد داد تـا در یـک تدارکات 
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گهی تدارکات پیش بینی شده به هر گونه محدودیت  خاص مشارکت کنند، مگر اینکه آن دستگاه در آ
بـرای تعـداد تأمین کننـدگان مجـاز بـرای ارائـه پیشـنهاد مناقصه و معیارهـای گزینش تعـداد محدودی از 

تأمین کنندگان اشـاره کند.
گهی مذکور در بند 4 در دسـترس عموم قرار نگیرد، دسـتگاه  یخ انتشـار آ 6- چنانچه اسـناد مناقصه از تار
تدارک کننـده تضمیـن خواهـد کـرد کـه آن اسـناد به طور همزمان در دسـترس کلیـه تأمین کنندگان واجد 

گیرد. صالحیت انتخاب شـده به نحو مذکور در بند 5 قرار 

فهرست های چندباره
7- یـک دسـتگاه تدارک کننـده می توانـد فهرسـت چندبـاره ای از تأمین کننـدگان داشـته باشـد، مشـروط بـه 
گهی دعوت از تأمین کنندگان عالقه مند به درخواسـت درج در آن فهرسـت، در رسـانه مناسـب  اینکه آ

ذکرشـده در پیوست 3:
)الف( سـالیانه منتشر شود؛ و

)ب( در صورت انتشـار به شـیوه الکترونیکی، دایمًا در دسـترس باشد.
یر خواهد بود: گهی مذکور در بند 7 شـامل مطالب ز 8- آ

کـه فهرسـت می توانـد در مـورد آن هـا  گروه هـای کاالهـا یـا خدماتـی،  )الـف( توصیـف کاالهـا یـا خدماتـی، یـا 
استفاده شود؛

)ب( شرایط مشارکت الزم برای تأمین کنندگان به منظور درج آن ها در فهرست و روش های مورد استفاده 
یابی انطباق یک تأمین کننده با شـرایط مذکور؛ کننده برای ارز دسـتگاه تدارک 

یافـت کلیـه  )ج( نـام و نشـانی دسـتگاه تدارک کننـده و سـایر اطالعـات الزم بـرای تمـاس بـا آن دسـتگاه و در
اسـناد مربوط به فهرست؛

)د( مدت اعتبار فهرست و روش تجدید یا انقضای آن، یا در صورت مشخص نبودن مدت اعتبار، اشاره 
به  روش اعالم انقضای اسـتفاده از فهرسـت؛ و

)هـ( اشـاره به اینکه فهرسـت می تواند برای تدارکات تحت پوشـش موافقت نامه حاضر به کار رود.
9- بـه رغـم مفـاد بنـد 7، درصورتـی کـه یـک فهرسـت چندبـاره برای سـه سـال یـا کمتر اعتبار داشـته باشـد، 
گهـی مذکـور در بنـد 7 را فقط یک بار در ابتدای مدت اعتبار فهرسـت  دسـتگاه تدارک کننـده می توانـد آ

گهی مذکور: منتشـر کند، مشـروط به اینکه آ
گهی های بیشـتر اشـاره کند؛ و  )الف( به مدت اعتبار و عدم انتشـار آ

)ب( به شـیوه الکترونیکی منتشـر شـود و در مدت اعتبار آن دایمًا در دسـترس باشـد.
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10- دسـتگاه تدارک کننـده بـه تأمین کننـده در هـر زمـان اجـازه درخواسـت درج در یـک فهرسـت چندبـاره را 
خواهـد داد و کلیـه تأمین کننـدگان واجـد صالحیـت را در مدت نسـبتًا کوتاهی در فهرسـت درج خواهد 

کرد.
کـه در یـک فهرسـت چندبـاره درج نشـده اسـت، درخواسـت مشـارکت در  11- چنانچـه تأمین کننـده ای 
کلیـه اسـناد مـورد نیـاز را در مهلـت مقـرر در بنـد 2 مـاده 11  تـدارکات مشـمول یـک فهرسـت چندبـاره و 
تسـلیم کند، دسـتگاه تدارک کننده به درخواسـت مذکور رسیدگی خواهد کرد. دستگاه تدارک کننده با 
اسـتناد بـه نبـود وقـت کافـی بـرای رسـیدگی به درخواسـت تأمین کننده مذکـور به حـذف آن تأمین کننده 
از تـدارکات مربوطـه نخواهـد پرداخـت، مگـر اینکـه دسـتگاه تدارک کننـده در مـوارد اسـتثنایی بـه دلیـل 
پیچیدگـی تـدارکات مربوطـه قـادر نباشـد رسـیدگی بـه درخواسـت مذکـور را در مـدت مقـرر بـرای تسـلیم 

پیشـنهادهای مناقصه به پایان برسـاند.

دستگاه های مشمول ضمیمه 2 و ضمیمه 3
گهـی دعـوت تأمین کننـدگان  12- یـک دسـتگاه تدارک کننـده تحـت پوشـش ضمیمـه 2 یـا 3 می توانـد از آ
گهـی تـدارکات پیش بینی شـده اسـتفاده کند،  بـه درخواسـت درج در یـک فهرسـت چندبـاره بـه عنـوان آ

مشروط به اینکه:
گهـی مذکـور مطابـق بـا بنـد 7 منتشـر شـود و شـامل اطالعـات درخواسـتی در بنـد 8، اطالعـات  )الـف( آ
گهی تدارکات  گهی مذکور به منزله آ درخواستی در بند 2 ماده 7 در حد قابل دسترس و اشاره به اینکه آ
گهی های دیگری در  پیش بینی شـده اسـت یا اینکه فقط تأمین کنندگان مندرج در فهرسـت چندباره، آ

یافت خواهند کرد، باشـد؛ و مورد تدارکات تحت پوشـش فهرسـت چندباره در
)ب( دسـتگاه مربوطـه بـه تأمین کنندگانـی کـه عالقـه خـود بـه یـک تـدارکات خـاص را به آن دسـتگاه اعالم 
یابـی عالقه خود به تـدارکات، ازجمله کلیه اطالعـات باقیمانده  کرده انـد فـورًا اطالعـات کافـی بـرای ارز

که این اطالعات قابل دسـترس باشـد، ارائه دهد. مذکور در بند 2 ماده 7، را تا حدی 
13- یـک دسـتگاه تدارک کننـده تحـت پوشـش ضمیمـه 2 یـا 3 می تواند بـه تأمین کننده ای که درخواسـت 
درج در یـک فهرسـت چندبـاره را مطابـق بـا بنـد 10 ارائه داده اسـت، اجـازه تسـلیم پیشـنهاد مناقصـه را در 
یابـی انطبـاق آن  کافـی بـرای ارز یـک تـدارکات خـاص بدهـد، مشـروط بـه اینکـه دسـتگاه مذکـور وقـت 

تأمین کننده با شـرایط مشـارکت داشته باشد.
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اطالعات مربوط به تصمیمات دستگاه تدارک کننده
یـا  تـدارکات  یـک  در  مشـارکت  درخواسـت  کـه  تأمین کننـده ای  هـر  بـه  کننـده  تـدارک  دسـتگاه  یـک   -14
درخواسـت درج در یک فهرسـت چندباره را ارائه داده باشـد فورًا تصمیم خود درباره آن درخواسـت ها را 

اطالع خواهد داد.
15- هـر گاه یـک دسـتگاه تدارک کننـده، درخواسـت یـک تأمین کننـده بـرای مشـارکت در یـک تـدارکات یـا 
کننده را  کند، شناسایی صالحیت یک تأمین  درخواست آن برای درج در یک فهرست چندباره را رد 
متوقف سازد، یا یک تأمین کننده را از یک فهرست چندباره حذف نماید، آن دستگاه فورًا تأمین کننده 
کتبی دالیل تصمیم  مذکور را مطلع خواهد ساخت و، در صورت تقاضای آن تأمین کننده، فورًا به طور 

خـود را بـه آن تأمین کننده اعالم خواهد کرد.

ماده 10
مشخصات فنی و اسناد مناقصه

مشخصات فنی
یـه  یـز هـر گونـه رو 1- یـک دسـتگاه تدارک کننـده بـه تهیـه، اتخـاذ یـا ِاعمـال هـر گونـه مشـخصات فنـی یـا تجو

ری برای تجـارت بین الملل نخواهد پرداخت. یابـی انطبـاق بـا هـدف یا تأثیر ایجاد موانع غیرضرو ارز
یز مشخصات فنی برای کاالها یا خدمات تدارکاتی، یک دستگاه تدارک کننده به نحو مقتضی  2- در تجو

کرد: یر را رعایت خواهد  مـوارد ز
کارکردی، نه طراحی یا خصوصیات شـکلی؛ و )الف( تعیین مشـخصات فنی بر پایه عملکرد و الزامات 

)ب( تعیین مشـخصات فنی بر پایه اسـتانداردهای بین المللی موجود و درغیر این صورت بر پایه مقررات 
فنی ملی، اسـتانداردهای شناخته شـده ملی یا مقررات سـاخت.

کار رود، یـک دسـتگاه تدارک کننـده  گاه خصوصیـات طراحـی یـا شـکلی در مشـخصات فنـی بـه  3- هـر 
بـا درج کلماتـی مثـل »یـا معـادل« در اسـناد مناقصـه بایـد بـه نحـو مقتضـی اشـاره کنـد کـه پیشـنهادهای 
رده می سـازند، مـورد بررسـی  کاالهـا یـا خدمـات معادلـی را کـه به وضـوح الزامـات تـدارکات مربوطـه را بـرآو

قرار خواهد داد.
یـز مشـخصات فنـی نخواهـد پرداخـت کـه متضمـن الزام یا اشـاره به  4- یـک دسـتگاه تدارک کننـده بـه تجو
یـک عالمـت تجـاری یـا نـام تجـاری، حـق اختـراع، حـق نسـخه برداری )کپی رایـت(، طـرح، نـوع، مبـدأ، 
کافی دقیق یا قابل فهم دیگری  تولیدکننده یا تأمین کننده خاص باشد، مگر اینکه هیچ شیوه به اندازه 
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گونـه مـوارد دسـتگاه  بـرای توصیـف الزامـات تـدارکات وجـود نداشـته باشـد و مشـروط بـه اینکـه در ایـن 
مذکـور بـه درج کلماتـی مثل »یا معادل« در اسـناد مناقصه بپردازد.

کـه ممکـن اسـت در یـک تـدارکات خـاص ذی نفـع باشـد، بـه  5- یـک دسـتگاه تدارک کننـده از شـخصی 
نحـوی کـه مانـع رقابـت شـود، توصیـه ای را کـه ممکـن اسـت در تهیـه یـا اتخاذ هـر گونه مشـخصات فنی 

برای آن تدارکات خاص اسـتفاده شـود، درخواسـت یا قبول نخواهد کرد.
6- بـرای اطمینـان بیشـتر، یـک طـرف، ازجملـه دسـتگاه های تدارک کننـده آن، می تواننـد مطابـق بـا مـاده 
حاضـر بـه تهیـه، اتخـاذ یـا ِاعمـال مشـخصات فنـی بـرای ارتقـای حفاظـت از منابـع طبیعـی یـا محیـط 

یست بپردازد. ز

اسناد مناقصه
7- اسـناد مناقصـه ای کـه یـک دسـتگاه تدارک کننـده در دسـترس تأمین کننـدگان قـرار خواهـد داد، حاوی 
کلیـه اطالعـات الزم بـرای تهیـه و تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه مقتضی توسـط تأمین کننـدگان خواهد 
گهی تـدارکات  یـر خواهـد بـود، مگـر اینکه این مـوارد قبـاًل در آ بـود. ایـن اسـناد حـاوی شـرح کامـل مـوارد ز

پیش بینی شـده آمده باشد:
کاالهـا یـا خدمـات مـورد تـدارک یـا، در صـورت معلـوم نبـودن  )الـف( تـدارکات، ازجملـه ماهیـت و مقـدار 
مقـدار، مقـدار تخمینـی و هـر گونـه الزامـات مورد درخواسـت، ازجمله هر گونه مشـخصات فنی، گواهی 

یابی انطباق، طرح ها، نقشـه ها یا مواد آموزشـی؛ ارز
که تأمین کنندگان  گونه شـرایط مشـارکت تأمین کنندگان، ازجمله فهرسـت اطالعات و اسـنادی  )ب( هر 

در خصوص شـرایط مشـارکت باید ارائه دهند؛
کار خواهـد بـرد، و، جـز در  کـه دسـتگاه تدارک کننـده در اعطـای قراردادهـا بـه  یابـی  کلیـه معیارهـای ارز )ج( 

که قیمت تنها معیار باشـد، اهمیت نسـبی معیارهای مذکور؛ صورتی 
گونـه الزامـات  کنـد، هـر  کـه دسـتگاه تدارک کننـده، تـدارکات را بـه شـیوه الکترونیکـی برگـزار  )د( درصورتـی 

مربـوط بـه تأییـد اصالـت و رمزگـذاری یا الزامات دیگر مربوط به ارائه اطالعات به شـیوه الکترونیکی؛
)هـ( درصورتی که دستگاه تدارک کننده، یک حراج الکترونیکی برگزار کند، مقررات ناظر بر برگزاری حراج، 

یابی مربوط می شـود؛ که به معیارهای ارز ازجمله تعیین عناصری از پیشـنهاد مناقصه 
یـخ، زمـان، و محل گشـایش و، در صورت  )و( در صـورت علنـی بـودن گشـایش پیشـنهادهای مناقصـه، تار

مقتضی، اشـخاص مجاز برای حضور؛
تسـلیم  مـورد شـیوه های  در  گونـه محدودیـت  هـر  و  پرداخـت  ازجملـه شـرایط  دیگـر،  گونـه شـرایط  هـر  )ز( 

پیشـنهادهای مناقصه، مانند شـیوه تسـلیم کاغذی یا الکترونیکی؛ و
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یل کاال یا عرضه خدمات. یـخ برای تحو )ح( هـر گونـه تار
یـل کاال یـا عرضه خدمات مـورد تدارک، یک دسـتگاه تدارک کننده  یـخ بـرای تحو 8- در تعییـن هـر گونـه تار
عواملـی ماننـد پیچیدگـی تـدارکات، حـدود پیمـان کاری فرعـی پیش بینی شـده و زمـان واقـع بینانـه الزم 
بـرای تولیـد، خـروج از انبـار و حمـل کاالهـا از محـل عرضـه یـا بـرای عرضـه خدمـات را مدنظر قـرار خواهد 

داد.
گهـی تـدارکات پیش بینی شـده یـا اسـناد مناقصـه ممکـن اسـت ازجمله  یابـی مذکـور در آ 9- معیارهـای ارز
یسـت محیطی و شـرایط  ینـه، کیفیـت، مزیت فنی، خصوصیات ز شـامل قیمـت و سـایر مؤلفه هـای هز

یل بشود. تحو
یر را انجام خواهد داد: 10- یک دسـتگاه تدارک کننده فورًا اقدامات ز

کافی  )الف( در دسترس قرار دادن اسناد مناقصه به منظور تضمین اینکه تأمین کنندگان عالقه مند وقت 
برای تسـلیم پیشـنهادهای مناقصه مقتضی داشـته باشند؛

)ب( ارائه اسـناد مناقصه به هر تأمین کننده عالقه مند، در صورت درخواسـت؛ و 
بـرای  شـرکت کننده  یـا  عالقه منـد  تأمین کننـده  هـر  معقـول  درخواسـت  گونـه  هـر  بـه  یی  پاسـخگو )ج( 
یافـت اطالعـات مرتبـط، مشـروط بـه اینکـه چنیـن اطالعاتـی مزیتـی بـرای آن تأمین کننـده نسـبت بـه  در

تأمین کننـدگان دیگر ایجاد نکند.

اصالحات
گاه یـک دسـتگاه تدارک کننـده، قبـل از اعطـای یـک قـرارداد، بـه تغییـر معیارهـا یـا الزامـات مذکـور  11- هـر 
گهـی تـدارکات پیش بینی شـده یـا اسـناد مناقصـه ارائـه شـده بـه تأمین کننـدگان شـرکت کننده، یـا به  در آ
گهـی یـا اسـناد مناقصـه، بپـردازد، آن دسـتگاه همـه ایـن گونه تغییـرات یا  اصـالح یـا انتشـار مجـدد یـک آ

یر ارسـال خواهد کرد: گهی یا اسـناد مناقصه اصالح یا تجدیدنشـر شـده را به طور مکتوب به شـرح ز آ
ایـن  کـه  درصورتـی  بازنشـر،  یـا  اصـالح  تغییـر،  زمـان  در  شـرکت کننده  تأمین کننـدگان  کلیـه  بـرای  )الـف( 
که  تأمین کنندگان برای دسـتگاه مذکور شناخته شـده باشـند، و در همه موارد دیگر، به همان شـیوه ای 

گرفت؛ و اطالعات اولیه در دسـترس قرار 
کـه چنیـن تأمین کنندگانـی بتواننـد بـه نحـو مقتضـی بـه اصـالح و تسـلیم  )ب( در زمـان مناسـب بـه نحـوی 

مجدد پیشـنهادهای مناقصه خود بپردازد.
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ماده 11
مهلت ها

کلیات
یـر، زمـان کافـی بـرای  1- یـک دسـتگاه تدارک کننـده، مطابـق بـا نیازهـای معقـول خـود، و بـا توجـه بـه مـوارد ز
تهیه و تسـلیم درخواسـت های مشـارکت و پیشـنهادهای مناقصه مقتضی را در اختیار تأمین کنندگان 

قرار خواهد داد:
)الـف( ماهیت و پیچیدگی تدارکات؛

)ب( حدود پیمان کاری فرعی پیش بینی شـده؛ و
)ج( در صـورت عـدم اسـتفاده از شـیوه های الکترونیکـی، زمـان الزم بـرای ارسـال پیشـنهادهای مناقصه به 

شـیوه غیرالکترونیکی از خارج و داخل.
ایـن گونـه مهلت هـا، ازجملـه هـر گونـه تمدیـد آن هـا، بـرای همـه تأمین کننـدگان عالقه منـد یـا شـرکت کننده 

یکسان خواهد بود.

مواعد
کـه موعـد  کـرد  گزینشـی اسـتفاده می کنـد، تضمیـن خواهـد  کـه از مناقصـه  2- دسـتگاه تدارک کننـده ای 
گهـی تـدارکات  یـخ انتشـار آ ز از تار کمتـر از 25 رو  

ً
نهایـی بـرای تسـلیم درخواسـت های مشـارکت اصـوال

پیش بینی شده نخواهد بود. چنانچه یک وضعیت اضطراری مورد تأیید دستگاه تدارک کننده موجب 
کاهش یابد. ز  کثر به 10 رو غیرعملی شـدن مهلت مذکور شـود، آن مهلت می تواند حدا

که موعد  کرد  3- جز در موارد مذکور در بندهای 4، 5، 7 و 8، یک دستگاه تدارک کننده تضمین خواهد 
یر نخواهد بود: یخ اقدامات ز ز از تار کمتر از 40 رو نهایی برای تسـلیم پیشـنهادهای مناقصه 

گهی تدارکات پیش بینی شـده؛ یا )الف( در مورد مناقصه باز، انتشـار آ
گزینشـی، اعالم دسـتگاه تدارک کننده به تأمین کنندگان مبنی بر اینکه برای تسـلیم  )ب( در مورد مناقصه 
پیشـنهادهای مناقصـه دعـوت خواهنـد شـد، صـرف نظـر از اینکـه آن دسـتگاه از یـک فهرسـت چندباره 

اسـتفاده بکند یا نکند.
4- یـک دسـتگاه تدارک کننـده می توانـد مهلـت تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه بـه نحـو مقـرر در بنـد 3 را در 

ز کاهش دهد: کثر به 10 رو یـر حدا مـوارد ز
یزی شـده به نحو مقرر در بند 4 ماده 7 را حداقل  گهی تدارکات برنامه ر )الف( دسـتگاه تدارک کننده یک آ
گهـی  کـرده باشـد، و آن آ گهـی تـدارکات پیش بینی شـده منتشـر  کثـر 12 مـاه قبـل از انتشـار آ ز و حدا 40 رو

یر بشود: یزی شـده شـامل موارد ز تدارکات برنامه ر
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)1( شرح تدارکات؛
)2( مهلت های تخمینی تسـلیم پیشـنهادهای مناقصه یا درخواسـت های مشارکت؛

)3( اشاره به اینکه تأمین کنندگان عالقه مند باید عالقه خود به تدارکات را به دستگاه تدارک کننده اعالم 
کند؛

یافت اسـناد مربوط به تدارکات؛ و )4( نشـانی در
کـه  تـا حـدی   7 مـاده   2 بنـد  در  مقـرر  نحـو  بـه  پیش بینی شـده  تـدارکات  گهـی  آ بـرای  الزم  اطالعـات   )5(

قابل دسترس باشد.
گهی اولیه تدارکات پیش بینی شده اشاره  )ب( در خصوص قراردادهای متواتر، دستگاه تدارک کننده در آ
گهی هـای بعـدی مهلت هـای تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه بـر اسـاس بنـد حاضـر  کـه در آ کـرده باشـد 

اعالم خواهد شـد؛ یا
)ج( یـک وضعیـت اضطـراری مـورد تأییـد دسـتگاه تدارک کننـده، مهلـت تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه بر 

اسـاس بند 3 را غیرعملی سازد.
5- یک دستگاه تدارک کننده می تواند مهلت تسلیم پیشنهادهای مناقصه به نحو مقّرر در بند 3 را در هر 

ز کاهش دهد: یر تا 5 رو یـک از مـوارد ز
گهی تدارکات پیش بینی شـده به شـیوه الکترونیکی منتشـر شود؛ )الف( آ

الکترونیکـی  شـیوه  بـه  مناقصـه  اسـناد  کلیـه  پیش بینی شـده،  تـدارکات  گهـی  آ انتشـار  یـخ  تار از  )ب( 
قابل دسترس باشد؛ و

)ج( دسـتگاه تدارک کننده، پیشـنهادهای مناقصه را به شـیوه الکترونیکی بپذیرد.
که مهلت تسـلیم پیشـنهادهای  6- اسـتفاده از بند 5، همراه با بند 4، در هیچ مورد موجب نخواهد شـد 
کاهش  گهی تدارکات پیش بینی شـده  یخ انتشـار آ ز از تار کمتر از 10 رو مناقصه به نحو مقرر در بند 3 به 

یابد.
7- به رغم هر گونه مفاد دیگر ماده حاضر، دستگاه تدارک کننده ای که به خرید کاالها یا خدمات تجاری، 
یـا هـر گونـه ترکیـب آنهـا، می پـردازد، مـی توانـد مهلـت تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه بـه نحو مقـّرر در بند 
گهـی تـدارکات  کاهـش دهـد، مشـروط بـه اینکـه آن دسـتگاه بـه طـرز همزمـان آ ز  کثـر بـه 13 رو 3 را حدا
دسـتگاه  چنانچـه  به عـالوه،  کنـد.  منتشـر  الکترونیکـی  شـیوه  بـه  را  مناقصـه  اسـناد  و  پیش بینی شـده 
کاالهـا یـا خدمـات تجـاری را بـه شـیوه الکترونیکـی  تدارک کننـده، تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه بـرای 

کاهش دهد. ز  کثر به 10 رو بپذیرد، آن دسـتگاه می تواند مهلت مقّرر بر اسـاس بند 3 را حدا
8- هـر گاه یـک دسـتگاه تدارک کننـده مشـمول ضمیمـه 2 یـا 3 کلیـه یـا شـمار محـدودی از تأمین کنندگان 
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واجـد صالحیـت را انتخـاب کنـد، مهلـت تسـلیم پیشـنهادهای مناقصـه می توانـد با توافـق متقابل بین 
ز  آن دسـتگاه و تأمین کننـدگان منتخـب تعییـن شـود. در مـورد نبـود توافـق، مهلـت مذکـور کمتـر از 10 رو

نخواهد بود.

ماده 12
کرات مذا

کره مبادرت  یر به مذا 1- یـک  طـرف مـی توانـد بـه دسـتگاه های تـدارک کنندۀ خود اجازه دهد که در مـوارد ز
رزند: و

گهـی تـدارکات پیـش بینی شـده بـه نحو مقّرر در بنـد 2 ماده 7 به  )الـف( هـر گاه دسـتگاه تـدارک کننـده در آ
کند، یا کره اشـاره  قصد خود برای انجام مذا

یابی  یابـی نشـان دهـد کـه هیـچ یـک از پیشـنهادهای مناقصـه از نظـر معیارهـای خـاص ارز )ب( هـر گاه ارز
گهـی تـدارکات پیـش بینـی شـده یـا اسـناد مناقصـه به طـور واضح مطلـوب ترین پیشـنهاد به  مذکـور در آ

شمار نمی آید.
2- یک دسـتگاه تدارک کننده:

اسـاس  بـر  کـرات  تأمین کننـدگان شـرکت کنندۀ در مذا گونـه حـذف  هـر  کـه  کـرد  )الـف( تضمیـن خواهـد 
گیرد؛ و گهی تدارکات پیش بینی شـده یا اسـناد مناقصه صورت  یابی مذکور در آ معیارهای ارز

کـرات، مهلـت مشـترکی بـه تأمین کننـدگان شـرکت کننده باقیمانـده خواهـد داد تـا  )ب( پـس از پایـان مذا
گونه پیشـنهاد مناقصه جدید یا اصالح شـده خود را تسـلیم کنند. آن ها هر 

ماده 13
مناقصه محدود

1- بـا ایـن شـرط کـه از ایـن مفاد بـرای جلوگیری از رقابت بین تأمین کنندگان یا بـه نحوی تبعیض آمیز علیه 
گونه ای متضمن حمایت از تأمین کنندگان داخلی اسـتفاده نشـود،  تأمین کنندگان هر طرف دیگر یا به 
یـر می توانـد از مناقصـه محـدود اسـتفاده کنـد و از  یـک دسـتگاه تدارک کننـده تنهـا در هـر یـک از شـرایط ز

ِاعمـال مـواد 7 تـا 9، 10 )بندهـای 7 تـا 11(، 11، 12، 14 و 15 خودداری نماید:
)الف( هرگاه:

)1( هیچ پیشـنهاد مناقصه ای ارائه نشـود یا هیچ تأمین کننده ای درخواسـت مشـارکت ندهد؛
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)2( هیچ پیشـنهاد مناقصه ای مطابق با الزامات اساسـی اسـناد مناقصه ارائه نشـود؛
)3( هیچ تأمین کننده ای شـرایط الزم برای مشـارکت را احراز نکند؛ یا

)4( پیشـنهادهای مناقصه ارائه شـده با تبانی همراه باشـد،
مشـروط به اینکه الزامات اسـناد مناقصه تغییر عمده ای نیابد؛

یر هیچ  )ب( هـر گاه کاالهـا یـا خدمـات فقـط توسـط یـک تأمین کننـده خاص قابل تأمین باشـد و بـه دالیل ز
کاال یا خدمت بدیل یا جایگزین معقولی وجود نداشـته باشـد:

)1( تدارکات به یک اثر هنری مربوط شـود؛
)2( حمایت از حق اختراع، حق نسـخه برداری یا حقوق اعضای دیگر؛ یا

)3( نبـود رقابت به دالیل فنی؛
کـه در تـدارکات اولیـه لحـاظ  کاالهـا یـا خدماتـی  یل هـای اضافـی توسـط تأمین کننـدۀ اولیـۀ  )ج( بـرای تحو

کاالها یا خدمات اضافی: نشـده باشـد، به شـرط آنکه تغییر تأمین کننده برای چنین 
یض یـا قابل تعامل بـودن با تجهیزات، نـرم افزارها،  رت قابـل تعو )1( بـه  دالیـل اقتصـادی یـا فنـی ماننـد ضـرو

خدمات یا تأسیسـات موجود تأمین شـده از طریق تدارکات اولیه میّسـر نباشـد؛ و
کننده شـود؛ یادی برای دسـتگاه تدارک  ز مشـکالت عمده یا هزینه های مضاعف ز )2( موجب برو

رت ایجاب کند، درصورتی که بر اثر اضطرار شدید ناشی از وقایع غیرقابل پیش  )د( دقیقًا تا حدی که ضرو
بینـی توسـط دسـتگاه تـدارک کننـده، تأمیـن بـه موقـع کاالها یـا خدمات از طریـق مناقصه باز یـا مناقصه 

گزینشـی میسر نباشد؛
کاال خریداری شـود؛ که در یک بورس  کاالهایی  )هـ( برای 

که به تقاضای آن  کند  کاال یا خدمت بدیع را تهیه  گاه یک دستگاه تدارک کننده، یک نمونه یا یک  )و( هر 
دسـتگاه در فرایند، و در چارچوب، اجرای یک قرارداد خاص پژوهشـی، آزمایشـی، مطالعاتی یا توسـعه 
اولیـه بـه دسـت آیـد. توسـعه اولیـه یـک کاال یـا خدمـت بدیـع می توانـد شـامل تولیـد یـا عرضـه محـدود بـه 
منظور اسـتفاده از نتایج آزمایشـات میدانی و نشـان دادن مناسـب بودن آن کاال یا خدمت برای تولید یا 
عرضـه عمـده بـا اسـتانداردهای کیفـی قابل قبول بشـود، ولی شـامل تولید یا عرضه عمـده برای تضمین 

ماندگاری تجاری یا برگشـت هزینه های تحقیق وتوسـعه نمی شـود؛
کـه تحـت شـرایط بسـیار مسـاعد زودگـذر ناشـی از فروش هـای غیرمعمـول در مواقعـی  )ز( بـرای خریدهایـی 

رشکسـتگی انجام می گیرد، نه برای خریدهـای معمول از تأمین کنندگان عادی؛ یا ماننـد تصفیـه یـا و
گاه قراردادی به برنده مسـابقه طراحی اعطا شـود، مشـروط به اینکه: )ح( هر 
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گهی تـدارکات پیش  یـژه در خصوص انتشـار یـک آ )1( مسـابقه مطابـق بـا اصـول موافقـت نامـه حاضـر، بـه و
بینی شـده، برگزار شود؛ و

کنندگان توسط یک هیأت منصفه مستقل و با قصد اعطای یک قرارداد طراحی به یک برنده  )2( شرکت 
ری قرار گیرند. مـورد داو

2- یـک دسـتگاه تـدارک کننـده، گزارشـی مکتـوب در مـورد هـر قرارداد اعطایی بر اسـاس بنـد 1 تهیه خواهد 
کاالها یا خدمات تدارک شـده و اشـاره  کننده، ارزش و نوع  گزارش حاوی نام دسـتگاه تدارک  کرد. این 

کند، خواهد بود. که اسـتفاده از مناقصه محدود را توجیه  به آن دسـته از شـرایط مذکور در بند 1 

ماده 14
حراج های الکترونیکی

هـر گاه یـک دسـتگاه تدارک کننـده قصـد انجـام یـک تـدارکات تحـت پوشـش را از طریق حـراج الکترونیکی 
از  یـک  هـر  اختیـار  در  را  یـر  ز اطالعـات  الکترونیکـی،  حـراج  شـروع  از  قبـل  دسـتگاه  آن  باشـد،  داشـته 

شـرکت کنندگان قرار خواهد داد:
یابـی مذکـور در اسـناد  کـه بـر اسـاس معیارهـای ارز یاضـی،  یابـی خـودکار، ازجملـه فرمـول ر )الـف( روش ارز
کار خواهد رفت؛ مناقصه مبتنی است و برای رتبه بندی یا رتبه بندی مجّدد خودکار در حین حراج به 
کـه قـرارداد قـرار  یابـی اولیـه عناصـر پیشـنهاد مناقصـه هـر شـرکت کننده، درصورتـی  گونـه ارز )ب( نتایـج هـر 

باشـد بر اسـاس مطلوب ترین پیشـنهاد مناقصه اعطا شود؛ و 
)ج( هـر گونـه اطالعـات مرتبط دیگر درباره نحوه برگزاری حراج.

ماده 15
رسیدگی به پیشنهادهای مناقصه و اعطای قراردادها

رسیدگی به پیشنهادهای مناقصه
یافـت، بـاز و بررسـی  1- یـک دسـتگاه تدارک کننـده، کلیـه پیشـنهادهای مناقصـه را بـر اسـاس تشـریفاتی در
کـه منصفانـه و بی طرفانه بـودن فراینـد تـدارکات و محرمانـه بـودن پیشـنهادهای مناقصـه را  کـرد  خواهـد 

کند. تضمین 
2- یـک دسـتگاه تدارک کننـده، هیـچ تأمین کننـده ای را کـه پیشـنهاد مناقصـه آن پـس از زمـان تعیین شـده 
کـرد، مشـروط بـه اینکـه تأخیـر  یافـت شـود، مجـازات نخواهـد  یافـت پیشـنهادهای مناقصـه در بـرای در

یشـه گیرد. مذکور صرفًا از سـوء تدبیر دسـتگاه تدارک کننده ر
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3- هـرگاه دسـتگاه تدارک کننـده بـه یـک تأمین کننـده فرصتـی بـرای تصحیح اشـتباهات سـهوی فرم آن  را 
گشـایش پیشـنهادهای مناقصه و زمان اعطای قرارداد بدهد، آن دسـتگاه همان فرصت را در  بین زمان 

کلیه تأمین کنندگان شـرکت کننده قرار خواهد داد. اختیـار 

اعطای قراردادها
که مکتوب  گرفت   4- یک پیشـنهاد مناقصه در صورتی جهت اعطای قرارداد مورد رسـیدگی قرار خواهد 
گهی ها و اسناد مناقصه انطباق داشته باشد و  گشایش، با الزامات اساسی مذکور در آ باشد و در زمان 

توسـط تأمین کننده ای ارائه شـود که حایز شـرایط مشارکت باشد.
5- جـز در صورتـی  کـه یـک دسـتگاه تدارک کننـده اعطـای یـک قـرارداد را مغایـر بـا منافـع عمومـی بداند، آن 
کـه دسـتگاه مذکـور آن  را واجـد توانایـی ایفـای  کـرد  دسـتگاه قـرارداد را بـه تأمین کننـده ای اعطـا خواهـد 
گهی هـا و اسـناد  یابـی مذکـور در آ شـرایط قـرارداد تشـخیص داده اسـت و صرفـًا بـر اسـاس معیارهـای ارز

یر بوده اسـت: مناقصه، حایز امتیازات ز
)الف( مطلوب ترین پیشـنهاد مناقصه؛ یا

کـه فقط معیار قیمت مطرح باشـد، پایین ترین قیمت. )ب( درصورتـی 
بـه طـور  آن  کـه قیمـت  کنـد  یافـت  را در پیشـنهاد مناقصـه  یـک  تدارک کننـده  یـک دسـتگاه  6- چنانچـه 
غیرعـادی پایین تـر از قیمت هـای سـایر پیشـنهادهای مناقصـه ارائـه شـده باشـد، آن دسـتگاه می توانـد 
بـا تأمیـن کننـده مربوطـه در مـورد احـراز شـایط مشـارکت توسـط آن تأمین کننـده و توانایی آن بـرای ایفای 

شـرایط قرارداد تحقیق کند.
7- یـک دسـتگاه تدارک کننـده بـه اسـتفاده از شـروط اختیـاری، لغـو یـک تـدارکات یـا تغییـر قراردادهـای 

کأن لم یکن سـازد. که تعهدات مذکور در موافقت نامه حاضر را  اعطاشـده به نحوی نخواهد پرداخت 

ماده 16
شفافیت اطالعات تدارکات

اطالعات ارائه شده به تأمین کنندگان
1- یک دستگاه تدارک کننده تصمیمات خود را در مورد اعطای قرارداد فورًا به تأمین کنندگان شرکت کننده 
کار را بـه صـورت مکتـوب انجـام  اطـالع خواهـد داد و در صـورت درخواسـت یـک تأمین کننـده، ایـن 
خواهد داد. با رعایت بندهای 2 و 3 ماده 17، یک دسـتگاه تدارک کننده، در صورت درخواسـت یک 
تأمین کننـده ناموفـق، بـه آن تأمین کننـده در مـورد دالیـل عـدم انتخـاب پیشـنهاد مناقصـه آن و مزایـای 

نسـبی پیشـنهاد مناقصه تأمین کنندۀ برنده توضیح خواهد داد.
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انتشار اطالعات مربوط به اعطای قراردادها
دسـتگاه  یـک  حاضـر،  موافقت نامـه  پوشـش  تحـت  قـرارداد  هـر  اعطـای  از  پـس  ز  رو  72 تـا  کثـر  حدا  -2
گهـی در رسـانه کاغـذی یـا الکترونیکـی مناسـب طبـق پیوسـت 3 خواهـد  تدارک کننـده بـه انتشـار یـک آ
کنـد، اطالعـات  گهـی را فقـط در یـک رسـانه الکترونیکـی منتشـر  پرداخـت. چنانچـه دسـتگاه مذکـور آ
گهی مذکـور حداقل شـامل اطالعات  مذکـور بـرای مـدت معقولـی بـه سـادگی در دسـترس خواهـد بود. آ

یر خواهد بود: ز
)الـف( توصیـف کاالها یا خدمات مورد تدارک؛

)ب( نام و نشـانی دسـتگاه تدارک کننده؛
)ج( نام و نشـانی تأمین کنندۀ برنده؛

گرفتـه شـده در اعطـای  تریـن و پایین تریـن پیشـنهادهای در نظـر  )د( ارزش پیشـنهاد مناقصـۀ برنـده یـا باال
قرارداد؛

یخ اعطای قرارداد؛ و )هــ( تار
)و( نوع روش تدارکات مورد استفاده، و در صورت استفاده از مناقصه محدود مطابق با ماده 13، توضیح 

شـرایط توجیه کننده اسـتفاده از مناقصه محدود.
گزارشات و قابلیت رهگیری الکترونیکی نگهداری اسناد، 

یخ اعطای یک قرارداد، به نگهداری موارد  3- هر دستگاه تدارک کننده، برای مدت حداقل سه سال از تار
یر خواهد پرداخت: ز

گزارشـات مربـوط بـه آییـن مناقصـه و اعطـای قراردادهـا در مـورد تـدارکات تحـت پوشـش،  )الـف( اسـناد و 
ازجمله گزارشـات خواسته شـده در ماده 13؛ و

)ب( داده هایـی کـه رهگیـری متقضـی برگـزاری تدارکات تحت پوشـش را به شـیوه ای الکترونیکی تضمین 
کند.

گزارش دهی آمار گردآوری و 
کـه تحـت پوشـش موافقت نامـه حاضـر قـرار دارنـد،  4- هـر طـرف، آمارهـای مربـوط بـه قراردادهـای خـود را 
ری خواهـد کـرد و بـه کمیتـه گـزارش خواهـد داد. هر گزارش یک سـال را پوشـش خواهـد داد و تا دو  گـردآو

یر خواهد بود: گزارش دهی ارائه خواهد شـد و شـامل موارد ز ره  سـال از پایان دو
)الف( برای دسـتگاه های تدارک کننده مندرج در ضمیمه 1:

کل همه قراردادهای تحت پوشش موافقت نامه حاضر، برای همه دستگاه های مذکور؛ )1( تعداد و ارزش 
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کل همـه قراردادهـای تحـت پوشـش موافقت نامـه حاضـر و اعطاشـده توسـط هـر یـک  )2( تعـداد و ارزش 
طبقه بنـدی  نظـام  یـک  بـا  مطابـق  خدمـات  و  کاالهـا  گروه هـای  تفکیـک  بـه  مذکـور،  دسـتگاه های  از 

متحدالشـکل شناخته شـده بین المللی؛ و 
)3( تعداد و ارزش کل همه قراردادهای تحت پوشش موافقت نامه حاضر که توسط هر یک از دستگاه های 

مذکور از طریق مناقصه محدود اعطا شـده باشـد؛
)ب( برای دستگاه های تدارک کننده مندرج در ضمیمه های 2 و 3، تعداد و ارزش کل قراردادهای تحت 

پوشـش موافقت نامه حاضر و اعطاشـده توسـط همه دسـتگاه های مذکور، به تفکیک ضمیمه ها؛ و
رد یـا تخمیـن  )ج( در صـورت عملـی نبـودن ارائـه داده هـای خواسته شـده در شـقوق )الـف( و )ب(، بـرآو

ردها. داده های مذکور با توضیح روش مورد اسـتفاده برای دسـتیابی به برآو
5- چنانچـه یـک طـرف آمارهـای خـود را در یـک تارنمـای رسـمی مطابـق بـا الزامـات بنـد 4 منتشـر کند، آن  
طـرف بـه جـای ارائـه داده هـای مذکـور در بند 4 می تواند نشـانی تارنمای مربوطه را، همـراه با توضیحات 

کمیته اطالع دهد. الزم برای دسترسـی به چنین آمارهایی و اسـتفاده از آن ها، به 
گهی های مربوط به قراردادهای اعطاشده، مطابق با بند 2، را  6- چنانچه یک طرف انتشار الکترونیکی آ
گهی هـا از طریـق یک پایـگاه اطالعاتی واحد به نحـوی که تحلیل  الزامـی سـاخته باشـد و چنانچـه ایـن آ
قراردادهـای تحـت پوشـش را مّیسـر سـازد، بـرای عمـوم قابـل دسـترس باشـد، آن  طـرف بـه جـای ارائـه 
داده هـای مذکـور در بنـد 4 می توانـد نشـانی تارنمـای مربوطـه را، همراه با توضیحات الزم برای دسترسـی 

کمیته اطالع دهد. به چنین داده هایی و اسـتفاده از آن ها، به 

ماده 17
افشای اطالعات

ارائه اطالعات به طرف ها
1- بنـا بـه درخواسـت هـر طـرف دیگـر، هـر طـرف هـر گونـه اطالعات الزم بـرای بررسـی برگزاری یـک تدارکات 
یژگی هـا و  بـه طـور منصفانـه، بی طرفانـه و مطابـق بـا موافقت نامـه حاضـر، ازجملـه اطالعـات مربـوط بـه و
مزایـای نسـبی پیشـنهاد مناقصـۀ برنـده، را فـورًا در اختیـار طـرف درخواسـت کننده قـرار خواهـد داد. در 
یافت کننده اطالعات،  که انتشار اطالعات به رقابت در مناقصات آینده لطمه بزند، طرف در مواردی 
کسـب توافـق آن، اطالعـات مذکـور را بـه هیـچ  جـز پـس از مشـورت بـا طـرف ارائه دهنـده اطالعـات و 

تأمین کننـده ای ارائه نخواهد داد.
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عدم افشای اطالعات
گونـه مفـاد دیگـر موافقت نامـه حاضـر، یـک  طـرف، ازجملـه دسـتگاه های تدارک کننـده آن،  2- بـه رغـم هـر 
اطالعاتـی را کـه ممکـن اسـت بـه رقابـت منصفانه بیـن تأمین کننـدگان لطمه بزند، به هیـچ تأمین کننده 

خاصـی ارائه نخواهد داد.
3- هیـچ چیـز در موافقت نامـه حاضـر بـه نحـوی تفسـیر نخواهـد شـد که یک  طـرف، ازجمله دسـتگاه های 
تـدارک  کننـده، مقامـات رسـمی و مراجـع رسـیدگی کننده آن، را بـه افشـای اطالعـات محرمانـه ای ملـزم 

سـازد که افشای آن اطالعات:
)الـف( جلوی اجرای قانون را بگیرد؛

)ب( ممکـن اسـت بـه رقابت منصفانه بیـن تأمین کنندگان لطمه بزند؛
)ج( به منافع تجاری مشـروع اشـخاص خاص، ازجمله حمایت از مالکیت فکری، لطمه بزند؛ یا

)د( به  نحو دیگری با منافع عمومی مغایر باشـد.

ماده 18
آیین رسیدگی داخلی

1- هـر طـرف، آییـن رسـیدگی اداری یـا قضایـی سـریع، مؤثـر، شـفاف و غیرتبعیض آمیـزی را فراهـم خواهـد 
یـر، در چارچوب یک تدارکات تحت پوشـش  سـاخت تـا یـک تأمین کننـده بتوانـد در اعتـراض به موارد ز

که آن تأمین کننده در آن ذی نفع اسـت، یا ذی نفع بوده اسـت، به آن آیین متوسـل شـود:
)الـف( نقض موافقت نامه حاضر؛ یا

)ب( در صـورت عـدم برخـورداری یـک تأمین کننـده از حـق اعتـراض مسـتقیم در مـورد نقـض موافقت نامـه 
حاضـر در چارچـوب قوانیـن داخلـی یـک  طـرف، قصـور در انطبـاق بـا اقدامـات آن طـرف بـرای اجـرای 

موافقت نامه حاضر.
کلیه اعتراض ها مکتوب و در دسـترس عموم خواهد بود. آیین رسـیدگی به 

2- درصورتی که یک تأمین کننده، در چارچوب تدارکات تحت پوششی که آن تأمین کننده در آن ذی نفع 
اسـت، یا ذی نفع بوده اسـت، شـکایتی مبنی بر نقض یا قصور به نحو مذکور در بند 1 ارائه دهد، طرف 
کننـده، آن دسـتگاه و تأمین کننـده را بـه حـل وفصـل شـکایت مذکـور از طریـق  متبـوع دسـتگاه تـدارک 
یق خواهـد کـرد. دسـتگاه مذکـور بـه چنیـن شـکایتی به طـور بی طرفانـه و به موقع رسـیدگی  مشـورت تشـو
خواهـد کـرد، بـه نحـوی کـه بـه مشـارکت تأمین کننـده مذکور در تـدارکات جاری یا آتی یا بـه حق آن برای 

تقاضـای اقدامـات اصالحـی طبق آیین رسـیدگی اداری یا قضایی لطمه ای نخورد.
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3- هـر تأمین کننـده از مـّدت کافـی بـرای تهیـه و تسـلیم شـکایت خـود برخـوردار خواهد بود و ایـن  مّدت در 
ز از زمـان معلـوم شـدن مبنـای شـکایت بـرای تأمین کننـده، یا زمانی  کـه قاعدتًا  هیـچ مـورد کمتـر از 10 رو

مبنای شـکایت باید برای تأمین کننده معلوم شـده باشـد، نخواهد بود.
4- هـر طـرف حداقـل یـک مرجـع اداری یـا قضایی بی طـرف و مسـتقل از دسـتگاه های تدارک کننده خود را 
یافـت و رسـیدگی بـه شـکایت تأمین کننـدگان در چارچـوب تـدارکات تحـت پوشـش تأسـیس یا  بـرای در

کرد. تعیین خواهد 
5- هـرگاه مرجعـی غیـر از مرجـع مذکور در بند 4 بدوًا به بررسـی یک شـکایت بپـردازد، طرف متبوع تضمین 
خواهـد کـرد کـه تأمین کننـده مربوطـه بتوانـد از تصمیـم بـدوی، نزد یـک مرجع اداری یـا قضایی بی طرف 
و مسـتقل از دسـتگاه تدارک کننده ای که تدارکات آن موضوع شـکایت اسـت، تجدیدنظرخواهی کند.

کـه دادگاه نیسـت، تصمیمـات خـود را  کـه مرجـع رسـیدگی کننده ای  کـرد  6- هـر طـرف تضمیـن خواهـد 
یر را رعایت خواهد کرد: یه های ز مشـمول رسـیدگی قضایی خواهد دانسـت یا رو

کلیـه اسـناد مرتبـط را در  )الـف( دسـتگاه تدارک کننـده بـه طـور مکتـوب بـه شـکایت پاسـخ خواهـد داد و 
اختیار مرجع رسـیدگی کننده قرار خواهد داد؛

یـان رسـیدگی )کـه از ایـن پـس »شـرکت کنندگان« خوانـده می شـوند( قبـل از  )ب( شـرکت کنندگان در جر
تصمیم گیری مرجع رسـیدگی کننده در مورد شـکایت مربوطه، از حق اظهارنظر برخوردار خواهند بود؛

)ج( شـرکت کنندگان از حق داشـتن نماینده و همراه برخوردار خواهند بود؛
)د( شـرکت کنندگان به کلیه مراحل رسـیدگی دسترسـی خواهند داشت؛

برخـوردار  شـهود  معرفـی  و  رسـیدگی  یـان  جر علنـی  برگـزاری  درخواسـت  حـق  از  شـرکت کنندگان  )هــ( 
خواهنـد بود؛

)و( مرجع رسیدگی کننده، تصمیمات یا توصیه های خود را به موقع و مکتوب و همراه با توضیحی درباره 
مبنـای هـر تصمیم یا توصیه اعالم خواهد کرد.

یر پیش بینی شـده باشـد: که در آن، موارد ز 7- هر طرف به اتخاذ یا حفظ آیینی خواهد پرداخت 
)الف( اقدامات موقت سـریع برای حفظ فرصت مشـارکت تأییدکننده در تدارکات. این اقدامات موقت 
که در زمان  می تواند به تعلیق فرایند تدارکات منجر شـود. در آیین مذکور ممکن اسـت پیش بینی شـود 
تصمیم گیـری در مـورد ِاعمـال چنیـن اقداماتـی می تـوان پیامدهـای نامطلوب عمده بـرای منافع مرتبط، 
ازجملـه منافـع عمومـی، را درنظـر گرفـت. دلیـل موجـه عـدم اتخـاذ چنیـن اقداماتـی بـه صـورت مکتـوب 

اعالم خواهد شـد؛ و
کنـد،  ز نقـض یـا قصـور بـه نحـو مذکـور در بنـد 1 را تأییـد  کـه مرجـع رسـیدگی کننده، بـرو )ب( درصورتـی 
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که می تواند به هزینه های آمادگی برای شـرکت  یان یا خسـارت واردشـده،  اقدامات اصالحی یا جبران ز
در مناقصه یا هزینه های مربوط به اعتراض و شـکایت، یا هر دو، محدود شـود.

ماده 19
تغییر و اصالح در پوشش

اعالم تغییر پیشنهادی
1- یـک  طـرف هـر گونـه پیشـنهاد اصـالح، انتقال یک دسـتگاه از یک ضمیمه بـه ضمیمه ای دیگر، خروج 
یـک دسـتگاه یـا سـایر تغییـرات ضمایـم مربـوط بـه خـود در ذیـل پیوسـت 1 )کـه هـر یـک از آنهـا از این پس 
»تغییـر« خوانـده می شـود( را بـه کمیتـه اطـالع خواهـد داد. طـرف پیشـنهادکنندة تغییـر )کـه از ایـن پـس 

یر را درج خواهد کرد: »طـرف تغییردهنـده« خوانـده می شـود( در اطالعیه مذکور، موارد ز
گونه پیشـنهاد خروج یک دسـتگاه از ضمایم مربوط به آن طرف در ذیل پیوسـت 1  )الف( در خصوص هر 
در ِاعمـال حقـوق آن طـرف بـر مبنـای حـذف مؤثـر کنترل یا نفـوذ دولت بر تدارکات تحت پوشـش مربوط 

به دسـتگاه مذکور، شـواهد مربوط به چنین حذفی؛ یا
گونه تغییر پیشـنهادی دیگر، اطالعات مربوط به پیامدهای احتمالی تغییر مربوطه  )ب( در خصوص هر 

برای پوشـش مورد توافق متقابل در چارچوب موافقت نامه حاضر.

مخالفت با تغییر پیشنهادی
2- هر طرفی که حقوق آن در چارچوب موافقت نامه حاضر ممکن است بر اثر یک تغییر پیشنهادی اطالع 
داده شـده بـر اسـاس بنـد 1 لطمـه ببینـد، می تواند هر گونـه مخالفت خود با تغییر پیشـنهادی را به کمیته 
یع اطالعیه طرف تغییردهنـده بین طرف ها اعالم  یـخ توز ز از تار اطـالع دهـد. چنیـن مخالفتـی تـا 45 رو

و دالیل مخالفت ذکر خواهد شـد.

مشورت
3- طـرف تغییردهنـده و هـر طرفـی کـه مخالفـت خـود را ابـراز دارد )کـه از ایـن پـس »طـرف مخالفت کننده« 
گونه تالشـی برای حل اختالف فیمابین از طریق مشـورت دسـت خواهند زد.  خوانده می شـود(، به هر 
یر به بررسـی تغییر  در  ایـن  گونـه مشـورت  هـا، طرف هـای تغییردهنـده و مخالفت کننـده با لحاظ موارد ز

پیشـنهادی خواهند پرداخت:
گونه معیار شاخص اتخاذشده  )الف( در صورت ارائه اطالعیه ای مطابق با شق )الف( بند 1، رعایت هر 
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طبـق شـق )ب( بنـد 8 کـه حـذف مؤثـر کنتـرل یـا نفـوذ دولـت بـر تـدارکات تحـت پوشـش مربـوط بـه یک 
دسـتگاه را نشان دهد؛ و

)ب( در صـورت ارائـه اطالعیـه ای مطابـق بـا شـق )ب( بنـد 1، رعایت هر گونه معیار اتخاذشـده طبق شـق 
)ج( بنـد 8 در مـورد سـطح تعدیـل جبرانـی در قبـال تغییـر پیشـنهادی، بـا هـدف حفـظ تـوازن حقـوق و 

تعهدات و سـطح مشـابهی از پوشـش مورد توافق متقابل در چارچوب موافقت نامه حاضر.

تجدیدنظر در تغییر
کننـد، و  4- هـرگاه طـرف تغییردهنـده و طـرف مخالفت کننـده، اختـالف خـود را از طریـق مشـورت حـل 
طـرف تغییردهنـده در تغییـر پیشـنهادی خـود بـر اسـاس نتیجـه مشـورت مذکـور تجدیدنظـر کنـد، طرف 
کمیته را مطلع خواهد ساخت، و چنین تغییر تجدیدنظرشده ای تنها پس  تغییردهنده مطابق با بند 1 

از اجـرای الزامـات ماده حاضر نافذ خواهد بود.

اجرای تغییرات
یر نافذ خواهد شـد: 5- یک تغییر پیشـنهادی فقط با شـرایط ز

یـع اطالعیـۀ تغییـر  یـخ توز ز از تار )الـف( هیـچ  طرفـی مخالفـت کتبـی خـود بـا تغییـر پیشـنهادی را تـا 45 رو
پیشـنهادی مذکور در بند 1 به کمیته تسـلیم نکند؛

)ب( کلیـه طرف هـای مخالفت کننـده انصـراف از مخالفـت خـود بـا تغییـر پیشـنهادی را بـه کمیتـه اطـالع 
بدهند؛ یا 

یـع اطالعیـۀ تغییـر پیشـنهادی مذکـور در بنـد 1 بگذرد و طـرف تغییردهنده، قصد  یـخ توز ز از تار )ج( 150 رو
خـود بـرای اجـرای تغییر مربوطه را به طـور کتبی به کمیته اطالع دهد.

حذف پوشش اساسًا معادل
6- هـرگاه تغییـری مطابـق بـا شـق )ج( بنـد 5 بـه اجـرا درآیـد، هـر طـرف مخالفت کننـده می توانـد پوششـی 
اساسًا معادل را حذف کند. به رغم مفاد شق )ب( بند 1 ماده 4، حذفی که بر اساس بند حاضر انجام 
می گیـرد، مـی توانـد فقط در مورد طرف تغییردهنده اجرا شـود. هر طـرف مخالفت کننده، چنین حذفی 
ز قبـل از نافذشـدن آن بـه طـور کتبـی بـه کمیتـه اطـالع خواهـد داد. حذف بر اسـاس بند  را حداقـل 30 رو
حاضر با هر معیار مربوط به سطح تعدیل جبرانی که توسط کمیته مطابق با شق )ج( بند 8 اتخاذ شده 

باشـد، سازگار خواهد بود.
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آیین داوری برای تسهیل حل اختالف
کنـد،  یـب  ری را بـرای تسـهیل حل وفصـل اختالفـات مطابـق بـا بنـد 8 تصو کمیتـه آییـن داو 7- چنانچـه 
یـع اطالعیـۀ تغییـر  ز از زمـان توز یـک طـرف تغییردهنـده یـا هـر طـرف مخالفت کننـده مـی توانـد تـا 120 رو

ری متوسـل شود: پیشـنهادی به آن آیین داو
ری متوسـل نشـود: )الف( چنانچه هیچ طرفی در مدت مذکور به آیین داو

یـع  یـخ توز ز از تار کـه 130 رو )1( بـه رغـم مفـاد شـق )ج( بنـد 5، تغییـر پیشـنهادی وقتـی نافـذ خواهـد شـد 
اطالعیـۀ تغییـر پیشـنهادی مذکـور در بنـد 1 بگـذرد و طـرف تغییردهنـده، قصـد خـود بـرای اجـرای تغییر 

مربوطـه را بـه طـور کتبی به کمیته اطالع دهد؛ و
)2( هیچ طرف مخالفت کننده ای نمی تواند به حذف پوشـش بر اسـاس بند 6 بپردازد.

ری متوسـل شـود: )ب( چنانچه یک طرف تغییردهنده یا مخالفت کننده به آیین داو
)1( به رغم مفاد شق )ج( بند 5، تغییر پیشنهادی قبل از خاتمه جریان داوری نافذ نخواهد شد؛

)2( هر طرف مخالفت کننده ای که قصد ِاعمال حق جبران خسارت، یا قصد حذف پوشش اساسًا معادلی 
مطابق با بند 6، را داشته باشد، در جریان داوری شرکت خواهد کرد؛

ری را  یـان داو گونـه تغییـر بـر اسـاس شـق )ج( بنـد 5 بایـد نتیجـه جر )3( طـرف تغییردهنـده در اجـرای هـر 
کند؛ و رعایت 

ری  )4( چنانچـه طـرف تغییردهنـده در اجـرای هـر گونـه تغییـر بر اسـاس شـق )ج( بند 5، نتیجـه جریان داو
را رعایـت نکنـد، هـر طـرف مخالفـت کننـده مـی تواند به حذف پوشـش اساسـًا معادلی مطابـق با بند 6 

ری سـازگار باشـد. بپردازد، مشـروط به اینکه چنین حذفی با نتیجه جریان داو

کمیته مسئولیت های 
یر خواهد پرداخت: یـب موارد ز  8- کمیتـه بـه تصو

ری برای تسـهیل حل وفصل اختالفات مذکور در بند 2؛ )الف( آیین داو
)ب( معیارهـای شـاخصی کـه حـذف مؤثـر کنتـرل یـا نفـوذ دولـت بـر تـدارکات تحت پوشـش مربـوط به یک 

دسـتگاه را نشان بدهد؛ و
)ج( معیارهـای تعییـن سـطح تعدیـل جبرانـی در قبـال تغییـرات پیشـنهادی مطابـق بـا شـق )ب( بنـد 1 و 

سـطح پوشـش اساسًا معادل مطابق با بند 6.
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ماده 20
مشورت و حل اختالف

یـه ای توسـط یـک  طـرف دیگـر در مـورد هـر گونـه موضـوع مؤثـر بـر عملکـرد  1- در صـورت ارائـه هـر گونـه اظهار
کـرد و فرصت کافی را برای مشـورت  موافقت نامـه حاضـر، هـر طـرف بـا نظـر مسـاعد بـا آن برخـورد خواهد 

درباره آن فراهم خواهد سـاخت.
کـه بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در  کـه هـر نـوع منفعتـی  2- هـرگاه هـر یـک از طرف هـا تشـخیص دهـد 
چارچوب موافقت نامه حاضر عاید آن می شـود، از بین رفته یا خدشـه دار شـده اسـت، یا نیل به هر یک 

یر با مشـکل مواجه شـده اسـت: از اهداف موافقت نامه حاضر بر اثر موارد ز
)الـف( قصـور طـرف یـا طرف های دیگر در اجرای تعهدات خـود در چارچوب موافقت نامه حاضر؛ یا 

گونـه اقـدام توسـط طـرف یـا طرف هـای دیگـر، خـواه بـا مفـاد موافقت نامـه حاضـر تعـارض  )ب( ِاعمـال هـر 
داشـته یا نداشته باشد، 

آن طرف با هدف دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین برای موضوع می تواند به مفاد تفاهم نامه قواعد و 
کـم بـر حـل اختالفـات )که از این پس »تفاهم نامه حل اختالف« خوانده می شـود( متوسـل  یه هـای حا رو

شود.
3- مفاد تفاهم نامه حل اختالف، در مورد مشورت و حل اختالف در چارچوب موافقت نامه حاضر ِاعمال 
خواهـد شـد، بـا ایـن اسـتثنا کـه بـه رغـم مفاد بند 3 مـاده 22 تفاهم نامه حل اختالف، هـر  اختالفی که در 
چارچوب هر یک از موافقت نامه های مندرج در پیوست 1 تفاهم نامه حل اختالف غیر از موافقت نامه 
ز کنـد، بـه تعلیـق امتیـازات یا سـایر تعهدات مشـمول موافقت نامه حاضر منجر نخواهد شـد و  حاضـر بـرو
کند، به تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مشمول  ز  که در چارچوب موافقت نامه حاضر برو هر اختالفی 

هر موافقت نامه دیگر مندرج در پیوست 1 تفاهم نامه حل اختالف منجر نخواهد شد.

ماده 21
نهادها

کمیته تدارکات دولتی
1- یـک کمیتـه تـدارکات دولتـی مرکـب از نماینـدگان هـر یـک از طرف هـا تشـکیل خواهـد شـد. ایـن کمیتـه 
ری، حداقـل یـک  بـار در سـال، بـه منظـور ایجـاد  کـرد و در مواقـع ضـرو رئیـس خـود را انتخـاب خواهـد 
گونـه مسـئله مرتبـط بـا اجـرای موافقت نامـه حاضـر یـا  بـاره هـر  فرصـت بـرای طرف هـا جهـت مشـورت در
کـه ممکـن اسـت از سـوی طرف هـا بـه آن محـول  پیشـبرد اهـداف آن، و انجـام مسـئولیت های دیگـری 



اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت        704

شـود، تشکیل جلسه خواهد داد.
2- کمیتـه می توانـد بـه تأسـیس کارگروه هـا یـا ارکان فرعـی دیگری بپردازد که وظایف محوله از سـوی کمیته 

را اجـرا خواهند کرد.
یر خواهد پرداخت: 3- کمیتـه بـه طـور سـالیانه به انجام اقدامات ز

)الف( بررسـی اجرا و عملکرد موافقت نامه حاضر؛ و 
)ب( اطالع رسـانی بـه شـورای عمومـی در مـورد فعالیت هـای خـود، مطابـق بـا بنـد 8 مـاده 4 موافقت نامـه 
کـش بـرای تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت )کـه از این پـس »موافقت نامه سـازمان جهانـی تجارت«  مرا

خوانـده می شـود(، و تحـوالت مربوط به اجـرا و عملکرد موافقت نامه حاضر.

ناظران
4- هـر عضـو سـازمان جهانـی تجـارت کـه طـرف موافقت نامه حاضر نیسـت، با تسـلیم اطالعیه ای کتبی 
بـه کمیتـه از حـق شـرکت در کمیتـه بـه عنـوان یک ناظر برخـوردار خواهد بود. هر ناظر در سـازمان جهانی 
کند،  کمیته شرکت  که به عنوان یک ناظر در  کند  کمیته درخواست  کتبی از  تجارت می تواند به طور 

و کمیتـه مـی توانـد موقعیت ناظر را به آن اعطا کند.

ماده 22
مقررات پایانی

پذیرش و الزم االجرا شدن
1- موافقت نامـه حاضـر در اول ژانویـه 1996 بـرای دولت هایـی1 کـه پوشـش مـورد توافـق آنها در ضمایم پیوسـت 
یـل 1994 با امضا پذیرفته یا تا آن  1 موافقـت نامـه حاضـر درج شـده باشـد، و موافقـت نامـه حاضر را در 15 آور
یخ موافقت نامه حاضر را به شرط تصویب امضا کرده و متعاقبًا آن  را تا قبل از اول ژانویه 1996 تصویب  تار

نموده باشند، الزم االجرا خواهد شد.

الحاق
2- هـر عضـو سـازمان جهانـی تجـارت، بـر اسـاس شـرایط مورد توافـق بین آن عضو و طرف ها بـه  نحو مذکور 
در یـک تصمیـم کمیتـه، مـی توانـد به موافقت نامه حاضر ملحق شـود. الحاق با تودیع یک سـند الحاق 

پا تلقی می شود. 1. در چارچوب موافقت نامه حاضر، واژه »دولت« شامل مقامات واجد صالحیت اتحادیه ارو
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حاوی شرایط مورد توافق نزد مدیرکل سازمان جهانی تجارت تحقق خواهد یافت. موافقت نامه حاضر 
ز پس از تودیع سـند الحاق آن عضو الزم االجرا خواهد شـد. برای عضو ملحق شـونده به آن 30 رو

حق شرط
3- هیچ طرفی در مورد هیچ مفادی از موافقت نامه حاضر نمی تواند حق شـرط قایل شـود.

قوانین داخلی
که قوانین،  کرد  یخ الزم االجرا شدن موافقت نامه حاضر برای آن، تضمین خواهد  4- هر طرف، تا قبل از تار
یه های دسـتگاه های تدارک کننده آن، با مفاد  یه های اداری آن، و مقررات، تشـریفات و رو مقررات و رو

موافقت نامه حاضر انطباق خواهد داشـت.
گونه تغییر در اجرای  گونه تغییر در قوانین و مقررات خود در مورد موافقت نامه حاضر و هر  5- هر طرف هر 

چنیـن قوانیـن و مقرراتـی را به کمیته اطالع خواهد داد.

کاری آینده کرات آینده و برنامه های  مذا
کـه بـه تـدارکات بـاز لطمـه  کـرد تـا از اتخـاذ یـا حفـظ اقدامـات تبعیض آمیـزی  6- هـر طـرف تـالش خواهـد 

کند. می زند، خودداری 
یـخ الزم االجـرا شـدن پروتـکل اصـالح موافقت نامـه تـدارکات  کثـر تـا پایـان سـه سـال از تار 7- طرف هـا، حدا
کرات دیگری با هدف بهبود  ره ای، بـه انجام مذا دولتـی مصـوب 30 مـارس 2012، و پـس از آن بـه طور دو
یجـی اقدامـات تبعیض آمیـز، و توسـعه هـر چه بیشـتر پوشـش  موافقت نامـه حاضـر، کاهـش و حـذف تدر
کشـورهای  گرفتـن نیازهـای  کلیـه طرف هـا بـر اسـاس رفتـار متقابـل و بـا درنظـر  موافقت نامـه حاضـر بیـن 

درحال توسـعه خواهند پرداخت.
 -8

یر تالش بیشتری خواهد کرد تا اجرای موافقت نامه  یب برنامه های کاری برای موارد ز )الف( کمیته با تصو
کند: کرات مذکور در بند 7 را تسـهیل  حاضر و انجام مذا

کوچک و متوسـط؛ )1( رفتار با بنگاه های 
ری و انتشـار داده های آماری؛ گردآو  )2(

)3( رفتـار با تدارکات پایدار؛
)4( معافیت هـا و محدودیت هـای منـدرج در ضمایـم مربوط به طرف ها ؛ و

)5( اسـتانداردهای ایمنی در تدارکات بین المللی.
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کمیته: )ب( 
)1( مـی توانـد تصمیمـی اتخـاذ کنـد که حاوی فهرسـتی از برنامه های کاری در مورد موضوعات دیگر باشـد 

زآمد شـود؛ و بینی و رو ره ای باز که می تواند به طور دو
)2( تصمیمـی اتخـاذ خواهـد کـرد کـه اقـدام الزم را در مـورد هـر برنامـه کاری خاص مقّرر در شـق )الف( و هر 

کرد. کاری مصوب طبق جزء )1( شـق )ب( مشـخص خواهد  برنامه 
9- پس از خاتمه برنامه  کاری هماهنگ سازی قواعد مبدأ در مورد کاالها در چارچوب موافقت نامه قواعد مبدأ 
در ضمیمه 1 )الف( موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و مذاکرات مربوط به تجارت خدمات، طرف ها 
نتایج برنامه کاری و مذاکرات مذکور را به نحو مقتضی در اصالح بند 5 ماده 4 مدنظر قرار خواهند داد.

موافقت نامـه  اصـالح  مقاوله نامـه  یـا  پروتـکل  الزم االجرا شـدن  یـخ  تار از  پنجـم  سـال  پایـان  تـا  کثـر  حدا  -10
کرد. کمیته قابل اعمال بودن شـق )ب( بند 2 ماده 20 را بررسـی خواهد  تدارکات دولتی، 

اصالحیه ها
یـب یـک اصالحیه و  11- طرف هـا می تواننـد موافقت نامـه حاضـر را اصـالح کننـد. تصمیم گیـری بـرای تصو
یر الزم االجرا  ارائـه آن بـرای پذیـرش طـرف هـا، بـا اجماع صورت خواهـد گرفت. یک اصالحیه با شـرایط ز

خواهد شد:
که آن اصالحیه را بپذیرند، به محض  )الف( جز در مورد حالت مذکور در شق )ب(، در مورد طرف هایی 

پذیرش دو سـوم طرف ها و پس از آن برای هر طرف به محض پذیرفتن آن  طرف؛
)ب( در صورتـی کـه یـک اصالحیـه را کمیتـه بـا اجماع دارای ماهیتی بداند کـه حقوق و تعهدات طرف ها 

کلیه طرف ها به محض پذیرش آن اصالحیه توسـط دو سـوم طرف ها. را تغییر نمی دهد، در مورد 

خروج
یافـت  یـخ در 12- هـر طـرف مـی توانـد از موافقت نامـه حاضـر خـارج شـود. خـروج پـس از انقضـای 60 روز از تار
اطالعیه مکتوب خروج توسط مدیرکل سازمان جهانی تجارت عملی خواهد شد. هر طرف با ارائه چنین 

اطالعیه ای می تواند نشست فوری کمیته را تقاضا کند.
13- چنانچه یکی از طرف های موافقت نامه حاضر، عضویت سـازمان جهانی تجارت را از دسـت بدهد، از 

یخی که عضویت سازمان جهانی تجارت را از دست بدهد، طرف موافقت نامه حاضر نخواهد بود. تار
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عدم اجرای موافقت نامه حاضر بین طرف های خاص
کـه یکـی از آن هـا، در زمـان پذیـرش یـا الحـاق یکـی از آن هـا بـه  14- موافقت نامـه حاضـر بیـن هـر دو طرفـی 

موافقت نامه حاضر، با ِاعمال موافقت نامه حاضر بین آن ها موافق نباشـد، ِاعمال نخواهد شـد.

پیوست ها
15- پیوسـت های موافقت نامه حاضر جزء جدانشـدنی آن به شـمار می آیند.

دبیرخانه
16- دبیرخانـه سـازمان جهانـی تجـارت، خدمات مربوط بـه موافقت نامه حاضر را انجام خواهد داد.

تودیع
کل فـورًا یـک  17- موافقت نامـه حاضـر نـزد مدیـرکل سـازمان جهانـی تجـارت تودیـع خواهـد شـد و مدیـر   
رونوشت مصدق از موافقت نامه حاضر، هر تصحیح یا تغییر موافقت نامه حاضر مطابق با ماده 19 و هر 
اصالحیـه مطابـق بـا بنـد 11، و یـک اطالعیـه در مـورد هـر الحـاق بـه موافقت نامه حاضر مطابـق با بند 2 و 

هـر خـروج مطابـق بـا بندهای 12 یا 13 را به طرف ارائه خواهد داد.

ثبت
18- موافقت نامه حاضر مطابق با مفاد ماده 102 منشـور ملل متحد ثبت خواهد شـد.



تصمیمات و اعالمیه  های وزیران

کرات تجاری  تصمیمات و اعالمیه های وزیران مصوب کمیته مذا
در 15 دسامبر 1993

کمترین درجه توسـعه یافتگی کشـور های با  تصمیم راجع به اقداماتی به نفع 

یران، ز و
کمترین درجه توسعه یافتگی و لزوم تضمین مشارکت مؤثر آن ها در نظام  کشور های با با تصدیق وضعیت 

کشـورها؛ تجارت جهانی و اتخاذ اقدامات بیشـتر جهت بهبود فرصت های تجاری این 
که در  کمترین درجه توسعه یافتگی در زمینه دسترسی به بازار،  کشور های با یژه  با تصدیق نیاز های و
 این زمینه دسترسی ترجیحی به عنوان وسیله ای اساسی برای بهبود فرصت های تجاری آن ها همچنان 

به قوت خود باقی می ماند؛
کمترین درجه توسعه یافتگی  کشور های با  کامل مقررات مربوط به  با تأیید مجدد تعهد خود به اجرای 
مندرج در شق )د(از بند 2 و بندهای 6 و 8 تصمیم 28 نوامبر 1979 درباره »رفتار متفاوت و مطلوب تر، 

کشورهای در حال توسعه«؛ کامل تر  عمل متقابل و مشارکت 
یران پونتادل ایسته  ز با توجه به تعهد شرکت کنندگان آنگونه که در بخش ب )5( از قسمت 1 اعالمیه و

مذکور است؛
ر اروگونه پیش بینی نشـده  کـره در جریان دو گـر ایـن موضـوع قباًل در اسـناد مورد مذا کـه ا 1. تصمیـم می گیرنـد 
باشـد،علی رغم قبولی اسـناد مزبور توسـط اعضا،کشـورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی تا زمانی که 
در ایـن گـروه باقـی بماننـد و مادامـی کـه قواعـد کلـی مذکـور در اسـناد یاد شـده را رعایت کننـد، تنها ملزم 
بـه قبـول تعهـدات و امتیـازات در حـدی باشـند کـه بـا نیازهـای توسـعه ای، مالی و تجـاری یکایک آن ها 
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یـا توانایی هـای اداری و تشـکیالتی آن هـا سـازگاری دارد. بـه کشـورهای بـا کمترین درجه توسـعه یافتگی 
یـل 1994 داده خواهـد شـد کـه جـداول خـود را آنگونه که در  ر فرصتـی اضافـی بـه مـدت یک سـال از 15 آو

ماده 11 موافقت نامه تأسـیس سـازمان جهانی تجارت خواسـته شـده اسـت، ارایه کنند.
2. موافقـت می کنند که:

یژه و متفاوت متخذه به نفع کشـورهای با کمترین درجه توسـعه یافتگی،  )1( اجرای سـریع تمام اقدامات و
ر اروگوئه، ضمنًا از طریق بررسـی های منظم تضمین شـود. از جمله اقدامات متخذه در چارچوب دو

کامله الوداد در مورد اقدامات تعرفه ای  ر اروگوئه براساس شرط دولت  که در دو )2( حتی االمکان امتیازاتی 
کمتریـن درجـه  بـا  کشـورهای  بـرای  اهمیـت صادراتـی  و غیرتعرفـه ای در خصـوص محصـوالت حایـز 
گرفته اند بتوانند مستقاًل، جلوتر و بدون مرحله بندی اعمال شوند.بهبود  توسعه یافتگی مورد توافق قرار 
یـژه صادراتی  بیشـتر نظـام عمومـی ترجیحـات )GSP ( و سـایر طرح هـا بـرای محصـوالت حایـز اهمیـت و

گرفت. کمترین درجه توسـعه یافتگی مورد توجه قرار خواهد  کشـورهای با  برای 
ر اروگوئـه بایـد  )3( قواعـد مذکـور در موافقت نامه هـا و اسـناد مختلـف و همین طـور مقـررات انتقالـی در دو
در مـورد کشـورهای بـا کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی به گونـه ای انعطاف پذیـر و حمایتـی بـه اجـرا در آیـد.
کمترین درجه توسـعه یافتگی در  کشـورهای با  که  بدین منظور نگرانی های خاص و برانگیخته شـده ای 

گرفت. کمیته های مربوط ابراز می دارند، با نظر مسـاعد مورد توجه قرار خواهد  شـوراها و 
گات  )4(در اجرای اقدامات تسـهیل کننده واردات و سـایر اقدامات مذکور در شـق)ج( از بند 3ماده 37 
کمتریـن  کشـورهای بـا  گات 1994، توجـه خاصـی نسـبت بـه منافـع صادراتـی  1947 و مقـرره مشـابه در 

گردد. درجه توسـعه یافتگی مبذول 
یـت و  کمـک فنـی اساسـًا بیشـتری بـرای توسـعه، تقو کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی،  کشـورهای بـا  )5(بـه 
متنوع سـازی تولیـد و مبانـی صـادرات و از جملـه خدمات شـان و همین طـور توسـعه تجـارت بـه منظـور 

گردد. کثر رسـاندن منافع حاصله از دسترسـی آزادانه به بازار ها،اعطا  قادر سـاختن آن ها برای به حدا
یـر نظـر داشـته و بـه  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی را ز کشـورهای بـا  3. موافقـت می کننـد نیاز هـای خـاص 
کشـور ها  گسـترش فرصت هـای تجـاری را به نفـع ایـن  کـه  تـالش خـود در زمینـه اتخـاذ اقدامـات مثبتـی 

تسـهیل کند، ادامه دهند.



کمک سازمان جهانی تجارت اعالمیه راجع  به 

برای دستیابی به انسجام بیشتر در سیاست گذاری اقتصادی جهانی

میـان  بیشـتر  چـه  هـر  متقابـل  کنـش  بـه  جهانـی  اقتصـاد  کـردن  جهانـی  کـه  می کننـد  تصدیـق  یـران  ز و  .1

سـاختاری،  جنبه هـای  میـان  متقابـل  کنـش  از جملـه  کشـور ها،  یکایـک  اقتصـادی  خط  مشـی های 

کالن، تجـاری، مالـی و توسـعه ای سیاسـت گذاری اقتصـادی منجـر شـده اسـت. وظیفـه نیـل  اقتصـاد 

بـه هماهنگـی میـان ایـن سیاسـت ها عمدتـًا برعهـده دولت هـا در سـطح ملـی اسـت، امـا انسـجام آن هـا 

از لحـاظ بین المللـی عاملـی مهـم و ارزشـمند در افزایـش کارایـی ایـن سیاسـت ها در سـطح ملی اسـت. 

کمکی  که تمام دولت های شـرکت کننده  ر اروگوئه نشـان می دهند  موافقت نامه های تنظیم شـده در دو

کـه سیاسـت های تجـاری آزاد می توانـد بـه رشـد و توسـعه سـالم اقتصادهای شـان و اقتصـاد جهانـی  را 

به عنـوان یـک کل بنماید، تصدیق می کنند.

کمـک می کنـد.  2. همـکاری موفقیت آمیـز در هـر زمینـه خط  مشـی اقتصـادی بـه پیشـرفت در سـایر زمینه هـا 

یر بنایی منظم تر، باید در جهت کمک به گسترش  ثبات بیشتر نرخ ارز، برمبنای شرایط اقتصادی و مالی ز

تجـارت، رشـد و توسـعه پایـدار و اصـالح عدم توازن هـای خارجـی باشـد. همچنیـن جریـان کافـی و بهنگام 

منابـع مالـی ترجیحـی و غیرترجیحـی و منابـع واقعـی سـرمایه گذاری بـه کشـور های در حال توسـعه و تـالش 

بیشـتر برای مقابله با مشـکل بدهی جهت کمک به تأمین رشـد و توسـعه اقتصادی الزم اسـت. آزاد سـازی 

تجـاری جـزء هـر چـه مهم تـری را در موفقیـت برنامه هـای تعدیل تشـکیل می دهد که بسـیاری از کشـور ها در 

حـال اجـرای آن هسـتند و اغلـب بـا هزینه هـای اجتماعـی انتقالـی قابل توجهـی همـراه اسـت.در ایـن رابطه 

یران نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در حمایت از تعدیل در جهت آزاد سازی تجارت،  وز
از جمله حمایت از کشور های در حال توسعه وارد کننده خالص مواد غذایی را که با هزینه های کوتاه مدت 

ناشی از اصالحات تجاری در زمینه ]محصوالت[ کشاورزی مواجه هستند، یاد آور می شوند. 
کمکـی مهـم در جهـت خط مشـی های اقتصـادی بین المللـی منسـجم تر و  ر اروگوئـه  3. نتیجـه مثبـت دو
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ر اروگوئـه افزایـش دسترسـی بـه بازار به نفع همـه  کشـور ها و همچنین چارچوب  کامل تـر اسـت. نتیجـه دو
نظامـات چند جانبـه مسـتحکمی را بـرای تجـارت تأمیـن می کند. ایـن نتایج همچنیـن تضمین می کند 
گاهی بیشتر از منافع محیط تجاری باز برای رقابت  که خط  مشی های تجاری به طریقی شفاف تر و با آ
رده، قابلیت ایجاد  ر اروگوئه سر برآو که از دو داخلی، تنظیم شود. نظام تجاری چند جانبه مستحکمی 
مجمعـی بهتـر بـرای آزاد سـازی، کمـک بـه نظـارت مؤثر تـر و تضمیـن رعایت دقیـق قواعـد و نظامات مورد 
که خط  مشی تجاری در آینده می تواند نقش  توافق چند جانبه را دارد. این پیشرفت ها بدین معنا است 

اساسـی تری را در تأمین انسـجام در سیاسـت گذاری اقتصادی جهانی ایفا کند.
یشـه آن هـا در خـارج از حـوزه تجـارت قـرار  کـه ر کـه نمی تـوان مشـکالتی را  یـران تصدیـق می کننـد  ز 4. البتـه و
دارد، تنها با اقدامات متخذه در حوزه تجارت حل کرد. این امر بر اهمیت تالش برای بهبود سایر عناصر 

لت دارد. ر اروگوئه دال سیاست گذاری اقتصادی جهانی برای تکمیل اجرای مؤثر نتایج حاصله از دو
5. پیوند متقابل میان جنبه های مختلف خط  مشی اقتصادی مستلزم آن است که مؤسسات بین المللی 
که مسئولیت هایی در هریک از این زمینه ها دارند، خط  مشی های هماهنگ و حمایت کننده یکدیگر 
را دنبـال کننـد. بنابرایـن سـازمان جهانـی تجارت باید همکاری با سـازمان های بین المللی مسـئول امور 
پولـی را دنبـال کـرده و توسـعه دهـد و در عین حـال بـه وظایف محولـه ]به آن ها[، الزامـات مربوط به حفظ 
یه هـای تصمیم گیری هر مؤسسـه احتـرام گذارد و از  جنبـه محرمانـه ]مسـائل[ و اسـتقالل عمـل الزم در رو
یران همچنین از مدیر کل سازمان جهانی  ز رزد. و تحمیل شرایط متقابل یا اضافی به دولت ها اجتناب و
تجـارت دعـوت می نماینـد کـه بـه اتفاق مدیـر عامل صندوق بین المللی پول و رئیـس بانک جهانی، آثار 
مسـئولیت های سـازمان جهانـی تجـارت در زمینـه همکاری هایـش با مؤسسـات برتـن وودز و همین طور 
اشکالی را که این همکاری می تواند به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاست گذاری اقتصادی 

کنند. جهانی به خود بگیرد، بررسـی 



تصمیم راجع  به رویه  های اطالع  رسانی

یه هـای  یـران »تصمیـم راجـع بـه بهبـود و بررسـی رو ز کنفرانـس و کـه  کننـد  یـران تصمیـم می گیرنـد توصیـه  ز و

یب نماید. یر تصو اطالع رسـانی « را به شـرح ز

اعضا،

یه های اطالع رسانی طبق موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت )که از  با آرزوی بهبود اجرای رو

کمک به شفافیت  این پس به عنوان موافقت نامه سازمان جهانی تجارت خوانده می شود(،و بدین وسیله 

کمک به  کارایی ترتیبات نظارتی ایجاد شده بدین منظور؛  خط  مشی های تجارت اعضا و 

با خاطرنشان ساختن تعهدات مذکور در موافقت نامه سازمان جهانی تجارت برای انتشار و اطالع رسانی، 

 از جمله تعهدات پذیرفته شده طبق شرایط پروتکل های خاص مربوط به الحاق، لغو ]تعهدات[ و سایر

موافقت نامه های منعقده توسط اعضا؛

یر توافق می نماید؛ به شرح ز

کلی در مورد اطالع رسانی  1. تعهد 
اعضـا پایبنـدی خـود نسـبت بـه تعهـدات مذکـور در موافقت نامه هـای تجاری چند جانبـه و، در مواردی که 

گات[را در  یـت همـه اعضـای  عملـی باشـد،موافقت نامه های تجـاری میان چند طـرف ]بـدون لـزوم عضو

خصوص انتشـار و اطالع رسـانی، مورد تأیید قرار می دهند.

نظارت،  و  اختالف  حل  مشورت،  به اطالع رسانی،  راجع  تفاهم نامه  در  مذکور  خود،  تعهدات  اعضا 

در  اعضا  تعهدات  خصوص  در  می سازند.  نشان  خاطر  را   )  BISD26S/210(  1979 نوامبر   28 مصوب 

گات 1994 را در بیشترین حد ممکن اطالع دهند  بر اجرای  که اقدامات تجاری متخذه مؤثر  این سند 

یا ارتباط  ابراز شده در زمینه انطباق اقدامات مزبور  که[ این اطالعیه فی نفسه نظرهای  ]باید متذکر شد 

موافقت نامه های  و عنداللزوم  تجاری چند جانبه  موافقت نامه های  در  تعهدات مذکور  و  با حقوق  آن ها 

که در صورت اقتضا، فهرست  تجاری میان چند طرف، خدشه ای وارد نمی سازد. اعضا موافقت می کنند 
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تغییر  یا  شروع  که  می کنند  موافقت  اعضا  بنابراین  دهند.  قرار  خود  راهنمای  را  ضمیمه شده  اقدامات 

چنین اقداماتی مشمول الزامات اطالع رسانی در تفاهم نامه 1979 باشد.

2. واحد ثبت مرکزی اطالعیه ها 
با مسئولیت دبیرخانه، یک واحد ثبت مرکزی اطالعیه ها تشکیل خواهد شد.در حالی که اعضا همچنان 
که واحد ثبت مرکزی  کرد  کرد،دبیرخانه تضمین خواهد  یه های اطالع رسـانی موجود تبعیت خواهند  از رو
بـاره اقدام ارائه کرده اسـت برحسـب هدف اقدام، شـمول تجاری  اجـزای اطالعاتـی را کـه عضـو ذی ربـط در
کنـد. واحـد ثبـت مرکـزی،  کـه بـه موجـب آن ]چنیـن اقدامـی[ اطـالع داده شـده اسـت، ثبـت  آن و الزامـی 

اطالعیه های ثبت شـده را برحسـب عضو و تعهد، ارجاع متقابل خواهد داد.
که انتظار می رود هر عضو در طول سال بعد  واحد ثبت مرکزی تعهدات مربوط به اطالع رسانی منظم را 

ر خواهد شد. کند، به آن یادآو ایفا 
که تحقق نیافته اند،  واحد ثبت مرکزی توجه یکایک اعضا را به الزامات مربوط به اطالع رسانی منظم 

کرد. جلب خواهد 
که  اطالعات واحد ثبت مرکزی در خصوص هریک از اطالعیه ها، در صورت درخواست هر عضوی 

گرفت. یافت اطالعیه مربوط را داشته باشد، در اختیار آن قرار خواهد  حق در

3. بررسی تعهدات و رویه های اطالع رسانی
یه های اطالع رسانی به موجب موافقت نامه های مذکور در ضمیمه  شورای تجارت کاال، بررسی تعهدات و رو
1)الف(موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت را برعهـده خواهـد گرفـت. ایـن بررسـی را یـک گـروه کاری انجـام 
گـروه مزبـور بالفاصلـه پـس از الزم االجـرا شـدن  کـه عضویـت در آن بـرای همـه اعضـا آزاد اسـت.  خواهـد داد 

موافقت نامه سازمان جهانی تجارت تشکیل خواهد شد.شرح وظایف گروه کاری مزبور عبارت است از:
به موجب -  اطالع رسانی  زمینه  در  اعضا  کنونی  تعهدات  تمام  همه جانبه  بررسی  گرفتن  عهده  بر 

موافقت نامه های مذکور در ضمیمه 1)الف( موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، به قصد ساده، 
این  این تعهدات در بیشترین حد ممکن، و همین طور بهبود رعایت  کردن  استاندارد و یکپارچه 
تعهدات با در نظر گرفتن هدف کلی بهبود شفافیت خط  مشی های تجاری اعضا و کار ایی ترتیبات 
نظارتی ایجاد شده بدین منظور، و نیز با در نظر گرفتن نیاز احتمالی برخی از کشورهای در حال توسعه 

عضو به کمک جهت انجام تعهدات شان در زمینه اطالع رسانی؛
موافقت نامه -  شدن  الزم االجرا  از  پس  سال  دو  کثر  حدا کاال  تجارت  شورای  به  توصیه هایی  ارایه 

سازمان جهانی تجارت.
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ضمیمه
که باید اطالع داده شوند فهرست اجمالی اقداماتی1  

 ،GSP تعرفه هـا )از جملـه محـدوده و دامنـه تعرفه هـای تثبیت شـده، مقـررات نظـام عمومـی ترجیحـات    
نرخ هـای معمـول در مـورد اعضای مناطق تجارت آزاد/اتحادیه های گمرکی،سـایر ترجیحات(

سـهمیه های تعرفه ای و سورشارژها
یابی منظم که بر      محدودیت هـای مقداری،از جملـه محدودیت هـای صادراتـی داوطلبانـه و ترتیبـات بازار

واردات تأثیر دارند 
ر مجوز و اختالط ]ترکیب محصول داخلی با      سـایر اقدامات غیرتعرفه ای مانند الزامات مربوط به صدو

واردات [؛مالیات هـای متغیر
گمرکی ارزش گذاری 

قواعد مبدأ
خرید دولتی

موانع فنی
اقدامات حفاظتی

اقدامات ضدقیمت شکنی
اقدامات جبرانی

مالیات های صادراتی
یارانه هـای صادراتـی، معافیت های مالیاتـی، تأمین مالی ترجیحی صادرات

مناطـق تجـارت آزاد، از جمله تولید تحت نظارت گمرک
یابی منظم محدودیت هـای صادراتـی، از جملـه محدودیت های صادراتی داوطلبانـه و ترتیبات بازار

سـایر کمک های دولتی، از جملـه یارانه ها،معافیت های مالیاتی
نقـش بنگاه های تجاری دولتی

1. این فهرست الزامات موجود در زمینه اطالع رسانی در موافقت نامه های تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه 1)الف( موافقت نامه 
که عملی باشد، موافقت نامه های تجاری میان چند طرف مذکور در ضمیمه 4 موافقت نامه  سازمان جهانی تجارت یا،در مواردی 

سازمان جهانی تجارت را تغییر نمی دهد. 
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کنترل هـای ارزی مرتبـط با واردات و صادرات
تجارت متقابل به دسـتور دولت 

هـر اقـدام دیگـری که مشـمول موافقت نامه های تجاری چندجانبه مذکـور در ضمیمه 1)الف(موافقت نامه 
سـازمان جهانی تجارت باشد.



اعالمیه راجع  به رابطه سازمان جهانی تجارت
با صندوق بین المللی پول

اعضا،
گات 1947 و صنـدوق بین المللـی پـول، و همین طـور  بـا توجـه بـه رابطـه نزدیـک میـان طرف هـای متعاهـد 

گات 1947؛ کم بر این رابطه سـازمانی به خصوص ماده 15  گات 1947 حا مقررات 
که روابط سازمان جهانی تجارت با صندوق بین المللی  با تصدیق تمایل شرکت کنندگان در این مورد 
1)الف(  ضمیمه  در  مذکور  چند جانبه  تجاری  موافقت نامه های  مشمول  زمینه های  خصوص  در  پول 
گات 1947  که بر رابطه طرف های متعاهد  گردد  موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، بر مقرراتی استوار 

کم بوده است؛ با صندوق بین المللی پول حا
گر در سند نهایی ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، رابطه سازمان  بدین وسیله مجددًا تأیید می کنند که ا
تجاری  موافقت نامه های  مشمول  زمینه های  خصوص  در  پول  بین المللی  صندوق  با  تجارت  جهانی 
که بر  گردد  بر مقرراتی استوار  چند جانبه مذکور در ضمیمه 1)الف(موافقت نامه سازمان جهانی تجارت 

کم بوده است. گات 1947 با صندوق بین المللی پول حا رابطه طرف های متعاهد 



ثار منفی احتمالی برنامه  تصمیم راجع  به اقدامات مربوط به آ
اصـالحــات بـر کشــورهــای با کـمـتــریـن درجــه تـوسـعـــه یـافتـگــی و 

کشورهای در حال توسعه وارد کننده خالص مواد غذایی 

ر اروگوئه به عنوان یک کل، فرصت های فزاینده ای  یجی نتایج دو یران تصدیق می کنند که اجرای تدر ز 1. و
کرد. را برای گسـترش تجارت و رشـد اقتصادی به نفع همه شـرکت کنندگان ایجاد خواهد 

رزی  کشاو که به آزاد سازی بیشتر تجارت ]بخش[  یران تصدیق می کنند در جریان برنامه اصالحاتی  ز 2. و
کشـور های در حال توسـعه وارد کننـده  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی و  کشـور های بـا  منتهـی می شـود، 
خالص مواد غذایی ممکن است با آثار منفی آن از لحاظ دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی اساسی 
از منابـع خارجـی بـا ترتیبـات و شـرایط معقـول و از جملـه بـا مشـکالت کوتاه مـدت در زمینـه تأمیـن مالی 

سـطوح واردات تجاری مواد غذایی اساسـی، روبه رو شوند.
ر اروگوئـه بر تجـارت در ]بخش[  یـران موافقـت می کننـد بـرای تضمیـن اینکـه اجـرای نتایـج دو ز 3. بنابرایـن و
یی بـر در دسـترس بـودن کمـک غذایی در سـطحی کافی برای ادامـه کمک جهت  رزی اثـرات سـو کشـاو
درجـه  کمتریـن  بـا  کشـور های  یـژه  به و در حال توسـعه،  کشـور های  غذایـی  نیاز هـای  بـه  یی  پاسـخگو
توسعه یافتگی و کشور های در حال توسعه وارد کننده خالص مواد غذایی، نداشته باشد، ساز و کار های 

یران موافقت می کنند که: ز رنـد. بدین منظور و مقتضـی را بـه وجود آو
)1( سـطح کمـک غذایـی را کـه کمیتـه کمـک غذایـی طبق کنوانسـیون کمک غذایی مـورخ 1986 متناوبًا 
کراتی را در چارچوبی مناسـب جهت تعیین سـطحی برای تعهدات مربوط  تعیین می کند بررسـی و مذا
یـان اصالحـات  کشـور های در حال توسـعه در جر نیاز هـای مشـروع  تأمیـن  بـرای  کـه  کمـک غذایـی  بـه 

کفایـت کند، آغاز نمایند.
یـب کننـد کـه سـهم هر چه بیشـتری از مواد غذایی اساسـی  )2( رهنمود هایـی را بـرای تضمیـن ایـن امـر تصو
کمک غذایی  کنوانسـیون  کاماًل رایگان و یا با شـرایط ترجیحی مناسـب، در راسـتای ماده 4  به صورت 
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کشـور های در حال توسـعه وارد کننـده  کمتریـن درجـه توسـعه یافتگی و  بـا  کشـور های  بـه  مـورخ 1986، 
گردد. خالـص مواد غذایی، عرضه 

)3( در چارچـوب برنامه هـای کمـک خـود، نسـبت بـه درخواسـت های به عمـل آمده برای ارائـه کمک های 
فنی و مالی به کشور های با کمترین درجه توسعه یافتگی و کشور های در حال توسعه وارد کننده خالص 

کامل مبذول دارند. رزی آن ها، توجه  کشـاو یرسـاخت  ری و ز مواد غذایی، جهت بهبود بهره و
یـران موافقـت می کننـد، تضمیـن نمایند که در هر موافقت نامـه مربوط به اعتبارات صادراتی  ز 4. به عـالوه و
درجـه  کمتریـن  بـا  کشـور های  به نفـع  متفـاوت  رفتـار  اتخـاذ  مـورد  در  مقتضـی  پیش بینـی  رزی  کشـاو

توسـعه یافتگی و کشـور های در حال توسـعه وارد کننده خالص مواد غذایی، به عمل آید.
ر اروگوئـه برخـی از کشـور های در حال توسـعه ممکـن اسـت بـا  کـه در نتیجـه دو یـران تصدیـق می کننـد  ز 5. و
کوتاه مـدت در زمینـه تأمیـن مالـی سـطوح معمولـی واردات تجـاری روبـه رو شـوند و احتمـال  مشـکالتی 
دارد کشـور های مزبـور واجـد شـرایط الزم بـرای بهره گیـری از مؤسسـات مالی بین المللی طبق تسـهیالت 
که ممکن اسـت در چارچوب برنامه های تعدیل به منظور مقابله با این مشـکالت  موجود یا تسـهیالتی 
گزارش مدیر کل جهت طرف های متعاهد  یران بند 37  ز گردد، باشـند. در این خصوص، و مالی ایجاد 
 گات 1947 راجـع بـه مشـورت هایش بـا مدیـر عامـل صنـدوق بین المللـی پـول و رئیـس بانـک جهانـی 

ر می شـوند. )MTN.GNG/NG14/W/35( را یاد آو
رزی در مورد  کرد و کمیته کشاو یران مقررات مذکور در این تصمیم را منظمًا بررسی خواهد  ز کنفرانس و  .6

پیگیـری  ایـن تصمیم به نحو مقتضی نظارت خواهد داشـت.



تصمیم درباره اطالع نخستین ادغام طبق بند 6 ماده 2
ک موافقت نامه منسوجات و پوشا

یران موافقت می کنند شرکت کنندگانی که محدودیت های موضوع بند 1 ماده 2 موافقت نامه منسوجات  ز و
کتبر 1994، توضیحات کاملـی را در مورد اقدامات متخذه طبق  کثـر تـا 1 ا ک را حفـظ کرده انـد، حدا و پوشـا
بنـد 6 مـاده 2 ایـن موافقت نامـه، به اطـالع دبیرخانه گات برسـانند. دبیرخانـه گات این اطالعیه ها را جهت 
یـع خواهـد کـرد. هنگامـی کـه رکـن ناظـر بـر منسـوجات تشـکیل  گاهـی فـورًا میـان سـایر شـرکت کنندگان توز آ
ک، در اختیـار آن قـرار  گـردد، اطالعیه هـای مزبـور از لحـاظ بنـد 21مـاده 2 موافقت نامـه منسـوجات و پوشـا

گرفت. خواهند 



تصمیمات مربوط به موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت

بـه تفاهم نامـه پیشـنهادی در زمینـه اسـتاندارد های سـازمان  تصمیـم راجـع 
جهانی تجارت و سـازمان بین المللی اسـتاندارد برای نظام اطالعاتی 

یران تصمیم می گیرند توصیه کنند که دبیرخانه سازمان جهانی تجارت با سازمان بین المللی استاندارد  ز و
)ISO( بـه تفاهمـی جهـت ایجاد یک نظام اطالعاتی دسـت یابند که طبق آن:

1. اعضای شـبکه سـازمان بین المللی اسـتاندارد ISONET، اطالعیه های مذکور در بند های )ج( و )ی( 
یب و اجرای استانداردها« مندرج در ضمیمه  کار تهیه، تصو »مجموعه مقررات مربوط به حسن انجام 
3 موافقت نامـه موانـع فنـی فـرا راه تجـارت را به طریقی که در این مجموعه مشخص شـده اسـت، جهت 
مرکـز اطالعـات سـازمان بین المللـی استاندارد/کمیسـیون الکتروتکنیکـی بین المللی ISO/IEC در ژنو 

کنند. ارسال 
یر در برنامه های کاری مذکور در بند )ی( مورد استفاده قرار گیرد: 2. نظام های طبقه بندی رقمی )حرفی( ز
)الـف( یـک نظـام طبقه بنـدی اسـتاندارد کـه بـه مؤسسـات اسـتاندارد کننده امـکان دهـد که بـرای هریک از 

کار، یک نشـانه رقمی)حرفی( برحسـب موضوع اختصاص دهند؛ اسـتاندارد های مذکور در برنامه 
)ب( یک نظام کد گذاری مرحله ای که به مؤسسات استاندارد کننده امکان دهد برای هریک از استاندارد های 
کار، یـک نشـانه رقمی)حرفـی( از لحـاظ مرحلـه توسـعه اسـتاندارد اختصـاص دهنـد؛  مذکـور در برنامـه 
بدین منظور، حداقل پنج مرحله توسعه باید از یکدیگر متمایز گردد: )1( مرحله ای که در آن تصمیم برای 
ارائـه یـک اسـتاندارد گرفته شـده، امـا هنـوز کار فنـی آغـاز نگردیـده اسـت؛ )2( مرحله ای کـه در آن کار فنی 
شـروع شـده امـا دوره پیش بینی شـده بـرای تسـلیم اظهار نظر هـا آغـاز نگردیده اسـت؛ )3( مرحلـه ای که در 
ره پیش بینی شـده بـرای تسـلیم اظهار نظر هـا شـروع شـده، امـا هنـوز بـه پایـان نرسـیده اسـت؛ )4(  آن دو
ره پیش بینی شـده بـرای تسـلیم اظهار نظر هـا پایـان یافتـه، امـا اسـتاندارد ارائه شـده  مرحلـه ای کـه در آن دو

یب رسـیده اسـت؛ یب نرسـیده اسـت؛ و)5( مرحله ای که در آن اسـتاندارد مزبور به تصو هنوز به تصو
کـه بـه مؤسسـات اسـتاندارد کننده  )ج( یـک نظـام شناسـایی متشـکل از تمـام اسـتاندارد های بین المللـی 
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کار، یـک نشـانه رقمـی )حرفـی( از لحـاظ  امـکان دهـد بـرای هریـک از اسـتاندار های مذکـور در برنامـه 
اسـتاندار )اسـتاندارد های( بین المللی مورد اسـتفاده به عنوان مبنا اختصاص دهند؛

3. مرکز اطالعات سـازمان بین المللی اسـتاندارد / کمیسـیون الکترو تکنیکی بین المللی فورًا نسـخه هایی 
از اطالعیه هـای مذکـور در بنـد )ج( »مجموعـه مقـررات مربـوط به حسـن اجـرای کار« را جهت دبیرخانه 

کند. ارسال 
اطالعـات  بین المللـی  الکتروتکنیکـی  کمیسـیون  اسـتاندارد/  بین المللـی  سـازمان  اطالعـات  مرکـز   .4
یافتـی از طریـق اطالعیه هـای ارسـالی طبـق بند هـای )ج( و )ی( از » مجموعـه مقـررات مربـوط بـه  در
حسـن اجـرای کار« را به طـور منظـم منتشـر کنـد. ایـن نشـریه کـه می تـوان بـرای آن قیمت معقولـی مطالبه 
کرد، در دسـترس اعضای شـبکه سـازمان بین المللی اسـتاندارد و از طریق دبیرخانه در اختیار اعضای 

گرفت. سـازمان جهانی تجارت قرار خواهد 

تصمیم راجع به بررسـی نشـریه مرکز اطالعات سـازمان بین المللی

)ISO/IEC(کمیسـیون الکتروتکنیکی بین المللی اسـتاندارد/ 

یـران تصمیـم می گیرنـد کـه طبـق بنـد 1 ماده 13 موافقت نامه موانع فنی فـرا راه تجارت مذکور در ضمیمه 1  ز و
)الـف( موافقت نامـه تأسـیس سـازمان جهانـی تجـارت، کمیته موانـع فنی تجارت که به موجب آن تشـکیل 
می شود، بدون خدشه به مقررات مربوط به مشورت و حل اختالف، حداقل سالی یک بار نشریه ای را که در 
یافتی طبق»مجموعه مقررات مربوط به حسـن اجرای کار  مرکـز اطالعـات ISO/IEC براسـاس اطالعـات در
یـب و اجـرای اسـتاندارد ها« مذکـور در ضمیمـه موافقت نامه مزبور تعهد می کنـد، به منظور دادن  تهیـه، تصو

فرصت بحث به اعضا درباره هرگونه مسئله مربوط به اجرای این مجموعه مقررات، بررسی نماید.
کشور، از تمام مؤسسات استاندارد کننده ای  به منظور تسهیل این مباحثه دبیرخانه فهرستی برحسب 
از  که پس  استاندارد کننده ای  از مؤسسات  و همین طور فهرستی  پذیرفته اند  را  این مجموعه مقررات  که 

کرد. کرده اند، تهیه خواهد  کرده یا از اجرای آن صرف نظر  بررسی قبلی، مجموعه مقررات مزبور را قبول 
که از مرکز اطالعات سازمان استاندارد بین المللی/  دبیرخانه همچنین نسخه هایی از اطالعیه هایی را

کرد. یع خواهد  یافت می دارد، توز کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی در



تصمیمات و اعالمیه مربوط به موافقت نامه اجرای ماده 6
موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

تصمیـم راجـع بـه جلوگیری از طفره رفتن ]محیالنه[

یران، ز و
عـوارض  بـه  مربـوط  تدابیـر  از  رفتـن  بـه مسـئله طفـره  راجـع  نتوانسـتند  کره کننـدگان  مذا اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
کـرات به عمـل آمـده قبـل از موافقت نامـه اجـرای مـاده 6 گات 1994 را  کـه بخشـی از مذا ضدقیمت شـکنی 

تشـکیل می داد، در مورد متن خاصی به توافق برسـند،
با التفات به مطلوبیت اعمال قواعدی متحد الشکل در این زمینه در اسرع وقت ممکن،

موافقت نامه  طبق  که  ضدقیمت شکنی  اقدامات  کمیته  به  حل  جهت  را  مسئله  می گیرند،  تصمیم 
فوق تشکیل می شود ارجاع دهند.

تصمیم درباره بررسـی بند 6 ماده 17
موافقت نامـه اجرای ماده 6

موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

یر تصمیم می گیرند: یران به شـرح ز ز و
گات 1994 پس از سه سال، برای  استاندارد بررسی مذکور در بند 6 ماده 17 موافقت نامه اجرای ماده 6 
تشخیص این امر که آیا استاندارد مزبور می تواند شمول عام پیدا کند یا نه، مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
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اعالمیـه مربـوط به حـل اختالف طبق موافقت نامه اجرای ماده 6 

موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994 

یا قسـمت 5 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی

یران در مورد حل اختالف طبق موافقت نامه اجرای ماده 6 گات 1994 یا قسمت 5 موافقت نامه یارانه ها  ز و
و اقدامـات جبرانـی، لـزوم حـل هماهنـگ اختالفـات ناشـی از تدابیر مربوط به عوارض ضدقیمت شـکنی و 

حقـوق جبرانی را تصدیق می کنند.
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تصمیمـات مربـوط به موافقت نامه اجرای ماده 7
موافقت نامـه عمومـی تعرفه و تجارت 1994

گمرک دالیلی که تشـکیالت  تصمیم در خصوص مواردی 
بـرای تردیـد در مـورد صحت یا دقت ارزش اعالمی دارد

گات 1994 دعوت می کنند  کمیته ارزش گذاری تشـکیل شـده طبق موافقت نامه اجرای ماده 7  یران از  ز و
یر را اتخاذ نماید: کـه تصمیـم ز

گمرکی،  کمیته ارزش گذاری 
 7 ماده  اجرای  موافقت نامه  طبق  ارزش گذاری  اصلی  مبنای  معامالتی  ارزش  اینکه  مجدد  تأیید  با 

گات 1994 )که از پس در این جا به عنوان »موافقت نامه« خوانده می شود( می باشد؛
که دلیلی برای تردید  گردد  گمرک ممکن است مجبور به بررسی مواردی  با تصدیق اینکه تشکیالت 

در مورد صحت یا دقت مشخصات یا خود اسناد ارائه شده توسط تجار، در تأیید ارزش اعالم شده، دارد؛
رد؛ کید بر اینکه تشکیالت گمرک در انجام چنین کاری نباید لطمه ای به منافع تجاری تجار وارد آو با تأ
کمیته فنی  گرفتن ماده 17 موافقت نامه، بند 6 ضمیمه 3 موافقت نامه و تصمیمات مربوط  با در نظر 

گمرکی، ارزش گذاری 
یر تصمیم می گیرد: به شرح ز

گمـرک دلیلـی بـرای تردیـد در مـورد  کـه تشـکیالت  کـه اظهار نامـه ای ارائـه می گـردد و در مـواردی  1. هنگامـی 
صحـت یـا دقـت مشـخصات یـا خود اسـناد ارائه شـده در تأییـد اظهار نامـه مزبور دارد، تشـکیالت گمرک 
که ارزش  کند  می تواند از وارد کننده بخواهد توضیحات بیشـتری، از جمله اسـناد یا مدارک دیگری ارائه 
که طبق مقررات ماده  کاالی وارده،  کل مبلغ واقعًا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای  اعالم شده مبین 
یافـت پاسـخ،  یافـت اطالعـات بیشـتر یـا در صـورت عـدم در گـر پـس از در 8 تعدیـل یافتـه اسـت، باشـد. ا
تشـکیالت گمرک باز هم تردیدی معقول در مورد صحت یا دقت ارزش اعالم شـده داشـته باشـد، با در 
نظر گرفتن مقررات ماده 11 ممکن است چنین تلقی گردد که ارزش گمرکی کاالی وارده را نمی توان طبق 
کرد. تشـکیالت گمرک قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، در صورت درخواسـت دالیل  مقررات ماده 1 تعیین 
تردید خود در مورد صحت یا دقت مشخصات یا خود اسناد ارائه شده را کتبًا به اطالع وارد کننده خواهد 
یی داده خواهـد شـد. هنگامـی کـه تصمیـم نهایـی اتخـاذ  رسـاند وبـه وی فرصتـی معقـول بـرای پاسـخگو

گمرک، تصمیم خود و دالیل آن را به وارد کننده اطالع خواهد داد. گردد، تشکیالت 
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2. در اجـرای موافقت نامـه، کامـاًل مقتضـی اسـت کـه یـک عضـو بر پایه شـرایط متقاباًل مـورد توافقی به عضو 

کند. کمک  دیگر 

تصمیـم راجـع بـه موضوعات مربوط به ارزش های حداقل و
واردات نماینـدگان انحصـاری، توزیع کنندگان انحصاری

و صاحبـان امتیاز انحصاری 

یـب بـه کمیتـه ارزش گـذاری که طبـق موافقت نامه  یـر را جهـت تصو یـران تصمیـم می گیرنـد موضوعـات ز ز و
اجرای ماده 7 گات 1994 تشـکیل می شـود، ارجاع دهند.

1
که طبق شرایط بند2 ضمیمه 3  کشور در حال توسعه در مورد حفظ ارزش های حداقل  که یک  در مواردی 
گردد و دالیل خوبی ارائه دهد، کمیته نسـبت به درخواسـت  به طور رسـمی بر قرار شـده، قید و شـرطی قایل 

ایراد قید و شـرط، نظر مسـاعدی مبذول خواهد داشـت.
که با قید و شرط موافقت می شود، در قیود و شرایط مذکور در بند 2 ضمیمه 3، نیاز های  در مواردی 

گرفته خواهدشد. کامل در نظر  کشور در حال توسعه ذی ربط به طور  توسعه ای، مالی و تجاری 

2
نماینـدگان  واردات  ارزش گـذاری  در  اسـت  ممکـن  کـه  نگراننـد  در حال توسـعه  کشـور های  از  تعـدادی   .1
یع کننـدگان انحصـاری و صاحبـان امتیـاز انحصـاری مشـکالتی وجـود داشـته باشـد.  انحصـاری، توز
کنند،  کشور های در حال توسعه عضو قبل از اینکه موافقت نامه مورد بحث را اجرا  طبق بند1 ماده 20، 
کشـور های  یـق اندازنـد. در  ایـن زمینـه،  کـه آن را بـه تعو کثـر بـرای مـدت پنـج سـال فرصـت دارنـد  حدا
که از این مقرره اسـتفاده می کنند می توانند از این فرصت برای انجام مطالعات  در حال توسـعه عضوی 

گیرند. مقتضی و اتخاذ سـایر اقدامات الزم برای تسـهیل اجرای ]این موافقت نامه[ بهره 
کـه شـورای همـکاری گمرکـی، طبـق مقـررات ضمیمـه2، بـه  2. در بررسـی ایـن امـر، کمیتـه توصیـه می کنـد 
کشـورهای در حال توسـعه عضـو جهـت تنظیـم و انجـام مطالعـات در زمینه هایی که بالقـوه نگران کننده 
یع کننـدگان  تشـخیص داده شـده اند، از جملـه زمینه هـای مربـوط بـه واردات نماینـدگان انحصـاری، توز

انحصـاری و صاحبـان امتیاز انحصاری کمک نماید.



تصمیمات مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

تصمیـم دربـاره ترتیبات نهادی برای موافقت نامه
عمومی تجاری خدمات

یران، ز و
کـه شـورای تجـارت خدمـات در نخسـتین نشسـت خـود تصمیـم در مـورد  کننـد  تصمیـم می گیرنـد توصیـه 

یر را اتخاذ نماید. ارکان فرعـی مذکـور در ز
شورای تجارت خدمات،

با اقدام طبق ماده 24 و به منظور تسهیل اجرا و پیشبرد اهداف موافقت نامه عمومی تجارت خدمات،
یر اتخاذ می کند:  تصمیماتی به شرح ز

گزارش خواهد  رت، به شورا  گونه رکن فرعی که شورا ایجاد کند، ساالنه یک یا چند بار برحسب ضرو 1. هر 
کـرد و در صـورت اقتضـا می توانـد ارکان فرعـی  کارش را تعییـن خواهـد  داد. هـر رکـن فرعـی قواعـد آییـن 

خاص خود را تشـکیل دهد.
کمیتـه بخشـی، مسـئولیت های محولـه توسـط شـورا را انجـام و بـه اعضـا فرصـت خواهـد داد تـا در  2. هـر 
کـه  بـط و اجـرای ضمیمـه آن بخـش  بـوط بـه تجـارت خدمـات در بخـش ذی ر خصـوص هـر مسـئله مر
یـر را شـامل  کننـد. ایـن مسـئولیت ها مـوارد ز گـردد مشـورت  بـوط  بـور مر ممکـن اسـت بـه اعضـای مز

شد: خواهد 
)الف( بررسـی و نظارت مسـتمر بر اجرای موافقت نامه مورد بحث در خصوص بخش ذی ربط؛

 )ب( تنظیـم پیشـنهاد ها یـا توصیه هایـی جهـت مالحظـه شـورا در ارتباط با هر مسـئله مربوط به تجارت در 
بخش ذی ربط؛

 )ج( چنانچـه ضمیمـه ای در خصـوص ایـن یخـش وجـود داشـته باشـد، بررسـی پیشـنهاد های مربـوط بـه 
اصـالح ضمیمـه بخش مزبور و ارائه توصیه های مقتضی به شـورا؛

ردن  آو به عمـل  و  اقدامـات اعضـا  مـورد  در  انجـام مطالعاتـی  فنـی،  بـرای مباحثـات  ایجـاد مجمعـی   )د( 



727    تصمیمات و اعالمیه های وزیران

گونه مسـائل فنی دیگر مؤثر بر تجارت خدمات در بخش ذی ربط؛ بررسـی هایی در خصوص هر 
کره   )هــ( ارائـه کمک هـای فنـی به کشـور های در حال توسـعه عضو و کشـور های در حال توسـعه مشـغول مذا
بـرای الحـاق بـه موافقت نامـه تأسـیس سـازمان جهانی تجارت در زمینـه اجرای تعهدات یا دیگر مسـائل 

مؤثـر بـر تجارت خدمات در بخش ذی ربط؛ و
که به موجب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات تشکیل شود  گونه رکن فرعی دیگر   )و( همکاری با هر 

گونه سـازمان بین المللی فعال در هر بخش ذی ربط. یا با هر 
3. بدین وسـیله کمیتـه تجـارت خدمـات مالـی ایجـاد می گردد که مسـئولیت های بر شـمرده شـده در بند 2 

]فوق[ را برعهده خواهد داشـت.

تصمیـم دربـاره برخی رویه های حل اختالف
بـرای موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

کـه شـورای تجـارت خدمـات در نخسـتین نشسـت خـود تصمیـم  کننـد  یـران تصمیـم می گیرنـد توصیـه  ز و
مذکـور در ذیل را اتخاذ نماید.
 شورای تجارت خدمات،

و تعهدات خاص موافقت نامه حاضر و تجارت خدمات، در  یژه تکالیف  گرفتن ماهیت و با در نظر 
خصوص حل اختالف طبق مواد 22 و 23؛ 

یر اتخاذ می کند: تصمیماتی به شرح ز
کمـک بـه انتخـاب اعضـای هیأت هـا تهیـه  1. فهرسـتی از اسـامی اعضـای هیأت هـای رسـیدگی، جهـت 

خواهد شد.
2. بدین منظـور اعضـا می تواننـد اسـامی اشـخاص واجـد صالحیت هـای مذکـور در بنـد 3 را جهـت درج 
در فهرسـت مزبـور پیشـنهاد کننـد و سـوابق علمـی و کاری مرتبـط بـا صالحیت هـای آن هـا و از جملـه در 

صورت لزوم، تخصص خاص آن ها در بخش مربوط را مشـخص نمایند.
3. هیأت های رسـیدگی مرکب از افراد کاماًل واجد صالحیت دولتی و یا غیردولتی خواهد بود که در مسـائل 
مرتبـط بـا موافقت نامـه عمومـی تجارت خدمات، از جمله در زمینه مسـائل تنظیمی وابسـته، تجربه دارند. 

اعضای هیأت در مقام فردی خود و نه به عنوان نماینده یک دولت یا سازمان فعالیت خواهند کرد.
4. هیأت هـای رسـیدگی ]تشکیل شـده[ در مـورد اختالفـات مربـوط بـه مسـائل بخشـی، تخصـص الزم را در 

که اختالف به آن مربوط می شـود، خواهد داشـت. ارتباط با بخش های خدماتی خاص 
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5. دبیرخانـه فهرسـت مزبـور را نگهـداری و بـا مشـورت رئیـس شـورا روش هایـی را بـرای اسـتفاده از آن ارائـه 
کرد. خواهد 

تصمیم راجع به تجارت خدمات و محیط زیسـت

کـه شـورای تجـارت خدمـات در نخسـتین نشسـت خـود تصمیـم  کننـد  یـران تصمیـم می گیرنـد توصیـه  ز و
مذکـور در ذیل را اتخاذ نماید.
شورای تجارت خدمات،

با مقررات موافقت نامه حاضر  یست ممکن است  برای حفظ محیط ز اینکه اقدامات الزم  با تصدیق 
تعارض داشته باشد؛ و

یست نوعًا حفظ حیات یا بهداشت انسان،   با توجه به اینکه چون هدف اقدامات الزم برای حفظ محیط ز
حیوان یا گیاه است، روشن نیست تمهیداتی بیش از آنچه در بند )ب( ماده 14 ذکر گردیده، الزم باشد؛

یر اتخاذ می کند: تصمیماتی به شـرح ز
1. به منظور تشخیص اینکه آیا تغییراتی در ماده 14 موافقت نامه حاضر برای در نظر گرفتن چنین اقداماتی 
یسـت درخواسـت می نمایـد که رابطـه میان تجارت  رت دارد یـا نـدارد، از کمیتـه تجـارت و محیط ز ضـرو
توصیه هایـی،  بـا  و همـراه  کنـد  بررسـی  را  پایـدار  توسـعه  از جملـه موضـوع  یسـت،  ز و محیـط  خدمـات 
کمیتـه همچنیـن ارتبـاط موافقت نامه هـای بین الدولـی در مـورد  گـزارش دهـد.  چنانچـه داشـته باشـد، 

کرد.  یسـت و ارتباط آن ها با موافقت نامه حاضر را بررسـی خواهد  محیط ز
کمیته نتیجه فعالیت هایش را پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، به   .2

یران گزارش خواهد کرد. ز نخسـتین نشسـت هر دوسـال یک بار کنفرانس و

کرات درباره جابه جایی اشـخاص حقیقی  تصمیم راجع به مذا

یران، ز و
منظور  به  حقیقی  اشخاص  جابه جایی  به  راجع  اروگوئه  ر  دو کرات  مذا از  ناشی  تعهدات  به  توجه  با 

عرضه خدمات؛
کشور های  مشارکت  افزایش  از جمله  خدمات،  تجارت  عمومی  موافقت نامه  اهداف  به  التفات  با 

گسترش صادرات خدمات آن ها؛ در حال توسعه در تجارت خدمات و 
تری از تعهدات در خصوص جابه جایی اشخاص حقیقی  با تصدیق اهمیت دستیابی به سطوح باال
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به منظور ایجاد توازن در منافع حاصله به موجب موافقت نامه عمومی تجارت خدمات؛ 
یر اتخاذ می کنند: تصمیماتی به شرح ز

بـاره آزاد سـازی بیشـتر جابه جایـی اشـخاص حقیقی به منظور عرضـه خدمات، پس از ختم  کـرات در 1. مذا
تری از تعهدات در چارچوب  ر اروگوئه نیز به منظور تسـهیل دسـتیابی شـرکت کنندگان به سـطوح باال دو

موافقت نامـه عمومـی تجارت خدمات ادامه خواهد یافت.
کرات مورد بحث  کره کننده راجع به جابه جایی اشـخاص حقیقی تشـکیل می شـود تا مذا گروه مذا 2. یک 
کرد و متناوبًا به شـورای تجارت خدمات  کار خود را تعیین خواهد  گروه مزبور آیین های  را انجام دهد. 

گزارش خواهد داد.
کثـر تـا 16 مـه 1994 برگزار خواهـد کرد. گروه  کراتـی خـود را حدا کره کننـده نخسـتین اجـالس مذا 3. گـروه مذا
کثـر شـش مـاه پـس از الزم االجـرا شـدن موافقت نامه  کـرات را بـه پایـان خواهـد رسـاند و حدا مزبـور ایـن مذا

گزارش نهایی را ارائه خواهد داد. تأسـیس سـازمان جهانی تجارت، 
کرات در جداول تعهدات خاص اعضا وارد خواهند شـد. 4. تعهدات ناشـی از این مذا

تصمیـم راجع به خدمات مالی

یران، ز و
اروگوئه فهرست  ر  پایان دو که شرکت کنندگان در  اینکه تعهدات مربوط به خدمات مالی  به  با توجه 
از این پس به عنوان  با الزم االجرا شدن موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت)که  کرده اند همزمان 
در  اجرا  به  کامله الوداد  دولت  شرط  مبنای  بر  می شود(  خوانده  تجارت«  جهانی  سازمان  »موافقت نامه 

خواهد آمد،
یر اتخاذ می کنند: تصمیماتی به شرح ز

یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت  کثـر شـش مـاه پـس از تار 1. در پایـان مدتـی کـه حدا
اسـت، اعضـا علی رغـم مقـررات مـاده 21 موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمـات مخیـر خواهنـد بـود که 
بـدون پیشـنهاد جبـران، اقـدام بـه اصـالح، تغییـر یـا انصـراف از تمـام یـا قسـمتی از تعهـدات خـود در ایـن 
بخـش نماینـد. همزمـان اعضـا، علی رغـم مقـررات ضمیمه مربوط به معافیت هـای ماده2، مواضع خود 
یخ  کـرد. از تار بـاره معافیت هـای مبتنـی بـر شـرط دولـت کامله الـوداد در ایـن بخـش را قطعـی خواهنـد  در
الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت تـا پایـان مـدت اشاره شـده در بـاال، معافیت هـای 
مذکـور در ضمیمـه مربـوط بـه معافیت هـای مـاده 2 کـه مشـروط بـه سـطح تعهدات پذیرفته شـده توسـط 
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شـرکت کنندگان دیگر یا معافیت های شـرکت کنندگان دیگر هسـتند، اعمال نخواهند شـد.
کراتـی که طبق شـرایط این تصمیـم به عمل آید،  2. کمیتـه تجـارت خدمـات مالـی بـر پیشـرفت هـر گونـه مذا
کثر چهار ماه پس از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت،  نظارت خواهد داشت و حدا

گزارش خواهد داد. در این خصوص به شـورای تجارت خدمات 

کرات درباره خدمات حمل و نقل دریایی تصمیـم راجع بـه مذا
یران، ز و

ر اروگوئه  که شرکت کنندگان در پایان دو یایی  با توجه به اینکه تعهدات راجع به خدمات حمل و نقل در
کرده اند، همزمان با الزم االجرا شدن موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت)که از این پس  فهرست 
به  کامله الوداد  دولت  شرط  مبنای  می شود(،بر  خوانده  تجارت«  جهانی  سازمان  »موافقت نامه  به عنوان 

اجرا در خواهد آمد،
یر اتخاذ می کنند: تصمیماتی به شرح ز

یایـی، در چارچـوب موافقت نامـه  کـرات بـر مبنـای داوطلبانـه در مـورد بخـش خدمـات حمل و نقـل در 1. مذا
بـه  معطـوف  و  جامـع  دامنـه،  لحـاظ  از  مزبـور  کرات  شـد.مذا خواهـد  خدمات،آغـاز  تجـارت  عمومـی 
کشتیرانی بین المللی، خدمات جانبی، دسترسی به تسهیالت بندری و استفاده از آن ها  تعهدات در 

خواهد بود و به از میان برداشـتن محدودیت ها در یک مدت معین منتهی خواهد شـد.
یایی«)کـه از این پس  کره کننـده در زمینـه خدمـات حمل و نقل  در 2. بـرای انجـام ایـن وظیفـه یـک »گـروه مذا
بـًا  کـرات را متناو گـروه مزبـور پیشـرفت ایـن مذا به عنـوان NGMTS خوانـده می شـود( تشـکیل می گـردد. 

گزارش خواهد داد.
یایی«،بـرای تمـام دولت هـا و جوامع  کره کننـده در زمینـه خدمـات حمل و نقـل در کـرات در »گـروه مذا 3. مذا
یخ دولت ها و جوامع  که قصد خود را برای شرکت در آن اعالم دارند، آزاد خواهد بود. تا این تار پایی  ارو

کرده اند: کرات را اعالم  یر قصد خود برای شـرکت در مذا ز
اندونزی،  ایسلند،  هنگ کنگ،  فنالند،  آن ها،  عضو  دولت های  و  پایی  ارو جوامع  کانادا،  آرژانتین، 
تایلند،  ییس،  سو سوئد،  سنگاپور،  رومانی،  لهستان،  فیلیپین،  ژ،  نرو زالندنو،  یک،  مکز مالزی،  کره، 

یکا. ترکیه، ایاالت متحده آمر
اطالعیه های بعدی برای شرکت در مذاکرات خطاب به مسئول نگهداری موافقت نامه سازمان جهانی 

تجارت خواهد بود.
کثر  کراتی خود را حدا یایی« نخسـتین اجـالس مذا کره کننـده در زمینـه خدمـات حمل و نقل در 4. »گـروه مذا
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کثـر تا ژوئن  کـرات را بـه پایان خواهد رسـاند و حدا تـا 16 مـه 1994 برگـزار خواهـد کـرد. گـروه مزبـور ایـن مذا
کره کننده در زمینه خدمات حمل و نقل  1996 گزارش نهایی را ارائه خواهد کرد. گزارش نهایی »گروه مذا

کرات خواهد بود. یخی برای اجرای نتایج این مذا یایی« شـامل تار در
کـرات مزبـور، اجـرای مـاده 2 و بند های 1 و 2 ضمیمه مربوط به معافیت های ماده 2 در مورد  5. تـا پایـان مذا
کـه معافیت هـای مبتنـی بـر شـرط دولـت کاملـه  ایـن بخـش بـه حالـت تعلیـق در می آینـد و لزومـی نـدارد 
کرات، اعضا، علی رغم مقررات ماده 21 موافقت نامه حاضر، مخیر  گردند. در پایان مذا الوداد فهرسـت 
خواهنـد بـود کـه بـدون پیشـنهاد جبـران اقـدام به اصالح، تغییر یـا انصراف از هر گونه تعهـدی نمایند که 
ر اروگوئـه درایـن بخـش پذیرفته شـده اسـت. همزمـان اعضـا، علی رغم مقـررات ضمیمه مربوط به  طـی دو
معافیت های ماده 2، مواضع خود درباره معافیت های مبتنی بر شرط دولت کامله الوداد در این بخش را 
قطعی خواهند کرد. اگر مذاکرات به موفقیت نینجامد، شورای تجارت خدمات در مورد ادامه مذاکرات 

مزبور طبق این وظیفه، تصمیم خواهد گرفت.
بـه  منظـم  جـداول  در  آن هـا،  شـدن  الزم االجـرا  یـخ  تار از جملـه  کـرات،  مذا از  ناشـی  تعهـدات  هرگونـه   .6
موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمـات گنجانـده خواهد شـد و مشـمول تمام مقررات ایـن موافقت نامه 

خواهد بود.
یخ اجرا طبق بند4، شرکت کنندگان دست به اقدامی نخواهند  کنون و تا تعیین تار 7. بدیهی است از هم ا
کشـور های دیگر و به  یایی تأثیر گذارد مگر در پاسـخ به اقدامات  که بر تجارت خدمات حمل و نقل در زد 
یایی. همچنین اقـدام مزبور به طریقی نخواهد  منظـور ادامـه یـا بهبـود آزادی ارائـه خدمات حمل و نقل در

کراتی آن ها را بهبود بخشـد. که موقعیت و قدرت مذا بود 
یایـی« صورت خواهد  کره کننـده در زمینـه خدمـات حمل و نقل در 8. اجـرای بنـد 7 تحت نظارت»گـروه مذا
گرفـت. هـر شـرکت کننده می توانـد توجـه گـروه مزبـور را به هر فعل یا ترک فعلی که متعهد اسـت به تحقق 
یافـت چنیـن اطالعیه هایـی توسـط دبیرخانـه، بـه منزلـه تسـلیم  کنـد. در بنـد 7 مربـوط می گـردد، جلـب 

یایی« تلقی خواهد شـد. کره کننده در زمینه خدمات حمل و نقل در آن هـا بـه »گـروه مذا

کرات درباره مخابرات پایه تصمیـم راجـع به مذا
یر اتخاذ می کنند:  یران تصمیماتی به شـرح ز ز و

یجی تجارت در خدمات و شبکه های ارسال از طریق مخابرات)که از این پس  1. به منظور آزاد سازی تدر
کراتـی بـر مبنـای داوطلبانـه در چارچـوب موافقت نامـه  به عنوان»مخابـرات پایـه« خوانـده می شـود(، مذا

عمومی تجارت خدمات آغاز خواهد شـد.
کـرات جامـع خواهـد بـود و هیچ یـک از مخابـرات پایـه از قبل  کـرات، دامنـه مذا 2. بـدون لطمـه بـه نتایـج مذا
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مسـتثنی نخواهند شد.
کره کننده مخابرات پایه« )که از ایـن پس به عنوانNGBT خوانده  3. بـرای انجـام ایـن وظیفـه یـک »گروه مذا

گزارش خواهد داد. کرات را متناوبًا  می شـود(، تشـکیل می گردد.گروه مزبور پیشـرفت این مذا
پایـی کـه قصـد خـود  کره کننـده مخابـرات پایـه« بـرای تمـام دولت هـا و جوامـع ارو کـرات در » گـروه مذا 4. مذا
یر قصـد خود برای  یـخ دولت هـا و جوامـع ز را بـرای شـرکت در آن اعـالم دارنـد، آزاد خواهـد بـود. تـا ایـن تار
و  پایـی  ارو قبـرس، جوامـع  کانـادا، شـیلی،  اتریـش،  اسـترالیا،  کرده انـد:  اعـالم  را  کـرات  شـرکت در مذا
ژ، جمهوری  دولت های عضو آن ها، فنالند، هنگ کنگ، مجارستان، ژاپن، کره، مکزیک، زالند نو، نرو

ییس، ترکیه، ایاالت متحده آمریکا. اسـلواک، سوئد، سـو
اطالعیه های بعدی برای شرکت در مذاکرات خطاب به مسئول نگهداری موافقت نامه سازمان جهانی 

تجارت خواهد بود.
کثـر تـا 16 مـه 1994 برگـزار  کراتـی خـود را حدا کره کننـده مخابـرات پایـه « نخسـتین نشسـت مذا گـروه مذا  « .5
گزارش نهایی  یل 1996  ر کثر تا 30 آو گروه مزبور این مذاکرات را به پایان خواهد رسـاند وحدا کرد.  خواهد 
یخی بـرای اجرای نتایج  کره کننده مخابرات پایه« شـامل تار را ارائـه خواهـد کـرد. گـزارش نهایـی» گروه مذا

این مذاکرات خواهد بود.
یخ الزم االجرا شدن آن ها، در جداول منضم به موافقت نامه  6. هرگونه تعهدات ناشی از مذاکرات، از جمله تار

گنجانده خواهد شد و مشمول تمام مقررات این موافقت نامه خواهد بود. عمومی تجارت خدمات 
یـخ اجـرا طبـق بنـد5، هیـچ شـرکت کننده دسـت بـه اقدامـی  کنـون و تـا تعییـن تار 7. بدیهـی اسـت از هـم ا
کراتـی آن را  کـه موقعیـت و قـدرت مذا گـذارد، به گونـه ای  کـه بـر تجـارت در مخابـرات پایـه اثـر  نخواهـد زد 
بهبـود بخشـد. بدیهـی اسـت ایـن مقـرره مانـع از دنبال کردن ترتیبـات تجاری و دولتـی در خصوص ارائه 

خدمات مخابرات پایه نخواهد شـد.
کره کننده مخابرات پایه« صورت خواهد گرفت. هر شرکت کننده  8. اجرای بند 7 تحت نظارت » گروه مذا
می توانـد توجـه گـروه مزبـور را بـه هـر فعـل یـا تـرک فعلـی که معتقد اسـت به تحقـق بند 7 مربـوط می گردد، 
کره کننده  گروه مذا یافت چنین اطالعیه هایی توسط دبیرخانه به منزله تسلیم آن ها به »  کند. در جلب 

مخابرات پایه« تلقی خواهد شـد.

تصمیـم راجع به خدمات حرفه ای
کـه شـورای تجـارت خدمـات در نخسـتین نشسـت خـود تصمیـم  کننـد  اعضـا تصمیـم می گیرنـد توصیـه 

مذکـور در ذیل را اتخاذ کند.
شورای تجارت خدمات،

با تصدیق اثر اقدامات تنظیمی مربوط به صالحیت های حرفه ای، استاندارد های فنی و صدور مجوز بر 
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توسعه تجارت خدمات حرفه ای؛
با تمایل به ایجاد نظامات چند جانبه به منظور تضمین اینکه به هنگام قبول تعهدات خاص، اقدامات 

تنظیمی مزبور موانعی غیرضروری برای عرضه خدمات حرفه ای به وجود نیاورند؛
یر تصمیم می گیرد: به شرح ز

1. برنامـه کار پیش بینی شـده در بنـد 4 مـاده 6 در خصـوص مقـررات داخلی باید فورًا به اجرا گذاشـته شـود. 
گـزارش، همراه بـا توصیه، در  بدین منظـور یـک »گـروه کاری خدمـات حرفـه ای« بـه منظـور بررسـی و ارائـه 
یه هـا و الزامـات راجـع بـه صالحیت هـا،  مـورد نظامـات الزم بـرای تضمیـن اینکـه اقدامـات مربـوط بـه رو
ری  ر مجـوز در زمینه خدمـات حرفه ای موانعـی غیرضرو اسـتاندارد های فنـی و الزامـات مربـوط بـه صـدو

رند، تشـکیل خواهد شـد. برای تجارت به وجود نیاو
یت، گروه کاری توصیه هایی را برای تنظیم نظامات چند جانبه در بخش  2. به عنوان یک موضوع حائز اولو
رد، به گونه ای که به تعهدات خاص جامه عمل پوشانده شود. گروه کاری  حسابداری به عمل خواهد آو

یر توجه کامل خواهد کرد: در ارائـه ایـن توصیه ها بـه نکات ز
گردد الزامات تنظیمی  که تضمین  )الف( توسعه نظامات چند جانبه مربوط به دسترسی به بازار به گونه ای 
داخلـی)1( بـر معیار هـای عینـی و شـفاف، ماننـد صالحیـت و توانایـی عرضه خدمات مبتنی هسـتند؛ 
کیفیـت خدمـات نمی باشـند، و بدین وسـیله  )2( و ]ایـن الزامـات[ شـاق تر از حـد الزم بـرای تضمیـن 

آزادسـازی مؤثر خدمات حسـابداری را تسهیل می نمایند.
سـازمان های  همـکاری  کاری  گـروه  مقصـود،  ایـن  انجـام  در  و  بین المللـی  اسـتاندارد های  بـرد  کار )ب( 
که به بند  کرد، به گونه ای  یق خواهد  بین المللی مربوط به نحو مقرر در شـق )ب( از بند 5 ماده 6 را تشـو

5 ماده 7 به طور کامل جامه عمل پوشـانده شـود.
تأییـد  جهـت  رهنمود هایـی  تهیـه  طریـق  از  حاضـر  موافقت نامـه   6 مـاده   6 بنـد  مؤثـر  اجـرای  تسـهیل  )ج( 

صالحیت ها.
کاری در تنظیم این نظامات، اهمیت ارکان دولتی و غیردولتی تنظیم کننده خدمات حرفه ای را  گروه 

گرفت. در نظر خواهد 



تصمیم درباره الحاق به موافقت نامه خرید )تدارکات( دولتی

یران از کمیته خرید دولتی که طبق موافقت نامه خرید دولتی مذکور در ضمیمه 4 )ب( موافقت نامه  ز 1. و

تأسـیس سـازمان جهانی تجارت تشـکیل می شـود دعوت می کنند تصریح نماید که:

)الف(عضـو عالقه منـد بـه الحـاق طبـق بند 2 ماده 24 موافقت نامه خرید دولتی، ضمن تسـلیم اطالعات 

مربـوط، از جملـه پیشـنهاد مـوارد تحت پوشـش جهـت درج در ضمیمـه 1 بـا توجـه به مـوارد مربوط در این 

یژه ماده 1 و در صورت اقتضا، ماده 5، تمایل خود را به اطالع مدیر کل سازمان جهانی  موافقت نامه، به و

تجارت می رساند؛

یع می گردد؛ )ب( ایـن اطالعیـه میان طرف هـای موافقت نامه حاضر توز

بـاره شـرایط الحـاق خود به ایـن موافقت نامـه با طرف ها  )ج(عضـو عالقه منـد بـه الحـاق مشـورت هایی را در

رد ؛ به عمل می آو

)د(به منظور تسـهیل الحاق، در صورت درخواسـت عضو مورد بحث یا هریک از طرف های موافقت نامه 

یر را بررسـی نماید:)1( پیشـنهاد  حاضر، کمیته یک گروه کاری تشـکیل می دهد. گروه کاری باید موارد ز

بـاره مـوارد تحت پوشـش؛و )2( اطالعـات مربـوط در زمینـه فرصت هـای صادراتـی در  عضـو متقاضـی در

بازارهـای طرف ها،بـا در نظـر گرفتـن توانایی های صادراتی موجـود و بالقوه عضو متقاضی و فرصت های 

صادراتـی بـرای طرف ها در بازار عضو متقاضی؛

)هـ( در صورت تصمیم کمیته مبنی بر موافقت با شـرایط الحاق از جمله فهرسـت های موارد تحت پوشـش 

که مبین شرایط مزبور به گونه توافق شده باشد،  عضو ملحق شونده، عضو ملحق شونده سند الحاقی را 

نزد مدیر کل سـازمان جهانی تجارت می سـپارد. فهرسـت های موارد تحت پوشـش عضو ملحق شـونده، 

به زبان های انگلیسی،فرانسـوی و اسـپانیایی ضمیمه این موافقت نامه می گردد.

یه هـای فوق، بـا تغییرات الزم،  یـخ الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، رو )و( قبـل از تار

کـه عالقه منـد بـه الحـاق هسـتند بـه اجـرا در می آیـدو وظایـف  گات 1947  در مـورد طرف هـای متعاهـد 
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گات 1947،توسـط مدیـر کل  محولـه بـه مدیـر کل سـازمان جهانـی تجـارت در مـورد طرف هـای متعاهـد 

انجام می شود.

کـه  ر می گـردد  کمیتـه بـر مبنـای اجمـاع اتخـاذ می شـود. همچنیـن یـادآو کـه تصمیمـات  2. متذکـر می شـود 

هریک از طرف ها می توانند به شـرط عدم اجرا مذکور در بند 11ماده 24 متوسـل شـوند.



کم  تصمیم درباره اجرا و بررسی تفاهم نامه قواعد و رویه های حا
بر حل اختالفات

یران، ز و
گات 1947 در زمینه  یه های  یه 1994مبنی بر اینکه قواعد و رو با خاطر نشـان سـاختن تصمیم مورخ 22 فور

یخ الزم االجرا شـدن موافقت نامه تأسـیس سـازمان جهانی تجارت نافذ خواهند بود، حل اختالف تا تار
که  که برای رسیدگی به هر اختالفی  کمیته های مربوط دعوت می کنند، تصمیم بگیرند  از شورا ها و 

یه های مزبور مجری باشند؛ گردد، قواعد و رو یخ برای آن درخواست مشورت  قبل از این تار
که ظرف چهار سال پس از الزم اجرا شدن موافقت نامه تأسیس  یران دعوت می کنند  ز کنفرانس و  از 
یه های حل اختالف به انجام رساند و در  سازمان جهانی تجارت، بررسی جامعی را در مورد قواعد و رو
یه های حل اختالف  رو و  قواعد  آیا  که  بگیرد  مزبور، تصمیم  بررسی  اتمام  از  نخستین نشست خود پس 

مزبور ادامه، تغییر یا خاتمه یابند یا نیابند.



کمیته تصمیمات مصوب وزیران در نشست 
کش در 14 آوریل 1994 کرات تجاری در مرا مذا

تصمیم راجع به قبول موافقت نامه تأسـیس سـازمان جهانی تجارت
و الحـاق به آن

یران، ز و
با توجه به آنکه مواد 11و 14 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت )که از این پس »موافقت نامه سازمان 
 جهانی تجارت«خوانده می شود( مقرر می دارد تنها طرف های متعاهد 1947 در هنگام الزم االجرا شدن
موافقت نامه سازمان جهانی تجارت که جداول امتیازات و تعهدات آنان به گات 1994و جداول تعهدات 
گردیده است می توانند موافقت نامه سازمان  خاص آنان به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات منضم 

کنند؛ جهانی تجارت را قبول 
ر اروگوئه )که  همچنین با توجه به آنکه بند 5 سند نهایی در بردارنده نتایج مذاکرات چند جانبه تجاری دو
ر اروگوئه«خوانده می شوند( مقرر می دارد جداول شرکت کنندگانی  از این پس به ترتیب »سند نهایی« و »دو
به منظور  و متعاقبًا  ندارد  گات 1947نیستند جنبه قطعی  نهایی، طرف های متعاهد  یخ سند  تار که در 

گات 1947 و قبول موافقت نامه سازمان جهانی تجارت تکمیل خواهد شد؛ الحاق آن ها به 
با عنایت به بند 1 تصمیم راجع به اقداماتی به نفع کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی که مقرر می دارد 
به کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی مهلتی اضافی به مدت یک سال از 15 آوریل 1994 داده خواهد شد 

تا جداول خود را، آنگونه که در  ماده 11 موافقت نامه سازمان جهانی تجارت خواسته شده است، تسلیم کنند؛
و  بودند  رده  آو در  اجرا  به  را   1947 گات  عماًل   که  اروگونه  ر  دو شرکت کنندگان  برخی  آنکه  تصدیق  با 
گات  که جداول  گردیدند در موقعیتی نبوده اند  گات 1947 طرف متعاهد  تحت شق)ج( بند 5 ماده 26 

کنند؛ 1994 و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را تسلیم 
ر اروگوئه  همچنین با تصدیق آنکه بعضی کشور ها یا قلمروهای مجزای گمرکی که از شرکت کنندگان دو
گات 1947  نبوده اند می توانندقبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت طرف متعاهد 
گات 1994 و موافقت نامه عمومی  گمرکی باید فرصت مذاکره جداول  کشور ها یا قلمروهای  شوند و به این 
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که آنان را قادر به قبول موافقت نامه سازمان جهانی تجارت سازد؛ تجارت خدمات داده شود، به نحوی 
شدن  الزم االجرا  از  قبل  تا  که  گمرکی  مجزای  قلمروهای  یا  کشور ها  بعضی  آنکه  داشتن  نظر  در  با 
که  کنند یا آن ها  گات 1947 را تکمیل  موافقت نامه سازمان جهانی تجارت نتوانسته اند فرایند الحاق به 
گات 1947 شوند می توانند فرایند الحاق خود به سازمان جهانی تجارت را  قصد ندارند طرف متعاهد 

کنند؛ قبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت آغاز 
با تصدیق آنکه موافقت نامه سازمان جهانی تجارت هیچ گونه تمایزی میان اعضای سازمان جهانی 
ملحق  آن  به   12 ماده  طبق  که  اعضایی  و  کرده اند  قبول   14 و   9 مواد  طبق  را  موافقت نامه  که  تجارت 
گمرکی  یه های الحاق دولت ها و قلمرو های مجزای  آنکه رو با تمایل به تضمین  و  شده اند قایل نیست 
نشده اند   1947 گات  متعاهد  طرف  تجارت  جهانی  سازمان  موافقت نامه  شدن  الزم االجرا  یخ  تار در  که 
گمرکی  کشور ها و قلمرو های مجزای  یت غیرالزم برای این  که از هر تأخیری یا عدم مز به گونه ای باشند 

گردد؛ اجتناب 
تصمیم می گیرند:

که 1. )الف( هر امضا کننده سـند نهایی 
بر آن بند 5 سند نهایی اعمال می شود، یا - 
اعمال -  توسعه یافتگی  درجه  کمترین  در  کشور های  به نفع  اقداماتی  به  راجع  تصمیم   1 بند  برآن 

می شود، یا 
در -  و  گردیده   1947 گات   26 ماده   5 شق)ج(بند  تحت  متعاهد  طرف   1994 یل  ر آو  15 از  قبل 

موقعیتی نبوده است که جدول گات 1994 و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات را جهت درج 
در سند نهایی معین سازد، و 

که-  گمرکی  هر دولت یا قلمروی مجزای 
طرف -  تجارت  جهانی  سازمان  موافقت نامه  شدن  الزم االجرا  یخ  تار تا   1994 یل  ر آو  15 فاصله  در 

گات 1947 می گردد، متعاهد 
عمومی  موافقت نامه  خاص  تعهدات  جدول  و   1994 گات  تعهدات  و  امتیازات  جدول  می تواند 

کند. یب تسلیم  کمیته مقدماتی جهت بررسی و تصو تجارت خدمات را به 
ب( موافقت نامه سازمان جهانی تجارت مطابق ماده 14 موافقت نامه برای قبول طرف های متعاهد گات 
1947 که جداول آن ها قبل از الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به نحو مذکور تسلیم 

یب شـده باشـد مفتوح خواهد بود. و تصو
ج( مفاد شقوق )الف( و )ب( از این بند به حق کشور های در کمترین درجه توسعه یافتگی جهت تسلیم 
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یل 1994 خدشـه ای وارد نمی کند. ر جداول شـان ظرف یک سـال پس از 15 آو
2. )الـف( هـر دولـت یـا قلمـروی مجـزای گمرکـی می توانـد از کمیته مقدماتـی بخواهد که مطابـق با ماده 12 
یـران سـازمان جهانی تجارت پیشـنهاد  ز یـب نشسـت و موافقت نامـه، شـرایط الحاق شـان را جهـت تصو
کـه در فراینـد  گیـرد  گمرکـی ای صـورت  کشـور یـا قلمـروی مجـزای  گـر چنیـن درخواسـتی از طـرف  کنـد. ا
گروه  الحاق به گات 1947 قرار دارد، کمیته مقدماتی باید تا آنجا که عملی می باشد، به طور مشترک با 
کاری تشـکیل شـده توسـط طرف هـای متعاهـد گات 1947 جهـت بررسـی الحـاق آن کشـور یـا قلمروی 

مجزای گمرکی، به بررسـی درخواسـت بپردازد.
یـران تسـلیم خواهد کـرد. این گزارش  ز )ب( کمیتـه مقدماتـی گزارشـی از بررسـی درخواسـت را بـه نشسـت و
می تواند در بردارنده پروتکل الحاق، از جمله جدول امتیازات و تعهدات گات 1994 و جدول تعهدات 
گـزارش کمیتـه  یـران باشـد.  ز یـب نشسـت و خـاص موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمـات جهـت تصو
گمرکـی جهـت  کشـور یـا قلمـروی مجـزای  یـران در بررسـی درخواسـت هـر  ز مقدماتـی توسـط نشسـت و

الحـاق به موافقت نامه سـازمان جهانـی تجارت مدنظر قرار خواهد گرفت.
 



تصمیم راجع به تجارت و محیط زیست

یران، ز و
نتایـج  کـه در برگیرنـده  نهایـی  بـه منظـور امضـای سـند  کـش،  یـل 1994 در مرا ر آو در مالقـات خـود در 15 

ر اروگوئه می باشـد، کرات چند جانبه تجاری دو مذا
که مقرر می دارد »روابط اعضا در زمینه  ری مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت  با یادآو
تالش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقاء استاندارد های زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم 
کاالها و خدمات ضمن فراهم  تولید و تجارت  گسترش  یاد و دایم التزاید درامد واقعی و تقاضای مؤثر،  ز
از  پایدار، در پی حفظ و حراست  با هدف توسعه  از منابع جهان منطبق  بهینه  امکانات استفاده  کردن 
نیاز ها و عالیق مربوط شان در سطوح  با  کار به گونه ای سازگار  یت وسایل انجام این  یست و تقو محیط ز

مختلف توسعه اقتصادی می باشد«،
با توجه به،

گات هم چنان که  و توسعه، دستور جلسه 21 و پیگیری آن در  یست  یو در خصوص محیط ز بیانیه ر
ایشان در دسامبر  و هشتمین جلسه  نمایندگان طرف های متعاهد در چهل  رئیس شورای  اظهارات  در 
کمیته تجارت  یست محیطی و تجارت بین الملل،  کار گروه اقدامات ز گردیده و همچنین  1992 منعکس 

و توسعه و شورای نمایندگان؛
گردیده؛ و یست پیش بینی  که در تصمیم مربوط به تجارت خدمات و محیط ز کاری  برنامه 

مقررات مربوطه در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری،
با مالحظه اینکه نه الزامی و نه نیازی به وجود سیاست متناقض میان تأیید و حفاظت از نظام تجاری 
یست  چند جانبه آزاد، غیرتبعیض آمیز و منصفانه از یک طرف و فعالیت در راستای حمایت از محیط ز
زمینه  در  سیاست ها  نمودن  هماهنگ  به  تمایل  با  و  می باشد،  دیگر  طرف  از  پایدار  توسعه  ارتقاء  و 
که محدود به  یست بدون تخطی به صالحیت و شایستگی نظام چند جانبه تجاری  تجارت و محیط ز
آثار  که ممکن است  بوده  تجاری  ابعاد  به  مرتبط  یست محیطی  ز و سیاست های  تجاری  سیاست های 

تجاری مهمی برای اعضا نیز در پی داشته باشد،
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به شرح ذیل تصمیم می گیرند:
یست  اولین جلسه شورای عمومی سازمان جهانی تجارت را در جهت تشکیل کمیته تجارت و محیط ز
گزارش خود را به اولین جلسه دو ساالنه  که تمامی اعضا سازمان جهانی تجارت می توانند  هدایت نموده 
فعالیت  و  وظایف  شرح  که  هنگامی  تجارت  جهانی  سازمان  شدن  الزم االجرا  از  بعد  یران  ز و کنفرانس 

گرفت، ارائه نمایند، کمیته مورد بررسی قرار  کمیته در چارچوب توصیه های 
که قسمتی از آن به شرح ذیل می باشد: کرات تجاری  کمیته مذا تصمیم مورخ 15 دسامبر 1993 

یست محیطی به منظور ارتقاء توسعه پایدار؛ الف( تعیین رابطه میان اقدامات تجاری و اقدامات ز
ری  که آیا اصالح مقررات نظام چند جانبه تجاری ضرو ب( ارائه توصیه های مناسب در این خصوص 
که خصوصًا با مالحظات  است، اصالحاتی متناسب با طبیعت باز، منصفانه، و غیرتبعیض آمیز نظام 

ذیل باشد:
یست محیطی به منظور ارتقاء  یت تعامل مثبت میان اقدامات تجاری و ز نیاز به قواعدی جهت تقو
با  کشور های  نیاز های  خصوصًا  در حال توسعه  کشور های  نیاز های  به  خاص  توجه  به  پایدار  توسعه 

کمترین درجه توسعه یافتگی؛ و
منظور  به  مؤثر  چند جانبه  هنجار های  به  پایبندی  و  تجاری  حمایت گرایانه  اقدامات  از  جلوگیری 
یست محیطی مذکور در دستور جلسه  یی نظام تجاری چند جانبه در مقابل اهداف ز تضمین پاسخگو

یو؛ و 21 و خصوصًا اصل 12 بیانیه ر
اقدامات  تجاری  ابعاد  یست محیطی،  ز مقاصد  برای  به کار گرفته شده  تجاری  اقدامات  بررسی 
بر آن اقدامات  کم  که حا آثار مهم تجاری بوده و اجرای مؤثر اصول چند جانبه  که دارای  یست محیطی  ز

می باشد، 
یست می باشد، کمیته تجارت و محیط ز که به همراه بیان مقدماتی فوق تبیین کننده شرح وظایف 

یست محیطی  ز سیاست های  و  بین المللی  تجارت  که  هدف  این  وبا  وظایف  شرح  این  به  توجه  با 
که امکان طرح دارند،  کمیته موارد ذیل را ابتدائًا در رابطه با مسائلی  متقاباًل همدیگر را حمایت نمایند، 

ارائه می نماید:
اقدامات  از جمله  یست محیطی  ز اهداف  با  تجاری  اقدامات  و  چند جانبه  تجاری  نظام  میان  رابطه 

یست محیطی؛ مذکور در موافقت نامه های چند جانبه ز
تجاری  آثار  دارای  که  یست محیطی  ز اقدامات  و  تجاری  یست محیطی  ز سیاست های  میان  رابطه 

مهمی بوده و مقررات نظام تجاری چند جانبه؛
رابطه میان مقررات نظام تجاری چند جانبه و:
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یست محیطی؛ الف( هزینه ها و مالیات های دارای اهداف ز
یست محیطی که به کاالها مربوط می باشند از قبیل استانداردها، مقررات  ب( الزامات دارای اهداف ز

یافت؛ فنی، بسته بندی، بر چسب زنی و باز
مقاصد  برای  استفاده شده  تجاری  اقدامات  شفافیت  با  رابطه  در  چند جانبه  تجاری  نظام  مقررات 

که دارای آثار مهم تجاری می باشند؛ یست محیطی  یست محیطی و اقدامات و الزامات ز ز
در  که  نظام هایی  و  چند جانبه  تجاری  نظام  در  اختالفات  حل و فصل  ساز و کار  میان  رابطه 

یست محیطی یافت می شوند؛ موافقت نامه های چند جانبه ز
کشورهای درحال توسعه و  یست محیطی بر روی دسترسی به بازار خصوصًا در رابطه با  آثار اقدامات ز
و تحریف های  یست محیطی حذف محدودیت ها  و منافع ز توسعه یافتگی  کمترین درجه  با  کشورهای 

تجاری؛
کاالهای ممنوع داخلی، موضوع صادرات 

و  یست  محیط ز و  خدمات  تجارت  تصمیم  در  مذکور  کاری  برنامه  یست  محیط ز و  تجارت  کمیته 
همچنین مقررات مربوط به موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری را در چارچوب شرح 

کار خود تلقی نماید. وظایف خود به عنوان جزئی الینفک از 
یست باید توسط  کمیته تجارت و محیط ز تا زمان جلسه شورای عمومی سازمان جهانی تجارت،کار 
تمامی  شرکت  که  شود  انجام   )  PCWTO(تجارت جهانی  سازمان  مقدماتی  کمیته  فرعی  کمیته  یک 

کمیته مقدماتی در آن آزاد می باشد. اعضای این 
نماید  دعوت  آن  تأسیس  از  پس  را  یست  محیط ز و  تجارت  کمیته  و  مقدماتی  کمیته  فرعی  کمیته 
سازمان های  با  ارتباط  برای  مناسب  ترتیبات  با  رابطه  در  مربوطه  ارکان  برای  را  مشارکت هایی  اینکه  تا 

بین دولتی و غیردولتی اشاره شده در ماده 5 موافقت نامه سازمان جهانی تجارت مهیا نمایند.



تصمیم راجع به پیامدهای سازمانی و مالی ناشی از اجرای 
موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت

یران، ز و
با تصدیق اهمیت نقش و سهم سازمان جهانی تجارت در تجارت بین الملل،

کارامد دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، با آرزوی تضمین عملکرد 
گسترش خواهد داد و  ر اروگوئه،حوزه و پیچیدگی وظایف دبیرخانه را  با تصدیق اینکه اجرای نتایج دو

گیرد، که الزامات منابع ناشی از آن مورد مطالعه قرار  نیاز است 

و  گات  متعاهد  طرف های  ]جلسات[  سابق  رؤسای  توسط  که  بیانیه هایی  ساختن  نشان  خاطر  با 

کیفیت خدمات، از جمله حقوق و  گات در جلب توجه ]اعضا[نسبت به نیاز به بهبود شرایط و  شورای 

کارکنان متخصص دبیرخانه، صادر شده است، مستمری 

که به  کارکنان متخصص  کیفیت خدماتی  با التفات به نیاز سازمان جهانی تجارت به رقابتی بودن در 

کند، خود ارائه می دهد تا بتواند مهارت های الزم را جذب 

کارکنان سازمان جهانی تجارت،  با توجه به پیشنهاد مدیر کل مبنی بر اینکه در تنظیم شرایط خدمات 

از جمله حقوق و مستمری آن ها، توجه مقتضی به موارد مشابه در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 

به عمل آید،

با توجه به ماده 6 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت،علی الخصوص بند 3 آن که به مدیر کل 

اختیار می دهد اعضا تشکیالت دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن ها را طبق مقررات 

کند، یران تعیین  ز کنفرانس و مصوب 

با خاطر نشان ساختن اینکه تکلیف کمیته مقدماتی ایجاب می کند که وظایفی را انجام دهد که برای 

کارامد سازمان جهانی تجارت به محض تأسیس آن الزم می باشد، از جمله آماده سازی  تضمین عملکرد 

توصیه ها جهت مالحظه رکن ذی صالح در سازمان جهانی تجارت، یا تصمیم گیری در حد لزوم و یا اتخاذ 
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کمک پیشنهادهای دبیرخانه، تصمیم های موقتی در رابطه با موضوعات اداری، بودجه ای و مالی با 

شرایط  و  منابع  الزامات  سازمانی،  تغییرات  مقدماتی  کمیته  که  می کنند  موافقت  بدین وسیله 

اجرای  و  است  پیشنهاد شده  تجارت  جهانی  سازمان  تأسیس  مورد  در  که  را  کارکنان  خدمت 

مقتضی  تعدیالت  به  راجع  لزوم  حد  در  و  دهد  قرار  مالحظه  مورد  را  اروگوئه  ر  دو موافقت نامه های 

نماید. تصمیم گیری  و  توصیه 



تصمیم راجع به تأسیس کمیته مقدماتی سازمان جهانی تجارت

یران، ز و

این پس موافقت نامه سازمان جهانی  از  به موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت )که  توجه  با 

تجارت و سازمان جهانی تجارت نامیده می شوند(، و 

کارامد سازمان  با التفات به مطلوبیت تضمین انتقال به سامان به سازمان جهانی تجارت و عملکرد 
یخ الزم االجرا شدن، جهانی تجارت از تار

بدین وسیله به شرح ذیل توافق می کنند:
کمیته خوانده می شـود( بدین وسـیله  کمیته مقدماتی برای سـازمان جهانی تجارت )که از این پس  1. یک 

یاسـت کمیته منصوب می شود. تأسـیس می گردد. آقای پ.د. سـاترلند در سـمت شـخصی خود به ر
ر اروگوئـه و  کـرات چند جانبـه تجـاری دو کلیـه امضا کننـدگان سـند نهایـی مذا یـت  کمیتـه بـرای عضو  .2 
یت اصلـی در سـازمان جهانی تجارت براسـاس ماده 11  بـرای هـر طـرف متعاهـدی کـه صالحیـت عضو

موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت را دارد، آزاد خواهد بود.
کمیته فرعی  گات و یک  یاسـت رئیس طرف های متعاهد  کمیته فرعی بودجه، مالی و اداری به ر 3. یک 
کارهـای مقدماتـی موضوعـات مربـوط بـه موافقت نامـه عمومـی تجـارت خدمـات نیـز  خدمات،مسـئول 
کمیته هـای فرعـی دیگـری را نیـز تأسـیس نمایـد. کمیتـه می توانـد به نحـو مقتضـی  تأسـیس می شـوند. 
یه هـای خـود و  کمیتـه رو کمیتـه آزاد خواهـد بـود.  کمیته هـای فرعـی بـرای تمامـی اعضـای  یـت در  عضو

کمیته هـای فرعـی را تنظیم خواهد کرد.
4. کمیتـه تمامـی تصمیمـات خود را با اجماع می گیرد.

یـت اصلـی در  گات هسـتند و صالحیـت عضو کـه طرف هـای متعاهـد  کمیتـه  5. صرفـًا آن اعضایـی از 
سـازمان جهانـی تجـارت را براسـاس مـواد 11و 14 موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجارت دارنـد، می توانند 

کنند. کمیته شـرکت  در تصمیم گیری 
6. کمیتـه و کمیته هـای فرعـی آن،از خدمـات دبیرخانه گات برخوردار می گردند.
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7. کمیتـه بـا الزم االجـرا شـدن موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت، ملغـی می شـود و در  آن زمـان اسـناد و 

توصیه های خود را به سـازمان جهانی تجارت ارسـال می دارد.

یخ تأسیس  کارامد سازمان جهانی تجارت، بالفاصله از تار که برای تضمین عملکرد  8. کمیته وظایفی را 

یر را انجام خواهد داد: این سـازمان الزم اسـت، از جمله موارد ز

الف.موضوعـات اداری، بودجه ای و مالی:

در  تصمیم گیری  یا   تجارت  جهانی  سازمان  در  ذی صالح  رکن  مالحظه  برای  توصیه ها  آماده سازی 

مورد  در  تجارت  جهانی  سازمان  تأسیس  از  قبل  مقتضی  به نحو  موقتی  تصمیم های  اتخاذ  یا  لزوم  حد 

که در بند 3 فوق به آن  کمیته فرعی بودجه، مالی و اداری  یئس  توصیه های تسلیم شده به آن توسط ر

کمک پیشنهاد های دبیرخانه  گات با  کمیته بودجه، مالی و اداری  اشاره شده است، با همکاری رئیس 

در خصوص:

که در بند 5 ماده 8 موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت مقرر شـده اسـت؛ 1(موافقت نامه مقر 

یابی سهم بودجه اعضای سازمان جهانی تجارت، مطابق با  2(مقررات مالی شامل رهنمود هایی برای ارز

معیارهایی که در ماده 7 موافقت نامه سـازمان جهانی تجارت تعیین شـده اسـت؛

3(تخصیص بودجه برای اولین سـال عملکرد سـازمان جهانی تجارت؛

4(انتقال اموال، شامل سرمایه های مالی ICITO/GATT ]کمسیون موقت سازمان بین المللی تجارت /

گات[ به سـازمان جهانی تجارت؛

گات به دبیرخانه سـازمان جهانی تجارت؛ کارکنان دبیرخانه  کیفیت انتقال  5(انتقال و شـرایط و 

6(ارتبـاط بیـن مرکز تجارت بین الملل و سـازمان جهانی تجارت.

یه ای و حقوقی: ب.موضوعات سـازمانی،رو

یب جداول تسلیم شده به آن، طبق »تصمیم راجع به پذیرش موافقت نامه تأسیس  1(انجام بررسی و تصو

سـازمان جهانی تجارت و الحاق به آن« و پیشـنهاد شـرایط الحاق طبق بند 2 آن تصمیم؛

2(ارایـه پیشـنهاداتی در خصـوص شـرح وظایف ارکان سـازمان جهانی تجـارت، علی الخصوص ارکانی که 

کـه ایـن ارکان بـا در نظـر  یه هایـی  در مـاده 4 موافقت نامـه سـازمان جهانـی تجـارت تأسـیس شـده اند و رو

داشـتن بند 1 ماده 16، به ایجاد آن برای خود فرا خوانده شـده اند؛

3(ارایه توصیه هایی به شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در خصوص ترتیبات مقتضی در مورد ارتباط 

با سایر سازمان ها که در ماده 5 موافقت نامه سازمان جهانی تجارت مورد اشاره قرار گرفته است؛و

گزارشی از فعالیت های خود به سازمان جهانی تجارت. 4( آماده کردن و تسلیم  
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ج. موضوعات مربوط به الزم االجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت و فعالیت های سازمان جهانی 
تجارت در دامنه و حوزه وظایف خود:

1( تشکیل و تمهید کنفرانس اجرایی؛
ر اروگوئه به صورتی که در سـند نهایی آمده اسـت، همچون نظارت در  2( آغاز برنامه کاری ناشـی از نتایج دو
کمیتـه فرعـی خدمـات کـه در بنـد 3 فوق به آن اشـاره شـد، مذاکرات در بخش های خـاص خدمات و نیز 

تقبل امور ناشی از تصمیمات نشست مراکش؛
کار برنامه کاری سازمان جهانی تجارت؛ 3( بحث درخصوص پیشنهاداتی برای درج موارد دیگر در دستور 

4( طـرح پیشـنهاداتی در خصـوص ترکیـب رکـن نظـارت منسـوجات طبـق معیار هـای منـدرج در مـاده 8 
ک؛ و موافقت نامه منسـوجات و پوشا

یـران یـا شـورای عمومـی سـازمان جهانی تجارت، هر کـدام که زود تر  ز 5( تشـکیل اولیـن نشسـت کنفرانـس و
باشـد، و آماده سـازی دستور کار موقت آن ها.
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ر اروگوئه توانسـته اند تعهدات خاصی را در مورد خدمات مالی موضوع موافقت نامه  شـرکت کنندگان در دو
یکرد دیگری  عمومی تجارت خدمات )که از این پس به عنوان »موافقت نامه« خوانده می شود( بر مبنای رو
که این  کنند. موافقت شـده اسـت  یکرد مشـمول مقررات قسـمت 3 موافقت نامه حاضر، قبول  به غیر از رو

یر به اجرا در آید: یکرد می تواند به شـرط رعایت تفاهم نامه ز رو
یکرد با مقررات موافقت نامه حاضر تعارض نداشته باشد؛ )1( این رو

 3 قسمت  در  متخذه  یکرد  رو طبق  آن ها  خاص  تعهدات  تنظیم  مورد  در  اعضا  حقوق  به   )2(
رد؛ موافقت نامه حاضر خدشه وارد نیاو

کامله الوداد به اجرا در آید؛ )3( تعهدات خاص منتج از آن بر مبنای شرط دولت 
متعهد  آن  به  نسبت  را  خود  حاضر،  موافقت نامه  طبق  عضو  یک  که  آزاد سازی  درجه  مورد  در   )4(

می سازد، هیچ پیش فرضی ایجاد نشده باشد.
با  را منطبق  کرات و طبق قیود و شرایط تعیین شده، تعهدات خاصی  بر مبنای مذا اعضای ذی نفع 

کرده اند. یکرد مذکور در ذیل در جدول خود وارد  رو

کد ساختن الف. را
هرگونـه قیـود، محدودیت هـا و شـرایط در مـورد تعهـدات مذکـور در ذیـل بـه اقدامـات مغایـر فعلـی محـدود 

خواهد شد.

ب. دسترسی به بازار
حقوق انحصاری

یر قابل اعمال خواهد بود: 1. عـالوه بـر مـاده 8 موافقت نامه حاضـر، مقرره ز
هر عضو در جدول مربوط به خدمات مالی خود، حقوق انحصاری موجود را درج و برای حذف این 



749    تفاهم نامه راجع به تعهدات خدمات مالی

خدمات  به  مربوط  ضمیمه   1 بند  از  )ب(  شق  وجود  با  کرد.  خواهد  تالش  آن ها  دامنه  تقلیل  یا  حقوق 
مالی، این بند ناظر بر فعالیت های مذکور در جزء 3 شق )ب( از بند 1 این ضمیمه می باشد.

خدمات مالی خریداری شده توسط واحد های عمومی
کـه نسـبت بـه عرضه کننـدگان  کـرد   2. بـا وجـود مـاده 13 موافقت نامـه حاضـر، هـر عضـو تضمیـن خواهـد 
یافـت خدمات  یـش تشـکیل شـوند، در خصـوص خرید یا در خدمـات مالـی هـر عضـو دیگـر کـه در قلمرو
کامله الـوداد و رفتـار  یـش، رفتـاری مبتنـی بـر شـرط دولـت  مالـی واحد هـای عمومـی ایـن عضـو در قلمرو

ملی، اتخاذ شود.

تجارت فرامرزی
که به عنوان آمر )اصیل(، از طریق  3. هر عضو به عرضه کنندگان غیرمقیم خدمات مالی اجازه خواهد داد 
یـک واسـطه یـا به عنـوان یـک واسـطه، و طبـق ترتیبـات و شـرایطی کـه با رفتار ملی انطباق داشـته باشـد، 

یر را عرضه نمایند: خدمـات ز
)الـف( بیمه خطرات مربوط به:

در  ماهواره ها(  )از جمله  فضایی  پرتاب  و  حمل و نقل  و  تجاری  هوانوردی  و  یایی  در )1(حمل و نقل 
کاال و هرگونه  که حمل می شوند، وسیله نقلیه حامل  کاالهایی  یر را پوشش دهد:  که تمام موارد ز حدی 

مسئولیت ناشی از آن؛ و
کاالهای ترانزیت بین المللی؛  )2(

گـذاری و خدمـات کمکـی بـه بیمـه، آنگونه که در جزء )4( شـق )الف( از بند  )ب( بیمـه اتکایـی و بیمـه وا
5 این ضمیمه ذکر شـده است؛

)ج( تهیه و انتقال اطالعات مالی و پردازش داده های مالی، به نحو مذکور در جزء )15( شق )الف( از بند 5 
این ضمیمه و همین طور مشاوره و دیگر خدمات کمکی مربوط به خدمات بانکی و سایر خدمات مالی 

به جز  واسطه گری، آنگونه که در جزء )16( شق )الف( از بند 5 این ضمیمه ذکر شده است.
4. هـر عضـو بـه اشـخاص مقیـم خـود در قلمـروی عضـو دیگـر اجـازه خواهد داد کـه خدمات مالـی مذکور در 

یر را خریداری نمایند: شـق ها و جزء های ز
)الف( شـق )الف( از بند3؛

)ب(شـق )ب( از بند 3؛و
)ج( جزءهای )5( تا )16( شـق )الف( از بند 5 این ضمیمه.
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حضور تجاری
یش  گسـترش حضور تجاری در قلمرو 5. هر عضو به عرضه کنندگان خدمات مالی عضو دیگر حق آغاز یا 

از جملـه از طریـق به دسـت گرفتن کنتـرل بنگاه های موجود را اعطا خواهد کرد.
گسترش حضور تجاری  ر اجازه آغاز و  یه هایی را برای صدو 6. یک عضو تا آنجا می تواند قیود، شرایط و رو
کـه تعهـدات عضـو مزبـور بـه موجـب بنـد 5 را محـدود نسـازد وبـا سـایر تعهـدات منـدرج در  برقـرار نمایـد 

موافقت نامه حاضر انطباق داشـته باشد.

خدمات مالی جدید
یـش تشـکیل شـده اند اجـازه  کـه در قلمرو 7. یـک عضـو بـه عرضه کننـدگان خدمـات مالـی اعضـای دیگـر 

کـه هـر گونه خدمـات مالی جدیدی را در این قلمرو ارائه دهند. خواهـد داد 

انتقال اطالعات و پردازش اطالعات
8. در مـواردی کـه بـرای انجـام کسـب و کار معمولی یـک عرضه کننده خدمات مالی، بـه انتقال اطالعات، 
کـه  رد  پـردازش اطالعـات مالـی یـا انتقـال تجهیـزات نیـاز باشـد، هیـچ عضـو اقدامـی به عمـل نخواهـد آو
انتقـال اطالعـات یـا پـردازش اطالعات مالی، از جمله انتقال داده ها با وسـایل الکترونیکی را مانع گردد 
یـا بـه موجـب مقـررات واردات منطبـق بـا موافقت نامه هـای بین المللـی، از انتقـال تجهیـزات جلوگیـری 
نماید. هیچ چیز در این بند، حق یک عضو را برای حفظ اطالعات شـخصی، اسـرار شـخصی و جنبه 
تـا جایی کـه از ایـن حـق بـرای تحدید]محیالنـه[ مقـررات موافقت نامـه   محرمانـه سـوابق و حسـاب ها، 

حاضر اسـتفاده نشـود، محدود نخواهد کرد.

ورود موقت پرسنل
یـر به پرسـنل عرضه کننده خدمات مالی عضـو دیگر که در حال آغاز حضور  9. الـف( هـر عضـو در مـوارد ز
رود موقـت اعطـا  کـرده اسـت،اجازه و تجـاری در قلمـروی ایـن عضـو اسـت یـا چنیـن حضـوری را آغـاز 

کرد: خواهد 
خدمـات  راه انـدازی  و  کنتـرل  آغـاز،  بـرای  الزم  بسـیار  اختصاصـی  اطالعـات  دارای  ارشـد  مدیـران   )1(

عرضه کننـده خدمات مالی؛ و
)2( متخصصـان در عملیـات عرضه کننده خدمات مالی.
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که وابسـته به  یر  یش، به پرسـنل ز )ب( هر عضو با توجه به در دسـترس بودن پرسـنل واجد شـرایط در قلمرو
یـش را اعطا  رود موقـت بـه قلمرو حضـور تجـاری ارائه کننـده خدمـات مالـی عضـو دیگـر هسـتند، اجـازه و

کرد. خواهد 
)1( متخصصـان خدمـات کامپیوتـری، خدمات مخابرات و حسابرسـی عرضه کننده خدمات مالی؛ 

یابی و حقوقی. )2( متخصصـان ارز

اقدامات غیرتبعیضی
یر بـر عرضه کنندگان خدمات مالی عضو  10. هرعضـو تـالش خواهـد کـرد هرگونه اثرات سـوء مهم اقدامات ز
که در چارچوب این بند به عمل می آید  گونه اقدامی  دیگر را برطرف یا محدود سازد، مشروط  بر اینکه هر 
در مورد عرضه کنندگان خدمات مالی عضو اتخاذ کننده این اقدام، تبعیضی غیر منصفانه قایل نشود.
کـه مانـع عرضه کننـدگان خدمـات مالـی از ارائـه  تمـام خدمـات  )الـف( آن دسـته از اقدامـات غیرتبعیضـی 

یش می شود؛  مالی اجازه داده شـده توسـط عضو مزبور، به شـکل تعیین شـده توسـط آن، در  قلمرو
بـه  گسـترش فعالیت هـای عرضه کننـدگان خدمـات مالـی  کـه  اقدامـات غیرتبعیضـی  از  )ب( آن دسـته 

سراسـر قلمروی عضو مزبور را محدود می سـازد؛
عرضـه  مـورد   در  را  اقدامـات  همـان  عضـو  یـک  کـه  هنگامـی  بـه  عضـو  یـک  اقدامـات  از  دسـته  آن  )ج( 
راق بهـادار بـه اجرا می گذارد و عرضه کننده خدمـات مالی عضو دیگر  خدمـات بانکـداری و مربـوط بـه او

راق بهادار متمرکز می سـازد؛ فعالیت هایـش را جهـت ارائـه خدمات مربوط به او
کـه به رغـم رعایـت مقـررات موافقت نامـه حاضـر، بـر توانایـی عرضه کنندگان  )د( آن دسـته از اقدامـات دیگـر 

رود به بازار این عضو اثر سـوء دارد. خدمـات مالـی عضـو دیگـر در زمینـه فعالیت، رقابت یا و
11. در خصوص اقدامات غیرتبعیضی مذکور در شق های )الف( و )ب( ازبند 10، هر عضو تالش خواهد 
کـرد کـه در مـورد فرصت هـای موجـود در بـازار و مزایایـی کـه عرضه کنندگان خدمات مالـی تمام اعضای 
گـروه در قلمـروی عضـو مزبـور قبـاًل از آن بهره مند بوده انـد، محدودیت یـا تضییقی به  دیگـر به عنـوان یـک 
رد، مشـروط  بر اینکـه تعهد مزبور به تبعیض غیر منصفانـه علیه عرضه کنندگان خدمات مالی  وجـود نیـاو

عضـو اتخاذ کننـده این اقدامات منجر نگردد.

ج.رفتار ملی
بـه عرضه کننـدگان خدمـات مالـی هـر  کـه رفتـار ملـی را اعطـا می کنـد،  1. هرعضـو طبـق قیـود و شـرایطی 
یه موضـوع فعالیت  یـش مسـتقرند،اجازه دسترسـی بـه نظام هـای پرداخت و تسـو عضـو دیگـر کـه در قلمرو
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واحد های عمومی و همین طور دسترسـی به تأمین مالی رسـمی و تسـهیالت تأمین مالی مجدد موجود 
یـان عـادی کسـب و کار معمولـی را خواهـد داد.هـدف ایـن بند اجازه دسترسـی به آخریـن امکانات  در جر

آن عضو برای اخذ وام نمی باشـد.
راق بهادار یا  یـت یـا مشـارکت یا دسترسـی به تشـکیالتی خود گردان، بورس یا  بـازار او  2. هنگامـی کـه عضو
یه یـا هـر سـازمان یـا انجمـن دیگر از طرف یـک عضو الزامـی  گردد تـا عرضه کنندگان  سـلف، مؤسسـه تسـو
خدمـات مالـی عضـو دیگـر بتواننـد خدمـات مالی را برمبنایی یکسـان بـا عرضه کننـدگان خدمات مالی 
کـه آن عضـو به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم امتیـازات یـا مزایایـی را  کننـد یـا هنگامـی  آن عضـو عرضـه 
بـرای چنیـن واحد هایـی در عرضـه خدمات مالی قایل می شـود، عضو مزبور تضمین خواهد کرد که این 
واحد هـا بـه عرضه کننـدگان خدمـات مالی هر عضو دیگر که در قلمروی عضو مورد بحث اقامت دارند، 

رفتـار ملی اعطا کنند.

د. تعاریف
یکرد:  از لحـاظ این رو

که یک خدمت مالی  1. عرضه کننده خدمات مالی غیرمقیم، عرضه کننده خدمات مالی عضوی اسـت 
را در قلمـروی عضـو دیگـر از طریـق تشـکیالتی واقـع در قلمـروی این عضو دیگر عرضـه می کند، قطع نظر 
از اینکـه ایـن عرضه کننـده خدمـت مالی در قلمروی عضوی که خدمات مالی در آنجا عرضه می شـود، 

حضور تجاری داشـته یا نداشـته باشد.
و  اسـت  مالـی  خدمـات  عرضـه  جهـت  عضـو  یـک  قلمـروی  در  بنگاهـی  به معنـای  تجـاری«  »حضـور   .2
تشـکیالت فرعـی ای کـه کاًل یـا جزئـًا در تملکـش قـرار دارند، سـرمایه گذاری های مشـترک، مشـارکت ها، 
مالکیت هـای انحصـاری، فعالیت هـای به عمـل آمـده در قالـب امتیـاز، شـعبه ها، نمایندگی هـا، دفاتـر 

نمایندگی یا مؤسسـات دیگر را شـامل می شود.
3. یک خدمت مالی جدید، خدمتی ماهیتًا مالی از جمله خدمات مرتبط با محصوالت موجود یا جدید 
یل محصول است که توسط هیچ یک از عرضه کنندگان خدمات مالی در قلمروی  و یا روشی برای تحو

یک عضو خاص عرضه نمی شـود،اما در قلمروی طرف دیگر ارائه می گردد.


