المرفقات
االتفاق المؤسس لمنطقة
التجارة الحرة القارية اإلفريقية
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الملحق 1
جداول االمتيااات الترريفية

 .1تضع الدول األطراف جداول االتمتازاا التررا اة وفقز للطرق التمرتتمدة لتحرار التررا ز .
 .2ترفق بهذا التملحق جداول االتمتازاا الجتمركاة ،بتمجرد اعتتمزدهز تمن قبل الجتمراة ،وتطبق على التجزرة بان الدول
األطراف فور دخول االت زق حاا التن اذ وفقز للتمزدة  22تمن االت زق.

2

الملحق 2
قواعد المنشأ
الجاء األول
التعاريف
المادة 1
التعاريف
 .1ألغراض هذا التملحق ،تطبق الترزراف التزلاة:
ترني "شهادة المنشأ" الوثاقة التمثبتة للتمنشأ الصزدرة عن سلطة تمختصة تمرانة ،والتي تؤكد أن تمنتجز

أ)

تمحددا اتطزبق تمع تمرزاار التمنشأ التمطبقة على التجزرة الت ضالاة بتموجب ال قرة ( 1أ) تمن التمزدة  11تمن هذا التملحق؛
ب)

ترني كلتمة "الفصل" رتما ال صول التمكون تمن رقتمان التمستخدم في التستماة التي تشكل النظزم التمنسق؛

ج)

ترني عبزرة "قيمة التكلفة والتأمين وأجور الشحن" ،السرر الذي ادفره التمستورد الذي اشتمل التكزلاف

والتأتمان والشحن الالام لنقل السلع إلى تمانزء التمقصد؛
د)
ه)

"مصنف" اشار إلى تصناف تمنتج أو تمزدة تح عنوان تمران أو عنوان فرعي للنظزم التمنسق؛
ترني كلتمة "شحنة" التمنتجز

التي ترسل إتمز في وق

واحد تمن تمصدر إلى تمرسل إلاه أو تشتملهز وثاقة نقل

واحدة تشتمل الشحنة تمن التمصدر إلى التمرسل إلاه ،أو في حزلة عدم وجود تمثل هذه الوثاقة ،عن طراق فزتورة
واحدة؛
و)

ترني كلتمة "بلد المنشأ" الدولة الطرف التي أنتج

أو صنر

فاهز السلع ،وفقز للتمرزاار التمبانة في هذا

التملحق؛
ا)

’’السلطات الجمركية‘‘ ترني :السلطة اإلداراة التمسؤولة عن إدارة قوانان الجتمزرك في دولة طرف؛

ح)

ترني “القيمة الجمركية " القاتمة التمحددة وفقز الت زق تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن تن اذ التمزدة السزبرة تمن

االت زق الرزم بشأن التررا ز الجتمركاة والتجزرة لرزم ( 1991ات زق تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن التقاام الجتمركي)؛
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ترني عبزرة ”السلطة المختصة المرينة“ سلطة أو تمنظتمة تمرانة تمن إحدى الدول األطراف إلصدار

ط)

شهزدا التمنشأ؛
ترني كلتمة "ال ُمصدِّر" أي شخص طباري أو اعتبزري اقوم بتصدار السلع إلى أراضي دولة طرف أخرى،

ي)

واكون قزدرا على إثبز

تمنشأ السلرة ،سواء كزن ذلك الشخص هو التمصنع أم لم اكن ،وسواء كزن هو تمن اتولى

إجراءا التصدار أم لم اكن؛
ترني عبزرة "سرر التسليم في باب المصنع" الثتمن التمدفوع للتمصنّع تمقزبل تسلام تمنت َج في تموقع البزئع في

ك)

دولة طرف اجري فاهز تن اذ عتملاة التجهاا األخارة ،شراطة أن اشتمل السرر قاتمة جتماع التمواد التمستخدتمة وجتماع
التكزلاف األخرى التي تترلق بزإلنتزج ،نزقصزلضرائب الداخلاة أو التي قد تسدد عندتمز اتم تصدار التمنتج الذي تم
الحصول علاه ؛
ل)
م)

ترني عبزرة " منطقة التجارة الحرة " أقزلام الدول األطراف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة؛
ترني عبزرة "مبادئ المحاسبة المرترف بها عموما" إطزرا تمن التمرزاار التمحزسباة والقواعد واإلجراءا

تحددهز الهائز

التمهناة للتمحزسبة وترترف بهز الدول األطراف فاتمز اترلق بتسجال اإلارادا

واألصول والخصوم فضال عن الكشف عن التمرلوتمز  ،وإعداد البازنز

والن قز

التي

والتكزلاف

التمزلاة .قد تشتمل تمبزدئ التمحزسبة التمقبولة

عتموتمز تمبزدئ توجاهاة واسرة للتطباق الرزم ،فضال عن تمرزاار تم صلة ،والتمتمزرسز  ،واإلجراءا ؛
ن)
س)

ترني "السلع " كل تمن التمواد والتمنتجز ؛
ترني كلتمة “الرنوان” الرنزوان ذا

األرقزم األربرة التمستخدتمة في التصنا ز

التي تشكل

النظزم

التمنسق؛
ع) ترني كلتمة "تصنيع" أي نوع تمن الشغل أو التمرزلجة بتمز في ذلك التراكم أو الرتملاز التمحددة؛
تمكون أو جاء تمستخدم في تصناع التمنتج ؛
ف) ترني كلتمة "المادة" أي عنصر ،أو تمزدة خزم ،أو ّ ِّ
ص)

ترني كلتمة "اعالن المنشأ" بازن تمنزسب عن تمنشأ السلع التمقدتمة ،فاتمز اترلق بتصدارهز تمن قبل الصزنع أو

التمنتج أو التمورد أو التمصدر أو أي شخص تمختص آخر في ال زتورة التجزراة أو أي وثاقة أخرى تترلق بزلبضزئع؛
ق)

اشتمل "منتج " التردان أو الصنزعة التحوالاة أو التمشزراع الاراعاة أو أي فرد أو تماارع آخر حرفي ااود

السلع لغرض التصدار؛
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ر)

اشتمل "المنتج " تمخرجز

عتملاة التصناع ،حتى إذا كزن الغرض تمنهز هو استخداتمهز الحقز في عتملاة

تصناع أخرى؛
ترني عبزرة "الترتيبات/المناطق االقتصادية الخاصة" أحكزتمز تنظاتماة خزصة تطبق على ترسام

ش)

جغرافي داخل إقلام الدولة الطرف حاث تختلف النظم القزنوناة والتنظاتماة والتمزلاة التمطبقة على األعتمزل التجزراة،
بصورة عزتمة ،بطراقة أكثر تحرارا ،وتطباقهز في بقاة أراضي تلك الدولة الطرف؛
)

ترني كلتمة "الرنوان الفرعي " رتما الرنزوان ال رعاة التمكون تمن ستة أرقزم التمستخدم في التستماز

التي

تشكل النظزم التمنسق؛
ث)

ترني كلتمة "اإلقليم " أراضي الدولة الطرف بتمز في ذلك البحر اإلقلاتمي على النحو التمحدد في ات زقاة األتمم

التمتحدة بشأن قزنون البحزر( (UNCLOSلرزم 1992؛
خ)

ترني "القيمة المضافة" ال رق بان سرر [الثتمن] السزبق للتمنتج النهزئي والقاتمة الجتمركاة للتمواد التمستوردة

تمن خزرج الدولة الطرف والتمستخدتمة في اإلنتزج؛ 1و
ذ)

"قيمة المواد" ترني القاتمة الجتمركاة وق استاراد التمواد غار ذا التمنشأ التمستخدتمة ،أو إذا كزن هذا غار

تمرروف وال اتمكن التحقق تمنه ،فإن السرر األول الذي اتمكن التحقق تمنه أنه دفع للتمواد في أي دولة طرف.

القسم الثاني
الغرض واألهداف ومعايير منح المنشأ
المادة 2
الغرض
الغرض تمن هذا التملحق هو تن اذ أحكزم بروتوكول التجزرة في السلع التمترلقة بقواعد التمنشأ؛ وضتمزن وجود تمرزاار تتسم
بزلش زفاة والوضوح واتمكن التنبؤ بهز لتحداد األهلاة لالست زدة تمن التمرزتملة الت ضالاة بتموجب ات زق تمنطقة التجزرة الحرة
القزراة األفراقاة.

1

يمثل هدا التعريف نصا معلقا.
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المادة 3
األهداف
تتمثل أهداف هذا الملحق فيما يلي:
أ)
ب)
ج)
د)

تعميق التكامل بين األسواق على الصعيدين اإلقليمي والقاري؛
النهوض بالتجارة البينية األفريقية؛
تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية والقارية؛
تشجيع التحول االقتصادي في القارة من خالل التصنيع.
المادة 4
مرايير منح صفة المنشأ

يعتبر المنت َج مكتسبا لصفة المنشأ في دولة طرف إذا كان:
أ) متحصل عليه بالكامل في تلك الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة  5من هذا الملحق؛ أو
ب) خضع لتحويل بشكل كبير في تلك الدولة الطرف بالمعنى المقصود في المادة  6من هذا الملحق.
المادة 5
المنتجات المتحصل عليها بالكامل
 .1تُعتبر المنتجات التالية منتجات متحصل عليها بالكامل في دولة طرف إذا تم تصديرها إلى دول أطراف أخرى:
أ) المنتجات المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية غير الحية المستخرجة من األرض أو من قاع البحر ،أو تحت قاع
البحر في إقليم دولة طرف وفقًا ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار)(UNCLOS؛
ُ
ب) النباتات بما في ذلك النباتات البحرية ،والمنتجات النباتية ،والخضر والفواكه التي تزرع أو تحصد فيها؛
ج) الحيوانات الحية التي ُولدت وتربت فيها؛
د) منتجات الحيوانات الحية التي تربت فيها؛
ه) منتجات الحيوانات المذبوحة التي ُولدت وتربت فيها؛
و) المنتجات التي يتم الحصول عليها عن طريق القنص والصيد البحري فيها؛
ز) منتجات تربية األحياء المائية ،بما في ذلك تربية األسماك البحرية ،حيث تولد األسماك والقشريات والرخويات
والالفقا ريات المائية األخرى أو تتم تربيتها فيها من البيض واليرقات أو الدعاميص أو اإلصبعيات المولودة أو
التي نشأت فيها؛
ح) منتجات صيد األسماك وغيرها من المنتجات التي يتم أخذها من البحر خارج إقليم دولة طرف ما بواسطة سفنها؛
حصرا من المنتجات المشار إليها في الفقرة
ط) المنتجات المتحصل عليها على متن سفن تجهيز األسماك لدولة طرف
ً
الفرعية (ح)؛
ي) المواد المستعملة التي تصلح فقط السترجاع المواد ،شريطة أن تكون هذه المواد قد ُجمعت من داخل الدولة
الطرف؛
ك) البقايا والنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع فيها؛
ل) المنتجات المستخرجة من التربة البحرية أو التربة التحتية في البحر خارج المياه االقليمية لتلك الدولة ،شريطة أن
يكون لديها يكون حقوق حصرية لشغل تلك التربة أو التربة التحتية؛
م) السلع المنت َجة حصريًا من المنتجات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعاله.
ن) الطاقة الكهربائية المنتجة فيها.
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تمقترح جداد رقم 1
[ينطبق مصطلحا “سفنها” و”السفن المصانع"  factory shipsالمشار إليهما في الفقرة ( 1ح) و( 1ط) على السفن
والسفن المستأجرة والسفن العارية وسفن تجهيز األسماك المسجلة في دولة طرف وفقا للتشريعات الوطنية في الدولة
الطرف وتحمل علم تلك الدولة الطرف وتفي ،عالوة على ذلك ،بأحد الشروط التالية:
أن اكون  55في التمزئة على األقل تمن تمسؤولي الس انة أو الس انة التمصنع تمن تمواطني الدولة الطرف أو
أ)
الدول األطراف؛
أن اكون  55في التمزئة على األقل تمن طزقم الس انة أو الس انة التمصنع تمن تمواطني الدولة الطرف أو الدول
ب)
األطراف؛
أن اكون  55في التمزئة على األقل تمن الحازاا تمن أسهم الس انة أو الس انة التمصنع تمتملوكة تمن تمواطني
ج)
الدولة الطرف أو الدول األطراف أو تمن تمؤسسز أو إحدى وكزال أو تمشزراع أو شركز حكوتمة الدولة الطرف أو
الدول األطراف].
تمقترح جداد رقم 2
[ينطبق مصطلحا “سفنها” و”السفن المصانع" المشار إليهما في الفقرة ( 1ح) و( 1ط) على السفن والسفن المستأجرة
والسفن العارية والسفن المصانع المسجلة في دولة طرف وفقا للتشريعات الوطنية في الدولة الطرف وتفي بأحد الشروط
التالية:
أ) أن تحمل السفينة علم دولة طرف؛
أن يكون  55في المائة على األقل من مسؤولي السفينة أو السفينة المصنع من مواطني الدولة الطرف أو
ب)
الدول األطراف؛
أن يكون]  [51/55في المائة على األقل من طاقم السفينة أو السفينة المصنع من مواطني الدولة الطرف أو
ج)
الدول األطراف؛
أن يكون ]  [51/55في الماة على األقل من الحيازات من أسهم السفينة أو السفينة المصنع مملوكة من
د)
مواطني الدولة الطرف أو الدول األطراف أو من مؤسسات أو إحدى وكاالت أو مشاريع أو شركات حكومة
الدولة الطرف أو الدول األطراف2 ].
المادة 6
المنتجات المعدة أو المعالجة بشكل كاف
 .1ألغراض المادة ( 4ب) من هذا الملحق ،تعتبر المنتجات التي لم يتم الحصول عليها بالكامل ،قد تمت معالجتها أو
معالجتها بشكل كاف عند استيفاء أحد المعايير التالية:
أ) القيمة المضافة؛
ب) محتوى المواد غيرذات المنشأ؛
ج) التغيير في عنوان التعريفة؛ أو
د) عمليات محددة.
 - 2بصرف النظر عن الفقرة  1من هذه المادة ،تعتبر السلع المدرجة في المرفق الرابع سلعا ذات منشأ إذا استوفت القواعد
المحددة الواردة فيها.

 2تمثل هذه المادة الفرعية نصا معلقا
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المادة 7
عمليات التجهيز والمعالجة غير الكافية لمنح صفة المنشأ
 .1ترتبر الرتملاز التزلاة غار كزفاة لتمنح ص ة التمنشأ لتمنتج تمز ،سواء أتم استا زء تمقتضاز التمزدة  1تمن هذا التملحق أم ال:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)
ط)
ي)
ك)
ل)
م)
ن)
س)
ع)

حصرا إلى الحفاظ على المنتجات في حالة جيدة أثناء التخزين والنقل؛
العمليات التي تهدف
ً
فك ال ُحزم أو تجميعها؛
الغسيل أو التنظيف أو عمليات نفض الغبار أو إزالة الصدأ أو الزيوت أو الطالء ،أو المواد األخرى التي تغطي
المنتج؛
ي المالبس أو طيها؛
لك
البسيطة
العمليات
ّ
عمليات الدهن أو التلميع البسيطة؛
عمليات تقشير الحبوب و األرز ،وتبييضها جزئيًا أو كليًا ،وتلميعها وصقلها ؛
ّ
عمليات إضافة اللون للسكر أو تشكيل كتل السكر والطحن الجزئي أو الكلي للسكر البلوري؛
تقشير أو نزع النوى أو االفتصاص بالنسبة للخضروات المنصوص عليها في الفصل  ،7والفواكه المنصوص عليها
في الفصل  ،8والمكسرات المنصوص عليها في البند  1-58أو  .2-58أو الفول السوداني المنصوص عليه في البند
 2-12بعنوان الفواكه والمكسرات والخضار؛
الشحذ ،أو الطحن البسيط أو القَطع البسيط؛
العمليات البسيطة للغربلة ،أو الفرز ،أو التصنيف ،أو تحديد الدرجة ،أو المطابقة؛
عمليات التعبئة والتغليف البسيطة ،مثل التعبئة في زجاجات أو علب أو قوارير ،أو حقائب ،أو صناديق ،أو التثبيت
على بطاقات أو لوحات؛
لصق أو طباعة العالمات والملصقات ،والشعارات ،وغيرها من قبيل عالمات التمييز ،على المنتجات أو عبواتها؛
الخلط البسيط للمواد ،سواء كانت من أنواع مختلفة أم ال؛ والذي ال يتضمن العمليات التي تؤدي إلى تفاعل كيميائي؛
التجميع البسيط ألجزاء من مواد لتشكيل مادة كاملة؛
المزج بين عمليتين أو أكثر من العمليات على النحو المحدد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ن)؛
ذبح الحيوانات.

 .1بغض النظر عن أي حكم من األحكام الواردة في هذا الملحق ،فإن المنتجات الزراعية ،سواء أتمت معالجتها أم ال بأي
شكل من األشكال ،وسواء أتم الحصول عليها من خالل المعونة الغذائية أو تحويل الموارد إلى أموال نقدية أو تدابير
مساعدة مماثلة ،بما في ذلك الترتيبات المستندة إلى شروط غير تجارية ،ال تعتبر من منتجات منشأها دولة طرف.
 .2لغرض الفقرة  1من هذه المادة ،تُعتبر العملية بسيطة ،عندما ال يتطلب تشغيل تلك العمليات ،مهارات أو آالت أو أجهزة
صا أو تم تثبيتها،أو عندما ال تسهم هذه المهارات أو اآلالت أو األجهزة أو األدوات بدور
خاصة أو أدوات أُنتجت خصي ً
في مواصفات المنتج أو خصائصه األساسية.
المادة 8
تراكم المنشأ داخل حدود منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
-1
-2
-3
-4

ألغراض تنفيذ هذه المادة ،تعتبر جميع الدول األطراف إقلي ًما واحد ًا.
يعتبر أن المواد الخام أو السلع شبه المصنعة التي يكون منشأها أي من الدول األطراف والتي تخضع للمعالجة أو
التجهيز في دولة طرف أخرى ،يعتبر منشأها في الدولة الطرف التي تجري فيها المعالجة أو التجهيز النهائي.
تعتبر عمليات المعالجة أو التجهيز المضطلع بها في أي دولة طرف قد أجريت في الدول األطراف في حالة خضوع
المواد إلى المزيد من المعالجة أو التجهيز في دولة طرف.
بصرف النظر عن الفقرتين  1و  2من هذه المادة ،تُعتبر المنتجات الخاضعة للمزيد من مراحل التصنيع في إحدى
الدول األطراف قد نشأت في دولة طرف حيث تتم عملية التصنيع النهائية بشرط تجاوز عمليات المعالجة أو التجهيز
األخيرة ،تلك العمليات الواردة في نطاق المادة  7من هذا الملحق.
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المادة 9
السلع المنتجة في نطاق ترتيبات /مناطق اقتصادية خاصة
 . 1تعامل السلع المنتجة في نطاق ترتيبات /أو مناطق اقتصادية خاصة معاملة السلع ذات المنشأ بشرط أن تستوفي القواعد
الواردة في هذا الملحق ووفقا ألحكام المادة  23الفقرة  2من البروتوكول بشأن التجارة في السلع.
 .2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الالزمة لضمان أن تظل المنتجات التي يتم تبادلها تحت غطاء إثبات المنشأ ،والتي
تستفيد أثناء نقلها ة من الترتيبات  /المناطق االقتصادية الخاصة الواقعةة في إقليمها ،تحت رقابة السلطات الجمركية وال
تحل محلها سلع أخرى.
.3بغض النظر عن الفقرة  1من هذه المادة ،عندما تتم معالجة أو تحويل أحد المنتجات الناشئة عن دولة طرف والمستوردة
تحت اطار الترتيبات  /المناطق االقتصادية الخاصة تحت غطاء إثبات المنشأ ،يتعين على السلطة المختصة المعينة أن
تصدر شهادة مرور جديدة بناء على طلب المصدّر إذا ما كان قد تم االضطالع بالمعالجة أو التحويل وفق أحكام هذا
الملحق.3
المادة 11
وحدة التأهيل
 -1تكون وحدة التأهيل من أجل تطبيق أحكام هذا الملحق هي المنتج المحدد ،والذي يتم اعتباره وحدة أساسية عند تحديد
التصنيف.
 -2ألغراض هذا الملحق:
أ) يُحدَّد التصنيف الجمركي لمنتج محدد أو مادة معينة وفقًا للنظام المنسق؛
ب) عندما يُصنف منتج مكون من مجموعة أو تجميع لمواد أو مكونات في إطار أحكام النظام المنسق تحت عنوان رئيسي
أو عنوان فرعي واحد ،فإن المجموعة بأسرها تُشكل وحدة التاهيل؛ و
ج) عندما تتألف شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة والمصنفة في إطار العنوان الرئيسي أو الفرعي نفسه في النظام
المنسق ،يُنظر إلى كل منتج على حدة.
المادة 11
مراملة التربئة
 .1في حالة قيام دولة عضو بالتعامل مع السلع بشكل مستقل عن تعبئتها ألغراض تقييم الرسوم الجمركية ،يمكنها أيضًا،
فيما يتعلق بوارداتها المشحونة من دولة عضو أخرى ،تحديد منشأ هذه التعبئة بشكل مستقل.
 .2عندما ال تُطبق الفقرة  1من هذه المادة ،يجب اعتبار أن التعبئة تشكل ّ
كالً مع السلع ،وال يجوز اعتبار أن أي جزء من
أي تعبئة مطلوبة لنقلها أو تخزينها قد تم استيراده من خارج الدولة الطرف عند تحديد منشأ السلع ككل.
 .3لغرض الفقرة  2من هذه المادة ،ال يجوز النظر إلى التعبئة التي عادة ما تباع بها السلع في تجارة التجزئة على أنها
تعبئة مطلوبة لنقل السلع أو تخزينها.

 3تمثل هذه المادة نصا معلقا
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 .4ال يجوز أن تخضع الحاويات ،التي يقتصر استخدامها على نقل السلع وتخزينها مؤقتًا والتي سيتم إرجاعها للرسوم
الجمركية و الرسوم األخرى المماثلة من حيث الغرض .وعندما تكون الحاويات من النوع الذي ال يتم إرجاعه ،يتم
التعامل معها بشكل منفصل عن السلع المعبأة داخلها وتخضع للرسوم الجمركية والرسوم األخرى المماثلة من حيث
الغرض.
المادة 22
فصل المواد
ً
فصال ماديًا بين مواد لها نفس الطابع ولكن
فصلوا
 .1بالنسبة للمنتجات أو الصناعات التي يتعذر فيها عمليًا للمنتجين أن َي ِ
ذات منشأ مختلف تستخدم في إنتاج السلع ،تجوز االستعاضة عن هذا الفصل بنظام محاسبي مناسب يضمن عدم اعتبار أي
ً
فصال ماديًا.
سلع نشأت في الدولة الطرف أكثر مما كانت ستكون عليه الحال لو تم َّكن المنتِج من فصل المواد
 -2ينبغي أن يمتثل أي نظام محاسبي لتلك الشروط على النحو المتفق عليه من قبل اللجنة الفرعية لقواعد المنشأ،
المنصوص عليها في المادة  38من هذا الملحق لضمان تطبيق تدابير الرقابة المالئمة.
المادة 21
الملحقات وقطع الغيار واألدوات
الملحقات وقطع الغيار واألدوات التي ترسل مع قطع معدات أو ماكينات أو أجهزة أو مركبات والتي تكون جزءا من
المعدات العادية والمدرجة في سعرها وال تخصص لها فواتير منفصلة تعد واحدة مع قطع المعدات أو الماكينات أو األجهزة
أو المركبات المعنية.
المادة 21
المجموعات
المكونة
 -1عتبر المجموعات كما هي محددة في القاعدة العامة  3من النظام المنسق ،ذات منشأ عندما تكون كل المنتجات
ِّ
للمجموعة ذات منشأ.
 -2مع ذلك ،عندما تتكون مجموعة من منتجات ذات منشأ ومنتجات غير ذات منشأ ،تعتبر المجموعة في مجملها ذات
منشأ بشرط أال تتجاوز قيمة المنتجات غير ذات المنشأ  %15من األعمال السابقة لسعر المجموعة.
المكونة غير ذات المنشأ بالطريقة نفسها التي تُحسب بها قيمة المواد غير ذات المنشأ.
 -3تُحسب قيمة المنتجات
ِّ

المادة 25
العناصر المحايدة
لغرض تحديد ما إذا كان المنتج ذا منشأ ،ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي يمكن أن تستخدم في إنتاجه:
أ) الطاقة والوقود؛
ب) المصنع والمعدات؛
ج) اآلالت واألدوات؛ و
د) المواد التي ال تدخل وال يُقصد بها أن تدخل في التشكيل النهائي للمنتج.
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المادة 26
مبدأ اإلقليمية
.1ال يُعتبر المنتج الذي خضع لعملية إنتاج تستوفي متطلبات المادة  6من هذا الملحق ،ذا منشأ إال إذا كان ،بعد عملية
اإلنتاج تلك:
أ) ال يخضع لمزيد من اإلنتاج أو أي عملية أخرى خارج أراضي الدول األطراف ،فيما عدا التفريغ ،أو إعادة
الشحن ،أو أي عملية أخرى ضرورية للحفاظ عليه في حالة جيدة ،أو لنقل المنتج إلى إقليم دولة طرف؛
ب) ال يزال في حوزة الجمارك أثناء وجوده خارج أراضي الدول األطراف.
-2ال يتأثر مركز المنتج من حيث المنشأ بتخزين المنتجات أو الشحنات أو تقسيم الشحنات الذي يتم تحت مسؤولية المصدِّر
ق للمنتجات خالل فترة بقاء المنتجات تحت الرقابة الجمركية في بلد أو بلدان المرور العابر.
أو أي حائز الح ٍ
صدِّر من دولة طرف إلى طرف ثالث ،فإنه يعتبر غير ذي منشأ ،إال إذا تسنى ،على نحو
-3اذا عاد منت ٌج ما ذو منشأ ُ
يرضي السلطات الجمركية ،إثبات أن المنتج العائد:
أ) هو نفسه الذي تم تصديره؛ و
ب) لم يخضع ألي عملية تتجاوز ما كان ضروري للحفاظ عليه في حالة جيدة.
القسم الثالث
إثبات المنشأ
المادة 17
متطلبات عامة
 -1تستفيد المنتجات الناشئة في دولة طرف ،عندما تستوردها دولة طرف أخرى ،من أحكام ملحق التجارة في السلع
بتقديم أي من:
أ) شهادة منشأ ،سواء كانت في صورة مطبوعة أو الكترونية ،والتي تكون حسب النمودج الوارد كمرفق  1من هذا
الملحق .ويكون إصدار وقبول شهادة المنشأ االلكترونية وفقا للتشريعات الوطنية لكل دولة طرف؛ أو
ب) في الحاالت المحددة في المادة  19من هذا الملحق ،إقرار يشار اليه فيما بعد باسم "اعالن المنشأ" ،يمنحه المصدر
على فاتورة أو مذكرة تسليم أو أي وثيقة تجارية أخرى تصف المنتجات المعنية بتفاصيل كافية لتمكينهم من تحديدها؛

2
3

يرد نص إعالن المنشأ .والموجود في المرفق  2من هذا الملحق.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة  1من هذه المادة ،تستفيد المنتجات ذات المنشأ بالمعنى المقصود في هذا الملحق ،في
الحاالت المنصوص عليها في المادة  28من هذا الملحق ،فيما يتعلق باإلعفاء من إثبات شهادة المنشأ ،من البروتوكول
بشأن التجارة في السلع دون طلب تقديم أي شهادة إلثبات المنشأ.

شهرا من تاريخ صدوره في الدولة الطرف المصدِّرة ،ويجب تقديمه
 4يكون إثبات المنشأ صال ًحا لمدة إثني عشر 12
ً
خالل المدة المذكورة للسلطات الجمركية في الدولة الطرف المستوردة.
5

يجوز قبول أدلة إثبات المنشأ المقدمة للسلطات الجمركية في الدولة الطرف المستوردة بعد األجل النهائي للتقديم
المحدد في الفقرة  4من هذه المادة لغرض تطبيق معاملة تفضيلية ،عندما يكون عدم تقديم هذه الوثائق بحلول األجل
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النهائي المحدد نات ًجا عن ظروف استثنائية مبررة على النحو الواجب.
المادة 21
تقديم إثبات المنشأ
يتم إعداد وتقديم إثبات المنشأ للسلطات الجمركية في الدولة الطرف المستوردة وفقًا لإلجراءات المعمول بها في تلك الدولة
في أي من اللغات الرسمية لالتحاد األفريقي .وقد تطلب السلطات المذكورة ترجمةً لدليل إثبات المنشأ.
المادة 21
إعالنات المنشأ
 .1يجوزاصدار إعالن المنشأ على النحو المشار إليه في الفقرة ( 1ب) من المادة  17من هذا الملحق من قبل:
(أ) مصدر معتمد وفقا للمادة  20من هذا الملحق؛ أو
(ب) أي مصدر اخر أل ي شحنة تتكون من حزمة أو أكثر تحتوي على منتجات ذات منشأ حيث ال تتجاوز قيمتها
اإلجمالية خمسة آالف دوالر من دوالرات الواليات المتحدة األمريكية (.(5,000USD
 .2يجوز إصدار إعالن المنشأ إذا كانت المنتجات المعنية تشكل منتجات منشأ في الدولة الطرف وعليه ،يتعين الوفاء
بالمتطلبات األخرى المحددة في هذا الملحق.
 .3يجب على المصدر الذي يقوم بإصدارب إعالن المنشأ أن يقدم ،في أي وقت ،بناء على طلب السلطة المختصة في
الدولة الطرف المصدرة ،جميع الوثائق المناسبة التي تثبت حالة المنشأ للمنتجات المعنية ،فضال عن الوفاء بالمتطلبات
األخرى المحدده في هذا الملحق.
 .4يتم إصدار إعالن المنشأ من قبل المصدر عن طريق الكتابة أو الختم أو الطباعة في فاتورة أو مذكرة تسليم أو وثيقة
تجارية أخرى باستخدام إحدى اللغات الرسمية لالتحاد األفريقي ووفقا ألحكام التشريع الوطني للدول األطراف المصدرة.
وإذا كان إعالن المنشأ مكتوبا بخط اليد ،يجب أن يكتب بالحبر في أحرف مطبوعة .ستحمل إعالنات المنشأ التوقيع
األصلي للمصدر.
 .5اجوا أن اصدر إعالن التمنشأ تمن قبل التمصدر عند تصدار التمنتجز التمترلقة به أو برد التصدار بشرط أال اررض
في الدولة الطرف التمستوردة برد تمرور اثنى عشر ( )12شهرا على استاراد التمنتجز التمتصلة به على النحو
التمنصوص علاه في التشرارز الوطناة للدول األطراف في االت زق.
المادة 22
المصدر المعتمد
 .1يجوز للسلطات المختصة المعينة أن تأذن ألي مصدر يقوم في بشحن المنتجات في إطار أحكام االتفاق إلصدار
تصاريح بصرف النظر عن قيمة المنتجات المعنية .وعلى المصدر الذي يسعى إلى الحصول على مثل هذا الترخيص
أن يستوفي جميع الضمانات الضرورية التي تشترطها السلطات المعنية للتحقق من وضع منشأ المنتجات فضال عن
استيفاء الشروط األخرى للملحق.
 .2يجوز للسلطة المختصة المعينة أن تمنح صفة المصدر المعتمد بكل الشروط التي تراها مالئمة.
 .3تمنح السلطة المختصة رقم ترخيص إلى المصدر المعتمد ،الذي يجب أن يظهره في تصريح الفاتورة.
 .4تقوم السلطة الجمركية بمراقبة استخدام الترخيص الممنوح "للمصدر المعتمد".
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 .5يجوز للسلطة المختصة المعينة سحب الترخيص في أي وقت شاءت من المصدر المعتمد عندما:
أ) يكف عن تقديم الضمانات الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة؛
ب) لم يعد يستوفي الشروط الواردة في الفقرة ( )2من هذه المادة؛
ج) أو يسئ استخدام الترخيص بأي طريقة كانت.
المادة 22
إصدار شهادات المنشأ
صدِر
 .1تصدر شهادة المنشأ من السلطة المختصة المعينة في الدولة الطرف المصدرة بناء على طلب كتابي مقدم من ال ُم َ
صدِر.
أو من قبل الممثل المفوض عنه ،تحت مسؤولية ال ُم َ
 .2لهذا الغرض ،يمأل المصدر ،أو الممثل المفوض عنه ،شهادة المنشأ باعتبارها استمارة طلب ،على النحو المبين في
المرفق ( )1من هذا الملحق  .ويكتمل هذا النموذج وفقا ألحكام هذا الملحق .حيث أنه مكتوب بخط اليد ،يجب أن يكتمل
بالحبر في األحرف المطبوعة .ويجب إعطاء وصف المنتجات في المربع المخصص لهذا الغرض دون ترك أية أسطر
فارغة .وعندما ال يكون الصندوق مملوءا بالكامل ،يجب رسم خط أفقي أسفل السطر األخير من الوصف ،حيث يتم عبور
المساحة الفارغة.
 .3على المصدر الذي يتقدم بطلب إصدار شهادة المنشأ أن يقدم ،بناء على طلب السلطة المختصة المعينة في الدولة الطرف
المصدرة التي تصدر فيها الشهادة ،جميع الوثائق المناسبة التي تثبت حالة المنشأ والمنتجات المعنية ،فضال عن الوفاء
بالمتطلبات األخرى لهذا الملحق.
 . 4تتخذ السلطة المختصة المعينة أي خطوات الزمة للتحقق من حالة المنشأ للمنتجات والوفاء بالمتطلبات األخرى لهذا
الملحق.
 .5لهذا الغرض ،يكون لسلطة الجمارك أو للسلطة المختصة المعينة الحق في المطالبة بأي دليل وإجراء أي تفتيش على
حسابات المصدر أو أي تحقق آخر يعتبر مناسبا .وتضمن سلطة الجمارك أو السلطة المختصة المعينة أيضا استيفاء الشكل
المشار إليه في الفقرة  1من هذه المادة على النحو الواجب .وعلى وجه الخصوص ،يتعين على سلطة الجمارك أو السلطة
المختصة المعينة أن تتحقق مما إذا كانت المساحة المخصصة لوصف المنتجات قد اكتملت بطريقة تستبعد جميع إمكانيات
اإلضافات االحتيالية.
 .6يشار إلى تاريخ إصدار شهادة المنشأ في المربع ذي الصلة من الشهادة.
 .7تصدر شهادة المنشأ من السلطة المختصة المعينة وتتاح للمصدر ،إلى أقصى حد ممكن ،قبل تنفيذ التصدير الفعلي.

المادة 22
الوثائق الداعمة
يمكن أن تتضمن الوثائق الداعمة المشار إليها في الفقرة ( )3من المادة  21من هذا الملحق ،التي يتم تقديمها الى
السلطة المختصة المعينة في الدولة الطرف المصدرة ،الوثائق المتعلقة بما يلي:
أ) عمليات اإلنتاج التي تتم على المنتج الناشيء أو على المواد المستخدمة في إنتاج هذا المنتج؛
ب) شراء وتكلفة وقيمة ودفع المنتج؛
13

ج) منشأ وشراء وتكلفة وقيمة ودفع جميع المواد ،بما في ذلك العناصر المحايدة ،المستخدمة في إنتاج المنتج؛
د) شحن المنتج؛و
ه) أي وثائق أخرى قد تعتبرها السلطة المختصة المعينة ضرورية.
المادة 21
شهادة المنشأ التي تصدر بأثر رجعي
 .1بصرف النظر عن أحكام الفقرة ( )7من المادة  ،21يجوز إصدار شهادة المنشأ بصورة استثنائية بعد تصدير المنتجات
التي تتصل بها إذا:
(أ) لم تصدر في وقت التصدير بسبب أخطاء أو إهمال غير طوعي أو ظروف خاصة خارجة عن إرادة المصدر؛ أو
(ب) يتضح بما يرضي السلطة المختصة المعينة أن شهادة المنشأ قد صدرت ولكنها لم تقبل عند االستيراد ألسباب فنية.
 .2من أجل تنفيذ الفقرة  1من هذه المادة ،يجب على المصدر أن يبين في طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات التي تتصل
بها شهادة المنشأ ،وأن يبين أسباب طلبه.
 .3ال يجوز للسلطة المختصة المعينة إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي إال بعد التحقق من أن المعلومات المقدمة في طلب
المصدر تتوافق مع المعلومات الواردة في الملف المقابل.
 .4يجب أن يتم التصديق على شهادة المنشأ الصادرة بأثر رجعي بالعبارة التالية:
"صدر بأثر رجعي"
 .5يدرج التصديق المشار إليه في الفقرة  4من هذه المادة في اإلطار ( )3من شهادة المنشأ.
المادة 21
الحكم االنتقالي للسلع في العبور أو التخزين
يجوز للسلع التي تتوافق مع أحكام هذا الملحق والتي تكون ،في تاريخ بدء نفاذ االتفاق ،إما في العبور أو التخزين المؤقت
في مخازن جمركية أو مناطق حرة في إحدى الدول األطراف ،أن تكون مؤهلة ألحكام هذا الملحق رهنا بتقديم شهادات
المنشأ في غضون ستة أشهر( )6من ذلك التاريخ إلى السلطات الجمركية في الدول األطراف المستوردة بشهادة المنشأ التي
تصدرها السلطات المختصة المعينة في الدول المصدرة بأثر رجعي مع الوثائق التي تبين أن البضائع قد نقلت مباشرة وفقا
ألحكام المادة  35من هذا الملحق.
المادة 25
إصدار صور مطابقة من شهادة المنشأ
 .1في حالة سرقة شهادة المنشأ أو فقدانها أو تلفها ،يجوز للمصدر أن يقدم طلبا إلى السلطة المختصة المعينة التي
أصدرت شهادة المنشأ لكي تصدر له نسخة مطابقة على أساس وثائق التصدير التي بحوزته.
 .2يجب التصديق على النسخة المطابقة الصادرة بهذه الطريقة بالكلمة التالية:
"مكرر".
 .3يد رج التصديق المشار إليه في الفقرة ( )2من هذه المادة في اإلطار(  )3من شهادة المنشأ المطابقة.
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 .4يسري مفعول النسخة المطابقة ،الذي يجب أن يحمل تاريخ إصدار شهادة المنشأ األصلية ،اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة 26
إصدار شهادة منشأ بديلة
عندما توضع بضائع لها صفة المنشأ تحت سيطرة سلطة الجمارك في إحدى الددول األطدراف ،يمكدن أن يدتم اسدتبدال شدهادة
المنشأ بشهادة واحدة أو أكثر من شهادات نقل البضائع من أجل السدماح بإرسدال البضدائع المدذكورة أو جدزء منهدا إلدى مكدان
آخر في الدول األطراف األخرى .وعقب ذلك ،يجب أن يتم تسليم شهادة منشأ بديلة الى سدلطة الجمدارك التدي وضدعت تحدت
سيطرتها البضائع.
المادة 27
االستيراد على دفعات
حيثما يتم استيراد السلع المفككة أو غير المجمعة ،بمفهوم القواعد التفسيرية العامة للنظام المنسق ،على دفعات ،بناء على
طلب المستورد ووفقا ً للشروط التي وضعتها السلطات الجمركية أو السلطات المختصة المعينة للدولة الطرف المستوردة،
يجب تقديم إثبات المنشأ لهذه المنتجات إلى السلطات الجمركية أو السلطات المختصة عند استيراد الدفعة األولى.
المادة 21
اإلعفاء من إثبات المنشأ
 - 1تقبل البضائع التالية باعتبارها منتجات ذات منشأ دون أن يطلب تقديم إثبات المنشأ:
ا .المنتجات ذات منشا التي ترسل كعبوات صغيرة من أشخاص عاديين في دولة طرف إلى أشخاص عاديين في دولة
طرف أخرى أو تشكل جزءا من األمتعة الشخصية للمسافر؛ و
ب  .الواردات التي تعد عرضية ،وتتألف من منتجات ذات منشأ لالستخدام الشخصي للمستفيد أو المسافرين أو عائالتهم
الواردات التجارية عن طريق التجارة.
 .2يجب أال تتجاوز القيمة اإلجمالية المشار اليها في الفقرة ( )1من هذه المادة قيمة (خمسمائة دوالر من دوالرات الواليات
المتحدة األمريكية) ( )USD500في حالة المجموعات الصغيرة أو ألف ومائتان دوالر من دوالرات الواليات المتحدة
األمريكية ( )USD1,200في حالة المنتجات التي تشكل جزءا من األمتعة الشخصية للمسافر حسب الحالة.
المادة 21
األسواق و المعارض
.1تستفيذ المنتجات ذات المنشأ المرسلة للمعرض في الدولة الطرف ويتم بيعها في نهاية المعرض ،لغرض االستيراد في
واحدة من الدول األطراف ،في وقت االستيراد ،من أحكام هذا الملحق مع مراعاة أن يكون هناك دليل مقبول لسلطات
الجمارك يفيد :
أ) أن المصدر قد شحن هذه المنتجات من الدولة الطرف إلى دولة طرف أخرى صاحبة المعرض وعرضها فيه؛
ب) بيع تلك المنتجات أو التخلص منها بأي شكل آخر من جانب ذلك المصدر إلى شخص في الدولة الطرف؛
ج) أن تكون المنتجات قد أرسلت أثناء المعرض أو السوق أو بعد ذلك مباشرة في الدولة الطرف التي أرسلت فيها
للمعرض؛ و
د) أنه من وقت شحنها للمعرض أو السوق ،كانت المنتجات تستخدم لغير العرض في ذلك المعرض.
 .2يجب أن يصدر دليل المنشأ وفقا ألحكام القسم الثاني من هذا الملحق ،ويقدم في ظل الظروف العادية للسلطات
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الجمركية في الدولة الطرف المستوردة .ويجب اإلشارة إلى اسم وعنوان المعرض .وإذا لزم األمر ،قد تكون هناك حاجة
إلى أدلة وثائقية إضافية عن الظروف التي عرضت فيها.
 – 3تُطبق الفقرة ( )1من هذه المادة على جميع المعارض أو األسواق أو الفعاليات العامة المماثلة ذات الطابع التجاري
أو الصناعي أو الزراعي أو الحرف اليدوية ،بخالف تلك التي تنظم ألغراض خاصة في أماكن أو محالت تجارية،
وبغرض بيع المنتجات األجنبية ،وحين ذلك ،تبقى هذه المنتجات ،تحت مراقبة الجمارك.
المادة 12
النقل المباشر
 .1تُطبق المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في هذا الملحق فقط على المنتجات التي تلبي الطلبات المحددة في هذا
الملحق المنقولة مباشرة بين أراضي الطرفين المتعاقدين مع تطبيق التراكم عليها أو من خالل تلك األقاليم.
 .2بغض النظر عن الفقرة ( )1من هذه المادة ،إن نقل المنتجات التي تشكل شحنة واحدة قد تتم من خالل األقاليم
األخرى ،حيثما كان مناسبا ،مع إعادة الشحن أو التخزين المؤقت في تلك األراضي ،شريطة أن المنتجات ال تزال تحت
إشراف السلطات الجمركية من دولة العبور أو التخزين الطرف وذلك فإنها ال تخضع لعمليات أخرى غير التفريغ أو
إعادة الشحن أو أي عملية أخرى تهدف إلى ضمان الحفاظ عليها على هذا النحو.
 .3يجوز نقل المنتجات الناشئة عن طريق خطوط األنابيب عبر أقاليم أخرى غير األطراف المتعاقدة التي تعمل كأطراف
مصدرة ومستوردة.
 .4إثبات أن الشروط المشار إليها في الفقرة  1من هذه المادة قد اجتمعت ،يجب أن تكون عن طريق تزويد السلطات
الجمركية للطرف المتعاقد المستورد بما يلي:
أ) وثيقة نقل واحدة تشمل المرور عبر دولة العبور؛
ب) أو شهادة صادرة عن سلطات الجمارك في ددولة العبور ،تحتوي:
 ) iوصف دقيق للمنتجات؛
 )iiتاريخ تفريغ وإعادة شحن المنتجات ،معأسماء السفن أو وسائل النقل األخرى المستخدمة؛ ،عند االقتضاء ،و
 )iiiالتصديق على الشروط التي بقيت فيها المنتجات في دولة العبور؛
ج) أو ،في حالة إخفاق في ذلك ،من خالل أي وثيقة أخرى ذات صلة.
المادة 12
المعلومات واإلجراءات ألغراض التراكم
 .1الغراض الفقرة  2من المادة  8من هذا الملحق ،يتم منح إثبات المنشأ للمواد الواردة من دولة طرف بموجب شهادة منشأ
أو إعالن المنشأ على شكل النموذج الوارد كمرفق  1أو  2من هذا الملحق.
.2الغراض الفقرة  3من المادة  8من هذا الملحق ،يتم تقديم الدليل على العمل أو المعالجة من خالل المورد أو إقرار
المنتج ،في الدولة الطرف حيث يتم تصديرالمواد ووفق النمودج المبين في المرفق  IIIمن هذا الملحق.
 .3يتم التصديق على شهادة المنشأ التي تصدر وفقا للمادة  8من هذا الملحق ،بالعبارة التالية:
"تراكم"

16

 .4يدرج التصديق المشار إليه في الفقرة  3من هذه المادة في االطار رقم  3من شهادة المنشأ.
 .5باإلضافة إلى الوثائق الداعمة المشار إليها في الفقرة  2من هذه المادة ،تكون بوليصة الشحن مصحوبة بشهادة الضبط مع
شهادة المنشأ.
المادة 12
حفظ السجالت
 .1يحتفظ المصدِّر الذي قدم طلبًا إلصدار شهادة المنشأ بنسخة من الطلب ،إضافة الي الوثائق المؤيدة المشار اليها في
المادة  22من هذا الملحق ،لمدة خمس ( )5سنوات على االقل بعد من انتهاء الطلب.
 .2يَحتفظ المستورد الذي ُمنح معاملة تفضيلية ،عندما تنص على ذلك قوانين الدولة الطرف التي وقع فيها االستيراد،
بالوثائق المتعلقة باستيراد المنتجات ،بما في ذلك نسخة من شهادة المنشأ ،لمدة ( )5سنوات علي األقل من تاريخ منح
المعاملة التفضيلية.
 .3يجوز للدولة الطرف أن ترفض منح معاملة جمركية تفضيلية للمنت َج الذي يكون قيد التحقُّق من منشئه في حالة أن
مستورد المنتج أو مصدره أو منتجه ،المنوط به االحتفاظ بالسجالت أو الوثائق بموجب هذه المادة:
أ) لم يحتفظ بالسجالت أو الوثائق ذات الصلة بتحديد منشأ المنتج وفقًا لمتطلبات هذا المرفق؛
ب) أو يرفض حصول اآلخرين على تلك السجالت أو الوثائق.
 .4تحتفظ السلطة المختصة المعينة في الدولة الطرف المصدِّرة التي تُصدِر شهادة المنشأ بنسخة من شهادة المنشأ لمدة
خمس ( )5سنوات على االقل.
 .5تحتفظ السلطة المختصة المعينة في الدولة الطرف المستوردة بنسخة من شهادة المنشأ المقدمة لها لمدة خمس ()5
سنوات على االقل من تقديم شهادة المنشأ لهم.
المادة 11
التباينات واألخطاء الشكلية
 .1ال يؤدي اكتشاف تباينات طفيفة بين ما جاء في شهادة المنشأ وتلك الواردة في الوثائق المقدمة الى سلطات
الجمارك أو السلطة المختصة المعينة لغرض تنفيذ إجراءات استيراد المنتجات ،بسبب هذه الواقعة ،إلى بطالن
شهادة المنشأ إذا ثبت أن شهادة المنشأ تتوافق مع المنتجات المقدمة.
 .2ال تؤدي األخطاء الشكلية الواضحة مثل أخطاء الكتابة على شهادة المنشأ إلى رفض شهادة المنشأ إذا كانت
األخطاء ال تثير شكو ًكا بشأن صحة البيانات الواردة في الوثيقة.
الجزء الرابع
التعاون اإلداري
المادة 11
االشعارات
 .1ستتعاون الدول األطراف في إعمال هذا الملحق وتفسيره بطريقة موحدة وتقوم ،من خالل السلطات المختصة المعينة
لديها ،بمساعدة بعضها بعضًا في التحقق من صفة المنشأ للمنتجات التي تستند إليها شهادة المنشأ.
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 .2ألغراض تيسير عمليات التحقق أو المساعدة المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،تتبادل السلطات المختصة
المعينة للدول األطراف ،عبر األمانة ،عناوين بعضها البعض وتبادل العناوين المعنية ونمادج األختام والتوقيعات
المستعملة في المكاتب الصدار شهادات المنشأ.
 .3ألغراض الفقرة ( )1من هذه المادة ،تقوم الجهة المعنية المختصة للدولة الطرف المصدرة بأن تأخد على عاتقها جميع
نفقات تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها.
 .4من المفهوم كذلك أن تنظر السلطات المختصة المعينة في الدول األطراف ،من وقت آلخر ،في مجمل انسياب عملية
التحقُّق وتنفيذها ،بما في ذلك وضع توقعات عبء العمل وتحديد األولويات .وإذا كانت هناك زيادة غير عادية في عدد
الطلبات ،تقوم السلطات المختصة المعينة للدول األطراف بتحديد األولويات واتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة أعباء
العمل ،مع أخذ المتطلبات التشغيلية بعين االعتبار.
 .5تقوم الدول األطراف بإخطار بعضها البعض فورا ،عن طريق األمانة العامة ،فيما يتعلق بأي تغييرات في االحتياجات
المذكورة في الفقرة ( )2من هذه المادة.
 .6تخطر الدول االطراف بعضها فورا ،من خالل االمانة ،بالمصدرين المعتمدين كما هو منصوص علية في المادة 25
من هذا الملحق.
المادة 15
المساعدة المتبادلة
 .1من أجل ضمان التطبيق السليم لهذا الملحق ،تقوم الدول األطراف من خالل السلطات الجمركية أو السلطات المختصة
المورد وصحة
المعينة بمساعدة بعضها بعضًا في التحقق من صحة شهادة المنشأ أو بيانات الفاتورة أو تصريحات
ِّ
المعلومات الواردة في هذه الوثائق.
 .2ستقوم السلطات الدول األطراف بناءا علي طلب بتقديم المعلومات المطلوبة بشأن الظروف التي أُنتج فيها المنتج،
مبينة بوجه خاص الظروف التي جرى فيها احترام قواعد المنشأ المتوافقة مع الدول األطراف الطالبة.
المادة 16
التحقق من أدلة إثبات المنشأ
 .1تجرى عمليات التحقق الالحقة من أدلة إثبات المنشأ عشوائيًا أو على أساس تحليل المخاطر أو كلما كانت لدى
السلطات الجمركية في الدولة الطرف المستوردة شكوك معقولة في صحة هذه الوثائق ،أو صفة المنشأ للمنتجات المعنية أو
استيفاء المتطلبات األخرى الواردة في هذا الملحق.
 .2ألغراض تنفيذ أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،تعيد سلطات الجمارك في الدولة المستوردة شهادة المنشأ
وااليصاالت ،إذا كان قد تم تقديمها ،أو نسخةً من هذه الوثائق ،إلى السلطات الجمركية للدولة الطرف المصدِّرةُ ،مبديةً ،عند
االقتضاء ،أسباب طلب التحقُّق .ولدعم هذا الطلب للتحقق ،يتم احالة أية وثائق ومعلومات تم الحصول عليها توحي بأن
المعلومات الواردة في أدلة إثبات المنشأ غير صحيحة.
 .3تضطلع السلطات الجمركية في الدولة الطرف المصدِّرة بالتحقق من األمر وتُرسل نتائج ذلك إلى الجهة أو الدولة
شهرا من تاريخ تقديم الطلب .ويجب
الطرف صاحبة الطلب في أقرب وقت ممكن ،وفي كل الظروف في موعد أقصاه ()6
ً
أن تشير هذه النتائج بوضوح إلى ما إذا كانت الوثائق صحيحة وإذا ما كان باإلمكان اعتبار المنتجات المعنية منتجات نشأت
في الدولة .ولهذا الغرض ،يحق للسلطات الجمركية في الدولة الطرف المصدرة طلب أي دليل والقيام بأي تفتيش لحسابات
صدر أو بأي تحقُّق آخر تراه الدولة مناسبًا.
الم ِ ّ
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 .4إذا ما قررت سلطات الجمارك في الدولة المستوردة تعليق منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية في انتظار نتائج
التحقُّق ،يُسمح للمستورد بإخراج المنتجات رهنًا بأية تدابير وقائية يُعتبر أنها ضرورية.
شهرا من تاريخ تقديم طلب التحقق أو إذا لم يتضمن
 .5في حالة وجود أي شك معقول ،أو عدم تلقي رد في غضون ()6
ً
الرد معلومات كافية لتحديد مدى صحة الوثيقة المعنية أو المنشأ الحقيقي للمنتجات ،قد ترفُض سلطة مختصة أو دولة طرف
صاحبة الطلب ،إال في الظروف االستثنائية ،استحقاق المعاملة التفضيلية.
 .6عندما يتبيَّن من خالل عملية التحقُّق أو أي معلومات أخرى متاحة أن هناك مخالفةً ألحكام هذا المرفق ،تقوم الدولة
الطرف المصدرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الدولة الطرف المستوردة بإجراء التحقيقات المناسبة أو تكليف جهة
المصدرة المعنية
أخرى بإجرائها بالسرعة المطلوبة لتحديد هذه المخالفات ومنعها .ولهذا الغرض ،يجوز للدولة الطرف
ِّ
دعوة الدولة الطرف المستوردة للمشاركة في هذه التحقق.
المادة 17
الجزاءات
تكفل الدول األطراف ،من خالل التشريع الوطني ،أن تفرض جزاءات على أي شخص يضع أو يتسبب في وضع ،أو
يستخدم ،وثيقة تحتوي على معلومات يعلم أنها غير صحيحة لغرض الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.
المادة 11
اللجنة الفرعية بشأن قواعد المنشأ
 .1تنشئى لجنة التجارة في السلع ،وفقا للمادة  31من بروتوكول التجارة في السلع ،لجنة فرعية معنية بقواعد المنشأ.
 .2تتألف اللجنة الفرعية المعنية بقواعد المنشأ من ممثلين من الدول األطراف معينيين على النحو الواجب وسوف
تضطلع بالمهام الموكلة اليها بموجب هذا الملحق أو من قبل لجنة التجارة في السلع.
الجزء الخامس
أحكام ختامية
المادة 11
المرفقات
تشكل المرفقات المرفَقة بهذا الملحق جز ًءا ال يتجزأ منه.
المادة 12
تسوية المنازعات
يسوى أي نزاع بين الدول األطراف ينشأ عن أو يتعلق بتفسير أو تطبيق أي من أحكام هذا الملحق ومبادئه التوجيهية وفقا
لبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات.

المادة 12
المراجعة والتعديل
يخضع هذا الملحق للمراجعة والتعديالت وفقا للمادتين  28و 22من هذا االتفاق .
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المادة 12
الترتيبات االنتقالية
 .1تتفق الدول األطراف على أن القضايا التالية ما زالت معلقة:
أ) تنفيذ القرارات بشأن تعاريف "القيمة المضافة" في المادة ( 1خ) و"المتطلبات للسفن الخاصة بهم" و "السفن
المصانع الخاصة بهم" في المادة  )2( 5والمعايير والمسائل المتعلقة بالترتيبات/المناطق االقتصادية الخاصة في المادة
 2في الملحق  2بشأن قواعد المنشأ؛
ب) صياغة تعريفات إضافية في ملحق  2بشأن قواعد المنشأ؛
ج) صياغة القواعد المختلطة في المرفق ( )4للملحق  2بشأن قواعد المنشأ؛
د) صياغة اللوائح التنظيمية بشأن السلع المنتجة تحت اطار الترتيبات/المناطق االقتصادية الخاصة؛
هـ) صياغة أحكام إضافية في الملحق  2بشأن قواعد المنشأ بشأن التسامح فيما يتعلق بالقيمة ومبدأ االستيعاب وفصل
الحسابات/المبادئ المحاسبية المقبولة عموما GAAP؛ و
و) صياغة المبادئ التوجيهية/واألدلة التوجيهية بشأن قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
 .2تشكل األحكام المعلقة المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،بعد اعتمادها من قبل الجمعية ،جزءا ً ال يتجزأ من هذا
الملحق.
 .3ريثما يتم اعتماد األحكام المعلقة ،تتفق الدول األطراف على أن قواعد المنشأ في أنظمة التجارة القائمة تظل مطبقة.
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المرفق االول :شهادة منشأ منطقة التجارة الحرة القارية
(المادة ()2(21أ))
مالحظات لملء شهادة منشأ منطقة التجارة الحرة القارية
يجب ملئ األطر المرقمة في شهادة المنشأعلى النحو التالي:
اإلطار 2
مقرا لعمله.
صا يتخذ من الدولة الطرف ً
صا طبيعيًا أو اعتباريًا يقيم عادة ً في الدولة الطرف أو شخ ً
يجب أن يكون المصدِّر شخ ً
المصدر وعنوانه ،ينبغي إدراج رقم التسجيل.
وباإلضافة إلى اسم
ِّ
اإلطار 2
إدراج اسم المرسل إليه وعنوان مكتبه في دولة المقصد الطرف.
اإلطار 1
تملؤه سلطة اإلصدار بإدراج أحد التظهيرين التاليين عند الضرورة:
’’نسخة‘‘ ،عندتمز اطلب الحصول على نسخة تمن شهزدة التمنشأ الخزصة بتمنطقة التجزرة الحرة القزراة.
أ)
ب) ’’صدرت بأثر رجري‘‘ ،عندتمز اتم تصدار السلع قبل تقدام الطلب للحصول على شهزدة واقدم الطلب
لإلصدار بأثر رجري.
ج) "االستبدال" (حاث اتم تقدام طلب للحصول على استبدال شهزدة التمنشأ).
التراكم
د)
اإلطار 1
إدراج تفاصيل معلومات للسيارة ،أو القطار ،أو السفينة ،أو الطائرة أو مركبة أخرى مستخدمة لنقل السلع من آخر ميناء في
الدولة الطرف المصدرة.
اإلطار 5
إدخزل الرالتمز واألرقزم التمتمااة على الحام أتمزم كل سلرة اتم تصدارهز.
أ)
ب) إذا لم اتم وضع عالتمة على الحام ،تدرج عبزرة ’’بدون عالتمز وأرقزم‘‘ أو ’’كتمز أرسل‘‘.
ج) جبالنسبة لسلع الجملة غير المعبأة ،تدرج عبارة ’’بالجملة‘‘.
يجب أن تتوافق الكمية المذكورة مع الكميات الواردة في الفاتورة.
د)
في حاالت تعبئة سلع ذات منشأ وسلع غير ذات منشأ معًا ،توصف فقط منتجات المنشأ وتضاف في النهاية
ه)
عبارة ’’محتويات جزئية فقط‘‘.
اإلطار 6
أدرج األرقام التسلسلية للفواتير ،وتواريخها الصادرة للسلع.
اإلطار 7
ذكر رقم نوع التعبئة التي تحتوي على السلع.
اإلطار 1
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يجب تحديد السلع عبر إعطاء وصف تجاري كامل بشكل معقول من أجل تحديد رمز النظام المنسق المناسب.
اإلطار 1
أدرج الوزن اإلجمالي للسلع والذي يجب أن يتطابق مع وثائق الناقل.
اإلطار 22
سا إحصائيًا إضافيًا حسب الحالة وفق رمز النظام المنسق المختار.
أدرج قيا ً
اإلطار 22
أدرج رمز النظام المنسق من ستة أرقام فيما يتعلق بكل خط من خطوط المنتجات الموصوفة في اإلطار .9
اإلطار 22
أدرج رمز معيار المنشأ المناسب المطبق على السلع التي يتم تصديرها.

رما مريار المنشأ
WP
SV
SM
SX
SP
SC

وصف مريار المنشأ
التمنتجز التمصنوعة بزلكزتمل (التمزدة )1
تحول جوهري –– تمحتوى بقاتمة تمضزفة ة (التمزدة .1.1أ)
تحول جوهري –– تمحتوى التمزدة (التمزدة .1.1ب)
تحول جوهري – تغاار الرنوان ال رعي (التمزدة .1.1ج)
تحول جوهري –قزعدة الرتملاة (التمزدة .1.1د)
تحول جوهري – التراكم :وذكر الدول األطراف التي تتم تمرهز عتملاة تراكم
التمنشأ (التمزدة )9

اإلطار 21
يجب على المصدر ،أو ممثل المصدر المخول ،ملء كل التفاصيل المطلوبة من أجل تصريح كامل بصحة
أ)
الطلب لشهادة المنشأ؛
ب) يجب عدم استنساخ التوقيع بطريقة ميكانيكية أو بختم مطاطي لكن يمكن إدراجها إلكترونيًا أو تعويضها
برمز تعريف إلكتروني.
اإلطار 14
يجب أن تتولى السلطة المختصة المعينة في الدولة الطرف المصدرة ملء هذا اإلطار.
ويجب أن يقوم أحد موظفي السلطة بطبع جميع لتفاصيل المطلوبة ويختم شهادة المنشأ في المكان المخصص لذلك باستخدام
الختم ذي التاريخ الخاص الذي أُصدر له/لها لهذا الغرض وتم تعميمه على إدارات الجمارك في جميع الدول األطراف إال في
حالة التحقق اإللكتروني من شهادة المنشأ.
اإلطار 25
يجب أن يقوم موظف الجمارك في ميناء أو مخرج التخليص بإدراج رقم وثيقة التصدير وتاريخها ومكتب التخليص كما هو
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منصوص عليه.
أ) تعلميات عامةتكون شهادة المنشأ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية غير صالحة إذا:
( )iأُدرجت فيها أية تفاصيل غير صحيحة وال تتفق وأحكام هذا المرفق؛
( )iiكانت تحتوي على أي حذف أو كلمات مكتوبة فوق بعضها البعض؛
()iiiتم تغييرها ،ما لم ينط ِو أي تغيير على حذف التفاصيل غير الصحيحة ،أو إضافة أي تصحيحات ضرورية ،ويجب أن
تحمل هذه التغييرات األحرف األولى السم الشخص الذي مأل الشهادة وأن يعتمدها الموظف الذي يوقع عليها.
ب) عند االقتضاء ذكر تسجيل ملف/الرقم المرجعي للسلطة المختصة المعينة في أعلى الشهادة.
ج) رسم خط أفقي تحت البند الوحيد أو األخير في اإلطارات  12 – 5وشطب المساحة غير المستخدمة بخط على شكل
 Zأو خالف ذلك تمرير خط عليها.
د) عندما تكون المساحة المقدمة غير مالئمة ،يُرجى إرفاق صفحة إضافية لتقديم المعلومات المطلوبة.
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شهزدة تمنشأ تمنطقة التجزرة الحرة القزراة

تمرجع السلطة التمختصة

 .1التمصدر (االسم والرنوان)

 .2التمرسل إلاه (االسم والرنوان)

الرقم التسلسلي

رتما الدولة

 .2لالستخندام الاترلق بزلتمضتمون فقط

 .1ت زصال النقل
 .5التمتمااا
واألرقزم

 .1أرقزم وتواراخ
ال واتار

 .1رقم ونوع
التربئة

 .13التصريح من طرف المصدر/المورد
أصرح ،أنز التموقع أس له أن السلع التموصوفة أعاله تلبي
الشروط التمطلوبة إلصدار هذهشهزدة تمنشأ ،وتمنشأهز في
________________________________
(الدولة)
التمكزن والتزراخ:
___________________________
(األستمزء الكزتملة والتراان)
__________________________________
___
(التوقاع)

 .9وصف السلع

 .9الوان
اإلجتمزلي

 .11شهزدة التمنشأ

 .11الكتماة
التموردة

 .11رتما
النظزم
التمنسق

.12
تمرازر
التمنشأ

 .15ألغراض الجتمزرك
رقم وثاقة التصدار:
___________________

ختم التمنشأ
___________________
(السلطة التمرانة)
(األستمزء الكزتملة)
____________________
(التوقاع)

استمارة شهادة منشأ منطقة التجارة الحرة القارية (المادة  .1( 11أ)
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___________________
تمكتب الجتمزرك والتزراخ
(األستمزء الكزتملة)
____________________
_
(التوقاع)

المرفق الثاني
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
إعالن المنشأ
(المادة ( )2( 21ب))
يجب أن يكون نص إعالن المنشأ كما يلي:
أنز  /نحن ،________________________ ،بص تي تمصدرا
(اسم التمصدر التمرتتمد ورقم التسجال)
للسلع التي تغطاهز هذه الوثاقة أعلن  /نرلن أن السلع التمذكورة تمن ______________________التمنشأ
( اذكر الدولة الطرف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة )
وتمرازر التمنشأ التمطبق على هذه السلع
هو _____________________________
(تدرج بزلكزتمل أو تم تحوالهز بشكل جوهري ،وفقز لتمز انطبق .
تمكزن وتزراخ اإلعالن
توقاع التمصدّر التمصرح به
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المرفق الثالث
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
إعالن المورد أو ال ُمنتِج
))المادة )(2( )12

أ.

التمورد أو إعالن التمنتِّج للتمنتجز ذا التمنشأ الت ضالي
أعلن أنز ،التموقع أدنزه ،أن البضزئع التمدرجة في ال زتورة

)________________________________________________ (1

تم إنتزجهز في
(_______________________________________________) 2
.تلبي قواعد التمنشأ التي تحكم التجزرة الت ضالاة بان الدول األطراف لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة
أترهد بأن أقدم للسلطة التمختصة التمرانة ،إذا دع الحزجة ،الدلال التمؤاد لهذا اإلقرار
(_________________________________________________________ )2
(________________________________________________________ )1
(________________________________________________________ ) 5

تملحوظة
ارد النص التمذكور أعاله ،الذي تم إعداده بشكل تمنزسب وفقز للهواتمش الواردة أدنزه ،إعالنز للتمورد
وال الام إعزدة نسخ الهواتمش.
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)(1إذا كزن برض السلع التمدرجة في ال زتورة ذا الصلة ،فانبغي اإلشزرة إلاهز بوضوح أو وضع عالتمةعلاهز وتدرج هذه
الرالتمة في اإلقرار على النحو التزلي:

التمدرجة بهذه ال زتورة وتمختوتمة _____________________________"

 _____________________ ".تم إنتزجهز في ________

-في حزلة استخدام وثاقة أخرى غار ال زتورة أو تملحق بزل زتورة ،اجب ذكر اسم الوثاقة التمرناة بدال تمن كلتمة "فزتورة

)(2الدول األطراف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة.
)(3التمكزن والتزراخ.
)(4االسم والتمنصب في الشركة.
)(5التوقاع.
بزءالتمو رد أو إعالن التمنتج عن التمنتجز التي ال تتتمتع بتمنطقة التصدار الحرة األفراقاة الحرة تمنطقة التمنشأ األفراقاة
أنز التموقع أدنزه ،أعلن أن البضزئع التمدرجة في هذه ال زتورة
(_______________________________________________ )1
( )2وتضم الرنزصر أو التمواد التزلاة التي ال توجد فاهز تمنطقة تجزرة حرة قزراة أفراقاة أصال للتجزرة الت ضالاة
(_______________________________________________ )2
(____________________________________________ )1
(____________________________________________ )5
(____________________________________________ )1
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أترهد بأن أقدم للسلطة التمختصة التمرانة ،إذا دع الحزجة ،أدلة تؤاد هذا اإلعالن
(____________________________________________ )1
(___________________________________________ )9
(___________________________________________ )9
تملحوظة
اشكل النص التمذكور أعاله ،الذي أنجا بشكل تمنزسب وفقز الحواشي الواردة أدنزه ،إعالنز للتمورد وال الام
إعزدة إنتزج الحواشي
 .1إذا كزن برض السلع التمدرجة في ال زتورة تترلق بتمز تم إدراجه في ال زتورة فانبغي اإلشزرة إلاهز بوضوح أو
وضع عالتمة علاهز ،وتدرج هذه الرالتمة في اإلعالن على النحو التزلي ____________" :التمدرجة في
هذه ال زتورة وتم وضع عالتمة _____________ في_________________".
-

في حزلة استخدام وثاقة أخرى غار فزتورة أو تملحق بزل زتورة ،اجب ذكر اسم الوثاقة
التمرناة بدال تمن كلتمة "فزتورة".

)(2الدول األطراف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة.
)(3الوصف ارطى في جتماع الحزال  .واجب أن اكون الوصف كزفاز وأن اكون تم صال بتمز
اك ي للستمزح بتحداد تصناف التررا ز للبضزئع التمرناة.
)(4ال ترطى القام الجتمركاة إال إذا لام األتمر
)(5بلد التمنشأ الذي انبغي تقداتمه فقط إذا لام األتمر .واجب أن اكون األصل الذي انبغي إعطزؤه تمنشأ ت ضالي،
وجتماع األصول األخرى التي انبغي تمنحهز "بلد ثزلث".
) (6وقد خضر للتجهاا التزلي في الدول األطراف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة  ،اضزف تمع وصف
للتجهاا الذي أجري إذا كزن هذه التمرلوتمز تمطلوبة.
)(7التمكزن والتزراخ
)(8االسم والتستماة في الشركة
)(9التوقاع
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المرفق 4
قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
(يدرج الحقا)

1

الملحق 1
بشأن التعاون الجمركي والدعم اإلداري المشترك
المادة األولى
التعاريف
ألغراض هذا التملحق ،تطبق الترزراف التزلاة:
(أ) "الجمارك" ترني :السلطة الحكوتماة التمسؤولة عن إدارة التشراع الجتمركي وجتمع الرسوم والضرائب والتي تتحتمل
أاضز تمسؤولاة تطباق القوانان واللوائح األخرى التمترلقة بزستاراد البضزئع أو تصدارهز أو نقلهز أو تخاانهز؛
(ب) ’’السلطات الجمركية‘‘ ترني :الجهة اإلداراة التمسؤولة عن إدارة قوانان الجتمزرك في دولة طرف؛
(ج) ’’التراون الجمركي‘‘ ترني :الترزون بان السلطز
بهدف ترااا تنظام التدفقز

الجتمركاة الذي اهدف إلى تبساط اإلجراءا

وتحسان تاسار التجزرة

التجزراة وإن زذ القوانان التمرتمول بهز في الدول األطراف عن طراق وضع تمرزاار دولاة

للجتمزرك وإجراءا جتمركاة تمنسقة على النحو التمبان في هذا التملحق؛
(د) ’’قانون الجمارك‘‘ ترني :األحكزم القزنوناة والتنظاتماة التمترلقة بزالستاراد والتصدار وحركة السلع أو تخاانهز ،وهي
التمهزم التي ارهد بإدارتهز وإن زذهز للسلطز

الجتمركاة خصاصز ،وأاة أنظتمة صزدرة عن السلطز

الجتمركاة في إطزر

صالحازتهز القزنوناة.
(ه) ’’الجريمة الجمركية‘‘ ترني :أي خرق لقوانان الجتمزرك أو تمحزولة لخرقهز في دولة طرف؛
(و) ’’المساعدة اإلدارية المتبادلة‘‘ تعني :اإلجراءات التي تقوم بها سلطة جمركية نيابة عن سلطة جمركية طرف أخرى
أو بالتعاون معها للتطبيق السليم لقوانين الجمارك الوقاية من الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وقمعها
(ز) ’’تيسير التجارة‘‘ تعني :تبسيط ومواءمة إجراءات التجارة الدولية  ،بما في ذلك األنشطة والممارسات واإلجراءات
الرسمية المتعلقة بجمع وعرض ونقل وتجهيز البيانات المطلوبة لنقل البضائع في التجارة الدولية
المادة 2
األهداف والنطاق
 -1توفر الدول األطراف لبرضهز البرض ،تمن خالل سلطزتهز الجتمركاة وفقز لألحكزم التمنصوص علاهز في هذا التملحق،
تمز الي:
أ-

الترزون في جتماع تمجزال

إدارة الجتمزرك بهدف تحسان تنظام التدفقز

التجزراة وإن زذ القوانان التمرتمول

بهز في الدول األطراف ،عن طراق:
( )iوضع تدابار تمشتركة تشجع الدول األطراف على االتمتثزل في صازغة القوانان واإلجراءا
الجتمركاة الخزصة بهز؛ و
( )iiوضع ترتابز تمؤسساة تمالئتمة على التمستواز
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القزراة واإلقلاتماة والوطناة؛

ب-

التمسزعدة اإلداراة التمتبزدلة في نطزق هذا التمرفق تمن أجل:
( )iضتمزن احترام قوانان الجتمزرك في أراضاهز؛
( )iiالوقزاة تمن الجرائم الجتمركاة والتحقاق فاهز وقتمرهز؛
( )iiiتقدام الوثزئق الالاتمة لتطباق قوانان الجتمزرك؛
( )ivتاسار إجراءاتهز الجتمركاة وتبساطهز وتمواءتمتهز؛
( )vضتمزن التدفق السلس للتجزرة وسالتمة سلسلة اإلتمداد الدولاة.

 -2اتخذ الترزون بان الدول األطراف شكل التمسزعدة اإلداراة التمتبزدلة وفقز إلطزرهذا االت زق في حدود اختصزصهز
والتموارد التمتزحة لسلطزتهز الجتمركاة.
 -2انطبق الترزون في التمسزئل الجتمركاة على أي سلطة إداراة للدول األطراف تكون تمختصة في التمسزئل التي
تشتماللقزنون الجتمركي .واجري هذا الترزون تمن خالل السلطز الجتمركاة للدول األطراف.
َّ
الحق في الحصول على أي دلال أو طتمسه أو استبرزده ،أو عرقلة تن اذ
ي شخص عزدي
 -1ال تتمنح أحكزم هذا التملحق أ َّ
أي طلب.
المادة 3
المواءمة بين مصطلحات التصنيف في الترريفات الجمركية والتسميات اإلحصائية
 -1اتمكن لتمجلس الواراء التموافقة على استثنزءا

في تطباق أحكزم هذه التمزدة على النحو الذي استمح به في تطباق

أحكزم ات زقاة النظزم التمنسق ،شراطة أن اكون تمجلس الواراء تمقتنرز بأن تلك االستثنزءا

لن تراق تمقزرنة التررا ز

الجتمركاة وإحصزءا التجزرة بان الدول األطراف.
 .2تمع تمراعزة االستثنزءا
أ-

التمشزر الاهز في ال قرة ( )1تمن هذه التمزدة:

تترهد كل دولة طرف بزعتتمزد تمصطلحز

التصناف في التررا ز

الجتمركاة والتستماز

اإلحصزئاة التي

تت ق تمع النظزم التمنسق في نسخته التمرتمول بهز .ووفقز لذلك ،تقوم كل دول طرف بتمز الي فاتمز اترلق بتستمازتهز:
( )iاستخدام جتماع الرنزوان والرنزوان ال رعاة للنظزم التمنسق دون إضزفة أو تردال ،إلى جزنب
رتمواهز الرقتماة؛
( )iiتطباق القزعدة الرزتمة لت سار النظزم التمنسق؛
( )iiiاتبزع التسلسل الرددي للنظزم التمنسق؛
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ب-

تنشر كل دولة طرف بزنتظزم ،في شكل اتمكن الوصول إلاه بسهولة ،إحصزءا
والتصدار بتمز ات ق والرتموا ذا

عن تجزرتهز في االستاراد

األرقزم الستة تمن النظزم التمنسق ،أو بتمبزدرة تمن الدولة الطرف ،بتمز

اتجزوا ذلك التمستوى ،إال إذا استبرد النشر ألسبزب استثنزئاة تمثل السراة التجزراة أو األتمن القوتمي.
 -2عند االتمتثزل لاللتااتمز

الواردة في ال قرة ( 2أ) تمن هذه التمزدة ،اجوا لكل دولة طرف إدخزل تمز قد الام تمن

ترداال على النص إلدتمزج النظزم التمنسق في قزنونهز الداخلي.
 .1لاس في هذه التمزدة تمز اتمنع أي دولة طرف تمن أن تضع ،في تمصطلحزتهز للتصناف في التررا ز
تستمازتهز اإلحصزئاة ،تقساتمز

الجتمركاة أو

فرعاة لتصناف السلع تتجزوا تمستوى األرقزم الستة للنظزم التمنسق ،شراطة أن تكون هذه

التقساتمز ال رعاة على النحو التمبان في النظزم التمنسق.

المادة 4
المواءمة بين نظم وممارسات التقييم
تترهد الدول األطراف بزعتتمزد نظزم لتقاام السلع لألغراض الجتمركاة على أسزس تمبزدئ عدم التتمااا والش زفاة والتطباق
التموحد لهذا النظزم وفقز للتمزدة  1تمن االت زق الرزم بشأن التررا ز

الجتمركاة والتجزرة حول التقاام ألغراض جتمركاة.

المادة 5
تبسيط اإلجراءات الجمركية والمواءمة بينها
 -1تش َّجع الدول األطراف الترزون على استخدام التمرزاار الدولاة التمختصة أو أجااء تمنهز كأسزس إلجراءاتهز في تمجزل
االستاراد والتصدار أو التمرور الرزبر تمز لم انص على خالف ذلك في هذا التملحق.
 -2وفقًا للفقرة  1من هذه المادة ،تتفق الدول األطراف على ما يلي:
أ.

اجب أن تنبني قوانانهز وإجراءاتهز الجتمركاة على الصكوك والتمرزاار والتمتمزرسز

واإلرشزدا

التمقبولة دولاز

والتمرتمول بهز في تمجزل الجتمزرك والتجزرة تمثل ات زقاة كاوتو التمنقحة بشأن تبساط اإلجراءا

الجتمركاة

وتنساقهز وات زق تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن تاسار التجزرة؛
ب .استخدام التمرزاار والتمتمزرسز

واإلرشزدا

التمقبولة دولاز كأسزس لتصتمام وتوحاد وثزئقهز التجزراة والتمرلوتمز

التمطلوب تواجدهز في تمثل هذه الوثزئق؛
ج .تمبزدئ ترااا التجزرة التمشروعة وتاسارهز تمن خالل التطباق ال رزل لاللتااتمز الواردة في هذا التملحق.
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المادة 6
استخدام النظم اآللية في الرمليات الجمركية
-1

تترهد الدول األطراف بإدخزل نظم تمرزلجة البازنز

الرتملاز الجتمركاة ونقل البازنز
-2

الحداثة ،واستخداتمهز ،والتمضي في تطوارهز لتاسار

التجزراة ب رزلاة وك زءة فاتمز بانهز.

تشجع الدول األطراف  ،على التحقق تمن أن سلطزتهز الجتمركاة:
أ) تستخدم التمرزاار التمرترف بهز دولاز ،وخزصة تلك التي ترتتمدهز تمنظتمة الجتمزرك الرزلتماة؛
ب) ترتمل على إاجزد أو اعتتمزد ترابطٍ بان أنظتمة التخلاص الجتمركي الحزسوباةوأنظتمة التمرلوتمز

بزلترزون تمع

أصحزب التمصلحة؛
سر تبزدل البازنز تمع أصحزب التمصلحة.
ج) تا ِّ ّ
المادة 1
التبادل المسبق للمرلومات
التمشتمولة بهذا التملحق تمسبقز قبل وصول األشخزص والسلع

 .1اتران على الدول األطراف أن تسرى لتبزدل التمرلوتمز

ووسزئل النقل إلى أراضاهز ،واجوا أن اتم ذلك ادواز أو إلكتروناز على أسزس تلقزئي.
 .2اتمكن للدول األطراف ،بتموجب شروط وأحكزم تمحددة تمتسقة تمع هذا االت زق ،أن تتبزدل إلكتروناز على أسزس تلقزئي،
أي تمرلوتمز اغطاهز هذا التملحق بشكل تمسبق قبل دخول األشخزص والبضزئع ووسزئل النقل في إقلام دولة طرف أخرى.
المادة 8
الوقاية من الجرائم الجمركية والتحقيق فيها وقمرها
 -1تترهد الدول األطراف بزلترزون في تمجزاللوقزاة تمن الجرائم الجتمركاة والتحقاق فاهز وقتمرهز .وفي هذا االطزر ،تر ِّّان
كل دولة طرف وتبلّغ الدول األطراف األخرى بنقطة اتصزلهز الجتمركاة
 -2ألغراض ال قرة  1تمن هذه التمزدة ،تترهد الدول األطراف بتمز الي:
أ) تبزدل قوائم السلع التي احظر استارادهز إلى أراضي كل تمنهز؛
ب) حظر تصدار السلع التمشزر إلاهز في ال قرة ال رعاة (أ) تمن هذه ال قرة إلى األراضي ذا الصلة؛
ج) في الحزال التي تكون لداهز حدود تمشتركة:
()i

تبزدل قوائم تمكزتب الجتمزرك الواقرة على طول الحدود التمشتركة تمصحوبة بت زصال

عن صالحازتهز ،وسزعز الرتمل ،وأاة تغاارا تطرأ في هذا الصدد؛
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()ii

التشزور تمع برضهز البرض بشأن إنشزء التمراكا الحدوداة بتمواقع تمتقزربة ،واتخزذ
التي قد تكون تمنزسبة لضتمزن تمرور السلع عبر تلك التمكزتب وعلى طول تمسزلك تمت ق

الخطوا

علاهز بص ة تمشتركة؛ و
()iii

السري لتحقاق التمواءتمة بان القدرا وتنساق سزعز عتمل التمكزتب الجتمركاة لكل تمنهز؛

د) فرض تمراقبة خزصة على:
( )iدخول أقاليمها واإلقامة فيها والخروج منها ألي شخص تتوفر ضده شبهة معقولة بمشاركته في
أنشطة تتعارض وقوانين الجمارك ألية دولة طرف؛
( )iiحركة السلع التي يُشتبه بشكل معقول بأنها تُستخدم في االتجار غير المشروع؛
( )iiiاألماكن القريبة من الحدود التي تشهد تراك ًما لمخزونات السلع بما يثير شكو ًكا معقولة في أنها
تُستخدم للتجارة غير المشروعة عبر الحدود؛ و
( )ivالمركبات والسفن والطائرات ،أو غيرها من وسائل النقل التي تتوفر شبهة معقولة في أنها تُستخدم
الرتكاب جرائم جمركية في أي دولة طرف.
 -2تقدم الدول األطراف ،عند تلقاهز طلبز في هذا الخصوص ،ودون تأخار،كزفة التمرلوتمز التمتزحة عن:
أ.
ب.

الرتملاز التي تثار شبهة تمرقولة في أنهز تنطوي على جرائم جتمركاة في أي دولة طرف؛
األشخزص والتمركبز

والس ن والطزئرا  ،وغارهز تمن وسزئل النقل التي تتوفر شبهة تمرقولة في أنهز

تشزرك في أنشطة قد تنتهك قوانان الجتمزرك في أي دولة طرف؛
ج.

السلع التمرروف أنهز تستخدم في االتجزر غار التمشروع؛

د.

الوثزئق الجتمركاة التمترلقة بزالستاراد والتصدار للسلع التي اشتبه بشكل تمرقول في أنهز تنتهك قوانان
الجتمزرك للدولة الطرف التمتقدتمة بزلطلب؛

ه.

البازنز

الواردة في وثزئق الجتمزرك التمترلقة بتبزدل للسلع بان الدول االطراف في حزل وجود شبهة

بتمخزل تهز قزنون الجتمزرك في الدولة الطرف التمتقدتمة بزلطلب؛
و.

شهزدا

التمنشأ وال واتار أو أي وثزئق أخرى اشتبه بشكل تمرقول في أن تكون تماورة أو أنهز صزدرة عن

طراق الغش.
المادة 9
طلب المرلومات وتبادلها وتقديمها
 .1في حزلة وجود شك تمرقول بشأن صحة تصراح االستاراد أو التصدار أو دقته ،تقدم الدول األطراف فورا ،عند الطلب،
وفقز ألحكزم هذه التمزدة ،جتماع التمرلوتمز

الالاتمة ش هاز أو في صورة كتزباة ،أو تمن خالل أي وسزئل تمالئتمة أخرى ،بتمز
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في ذ لك التمرلوتمز

التمحددة على النحو التمبان ،على سبال التمثزل ال الحصر ،في تصراح االستاراد أو التصدار ،وال زتورة

التجزراة ،وقزئتمة السلع التمربأة ،وشهزدة التمنشأ وسند الشحن .واجب أال اؤثر هذا على حق التمترزتملان االقتصزداان في السراة
والخصوصاة وفقز للقزنون الوطني ذي الصلة.
 .2تمن أجل ضتمزن التن اذ ال رزل لل قرة  1تمن هذه التمزدة ،تقوم ك ُّل دولة طرف ،بتمجرد دخول هذا االت زق حاا الن زذ،
بزطالع األتمزنةَ على التمرلوتمز الت صالاة لجهة االتصزل الوطناة التمختصة لداهز.
 .2تقوم الدولة الطرف بجتماع عتملاز

التحقُّق الالاتمة التمترلقة بتصراح االستاراد أو التصدار ذي الصلة ،قبل تقدام طلب

للحصول على تمرلوتمز .
 .1تترهد كل دولة طرف ،كلتمز طلب دولةٌ طرف أخرى ذلك صراحة ،بتمز الي:
أ .إجراء التحقاقز  ،تسجال التصراحز

والحصول على األدلة التمترلقة تمخزل ة جتمركاةتمحل التحقاق في الدولة

الطرف صزحبة الطلب ،وإحزلة نتزئج التحقاق وأاة وثزئق أو أدلة أخرى إلى الدولة الطرف صزحبة الطلب؛
ب .إبالغ السلطز

التمختصة في الدولة الطرف صزحبة الطلب بكل اإلجراءا

التمختصة في الدولة الطرف التي وقر

والقرارا

التي اتخذتهز السلطز

فاهز التمخزل ة الجتمركاة التماعوتمة وفقز للقزنون التمرتمول به في تلك

الدولة الطرف.
 .5تأخذ الدولة الطرف صزحبة الطلب بران االعتبزر التموار َد والتكزلاف التمترتبة على الدولة الطرف تمتلقاة الطلب في
االستجزبة لطلبز

الحصول على التمرلوتمز  .وتنظر الدولة الطرف صزحبة الطلب في التنزسب بان تمصلحتهز الجبزئاة في

تمتزبرة طلبهز وبان الجهود التي ستبذلهز الدولة الطرف تمتلقاة الطلب في تقدام التمرلوتمز .
 .1تخضع طرائق تن اذ هذه التمزدة لترتابز

تتخذ على أسزس كل حزلة على حدة بان الدول األطراف تمقدتمة الطلب

والدول األطراف التمتلقاة للطلب.
المادة 11
الحماية والسرية
تمن أجل ضتمزن حتمزاة وسراة التمرلوتمز التمطلوبة تبرز لهذا التملحق ،تقوم الدولة الطرف صزحبة الطلب بتمز الي:
أ)

تمنح التمرلوتمز

التمطلوبة ن س التمستوى تمن السراة التمنصوص علاه في القزنون الداخلي للدولة الطرف

تمتلقاة الطلب؛
ب)

عدم استخدام التمرلوتمز إال للغرض التمذكور في الطلب فقط؛

ج)

عدم الكشف عن التمرلوتمز دون الحصول على تموافقة خطاة تمن الدولة الطرف تمتلقاة الطلب؛
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د)

عدم استخدام أي تمرلوتمز لم اتم التحقق تمنهز كرزتمل حزسم لتخ اف الشك في أي ظرف؛

ه)

احترام أاة شروط تختص بحزلة برانهز تضرهز الدولة الطرف تمتلقاةالطلب فاتمز اترلق بزالحت زظ بزلتمرلوتمز
السراة والبازنز الشخصاةوالتخلص تمنهز؛
عند تلقي طلب في هذا الصدد ،القازم بإبالغ الدولة تمتلقاة الطلب بأاة قرارا

و)

وإجراءا

تتخذ في هذا

الشأن نتاجة للتمرلوتمز التمقدتمة.
المادة 11
التراون الفني
 -1لكي تواصل الدول األطراف ترااا قدراتهز في تمسزئل الجتمزرك ،علاهز أن ترتمل على ـ:
أ.

وضع براتمج تدراب تمشتركة؛

ب .تبزدل التموظ ان واالشتراك في وسزئل التدراب والتموارد؛
ج .تبزدل البازنز التمهناة والرلتماة وال ناة التمترلقة بزلقوانان واإلجراءا الجتمركاة؛
د .دعم برضهز برضزفي تحداث اإلجراءا

الجتمركاة بتمز في ذلك الجتمزرك اإللكتروناة وتطباقز

تبزدل البازنز

اإللكتروناة؛
ه .دعم برضهز برضز في تن اذ تدابار تاسار التجزرة وتبساط اإلجراءا الجتمركاة؛
و .تبزدل أاة بازنز أخرى اتمكن أن تسزعد السلطز الجتمركاة في إدارة التمخزطر ألغراض التمراقبة والتاسار؛
 .2تخطر الدول األطراف األتمزنة بجتماع األنشطة التمضطلع بهز عتمال بزل قرة  1تمن هذه التمزدة.
المادة 12
تبليغ المرلومات الجمركية
.1تتبزدل الدول األطراف التمرلوتمز بشأن التمسزئل التمترلقة بزلجتمزرك ،الساتمز تمز الي:
أ .التغاارا

التي تطرأ على القوانان واإلجراءا

والرسوم الجتمركاة أو أي قوانان وطناة أخرى ذا

الخزضرة لقاود االستاراد أو التصدار؛
ب.التمرلوتمز التمترلقة بتمنع الجرائم الجتمركاة والتحقاق فاهز وتمكزفحتهز؛
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صلة ،والسلع

ج.التمرلوتمز الالاتمة لتن اذ القوانان والتنظاتمز الجتمركاة وإعتمزلهز؛
د.أي تمرلوتمز أخرى ترى اللجنة ال رعاة أنهز ضروراة.
.2ألغراض ال قرة  1تمن هذه التمزدة ،ترتتمد الدول األطراف صاغز تمرنة لجداول التررا ة الجتمركاة الوطناة لداهز.
المادة 13
اللجنة الفرعية بشان تيسير التجارة والتراون الجمركي والربور
 .1تنشئ لجنة التجزرة في السلع ،وفقز للتمزدة  21تمن بروتوكول التجزرة في السلع ،لجنة فرعاة بشزن تاسار التجزرة
والترزون الجتمركي والربور.
 .2تتألف اللجنة الفرعية المعنية بتيسير التجارة والتعاون الجمركي والعبور من ممثلين من الدول األطراف معينيين
على النحو الواجب وسوف تضطلع بالمهام الموكلة اليها بموجب هذا الملحق أو من قبل لجنة التجارة في السلع.
المادة 14
تسوية المنااعات
يسوى أي نزاع بين الدول األطراف ينشأ عن أو يتعلق بتفسير أو تطبيق أي من أحكام هذا الملحق وفقا لبروتوكول قواعد
وإجراءات تسوية المنازعات.

المادة 15
المراجرة والترديل
يخضع هذا الملحق للمراجعة والتعديالت وفقا للمادتين  28و 22من هذا االتفاق .
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الملحق 4
تيسير التجارة
المادة 1
تراريف
ألغراض هذا التملحق ،تطبق التررا ز التزلاة:
أ) ارني "الحكم المسبق" قرارا خطاز قدتمته دولة طرف إلى تمقدم الطلب قبل استاراد السلع التمشتمولة بزلطلب الذي
احدد التمرزتملة التي توفرهز الدولة الطرف للسلرة وق االستاراد؛
ب) "مقدم الطلب" فاتمز اترلق بزألحكزم التمسبقة ارني التمصدر أو التمستورد أو التمنتج أو أي شخص له سبب تمبرر أو
تمتمثل عنه؛
ج) "قانون الجمارك" ارني األحكزم القزنوناة والتنظاتماة التمترلقة بزستاراد وتصدار وحركة أو تخاان البضزئع ،والتي
تتولى السلطز

الجتمركاة إدارتهز وإن زذهز على وجه التحداد ،وأاة تنظاتمز

تصدرهز السلطز

الجتمركاة بتموجب

صالحازتهز القزنوناة؛
د) "الشحنات المرجلة" ترني السلع التي تتطلب إاالة سرارة على سبال األولواة نظرا لطبارتهز أو ألن الغرض تمنهز
هو تلباة حزجة عزجلة تمبررة؛
ه) "السلع القابلة للتلف" ترني السلع التي تتر ن بسرعة بسبب خصزئصهز الطباراة ،وال ساتمز في غازب ظروف
التخاان التمنزسبة؛
و) "اإلفراج عن البضائع" ارني اإلجراءا التي تتخذهز الجتمزرك للستمزح بإاداع البضزئع الخزضرة للت راغ تح تصرف
األشخزص التمرناان؛
ا) "إدارة المخاطر" ترني تحداد التمخزطر بشكل تمنتظم وتن اذ جتماع التدابار الالاتمة للحد تمن التررض للتمخزطر؛
ح) "نافذة واحدة" ترني تمرفق استمح لألطراف التمشزركة في التجزرة والنقل بتقدام تمرلوتمز
دخول واحدة الستا زء جتماع التمتطلبز

ووثزئق تموحدة لدى نقطة

التنظاتماة التمترلقة بزالستاراد والتصدار والربور ،وفي حزلة التمرلوتمز

اإللكتروناة ،تقدام عنزصر فرداة تمن البازنز ؛
ط) "تيسير التجارة" ارني تبساط وتمواءتمة إجراءا

التجزرة الدولاة ،بتمز في ذلك األنشطة والتمتمزرسز

واإلجراءا

الشكلاة التمترلقة بجتمع البازنز الالاتمة لنقل البضزئع في التجزرة الدولاة وعرضهز وتقداتمهز وتمرزلجتهز؛
ي) "الربور" ارني اإلجراء الجتمركي الذي اتم بتموجبه نقل البضزئع تح

الساطرة الجتمركاة تمن تمكتب جتمركي إلى

آخر؛
المادة 2
األهداف
تتتمثل أهداف هذا التملحق فاتمز الي:
(أ) تبساط و تموائتمة إجراءا التجزرة الدولاة والخدتمز اللوجستاة لإلسراع في عتملاز االستاراد والتصدار والربور؛و
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(ب) تسراع حركة السلع وتخلاصهز واإلفراج عنهز ،بتمز في ذلك السلع التي تربر الحدود داخل الدول األطراف.
المادة 3
مبادئ عامة
ت سر وتتطبق أحكزم هذا التملحق وفقز لتمبزدئ الش زفاة والتبساط والتمواءتمة والتوحاد لقزنون الجتمزرك وإجراءاته وتمتطلبزته.

المادة 4
النشر
-1

تنشر كل دولة طرف ،قدر اإلتمكزن ،على ال ور ،على شبكة اإلنترن

التمرلوتمز

التزلاة بطراقة تتاح

الحصول علاهز باسر ودون تتمااا تمن أجل تتمكان الدول االطراف والتجزر ،واألطراف األخرى التمرناة تمن اإللتمزم بهز:
أ-

بازن لإلجراءا

والخطوا

الرتملاة الالاتمة لالستاراد والتصدار ،والربور ،بتمز في ذلك تلك التمطبقة

بزلتموانئ والتمطزرا  ،وغارهز تمن إجراءا نقزط الدخول ،واالستتمزرا والوثزئق التمطلوبة؛
ب-

الوثزئق والبازنز

التي تشترط توفرهز ،واالستتمزرة التي اجب تملؤهز لالستاراد إلاهز والتصدار تمنهز أو

للتمرور عبر أراضاهز؛
ج-

قوانانهز وأنظتمتهز وإجراءاتهز الخزصةبزالستاراد إلاهز والتصدار تمنهز أو التمرور عبر أراضاهز؛

د-

قاتمة الرسوم والضرائب ،أاز كزن نوعهز ،التم روضة على االستاراد أو التصدارأو التمرور الرزبر أو ذا
الصلة بذلك؛

ه-

التمصزراف واألعبزء التمزلاة التي ت رضهز الوكزال

الحكوتماة أو التم روضة على االستاراد أو التصدار أو

التمرور الرزبر أو ذا الصلة بذلك؛
و-

قواعد تصناف التمنتجز أو تقااتمهز لألغراض الجتمركاة؛

ا-

القوانان واللوائح التنظاتماة والقرارا اإلداراة ذا التطباق الرزم التمترلقة بقواعد التمنشأ؛

ح-

القاود وشروط الحظر التم روضة على االستاراد أو التصدار أو التمرور الرزبر؛

ط-

أحكزم الغراتمز التمترتبة عن تمخزل ز اإلجراءا الشكلاة لالستاراد أوالتصدار أو التمرور الرزبر؛

ي-

إجراءا الطرن أو االسترراض؛

ك-

االت زقز التمبرتمة تمع أي بلد أو بلدان فاتمز اترلق بزالستاراد أوالتصدار أو التمرور الرزبر،أو أجااء تمنهز؛

ل-

اإلجراءا التمترلقة بإدارة حصص التررا ة الجتمركاة؛

م-

تمرلوتمز التواصل التمترلقة بجهة أو جهز االست سزر التمراَّنة أو القزئتمة عتمال بزلتمزدة  5تمن هذا التملحق؛و

ن-

التمبزدئ التوجاهاة لالستاراد والتصدار.

 -2للدول األطراف الحراة في إتزحة هذه التمرلوتمز لالطالع علاهز في شكل تمطبوع أاضز.
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المادة 5
جهات االستفسار
-1

تنشئ كل دولة طرف جهة است سزر واحدة أو أكثر وتحزفظ على وجودهز للرد على االست سزرا

التمرقولة تمن الدول

االطراف والتجزر واألطراف التمرناة األخرى بشأن التمسزئل الواردة في التمزدة ( )1تمن هذا التملحق.
-2

تتأكد كل دولة طرف تمن أن جهة االست سزر لداهز تجاب عن االست سزرا

الواردة في غضون فترة تمرقولة تمن

الاتمن.
-2

تخطر الدول األطراف األتمزنة بزلتمرلوتمز التمترلقة بنقزط االتصزل التمشزر إلاهز في ال قرة ( )1تمن هذه التمزدة.
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المادة 6
القرارات المسبقة
 -1اتران على كل دولة طرف ،قبل استاراد سلرة تمز إلى أراضاهز ،أن تصدر في ظرف فترة اتمناة تمرقولة قرارا خطاز
تمسبقز ألي شخص اقدم طلبز تمكتوبز لهذا الغرض .واتضتمن الطلب جتماع التمرلوتمز

الضروراة لكي تصدرالدولة

الطرف القرار التمسبق.
 -2اترلق الطلب التمشزر إلاه في ال قرة  1تمن هذه التمزدة بزلتمسزئل التزلاة:
أ)

تصناف التررا ة التم روضة على السلرة؛ و

ب)

تمنشأ السلرة.

 -2إضزفة إلى ذلك ،تش َجع الدول األطراف على إصدار قرارا تمسبقة بشأن تمز الي:
أ)

تطباق التمرزاار التي تستخدم لتحداد القاتمة الجتمركاة للسلرة وفقز لالت زق حولتن اذ التمزدة  1تمن ات زقاة
الجز 1991؛

ب)

تطباق استرجزع الرسوم الجتمركاة ،أو تأجال سدادهز ،أو غارهز تمن خططز لتخ اف التي تقلص الرسوم
الجتمركاة أو ترادهز أو تتنزال عنهز؛

ج)

التمرزتملة الت ضالاة التي تكون السلرة تمؤهلة للحصول علاهز؛

د)

تمتطلبز الوسم في بلد التمنشأ ،بتمز في ذلك التثبا وطرائق وضع الرالتمز ؛

ه)

تمز إذا كزن السلرة تخضع لحصة أو حصص التررا ة؛

و)

وأاة أتمور أخرى ،وفق تمز تقرره كل دولة طرف.

 -1بصرف النظر عن ال قرة  1تمن هذه التمزدة ،اجوا للدولة الطرف أن ترفض إصدار قرار تمسبق عندتمز تكون التمسألة
أو الوقزئع أوالظروف التي أثار

قاد التمراجرة اإلداراة أو القضزئاة ،أو عندتمز ال اترلق الطلب بأي استخدام تمقصود

تمن القرار التمسبق.
 -5إذا رفض دولةٌ طرف إصدار قرار تمسبق ،تقوم على ال ور بإبالغ تمقدم الطلب خطاز ،تموضحة الوقزئع ذا

الصلة

وأسسقرارهز.
 -1اكون القرار التمسبق صزلحز لتمدة ستة ( )1أشهر على األقل تمن تزراخ صدوره تمز لم اغار القزنون أو الوقزئع أو
الظروف التي تدعم هذا القرار.
 -1تقوم كل دولة طرف بنشر:
أ -تمتطلبز تطباق القرار التمسبق ،بتمز في ذلك التمرلوتمز التي اتران تقداتمهز والشكل؛
ب -ال ترة الاتمناة التي ستصدِّر فاهز القرار التمسبق؛
ج) طول التمدة التي اكون فاه القرار التمسبق صزلحز.
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-9

عندتمز تلغي دولة طرف قرارا تمسبقز أو تردله أو تبطل صالحاته  ،اتران أن تبلغ كتزباز الشخص الذي
أصدر بحقه القرار  ،تمع بازن الوقزئع ذا الصلة و أسس القرار .وعندتمز تلغي دولة طرف قرارا أو تردله أو تبطل

صالحاته بأثر رجري ،ال اجوا لهز أن ت رل ذلك إالعندتمز استند القرار إلى تمرلوتمز خزطئة أو تمضللة.
 -9تقوم كل دولة طرف ،بنزء على طلب خ ّ
طي تمن تمقدم الطلب ،بتمراجرة إداراة للقرار التمسبق أو بزلقرار التمترلق
بإبطزله أو ترداله أو إلغزئه.
 -11اكون القرار التمسبق الصزدر عن دولة طرف تم ِّلاتمز في جتماع أراضاهز.
 -11تسرى كل دولة طرف لجرل قراراتهز التمسبقة في تمتنزول الجتمهور على شبكة اإلنترن  ،آخذة في االعتبزر الحزجة
إلى حتمزاة التمرلوتمز

التجزراة السراة .واجوا ألي دولة طرف حجب أجااء تمن القرار التمسبق وفقز لقوانانهز

وقواعدهز وإجراءاتهز.
المادة 1
التجهيا المسبق قبل االوصول
 -1اتران على كل دولة طرف أن ترتتمد أو تح ظ اإلجراءا

التي تستمح بتقدام وثزئق االستاراد وغارهز تمن التمرلوتمز

التمطلوبة ،بتمز في ذلك البازنز  ،تمن أجل البدء في التجهاا قبل وصول السلع بغاة اإلسراع في اإلفراج عن البضزئع
لدى وصولهز.
 -2اتران على كل دولة طرف ،بص ة تمالئتمة ،توفار إتمكزناة تقدام الوثزئق تمسبقز في شكل إلكتروني لتجهاا تلك الوثزئق
قبل وصول السلع.
المادة 8
الدفع اإللكتروني
اتران على كل دولة طرف أن ترتتمد وتح ظ ،قدر اإلتمكزن ،إجراءا

تستمح بخازر الدفع اإللكتروني للرسوم والضرائب

التي تجتمرهز الجتمزرك على عتملاز االستاراد والتصدار.
المادة 9
الفصل بين اإلفراج عن التحديد النهائي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم وااليتاوات
 -1اتران على كل دولة طرف أن ترتتمد أو تحزفظ على إجراءا

تستمح بزإلفراج عن البضزئع قبل التحداد النهزئي للرسوم

الجتمركاة والضرائب إذا لم اتم ذلك قبل أو عند الوصول أو بأسرع وق
التمتطلبز التنظاتماة األخرى.
 - 2اجوا للدولة الطرف ،كشرط لإلفراج عن ذلك ،أن تطلب تمز الي:
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تمتمكن برد الوصول ،شراطة استا زء جتماع

(أ) دفع الرسوم الجتمركاة والضرائب التمحددة قبل أو عند وصول البضزئع ،وإاداع ضتمزن ألي تمبلغ لم اتم تحداده برد
في شكل ودارة أي وسالة تمنزسبة تمنصوص علاهز في قوانانهز ولوائحهز؛ أو
(ب) ضتمزن في شكل ودارة أي وسالة تمنزسبة تمنصوص علاهز في قوانانهز ولوائحهز.
 -2ال اتجزوا هذا الضتمزن التمبلغ الذي تطلبه الدولة الطرف لضتمزن دفع الرسوم الجتمركاة والضرائب التمستحقة في نهزاة
التمطزف على السلع التمشتمولة بزلضتمزن.
 - 1في الحزال

التي تكتشف فاهز تمخزل ة تستوجب فرض عقوبز

تمزلاة أو غراتمز  ،قد تكون هنزك حزجة إلى طلب

ضتمزن للرقوبز والغراتمز التي اتمكن فرضهز.
 – 5اتم اإلفراج عن الضتمزن التمنصوص علاه في ال قرتان  2و  1تمن هذه التمزدة عندتمز ال ترود هنزك حزجة إلاهز.
 -1ال تحد احكزم هذه التمزدة تمن حق الدولة الطرف في فحص أو احتجزا أو حجا أو تمصزدرة السلع أو الترزتمل تمرهز بأي
شكل ال اترزرض تمع حقوق والتااتمز الدولة الطرف بتموجب االت زق.
المادة 11
إدارة المخاطر
 - 1ترتتمد كل دولة طرف أو تحت ظ به ،قدر اإلتمكزن ،بنظزم إلدارة التمخزطر ألغراض الرقزبة الجتمركاة.
 - 2تقوم كل دولة طرف بتصتمام وتطباق إدارة التمخزطر بطراقة تستمح بت زدي التتمااا الترس ي أو غار التمبرر ،أو تقااد
تمقنّع للتجزرة الدولاة.
 - 2تر ّكا كل دولة طرف الرقزبة الجتمركاة ،وغارهز تمن عتملاز
الخطورة ،وترجل بزإلفراج عن شحنز

الرقزبة الحدوداة ذا

الصلة التمتمكنة ،على شحنز

شدادة

تمنخ ضة التمخزطر واجوا للدولة الطرف أاضز أن تختزر ،على أسزس عشوائي،

شحنز لتطباق هذه الضوابط في إطزر إدارتهز للتمخزطر.
 - 1تقوم كل دولة طرف بتن اذ إدارة التمخزطر بنزء على تقاام التمخزطر تمن خالل تمرزاار االنتقزئاة التمنزسبة .واتمكن أن تشتمل
تمرزاار االنتقزئاة هذه ،في جتملة أتمور ،رتما النظزم التمنسق وطبارة وبازنز

السلع وبلد التمنشأ والبلد الذي تم شحن البضزئع

تمنه وقاتمة السلع وسجل االتمتثزل للتجزر ونوع وسزئل النقل.
المادة 11
التدقيق برد التخليص
 -1بغاة اإلسراع في اإلفراج عن السلع ،تتخذ وتطبق كل دولة طرف قدر اإلتمكزن إجراءا
الجتمركي لضتمزن االتمتثزل للقوانان واألنظتمة واإلجراءا الجتمركاة وغار الجتمركاة ذا الصلة.
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للتدقاق برد التخلاص

 -2اتران على كل دولة طرف أن تختزر شخصز أو شحنة للتدقاق في تمرحلة تمز برد التخلاص بطراقة قزئتمة على
التمخزطر اتمكن أن تشتمل تمرزاار االنتقزئاة التمالئتمة" .واتران على كل عضو إجراء عتملاز
بطراقة ش زفة .وحاثتمز اكون الشخص تمرناز برتملاة تدقاق أفض

تدقاق برد انتهزء الخدتمة

إلى نتزئج إاجزباة ،تقوم الدولة الطرف ،دون إبطزء،

بإخطزر الشخص الذي تم التدقاق في سجله بزلنتزئج ،وحقوق الشخص والتااتمزته ،وأسبزب النتزئج.
-2اجوا استخدام التمرلوتمز التي اتم الحصول علاهز في تمراجرة تمز برد التخلاص في إجراءا إداراة أو قضزئاة
.أخرى
 . 1تستخدم الدول األطراف  ،حاثتمز أتمكن  ،نتاجة التدقاق برد التخلاص في تطباق إدارة التمخزطر
المادة 12
وضع ونشر متوسط فترات اإلفراج
 .1تشجع الدول األطراف على قازس ونشر فترا اإلفراج عن البضزئع بصورة دوراة وبطراقة تمتسقة ،وذلك بزستخدام
أدوا تمن بانهز دراسة فترا اإلفراج لتمنظتمة الجتمزرك الرزلتماة (التمشزر إلاهز في هذا التملحق بزسم "تمنظتمة الجتمزرك
الرزلتماة ).
 .2اجوا لكل طرف أن احدد تمجزل أو طراقة قازس تمتوسط فترة اإلصدار وفقز لحزجزتهز و قدراتهز.
 .2تشجع الدول األطراف على أن تتقزسم تمع اللجنة ال رعاة التمرناة بتاسار التجزرة خبراتهز في قازس تمتوسط فترا
اإلفراج ،بتمز في ذلك التمنهجاز

التمستخدتمة ،واالختنزقز التي تم تحدادهز ،وتمز قد انتج عنهز تمن آثزر على ال رزلاة.
المادة 13
تدابير تيسير التجارة للمشغلين المرتمدين

 -1اتران على كل دولة طرف أن توفر تدابار إضزفاة لتاسار التجزرة فاتمز اترلق بزالستاراد والتصدار واإلجراءا
الجتمركاة أو إجراءا

الربور ،عتمال بزل قرة  1تمن هذه التمزدة ،للتمشغلان الذان استوفون تمرزاار تمحددة ،واشزر إلاهم

فاتمز الي بزسم "التمشغلان التمرتتمدان" .وبدال تمن ذلك ،اجوا للدولة الطرف أن تقدم تدابار تاسار التجزرة هذه تمن
خالل اإلجراءا الجتمركاة التمتزحة عتموتمز لجتماع التمشغلان ،ولاس تمطلوبز تمنهز وضع تمخطط تمن صل.
 -2اجب أن تكون التمرزاار التمحددة للتأهل كتمشغل تمرتتمد تمرتبطة بزلتاام ،أو احتتمزل عدم االتمتثزل ،بزلتمتطلبز
في قوانان الدولة الطرف أو انظتمتهز أو إجراءاتهز.
 -2وتتمثل المعايير المشار اليها في الفقرة  2من هذه المادة ، ،فيما يلي:
(أ) سجل تمنزسب لاللتاام بزلتنظاتمز الجتمركاة وغارهز تمن القوانان والتنظاتمز ذا الصلة؛
(ب) نظزم إلدارة السجال إلتزحة الضوابط الداخلاة الالاتمة؛
(ج) التمالئتمةة التمزلاة ،بتمز في ذلك ،عند االقتضزء ،توفار تمز اك ي تمن الضتمزنز التمزلاة؛
(د) ضتمزن األتمن لسلسلة اإلتمداد.
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التمحددة

 -1ال يمكن للمعايير المشار اليها في الفقرة  2من هذه المادة ما يلي:
(أ) أن تكون تمصتمتمة أو تمطبقة بطراقة إتزحة أو خلق تتمااا ترس ي أو غار تمبرر بان تمشغلان خزضران
لن س الشروط؛
(ب) أن تقصر ،قدر اإلتمكزن ،تقااد تمشزركة التمؤسسز الصغارة والتمتوسطة.
 -5تشمل تدابير تيسير التجارة المنصوص عليها في الفقرة  1من هذه المادة ،المنشورة و المتضمنة في التدابير التالية:4
أ) قلة االحتازج إلى الوثزئق والبازنز  ،حسب االقتضزء؛
ب) تمردل تمنخ ض لرتملاز الت تاش وال حوص التمزداة ،حسب االقتضزء؛
ج) فترة إفراج قصيرة ،حسب االقتضاء؛
د) تأجال دفع الرسوم والضرائب؛
ه) استخدام ضتمزنز شزتملة أو ضتمزنز تمخ ّضة؛
و) إعالن جتمركي وحاد لجتماع الواردا أو الصزدرا في فترة تمرانة؛
ا) تخلاص البضزئع في تمبزني التمشغل التمرتتمد أو تمكزن آخر تمرخص له تمن الجتمزرك.
. 1تش َّجع الدول األطراف على وضع مخططات للمشغلين المعتمدين على أساس المعايير الدولية ،حيثما توجد هذه
المعايير ،إال إذا كانت هذه المعايير وسيلة غير مالئمة أو غير فعالة لتحقيق األهداف المشروعة المتوخاة.
 . 1سراز لترااا تدابار تاسار التجزرة التموفرة للتمشغلان ،اتران على الدول األطراف أن تتاح للدول األطراف األخرى
فرصةالت زوض على االعتراف التمتبزدل بخطط التمشغلان التمرتتمدان.
 9تتبزدل الدول األطراف التمرلوتمز

ذا

الصلة داخل اللجنة ال رعاة بشأن تاسار التجزرة ،الترزون الجتمركي والربور

بشزن تمخططز التمشغلان التمرتتمدان التمرتمول بهز.
المادة 21
الشحنات المعجلة
 .1ترتتمد كل دولة طرف وتحت ظ بإجراءا

تستمح بزإلفراج التمرجل على األقل عن السلع التي دخل

الجوي لصزلح األشخزص الذان اتقدتمون بطلبز
كزن

تمن تمرافق الشحن

للحصول على تمثل هذه التمرزتملة ،تمع اإلبقزء على الرقزبة الجتمركاة5وإذا

الدولة الطرف تطبق تمرزاار 6تضع قاودا بشأن تمن احق لهم تقدام تمثل هذا الطلب ،اجوا للدولة الطرف ،في

التمرزاار التمنشو رة ،أن تطلب تمن تمقدم الطلب ،كشروط للتأهل لتطباق التمرزتملة التمذكورة في ال قرة  2تمن هذه التمزدة على
شحنزته التمرجلة ،بأن:
(أ) اوفر تجهااا

تمنزسبة وادفع تمصزراف الجتمزرك التمترلقة بتجهاا الشحنز

التمرجلة في الحزال

التي استوفي

فاهز التمتقدم شروط الدولة الطرف الخزصة بتمثل هذه التمرزتملة التي اتران القازم بهز في تمرفق تمخصص؛
 4ستعتبر االجراءات المشار اليها في الفقرة  3من هذه المادة من ( أ) الى (ز) مقدمة للمشغلين المعتمدين اذا كانت متاحة بشكل عام لكل المشغلين.
 5في حالة وجود إجراء قائم لدى دولة طرف ينص على المعاملة المشار اليها في الفقرة ( )2من هذه المادة ،اليلزم هذا النص تلك الدولة الطرف
بإدراج إجراءات منفصلة لتعجيل اإلفراج.
 6عند تطبيق معايير من هذا القبيل ،ان وجدت ،تضاف الى متطلبات الدولة الطرف للتشغيل فيما يتعلق بجميع السلع أو الشحنات الداخلة عن طريق
مرافق الشحن الجوي.
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(ب) ارسل قبل وصول الشحنة التمرجلة التمرلوتمز الالاتمة لإلفراج؛
(ج) اخضع للتقاام بشأن الرسوم التمقررة التمحدودة بقدر تمبلغ التكل ة التقراباة للخدتمز

التمقدتمة في توفار التمرزتملة

التمذكورة في ال قرة  2تمن هذه التمزدة؛
(د) ابقي على درجة عزلاة تمن الرقزبة على الشحنز

الرزجلة بزستخدام األتمن الداخلي والخدتمز

اللوجستاة،

وتكنولوجاز التتبع تمن االستالم إلى التسلام؛
(ه) اوفر الشحن التمرجل تمن االستالم إلى التسلام؛
(و) اتحتمل تمسؤولاة دفع جتماع الرسوم الجتمركاة والضرائب والتمصزراف واألعبزء التمترلقة بزلسلع للسلطز
الجتمركاة؛
(ا) اكون لداه سجل جاد في تمجزل االتمتثزل للقوانان الجتمركاة وغارهز تمن القوانان واألنظتمة ذا الصلة؛
(ح) اتمتثل للشروط األخرى التمتصلة تمبزشرة بزلتطباق ال رزل لقوانان الدولة الطرف ونظتمهز وتمتطلبزتهز اإلجرائاة
التي تترلق على وجه التحداد بتقدام التمرزتملة التمذكورة في ال قرة  2تمن هذه التمزدة.
 . 2رهنز بتمز نص علاه ال قرتزن  1و  2تمن هذه التمزدة ،تقوم الدول األطراف بتمز الي:
(أ) تقلاص عدد الوثزئق التمطلوبة لإلفراج عن الشحنز

التمرجلة وفقز لل قرة ( )1تمن التمزدة  10تمن هذا التملحق،

وإتزحة إتمكزناة اإلفراج على أسزس تقدام التمرلوتمز تمرة واحدة فقط عن برض الشحنز ؛
(ب) إتزحة الإلفراج عن الشحنز

التمرجلة في ظل الظروف الرزداة بأسرع وق

تمتمكن برد وصولهز ،شراطة تقدام

التمرلوتمز التمطلوبة لإلفراج؛
(ج) السري لتطباق التمرزتملة الواردة في ال قرتان ال رعاتان (أ) و (ب) على الشحنز
التسلام بأنه استمح للدولة الطرف بأن تشترط إجراءا

أاز كزن وانهز أو قاتمتهز تمع

دخول إضزفاة ،بتمز في ذلك التصراحز

والوثزئق

الداعتمة ودفع الرسوم والضرائب ،وأن تحصر تطباق هذهزلتمرزتملة بزالستنزدإلى نوع السلرة ،شراطة أال اقتصر
ذلك على السلع ذا القاتمة التمنخ ضة تمثل الوثزئق؛
(د)

صل عنه
بقدر تمز هو تمتاسر عتملاز ،تحداد الحد األدنى لقاتمة الشحنة أو التمبلغ الخزضع للرسوم الذي لن تح َّ
الرسوم والضرائب الجتمركاة ،بزستثنزء برض السلع التمرانة .وال اسري هذا الحكم على الضرائب الداخلاة ،تمثل
الضرابة على القاتمة التمضزفة و الحقوق التمكتسبة ،التمطبقة على الواردا

وفقز للتمزدة  3تمن االت زقاة الرزتمة

للتررا ز الجتمركاة و التجزرة لسنة .1991
 .2لاس في ال قرتان ( )1و ( )2تمن هذه التمزدة تمز اتمس بحقوق أاة دولة طرف في فحص السلع أو حجاهز أو االستاالء
علاهز أو تمصزدرتهز أو رفض دخولهز ،أو في القازم برتملاز

تمراجرة حسزبز

برد التخلاص ،فاتمز اترلق بزستخدام أنظتمة

إدارة التمخزطر .وعالوة على ذلك،
 .1ال اوجد في ال قرتان ( )1و( )2تمن هذه التمزدة تمز اتمنع أي دولة طرف تمن أن تطلب ،كشرط لإلفراج ،تقدام تمرلوتمز
إضزفاة واستا زء تمتطلبز الترخاص غار التلقزئاة
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المادة 15
السلع القابلة للتلف
 .1سراز للحالولة دون تكبد خسزئر اتمكن ت زداهز أو إتالف السلع القزبلة للتلف ،ورهنز بزستا زء جتماع التمتطلبز
التنظاتماة ،تتاح كل دولة طرف اإلفرا َج عن السلع القزبلة للتلف:
(أ) في ظروف عزداة ،خالل أقصر تمدة تمتمكنة
(ب) في ظروف استثنزئاة حاث اكون تمن التمنزسب القازم بذلك ،خزرج سزعز دوام الجتمزرك السلطز التمختصة.
 .2ترطي كل دولة طرف األولواة التمنزسبة للسلع القزبلة للتلف عند جدولة أي عتملاز ت تاش قد تكون تمطلوبة.
 .2تقوم كل دولة طرف إتمز بترتاب ،أو الستمزح للتمستورد بترتاب التخاان السلام للسلع القزبلة للتلف راثتمز اتم اإلفراج
عنهز.
 .1واجوا للدولة الطرف أن تشترط تموافقة سلطزتهز التمختصة على تمرافق التخاان التي ارتبهز التمستورد التمرتتمد
التمران تمن طرف السلطز التمختصة ،أو أن تقوم هي بتحدادهز.
 .5تقوم الدولة الطرف ،حاثتمز اكون ذلك عتملاز وتمتسقز تمع التشرارز

التمحلاة ،بنزء على طلب التمستورد ،بتوفار أي

إجراءا الاتمة لاتم اإلفراج في تمرافق التخاان هذه.
الداخلاة ،فور طلب التمستورد ،تقدام أي إجراءا لالفراج

 .1عند الضرورة ،اتران على الدولة الطرف وفقز للتشرارز
الضاوري اتجزذهز في تمثل تمنشئز التخاان هذه.
المادة 16

تطبيق المرايير الدولية
 .1اتران أن تسرى كل دولة طرف إلى تن اذ تمرزاار دولاة او عنزصر تمن هذه التمرزاار بشأن ح ظ بازنز

االستاراد

والتصدار والتمرور الرزبر والتقزرار واإلبالغ عنهز بتمز ات ق وأفضل التمتمزرسز الدولاة.
 .2تتقزسم كل دولة طرف ،تمن خالل األتمزنة ،التمرلوتمز

ذا

أهتماة وأفضل التمتمزرسز

بشأن تن اذ التمرزاار الدولاة

لالستاراد أوالتصدار أو إجراءا تاسار الربور حسب االقتضزء.
 .2وتتنزقش الدول األطراف ،حسب االقتضزء ،بشأن التمرزاار التمحددة لالستاراد أوالتصدار أو إجراءا
تمن حاث إسهزتمهز في تاسار التجزرة و/أو كا اة تحقاق ذلك.
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التمرور الرزبر

المادة 11
استخدام تكنولوجيا المرلومات
 -1ت َستخدم كل دولة طرف ،قدر اإلتمكزن ،تكنولوجاز التمرلوتمز

واالتصزال

الحداثة لتسراع إجراءا

اإلفراج عن

السلع ،بتمز في ذلك تلك التموجودة في طور الربور.
 -2في إطزر الوفزء بزاللتااتمز

التمشزر الاهز في ال قرة ) (1تمن هذه التمزدة ،تسرى كل دولة طرف إلى:

(أ) إتزحة توفار أي تصراح أواستتمزرة أخرى الستاراد السلع أو تصدارهز أو عبورهز بزلوسزئل اإللكتروناة على أي
تمطلوبة ؛
(ب) الستمزح بتقدام وثزئق االستاراد أوالتصدار أو الربور إلكتروناز؛
التمترلقة بزلتمرلوتمز

(ج) وضع نظزم إلكتروني اتاح تبزدل البازنز

التجزراة اسهل الوصول إلاه واشجع بزستتمرار

تبزدل البازنز بان التمستوردان والتمصدران واألشخزص الذان ارتملون في نقل السلع؛و
(د) التنساق تمع الدول األطراف األخرى لوضع أنظتمة إلكتروناة تمتوافقة فاتمز بانهز تتم ِّ ّكن تمن التبزدل الحكوتمي
الدولي لبازنز التجزرة بان الدول األطراف.
المادة 18
النافذة الواحدة
 .1تسرى الدول األطراف إلى اعتتمزد نظزم الشبزك النزفذة الواحدة وتطباقه ،تمز اتاح للتجزر تقدام الوثزئق و/أو البازنز
الالاتمة الستارادالسلع أو تصدارهز أو نقلهز عبر نقطة دخول واحدة إلى السلطز

الوطناة التمرناة .وبرد فحص

السلطز الوطناة للوثزئق و/أو البازنز  ،اخ َ
طر تمقدتمو الطلبز بزلنتزئج تمن خالل الشبزك الواحد في الوق التمنزسب.
 .2في الحزال

التي اكون قد سبق فاهز استا زء تمتطلبز

الوثزئق و/أو البازنز

تمن خالل النزفذة الواحدة ،ال تطلب

السلطز الوطناة الوثزئق و/أو البازنز ن سهز إال في الحزال الرزجلة ،وبزستثنزءا تمحدودة أخرى ارلن عنهز.
خطر الدول األطراف األتمزنة بت زصال تشغال النزفذة الواحدة.
 .2ت ِّ
 .1ت َستخدم الدول األطراف ،قدراإلتمكزن ،تكنولوجاز التمرلوتمز التي تصلح للرتمل تمع نظزم النزفذة الواحدة.
المادة 19
حرية الربور
تضتمن كل دولة طرف حراة الربور عبر أقلاتمهز وفقز للتمزدة الخزتمسة تمن ات زق الغز لرزم  1991والتمزدة  11تمن ات زق
تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن تاسار التجزرة.
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المادة 21
الوثائق
 .1تطبق كل دولة طرف إجراءا

تموحدة لالستاراد والتصدار والتمرور الرزبروتو ِّ ّحد تمتطلبز

الوثزئق لإلفراج عن

السلع في جتماع أنحزء أراضاهز.
 .2ال اوجد في هذه التمزدة تمز اتمنع أي دولة طرف تمن وضع إجراءا

تمختل ة في تمجزل االستاراد والتصدار والنقل

الرزبر والوثزئق التمطلوبة التمبناة على:
أ) طبارة السلع ونوعهز أو وسزئل نقلهز؛
ب) إدارة التمخزطر بزلنسبة للسلع؛
 .2تقوم كل دولة طرف بتمراجرة دوراة إلجراءا

االستاراد والتصدار والربور وتمتطلبز

الوثزئق التمطلوبة ،وتك ل

حسب االقتضزء وبنزء على نتزئج هذه التمراجرة ،أن:
(أ) ترتتمد وتطبق بهدف اإلفراج ال وري عن السلع؛
(ب) ترتتمد وتطبق بطراقة تقلل تمن وق االتمتثزل لهذه اإلجراءا وتكزلا ه؛
(ج) تكون اإلجراءا

التمتبرة هي أقل اإلجراءا

التمتزحة للدولة الطرف

قاادا للتجزرة ،تمع تمراعزة قدراتهز التمزلاة،

تمن أجل تحقاق أهداف سازستهز؛
(خ) ترفع فور انت زء الحزجة إلاهز لتحقاق أهداف سازسة الدولة الطرف التمرناة.
 .1تقبل كل دولة طرف ،قدر اإلتمكزن ،النسخ اإللكتروناة تمن الوثزئق التمطلوبة الستاراد السلع أوتصدارهز أو عبورهز
عبر أراضاهز.
المادة 21
المصاريف واألتراب والغرامات
 -1تضتمن كل دولة طرف ،وفقز للتمواد  IIو Vو VIIIتمن االت زق الرزم بشأن التررا ز
الجز ) ،أن تقتصر جتماع التمصزراف واألترزب أاز كزن

طبارتهز ،بخالف الرسوم الجتمركاة التم روضة على

االستاراد أو التصدار أو الربور أو ذا الصلة بذلك ،على تمبلغ التكل ة التقداراة للخدتمز
أسزس القاتمة ،وأال تتمثل حتمزاة غار تمبزشرة للسلع التمحلاة أو ضرائب على الواردا
لتحقاق أغراض تمزلاة.
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الجتمركاة والتجزرة (ات زقاة
التمقدتمة التي التحسب على

أو الصزدرا

أو السلع الرزبرة،

 -2تنشر كل دولة طرف قزئتمة التمصزراف واألترزب التمشزر إلاهز في ال قرة ) (1تمن هذه التمزدة ،وكذلك أاة ترداال
علاهز .وال تطبق هذه التمصزراف واألترزب إال برد نشر التمرلوتمز التمترلقة بهز.
 -2تجري الدولة الطرف استرراض ادوراز للتمصزراف واألترزب بهدف تقلاص عددهز وتنوعهز ،حاثتمز كزن ذلك عتملاز.
 -1تك ل كل دولة طرف أال ت رض الغراتمة التمترتبة عن انتهزك أحد تمتطلبز

قزنون الجتمزرك أو األنظتمة أو اإلجراءا

إال على الشخص أو األشخزص التمسؤولان عن االنتهزك بتموجب قوانانهز.
 -5تستند الغراتمة التم روضة إلىوقزئع الحزلة وتمالبسزتهز ،وتكون تمتنزسبة تمع درجة التمخزل ة وتمدى فداحتهز.
 -1تك ل كل دولة طرف أن تكون لداهز تدابار لت زدي تمز الي:
أ.

تضزرب التمصزلح في تقاام الغراتمز والرسوم وتحصالهز؛

ب .استحداث حوافا لتقاام أو تحصال الغراتمز بشكل اترزرض تمع ال قرة ( (5تمن هذه التمزدة.
 -1تك ل كل دولة طرف أنه في حزلة فرض غراتمة على تمخزل ة القوانان الجتمركاة أواألنظتمة أو التمتطلبز

اإلجرائاة،

اتم تقدام ت سار كتزبي للشخص أو األشخزص الذان ت رض علاهم الغراتمة تمع تحداد طبارة التمخزل ة والقزنون أو
تقرر بتموجبه تمبلغ أو نطزق الغراتمة التمترتبة عن التمخزل ة.
القزعدة التنظاتماة أو اإلجراء الذي َّ
 -9عندتمز اكشف شخص تمز طوعز للسلطز

خرق قزنون الجتمزرك ،أو اللوائح

الجتمركاة في الدولة الطرف عن تمالبسز

أو الشروط اإلجرائاة قبل أن تكتش ه سلطة الجتمزرك ،تش َّجع الدولة الطرف ،عند االقتضزء ،على النظر في أن تدرج
هذه الواقرة ضتمن عواتمل التخ اف التمحتتملة عند فرض غراتمة على ذلك الشخص.
 -9تسري أحكزم هذه التمزدة على غراتمز حركة الربوا.
 -11ألغراض هذه التمزدة ،ترني عبزرة ’’غراتمز ‘‘ الغراتمز

التي ت رضهز السلطز

الجتمركاة للدولة الطرف عن خرق

القوانان الجتمركاة للدولة الطرف أو أنظتمتهز أو شروطهز اإلجرائاة.
المادة 22
المراجرة والطرن
 -1تتاح كل دولة طرف ألي شخص أصدر سلطز الجتمزرك قرارا إداري في حقه ،داخل اقلاتمهز:
أ.

الطرن أو التمراجرة اإلداراة أتمزم سلطة إداراة أعلى تمن التمسؤول أو التمكتب الذي أصدر القرار و /أو؛
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ب .الطرن أو التمراجرة القضزئاة بخصوص القرار.
 -2تك ل كل دولة طرف بتموجب ال قرة ( )1تمن هذه التمزدة ،بأن تقوم السلطة التي تجري التمراجرة بإخطزر الشخص
التمرني بقرارهز وأسبزبه خطاز فورا.
 -2عندتمز اتلقى الشخص قرارا بشأن االسترراض التمراجرة اإلداراة أو القضزئاة التمنصوص علاهز في ال قرة ( )1تمن
هذه التمزدة ،فإن ذلك القرار اسري بزلطراقة ن سهز في جتماع أنحزء أراضي الدولة الطرف فاتمز اترلق بزلسلع ن سهز.
المادة 23
وكالء التخليص الجمركي
 -1تمع عدم اإلخالل بزلتمخزوف الهزتمة التمترلقة بزلسازسة لدى برض األعضزء والتي تحت ظ حزلاز بدور خزص لستمزسرة
الجتمزرك ،تمن بدء ن زذ هذا االت زق ،ال اجوا للدول األطراف إدخزل االستخدام اإللااتمي لستمزسرة الجتمزرك.
 -2نخطر كل دولة طرف األتمزنة وتنشر تدابارهز بشأن استخدام ستمزسرة الجتمزرك .واتم اإلخطزر بأي ترداال

الحقة

لهز ونشرهز على وجه السرعة.
 -2فاتمز اترلق بترخاص وسطزء الجتمزرك ،تطبق الدول األطراف قواعد تتسم بزلش زفاة والتموضوعاة.
المادة 24
تفتيش ما قبل الشحن
ال اجوا للدولة الطرف أن تطلب استخدام هائز الت تاش قبل الشحن بزلنسبة لتصناف التررا ة أو التقاام الجتمركي.
المادة 25
تراون وكاالت الحدود
 .1اجب على كل دولة طرف ضتمزن أن سلطزتهز ووكزالتهز التمسؤولة عن تمراقبز وإجراءا الحدود فاتمز اخص
استاراد ،وتصدار ،وعبور السلع تترزون فاتمز بانهز وتنسق أنشطتهز تمن أجل تاسار التجزرة.
 .2تقوم الدولة الطرف ،إلى أقصى حد تمتمكن وعتملي ،بزلترزون على البنود التمت ق علاهز تمع الدول األطراف األخرى
بغرض تنساق اإلجراءا في تمرزبر الحدود لتاسار التجزرة عبر الحدود .وقد اتضتمن تمثل هذا الترزون والتنساق:
أ .تمواءتمة أازم وسزعز الرتمل؛
ب .تمواءتمة اإلجراءا والشكلاز ؛
ج .تطوار ونشر تمرافق تمشتركة؛
د .التمراقبز التمشتركة؛ و
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ه .وضع تمكتب واحد للتمراقبة الحدوداة.
المادة 26
تدابير أخرى لتيسير التجارة
 .1ترترف الدولة الطرف بأهتماة الترزون تمن أجل تسراع تنقل السلع وخ ض تكل ة األعتمزل وحجم األوراق فاتمز اخص
التجزرة داخل تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
 .2اجب على األتمزنة أن تطلع الدول األطراف بزستتمرار على أنشطة ووسزئل ،وتوصاز وإرشزدا تاسار التجزرة
الصزدرة عن التمنظتمز الدولاة األخرى ،وخزصة:
أ .لجنة األتمم التمتحدة االقتصزداة ألفراقاز )(UNECA؛
ب .تمؤتتمر األتمم التمتحدة للتجزرة والتنتماة )(UNCTAD؛
ج .التمنظتمة الدولاة للجتمزرك )(WCO؛
د .التمنظتمة البحراة الدولاة )(IMO؛
ه .تمنظتمة الطاران التمدني الدولي )(ICAO؛
و .تمنظتمة التمرزاار الدولاة )(ISO
ا .غرفة التجزرة الدولاة ) (ICCوالتمكتب الدولي لغرفة التجزرة )(IBCC؛
ح .االتحزد الدولي للنقل الجوي )(IATA؛
ط .غرفة الشحن البحري الدولاة )(ICS؛
ي .تمنظتمة التجزرة الدولاة )(WTO
المادة 21
اللجنة الفرعية المرنية بتيسير التجارة والتراون الجمركي والربور
 .1تنشئ لجنة التجزرة في السلع ،وفقز للتمزدة  21تمن بروتوكول التجزرة في السلع ،لجنة فرعاة بشزن تاسار التجزرة
والترزون الجتمركي والربور.
 .2تتألف اللجنة الفرعية من ممثلين من الدول األطراف معينيين على النحو الواجب وسوف تضطلع بالمهام الموكلة اليها
بموجب هذا الملحق أو من قبل لجنة التجارة في السلع.
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المادة 28
اللجنة الوطنية المرنية بتيسير التجارة
تقوم كل دولة طرف بإنشزء و /أو االحت زظ بلجنة وطناة تمرناة بتاسار التجزرة أو تراّن آلاة تموجودة ترنى بتاسار التنساق
الداخلي وتن اذ أحكزم هذا التملحق تمرز.
المادة 29
التنفيذ
 -1تقوم الدول األطراف بتسراع وتارة تن اذ هذا التملحق.
 -2اترلق نطزق وتوقا تن اذ أحكزم هذا التملحق بقدرا التن اذ للدول األطراف ،أو على النحو الذي أبلغ به اللجنة
ال رعاة لتاسار التجزرة والترزون الجتمركي والربور التزبرة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة أو بتموجب ات زقاة
التجزرة الرزلتماة لتمنظتمة التجزرة الرزلتماة واالت زق بشزن تاسار التجزرة.

المادة 31
تسوية المنااعات
يسوى أي نزاع بين الدول األطراف ينشأ عن أو يتعلق بتفسير أو تطبيق أي من أحكام هذا الملحق وفقا لبروتوكول قواعد
وإجراءات تسوية المنازعات.

المادة 31
المراجرة والترديل
يخضع هذا الملحق للمراجعة والتعديالت وفقا للمادتين  28و 22من هذا االتفاق .
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الملحق 5
الحواجا غير الجمركية
المادة األولى
تراريف
 .1ألغراض هذا التملحق ،تطبق الترزراف التزلاة:
أ) "الميسر" :ترني خبار تمستقل أو شخص تمت ق علاه تمن قبل األطراف التمرناة بتموجب ال قرة ( )2تمن التمرفق ()2
لهذا التملحق؛
ب) "الطرف المرني" :ترني الطرف التمتأثر تمبزشرة بزلحواجا غار الجتمركاة قاد التمنزقشة؛
ج) "جهة التنسيق الوطنية" :ترني الواارا أو اإلدارا
التمنصوص علاه بتموجب التمزدة ( )5تمن هذا التملحق.

الحكوتماة أو أاة هائة أخرى تمرخصة لهز على النحو

د) "لجنة الرصد الوطنية"  :ترني لجنة تمكونة تمن أصحزب التمصلحة تمن القطزعان الرزم والخزص على النحو
التمنصوص علاه بتموجب التمزدة ( )5تمن هذا التملحق.
ه) "وحدة التنسيق للحواجا غير الجمركية" :ترني وحدة تمنشأة في األتمزنة بغرض تنساق إاالة الحواجا غار
الجتمركاة بتمقتضى التمزدة ( )5تمن هذا التملحق؛
و) "السلع سريرة التلف" :ترني السلع التي تتر ن بسرعة بسبب خصزئصهز الطباراة ،وال ساتمز في غازب ظروف
التخاان التمنزسبة؛
ا) "مصفوفة الغاء الحواجا محددة المدى الامني" :ترني خطة إاالة الحواجا غار الجتمركاة تمن أجل إاالة
الحواجا غار الجتمركاة التي تم تحدادهز استنزدا إلى تمستوى تأثار الحواجا غار الجتمركاة على التجزرة الباناة
اإلقلاتماة.
المادة 2
األهداف ونطاق التطبيق
 -1اهدف هذا التملحق إلى تن اذ أحكزم البروتوكول بشأن التجزرة في السلع فاتمز اخص إلغزء الحواجا غار الجتمركاة.
 -2دون التمسزس بزلحقوق وااللتااتمز بتموجب ات زقز تمنظتمة التجزرة الرزلتماة ،انص هذا التملحق على آلاة لتحداد
وتصناف ،وإاالة الحواجا غار الجتمركاة تدراجاز في إطزر تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
 -2وانص هذا التملحق على تمز الي:
أ .الهازكل التمؤسساة تمن أجل إاالة الحواجا غار الجتمركاة؛
ب .التصناف الرزم للحواجا غار الجتمركاة في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة؛
ج.

إعداد التقزرار وأدوا الرصد؛ و

د .تاسار التوصل إلى حلول بشأن الحواجا غارالجتمركاة التي تم تحدادهز .
1

المادة 3
التصنيف الرام
.1

اجوا للدول األطراف ،ألغراض التوجاه ،أن ترتتمد التصناف الرزم للحواجا غار الجتمركاة التمحتتملة ،تمن بان
تصنا ز أخرى ،كتمز هو تمبان أدنزه:

أ .تمشزركة الحكوتمة في التجزرة والتمتمزرسز التقااداة؛
ب .اإلجراءا الجتمركاة واجراءا الدخول اإلداراة؛
ج .الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة؛
د .التدابار الصحاة والصحة النبزتاة.
ه .قاود تمحددة؛ و
و .الرسوم على الواردا ؛
 .2ان التصناف الرزم التمشزر الاه في ال قرة ( )1تمن هذه التمزدة ال احدد الشرعاة ،أو التمالءتمة ،أو الضرورة أو
التتمااا بأي شكل تمن األشكزل وتدخل السازسز التمستخدتمة في التجزرة الدولاة ،وال اتمس بحقوق والتااتمز الدول
األطراف بتموجب ات زقز تمنظتمة التجزرة الرزلتماة،
 .2لضتمزن تطور هذا التصناف الرزم ،وتكاا ه تمع الواقع التمتغار الحتازجز التجزرة الدولاة وجتمع البازنز  ،اجوا
للدول األطراف ،تمن خالل األ تمزنة  ،أن تقترح تغاارا للنظر فاهز والتموافقة علاهز تمن قبل الدول األطراف األخرى
وفقز للتمزدة ( )11تمن هذا التملحق.
 .1وصف هذه ال ئز وال ئز ال رعاة اشكل التمرفق ( )1لهذا التملحق.
المادة 4
اللجنة الفرعية للحواجا غير الجمركية
 .1تنشئ لجنة التجزرة في السلع ،وفقز للتمزدة  21تمن بروتوكول التجزرة في السلع ،لجنة فرعاة بشزن الحواجا غار
الجتمركاة.
 .2تتألف اللجنة الفرعية من ممثلين من الدول األطراف معينيين على النحو الواجب وسوف تضطلع بالمهام الموكلة
اليها بموجب هذا الملحق أو من قبل لجنة التجارة في السلع.

المادة 5
وظائف اللجنة الفرعية للحواجا غير الجمركية
تكون التمهزم الرئاساة للجنة ال رعاة للحواجا غار الجتمركاة هي:
أ) وضع إجراءا عتمل لتن اذ هذا التملحق بهدف رصد تن اذ هذا التملحق وتاسار االسترراض الدوري للتملحق
وآللاة والحواجا غار الجتمركاة تمن أجل ترااا القضزء على الحواجا غارالجتمركاة في تمنطقة التجزرة الحرة
القزراة االفراقاة ؛ و
ب) أي أنشطة أخرى تمرتبطة بزلحواجا غارالجتمركاة.
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المادة 6
إنشاء وحدة تنسيق الحواجا غير الجمركية ولجان الرصد الوطنية
ونقط االتصال الوطنية
 -1تنشئ األتمزنة ،بزالتصزل تمع اللجنة ال رعاة للحواجا غار الجتمركاة ،وحدة لتنساق إاالة الحواجا غار الجتمركاة؛
 .2على الدول األطراف:
(أ) إنشزء لجزن رصد وطناة وتمراكا اتصزل وطناة بشأن الحواجا غار الجتمركاة؛
(ب) تقدام أستمزء وعنزوان نقزط االتصزل الوطناة التمرانة إلى األتمزنة لتواارهز على الدول األطراف؛ و
(ج) تشكل لجزن الرصد الوطناة ونقزط االتصزل الوطناة تمرز جاءا تمن الهازكل التمؤسساة على التمستوى الوطني
للقضزء على الحواجا غار الجتمركاة.
المادة 1
وظائف وحدة تنسيق الحواجا غير الجمركية
تتتمثل التمهتمة الرئاساة لوحدة تنساق الحواجا غار الجتمركاة في تنساق القضزء على الحواجا غار الجتمركاة التي ترتمل تمع
اللجزن ال رعاة للحواجا غار التجزراة ونقزط االتصزل الوطناة و التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة وأي تمنتداز أخرى
ترتمل في ن س التمجزل.
المادة 8
لجان الرصد الوطنية
 .1تنشئ كل دولة طرف لجنة رصد وطناة.
 .2تشتمل تمهزم لجزن الرصد الوطناة تمز الي:
أ .تحداد الحواجا غار الجتمركاة وحلهز ورصدهز؛
ب .تحداد عتملاة اإلاالة؛
ج .تحداد التمواعاد النهزئاة لإلجراء؛
د .االت زق على التمرزلجة بسبب عدم اتخزذ اإلجراء؛
ه .تحداد اختصزص وتمسؤولاز الهازكل التمؤسساة للحواجا غار الجتمركاة؛
و .تقدام تمبزدئ توجاهاة واضحة إلى تمجتتمع األعتمزل تمن أجل تسواة الحواجا غار الجتمركاة التمحددة.
ا .أي أنشطة أخرى ذا صلة.
 .2تتألف لجنة الرصد الوطناة تمن االطراف التمرناة ذا الصلة التمتمثلة للقطزعان الخزص والرزم
 .1عندتمز اتم تحداد التدبار التمبلغ عنهز على أنهز حواجا غار جتمركاة ،ولكن لم اتم حلهز ،اجب على لجنة الرصد
الوطناة التمضي قدتمز إلدراجه في تمص وفة الجدول الاتمني إلاالة الحواجا غار الجتمركاة التخزذ التمااد تمن
اإلجراءا أوالقرارا على النحو التمنصوص علاه في التمزدة  12تمن هذا التملحق.
المادة 9
وظائف نقاط االتصال الوطنية
تشتمل وظزئف نقزط االتصزل الوطناة بشأن الحواجا غار الجتمركاة تمز الي:
أ .تنساق عتملاة تن اذ آلاة تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة تمن أجل إاالة الحواجا غار الجتمركاة؛
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ب .توفار خدتمز األتمزنة لنقزط االتصزل الوطناة؛
ج .تاسار إاالة الحواجا غار الجتمركاة واعداد تقزرار حول إاالتهز؛
د .تتبع ورصد الحواجا غار الجتمركاة تمن خالل استخدام أدوا اإلبالغ؛
ه .توفار تمبزدئ توجاهاة واضحة لتمجتتمع األعتمزل بشأن التمجزال التي تم تحدادهز على أنهز حواجا غار
جتمركاة؛
و .توعاة أصحزب التمصلحة بآلاة الرصد والتقاام وأدوا اإلبالغ بشأن الحواجا غار الجتمركاة؛
ا .تقدام تقزرار إلى األتمزنة عن الحواجا غار الجتمركاة التمحددة أو التي تم حلهز ألغراض الرلم؛
ح .تقدام التمسزعدة إلى التماسر في عتملاة حل الحواجا غار الجتمركاة عند االقتضزء؛
ط .أي أنشطة أخرى ذا صلة
المادة 11
آليات المجموعات االقتصادية اإلقليمية لرصد الحواجا غير الجمركية
 .1تقوم التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة بإنشزء وترااا آلازتهز لرصد الحواجا غار الجتمركاة لتكون تمسؤولة عتمز الي:
أ) تتبع ورصد الحواجا غار الجتمركاة التي تؤثر على التجزرة فاتمز بان البلدان األفراقاة وتحداث الخط
اإلقلاتماة والوطناة للقضزء على الحواجا غار الجتمركاة؛
ب) بنزء قدرا أصحزب التمصحلة وتوعاتهم بشأن أدوا اإلبالغ والرصد والتقاام تمثل النظزم القزئم على
الشبكة؛
 .2العمل الوثيق مع اللجنة الفرعية للحواجز غير الجمركية ووحدات الحواجز غير الجمركية للمجموعات االقتصادية
اإلقليمية وجهات التنسيق الوطنية لضمان الحل الفعال وفي الوقت المناسب للحواجز غير الجمركية التي يتم تحديدها.
وتتعاون المجموعات االقتصادية اإلقليمية على حل الحواجز غير الجمركية المحددة بغية تيسير التجارة.
 .2تقدم آلاز التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة الدعم إلى وحدة تنساق الحواجا غار الجتمركاة ،وحدة الرصد في
تم وضاة االتحزد األفراقي /تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة في تمجزل حل الحواجا غار الجتمركاة فاتمز بان
التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة.
المادة 11
إجراءات إاالة
الحواجا غير الجمركية والتراون إلاالتها
في إاالة الحواجا غار الجتمركاة  ،تطبق الدول األطراف اإلجراءا التمنصوص علاهز في التمرفق ( )2تمن هذا التملحق.
المادة 12
آلية تحديد الحواجا غير الجمركية وإعداد
التقارير بشأنها ورصدها وإاالتها
 .1يتم وضع آلية لتحديد وإعداد التقارير ورصد الحواجز غير الجمركية لتسهيل عمليات إزالة الحواجز غير الجمركية
داخل منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية.
 .2يجوز ألي دولة طرف أو المشغل االقتصادي تسجيل شكوى أو مشكلة تجارية من خالل اآلليات المنصوص عليها في
المرفق ( )2لهذا الملحق.
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 .2يتم تشجيع الدول األطراف على إيجاد حلول للحواجز غير الجمركية المثارة على صعيد المجموعات االقتصادية
اإلقليمية من خالل استخدام آليات التسوية التي تم وضعها في كل مجموعة اقتصادية إقليمية.
 .1ستقوم آلية منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية بمعالجة الحواجز غير الجمركية والتي لم تتم تسويتها على مستوى
المجموعات االقتصادية اإلقليمية أو فيما بينها أو التي تُثار طرف الدول األطراف غير األعضاء في أي مجموعة من
المجموعات االقتصادية اإلقليمية.
 .5اجب أن تقوم آلاة الحواجا غار الجتمركاة بترااا الش زفاة وتوفار تاساار تمتزبرة الحواجا غار الجتمركاة التمبلغ عنهز
والتي تم تحدادهز.
 .1تشتمل التقزرار وأدوا الرصد الخزصة بزلحواجا غار الجتمركاة صاغة وأشكزل تمطلوبة على اإلنترن أو أي أدوا
أخرى لتكنولوجاز التمرلوتمز واالتصزال التي ستخضع للتمراجرة الدوراة وتكون تمتزحة على التموقع الشبكي كتمز
أعدتهز اللجنة ال رعاة للحواجا الجتمركاة.
 .1اجب أن تكون آلاة الحواجا غار الجتمركاة في تمتنزول التمشغلان االقتصزداان للدول األطراف ،وجهز
الوطناة ،وأتمزنز التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة والبزحثان األكزداتماان وغارهم تمن األطراف التمرناة.

التنساق

المادة 13
إاالة الحواجا غير الجمركية (المصفوفات)
ترد كل دولة طرف تمص وفة إعداد خطط تمحددة اتمناز إلاالة  ،استنزدا إلى التصناف التمت ق علاه للحواجا غار
الجتمركاة استنزدا الى تمستوى التأثار على التجزرة الباناة االفراقاة.
المادة 14
الشفافية وتبادل المرلومات
اجب على وحدة التنساق للحواجا غار الجتمركاة ،أن ترتمم على الدول األطراف على أسزس ربع سنوي ،تقرارا عن حزلة
الطلبز واالستجزبز التمبلغ عنهز والحلول الجزراة للحواجا غار الجتمركاة تمع التقزرار التمقدتمة تمن التماسران.
المادة 15
المساعدة الفنية
اجوا للدول األطراف أن تطلب التمسزعدة ال ناة تمن األتمزنة ،أو حاثتمز اكون ضروراز ،تمن أتمزنز التمجتموعز
االقتصزداة اإلقلاتماة لترااا فهتمهز الستخدام وتشغال هذه اإلجراءا الواردة في التمرفق ( )2تمن هذا التملحق وحل
الحواجا غار الجتمركاة.
المادة 16
تسوية المنااعات
اسوى أي نااع بان الدول األطراف انشأ عن أو اترلق بت سار أو تطباق أي تمن أحكزم هذا التملحق وفقز لبروتوكول قواعد
وإجراءا تسواة التمنزاعز .
المادة 11
المراجرة والترديل
اخضع هذا التملحق للتمراجرة والترداال وفقز للتمزدتان  29و 29تمن هذا االت زق .
المرفق  1التصنيف الرام في مجال المصادر المحتملة للحواجا غير الجمركية
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االجااء واألقسام

الوصف

الجاء 1

مشاركة الحكومة في التجارة والممارسات المقيدة التي تسمح بها الحكومات

الجاء 2

 المرونات الحكومية بما في ذلك الدعم والفوائد الضريبية
 الممارسات المقيدة التي تسمح بها الحكومات
 أشياء أخرى
إجراءات الدخول الجمركية واإلدارية

الجاء 3

 التقييم الجمركي
 التصنيف الجمركي
 اإلجراءات اليترلق بالمضمونة والوثائق الجمركية
 الرينات
 قواعد المنشأ
 اإلجراءات اليترلق بالمضمونة الجمركية
 تراخيص االستيراد
 تفتيش ما قبل الشحن واإلجراءات اليترلق بالمضمونة األخرى المتصلة بتفتيش ما قبل
الشحن
 أشياء أخرى
الحواجا الفنية أمام التجارة
 اللوائح الفنية والمرايير بما في ذلك متطلبات الحام والسمات والرالمات
 تقييمات المطابقة
 أشياء أخرى
التدابير الصحية والصحة النباتية

الجاء 4

الجاء 5

 التدابير الصحية والصحة النباتية بما في ذلك الحد من البقايا الكيمائية والخلو من
األمراض ومرالجة منتجات مرينة إلخ.
 تقييمات المطابقة
 أشياء أخرى
قيود محددة
 الحظر وأنوع القيود األخرى ذات األثر المماثل
 القيود الكمية لالستيراد والتصدير أو المنع
 الحصص الجمركية
 أشياء أخرى
الرسوم على الصادرات

الجاء 5

الجاء 1

 إيداعات ما قبل االستيراد
 الرسوم اإلضافية وضرائب الموانئ والضرائب اإلحصائية إلخ.
 ترديل الضرائب الحدودية
 أشياء أخرى
أشياء أخرى



النقل والتخليص واإلرسال
أشياء أخرى
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المرفق  2اإلجراء الخاص بإاالة الحواجا غير الجمركية والتراون في مجال إاالتها
في سازق إاالة الحواجا غار الجتمركاة ،تلجأ الدول األطراف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة إلى اإلجراء التزلي:
 .1طبقز للتمزدة  11أعاله ،اجب أن تستن ذ الدول األطراف القنوا الحزلاة إلاالة الحواجا غار الجتمركاة على تمستوى
التمجتموعز االقتصزداة اإل قلاتماة قبل رفع شكزوى أو انشغزال تمرتبطة بزلتجزرة على تمستوى تمنطقة التجزرة الحرة
القزراة االفراقاة.
 .2عندتمز ترجا الدول األطراف عن التوصل إلى ات زق بشأن تسواة الشكزوى تمن خالل استخدام آلاة الحواجا غار
الجتمركاة على تمستوى التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة ،أو في حزل أن تكون الشكزوى تمنبثقة تمن التجزرة فاتمز بان
التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة ،اتمكن للدول األطراف اتخزذ التدابار التزلاة:

 .1المرحلة األولى :طلب واستجابة لحواجا غير جمركية محددة
 2.1.1يجوز ألي دولة طرف ('الدولة الطرف مقدمة الطلب') ،أن تشرع منفردة أو مجتمعة مع دول أطراف أخرى ،في
المرحلة األولى من خالل تقديم طلب خطي من خالل أي طريقة إلكترونية /قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وفقا للمادة  12الفقرة ( )1أو أي طريقة أخرى إلى دولة طرف أخرى ('الدولة الطرف المستجيبة') للحصول على
معلومات بشأن حاجز غير جمركي على النحو المحدد والمقرر من قبل الدولة الطرف مقدمة الطلب.
 2.1.2يجب أن يتضمن الطلب تحديد ووصف الحواجز غير الجمركية محددة كما تم تحديدها واإلبالغ عنها من قبل الدولة
الطرف الطالبة وتقديم وصف مفصل لمخاوفها بشأن تأثير الحواجز غير الجمركية على التجارة.
 2.1.2يتعين على الدولة الطرف المستجيبة تقديم اقرار باالستالم إلى الدولة مقدمة الطلب وتزويدها برد يتضمن جميع
المعلومات والتوضيحات المطلوبة ،في غضون عشرين ( )21يوما من استالم الطلب .حينما يتعذر على الدولة الطرف
المستجيبة الرد في غضون هذه الفترة ،يجب عليها إبالغ لدولة الطرف الطالبة بأسباب التأخير ،مع تقدير الفترة التي
يمكنها تقديم ردها خاللها .في جميع األحوال ال يجب أن تتجاوز ثالثين ( )21يوما من تاريخ استالم الطلب للحصول
على معلومات ما لم تتفق األطراف بشكل متبادل على تمديد األجل.
 2.1.1يتعين على الدولة الطرف المستجيبة إبالغ ردها مباشرة إلى الدولة الطرف مقدمة الطلب وإلى أمانة مفوضية االتحاد
األفريقي /منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية ألغراض التسجيل.
 2.1.5تضطلع أمانة مفوضية االتحاد األفريقي /منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية بضمان أن تلتزم الدول األطراف
المستجيبة ومقدمة الطلب باألحكام المشار إليها في الفقرارت من (أ) إلى (د) في المرحلة األولى أعاله؛
 2.1.1حينما يكون الرد هو قبول طلب الدولة الطرف الطالبة ،يجب أن تبلغ الدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف المستجيبة
وأمانة مفوضية االتحاد األفريقي /منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية  ،ويتم إعتبار أن الشكوى قد تمت تسويتها.
حينما يتفق األطراف بشكل متبادل على شكوى بكونهم لجنة رصد وطنية للحواجز غير الجمركية للدولة الطرف
المستجيبة ،يجب وضع خطة لإلزالة على النحو المنصوص عليه في المادة  11من هذا الملحق.
 2.1.1عندما ال تحل االستجابة الشكوى ،يتعين على الدولة الطرف مقدمة الطلب أن تبلغ الدولة الطرف المستجيبة وأمانة
مفوضية االتحاد األفريقي /منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية .يجب على أمانة مفوضية االتحاد األفريقي /منطقة
التجارة الحرة القارية االفريقية عقد اجتماع مع الطرفين في غضون عشرين ( )21يو ًما من تاريخ استالم اإلخطار ،في
جملة أمور ،من أجل معالجة الشكوى العالقة
 2.1.9في حالة لم يتم حل المسألة بصورة مرضية في المرحلة األولى ،يقوم كال الطرفين ،بالتراضي ومن خالل اتفاق كتابي،
الشروع في المرحلة الثانية.
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 2.1.9يجوز ألي دولة طرف أخرى أن تقدم طلبًا كتابيًا إلى أمانة مفوضية االتحاد األفريقي /منطقة التجارة الحرة القارية
االفريقية للمشاركة في هذه اإلجراءات كطرف معني ضمن عشرة ( )11أيام من تاريخ تعميم قرار الشروع المرحلة
الثانية.
 2.1.11في انتظزر حل نهزئي للحوا جا غار الجتمركاة ،اتمكن لألطراف أن تنظر في الحلول التمتمكنة التمؤقتة ،خزصة إذا ترلق
الحواجا غار الجتمركاة بسلع قزبلة للتلف.
 2.1.11في حزلة السلع القزبلة للتلف ،تتم تمرزلجة التموضوع في غضون  11أازم؛
 2.1.12بمجرد بدايتها ،يجب إنهاء المرحلة الثانية بناء على طلب أي من الطرفين.
 2.1.12يجب أال تتجاوز إجراءات المرحلة األولى ما مجموعه ستون ( )11يو ًما ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل
الطرفين.
 2.2المرحلة الثانية :استخدام الميسر لتسوية الشكاوى
2.2.1
أ.

تعيين ميسر
عند بدء التمرحلة الثزناة تمن هذه اإلجراءا  ،اجب على أتمزنة تم وضاة االتحزد األفراقي /تمنطقة التجزرة الحرة
القزراة االفراقاة تنساق تراان خبار/شخص تمستقل تمقبول تمن الطرفان لاكون بتمثزبة تماسر.

ب .اجب اختازر التماسران تمن تمجتموعة تمن الخبراء الذان اتم اختازرهم وتراانهم وفقز للتمرزاار واإلجراءا
علاهز التي ساتم تطوارهز تمن قبل اللجنة ال رعاة للحواجا غار الجتمركاة.

التمت ق

ج .اتران على األطراف االت زق بشكل تمشترك على اختصزصز التماسر.
د .عند بدء هذه التمرحلة الثزناة ،اجب أن ات ق الطرفزن على التماسر في غضون عشرة ( )11أازم.

2.2.2

البحث عن حلول متفق عليها بصورة متبادلة

أ) يجوز ألي طرف أن يقدم للميسر والطرف اآلخر أي معلومات يراها مناسبة.
ب) يجب أن تكون للميسر ،بالتشاور مع الطرفين ،المرونة الكاملة في تنظيم وإجراء المداوالت في إطار هذه اإلجراءات
والتي عادة ما ينبغي أن تتم في مقر مفوضية االتحاد األفريقي ،ما لم يتفق الطرفان على أي مكان آخر مناسب
للطرفين ،مع األخذ بعين االعتبار معوقات القدرات المحتملة.
ج) في سازق تمسزعدة األطراف ،بطراقة نااهة وش زفة بهدف تحقاق الوضوح بشأن الحواجا غار الجتمركاة التمرناة
وتأثاره التمحتتمل ذي الصلة بزلتجزرة ،قد اقوم التماسر بتمز الي:
.i

بدعم تمن اللجنة ال رعاة للحواجا غار الجتمركاة ،دعوة أتمزنة تم وضاة االتحزد األفراقي /تمنطقة التجزرة
الحرة القزراة االفراقاة تم وضاة االتحزد األفراقي أو أي تمورد آخر ذي صلة لتوفار التمرلوتمز ؛

.ii

بشأن الحواجا غار الجتمركاة

اللقزء بشكل تمن رد أو جتمزعي تمع األطراف ،تمن أجل تاسار التمنزقشز
والتمسزعدة في التوصل إلى حلول تمت ق علاهز؛
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طلب التمسزعدة عند الضرورة ،تمن الخبراء وأصحزب التمصلحة التمرناان ،برد التشزور تمع الطرفان؛
تقدام أي دعم إضزفي تمطلوب تمن قبل الطرفان؛ و
تقدام التمشورة واقتراح الحلول التمتمكنة (الرأي ال ني) إلى الطرفان شراطة أال اترلق هذا الرأي بأي تمن
األهداف التمشروعة التمتمكنة للح زظ على التدبار.

.iii
.iv
.v

ح .اتران على األطراف التمشزركة تمع برضهز البرض بهدف التوصل إلى حل تمت ق علاه خالل ختمسة وأربران
( )15اوتمز تمن بدء اإلجراءا في التمرحلة الثزناة.

 2.2.3النتائج والتنفيذ
أ.

عند انتهاء المرحلة الثانية من هذه اإلجراءات من أحد الطرفين ،أو في حالة توصل الطرفين إلى حل متفق عليه ،يجب
ً
موجزا لما يلي:
صا
على الميسر أن يصدر كتابيًا إلى األطراف ،مشروع تقرير مفصل ،في غضون  11أيام يوفر ملخ ً
 )1الحواجا غار الجتمركاة قاد اإلصدار في هذه اإلجراءا ؛
 )2اإلجراءا التمتبرة؛
 )3أي حل تمت ق علاه بزعتبزره النتاجة النهزئاة لهذه اإلجراءا  ،بتمز في ذلك الحلول التمتمكنة التمؤقتة؛
 )4واجب تسجال أي تمجزال خالف.

ب .يعمل الميسر على أن يمنح لألطراف عشرة ( )11أيام ليقوموا خاللها بالتعليق على مشروع التقرير بعد النظر في
تعليقات األطراف ،ويجب على الميسر تقديم ،كتابيًا ،تقرير مفصل نهائي لكال الطرفين وأمانة مفوضية االتحاد
األفريقي /منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية خالل عشرة ( )11أيام من تلقي التعليقات.
ج .إذا توصل الطرفزن إلى حل تمت ق علاه ،اتم تن اذ هذا الحل وترتماتمه أاضز على جتماع الدول األطراف عبر أتمزنة
تم وضاة االتحزد األفراقي /تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة .واتم تن اذ هذا الحل وفقز لخطة إاالة على النحو
التمنصوص علاه في التمزدة  12تمن هذا التملحق.
د .إذا اخ ق دولة طرف في حل الحواجا غار الجتمركاة برد حل تمت ق علاه برد صدور تقرار حقزئق ،اتران على
الدولة الرضو تمقدتمة الطلب اللجوء إلى تمرحلة لجنة تسواة التمنزاعز .
ه.بصرف النظر عتمز ورد في هذه الوثاقة ،قد ات ق الطرفزن على عرض األتمر على التحكام وفقز ألحكزم هذا البروتوكول
بشأن تسواة التمنزاعز .
 2.2.4السرية
أ) جتماع االجتتمزعز والتمرلوتمز (سواء التمقدتمة بشكل ش وي أو كتزبي) التمكتسبة برد التمرحلتان األولى والثزناة
تمن هذا التملحق تمن هذه اإلجراءا اجب أن تكون سراة تمع عدم التمسزس بحقوق أي طرف أو دولة طرف
أخرى في أي إجراءا تسواة تمنزاعز في إطزر إجراءا تسواة التمنزاعز  .وال اتمتد التاام السراة إلى
تمرلوتمز واقراة تموجودة بزل رل في التمجزل الرزم.
ب) لاس في هذا التملحق تمز ا رض على الدول األطراف أن تكشف عن تمرلوتمز سراة ،تمن شأنهز أن تروق إن زذ
القزن ون أو تترزرض تمع التمصلحة الرزتمة أو تخل بزلتمصزلح التجزراة التمشروعة لتمؤسسز تمرانة عزتمة أو
خزصة.
ج) أي طرف ثزلث تمشزرك في اإلجراءا التام بتمتطلبز السراة وفقز لهذه اإلجراءا .
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الملحق 6
الحواجا الفنية أمام التجارة
المادة األولى
التراريف
 .1بزستثنزء الحزال التي اَتمنح فاهز هذا التملحق تمرنى تمحددا لتمصطلح تمز ،تحت ظ التمصطلحز الرزتمة لتوحاد التمقزااس
والقواعد ال ناة وإجراءا تقاام التمطزبقة واألنشطة ذا الصلة بزلتمرزني التمحددة لهز في الترزراف التمرتتمدة في ات زقاة
تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة ولدى الهائز الدولاة األخرى التمرناة بزلحواجا ال ناة أتمزم
التجزرة.
 ..2ألغراض هذا التملحق ،ترني الترزراف و االختصزرا التمبانة أدنزه تمز الي:
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ا)
ح)
ط)
ي)
ك)
ل)
م)
ن)

"هيئة االعتماد" ترني الهائة األفراقاة لالعتتمزد؛
"نظام المقاييس األفريقي" ارني نظزم التمقزااس فاتمز بان البلدان األفراقاة؛
"لجنة توحيد المقاييس األفريقية" ترني اللجنة األفراقاة لتوحاد التمقزااس اإللكتروناة الكهربزئاة ال ناة؛
"المنظمة االقليمية األفريقية لتوحيد المقاييس" ترني التمنظتمة االقلاتماة األفراقاة لتوحاد التمقزااس؛
"المكتب الدولي لألواان والمقاييس" ترني التمكتب الدولي لألواان والتمكزاال والتمقزااس؛
"مؤتمر المقاييس" ترني التمؤتتمر الرزم لألواان والتمقزااس؛
"منتدى االعتماد الدولي" ارني التمح ل الدولي العتتمزد هائز إصدار شهزدا النوعاة؛
"اللجنة الكهربائية" اللجنة الكهربزئاة ال ناة الدولاة؛
“هيئة اعتماد المختبرات" ترني هائة الترزون الدولي العتتمزد التمختبرا ؛
”األياو" ارني التمنظتمة الدولاة لتوحاد لتمقزااس؛
”منظمة القياس القانوني" ترني التمنظتمة الدولاة للقازس القزنوني؛
“الهياكل األساسية للجودة” ترني الهازكل األسزساة للجودة في أفراقاز؛
”نظام الوحدات” ترني النظزم الدولي للوحدا  ،و
"اتفاقية الحواجا الفنية لمنظمة التجارة الرالمية" ترني ات زقاة تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم
التجزرة7.
المادة 2
الغرض والنطاق

 .1اتتمثل الغرض تمن هذا التملحق في تن اذ أحكزم البروتوكول بشأن التجزرة في السلع التمترلق بزلحواجا ال ناة أتمزم
التجزرة.
 .2اسري تمحتوى هذ التملحق على التمرزاار والقواعد ال ناة وإجراءا

تقاام التمطزبقة واالعتتمزد والتمقزااس في الدول

األطراف.
 .2تشتمل اإلشزرا

الواردة في هذا التملحق بخصوص التمرزاار والقواعد ال ناة وإجراءا

تقاام التمطزبقة الترداال

التمدخلة علاهز واإلضزفز للقواعد أو للتمنتجز التي تشتملهز.

 7يشمل ذلك القرارات والتوصيات المعتمدة من طرف لجنة منظمة التجارة العالمية بشان الحواجز الفنية امام التجارة منذ األول من يناير .5991
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المادة 3
المبادئ التوجيهية
 .1تت ق الدول األطراف أن ات زقاة تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة تشكل أسزسز لهذا
التملحق.
 .2تؤكد الدول االطراف تمجددا حقوقهز وواجبزتهز في إطزر ات زقاة الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة فاتمز اخص
عتملاة التحضار واالعتتمزد وتطباق التمرزاار والقواعد ال ناة وإجراءا تقاام التمطزبقة واألنشطة التمتصلة.
المادة 4
األهداف
تتتمثل أهداف هذا التملحق فاتمز الي:
أ)

تيسير التجارة من خالل التعاون في مجاالت وضع المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة

واالعتماد والقياس؛
ب) تيسير التجارة عن طريق إلغاء الحواجز الفنية غير الضرورية و غير المبررة أمام التجارة من خالل ما
يلي:
)i

تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم ووضع المعايير؛

 )iiتشجيع استخدام المعايير الدولية ذات الصلة كأساس للوائح الفنية؛و
 )iiiوتحديد وتقييم وثائق تيسير التجارة مثل مواءمة المعايير ومعادلة اللوائح الفنية والقياس واالعتماد وتقييم
المطابقة؛
ج) تعزيز التعاون و تحديد المجاالت ذات األولوية؛
د) وضع برامج لبناء القدرات وتنفيذها من أجل دعم تنفيذ هذا الملحق؛
ه) وضع آليات وهياكل للنهوض بالشفافية في مجال وضع وتنفيذ المعايير واللوائح الفنية والقياس واالعتماد
وإجراءات تقييم المطابقة؛
و) وتعزيز اإلقرار المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
المادة 5
مجاالت التراون
تترزون الدول األطراف في وضع وتن اذ التمرزاار ،والقواعد ال ناة ،وإجراءا

تقاام التمطزبقة ،واالعتتمزد ،والقازس،

وأنشطة بنزء القدرا واإلن زذ تمن أجل تاسار التجزرة داخل تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
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المادة 6
التراون في مجال توحيد المرايير
.1

تراا الدول األطراف الترزون فاتمز بان هائز توحاد التمقزااس التزبرة لهز بهدف تاسار التجزرة.

.2

تقوم الدول األطراف بتمز الي:
أ) وضع وترااا اعتتمزد تمرزاار دولاة و تكاا هز؛
ب) ترااا اعتتمزد التمرزاار التي تضرهز التمنظتمة االقلاتماة األفراقاة لتوحاد التمقزااس اللجنة األفراقاة لتوحاد
التمقزااس اإللكتروناة التقناة؛
ج) في حزلة غازب التمرزاار الدولاة ذا

الصلة الالاتمة لتاسار التجزرة ،تطلب تمن تمنظتمة توحاد التمقزااس

األفراقاة أو لجنة توحاد التمقزااس األفراقاة ،وضع التمرزاار الالاتمة لتاسار التجزرة فاتمز بان الدول األطراف؛
د) تراان جهز

اتصزل لضتمزن أن تكون جتماع الدول األطراف على درااة كزتملة بزلتمرزاار التي وضرتهز أو

ترتام وضرهز التمنظتمة االقلاتماة األفراقاة لتوحاد التمقزااس واللجنة األفراقاة لتوحاد التمقزااس اإللكتروناة
التقناة؛
ه) تطباق قواعد وإجراءا تمنسقة لوضع تمرزاار وطناة ونشرهز وفقز للتمتطلبز الدولاة وأفضل التمتمزرسز ؛
و) ترااا الرضواة واالتصزل والتمشزركة في عتمل األااو و اللجنة الكهربزئاة و التمنظتمة االقلاتماة األفراقاة
لتوحاد التمقزااس و اللجنة األفراقاة لتوحاد التمقزااس اإللكتروناة التقناة والتمنظتمز

الدولاة واإلقلاتماة التمشزبهة

التمرناة بتوحاد التمرزاار؛
المادة 1
التراون في مجال القواعد الفنية
تقوم الدول األطراف بوضع القواعد ال ناة تمن أجل تنظام التجزرة األفراقاة الباناة لتمنطقة التجزرة الحرة

.1

القزراة األفراقاة
عند االضطالع برتملاة وضع وتن اذ القواعد ال ناة انبغي أن ترتمل الدول األطراف على ترااا:

.2
أ)

االتمتثزل الت زقاة تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة؛

ب) استخدام التمرزاار الدولاة و/أو أجااء تمنهز كأسزس للقواعد ال ناة؛
ج) تطباق التمتمزرسز التنظاتماة الجادة.
المادة 8
التراون في مجال تقييم المطابقة
تكلف الدول األطراف بتمز الي:
أ) ترااا االتمتثزل الت زقاة تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن الحواجا أتمزم التجزرة؛
ب) استخدام التمرزاار الدولاة وإجراءا تقاام التمطزبقة ذا الصلة؛
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ج) تطوار القدرا لتقاام التمطزبقة والك زءة ال ناة التي تمن شأنهز أن تدعم التجزرة؛
د)

تاسار توظاف هائز تقاام التمطزبقة التمرتتمدة كأداة ل تاسار التجزرة فاتمز بان الدول األطراف؛

ه) ترااا القبول التمتبزدل لنتزئج تقاام التمطزبقة التي تجراهز هائز
االت زقز

تمترددة األطراف التمبرتمة بان هائز

تقاام التمطزبقة التمرترف بهز بتموجب

االعتتمزد في كل تمنهز وترتابز ِّ االعتراف التمتبزدل ذا

الصلة لدى الهائة األفراقاة لالعتتمزد و هائة اعتتمزد التمختبرا و تمنتدى االعتتمزد الدولي؛
و) تر ااا الثقة في إتمكزناة االعتتمزد بشكل تمستتمر على نتزئج تقاام التمطزبقة لدى برضهز البرض تمن خالل
التمراجرة التمتبزدلة بان األقران حاثتمز اقتضى األتمر ،تمن بان جتملة أتمور أخرى؛
المادة 9
التراون في مجال منح االعتماد
تقوم الدول األطراف بتمز الي:
أ) تشجاع استخدام هازكل االعتتمزد القزئتمة في تمجزل الترزون فاتمز بان الدول األطراف في ات زق تمنطقة التجزرة
الحرة القزراة األفراقاة؛
ب) تشجاع ودعم هائز االعتتمزد األفراقاة الرزتملة في أفراقاز لتحقاق االعتراف الدولي؛
ج) التهائة والتتمكان لتقدام االعتراف والدعم لهائز

االعتتمزد الوطناة واإلقلاتماة والتمترددة االقتصزدا

الرزتملة

داخل الدول األطراف في االت زق التي تقدم خدتمز االعتتمزد للبلدان التي لاس لداهز هائز اعتتمزد وطناة؛
د) تراان جهة اتصزل وطناة لالعتتمزد تمن أجل خدتمز

االعتتمزد إذا لم تكن لدى الدول األطراف هائة وطناة

لالعتتمزد؛
ه) الترزون في تمجزل تمنح االعتتمزد تمن خالل التمشزركة في أعتمزل الهائة األفراقاة لالعتتمزد.
و) ترااا التمشزركة في ترتابز االعتراف التمتبزدل للهائة األفراقاة لالعتتمزد ؛
ا) تشجاع وتسهال استخدام هائز تقاام التمطزبقة التمرتتمدة كأداة ل تاسار التجزرة داخل القزرة؛
ح) تنساق التمدخال لالتصزل تمع هائة اعتتمزد التمختبرا و تمنتدى االعتتمزد الدولي.
المادة 11
التراون في مجال القياس
 .1تترهد الدول األطراف بتمز الي:
أ) اعتتمزد النظزم الدولي للوحدا

وتطباقه كأسزس لنظزم تمنسَّق ألنشطة القازس القزنوني والصنزعي

والرلتمي؛
ب) الترزون في جتماع تمجزال القازس بزلتمشزركة في أعتمزل نظزم التمقزااس األفراقي؛
ج) تسهال الحركة والترزتمل السلام تمع أدوا

القازس وعانز

االختبزر وتمردا

االختبزر والتمواد التمرجراة

التمرسلة للتمرزارة أو االختبزر أو للتمقزرنة فاتمز بان التمختبرا داخل أفراقاز وخزرجهز.
د) ترااا تنساق استخدام تمرافق القازس القزئتمة بغاة جرلهز تمتزحة لبرضهز البرض.
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 .2تقوم الدول األطراف بتمز الي في تمجزل القازس القزنوني:
أ) تعزيز إنشاء أنظمة وطنية للقياس القانوني واعتماد توصيات منظمة القياس القانوني؛
ب) وضع نماذج لالعتراف المتبادل بشهادات التفتيش واالختبار والتصديقات المتعلقة بالقياس القانوني التي
تصدرها إدارات أو مؤسسات القياس القانوني الوطنية؛
ج) السري للحصول على الرضواة الكزتملة أوبزالنتسزب إلى تمنظتمة القازس القزنوني؛
د) االتصزل بتمنظتمة القازس القزنوني وغارهز تمن التمنظتمز اإلقلاتماة حول التمسزئل التمترلقة بزلقازس القزنوني؛
ه) والترزون في تمجزل القازس القزنوني بزلتمشزركة في عتمل نظزم التمقزااس األفراقي.
 .2وفاتمز اترلق بزلقازس الرلتمي والصنزعي ،تضطلع الدول األطراف بتمز الي:
أ) اتخزذ تمرزاار قازس وطناة استطاع النظزم الدولي للوحدا تتبُّرهز وتتسم بتمستوى عدم التاقّن تمن القازس
اتنزسب تمع احتازجز الدول األطراف
ب) التمسزهتمة في وضع براتمج تمنظتمز القازس على تمستوى أفراقاز وضتمن التمجتموعز االقتصزداة اإلقلاتماة
والتمشزركة في أعتمزلهز للح زظ على استتمراراة ك زءة تمرزاار القازس الوطناة لدى الدول األطراف؛
ج) تشجاع الرضواة في التمكتب الدولي لألواان والتمقزاي واالنتسزب لتمؤتتمر التمقزااس.
المادة 11
الشفافية
تمن أجل تحسان الش زفاة:
أ) تلتام الدول األطراف تمجددا بتطباق تمبدأ الش زفاة لضتمزن الوضوح والقدرة على التنبؤ والثقة في إطزر
تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة  ،وأنهز ستتمتثل اللتااتمز

الش زفاة الواردة في ات زقاة تمنظتمة التجزرة

الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة بتمز في ذلك إجراءا

اإلخطزر ونظم اإلخطزر التي اتم وضرهز

بان الحان واآلخر؛
ب) تقدم الدول األطراف إخطزرا الى األتمزنة.
ج) تنشر األتمزنة وترتمم في الوق

التمنزسب االخطزرا

التمقدتمة تمن الدول األطراف الي جتماع الدول األطراف

األخرى في االت زق؛
د) انبغي أن تشترك األتمزنة في ترتمام اإلتصزال

اإللكتروناة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة في تمنظتمة

التجزرة الرزلتماة ،أو نظزم  E-PINGللتنباه عن اإلخطزرا

بشأن تدابار الصحة والصحة النبزتاة

والحواجا ال ناة أتمزم التجزرة ،أو أن تست اد تمن نظزم إدارة التمرلوتمز بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة في
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تمنظتمة التجزرة الرزلتماة ،و/أو أي نظزم إخطزر إلكتروني الستالم أو تناال إخطزرا

تمنظتمة التجزرة

الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة التي تقدتمهز الدول األطراف 8إلى تمنظتمة التجزرة الرزلتماة؛
ه) انبغي على الدول األطراف أن تستران بسلطز

اإلخطزر الوطناة القزئتمة في اطزر االت زقاة حول الحواجا

ال ناة أتمزم التجزرة في تمنظتمة التجزرة الرزلتماة .و
و)

في حزلة عدم وجود تلك السلطز  ،تران سلطز
التمنصوص علاهز في التمواد ذا

تزبرة للحكوتمة التمركااة للوفزء بزلتااتمز

اإلخطزر كتزباز

الصلة تمن ات زقاة تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشأن الحواجا ال ناة أتمزم

التجزرة .واتم إخطزر تم وضاة االتحزد األفراقي  /أتمزنة تمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة بشأن تلك
السلطز الوطناة التمضطلرة بزلتنساق؛
ا) تقوم األتمزنة  ،بترتمام اإلخطزرا

التي تقدتمهز الدول األطراف إلى تمنظتمة التجزرة الرزلتماة ،في الوق

التمنزسب ،على تمراكا استرالم الدول األطراف بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة في تمنظتمة التجزرة
الرزلتماة .تقوم الدول األعضزء تمن غار األعضزء في تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بإبالغ األتمزنة ،بتمشروع
القواعد ال ناة وإجراءا

تقاام التمطزبقة  ،والتي ترتمم برد ذلك على الدول األخرى األطراف لتتمكان الدول

األخرى األطراف في االتحزد األفراقي تمن تقدام ترلاقزتهز ،إذا وجد  ،إلى األتمزنة  ،قبل اعتتمزدهز ودخولهز
حاا الن زذ؛
ح) تقوم الدول األطراف التي لم تحدد نقزط استرالم بشأن الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة ،بتراان سلطة حكوتماة
إلض زء الش زفاة على تمجزل الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة.
المادة 12
المساعدة الفنية وبناء القدرات
تترزون الدول األطراف على التتمزس وتقدام التمسزعدة ال ناة وبنزء القدرا لتمرزلجة التمرزاار ،والقواعد ال ناة ،وتقاام
.1
التمطزبقة ،واالعتتمزد ،والقازس ،والقضزاز ذا االهتتمزم التمشترك.
.2

تقوم األتمزنة بزلترزون تمع الدول األطراف ،بوضع آلاز

للترزون في تمجزل التمسزعدة ال ناة وبنزء القدرا

لتمرزلجة التمرزاار ،والقواعد ال ناة ،وتقاام التمطزبقة ،واالعتتمزد ،والقازس.
.3

وتقوم األتمزنة بزلترزون تمع الدول األطراف بتن اذ برنزتمج عتمل تمشترك لترااا القدرا

تمن أجل تن اذ

االلتااتمز الواردة في هذا التملحق على نحو فرزل.
المادة 13
إنشاء ومهام اللجنة الفرعية المرنية بالحواجا الفنية أمام التجارة
.1

تنشئ اللجنة التجزرة في السلع ،وفقز للتمزدة  21تمن بروتوكول التجزرة في السلع ،اللجنة ال رعاة التمرناة

بزلحواجا ال ناة أتمزم التجزرة .
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تتألف اللجنة ال رعاة تمن تمتمثلان تمن الدول األطراف تمرانان حسب األصول وتضطلع بزلتمهزم التموكلة إلاهز

.2

بتموجب هذا التملحق أو تمن قبل لجنة التجزرة في السلع.
تشتمل تمهزم اللجنة ال رعاة للحواجا ال ناة تمز الي:

.2
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ا)
ح)
ط)
ي)
ك)
ل)
م)

األهتماة بزلنسبة للدول األطراف في تمجزال

التمرزاار والقواعد ال ناة

الترزون والتشزور بشأن التمسزئل ذا
والقازس واالعتتمزد وتقاام التمطزبقة؛
وضع إجراءا لتن اذ األحكزم الواردة في هذا التملحق؛
تحداد تمجزال الترزون في سازق الهازكل األسزساة ذا الصلة التي تدعم التمرزاار والقواعد ال ناة والقازس
واالعتتمزد وتقاام التمطزبقة؛
تشجاع الترزون بان الدول األطراف على التوصل إلى ات زق بشأن تن اذ هذا التملحق ؛
تحداد وإعداد وترااا براتمج لبنزء القدرا لتنزول التمجزال التمت ق علاهز؛
ترااا الترزون في تمجزل توظاف التموارد البشراة والرلتماة وال ناة التمتزحة ،وتبزدل الخبرا في تمجزل
التمرزاار والقواعد ال ناة والقازس واالعتتمزد وتقاام التمطزبقة في التمجزال ذا االهتتمزم التمشترك؛
تنساق اعتتمزد تمواقف تمشتركة بان الدول األطراف في اللجنة ال رعاة للحواجا ال ناة والتمنظتمز الدولاة
األخرى ذا الصلة ؛
التمرزلجة السرارة ألي تمسألة تثارهز دولة طرف بشأن وضع التمرزاار أو القواعد ال ناة أو إجراءا تقاام
التمطزبقة ،أو اعتتمزدهز أو تطباقهز؛
تقدام التقزرار إلى اللجنة التمكل ة بزلتجزرة في السلع عن تن اذ هذا التملحق ،حسب االقتضزء؛
تتبُّع الترداال (إن وجد ) التي تدخل على ات زقاة الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة ،وإذا لام األتمر ،وضع
تمقترحز لتردال هذا التملحق وفقز للتمزدة  29تمن اإلت زق بحاث اظل تمتسقز تمع ات زقاة تمنظتمة التجزرة
الرزلتماة حول الحواجا ال ناة أتمزم التجزرة؛
تلقي التمرلوتمز وتقزستمهز بشأن أنشطة تمؤسسز الهازكل األسزساة للجودة في أفراقاز تمع جتماع الدول
األطراف؛
الترزون تمع اللجزن  /اللجزن ال رعاة األخرى بغاة تاسار التجزراة الباناةاألفراقاة؛
االضطالع بأي تمهزم أخرى ذا صلة بزلحواجا ال ناة أتمزم التجزرة كتمز قد تك ِّلّ هز بهز لجنة التجزرة في
السلع.
المادة 14
تسوية المنااعات

اسوى أي نااع بان الدول األطراف انشأ عن أو اترلق بت سار أو تطباق أي تمن أحكزم هذا التملحق وفقز لبروتوكول
قواعد وإجراءا تسواة التمنزاعز .

المادة 15
المراجرة والترديل
اخضع هذا التملحق للتمراجرة والترداال وفقز للتمزدتان  29و 29تمن هذا االت زق .
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الملحق 1
تدابير الصحة والصحة النباتية
المادة 1
التراريف
 .1تطبق الترزراف التمبانة في الوثزئق التزلاة على هذا التملحق:
أ) هذا االت زق؛
ب) الملحق (أ) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والمعايير الدولية.
ج) المعايير الدولية.
 .2ألغراض هذا التملحق تكون لهذه االختصزرا التمرزني التزلاة:
أ) ارني تمصطلح ’’الهيئة الغذائية‘‘ لجنة الدستور الدولي لألغذاة؛
ب) ارني تمصطلح ’’اتفاقية وقاية النباتات‘‘ االت زقاة الدولاة لوقزاة النبزتز ؛
ج) ارني تمصطلح ’’منظمة صحة الحيوان‘‘ التمنظتمة الرزلتماة لصحة الحاوان.
المادة 2
الغرض والنطاق
 .1الغرض تمن هذا التملحق هو تن اذ أحكزم بروتوكول التجزرة في السلع .التمترلق بتدابار الصحة والصحة النبزتاة
 .2اسري هذا التملحق على تدابار الصحة وتدابار الصحة النبزتاة التي قد تؤثر بطراقة تمبزشرة أو غار تمبزشرة على
التجزرة بان الدول األطراف.
المادة 3
المبدأ التوجيهي
تسترشد الدول األطراف ،عند تطوار تدابار الصحة والصحة النبزتاة واعتتمزدهز وتطباقهز ،بأحكزم ات زق تمنظتمة التجزرة
الرزلتماة بشأن تطباق التدابار الصحاة وتدابار الصحة النبزتاة.
المادة 4
األهداف
تتتمثل أهداف هذا التملحق فاتمز الي:
أ) تاسار التجزرة تمع الح زظ على حازة أو صحة اإلنسزن والحاوان والنبز في أراضي الدول األطراف؛
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ب) ترااا الترزون والش زفاة في وضع تدابار الصحة وتدابار الصحة النبزتاة وتن اذهز حتى ال تصبح حواجاا أتمزم
التجزرة ال تمبرر لهز؛
ج) ترااا القدرة ال ناة للدول األطراف على تن اذ ورصد تدابار الصحة والصحة النبزتاة تمع تشجاع استخدام التمرزاار
الدولاة في إاالة الحواجا أتمزم التجزرة.
المادة 5
تقييم المخاطر لتحديد المستوى المناسب من حماية الصحة والصحة النباتية
 -1تضتمن الدول األطراف ،عند ردهز على طلبز

دخول األسواق ،استنزد لتمز لداهز تمن تدابار الصحة والصحة النبزتاة إلى

تقاام ،حسب تمز تقتضاه الظروف ،التمخزطر على حازة أو صحة اإلنسزن والحاوان والنبز
ٍ

تمع تمراعزة أسزلاب تقاام

التمخزطر التي تردهز التمنظتمز الدولاة ذا الصلة.
 -2تأخذ الدول األطراف بران االعتبزر،عند تقاام التمخزطر وتحداد تدابار الصحة والصحة النبزتاة بغرض تطباقهز تمن أجل
تحقاق التمستوى التمنزسب تمن الحتمزاة ،تمز هو تمتزح تمن أدلة علتماة وعتملاز
ذا

صلة ،وطرائق أخذ الرانز

واالختبزر ،وتمدى انتشزر أتمراض أو آفز

ذا

صلة وأسزلاب إنتزج ،وعتملاز

تمرانة ،وتمز إذا كزن

ت تاش

هنزك تمنزطق خزلاة تمن

األتمراض اآلفز  ،والظروف اإلاكولوجاة والبائاة ذا الصلة ،وتدابار الحجر الصحي ،أو غارهز تمن سبل التمرزلجة.
 -2عند تقاام التمخزطر التي تتررض لهز حازة أو صحة الحاوان أو النبز

وتحداد التدابار الواجب تطباقهز لتحقاق التمستوى

التمنزس ب تمن حتمزاة الصحة أو الصحة النبزتاة تمن تمثل هذه التمخزطر ،تأخذ الدول األطراف بران االعتبزر الرواتمل
االقتصزداة ذا الصلة؛ والضرر التمحتتمل تمن حاث فقدان اإلنتزج أو التمبارز في حزلة ظهور آفة أو تمرض أو نشوئهتمز أو
انتشزرهتمز؛ وتكزلاف التمكزفحة أو استئصزلهتمز في إقلام الدولة الطرف التمستورد؛ وال رزلاة النسباة تمن حاث التكل ة للنُّهج
البدالة للحد تمن التمخزطر.
 -1في الحزال

التي اكون فاهز الدلال الرلتمي غار كزف ،اجوا للدولة الطرف أن ترتتمد تدابار تمؤقتة للصحة أو الصحة النبزتاة

على أسزس التمرلوتمز

ذا

الصلة التمتزحة ،بتمز في ذلك تمز تتاحه تمنهز التمنظتمز

الدولاة ذا

الصلة ،فضال عن اتخزذ

تدابار الصحة أو الصحة النبزتاة التي تطبقهز الدول األطراف األخرى .وفي تمثل هذه الظروف ،تسرى الدول األطراف
للحصول على التمرلوتمز

اإلضزفاة الضروراة لترااا الطزبع التموضوعي لتقاام التمخزطر واسترراض تدابار الصحة أو

الصحة النبزتاة وفقز لذلك ،ضتمن أطر اتمناة تمرقولة وتمت ق علاهز بان الدول األطراف التمرناة.
-5عندتمز اكون لدى الدولة الطرف سبب لالعتقزد بأن تدبارا تمحددا تمن تدابار الصحة أو الصحة النبزتاة قد اتخذته أو طبقته
دول أطراف أخرى ،اشكل أو اتمكن أن اشكل تقاادا على صزدراتهز ،وأن هذا التدبار ال اقوم على التمرزاار الدولاة
والتمبزدئ التوجاهاة أو التوصاز

ذا الصلة ،أو أن هذه التمرزاار والتمبزدئ التوجاهاة والتوصاز

غار تموجودة ،اجوا لهز

أن تطلب ت سارا لألسبزب هذا التدبار للصحة والصحة النبزتاة ،واجب على الدولة الطرف التي تطبق التدبار أن توضح
األسبزب وإذا كزن الدولة التمتضررة عار راضاة اجب أن تطلب إعزدة النظر في التدبار وفقز ألحكزم هذا التملحق.
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المادة 6
التكيف مع الظروف اإلقليمية ،بما في ذلك المناطق الخالية من اآلفات أو األمراض
والمناطق ذات االنتشار المنخفض لآلفات أو األمراض
والتمنتجز

بغاة ترااا التجزرة فاتمز بان البلدان األفراقاة في تمجزل الحاوانز

الحاواناة والتمنتجز

الحاواناة الثزنواة،

النبز والتمنتجز النبزتاة والتمنتجز النبزتاة الثزنواة:
أ) تقوم الدول األطراف بزالعتراف بتم هوم التقسام إلى أقزلام وتمنزطق وتمبزدئه التوجاهاة على النحو التمبان في تمدونتي
صحة الحاوانز

البراة وصحة الحاوانز

البحراة لدى التمنظتمة الرزلتماة لصحة الحاوان ،وبزلتموافقة على تطباق هذا

التم هوم على األتمراض التي اتقرر الب فاهز بتوافق اآلراء؛
ب) تقوم الدول األطراف ،في تن اذ ال قرة ال رعاة (أ) تمن هذه التمزدة ،بوضع اإلجراءا

الصحاة الخزصة بهز التي

تطبق على الدول األطراف التمصدرة التي تتأثر أراضاهز بزألتمراض ،بزالستنزد على قرار التقسام إلى تمنزطق الذي
تتخذه الدول األطراف التمصدرة ،شراطة أن تكون الدولة الطرف التمستوردة تمقتنرة بأن قرار التقسام إلى تمنزطق
الذي أصدرته الدولة الطرف التمصدرة جزء وفقز للتمبزدئ والتمبزدئ التوجاهاة التي وافق
واستند إلى التمرزاار الدولاة والتمبزدئ التوجاهاة ،والتوصاز
أاة تدابار إضزفاة تمدعوتمة بأدلة ذا

ذا

علاهز الدول األطراف،

الصلة .واجوا للدولة الطرف التمستوردة تطباق

أسزس علتمي تمن أجل الوصول بتدابارهز للحتمزاة الصحاة إلى التمستوى

التمنزسب؛
ج) اجوا للدول األطراف أن تطلب االعتراف بحزلة خزصة فاتمز اترلق بزألتمراض غار الخزضرة لقرارا

التقسام إلى

تمنزطق بتموجب ال قرة ال رعاة ال قرة (أ) تمن هذه التمزدة .واجوا للدولة الطرف التمستوردة طلب ضتمزنز
لوارداتهز تمن الحاوانز

الحاة والتمنتجز

الحاواناة ،والتمنتجز

إضزفاة

الحاواناة الثزنواة ،بتمز اتنزسب تمع الحزلة التمت ق علاهز

والتي ترترف هي بهز ،بتمز في ذلك وضع الشروط التي ترتبرهز ضروراة لتحقاق تمستوى تمنزسب تمن الحتمزاة
الصحاة؛
د) ترترف الدول األطراف بتم هوم التقسام ال ئوي وتوافق على الترزون في هذا الشأن.
ه) تبذل الدول األطراف تمز في وسرهز تمن أجل التسلام بأهتماة الظروف اإلقلاتماة؛
و) عندتمز تضع الدول األطرف التمستوردة تدابارهز الخزصة بزلصحة النبزتاة أو تطبقهز ،انبغي للدولة الطرف التمستوردة
أن تضع في اعتبزرهز ،تمن بان أتمور أخرى ،حزلة اآلفز

في التمنطقة التمرناة ،كأن تكون تمنطقة خزلاة تمن اآلفز ،

وتمكزن إنتزج خزلتمن اآلفز  ،وتموقع إنتزج خزل تمن اآلفز  ،أو تمنطقة انخ ض فاهز تمردل انتشزر اآلفز  ،أو تمنطقة
تمحتماة أنشأتهز الدولة الطرف التمصدرة.
ا) تاود الدولة الطرف التمصدرة التي تدعي أن التمنزطق الواقرة داخل إقلاتمهز تمنزطق خزلاة تمن اآلفز
الخزلاة تمن اآلفز

أو األتمراض ،األدلة الرلتماة الالاتمة تمن أجل إثبز

تظل ،تمنزطق خزلاة تمن اآلفز

أو التمنزطق

أن هذه التمنزطق هي بزل رل ،وتمن التمرجح أن

أو األتمراض أو انخ ض فاهز تمردل انتشزر اآلفز

أو األتمراض .ولهذا الغرض ،توفر

كل دولة طرف تمصدرة وصوال تمرقوال إلى أراضاهز للدولة الطرف التمستوردة تمن أجل إجراء الت تاش واالختبزرا
وغار ذلك تمن اإلجراءا ذا الصلة.
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المادة 1
التكافؤ
 -1ت َقبل الدولة الطرف التمستوردة بأن تكون تدابار الصحة وتدابار الصحة النبزتاة للدولة الطرف التمصدرة تمكزفئة
لتدابارهز ،إذا أثبت

الدولة الطرف التمصدرة بطراقة تموضوعاة ،عن طراق تمرلوتمز

أتمور ،على اإلشزرة إلى التمرزاار الدولاة ذا

الصلة ،أو تقاام التمخزطر ذا

علتماةوتقناة تشتتمل ،تمن جتملة

الصلة ،أن هذا التدبار تمن شأنه أن احقق

للدولة الطرف التمستوردة التمستوى التمنزسب تمن حتمزاة الصحة أو الصحة النبزتاة.
 -2تجري الدول األطراف ،بنزء على طلبهز ،تمشزورا بهدف التوصل إلى ات زقز ثنزئاة وتمترددة األطراف بشأن االعتراف
بتكزفؤ تدابار الصحة والصحة النبزتاة التمحددة.
 -2تتبع الدول األطراف اإلجراءا

الخزصة بتحداد تكزفؤ تدابار الصحة والصحة النبزتاة التي وضرتهز لجنة تدابار الصحة

والصحة النبزتاة التزبرة لتمنظتمة التجزرة الرزلتماة ،و’’الهائة الغذائاة‘‘ و’’تمنظتمة صحة الحاوان‘‘ و’’ات زقاة وقزاة النبزتز ‘‘.
المادة 8
المواءمة
 -1تترزون الدول األطراف على وضع تدابار الصحة وتدابار الصحة النبزتاة وتمواءتمتهز على أسزس التمرزاار والتمبزدئ
التوجاهاة والتوصاز الدولاة ،تمع تمراعزة تمواءتمة تدابار الصحة والصحة النبزتاة على الصراد اإلقلاتمي.
-2

للدول األطراف أن تضع أو تحزفظ على تدابار الصحة والصحة النبزتاة التي تؤدي إلى تمستوى أعلى تمن الحتمزاة

الصحاة أو الصحة النبزتاة أكثر تمتمز اتمكن تحقاقه تمن خالل تدابار تستند إلى التمرزاار الدولاة ذا

الصلة أو التمبزدئ

التوجاهاة أو التوصاز  ،إذا كزن هنزك تمبرر علتمي ،أو كنتاجة تمستوى الحتمزاة الصحاة أو الصحة النبزتاة التي تقرر
الدولة الطرف أنهز تمنزسبة وفقز لألحكزم ذا الصلة تمن التمزدة ( )5تمن هذا التملحق.
 -2تقوم الدول األطراف بدور كزتمل في التمنظتمز

الدولاة ذا

الصلة وهائزتهز ال رعاة ،وال ساتمز لجنة الدستور الدولي

لألغذاة ،والتمنظتمة الرزلتماة لصحة الحاوان ،واالت زقاة الدولاة لوقزاة النبزتز  ،تمن أجل ترااا استرراض التمرزاار والتمبزدئ
التوجاهاة والتوصاز  ،فاتمز اترلق بجتماع جوانب تدابار الصحة والصحة النبزتاة.
 -1في حزل تحداد الدول األطراف سلرة كسلرة ذا

أولواة ،اتران علاهز أن تضع شروطز تمنسقة للصحة والصحة النبزتاة

فاتمز اتصل بزستاراد تلك السلرة.
المادة 9
التدقيق والتح ُّقق
 -1ألغراض التمحزفظة على الثقة في تن اذ هذا التملحق ،اجوا لدولة طرف تمستوردة أن تدقق في براتمج الرقزبة لدى
السلطة التمختصة في الدولة الطرف التمصدرة و/أو تتحقق تمنهز بشكل كزتمل أو جائي .وتتحتمل الدولة الطرف التمستوردة
التكزلاف الخزصة التمرتبطة بزلتمراجرة والتحقق.
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 -2ألغراض ال قرة ( )1تمن هذه التمزدة ،تتمتثل الدول األطراف للتمبزدئ والتمبزدئ التوجاهاة التمحددة تمن قبل هائز
التمرزاار الدولاة بشأن إجراء عتملاز التدقاق أو التحقق وفقز لالت زق بان الدولتان الطرفان.
المادة 11
التفتيش والرسوم المفروضة على الواردات أو الصادرات
 .1تؤكد الدول األطراف تمن جداد حقوقهز والتااتمزتهز بإجراء عتملاز

الت تاش على الواردا أو الصزدرا تمع االلتاام

بزلتمبزدئ والتمبزدئ التوجاهاة التي وضرتهز الهائز الدولاة التمرازراة في إجراء عتملاز الت تاش؛
 .2اجوا للدول األطراف التمستوردة أو التمصدرة أن تجتمع رسوتمز لرتملاز الت تاش ،التي ال انبغي أن تتجزوا استرداد
التكزلاف التمتكبدة بصورة تمرقولة أثنزء إجراء الت تاش؛
 .2عندتمز اكشف فحص الواردا عن عدم تمطزبقتهز لتمتطلبز االستاراد ذا الصلة ،اجب أن تستند اإلجراءا التي تتخذهز
الدولة الطرف التمستوردة إلى تقاام التمخزطر التمحتتملة على التمرزاار الدولاة التمنزسبة ،دون أن تبزلغ في تقااد التجزرة
بأكثر تمتمز اتطلب تحقاق التمستوى الذي تراه تمنزسبز تمن الحتمزاة للصحة والصحة النبزتاة.
 .1تقوم الدولة الطرف التمستوردة بإخطزر التمستورد والسلطة التمختصة في الدولة الطرف التمصدرة بردم تمطزبقة شحنة تمز
وسبب عدم اتمتثزلهز واإلجراءا الواجب اتخزذهز .واتمكن للدولة الطرف التمستوردة أن تتاح للتمصدر فرصة استرراض
ذلك القرار .وتنظر الدولة الطرف التمستوردة في أي تمرلوتمز تقدَّم في ذلك الصدد تمن أجل التمسزعدة في إجراء
االسترراض.
المادة 11
الشفافية
 .1تدرك الدول األطراف أن الش زفاة ضروراة لضتمزن الوضوح والقدرة على التنبؤ والثقة ،تمن أجل ترااا التجزرة
األفراقاة الباناة القازم بتمز الي:
أ) االتمتثزل اللتااتمز الش زفاة وفق اإلجراءا التي وضرتهز اللجنة ال رعاة للجنة الصحة والصحة النبزتاة؛
ب) تراان تمركا تنساق وطني إلتتمزم التااتمز اإلبالغ التمنصوص علاهز في هذه التمزدة ،و
ج) إخطزر األ تمزنة بشأن أي تمشروع ،إجراءا تمنقحة أو تمرتتمدة للجنة الصحة والصحة النبزتاة بغاة اازدة الترتمام على
الدول األطراف.
 .2تسرى الدول األطراف إلى تبزدل التمرلوتمز بشأن قضزاز األخرى ذا الصلة ،بتمز في ذلك:
أ -حدوث أي تغاار كبار في هاكل أو تنظام السلطة التمختصة في إحدى الدول األطراف؛
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ب -حسب الطلب ،نتزئج الرقزبة الاترلق بزلتمضتمونة التي تن ذهز الدولة الطرف وتقرار بشأن تن اذ الرقزبة التمطلوبة وفق
األحكزم الواردة في التملحق؛
ج -نتزئج عتملاة ت تاش الواردا

التي تن َذ وفق تمز تنص علاه التمزدة  11في هذا التملحق ،في حزلة رفض شحنة تمز أو

اعتبزرهز غار تمطزبقة للتمواص ز ؛
د -حسب الطلب ،تحلال للتمخزطر أو رأي علتمي تتوصل إلاه دولة طرف وفقز للتمزدة  5تمن هذا التملحق.
ه -حزلة آفة أو تمرض اتضتمن ت شي وتطور تمرض جداد؛ و
و -أاة تمسأل ٍة هزتمة تترلق بسالتمة األغذاة فاتمز اتصل بأحد التمنتجز

التي تتزجر بهز الدول األطراف فاتمز بانهز تمتمز اشكل

خطرا على سالتمة األغذاة و
ا .شروط االستاراد تمثل قاود الحجر الصحي.
المادة 12
المشاورات الفنية
 .1اجوا ألي دولة طرف ،في حزلة شرورهز بقلق كبار بشأن سالتمة األغذاة أو صحة النبزتز

أو الحاوانز  ،أو بشأن

أاة تدابار أخرى للصحة والصحة النبزتاة تقترحهز أو تن ذهز دولة طرف أخرى ،أن تطلب الدولة التمرناة عقد تمشزورا
تقناة تمع الدولة الطرف األخرى.
 .2اجب على الدولة الطرف التي اوجه إلاهز الطلبزلرد علاه في أجل أقصزه ثالثون اوتمز ( )21تمن تزراخ استالم الطلب.
 .2اجب على كل دولة طرف تقدام التمرلوتمز

الالاتمة لت زدي ترطال التجزرة ،وفق تمز اقتضاه الحزل ،تمن أجل التوصل

إلى حل تمقبول للطرفان.
 .1حاثتمز ت شل الدول األطراف في التوصل الي حل ذا قبول تمتبزدل  ،اتمكن إحزلة التمسألة إلى اللجنة ال رعاة للصحة
والصحة النبزتاة للنظر فاه.
المادة 13
التدابير الطارئة للصحة والصحة النباتية
خطر الدول األطراف بأي تدابار طزرئة للصحة والصحة النبزتاة في غضون ( )19سزعة تمن وق اتخزذ قرار.عندتمز
 .1ت ِّ
تطلب دولة طرف عقد تمشزورا تقناة بشأن تدبار طزرئ للصحة والصحة النبزتاة ،اجب أن ترقَد تلك التمشزورا ال ناة
خالل عشرة ( )11أازم عتمل تمن تزراخ اإلخطزر بذلك التدبار الطزرئ .وتنظر الدول األطراف في أي تمرلوتمز تقدم إلاهز
تمن خالل التمشزورا ال ناة.
 -2تنظر الدولة الطرف التمستوردة في التمرلوتمز التي تقدتمهز الدولة الطرف التمصدرة في الوق التمنزسب حان تتخذ
قرارهز فاتمز اترلق بزلشحنة التي تكون عند اعتتمزد وتن اذ التدبار الطزرئ للصحة والصحة النبزتاة في حزلة تمرور عزبر بان
6

الدول األطراف .انبغي على الدول األطراف أن تستند في قرارهز على تمبزدئ تقاام التمخزطر وفقز ألحكزم التمزدة  5تمن هذا
التملحق.
المادة 14
التراون والمساعدة الفنية
 .5توافق الدول األطراف على الترزون بغاة تن اذ االلتااتمز النزشئة عن هذا التملحق ،بتمز في ذلك تدابار التمسزعدة ال ناة،
وال ساتمز في التمجزال التزلاة:
أ) تبزدل التمرلوتمز وتقزسم الخبرا والتجزرب فاتمز بانهز ؛
ب) اعتتمزد تمواقف تمشتركة تموحدة عند التمشزركة في تمنتداز التدابار الصحاة والصحة النبزتاة ذا الصلة بتمنطقة
التجزرة الحرة القزراة االفراقاة ؛
ج) تطوار وتمواءتمة تدابار الصحة والصحة النبزتاة على الصرادان اإلقلاتمي والقزري ،استنزدا إلى بازنز علتماة ثزبتة أو
تمرزاار دولاة ذا صلة؛
د) تطوار البناة التحتاة تمثل تمختبرا ال حص؛
ه) بنزء قدرا الجهز ال زعلة لكل تمن القطزعان الرزم والخزص ،بتمز في ذلك تمن خالل تبزدل التمرلوتمز والتدراب؛ و
و) تحداد أو إنشزء تمراكا لالتمتازا في تمجزل الصحة والصحة النبزتاة.
 .2اجوا للدول األطراف الترزون تمع الهائز اإلقلاتماة والدولاة في تمجزل التدابار الصحاة والصحة النبزتاة.
المادة 15
انشاء و وظائف اللجنة الفرعية المرنية
بتدابير الصحة الصحة النباتية
 .5تنشئ لجنة التجزرة في السلع وفقز للتمزدة ( )21تمن بروتوكول التجزرة في السلع ،لجنةٌ فرعاة تمرناة بتدابار الصحة
والصحة النبزتاة .
.2تتألف اللجنة ال رعاة تمن تمتمثلان تمن الدول األطراف تمرانان على النحو الواجب وتضطلع بزلتمهزم التموكلة إلاهز بتموجب
هذا التملحق أو تمن قبل لجنة التجزرة في السلع.
-2تكون تمهزم اللجنة ال رعاة حسب تمز الي:
أ -رصد وتمراجرة تن اذ هذا التملحق.
ب -تقدام توجاهز بشأن تحداد قضزاز الصحة والصحة النبزتاة النزشئة وترتاب أولوازتهز وإدارتهز وإاجزد حلول لهز؛
ج -توفار تمنتدى انرقد بزنتظزم لتبزدل التمرلوتمز

التي تترلق بزلنظزم الرقزبي لكل دولة طرف ،بتمز في ذلك أسس التقاام

الرلتمي للتمخزطر التمترلقة بتدابار الصحة والصحة النبزتاة؛
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د -إعداد وثاقة تتضتمن ت زصال عن حزلة التمنزقشز بان الدول األطراف بشأن عتملهز فاتمز اترلق بزالعتراف بوجود تكزفؤ
بان تدابار تمحددة تمن تدابار الصحة والصحة النبزتاة ،وح ظ تلك الوثاقة؛
ه -وضع إجراءا لتن اذ أحكزم هذا التملحق؛
و -تحداد وإنشزء ورصد عتملاة تن اذ برنزتمج بنزء القدرا لدعم تن اذ أحكزم هذا التملحق بزالشتراك تمع األتمزنة ؛
ا -تحداد ال رص التمتزحة لتمااد تمن التواصل الثنزئي ،بتمز في ذلك ترااا الرالقز  ،اتمكن أن تشتمل تبزدل التمسؤولان بان
الدول األطراف؛
ح -بحث التمسزئل التمترلقة بتدابار الصحة والصحة النبزتاة التي تحالهز الدول األطراف؛ بأسرع وق تمتمكن ؛
ط -الستمزح ب ترااا الت زهم بان الدول األطراف بشأن تن اذ أحكزم هذا التملحق التمترلقة بتدابار الصحة والصحة النبزتاة،
وتشجاع الترزون بان الدول األطراف بشأن تمسزئل الصحة والصحة النبزتاة قاد التمنزقشة في التمحزفل تمترددة األطراف،
بتمز في ذلك االت زقاة الدولاة لوقزاة النبزتز

و التمنظتمة الرزلتماة لصحة الحاوان و لجنة الدستور الدولي لألغداة و لجنة

تمنظتمة التجزرة الرزلتماة التمرناة بتدابار الصحة وتدابار الصحة النبزتاة وهائز وضع التمرزاار الدولاة ،حسب االقتضزء؛
ي -تحداد التمبزدرا

التي تشتتمل على عنصر تمن عنزصر تدابار الصحة والصحة النبزتاة ،والتي اتمكن أن تست اد تمن

الترزون ،وتمنزقشتهز في تمرحلة تمبكرة؛
ك -الترزون تمع اللجزن ال رعاة األخرى بغاة تاسار التجزرة األفراقاة الباناة؛
ل -االضطالع بأي تمهزم أخرى قد تسندهز لجنة التجزرة في السلع.
 .1ألغراض الفقرة  2من هذه المادة ،تقدم الدول األطراف المعلومات بانتظام ذات الصلة ،حسب الحاجة
 .5اجوا ألاة دولة طرف أن تحال إلى اللجنة ال رعاة أي تمسألة تمن تمسزئل الصحة والصحة النبزتاة:
أ) وإذا ترذر على اللجنة ال رعاة للتدابار الصحاة والصحة النبزتاة حل أاة تمسألة ،علاهز أن تحالهز إلى لجنة التجزرة
في السلع للنظر فاهز؛
ب) وفي حزلة عدم اقتنزع دولة طرف بقرار اللجنة ال رعاة ،تحال الدولة الطرف التمسألة إلى لجنة التجزرة في السلع.
المادة 16
تسوية المنااعات
اسوى أي نااع بان الدول األطراف انشأ عن أو اترلق بت سار أو تطباق أي تمن أحكزم هذا التملحق وفقز لبروتوكول قواعد
وإجراءا تسواة التمنزاعز .
8

المادة 11
المراجرة والترديل
اخضع هذا التملحق للتمراجرة والترداال وفقز للتمزدتان  29و 29تمن هذا االت زق .
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الملحق 8
الربور
المادة األولى
ترريفات

ألغراض هذا التملحق ،تسري التررا ز التزلاة :،
أ) "وثيقة العبور لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية" تعني وثيقة جمركية إلعالن المرور وافق عليها مجلس
الوزراء ي ،وت ُستخدم داخل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية
ً
ب) " ناقل " يعني الشخص الذي يقوم بالفعل بنقل السلع أو يكون مسئوال عن وسيلة النقل المعنية
ج) "حاوية " تعني:
أ .أداة نقل) (شزحنة رفع  ،خاان تمتحرك أو غارهز تمن الهازكل التمتمزثلة( وتكون:
.1
.2
.2
.1
.5
.1

تمغلقة كلاز أو جائاز بحاث تشكل غرفة تصلح إلحتواء السلع واكون في اإلتمكزن إغالقهز .
تكون ذات طبيعة معمرة ومصممة لإلستخدام المتكرر .
مصدددممة علدددى وجددده الخصدددوص لنقدددل السدددلع علدددى مدددتن واحددددة أو أكثدددر مدددن وسدددائل النقدددل دون الحاجدددة لتفريدددغ
محتوياتها وإعادة تحميلها .
مزودة بوسائل تسهل مناولتها خاصة عند إنتقالها من وسيلة نقل إلى أخرى .
مصممة بحيث يسهل شحنها وتفريغها .
يبلغ حجمها الداخلي متر مكعب واحد على أقل تقدير.
ب :التملحقز والتمردا الخزصة بزلحزواة  ،التمنزسبة للنوع التمرني  ،شراطة أن اتم حتمل هذه التملحقز والتمردا تمع
الحزواة .ال اشتمل التمركبز أو االكسسوارا أو قطع غازر التمركبز أو الربوا أو التمنصز  .ترتبر "الهائز القزبلة لل ك"
حزواز .

د".الجمارك" ترني السلطة الحكوتماة التمسؤولة عن إدارة التشراع الجتمركي وجتمع الرسوم والضرائب والتي تتحتمل أاضز تمسؤولاة
تطباق القوانان واللوائح األخرى التمترلقة بزستاراد البضزئع أو تصدارهز أو نقلهز أو تخاانهز ؛
ه ".مكتب جمارك المغادرة " ارني أي تمكتب جتمزرك لدولة طرف حاث تتم تمن خالله عتملاز الربور.
و.مكتب جمارك وجهة الوصول " ارني أي تمانزء أو تمكتب جتمزرك داخل إقلام الدولة الطرف تنتهي عنده عتملاة عبور الجتمزرك.
ا".مكتب الجمارك في الطريق إلى الوجهة " ارني أي تمكتب جتمزرك توجد فاه سلع تمصدرة أو تموردة في سازق عتملاة عبور
الجتمزرك .
ح .مكتب جمارك الدخول " ارني أي تمكتب في دولة طرف ثزناة أو تزلاة بزلنسبة لدولة أخرى ،ابدأ عنده تطباق أحكزم هذا
التملحق ،واشتمل أي تمكتب جتمزرك اكون هو نقطة التمراقبة الجتمركاة األولى برد عبور الحدود حتى وإن لم اكن كزئنز عند الحدود
.
ط ".عبوووور الجموووارك " ارنيييي اإلجيييراء الجتمركيييي اليييذي ايييتم بتموجبيييه نقيييل السيييلع تحييي الرقزبييية الجتمركاييية تمييين تمكتيييب
جتمركي إلى آخر ( التملحق  aوعلى وجه التحداد التملحق  eتمن إت زقاة إستنزبول) .

ي ".مكتوووب جموووارك الخوووروج " ارنيييي أي تمكتيييب جتميييزرك اتمثيييل آخييير نقطييية ضيييبط جتمركيييي قبيييل عبيييور الحيييدود حتيييى
وإن لم اكن كزئنز على الحدود .
1

ك".السوووولع " ترنييييي كزفيييية أنييييواع األشييييازء والبضييييزئع والحاوانييييز والنبزتييييز والرتمييييال وأي سييييلرة اييييتم بارهييييز وكييييذلك
عزئدا بارهز .
ل ".وسائل النقل  :تشتمل:
أي سييي انة (بتميييز فيييي ذليييك الييياوارق والبيييوارج ،سيييواء كزنييي تمحتمولييية أم غاييير تمحتمولييية بزلسييي ن أو القيييوارب التمحلقييية)
والتمراكيييب الحزئتمييية والطيييزئرا وتمركبييييز طيييرق السيييازرا بتميييز فييييي ذليييك دورا بتمحركيييز والتمقطيييورا وشييييبه
تمقطييييورا  ،وتمييييااج تميييين التمركبييييز وتمخاونييييز السييييكك الحدادايييية؛ إلييييى جزنييييب قطييييع الغاييييزر الرزدايييية والتملحقييييز
والتمريييدا التيييي تحتميييل عليييى تميييتن وسيييزئل النقيييل (بتميييز فيييي ذليييك التمريييدا الخزصييية لتحتمايييل وت رايييغ وتمنزولييية وحتمزاييية
البضزئع ،وحاثتمز استلام الوضع التمحلي ،حتمزلان وحاوانز التمستخدتمة في النقل؛
ييرف األتميييزن بأنيييه
م".األمووون" ارنيييي تميييز اضيييتمن رضيييز تمصيييلحة الجتميييزرك عييين الوفيييزء بزلتااتمزتهيييز تجيييزه الجتميييزرك .اري ّ
"عيييزم عنيييدتمز اضيييتمن الوفيييزء بزاللتااتميييز النزشيييئة عييين عيييدة عتملايييز ؛ (التمرفيييق الريييزم ال صيييل  2تمييين ات زقاييية كاوتيييو
التمنقحة) ؛
ن ".ضووومان" ارنيييي ترهيييد تمييين أي شيييخص لسيييلطز جتميييزرك دولييية طيييرف بأنيييه تمسيييئول عييين أي داييين أو التييياام أو
تقصيييار أو إخ يييزق تمييين صيييزحب البضيييزعة الريييزبرة واكيييون تمسيييئوال أاضيييز عييين سيييداد أي رسيييوم إسيييتاراد أو أي تمبيييزلغ
حزئيييل سيييدادهز لدولييية طيييرف فيييي الثالثاييية فيييي حزلييية عيييدم اإللتييياام بيييزلبنود والشيييروط ذا الصيييلة بتررا ييية الربيييور
التمطبقة تمن جزنب نزقلان لتمثل هذه البضزئع إلى داخل الدولة الثالثاة؛
س ".حركوووة الربوووور" ترنيييي تميييرور السيييلع بتميييز فاهيييز األتمترييية غاييير التمصيييحوبة والبرايييد واألشيييخزص ووسيييزئل نقلهيييم
خييالل أراضييي الييدول األعضييزء /الشييراكة فييي الثالثايية بتموجييب خييط الرحليية التمشييزر إلاييه فييي ال قييرة  1تميين التمييزدة 2
تمن هذا التملحق؛
ع ".صاحب البضاعة الرابرة" اقصد به الكازن القزنوني التمسئول عن نقل البضزئع خالل عتملاز الجتمزرك؛
ف ".البووواخرة" اقصيييد بهيييز أي سييي انة أو قيييزرب أو تمركيييب ذو دفيييع تمكيييزناكي تمييياود بتمزكانييية عليييى تمتنيييه أو أي قيييزرب
اسار على التمزء واحتمل ركزب أو بضزئع .
المادة 2
أحكام عامة
تترهيييد اليييدول األطيييراف بتمييينح كزفييية الحركييية الريييزبرة حراييية عبيييور أراضييياهز عليييى تميييتن وسيييالة النقيييل
-1
التمنزسبة لذلك الغرض عندتمز تكون هذه الحركة آتاة تمن :
أ)
ب)
ج)
د)

دولة طرف أو تمتجه إلاهز؛ أو
أطراف ثزلثة في طراقهز إلى دول أطراف أخرى؛ أو
دول أطراف أخرى أوتمتجه إلى دول ثزلثة؛ أو
أطراف ثالثة ومتجه إلى أطراف ثالثة.

 -2تترهيييد اليييدول األطيييراف بزإلتمتنيييزع عييين تحصيييال أي رسيييوم عليييى اليييوارادا أو الصيييزدرا عنيييد عبورهيييز
ضتمن حركة الربور التمشزر إلاهز في ال قرة  1تمن هذه التمزدة.
 -2بغيييض النظييير عييين ال قيييرة  2تمييين هيييذه التميييزدة ،وطبقيييز لييينص ال قيييرة  )1( 9تمييين هيييذا التملحيييق اجيييوا للدولييية
الطرف أن تقوم بتحصال رسوم إداراة أو رسوم خدتمز ترزدل الخدتمز التمقدتمة.
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 -1ألغيييراض هيييذا التملحيييق ،تترهيييد اليييدول األطيييراف بضيييتمزن عيييدم تمتمزرسييية التتماايييا فيييي تمرزتملييية األشيييخزص
والبضيييزئع ووسيييزئل النقيييل القزدتمييية تمييين اليييدول األطيييراف أو التمتجيييه إلاهيييز ،كتميييز تترهيييد بيييأن تكيييون رسيييوم تررا ييية
استخدام تمرافق الدول األطراف لاس أقل ت ضاال تمن تلك التي ترزتمل بهز حركتهز.
 -5بغيييض النظييير عييين االحكيييزم اليييواردة فيييي ال قيييرة  1تمييين هيييذه التميييزدة اجيييوا ألي دولييية طيييرف أن تطبيييق
تدابار وفقز للتمزدتان  21و  21تمن بروتوكول التجزرة في السلع.
المادة 3
نطاق التطبيق
 -1تطبييق أحكييزم هييذا التملحييق علييى أي عييزبر أو براييد أو وسييالة نقييل أو أي شييحنة بضييزئع فييي حظاييرة الجتمييزرك فييي
طراقهز بان نقطتان إتمز في دولتان طرفان تمختل ان أو بان دولة طرف في الثالثاة وطرف ثزلث
 -2تطبق أحكزم هذا التملحق فقط على النقل الرزبر إذا:
أ)
ب)
ج)
د)

كزن اتم تشغاله بواسطة نزقل تمرخص له بتموجب أحكزم التمزدة  5تمن هذا التملحق؛
إذا كيييزن الربييييور اييييتم بتموجيييب الشييييروط الييييواردة فييييي التميييزدة  1تميييين هييييذا التملحييييق وعليييى تمييييتن وسييييزئل نقييييل
تمسيييتموح بهيييز تمييين جزنيييب تمكتيييب التمغيييزدرة وتحتميييل شيييهزدا فيييي النتميييوذج التمحيييدد فيييي الجيييدول  IIIتمييين هيييذا
التملحق؛
إذا كزن الربور تح ضتمزن ضزتمن وفقز ألحكزم التمزدة  1تمن هذا التملحق؛
إذا كزن الربور اتم بتموجب وثاقة عبور لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة.

 -3تسري أحكام هذا الملحق على السلع العابرة المنقولة برا فقط.
المادة 4
الموافقة على وسائل النقل
اييييتم تييييرخاص وسييييزئل النقييييل التمسييييتخدتمة فييييي تجييييزرة الربييييور تميييين جزنييييب سييييلطز التييييرخاص التمرنايييية بزلييييدول
-1
األطراف وذلك طبقز للقوانان والنظم الوطناة.
 .2ألغيييراض ال قيييرة ال رعاييية (ب) تمييين ال قيييرة  2تمييين التميييزدة  2تمييين هيييذا التملحيييق ايييتم تقيييدام وسيييالة النقيييل إليييى جزنيييب
شييحنتهم إلييى تمكزتييب الجتمييزرك عنييد نقطيية البداايية ل حصييهز لضييتمزن التااتمهييز بزلشييروط ال نايية الييواردة فييي الجييدول II
تمن هذا التملحق وذلك قبل كل حركة عبور.
المادة 5
الترخيص للرابرين والناقلين

 -1كييل شيييخص ارتييام اإلنخيييراط فيييي تشييغال حركييية الربيييور بتموجييب أحكيييزم هييذا التملحيييق سييياتم التييرخاص ليييه ليييذلك
الغييرض تميين قبييل السييلطز التمختصيية فييي الدوليية الطييرف والتييي اقييام أو ارتمييل فييي الرييزدة علييى أراضيياهز وتقييوم
السلطز التمختصة بإبالغ كزفة الدول األعضزء بكزفة األشخزص الذان تم الترخاص لهم.
 -2شيييروط إصيييدار التيييراخاص التمشيييزر إلاهيييز فيييي ال قيييرة ( )1تمييين هيييذه التميييزدة لألشيييخزص التمقاتميييان أو الريييزتملان فيييي
دولة طرف تكون على النحو التزلي:
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أ) استا زء تمتطلبز

هذه التمزدة تمن هذا التملحق وفقز للقوانان الوطناة؛و

ب) أن ال اكييييييييييييون تمقييييييييييييدم الطلييييييييييييب قييييييييييييد أدايييييييييييين خييييييييييييالل السيييييييييييينوا الثالثيييييييييييية( )2التمزضيييييييييييياة
ب جراتمييية خطايييرة بتميييز فيييي ذليييك قبيييول أو تلقيييي أو عيييرض الرشيييزوى والتهرايييب والسيييرقة وإتيييالف تمسيييتندا
األدلة ورفض أو عدم إبالغ عن تمرلوتمز تتصل بزلنقل الباني للبضزئع .
 -2شيييروط إصيييدار التيييراخاص التمشيييزر إلاهيييز فيييي ال قيييرة ( )1تمييين هيييذه التميييزدة للتمتقيييدتمان تمييين غاييير التمقاتميييان أو
الريييزتملان فيييي دولييية طيييرف تحيييددهز كيييل دولييية طيييرف بزلتشيييزور تميييع اليييدول األطيييراف األخيييرى شيييراطة أن ال
تكيييون هيييذه الشيييروط أكثييير أفضيييلاة للشيييروط التم روضييية عليييى األشيييخزص التمقاتميييان فيييي دولييية طيييرف أو ارتمليييون
فاهز.
 -1النيييزقلون والريييزبرون التميييرخص لهيييم والليييذان أ دانيييوا بيييزلجرائم الجتمركاييية اليييواردة فيييي ال قيييرة ال رعاييية (ب) تمييين
ال قييرة ( )2تميين هييذه التمييزدة ،أو اللييذان اخ ييوا سييجل إدانييتهم بهييذه الجييرائم فييي سييبال الحصييول علييى التييرخاص،
أو الييييذان ارتكبييييون هييييذه الجييييرائم برييييد حصييييولهم علييييى التييييرخاص للرتمييييل فييييي حركيييية الربييييور ،اييييتم ترلاييييق
تراخاصييييهم تلقزئاييييز أو سييييحبهز بواسييييطة السييييلطز التييييي أصييييدرتهز والتييييي سييييتقوم فييييور ذلييييك بتبلاييييغ السييييلطز
الجتمركاة في الدول األطراف األخرى وغارهم تمن الضزتمنان بزإلجراء التمتخذ.
المادة 6
السندات والضمانات
كيييل عتملايييز حركييية الربيييور التيييي تيييتم تحييي غطيييزء وثاقييية عبيييور تمنطقييية التجيييزرة الحيييرة القزراييية االفراقاييية تكيييون
تمغطزة بتدابار سندا وضتمزنز الجتمزرك.
المادة 1
وثيقة الربور لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية
 -1رهنييييز بزلشييييروط واللييييوائح التييييي اراهييييز تمجلييييس الواراءضييييروراة تترهييييد كييييل دوليييية طييييرف بتخواييييل الرييييزبر أو
وكاليييه بإعيييداد وثاقييية إلسيييتخداتمهز لكيييل شيييحنة تمييين البضيييزئع الريييزبرة حسيييب القواعيييد التمحيييددة فيييي الجيييدول  Iتمييين
هذا التملحق .
 -2تكييييون وثييييزئق عبييييور تمنطقيييية التجييييزرة الحييييرة القزرايييية االفراقايييية تمتسييييقة تمييييع تمواصيييي ز النتمييييوذج الييييذي أقييييره
تمجلسييزلواراء .وتكييون وثييزئق الربييور سييزراة التم رييول لرتملايية عبيييور واحييدة فقييط وتشييتمل عييدد كييزف تميين النسيييخ
ألغراض الضبط الجتمركي واإلفراج التي تستلاتمهز عتملاة النقل التمرناة .
 -2تكييون فييي حييواة كزفيية وسييزئل النقييل التييي تطبييق علاهييز أحكييزم هييذا التملحييق وثييزئق الربييور تمنطقيية التجييزرة الحييرة
القزراييية االفراقاييية ذا الصيييلة والتيييي اقيييوم الن زقيييل بتقيييداتمهز عنيييد الطليييب إليييى جزنيييب وسيييالة النقيييل والشيييهزدا
لتمكزتب الجتمزرك في الطراق إلى الوجهة وتمكزتب جتمزرك الوجهة إلتخزذ اإلجراء التمنزسب بشأنهز .
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المادة 8
اإلعفاء من الفحوصات الجمركية والرسوم

 -1رهنيييز بأحكيييزم التميييزدتان ( )1و ( )5تمييين هيييذا التملحيييق فيييإن السيييلع التمنقولييية بوسيييزئط نقيييل تمصيييرح بهيييز أو تمغل ييية أو
تمربيييزة أو تمقبولييية تمييين تمكتيييب الجتميييزرك ل لتمغيييزدرة كسيييلع غاييير عرضييية للتالعيييب أو التغااييير أو التحيييوار وتمسيييتموح
بنقلهز وهي غار تمغلقة لن تكون خزضرة لآلتي :
أ) الرسييييوم الجتمركايييية وجتماييييع رسييييوم الربييييور أو غارهييييز تميييين الرسييييوم التم روضيييية فاتمييييز اترلييييق بييييزلربور،
بزسيييتثنزء رسيييوم النقيييل أو تليييك التيييي تتنزسيييب تميييع التمصيييروفز اإلداراييية التمترتبييية عليييى الربيييور أو تميييع تكل ييية
الخدتمز التمقدتمة؛
ب) ال حص الجتمركي عند تمثل هذه التمكزتب كقزعدة عزتمة .
 -2بغيييض النظييير عييين ال قيييرة ( )1تمييين هيييذه التميييزدة ،اجيييوا للسيييلطز الجتمركاييية عنيييدتمز تشيييتبه فيييي وقيييوع تمخزل ييية أن
تقوم ب حص جائ أو كلي للبضزئع عند هذه التمكزتب .
المادة 9
إجراءات الربور
 )1اييتم تقييدام كزفيية السييلع الرييزبرة ووسييزئل النقييل لتمكتييب التمغييزدرة إلييى جزنييب وثاقيية الربييور لتمنطقيية التجييزرة الحييرة
القزراييية األفراقاييية التمربيييزة بصيييورة صيييحاحة والتمدعوتمييية بزلتمسيييندا الالاتمييية ل حصيييهز ووضيييع أختيييزم الجتميييزرك
علاهز .
 )2اقيييرر تمكتيييب جتميييزرك التمغيييزدرة عتميييز إذا كزنييي وسيييالة النقيييل التمسيييترتملة تيييوفر ضيييتمزنز كزفاييية ألغيييراض التيييأتمان
الجتمركيييي وعتميييز إذا كزنييي الشيييحنة اجيييوا تغطاتهيييز بوثاقييية الربيييور ذا الصيييلة لتمنطقييية التجيييزرة الحيييرة القزراييية
األفراقاة.
 )2حاثتميييز اكيييون تمييين غاييير التمتمكييين نقيييل البضيييزئع داخيييل وسيييزئل نقيييل تمغلقييية اجيييوا لسيييلطز الجتميييزرك فيييي تمكزتيييب
جتمييزرك التمغييزدرة أن تسييتمح بإسييتخدام تمثييل وسييزئل النقييل غايير التمغلقيية هييذه بتموجييب الشييروط التييي قييد تييرى أنهييز
ضروراة للتصداق على وثاقة الربور ذا الصلة لتمنطقة التجزرة الحراة القزراة األفراقاة تبرز لذلك.
 )1كيييل وسيييالة نقيييل ترتميييل عليييى نقيييل البضيييزئع بتموجيييب أحكيييزم هيييذا التملحيييق لييين ايييتم إسيييتخداتمهز فيييي أي وقييي لنقيييل
الركييزب تمييز لييم اكيين هييذه السييلع تمحتموليية علييى تمييتن وسييالة النقييل علييى أن اييتم إغالقهييز علييى نحييو تمقنييع فييي تمكتييب
التمغزدرة بزلجتمزرك.
 )5ال اجييييوا إضييييزفة أي شيييييء للبضييييزئع التمشييييحونة تحيييي غطييييزء وثاقيييية الربييييور لتمنطقيييية التجييييزرة الحييييرة القزرايييية
األفراقاييية فيييي وقييي ت راغهيييز أو عبورهيييز أو إسيييتالتمهز كتميييز ال اجيييوا إسيييتبدال هيييذه البضيييزئع أو أخيييذ أي جييياء
تمنهز بأي شكل تمن األشكزل.
 . )1اييييتم تقييييدام وسييييالة النقييييل تمييييع وثاقيييية الربييييور التمرنايييية لتمنطقيييية التجييييزرة الحرايييية القزرايييية األفراقايييية لسييييلطز
الجتميييزرك فيييي تمكتيييب الطرايييق إليييى الوجهييية وتمكتيييب جتميييزرك وجهييية الوصيييول إلتخيييزذ اإلجيييراءا اإلداراييية التيييي
قد ترى أنهز الاتمة بتموجب أحكزم هذا التملحق .
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 )1بإسيييتثنزء حيييزال اإلشيييتبزه فيييي وجيييود تمخزل يييز فيييإن تمكزتيييب الجتميييزرك فيييي الطرايييق إليييى الوجهييية داخيييل اليييدول
األطييييراف تحتييييرم األختييييزم التييييي ثبتتهييييز سييييلطز الجتمييييزرك فييييي الييييدول األطييييراف األخييييرى .إال أنييييه اجييييوا
لسلطز الجتمزرك هذه تثبا التمااد تمن األختزم الخزصة بهز .
 )9في سبال تمنع الترسف ،اجوا لسلطز الجتمزرك للدول األطراف إذا رأ وجود ضرورة أن تقوم بزآلتي:
أ .أن تطلب تمرافقة وسالة النقل عبر إقلام دولتهز على ن قة الرزبر؛ أو
ب .أن اتم فحص وسزئل النقل وحتموالتهز وهي في طراقهز داخل أقلام الدولة .
 )9الشييحنة التييي تغطاهييز وثاقيية عبييور تمنزسييبة لتمنطقيية التجييزرة الحييرة القزرايية األفراقايية ليين اكييون لهييز سييوى تمكتييب
وجهة وصول واحد .
 )11إذا تيييم فصيييح البضيييزئع التمحتمولييية عليييى تميييتن وسيييزئل نقيييل عنيييد تمكتيييب الطرايييق إليييى الوجهييية أو أي تمكيييزن أثنيييزء
نقلهييز تقييوم سييلطز الجتمييزرك التمرنايية بتثبايي أختييزم جداييدة علاهييز وتقييدام إقييرار تموثييق وفقييز للجييدول الرابييع ( )IVتميين
هييييذا التملحييييق ،بتمييييز فييييي ذلييييك تحييييداث أي نظييييزم إدارة إلكترونايييية لبازنييييز التمخزل ييييز  ،إن وجييييد  ،وبازنييييز األختييييزم
الجدادة التي ثبتتهز .
 )11في حزلة وقوع حزدثة أو وجود خطر وشاك استلام الت راغ ال وري أو الجاائ لحتمولة وسالة نقل ،فاجوا للنزقل القازم
بزالتى:
القايييزم بتمبيييزدرة التخيييزذ الخطيييوا التيييي قيييد ايييرى أنهيييز ضيييروراة لضيييتمزن سيييالتمة البضيييزئع التمنقولييية أو سيييالتمة
ا)
وسالة النقل التمحتمولة على تمتنهز البضزئع ؛
ب) انبغي على النزقل وبزسرع تمز اتمكن إبالغ تمكزتب جتمزرك التمغزدرة ؛
ج) ان اتخيييذ التيييدابار الالاتمييية لتحوايييل البضيييزئع إليييى وسيييالة نقيييل أخيييرى فيييي حضيييور سيييلطز الجتميييزرك التمختصييية
أو أي سييييلطز أخييييرى تمرتتمييييدة بتموجييييب القييييزنون الييييوطني لتصييييزدق علييييى وثاقيييية الربييييور لتمنطقيييية التجييييزرة الحييييرة
القزراييية األفراقاييية التيييي تحتميييل بازنيييز البضيييزئع التمحولييية إليييى وسيييالة النقيييل األخيييرى وتثباييي خيييتم الجتميييزرك إذا كيييزن
ذلك تمتمكنز .
 )12عند الوصول إلى تمكتب جتمزرك وجهة الوصول اتم اإلفراج عن وثاقة الربور ذا الصلة لتمنطقة التجزرة الحرة
القزراة األفراقاة بدون تأخار إال أنه إذا لم اكن في اإلتمكزن إدخزل السلع تمبزشرة بتموجب هذا النظزم الجتمركي فاجوا
للسلطز الجتمركاة أن تحت ظ لن سهز بزلحق بزإلفراج عن الوثاقة شراطة إحاللهز بوثاقة ترهد جدادة تقدم ضتمزنز للوثاقة
التمذكورة.
 )12إذا كزن األختزم التي ثبتتهز إدارة الجتمزرك قد تم كسرهز في الطراق في غار الظروف الواردة في ال قرة  11تمن
هذه التمزدة أو إذا كزن البضزئع قد تم إتالفهز دون كسر هذه األختزم فإن ال قرة  11تمن هذه التمزدة وبدون التمسزس بتطباق
أحكزم القوانان الوطناة اتم إتبزعهز وكتزبة تقرار تموثق في النتموذج التمحدد في الجدول ) (ivتمن هذا التملحق .
 )11عندتمز تقتنع سلطز الجتمزرك بأن البضزئع التي اغطاهز وثاقة عبور ذا الصلة لتمنطقة التجزرة الحراة القزراة
األفراقاة أصزبهز التلف ب رل قوة قزهرة اتم إع زئهز تمن سداد الرسوم.
المادة 11
إلتاامات الدول األعضاء والضامنين
عتمال بأحكزم التمزدة  1تمن هذا التملحق تكون إلتااتمز الدول األعضزء وضتمزنزتهز على النحو التزلي :
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أ) تترهيييد كيييل دولييية طيييرف بتسيييهال تحوايييل األتميييوال الالاتمييية ليييدفع األقسيييزط وغارهيييز تمييين الرسيييوم التمطلوبييية تمييين الضيييزتمنان
بتموجييب أحكييزم هييذا التملحييق إلييى دوليية أخييرى أو تحواييل دفرييز أي جييااءا قييد تكييون تم روضيية علييى الرييزبر فييي حزليية
إرتكزبه لتمخزل ة في سازق عتملاز النقل الرزبر؛
ب) توافيييق اليييدول األطيييراف عليييى ضيييتمزن التمسيييئولاز التيييي اترهيييد بهيييز الضيييزتمنان لتغطاييية رسيييوم اإلسيييتاراد أو التصيييدار وتميييز
اترتيييب علاهيييز تمييين فوائيييد ورسيييوم أخيييرى وجيييااءا تمزلاييية أخيييرى تقيييع عليييى حزتميييل وثاقييية عبيييور لتمنطقييية التجيييزرة الحيييرة
القزراييية األفراقاييية أو غايييره تمييين األشيييخزص التمشيييتركان فيييي عتملايييز النقيييل الريييزبر بتموجيييب القيييوانان والليييوائح السيييزراة فيييي
الدولة الرضو/الشراكة في الثالثاة التي أرتكب فاهز التمخزل ة،
ج) ألغيييراض تحدايييد الرسيييوم التمشيييزر إلاهيييز فيييي ال قيييرة ال رعاييية (ب) تمييين هيييذه التميييزدة ترتبييير بازنيييز البضيييزئع اليييواردة فيييي
وثاقة عبور لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة صحاحة تمز لم اتم إثبز خالف ذلك،
د) تقيييوم اليييدول األطيييراف ،حاثتميييز أتمكييين ،بزسيييتخدام الخيييدتمز التمتزحييية فيييي اليييدول األطيييراف األخيييرى فيييي جتمايييع عتملايييز
الربور ،بشرط أن تكون هذه الخدتمز أكثر تنزفساة وفرزلاة تمن تلك التي تقدتمهز األطراف األخرى؛
ه) إذا ليييم ايييتم اإلفيييراج عييين وثاقييية عبيييور لتمنطقييية التجيييزرة الحيييرة القزراييية األفراقاييية أو تيييم اإلفيييراج عنيييه بشيييرط ،فلييين تطليييب
السييلطز التمختصيية فييي دوليية طييرف تميين الضييزتمن سييداد التمبلييغ الييوارد ذكييره فييي ال قييرة ( ه) تميين هييذه التمييزدة تمييز لييم تقييوم
هيييذه السيييلطز خيييالل سييينة ( )1تمييين تيييزراخ إصيييدار وثاقييية الربيييور بيييإبالغ الضيييزتمن بريييدم اإلفيييراج أو اإلفيييراج التمشيييروط
عييين الوثاقييية .وفيييي الحيييزال التيييي تيييم فاهيييز الحصيييول عليييى شيييهزدة اإلفيييراج عييين طرايييق الخطيييأ أو التاواييير ،فيييي هيييذه
الحييزال ليين تحييول هييذه ال قييرة (و) تميين هييذه التمييزدة دون قاييزم سييلطز الدوليية الطييرف بإتخييزذ اإلجييراءا التمنزسييبة ضييد
الشخص أو األشخزص التمرناان في أي وق برد ذلك بتموجب قوانانهز الوطناة؛
و) اكيييون الضيييزتمن واألشيييخزص التميييدانان بزلتمخزل ييية تمسيييئولون تمسيييئولاة تمشيييتركة وجتمزعاييية عييين سيييداد هيييذه التمبيييزلغ .تميييز ليييم
تكيييون السيييلطز الجتمركاييية قيييد سيييتمح ب حيييص البضيييزئع فيييي تمكيييزن غاييير تمكيييزن تمكتيييب عتميييل التمغيييزدرة أو تمكتيييب جتميييزرك
الوجهة لن اؤثر على تمسئولاة الضزتمن؛
ا) تبيييدأ تمسيييئولاة الضيييزتمن أتميييزم سيييلطز أي دولييية طيييرف تمييين لحظييية قبيييول سيييلطز الجتميييزرك فيييي دولييية طيييرف وثاقييية الربيييور
لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة ولم تغط هذه التمسئولة سوى البضزئع الوارد ذكرهز في الوثاقة؛
ح) عنييدتمز تقييوم سييلطز الجتمييزرك فييي دوليية طييرف بييزإلفراج عيين وثاقيية عبييور لتمنطقيية التجييزرة الحييرة القزرايية األفراقايية دون
شيييروط فإنيييه اجيييوا لهيييز فيييي وقييي الحيييق أن تطليييب تمييين الضيييزتمن سيييداد الرسيييوم اليييوارد ذكرهيييز فيييي ال قيييرة (ب) تمييين هيييذه
التمزدة تمز لم تكن شهزدة اإلفراج قد تم إصدارهز عن طراق الخطأ أو التاوار؛
ط) اتحلييل الوكايييل والضيييزتمن تميين ترهيييدهتمز اليييذي قطرزهييز للسيييلطز الجتمركاييية فيييي كييل دولييية طيييرف عنييدتمز ايييتم تصيييدار السيييلع
التمنقولييية عليييى النحيييو الواجيييب أو أن ايييتم اإلبيييالغ عييين تمصيييارهز عليييى نحيييو تميييرض للسيييلطز الجتمركاييية للدولييية الطيييرف
التمرناة؛
ي) تييييتم التمطزلبيييية بسييييداد التمبييييزلغ الييييوا ردة فييييي ال قييييرة (ب) تميييين هييييذه التمييييزدة خييييالل ثييييالث سيييينوا ( )2تميييين تييييزراخ إبييييالغ
الضيييزتمن بوثاقييية الربيييور ذا الصيييلة لتمنطقييية التجيييزرة الحراييية القزراييية األفراقاييية ليييم ايييتم اإلفيييراج عنهيييز أو تيييم اإلفيييراج
عنهييز إفراجييز تمشييروطز أو أن شييهزدة اإلفييراج قييد تييم الحصييول علاهييز عيين طراييق الخطييأ أو التاوارغايير أن فتييرة الييثالث
سيينوا (  ) 2التمشييزر إلاهيييز فييي هييذه التميييزدة تشييتمل فتييرة اإلجيييراءا القزنونايية  .وأي تمطزلبيية بزلسيييداد بتموجييب أحكييزم هيييذه
التمزدة لن تتم في غضون سنة ( )1تمن التزراخ الذي أصدر فاه التمحكتمة قرارا قزبال للن زذ.
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المادة 11
أحكام أخرى
 -1تلتيييام الييييدول األطييييراف جزهيييدة لوضييييع أو تسييييهال إقزتمييية تمخييييزان جتمركايييية أو للربيييور التمؤقيييي
عندتمز اكون شحن هذه السلع تمبزشرة تمن وسالة شحن إلى أخرى غار تمتمكن.

للسييييلع الرييييزبرة

 -2تكيييون إدارة وتشيييغال تمنيييزطق عبيييور الجتميييزرك تمنسيييجتمة تميييع القواعيييد والليييوائح الجتمركاييية السيييزراة التم ريييول فيييي
الدولة الرضو.
 -2تترهيييد اليييدول األطيييراف بزلسيييتمزح وتسيييهال إنشيييزء تمكزتيييب لتخلييياص وتمنزولييية البضيييزئع فيييي تمنزطقهيييز تمييين جزنيييب
أشيييخزص أو تمنظتميييز أو إتحيييزدا تنتتميييي ليييدول أطيييراف أخيييرى أو ليييوكالئهم التمصيييرح لهيييم ألغيييراض تسيييهال
حركة الربور حسب قوانانهز ولوائحهز الوطناة حاث تمز تم انشز ْ تمثل هذه التمكزتب.
 -1كيييل و سيييالة نقيييل ترتميييل فيييي عتملايييز حركييية النقيييل الدولاييية بتموجيييب وثاقييية الربيييور لتمنطقييية التجيييزرة الحيييرة القزراييية
. "CFTA
األفراقاييييية علاهيييييز أن تثبييييي فيييييي تمقيييييدتمتهز وتمؤخرتهيييييز لوحييييية تحتميييييل حيييييروف "TRANSIT
وتمواصييي ز هيييذه اللوحييية تمحيييددة فيييي االجيييدول (  )Vتمييين هيييذا التملحيييق وايييتم تثباييي هيييذه اللوحيييز عليييى نحيييو
اجرييل تميين السييهل رؤاتهييز وإاالتهييز وختتمهييز .واييتم تثباييث األختييزم علييى هييذه اللوحييز تميين جزنييب تمكزتييب جتمييزرك
التمغزدرة وتقوم سلطز الجتمزرك في تمكتب جتمزرك الوصول بإاالتهز .
 -5تقييييوم الييييدول األطييييراف تميييين خييييالل األتمزنيييية بييييإبالغ برضييييهز الييييبرض بنتمييييزذج األختييييزم وتييييواراخ األختييييزم التييييي
تستخدتمهز.
 -1ترسييييل كييييل دوليييية طييييرف للييييدول األطييييراف األخييييرى تميييين خييييالل األتمزنيييية قزئتميييية تحتمييييل تمكزتبهييييز وتمحطزتهييييز
الجتمركاة لوثزئق عبور تمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة وكذلك سزعز دوام هذه التمكزتب.
 -1تقيييوم اليييدول األطيييراف الجيييوار بزلتشيييزور تميييع برضيييهز اليييبرض لتحدايييد تمكزتيييب الجتميييزرك الحدوداييية التيييي انبغيييي
تضييتمانهز فييي تمثييل هييذه القييوائم التمشييزر الاهييز فييي ال قييرة ( )1تميين هييذه التمييزدة ،وحاثتمييز أتمكيين اجييب أن تكييون هييذه
التمكزتب قرابة تمن برضهز البرض .
 -9ال اييييتم تحصييييال أي رسييييوم علييييي كزفيييية الرتملاييييز الجتمركايييية الييييواردة فييييي هييييذا التملحييييق تميييين طييييرف تمكزتييييب
الجتمييزرك بإسييتثنزءاذا كزنيي هييذه الخييدتمز قييد تمنحيي فييي أاييزم أو أوقييز أو أتمييزكن غايير تلييك التمحييددة لتمثييل
هذه الرتملاز .
 -9حاثتميييز اكيييون تمتمكنيييز تظيييل تمكزتيييب جتميييزرك الحيييدود تم توحييية للرتميييل لتميييدة ( )21سيييزعة فيييي الايييوم أو أن تسيييتمح
بزلقايييزم بيييزإلجراءا الجتمركاييية ذا الصيييلة بنقيييل البضيييزئع بتموجيييب أحكيييزم هيييذا التملحيييق خيييزرج سيييزعز الرتميييل
الاترلق بزلتمضتمونة.
 -11كيييل تمخزل ييية ألحكيييزم هيييذا التملحيييق تجريييل النزقيييل عرضييية – فيييي الدولييية الطيييرف التيييي وقرييي فاهيييز التمخزل ييية -
للجااءا التي انص علاهز القزنون في تلك الدولة الطرف.
 -11ال اتضييتمن هييذا التملحييق تمييز اتمنييع الدوليية الطييرف تميين سيين تشييرارز خزصيية بشييأن عتملاييز بييدء النقييل أو إنهييزء
النقل أو تمرور النقل تمن خالل اقلاتمهز شراطة أن:
أ) ال تترزرض أحكزم هذه التشرارز تمع أحكزم هذا التملحق،
ب) وأن ال تتمنح فوائد لدول ثزلثة أكثر تمن تلك التي تتمنحهز للدول األطراف.
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 -12اجيييوا أن تضيييتمن كيييل وثيييزئق عبيييور تمنطقييية التجيييزرة الحيييرة القزراييية األفراقاييية تملحوظييية توضيييح كا اييية اسيييتخدام
هذه الوثاقة التمرناة.
المادة 12
اللجنة الفرعية المرنية بالتجارة والتراون الجمركي والربور
 .1تقدددوم لجندددة التجدددارة فدددي البضدددائع ،وفقدددا للمدددادة  21مدددن البروتوكدددول المتعلدددق بالتجدددارة فدددي السدددلع  ،بإنشددداء لجندددة
فرعية معنية بتيسير التجارة والتعاون الجمركي والنقل.
 .2تتددددألف اللجنددددة الفرعيددددة مددددن ممثلددددين مددددن الدددددول األطددددراف معينددددين حسددددب األصددددول وسددددوف تضددددطلع بالمهددددام
الموكلة إليها بموجب هذا الملحق أو من قبل لجنة التجارة في السلع.
المادة 13
التنفيذ
 .1ستقوم الدول األطراف بتسراع وتارة تن اذ هذا التملحق.
 .2اجيييب أن اكيييون تميييدى وتوقاييي تن ايييذ أحكيييزم هيييذا التملحيييق تمرتبطيييز بقيييدرا التن ايييذ لليييدول األطيييراف كتميييز تيييم
إخطيييزر اللجنييية ال رعاييية لتمنطقييية التجيييزرة الحيييرة القزراييية االفراقاييية حيييول تاسيييار التجيييزرة أو بتموجيييب ات زقاييية تاسيييار
التجزرة لتمنظتمة التجزرة الرزلتماة.
المادة 14
تنظيمات
سارتتمد تمجلس الواراء تنظاتمز

لتاسار وتن اذ هذا التملحق.
المادة 15
تتضارب االحكام

فى حزل وجود تضزرب بان احكزم هذا التمحلق واالت زق ،تطبق احكزم هذا األخار.
المادة 16
تسوية المنااعات
اسوى أي نااع بان الدول األطراف انشأ عن أو اترلق بت سار أو تطباق أي تمن أحكزم هذا التملحق وفقز لبروتوكول قواعد
وإجراءا تسواة التمنزاعز .
المادة 11
المراجرة و الترديل
اخضع هذا التملحق للتمراجرة والترداال وفقز للتمزدتان  29و 29تمن هذا االت زق .
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الجدول 1
مالحظات بشأن استخدام وثيقة الربور لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

 -1وثاقة الربور التمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة التمشزر إلي ” “ AFCFTA TDاتم إعداده في
دولة بدااة الرحلة حاث اتم ألول تمرة اإلقرار بأن البضزئع في حزلة عبور.
 -2ساتم طبزعة هذا التمستند ” “ AFCFTA TDبزللغة الررباة واإلنجلاااة وال رنساة والبرتغزلاة إال أنه
ساتم إكتمزله بلغة بلد البدء .وتحت ظ سلطز الجتمزرك في بلدان الربور األخرى بزلحق في طلب ترجتمته إلى
لغزتهز .
وفي سبال تجنب التأخار غار الالام والذي قد انشأ تمن هذا الطلب انصح النزقلون بتاواد تمشغلي وسزئل
النقل بزلترجتمز التمطلوبة.

سزري التم رول إلى حان انتهزء عتملاة الربور عند واحد تمن
 -3اظل هذا التمستند ”“ AFCFTA TD
تمكزتب الجتمزرك في وجهة الوصول ،شراطة أن اكون ذلك قد تم تح الرقزبة الجتمركاة لتمكتب التمغزدرة
خالل اإلطزر الاتمني الذي تحدده السلطز التي أصدر التمستند على أن اتم اإلا زء بزلتمتطلبز اآلتاة:
أ) اجب أن تكون وثاقة تمنطقة التجزرة الحرة القزراة تمطبوعة أو تمصورة على نحو تمقروء.
ب) حاث ال اكون هنزلك تمسزحة كزفاة على البازن ( التمن ستو ) إلدراج كزفة السلع التمنقولة فاهز اتم إضزفة
ورقز أو ص حز تمن ن س نتموذج البازن لتمستند الربور شراطة أن تضتمن كزفة نسخ البازن (
التمن ستو ) البازنز التزلاة :
 )iإشزرة إلى الص حز
 )iiعدد ونوع الربوا وفي حزلة البضزئع السزئبة غار التمربأة فاتم تردادهز في ص حز تمن صلة
 )iiiالقاتمة الكلاة والوان الكلي للبضزئع الوارد ذكرهز على هذه الص حز .
 -4اتم التربار عن األواان واألحجزم وغارهز تمن القازسز
أو حسب الرتملة التي اقررهز تمجلس الواراء.

بوحدا

النظزم التمتري والقام بزلرتمال

في بلد ال

 -5ال استمح بأي شطب أو الكتزبة فوق الكتزبة التموجودة في وثاقة تمنطقة التجزرة الحرة القزراة
” . “ AFCFTA TDاجب إجراء أي تصحاح عن طراق حذف الت زصال غار الصحاحة وإضزفة  ،إذا لام األتمر ،
الت زصال التمطلوبة
 .1أي تصويب أو إضافة أو أي تعديل آخر يجب أن يتم االعتراف به من قبل الشخص الذي يدخله ويصادق
عليه من قبل سلطات الجمارك.
 .1عندتمز اشتمل " " AFFFTA TDوسزئل نقل تمقترنة  ،أو عدة حزواز  ،اشزر إلى تمحتواز كل وسالة نقل
على حدة في البازن.
 .9إذا كزن هنزلك أكثر تمن تمكتب جتمزرك في وجهة الوصول فإن البنود التمترلقة بزلبضزئع الخزضرة للرقزبة
الجتمركاة أو التمتجه لكل تمكتب اتم بازنهز بصورة واضحة وتمن صلة عن البضزئع األخرى في بازن البضزعة
.
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 .9في حزلة كسر األختزم الجتمركاة أو إتالف السلع أو إتالفهز بطراق الخطأ  ،اجب على تمشغل وسزئل النقل
التأكد تمن أن التقرار التمرتتمد اتم إعداده بأسرع تمز اتمكن تمن قبل سلطز الدولة التي توجد بهز الشزحزنة.
 .11اقوم التمشغل بزإلتصزل بسلطز الجتمزرك إذا كزن هنزلك سلطز جتمزرك قرابة وإن لم تكن هنزلك سلطز
قرابة فاتصل بأي سلطز تمختصة وبنزء على ذلك على التمشغلان أن احتملوا تمرهم نسخ تمن نتموذج التقرار
التموثق الوارد في التمرفق أربرة  IVتمن هذا التملحق بشأن الربور داخل تمنطقة التجزرة الحرة القزراة
االفراقاة .
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الجدول 2
اللوائح ذات الرالقة بالشروط الفنية المطبقة على وسائل نقل السلع
داخل منطقة التجارة الحرة القارية تحت أختام الجمارك
 -1اجوا تمنح اعتتمزد نقل البضزئع لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة على تمتن وسزئل النقل تح
فقط لوسزئل النقل التمصتمم والتمجهاة على نحو :

أختزم الجتمزرك

أ) اتمكن تمن تثب أختزم الجتمزرك بطراقة بساطة وفرزلة علاهز .
ب) ال اتمكن تمن أخ ذ السلع تمن وسزئل النقل أو إدخزل سلع إلى الجاء التمختوم تمن وسالة النقل دون إحداث
تلف واضح أو دون كسر األختزم .
ج) ال تحتوي على تمسزحز خ اة تتمكن تمن إخ زء السلع فاهز
أو التجزواف التموجودة فاهز والتي اتمكن إخ زء

 -2اتم تصتمام وسزئل النقل بحاث أن ال راغز أو التمقصورا
السلع فاهز بحاث اسهل على سلطز الجتمزرك ت تاشهز .
 -2إ ذا تم خلق فراغز بان الطبقز التمختل ة لجزنب وسالة النقل أو أرضاتهز أو سق هز فإن السطح ال بد أن
اكون تمثبتز تتمزتمز وصلبز وغار قزبل للكسر وال اتمكن ت كاكه دون ترك آثزر واضحة .
 -1ال تحز التي تكون على أرضاة وسالة النقل ألغراض فناة تمن قبال التشحام والصازنة وتربئة صنزداق
الرتمل ال اكون تمستموحز بهز إال إذا كزن تماودة بغطزء تمثب بطراقة تجرل تمسزحة التحتمال ال اتمكن
الوصول إلاهز تمن الخزرج .
 -5األبواب وغارهز تمن أنظتمة إق زل وسالة التمواصال تكون تماودة بأداة تستمح للسلطز الجتمركاة إغالقهز
بطراقة بساطة وفرزلة واجب تأتمان هذه األداة على أقل تقدار بتمستمزران تمبرشتمان أو تملحوتمان بصزتمولة
على كل جزنب .
 -1تكون التم صال تمثبتة تمع األبواب وغارهز تمن أنظتمة الق ل غار قزبلة للرفع إلاالة تمسزتمار التم صال ،
وعند ق لهز فإن البراغي والتمسزتمار وتمسزتمار التم صال وغارهز تمن أدوا الق ل تكون تملحوتمة تمع الجاء
الخزرجي تمن التم صال  .إال أن هذه التمتطلبز اتمكن التغزضي عنهز عندتمز تكون األبواب وغارهز تمن
أنظتمة ال تح تماودة بجهزا تأتمان ال اتمكن الوصول إلاه تمن خزرج الشزحنة وعند إغالقه فإنه اتمنع رفع
األبواب تمن تمسزتمار التم صال .
 -1تكون األبواب تمصتمتمة بحاث تغطي كزفة ال تحز وتضتمن اإلغالق التزم وال رزل .
 -9اتم تاواد النقل بجهزا تقنع سلطز الجتمزرك بقدرته على حتمزاة األختزم .
 -9تطبق الشروط أعاله أاضز على الشزحنز التماودة برواال وشزحنز التبراد وشزحنز الصهزراج
وشزحنز األثزثز ألنهز تمصتمتمة على نحو االئم إستخداتمهز .
 -11اتم تصتمام أغطاة خاانز الوقود وفتحز ت راغ وت تاش خاانز الصهزراج بحاث تستمح بسهولة إستخدام
أختزم الجتمزرك بصورة بساطة وفرزلة .
 -11تكون الحزواز القزبلة للطي أو الت كاك خزضرة لن س الشروط التي تخضع إلاهز نظاراتهز غار الخزضرة
للطي أو الت كاك شراطة أن اتمكن جهزا الق ل الذي اتمكن تمن طاهز أو ت كاكهز سلطز الجتمزرك تمن وضع
األختزم علاهز وأن اضتمن عدم إاالة أي جاء تمن هذه الحزواز دون كسر األختزم .
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الجدول 3
شهادات تصديق وسيلة النقل

 -1شهزدة رقم  ...................................تزراخ إنتهزء الصالحاة . ..............
 -2أشهد بأن وسالة النقل التمذكورة أدنزه تستوفي الشروط التمطلوبة لدخول وسزئل نقل البضزئع القزراة تح
ختم الجتمزرك.
 -2إسم وعنوان حزتمل الشهزدة ( صزحب وسالة النقل).
 -1صنزعة . .......................................................................
 -5النوع . ...........................................................................
 -1رقم التمزكانة  ............................................... :رقم الشزساة . ................ :
 -1رقم التسجال . .......................................................................... :
 -9بازنز أخرى . ............................................................................. :
 -9تمكزن اإلصدار  ............................... :تزراخ اإلصدار. .......................... :
 -11توقاع وختم الضزبط الذي قزم بإصدار الشهزدة :
تملحوظة  :هذه الرخصة اجب وضرهز في إطزر وعرضهز داخل كزبانة وسالة النقل عندتمز ال تكون تمستخدتمة أو عند
تغاار تمزلك وسالة النقل أو إنتهزء صالحاة الشهزدة أو إذا كزن هنزلك أي تغاار تمزدي في أي تمن البازنز الجوهراة
لوسالة النقل .

13

المرفق 4
نموذج موثق لفحص محتويات وسيلة النقل
 -1وثاقة الربور لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة األفراقاة رقم  ..............................صزدر في
. ...............................
 -2رقم شهزدة التموافقة على وسالة النقل :
 -3التمرلوتمز التمترلقة بوسالة النقل تمحل ال حص
-

وسالة النقل . ........................................................... :

-

رقم التسجال.......................................................... :

 -4أسبزب إجراء ال حص ( حدد تمز انزسب ) .
الختم تمكسور أو تم قود
وجود دلال على حدوث سطو
الشزحنة تمتورطة في حزدثة
أخرى

 -5نتاجة ال حص ( حدد تمز انزسب )
وجد كزفة الربوا سلاتمة ولم ت قد أي تمن تمحتوازتهز

البضزئع  -الربوا الواردة أدنزه تم قودة  /تررض للتلف :

الرقم التمتسلسل

الشحنة ورتما
التررف علاهز

عدد ونوع الربوا

 -6الترلاقز
 -7اسم التموظف  ............التوقاع  ................الختم
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وصف البضزئع

تمالحظز

المرفق 5
لوحة عبور منطقة التجارة الحرة القارية
 -1عبزرة " "TRIPARTITE TRANSITتكون بإرت زع  11تملاتمتر .
 -2اتم إستخدام الحروف الروتمزناة .
 -2تتم كتزبة الحروف بزللون األباض على خل اة بزللون األارق .
 -1اتم ترتاب الحروف على النحو الوارد أدنزه :

عبور تمنطقة التجزرة الحرة
القزراة
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الملحق 9
حول المرالجات التجارية

المادة 1
التراريف
ألغراض هذا التملحق ،تسري التررا ز التزلاة:
(أ) "المبادئ التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية" ترني :التمبزدئ التوجاهاة بشأن تن اذ سبل تطباق
التمرزلجز التجزراة.
(ب) "الصناعة المحلية " ترني تمنتجي التمنتج التمثال( ،أو تمنتجز تنزفساة تمبزشرة في إطزر الوقزاة) في الدولة التمستوردة
الطرف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة والتي اتمثل تمجتموع انتزجهم لنسبة الغزلبة تمن إجتمزلي اإلنتزج التمحلي لهذا التمنتج.
(ج) "اإلغراق" ارني :إدخزل تمنتج في تجزرة دولة طرف أخرى بأقل تمن قاتمتة الرزداة ،إذا كزن سرر تصدار التمنتج
التمصدَّر تمن دولة طرف إلى أخرى أقل تمن السرر التمتمزثل في تمجرى التجزرة الرزدي للتمنتج التمثال عندتمز اكون تموجهه
لالستهالك في الدولة الطرف التمص ّدِّرة؛
(د) اقصد بتربار "ضرر" الضرر التمزدي أو التهداد بزاحداث ضرر تمزدي لصنزعة تمحلاة أو تزخار تمزدي في صنزعة تمز.
(ه) "الضرر الجسيم" االضرزف الكلي الكبار في تمركا صنزعة تمحلاة تمز؛
(و) تشتمل "األطراف المرنية" تمز الي:
.i
.ii
.iii
.iv

اي تمص ّدِّر أو تمنتِّج أجنبي أو تمستورد تمنت َج اخضع للتحقاق أو اتحزد تجزري أو اتحزد األعتمزل تكون أغلباة أعضزئهز
تمن تمنتجان أو تمص ّدِّران أو تمستوردان لهذا التمنتج؛
تمنتِّج للتمنت َج التمتمزثل في الدولة الطرف التمستوردة نقزبة او اتحزد أو أعتمزل ،أغلباة الدول األطراف التي تكون فاهز
تمنتجي التمنت َج التمتمزثل في أراضي الدولة الطرف التمستوردة؛
حكوتمة بلد التمنشأ الثزلث والدولة الطرف التمص ّدِّرة للتمنتج الخزضع للتحقاق؛
أي طرف تمحلي أو أجنبي آخر تحدده سلطة التحقاق؛

(ا) "سلطة التحقيق" ترني السلطة التي تقع على عزتقهز تمسؤولاة إجراء تحقاقز
تمنطقة التجزرة الحرة القزراة.

التمرزلجز

التجزراة في دولة طرف في

(ح) "الطلب الموثق بشكل مناسب" ارني :شكوى تمكتوبة تمقدتمة تمن قبل أو نازبة عن الصنزعة التمحلاة بزلشكل التمطلوب
ستورد التمنتج إلى أراضاهز كتماز تمتااادة
(ط) "الوقاية" ترني تدبار ترتتمده دولة طرف في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة ا
َ
سواء بشكل تمطلق أو نسبي تمقزرنة بإنتزجهز التمحلي وفي ظل ظروف تمن شأنهز أن تلحق أو تهدد بأن إلحزق ضرر بزلغ
بصنزعتهز التمحلاة التي تنتج تمنتجز تمتمزثلة أو تمنتجز تمنزفسة لهز بشكل تمبزشر.
(ي) "التهديد بضرر جسيم" ا هم بأنه ضرر وشاك وقوع .واحدد وجود تهداد أو الضرر الخطار استنزدا إلى الوقزئع ال
الى تمجرد االدعزء أو التكهن أو االحتتمزل البراد.
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المادة 2
تطبيق تدابير مكافحة اإلغراق
والتدابير الترويضية وتدابير الوقاية
اجوا للدول األطراف ،فاتمز اترلق بزلسلع التي اتم االتجزر بهز بتموجب أحكزم هذا التملحق ،أن تطبق تدابار تمكزفحة
اإلغراق والتدابار الترواضاة وتدابار الوقزاة على النحو التمنصوص علاه في التمواد  11الى  19تمن بروتوكول
التجزرة في السلع ،وهذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة وفقز لالت زقاز ذا الصلة لتمنظتمة
التجزرة الرزلتماة.

المادة 3
تطبيق تدابير الوقاية الرامة
تؤكد الدول األطراف على حقوقهز والتااتمزتهز بتموجب التمزدة التزسرة عشرة تمن ات زقاة الجز
للتررا ز والتجزرة) لرزم  1991وات زقاة تمنظتمة التجزرة الرزلتماة بشزن الوقزاة.

(االت زقاة الرزتمة

المادة 4
تطبيق التدابير الوقائية التفضيلية
 -1نتاجة تن اذ االت زق ،في حزل ، ،تم استاراد أي تمنتج تمنشؤه دولة طرف إلى أراضي دولة طرف أخرى بكتماز
تمتااادة ،بشكل تمطلق او نسبي إلى اإلنتزج التمحلي ،وفي ظروف ،تلحق ضررا أو تهدد بإلحزق ضرر جسام
بزلصنزعة التمحلاة لتمنتجز تمتمزثلة أو تمنزفسة لهز بشكل تمبزشرة  ،اجوا لتلك الدولة الطرف أن تطبق تدابار وقزاة
ت ضالاة بتموجب الشروط ووفقز لإلجراءا التمنصوص علاهز في هذا التمبزدئ والخطوط التوجاهاة لتمنطقة التجزرة
الحرة القزراة االفراقاة.

 . -2اتران على الدولة الطرف التي ترتام تطباق تدابار الحتمزاة الوقزئاة الت ضالاة النهزئاة قبل تطباق هذه التدابار ،أن
تاود الدول األطراف األخرى التمرناة ،بجتماع التمرلوتمز ذا الصلة ،بغاة إاجزد حل تمقبول لجتماع الدول األطراف
التمرناة.

 -2تبحث الدولة الطرف التمرلوتمز بتموجب ال قرة ( )2تمن هذه التمزدة بغاة تسهال التوصل إلى حل تمقبول للتمسألة .وفي
حزلة عدم التوصل إلى قرار ،اجوا للدولة الطرف التمستوردة أن ترتتمد تدابار وقزاة ت ضالاة على النحو التمنصوص
علاه في هذه التمزدة.
 -1في حزلة عدم التوصل الى حل ،اجوا للدولة الطرف التمستوردة تطباق تدابار وقزئاة ت ضالاة كتمز هو تمنصوص علاه
في هذه التمزدة.

 .5واتم االخطزر بزتخزذ هذه التدابار الوقزئاة الت ضالاة التمشزر الاهز في ال قرة  1تمن هذه التمزدة ،فورا إلى األتمزنة التي
تقوم بزخطزر الى جتماع الدول األطراف األخرى.
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 .1تطبق تدابار الوقزاة الت ضالاة فقط الى الحد الضروري لتمنع أو تمرزلجة الضرر الخطار أو التهداد به ولتسهال
التكااف برد إجراء تحقاق تمن قبل الدولة الطرف التمستوردة بتموجب اإلجراءا التمنصوص علاهز في هذا التملحق
والخطوط التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
 .1ال اجوا ان تااد تدابار الوقزاة الت ضالاة عن أربع سنوا ( ،)1وتتضتمن تمؤشرا واضحة على إاالتهز تدراجاز في
نهزاة التمدة التمحددة .واجوا تتمداد تدابار الوقزاة الت ضالاة لتمدة أخرى ال تتجزوا ( )1سنوا  ،تخضع لتمبررا تمن قبل
سلطة التحقاق.
 .9ال اجوا للدولة الطرف أن تطبق ،داخل تمنطقة التجزرة الحرة القزراة ،في آن واحد ،تدبار الوقزاة الرزتمة تمع تدبار
وقزاة ت ضالاة بخصوص ن س التمنتج في اطزر لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة..
المادة 5
تدابير الوقاية المؤقتة
 .1في الحاالت الحرجة التي قد يؤدي فيها التأخير إلى ضرر يتعذر إصالحه ،يجوز للدولة الطرف المعنية أن تتخذ تدابير
وقاية تفضيلية مؤقتة طبقا لقرار مبدئي بأن هناك دليال واضحا على أن زيادة الواردات قد الحقت ضررا خطيرا أو تهدد،
خطيرا.
ضررا
بالحاق
ً
ً
 .2ينبغي للدولة الطرف التي تعتزم تطبيق تدابير وقاية تفضيلية مؤقتة ،أن تقوم قبل التطبيق ،بإخطار األمانة والدول
األطراف المعنية فورا.
 .2واجب أال تتجزوا تمدة تدبار الوقزاة التمؤقتة تمزئتان( )211اوم ،اتم خاللهز الوفزء بزلشروط ذا الصلة في هذا التملحق
والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة .وتحتسب تمدة هذه التدابار الوقزئاة التمؤقتة كجاء تمن التمدة
األولاة وأي تتمداد تمشزر إلاه في هذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
 .1تتخذ هذه التدابار شكل اازدا تررا اة اتران ردهز فورا إذا كزن التحقاق الالحق التمشزر إلاه في هذا التملحق والتمبزدئ
التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة لم اثب أن اازدة الواردا قد ألحق أو هدد بإلحزق ضرر خطار
بزلصنزعة التمحلاة.
المادة 6
اإلخطار
 .1بتحقاقز تمكزفحة االغراق ،تتحزشي سلطة التحقاق اي اعالن عن طلب بدء التحقاق تمزلم اكن قد تم اتخزذ قرار ببدء
التحقاق بزلتوافق تمع ات زقاة تمكزفحة اإلغراق و هذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
غار انهز تقوم بزخطزر حكوتمة الدولة الطرف التمصدر التمرني برد تلقاهز لطلب تموثق توثاقز صحاحز وقبل البدء في سار
التحقاق.
 .2في إطزر تحقاقز الدعم والتدابار الترواضاة،عندتمز تكون سلطة التحقاق في الدولة الطرف تمقتنرة عن توفر ادلة كزفاة
ل تح التحقاق ،اجب ان اتم اخطزر الدول األطراف.
 .2في التحقاقز الخزصة بزلوقزاة الرزلتماة ،اجب على الدولة الطرف أن تخطر كل الدول األطراف التمرناة على ال ور ببدء
التحقاقز الخزصة بزلوقزاة الرزتمة طبقز الت زق تمنظتمة التجزرة الرزلتماة حول تدابار الحتمزاة ،وهذا التملحق والتمبزدئ
التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة
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وفي التحقاقز الخزصة بزلوقزاة الت ضالاة ،انبغي علي سلطة التحقاق في الدول األطراف استهالل التمشزورا فورا
.1
برد اتخزذ إجراءا الحتمزاة الوقزئاة .اتران على الدولة الطرف أن تخطر على ال ور ببدء التحقاقز في الوقزاة الت ضالاة وفقز
لتمنظتمة التجزرة الرزلتماة ولهذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.

المادة 1
المشاورات
 .1برد أن تتلقي سلطة التحقاق التزبرة لدولة طرف طلبز تموثقز بشكل تمنزسب في إطزر الدعم والتدابار الترواضاة  ،تمن
تمتمثلي صنزعتهز التمحلاة ،أو بتمبزدرة تمنهز ،وبرد تأساس قضاة ظزهرة الوجزهة ،تجري هذه الدولة الطرف تمشزورا
على النحو التمنصوص علاهز في التمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة.
 .2تبزدر سلطز التحقاق في الدولة الطرف بتمشزورا فوراة بشأن تدابار وقزئاة ت ضالاة بردتمز تؤخد التذابار الوقزئاة
الحتمزئاة التمؤقتة.

 .2تتاح سلطز التحقاق الرزاتمة تطباق أو تتمداد فترة الوقزاة الحتمزئاة ،ال رصة الكزفاة للتمشزورا السزبقة تمع الدول
األطراف أصحزب التمصلحة الجوهراة

 .1في حزلة التوصل إلى حل تمت ق علاه بصورة تمتبزدلة في أعقزب تمشزورا  ،اتم صازغة ات زق تمكتوب بشأن الشروط
التمت ق علاهز .وتقوم الدولة الطرف التمرناة بإخطزر األتمزنة.

 .5واكون هذا االت زق التمكتوب التمشزر الاه في ال قرة  2تمن هذه التمزدة تملاتمز للدول األطراف التمرناة واتم تن اذه على
النحو التمنصوص علاه في التمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة.

 .1في حزلة عدم التوصل إلى حل تمت ق علاه ،تشرع الدولة الطرف التي تطلب التمشزورا في بدء تحقاقزتهز واستكتمزلهز
تطباق التدابار التمنزسبة وفقز لالت زقاز ذا الصلة لتمنظتمة التجزرة الرزلتماة ،وهذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة
التجزرة الحرة القزراة

المادة 8
السرية
ترزتمل سلطز التحقاق اي تمرلوتمز سراة بطبارتهز او اي تمرلوتمز تقدتمهز أطراف التحقاق على اسزس السراة بزعتبزرهز
تمرلوتمز سراة ال اجوا الكشف عنهز دون تصراح تمحدد تمن قبل االطراف التي قدتمتهز.
المادة 9
الشفافية
 .1تتزح لجتماع الدول األطراف التمرناة  ،ال رصة لتدافع عن تمصزلحهز.
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 .2بغض النظر عن ال قرة ( )1تمن هذه التمزدة ،ال اكون هنزك التاام على أي طرف بحضور اجتتمزع تمز ،وعدم القازم
بذلك ال اخل بقضاة ذلك الطرف.
 .2اتتمتع االطراف التمرناة بزلحق في تقدام تمرلوتمز ش هاة ،إذا تمز تبرر ذلك.
 .1ال تأخذ السلطز في اعتبزرهز التمرلوتمز الش هاة التمنصوص علاهز في ال قرة ( )2تمن هذه التمزدة إال إذا قدتم برد
ذلك كتزبة وتم اتزحتهز للدول التمرناة األخرى.

المادة 11
المساعدة الفنية
تقدم األتمزنة التمسزعدة ال ناة إلى الدول األطراف بزلترزون تمع الشركزء ،بنزء على طلب تمن هذه الدول األطراف ،وذلك تمن
أجل ترااا قدرا الدول األطراف على تطباق تدابار التمرزلجز التجزراة وفقز ألحكزم هذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة
لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة االفراقاة.
المادة 11
ترايا القدرات والتراون
 .1تقوم األتمزنة بزلترزون تمع الشركزء بتاسار براتمج التدراب وترااا القدرا تمن أجل تمسزعدة الدول األطراف على تن اذ
التمرزلجز التجزراة على النحو التمنصوص علاه في هذا التملحق والتمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة ،
واعتتمزد التشرارز الوطناة الالاتمة ،وتأساس سلطز التحقاق الوطناة وغارهز تمن التمؤسسز التمطلوبة ،وتدراب
التمسؤولان وغارهم تمن أصحزب التمصلحة التمرناان بتن اذ هذا التملحق التمبزدئ التوجاهاة لتمنطقة التجزرة الحرة القزراة ؛

 .2تشجع الدول األطراف الترزون في تمجزل التمرزلجز التجزراة وعلى وجه التحداد في ترتمام التمرلوتمز
ال زعلاان التمرناان ذوي الصلة في تمنطقة التجزرة الحرة القزراة وعلى األطراف الخزصة.

على جتماع

المادة 12
اللجنة الفرعية المرنية بالمرالجات التجارية
 .1تنشئ اللجنة التجزرة في السلع ،طبقز للتمزدة  21تمن بروتوكول التجزرة في السلع ،لجنة فرعاة حول التمرزلجز
التجزراة لالشراف على تن اذ هذا التملحق.
 .2تتكون اللجنة ال رعاة تمن تمتمثلان تمن الدول األطراف التمرتتمدان تمراناان على النحو الواجب وتضطلع بزلتمهزم التموكلة
إلاهز بتموجب هذا التملحق أو تمن قبل لجنة التجزرة في السلع.

المادة 13
الخطوط التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية بشأن تنفيذ المرالجات التجارية
 .1تشكل الخطوط التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية ،عند اعتمادها،
جزءا ال يتجزأ من هذا الملحق.
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 .2رهن اعتماد الخطوط التوجيهية لمنطقة التجارة الحرة القارية االفريقية ،يمكن تطبيق ،عند االقتضاء ،أحكام
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة و التشريع الوطني واتفاقيات المجموعات االقتصادية اإلقليمية المتعلقة
بالمعالجات التجارية.
المادة 14
تسوية المنااعات
ا سوى أي نااع بان الدول األطراف انشأ عن أو اترلق بت سار أو تطباق أي تمن أحكزم هذا التملحق أو تمبزدئة التوجاهاة
وفقز لبروتوكول قواعد وإجراءا تسواة التمنزاعز

المادة 15
المراجرة و الترديل

اخضع هذا التملحق للتمراجرة والترداال وفقز للتمزدتان  29و 29تمن هذا االت زق.
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مالحق للبروتوكول
بشان قواعد االجراءات لتسوية النااعات
الملحق 1
اجراءات عمل فريق التحكيم
وفقا ً لنص المادة )11( 15
 .1اجتتمع ال راق في جلسز

عتمل تمغلقة .وال احضر اطراف النااع أو أي طرف آخر هذه الجلسز

إال حان ادعوه

ال راق للتمثول أتمزتمه.
 .2تكون تمداوال

ال راق والوثزئق التمقدتمة له سراة .ولاس في هذا البروتوكول تمز اتمنع أي طرف تمن أطراف النااع

تمن نشر بازنز عن تمواق ه الخزصة للرزتمة.
 .2ترزتمل بزلسراة أطراف النااع التمرلوتمز

التي قدتمهز الطرف اآلخرأو أي طرف آخر في النااع الى فراق التحكام

والتي قد تم وص هز تمن الطرف اآلخر بزلسراة.
 .1ذا قدم طرف في نااع أو طرف ثزلث نسخة سراة تمن تمذكراته الخطاة إلى فراق التحكام  ،اكون على هذا الطرف
ان اقدم ،بنزء على طلب طرف اخر ،تملخص غار سري قزبل للنشر للتمرلوتمز الواردة في هذه التمذكرة.
 .5على أطراف النااع ان تطلب قبل اول اجتتمزع اترلق بزلتمضتمون ارقده فراق التحكام تمع األطراف ،تمذكرا تمكتوبة
اررض فاهز وقزئع القضاة وحججهز.
 .1اطلب فراق التحكام في اول اجتتمزع اترلق بزلتمضتمون له تمن الطرف الذى قدم الشكوى ان اررض قضاته .واطلب،
الحقز تمن الطرف التمشكو ضده ان اررض وجهة نظره.
اتم دعوة األطراف الثزلثة التي اخطر جهزا تسواة التمنزاعز بزهتتمزتمهز بزلنااع كتزباز لتقدام وجهز نظرهز خالل إحدى
جلسز

اول اجتتمزع اترلق بزلتمضتمون اخصصه ال راق لهذا الغرض .ولجتماع هذه األطراف الثزلثة ان تحضر هذه الجلسة

بكزتملهز .9.تقدم أطراف النااع اعتراضز
االعتراضز

خطاة الى فراق التحكام قبل االجتتمزع الثزني التمترلق بزلتمضتمون لل راق .تقدم

الرستماة في اجتتمزع لجنة التحكام الثزني التمترلق بزلتمضتمون ،وللطرف الذي قدتم الشكوى ضده له الحق في

الستمزع أوال.
 .9ل راق التحكام ان اطرح ،في اي وق

اشزء ،أسئلة على أطراف النااع وان اطلب تمنهم تقدام شروح ش زهاة او كتزباة

خالل اجتتمزع احضره أطراف النااع .اجب ان تأخد في االعتبزر تمن طرف فراق التحكام فقط عندتمز اتم اعزدة
اصدارهز كتزباز ووضرهز تح
وجهز

تصرف األطراف األخرى  .اقدم أطراف النااع واي طرف ثزلث ادعى لتقدام

نظره طبقز للتمزدة  12تمن البروتوكول بشأن قواعد واجراءا

تسواة النااعز  ،نسخة تمكتوبة تمن افزداتة

الش واة الى فراق التحكام.
 .11حرصز على الش زفاة ،تقدم االعتراضز

والتمذكرا

والبازنز

الطرف االخر او األطراف تمن دون تزخار.
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التمشزر إلاهز بتمز في ذلك ترلاقز

أطراف النااع ،الى

 .11تتطتمن التمذكرا

التمكتوبة لكل طرف بتمز في ذلك اي ترلاقز

على الجاء الوص ي تمن التقرار واألجوبة التمقدتمة

على أسئلة فراق التحكام الى طرف النااع او الطرف الثزلث.
 .12ارتتمد فراق التحكام جدول اتمني إلجراءاته وفقز للتمزدة  15ال قرة ( )2وال قرة ( )2تمن البروتوكول ،اخذا في
االعتبزر الجدول الاتمني التمقترح ادنزه:

(أ) تسلم التمذكرا التمكتوبة االولى تمن األطراف

بزالسزباع

الطرف الشزكي

6-3

الطرف التمشكو ضده

3-2

(ب)تزراخ  ،اتمن وتمكزن انرقزد االجتتمزع ال التمترلق بزلتمضتمون االول تمع األطراف

1-2

جلسة االطراف الثزلثة

2

تسلم االعتراضز التمكتوبة تمن األطراف

2-3

(ج) تزراخ ،اتمزن وتمكزن االجتتمزع الاترلق بزلتمضتمون الثزني تمع األطراف

1-2

(د) إصدار الجاء الوص ي تمن التقرار لألطراف

2-4

ه) تسلم الترلاقز تمن االطراف على الجاء الوص ي تمن التقرار
(و) اصدار التقرار التمؤق بتمز في ذلك النتزئج واالستنتزجز التمقدتمة الى األطراف

2
2-4

(ا) االجل النهزئي للطرف لطلب التمراجرة لجاء او اجااء تمن التقرار

1

(ح) فترة التمراجرة تمن قبل فراق التحكام بتمز في ذلك ادراج االجتتمزعز االضزفاة التمتوقرة تمع

2

األطراف اذا دع الضرورة
(ك) اصدار التقرار النهزئي الطراف النااع

2

(ل) ترتمام التقرار النهزئي للدول األطراف

3
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الملحق 2
مراجرة مجموعات الخبراء
تطبق القواعد واإلجراءا التزلاة على تمجتموعز تمراجرة الخبراء التى تم انشزئهز وفق أحكزم ال قرة ( )1تمن
التمزدة  11تمن البروتوكول بشأن قواعد و اجراءا تسواة النااعز :
أ) اكون الخبراء خزضران لسلطة ال راق .احدد ال راق اختصزصزتهم وإجراءا

الرتمل الت صالاة  ،واقدتمون

تقزرارهم إلى ال راق ؛
ب) تقتصر التمشزركة كخبراء على األشخزص ذوي الك زءة التمهناة والخبرة في التمجزل التمرني ؛
ج) الاجوا ان اشغل تمواطنوا أطراف النااع عضواة تمجتموعز

الخبراء دون تموافقة أطراف النااع إال فى

ظروف استثنزئاة حان اقرر ال راق ان الخبرة الرلتماة التمتخصصة ال تتحقق تمن دون ذلك
د .ال اجوا للتموظ ان الحكوتماان ألطراف النااع ان ارتملوا كخبراء .ارتمل أعضزء فرق خبراء التمراجرة
كخبراء بص تهم الشخصاة ولاس كتمتمثلان للحكوتمة أو كتمتمثلان ألي تمنظتمة .اجوا للتموظ ان الحكوتماان ان ارتملوا
في تمجتموعز

الخبراء ولكن كخبراءبص تهم الشخصاة ولاس بص تهم

تمراجرة الخبراء .أعضزء في تمجتموعز

أو التمنظتمز

كتمتمثلان حكوتماان وال كتمتمثلان الي تمنظتمة .ال تقدم الحكوتمز

ترلاتمز

بشأن األتمور التمرروضة

علاهز؛
ه .اجوا لتمجتموعز

الخبراء التشزور ،والتتمزس التمرلوتمز والتمشورة ال ناة تمن أي تمصدر تراه تمنزسبز .وقبل ان

التتمس خبار تمرلوتمة او تمشورة تمن تمصدر ضتمن اختصزص دولة طرف اجب على الخبارإخطزر حكوتمة الدولة
الطرف  .وعلى كل دولة طرف ان تستجاب تمن دون إبطزء وبشكل كزتمل الي طلب تمن اي خبار بتقدام تمرلوتمز
ارتبرهز الخبار ضروراة وتمنزسبة.
و .ألطراف النااع الحصول إلى ااة تمرلوتمز
والاجوا إفشزء التمرلوتمز

ذا صلة تكون تمتزحة لتمجتموعز

السراة التمقدتمة إلى تمجتموعز

الشخص الذى قدتمهز .وإذا طلب

هذه التمرلوتمز

الخبراء إال إذا كزن

ذا طزبع سرى.

الخبراء دون ترخاص رستمى تمن الحكوتمة او التمنظتمة او

تمن تمجتموعز

الخبراء دون ان اكون لهز ترخاص بنشرهز تقدم

الحكوتمة او التمنظتمة او الشخص الذى قدتمهز تملخصز غار سرى لهز و.
ا .تقدم تمجتموعز

الخبراء تمسود ة تقرار إلى أطراف النااع بهدف الحصول على ترلاقزتهز ألخذهز فى اإلعتبزر ،حسب

اإلقتضزء فى التقرار النهزئى الذى انبغى ااضز ان ارسل إلى أطراف النااع عند تقداتمه إلى ال راق .واكون التقرار
النهزئى لتمجتموعز

الخبراء استشزراز فقط.
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ملحق 3
مدونة سلوك المحكمين واألعضاء بفريق التحكيم
المادة األولى
االلتاام باإلجراءات
 .1اجب على التمحكتمان وأعضزء فراق التحكام االلتاام بأحكزم االت زق
 .2اجب على التمحكتمان وأعضزء فراق التحكام ان اتتمتروا بزالستقاللاة والحازداة وتجنب التضزرب التمبزشر او غار التمبزشر
للتمصزلح ،كتمز اجب علاهم احترام سراة اإلجراءا

الواردة في البروتوكول بشأن قواعد و اجراءا

تسواة التمنزاعز

وذلك للح زظ على نااهة وحازداة آلاة تسواة التمنزاعز .
المادة 2
التاامات اإلفصاح
 .1لضتمزن االلتاام بهذه القواعد ،اجب على كل تمحكم او عضو ب راق التحكام قبل قبول تراانه ان ا صح عن وجود اي
تمصلحة او عالقة او أتمر ،التي اكون تمن التمنطقي تنزتماهز إلى علتمه ،والتي تمن التمتمكن ان تؤثر أو تمن شزنهز ان تثار
شكوكز تمبر رة حول استقاللاته او حازداته ،بتمز في ذلك اإلفزدا

الرزتمة بآرائه الشخصاة حول التموضوعز

ذا

الصلة

بزلتمنزاعة وااة عالقة تمهناة تربطه بزي شخص او تمنظتمة ذا تمصلحة في القضاة.
 .2ارد االلتاام بزإلفصزح التمشزر الاه في ال قرة االولي ( )1تمن هذه التمزدة واجب تمستتمر اتطلب قازم التمحكم او عضو
فراق التحكام بزإلفصزح عن ااة تمصزلح او عالقز

او أتمور قد تطرأ خالل ااة تمرحلة تمن تمراحل إجراءا

واجب على التمحكم اإلفصزح عن اي تمن تلك التمصزلح او الرالقز

التحكام.

او األتمور تمن خالل إخطزر جهزا تسواة التمنزاعز

كتزبة ،للنظر فاهز تمن قبل األطراف.
المادة 3
واجبات المحكمين وأعضاء فريق التحكيم
 .1اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام ،عند اختازره ان اقوم بواجبزته بدقة وتمصداقاة وعلى وجه السرعة خالل
إجراءا تسواة التمنزاعة بتجرد وعنزاة.
 .2اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام النظر فقط في التموضوعز

التي تثزر في إطزر إجراءا

إلصدار الحكم واجب علاه أال ا وض اي شخص آخر ألداء هذه التمهتمة.
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 .2اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام أال اقوم بزالتصزل "بأحد الطرفان" في غازب الطرف اآلخر فاتمز اترلق
بإجراءا التحكام .
 .1اجب على الخبراء تبلاغ فراق التحكام عن ااة تمحزولة تدخل في التمهزم التموكلة الاهم تمن أي طرف كزن.
المادة 4
استقالل وحيادية المحكمين وأعضاء فريق التحكيم
 .1اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام تمتمزرسة تمهزم تمنصبه دون قبول او تلقي ترلاتمز

تمن اي حكوتمة او تمن

تمنظتمة دولاة او حكوتماة او غار حكوتماة او تمن اي تمصدر خزص ،كتمز اجب أال اكون قد تدخل في اي تمرحلة سزبقة
تمن تمراحل التمنزاعة التمسندة إلاه.
 .2اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام ان ال اتدخل في ااة تمرحلة سزبقة على النااع تمقدتمة الاه.
 .2اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام ان اكون تمستقال وتمحزادا وأال اتأثر بتمصزلحه الشخصاة او االعتبزرا
السازساة او الراي الرزم.
 .1اجب على التمحكم او عضو فراق التحكام أال اتحتمل ،بشكل تمبزشر او غار تمبزشر ،اي التاام او ان اقبل اي تماااز
والتي قد تترزرض او تثار شكوكز تمبررة حول األداء التمنزسب لواجبزته.
 .5اجب على التمحكم او الرضو ب راق التحكام أال استغل تمنصبه في فراق التحكام لتحقاق اي تمصزلح شخصاة او
خزصة.
 .1اتمنع على التمحكم او عضو فراق التحكام اقزتمة بص ة شخصاة أو بواسطة أي عالقز

تمزلاة او تجزراة او تمهناة او

أسراة او اجتتمزعاة ،او تمسئولاة والتي تمن شزنهز التأثار على سلوكه او حكتمه او حازده.
المادة 5
السرية
 .1اجب على كل تمحكم حزلي او سزبق او عضو فراق التحكام أال ا صحوا في اي وق
تمرلنه تترلق بإجراءا

التحكام او اجراءا

او استخدتموا اي تمرلوتمز

فراق التحكام او تم التحصل علاهز في إطزر تلك اإلجراءا

هذه اإلجراءا  ،واجب علاهم أال ا صحوا او استخدتموا هذه التمرلوتمز

غار

إال ألغراض

للحصول على تماااز شخصاة للتأثار بزلسلب

على تمصزلح اآلخران.
 .2اجب على كل تمحكم او عضو فراق التحكام أال اتدخل في أي تمرحلة سزبقة تمن النااع كزن قد كلف به.ال اجوا للتمحكم
او عضو في فراق التحكام اإلفصزح عن تمضتمون قرار التحكام قبل نشره.
 .2ال اجوا ألعضزء ال راق اإلفصزح عن تمضتمون تقرار ال راق قبل ترتماتمه على الدول االعضزء.
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 .1ال اجوا الي تمحكم حزلي او سزبق او عضو فراق التحكام ان اكشف في اي وق عن تمداوال

ال راق،إجراء التحكام او

راي اي تمن أعضزء ال راق.
 .5اخضع اي تمحكم حزلي او سزبق او عضو فراق التحكام اخزلف او اكشف عن اي تمرلوتمز
لرقوبز حسبتمز احدده جهزا تسواة التمنزاعز .
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سراة عن اإلجراءا

