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  اتفاق بشأن القيود الفنية على التجارة
  

  إن األعضاء،
    
  مراعاة منهم جلولة أوروجواي من املفاوضات التجارية املتعددة األطراف؛  

  
  ؛1994ورغبة مهم يف تعزيز أهداف اتفاقية جات   
    
ذا الشأن بتحـسني    وإدراكا منهم ألمهية اإلسهام الذي ميكن أن تقدمه املقاييس الدولية ونظم تقييم املطابقة يف ه                

  كفاءة اإلنتاج، وتسهيل سري التجارة الدولية؛
  

  ورغبة منهم بالتايل يف تشجيع وضع هذه املقاييس الدولية ونظم تقييم املطابقة؛  
  

ورغبة منهم مع ذلك يف ضمان أال تكون القواعد واملقاييس الفنية مبا فيها التعبئة ومتطلبات وضـع العالمـات                     
  يم املطابقة للقواعد واملقاييس الفنية عقبات ال داعي هلا أمام التجارة الدولية؛والغالف وإجراءات تقي

  
وإذ يسلمون بأنه ال ينبغي منع أي بلد من اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان نوعية صادراته، أو حلماية حيـاة أو                      

ستويات اليت يراها مناسبة بشرط أال تطبق       صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات ومحاية البيئة أو ملنع ممارسات الغش على امل             
بطريقة ميكن أن يكون فيه متييز متعسف أو غري مربر بني البلدان اليت تسودها نفس الظروف، أو تقييدا مستترا للتجـارة                     

  الدولية، وأن تتطابق فيما عدا ذلك مع أحكام هذا االتفاق؛
  

  ءات الالزمة حلماية مصاحل أمنه األساسية؛وإذ يسلمون بأنه ال ينبغي منع أي بلد من اختاذ اإلجرا  
  

وإذ يسلمون باإلسهام الذي ميكن أن يقدمه التوحيد القياسي الدويل يف نقل التكنولوجيا من البلدان املتقدمة إىل                   
  البلدان النامية؛

  
وإجراءات وإدراكا منهم أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات خاصة يف وضع وتطبيق القواعد الفنية ومقاييس                  

  تقييم املطابقة والقواعد واملقاييس الفنية، ورغبة منهم يف مساعدة هذه البلدان يف جهودها ذا الشأن؛
  

  :يتفقون مبقتضى ذلك على ما يلي
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  1 املادة
  
  عامةأحكام 
  

يف املعىن الوارد يف التعار    يقصد باملصطلحات العامة للتوحيد القياسي وإجراءات تقييم املطابقة، عادة،           1 -1
املعتمدة يف نظام األمم املتحدة وهيئات التوحيد القياسي الدولية مع مراعاة سياقها، ويف ضوء هدف ومقاصـد هـذا                   

 .االتفاق
  

  ).1(ولكن ألغراض هذا االتفاق تنطبق معاين املصطلحات الواردة يف امللحق رقم    1-2
  
  .ألحكام هذا االتفاقختضع كل املنتجات، مبا فيها املنتجات الزراعية والصناعية،    1-3

  
ال ختضع مواصفات الشراء اليت تعدها األجهزة احلكومية ملتطلبات اإلنتاج أو االسـتهالك يف هـذه                   1-4

  .األجهزة ألحكام هذا االتفاق، وإمنا حيكمها االتفاق بشأن املشتريات احلكومية يف حدود املشمول اخلاص به
  
ءات الصحية وإجراءا الصحة النباتية وق حتيدها يف امللحـق          ال تنطبق أحكام هذا االتفاق على اإلجرا         1-5
  .لالتفاق بشأن تطبيق اإلجراءات الصحية وإجراءات الصحة النباتية" ألف"

  
إىل القواعد الفنية واملقاييس وإجراءات تقييم املطابقة على أهنا تشمل          يف هذا االتفاق    تفسر كل إشارة       1-6

ت إىل قواعدها أو املنتجات اليت تغطيها، فيما عدا التعديالت واإلضافات قليلة            أية تعديالت تدخل عليها، وأي إضافا     
 .الشأن

  
  القواعد الفنية واملقاييس

  
  2 املادة
 

  إعداد واعتماد وتطبيق القواعد الفنية
  بواسطة أجهزة احلكومة املركزية

  
  :فيما يتعلق بأجهزة احلكومة املركزية  

  
ملستوردة من أراضي أي عضو، من حيث القواعد الفنية، مبعاملة ال تقـل عـن               يكفل األعضاء متتع املنتجات ا       2-1

  .املعاملة املمنوحة للمنتجات املماثلة ذات املنشأ الوطين وكذلك للسلع املشاة اليت يكون منشأها أي دولة أخرى
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 ضرورة هلا أمام التجـارة      يكفل األعضاء عدم إعداد القواعد الفنية أو اعتمادها أو تطبيقها بغية خلق عقبات ال                2-2
وهلذا الغرض ال ينبغي أن تكون القواعد الفنية مقيدة للتجارة بأكثر مما جيب لتحقيـق               .  يكون هلا هذا األثر    الالدولية، أو أ  

 املشروعة متطلبات األمن القـومي،  ضومن بني هذه األغرا. غرض مشروع مع مراعاة املخاطر اليت قد يثريها عدم حتقيقه  
ومن بني العناصر ذات الصلة اليت . ات الغش ومحاية حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات أو محاية البيئة           ومنع ممارس 

املعلومات العلمية والفنية املتاحة أو التكنولوجيا املرتبطة بالتشغيل أو االستعماالت          : ينبغي مراعاهتا عند تقييم هذه املخاطر     
  .النهائية املقصودة للمنتجات

  
يتوقف سريان القواعد الفنية إذا مل تعد نفس الظروف أو األغراض قائمة، أو إذا كان مـن املمكـن مواجهـة                        2-3

  .الظروف أو األغراض املتغرية بطريقة اقل تقييدا للتجارة
  
حيثما يلزم وضع قواعد فنية وتوجد مقاييس دولية أو يكون استكماهلا وشيكا تستخدم الدول األعضاء هـذه                    2-4
ييس، أو األجزاء ذات الصلة منها كأساس لقواعدها الفنية، إال كلما كانت هذه املقاييس الدولية أو األجـزاء ذات                   املقا

الصلة منها وسيلة غري فعالة أو غري مالئمة لتحقيق األهداف املشروعة املقصودة، وذلك مثال بسبب عوامـل مناخيـة أو             
  .جغرافية أساسية، أو مشاكل تكنولوجية أساسية

  
العضو الذي يعد أو يعتمد أو يطبق قواعد فنية قد يكون هلا أثر هام على جتارة األعضاء اآلخرين يشرح، بنـاء                        2-5

وعند إعداد أو اعتماد أو تطبيـق       . 4 إىل   2على طلب عضو آخر مربرات تطبيق القواعد الفنية وفق أحكام الفقرات من             
، ووفقا للمقاييس الدوليـة ذات الـصلة، ويفتـرض          2يف الفقرة   قواعد فنية من أجل األهداف املشروعة املبينة صراحة         

  .افتراضا، وإن كان جيوز إثبات عكسه، أهنا لن تضع عقبة ال مربر هلا أمام التجارة الدولية
  
يسهم األعضاء بدور كامل، يف حدود مواردهم، يف عمل هيئات التوحيد القياسي الدولية املناسبة املتعلقة بإعداد                   2-6

ولية للمنتجات اليت اعتمدت األعضاء بشأهنا أو تعتزم أن تعتمد قواعد فنية، وذلك بغية حتقيق تناسق القواعـد                  مقاييس د 
  .الفنية على أوسع أساس ممكن

  
ينظر األعضاء نظرة إجيابية إىل القواعد الفنية لباقي األعضاء العتبارها معادلة لقواعدها حىت إذا كانت ختتلـف                    2-7

  . مقتنعة بأن هذه القواعد حتقق أهداف قواعدهم بصورة كافيةعنها، بشرط أن تكون
  
حيدد األعضاء، عند االقتضاء، قواعدهم الفنية القائمة على أساس متطلبات اإلنتاج من حيث األداء وليس مـن                    2-8

  .حيث التصميم أو اخلصائص الوصفية
  
 لقواعد فنية مقترحة، مـع املـضمون الفـين          حيثما ال يوجد معيار دويل ذو صلة، أو ال يتطابق املضمون الفين              2-9

للمقاييس الدولية ذات الصلة، وإذا كان من شأن القواعد الفنية أن تؤثر تأثريا كبريا على جتارة األعضاء اآلخرين فإنـه                    
  :يتعني على األعضاء
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 قواعد فنية معينة، حبيث    أن تصدر نشرة يف مرحلة مبكرة مناسبة، تعلن فيها أهنا تقترح تطبيق            2-9-1
  ميكن للجهات املعنية يف الدول األعضاء االطالع عليها؛

 
 ختطر األعضاء اآلخرين من خالل األمانة باملنتجات اليت ستغطيها القواعد الفنية املقترحة، مع             2-9-2

بيان موجز دفها ومربرها، ويتم هذا اإلخطار يف مرحلة مبكرة ميكن فيها إدخال التعديالت              
  أخذ التعليقات يف االعتبار؛ أو

  

تقدم لألعضاء اآلخرين بناء على طلبهم تفاصيل القواعد الفنية املقترحة أو نسخا منها مـع                  2-9-3
  ما أمكن، األجزاء اليت تبتعد يف جوهرها عن املقاييس الدولية ذات الصلة؛ حتديد

  

قشوا تترك فترة زمنية مناسبة، دون متييز، لألعضاء اآلخرين لكي يقدموا تعليقاهتم كتابة، وينا               2-9-4
 هذه التعليقات بناء على طلب هؤالء األعضاء، ويأخذوا هذه التعليقات املكتوبـة ونتـائج             

  .املناقشات يف االعتبار
  
 ميكن للعضو إذا ثارت مشاكل ملحة تتصل حبماية السالمة 9مع عدم املساس باألحكام الواردة يف مقدمة الفقرة    2-10

دت بالظهور أن يغفل اختاذ ما يرى إغفاله ضروريا من اخلطوات اليت تعـددها   أو الصحة أو البيئة أو باألمن القومي أو هد        
  : على أن يقوم العضو لدى اعتماد القواعد الفنية مبا يلي9الفقرة 

  
خيطر األعضاء اآلخرين على الفور من خالل األمانة بالقواعد الفنيـة املعينـة واملنتجـات                2-10-1

الفنية ومربرها، مبا يف ذلك طبيعة املشاكل       املشمولة فيها، مع بيان موجز عن هدف القواعد         
  امللحة؛

  
  يقدم لألعضاء اآلخرين، بناء على طلبهم، نسخا من القواعد الفنية؛ 2-10-2
  
يسمح للدول األعضاء اآلخرين، دون متييز، بتقدمي تعليقاهتم كتابة، ويناقش هذه التعليقات             2-10-3

  .اقشات يف االعتبارعلى طلبهم ويأخذ هذه التعليقات املكتوبة ونتائج هذه املن بناء
  
يكفل األعضاء نشر كل القواعد الفنية اليت اعتمدت على وجه السرعة أو يوفروهنا بطريقة متكن األطراف ذات                    2-11

  .املصلحة يف الدول األعضاء األخرى من معرفتها
  
بني نشر القواعد الفنية     يفسح األعضاء فترة زمنية مناسبة       10وفيما عدا الظروف امللحة املشار غليها يف الفقرة            2-12

وبدء سرياهنا، حىت يتيحون الوقت للمنتجني يف الدول األعضاء املصدرة، وخاصة من البلدان الناميـة، لكـي يوائمـوا                   
  .منتجاهتم أو أساليب إنتاجهم مع متطلبات العضو املستورد
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  3املادة 
  

  إعداد واعتماد القواعد الفنية بواسطة األجهزة التابعة
  لية واألجهزة غري احلكوميةللحكومات احمل

  
  :وفيما يتعلق بأجهزة احلكومة احمللية أو اهليئات غري احلكومية يف أراضيهم  

  
 فيمـا عـدا     2يتخذ األعضاء اإلجراءات املناسبة اليت قد تتاح هلم لضمان مطابقة هذه األجهزة ألحكام املادة                  3-1

  .2املادة  من 10/1 و 9/2االلتزام باإلخطار املبني يف الفقرتني 
  
يكفل األعضاء اإلخطار عن القواعد الفنية اخلاصة باحلكومات احمللية على املستوى الذي يتلو احلكومة املركزية                  3-2

، مع مالحظة أن اإلخطار ليس مطلوبا بالنسبة للقواعد الفنية          2 من املادة    2-10 و   2-9مباشرة وفقا ألحكام الفقرتني     
 أصدرهتا أجهزة احلكومة املركزية يف الدولة العضو واليت         ه مضمون القواعد الفنية اليت       يكون مضموهنا الفين هو نفس     اليت

  .سبق اإلخطار عنها
  
جيوز أن يشترط األعضاء أن يكون االتصال باألعضاء اآلخرين، مبا يف ذلك اإلخطـارات وتقـدمي املعلومـات                     3-3

  . من خالل احلكومة املركزية2املادة  من 10و 9والتعليقات واملناقشات املشار إليها يف الفقرتني 
  
ال يتخذ األعضاء إجراءات تتطلب أو تشجع أجهزة احلكومة احمللية يف أراضيهم بالتصرف بطريقة ال تتسق مع                    3-4

  .2أحكام املادة 
  
ءات ، ويضعون وينفذون إجرا   2يتحمل األعضاء املسؤولية الكاملة مبقتضى هذا االتفاق عن مراعاة أحكام املادة               3-5

  .2وآليات إجيابية لدعم مراعاة األجهزة األخرى غري أجهزة احلكومة املركزية للمادة 

  4املادة 

  إعداد املواصفات واعتمادها وتطبيقها

يكفل األعضاء قبول أجهزة التوحيد القياسي يف حكوماهتم املركزية وااللتزام بقواعد السلوك اجليد يف إعـداد                   4-1
") قواعد السلوك اجليد"واملشار إليها يف هذا االتفاق باسم  (ذا االتفاق   هل 3قها الواردة يف امللحق     املقاييس واعتمادها وتطبي  

ويتخذون ما قد يتاح هلم من إجراءات مناسبة لضمان قبول أجهزة التوحيد القياسي يف احلكومـة احملليـة أو                   . وتطبيقها
يمية اليت تكون هيئة أو أكثر يف أراضيها عضوا فيها لقواعد           اهليئات غري احلكومية فضال عن أجهزة التوحيد القياسي اإلقل        

وفضال عن ذلك ال جيوز أن يتخذ العضو إجراءات من شأهنا مطالبة أجهزة التوحيـد القياسـي                 . السلوك اجليد وتطبيقها  
ـ                      . كهذه، بشكل مباشر أو غري مباشر، أو بالتصرف بطريقة ال تتسق مع قواعد السلوك اجليد، أو تـشجيعها علـى ذل

وتنطبق التزامات األعضاء بشأن التزام أجهزة التوحيد القياسي بأحكام قواعد السلوك اجليد بغض النظر عمـا إذا كـان             
  .جهاز التوحيد القياسي هذا قد قبل القواعد أو مل يقبلها
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  .دئ هذا االتفاقيعترب األعضاء أجهزة التوحيد القياسي اليت قبلت قواعد السلوك اجليد وتلتزم ا ملتزمة مببا   4-2
  

  املطابقة مع القواعد الفنية واملقاييس

  5املادة 

  إجراءات تقييم املطابقة بواسطة أجهزة احلكومة املركزية 

يف احلاالت اليت يطلب فيها تأكيد إجيايب للمطابقة مع القواعد الفنية أو املقاييس يكفل األعضاء تطبيق أجهـزة                     5-1
  :لتالية على املنتجات اليت يكون منشؤها يف أراضى أعضاء آخريناحلكومة املركزية فيها لألحكام ا

  
إعداد إجراءات تقييم املطابقة واعتمادها وتطبيقها حبيث تتيح فرصـة الوصـول ملـوردي               5-1-1

املنتجات املشاة الناشئة يف أراضى األعضاء اآلخرين مبقتضى شروط ال تقل عن الـشروط              
. شأ وطين أو من أي بلد آخـر يف وضـع مماثـل            املمنوحة ملوردي املنتجات املماثلة من من     

وتستتبع فرصة الوصول حق املوردين يف تقييم املطابقة مبقتضى أحكام اإلجراءات مبا فيهـا،              
  .حيثما تنص اإلجراءات، إمكانية إجراء أنشطة تقييم يف املواقع واحلصول على عالمة النظام

  
غية وضع عقبات غـري ضـرورية أمـام         أال تعد إجراءات تقييم املطابقة أو تعتمد أو تطبق ب          5-1-2

ويعىن هذا بني ما يعنيه أال تكون إجراءات تقيـيم  . التجارة الدولية أو إال يكون هلا هذا األثر  
املطابقة اكثر صرامة أو أن تطبق بصرامة أكرب مما يلزم إلعطاء العضو املستورد الثقة الكافيـة      

ية املطبقة، مع مراعاة املخاطر الـيت قـد         يف أن املنتجات تتطابق مع القواعد أو املقاييس الفن        
 .يثريها عدم املطابقة

  
  :1يكفل األعضاء عند تنفيذ أحكام الفقرة   5-2
  
أن تتم إجراءات تقييم املطابقة وتستكمل بأسرع ما ميكن وبنظام ال يقل أفضلية عن املنتجات          5-2-1

 شاة،اليت يكون منشؤها يف أراضى األعضاء اآلخرين عنه املنتجات احمللية امل
 
أن تعلن عن الفترة املوحدة الالزمة بالنسبة لكل إجراء من إجراءات تقييم املطابقة أو أن تبلغ            5-2-2

وتقوم اهليئة املختصة عند تلقيهـا لطلـب مـا         . فترة املعاجلة املتوقعة للطالب بناء على طلبه      
بفحص مدى استكمال الوثائق على وجه السرعة وإبالغ الطالب بنواحي الـنقص بطريقـة             
دقيقة وكاملة، وتبلغ اهليئة املختصة الطالب بنتائج التقييم بأسرع ما ميكن بطريقـة دقيقـة               
وكاملة حبيث ميكن اختاذ إجراءات التصحيح عند الضرورة، وحىت عند وجـود نقـص يف               
الطلب تقوم اهليئة املختصة حيثما كان ذلك عمليا بالسري يف تقييم املطابقة إذا طلب املتقـدم   

 لطالب، بناء على طلبه، باملرحلة اليت بلغتها اإلجراءات، مع تفسري أي تأخري،ذلك، ويبلغ ا
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  تقتصر متطلبات املعلومات على ما هو ضروري لتقييم املطابقة وحتديد الرسوم، 5-2-3
 

عضاء اآلخرين والنامجة   ألحتترم سرية املعلومات عن املنتجات اليت يكون منشؤها يف أراضى ا           5-2-4
أو املقدمة مبناسبتها بنفس الطريقة اليت حتترم ا سرية املعلومات          عن إجراءات تقييم املطابقة     

  عن املنتجات احمللية وحبيث حتمى املصاحل التجارية املشروعة،
 

تكون الرسوم املفروضة على تقييم مطابقة املنتجات الناشئة يف أراضى األعـضاء اآلخـرين               5-2-5
 املنتجات ذات املنشأ الوطين أو      عادلة بالنسبة ألي رسوم تقتضي على تقييم مطابقة مثل هذه         

القادمة من أي بلد آخر مع مراعاة تكاليف االتصاالت والنقل وغري ذلك مـن التكـاليف                
  . الطالب وهيئة تقييم املطابقة مرافقالنامجة عن االختالفات بني موقع

 
أي ال جيوز أن يسبب موقع املرافق املستخدمة يف إجراءات تقييم املطابقة واختيار العينـات                5-2-6

  .متاعب غري ضرورية للطالبني أو وكالئهم
 

حيثما تغريت مواصفات منتج ما عقب حتديد مطابقته مع القواعد الفنية أو املقاييس تقتـصر                5-2-7
إجراءات تقييم مطابقة املنتج املعدل على ما هو ضروري لتحديد ما إذا كانت هنـاك ثقـة                 

  .و املقاييس املعنيةكافية يف أن املنتج مازال يستوىف شروط القواعد الفنية أ
 

توضع إجراءات للنظر يف الشكاوى من سري إجراءات تقييم املطابقـة واختـاذ إجـراءات                5-2-8
 .تصحيحية حني يكون للشكوى ما يربرها

  
  . العضو من إقامة نقاط مراقبة مناسبة داخل أراضيه2و1ال متنع األحكام الواردة يف الفقرتني    5-3
  
دا إجيابيا ملطابقة املنتجات مع القواعد الفنية أو املقاييس، وتوجـد فيهـا أدلـة أو                يف احلاالت اليت تتطلب تأكي       5-4

توصيات صادرة عن هيئات توحيد قياسي دولية أو يكون استكماهلا وشيكا يكفل األعضاء استخدام أجهـزة احلكومـة                  
 حني ال تكون هـذه      إالقييم املطابقة    منها كأساس إلجراءاهتم لت    ا ذات الصلة  لألجزاءاملركزية هلذه األدلة أو التوصيات أو       

: ، بعد تفسريها بناء على طلب، مناسبة للدول األعضاء املعنية ألسباب منـها            األدلة أو التوصيات أو أجزائها ذات صلة،        
متطلبات األمن القومي، أو منع ممارسات الغش أو محاية سالمة وصحة اإلنسان أو حياة وصحة احليوان أو النبات أو البيئة          

  . لعوامل مناخية أو جغرافية أخرى أساسية أو مشاكل تكنولوجية أساسية أو مشاكل يف البنية األساسيةأو
  
يؤدى األعضاء دورا كامال، يف حدود مواردهم، يف قيام هيئات التوحيد القياسي الدولية املناسبة بإعداد أدلة أو                    5-5

  . تقييم املطابقة على أوسع أساس ممكنتوصيات بشأن إجراءات تقييم املطابقة دف تناسق إجراءات
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حيثما ال يوجد دليل أو توصية ذات صلة صادرة عن هيئة توحيد قياسي دولية، أو حيثما ال يتطابق احملتوى الفين                 5-6
إلجراءات تقييم املطابقة املقترحة مع األدلة والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات التوحيد القياسي الدوليـة، وإذا                 

  : من شأن إجراءات تقييم املطابقة أن تؤثر تأثريا كبريا على جتارة األعضاء اآلخرين فإن على األعضاء أنكان
  
ينشروا إخطارا يف مطبوع مرحلة مبكرة مناسبة بأهنم يزمعون تطبيق إجراءات تقييم مطابقة معينة حبيث                5-6-1

  .تتمكن األطراف ذات املصلحة يف الدول األعضاء اآلخرين من معرفتها
 
خيطروا األعضاء اآلخرين من خالل األمانة باملنتجات اليت تشملها إجراءات تقييم املطابقة املقترحة، مع               5-6-2

وجيرى هذا األخطار يف مرحلة مبكرة مناسبة ميكـن فيهـا إجـراء             . بيان موجز عن هدفها ومربرها    
  .التعديالت أو مراعاة التعليقات

  
صيل من اإلجراءات املقترحة، أو نسخا منها، وحيددوا        يقدموا لألعضاء اآلخرين، بناء على طلبهم، تفا       5-6-3

أن أمكن الفقرات اليت تبتعد يف اجلوهر عن األدلة أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عـن هيئـات                  
  .التوحيد القياسي الدولية

 
يفسحوا فترة زمنية مناسبة، دونت متييز، لألعضاء اآلخرين لكي يقدموا تعليقاهتم كتابة، ويناقشوا هذه               5-6-4

التعليقات بناء على طلب هؤالء األعضاء، ويأخذوا هذه التعليقات املكتوبـة ونتـائج املناقـشات يف       
 االعتبار

  
 ميكن للعضو إذا ثارت مشاكل ملحـة تتـصل حبمايـة            6مع عدم املساس باألحكام الواردة يف مقدمة الفقرة           5-7

 اخلطوات اليت منن يغفل اختاذ ما يكون إغفاله ضروريا   السالمة أو الصحة أو البيئة أو باألمن القومي أو هددت بالظهور أ           
  :، على أن يقوم العضو لدى اعتماد اإلجراءات مبا يلي6تعددها الفقرة

  
خيطر األعضاء اآلخرين، على الفور، من خالل األمانة، باإلجراءات املعينة  5-7-1

ك طبيعة املشاكل واملنتجات اليت تشملها، مع بيان موجز عن هدف اإلجراءات ومربرها، مبا يف ذل
  .ةلحامل
 
 يقدم لألعضاء اآلخرين، بناء على طلبهم، نسخا من قواعد اإلجراءات؛ 5-7-2
  
يسمح لألعضاء اآلخرين، دون متييز، بتقدمي تعليقاهتم كتابة، ويناقش هذه  5-7-3

 .التعليقات بناء على طلبهم، ويأخذ هذه التعليقات املكتوبة ونتائج هذه املناقشات يف االعتبار
  

األعضاء نشر كل إجراءات تقييم املطابقة اليت اعتمدت على وجه السرعة أو يوفروهنا بطريقة متكن يكفل   5-8
 .األطراف ذات املصلحة يف الدول األعضاء األخرى من معرفتها
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  يفسح األعضاء فترة زمنية مناسبة بني نشر املتطلبات املتعلقة7 وفيما عدا الظروف امللحة املشار إليها يف الفقرة 5-9
بإجراءات تقييم املطابقة وبدء سرياهنا، حىت يتيحون الوقت للمنتجني يف الدول األعضاء املصدرة، وخاصة من البلدان 

  .النامية، لكي يوائموا منتجاهتم أو أساليب إنتاجهم مع متطلبات العضو املستورد

  6املادة 

  االعتراف بتقييم املطابقة بواسطة أجهزة احلكومة املركزية

   بأجهزة حكوماهتم املركزيةميا يتعلق

 يكفل األعضاء حيثما أمكن قبول نتائج إجراءات تقييم املطابقة لدى 4و 3مع عدم املساس بأحكام الفقرتني    6-1
، بشرط أن يروا أن هذه اإلجراءات توفر ضمانا ماألعضاء اآلخرين، حىت حني ختتلف هذه اإلجراءات عن إجراءاهت

 ومن املسلم به أن املشاورات املسبقة قد تكون ضرورية  يعادل إجراءاهتم و املقاييس املطبقة أالفنيةللمطابقة مع القواعد 
  :للتوصل إىل تفاهم مرض للطرفني وخاصة فيما يتعلق مبا يلي

  
الكفاءة الفنية الكافية واملستمرة هليئات تقييم املطابقة ذات الصلة لدى العضو  6-1-1

 االعتماد على نتائج تقييمها للمطابقة؛ ويف هذا الصدد املصدر حبيث ميكن أن توجد ثقة يف استمرار
يؤخذ يف االعتبار التحقق من املطابقة، عن طريق االعتمادات مثالً، مع األدلة أو التوصيات ذات 

  الصلة الصادرة عن هيئات التوحيد القياسي الدولية؛
 
يف الدولة قصر قبول نتائج تقييم املطابقة على النتائج اليت تصدرها هيئات معينة  6-1-2

  . العضو املصدرة
  
  .1يكفل األعضاء أن تسمح إجراءاهتم لتقييم املطابقة بقدر اإلمكان بتنفيذ أحكام الفقرة    6-2
  
يشجع االتفاق األعضاء على أن يكونوا على استعداد للدخول، بناء على طلب األعضاء اآلخرين، يف    6-3

وجيوز أن يشترط . نتائج إجراءات تقييم املطابقة يف كل منهممفاوضات من أجل عقد اتفاقات باالعتراف املتبادل ب
  . ، ويقتنعوا معاً بإمكان تسهيلها للتجارة يف املنتجات املعينة1األعضاء أن تستويف هذه االتفاقات مقاييس الفقرة 

  
يف إجراءاهتم يشجع األعضاء على السماح مبشاركة هيئات تقييم املطابقة القائمة يف أراضي األعضاء اآلخرين    6-4

  . لتقييم املطابقة بشروط ال تقل عن الشروط املتاحة هليئات التقييم يف أراضيهم أو يف أراضي أي بلد آخر
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  7املادة 
  

  إجراءات تقييم املطابقة بواسطة أجهزة احلكومة احمللية
  

  :فيما يتعلق بأجهزة احلكومة احمللية داخل أراضيهم
  
 باستثناء االلتزام 6 و5اسبة املتاحة هلم لضمان التزام هذه األجهزة بأحكام املادتني يتخذ األعضاء اإلجراءات املن   7-1

  . 5 من املادة 7/1 و6/2باإلخطار املشار إليها يف الفقرتني 
  
يكفل األعضاء األخطار عن إجراءات تقييم املطابقة اخلاصة باحلكومة احمللية على املستوى الذي يتلو احلكومة    7-2

، مع مالحظة أن اإلخطار لن يكون مطلوباً بالنسبة 5 من املادة 7/1 و6/2اشرة وفقاً ألحكام الفقرتني املركزية مب
إلجراءات تقييم املطابقة اليت يكون مضموهنا الفين يف األساس هو نفسه مضمون إجراءات تقييم املطابقة ألجهزة احلكومة 

  . عنهااملركزية يف الدول األعضاء املعينة واليت سبق اإلخطار 
  
جيوز أن يشترط األعضاء أن يكون االتصال باألعضاء اآلخرين، مبا يف ذلك اإلخطارات وتقدمي املعلومات    7-3

  . ، من خالل احلكومة املركزية5 من املادة 7 و6والتعليقات واملناقشات املشار إليها يف الفقرتني 
  
احمللية يف أراضيهم بالتصرف بطريقة ال تنسق مع ال يتخذ األعضاء إجراءات تطلب أو تشجع أجهزة احلكومة    7-4

  . 6 و5أحكام املادتني 
  
، ويضعون وينفذون 6 و5يتحمل األعضاء املسؤولية الكاملة مبقتضى هذا االتفاق عن مراعاة أحكام املادتني    7-5

  . 6 و5ادتني إجراءات وآليات إجيابية لدعم مراعاة األجهزة األخرى غري أجهزة احلكومة املركزية ألحكام امل

  

  8املادة 

  إجراءات تقييم املطابقة بواسطة اهليئات غري احلكومية

  

يتخذ األعضاء اإلجراءات املناسبة املتاحة هلم لضمان التزام اهليئات غري احلكومية اليت تقوم بإجراءات تقييم    8-1

وفضالً عن . ن إجراءات تقييم املطابقة املقترحة، باستثناء االلتزام باألخطار ع6 و5املطابقة يف أراضيها مع أحكام املادتني 

ذلك ال يتخذ األعضاء إجراءات من شأهنا أن تطالب هذه اهليئات، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتصرف بطريقة ال 

  .   أو تشجعها على ذلك6 و5تتسق مع أحكام املادتني 
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 إجراءات تقييم املطابقة اليت تقوم ا هيئات غري ال يكفل األعضاء اعتماد أجهزة احلكومة املركزية لديهم على   8-2

 باستثناء االلتزام باألخطار عن إجراءات تقييم املطابقة 6 و5حكومية إال إذا التزمت هذه األخرية بأحكام املادتني 

  . املقترحة

  

  9املادة 

  النظم الدولية واإلقليمية

ن، قواعد مكعدة فنية أو معيار يضع األعضاء ويعتمدون حيثما أحيثما يتطلب األمر تأكيداً إجيابياً للتطابق مع قا   1 -9

  . دولية لتقييم املطابقة وينضمون لعضويتها أو يشاركون فيها

يتخذ األعضاء اإلجراءات املناسبة املتاحة هلم لضمان التزام النظم الدولية أو اإلقليمية لتقييم املطابقة اليت تكون    9-2

وفضالً عن ذلك ال يتخذ األعضاء . 6 و 5م أعضاء أو مشاركني فيها بأحكام املادتني األجهزة ذات الصلة يف أراضيه

 5إجراءات من شأهنا أن تطالب هذه النظم، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتصرف بطريقة ال تتسق مع أحكام املادتني 

  .  أو تشجعها على ذلك6و

لديهم على نظم هيئات تقييم املطابقة الدولية أو اإلقليمية إال ال يكفل األعضاء اعتماد أجهزة احلكومة املركزية    9-3

  .  القابلة للتطبيق6 و 5بقدر التزام هذه النظم بأحكام املادتني 

  

  املعلومات واملساعدات

  10املادة 

  املعلومات عن القواعد الفنية واملقاييس 

  وإجراءات تقييم املطابقة

رة على الرد على كل االستفسارات املناسبة من األعضاء اآلخرين أو  يكفل كل عضو وجود نقطة استفسار قاد10-1 

  : الصلة املتعلقة مبا يلي املصلحة يف الدول األعضاء األخرى، وعلى تقدمي الوثائق ذات من األطراف ذات

أي قواعد فنية تعتمدها أو تقترحها يف أراضيه بواسطة أجهزة احلكومة املركزية    10-1-1

اذ فلية واهليئات غري احلكومية اليت هلا سلطة قانونية يف إنوأجهزة احلكومة احمل

قواعد فنية أو أي هيئات توحيد قياس إقليمية تكون هذه األجهزة عضواً أو 

  مشاركاً فيها؛ 
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أي مقاييس تعتمدها أو تقترحها يف أراضيه بواسطة أجهزة احلكومة املركزية أو    10-1-2

إلقليمية اليت تكون هذه األجهزة عضواً أو احمللية أو هيئات التوحيد القياسي ا

  مشاركاً فيها؛

أي إجراءات لتقييم املطابقة أو إجراءات مقترحة لتقييم املطابقة واليت مت اعتمادها    10-1-3

يف أراضيه بواسطة أجهزة احلكومة املركزية أو احمللية أو هيئة غري حكومية لديها 

يئات إقليمية تكون هذه األجهزة عضواً أو السلطة القانونية إلنفاذ قواعد فنية أو ه

  مشاركاً فيها؛ 

عضوية العضو أو مشاركته هو أو أجهزة احلكومة املركزية أو احمللية ذات الصلة    10-1-4

يف أراضيه يف هيئات التوحيد القياسي ونظم تقييم املطابقة الدولية واإلقليمية فضالً 

 نطاق هذا االتفاق، وكذلك القدرة عن الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف يف

  . على تقدمي املعلومات املناسبة عن أحكام مثل هذه النظم أو الترتيبات

أماكن اإلخطارات الصادرة مبقتضى هذا االتفاق، أو تقدمي معلومات عن األماكن    10-1-5

  . اليت ميكن منها احلصول على هذه املعلومات

  . 3 ر إليها يف الفقرةمواقع نقاط االستفسار املشا   10-1-6

على أنه إذا أنشأ العضو ألسباب قانونية أو إدارية، أكثر من نقطة استفسار فإنه يقدم لألعضاء اآلخرين    10-2

وفضالً عن ذلك يكفل العضو أن أي . معلومات كاملة ال لبس فيها عن نطاق مسؤولية كل من نقاط االستفسار هذه

  . ري صحيحة سترسل على الفور إىل نقطة االستفسار الصحيحةاستفسارات توجه إىل نقطة استفسار غ

يتخذ كل عضو كل اإلجراءات املناسبة املتاحة لضمان وجود نقطة استفسار أو أكثر قادرة على اإلجابة على    10-3

صلة كل االستفسارات املناسبة من األعضاء اآلخرين ومن األطراف ذات املصلحة لديهم، وكذلك تقدمي الوثائق ذات ال

  : أو املعلومات عن املكان الذي ميكن احلصول عليها فيه بشأن

أي مقاييس تعتمدها أو تقترحها داخل أراضيه هيئات توحيد قياسي غري   10-3-1

حكومية أو هيئات توحيد قياسي إقليمية تكون هيئاته أعضاء أو مشاركني 

  فيها؛ 

لتقييم املطابقة تديرها يف أي إجراءات لتقييم املطابقة أو إجراءات مقترحة    10-3-2

أراضيه هيئات غري حكومية أو هيئات إقليمية تكون تلك اهليئات أعضاء أو 

  مشاركني فيها؛ 

عضوية أو مشاركة اهليئات غري احلكومية يف أراضيه يف هيئات التوحيد    10-3-3

القياسي ونظم تقييم املطابقة اإلقليمية، وكذلك الترتيبات الثنائية واملتعددة 
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طراف، وقدرهتا على تقدمي املعلومات املناسبة عن أحكام هذه النظم األ

  . والترتيبات

يتخذ األعضاء اإلجراءات املناسبة املتاحة لضمان توفري صور الوثائق عندما يطلبها األعضاء اآلخرون أو    10-4

وتكون هذه األسعار هي نفس أسعار ) إن وجد(األطراف ذات املصلحة لديهم وفقاً ألحكام هذا االتفاق بسعر عادل 

  . احلقيقية العضو املعين أو أي عضو آخر مع إضافة تكاليف التسليم 1مواطين

تقدم البلدان األعضاء املتقدمة، إذا طلب منها ذلك األعضاء اآلخرون، ترمجات باللغات اإلجنليزية أو الفرنسية    10-5

  . أو األسبانية للوثائق اليت يغطيها أخطار حمدد، أو ملخصات هلذه الوثائق إن كانت ضخمة

 االتفاق بتوزيع نسخ منها على كل األعضاء وهيئات تقوم األمانة عند تلقيها إخطارات طبقا ألحكام هذا   10-6

 البلدان النامية األعضاء إىل أي إخطار يتعلق مبنتجات ذات بهالتوحيد القياسي وتقييم املطابقة الدولية املعنية، وتلفت انتبا

  . أمهية خاصة هلا

القواعد الفنية أو املقاييس أو  أخرى بشأن قضايا تتعلق ب أو بلدانحيثما يتوصل عضو إىل اتفاق مع أي بلد   10-7

إجراءات تقييم املطابقة اليت قد يكون هلا تأثري كبري على التجارة يقوم عضو على األقل طرف يف االتفاق بإخطار األعضاء 

اآلخرين من خالل األمانة باملنتجات اليت يغطيها االتفاق، ويرفق عرضاً موجزاً لالتفاق، ويشجع األعضاء املعنيون على 

ول، بناء على طلبهم، يف مشاورات مع األعضاء اآلخرين بغية عقد اتفاقات مماثلة أو ترتيب مشاركتهم يف مثل هذه الدخ

  . االتفاقات

  : ليس يف هذا االتفاق ما ميكن تفسريه بأنه يتطلب   10-8

  . نشر النصوص بلغة أخرى غري لغة العضو   10-8-1

خرى غري لغة العضو فيما عدا تقدمي تفاصيل أو نسخ املسودات بلغة أ   10-8-2

  ؛5احلاالت املقررة يف الفقرة 

أو تقدمي العضو ألي معلومات يعترب إفشاؤها مناقضاً ملصاحل أمنه    10-8-3

  .األساسية

  . تكون اإلخطارات لألمانة باللغات اإلجنليزية أو الفرنسية أو األسبانية   10-9

سؤولة عن تنفيذ األحكام املتعلقة بإجراءات اإلخطار مبقتضى  يعني األعضاء سلطة حكم مركزي واحدة تكون م10-10

  . 3هذا االتفاق على الصعيد الوطين فيما عدا األحكام الواردة يف امللحق 

                                                      

 المعنيون الذين يكون موطنهم في هذا  المواطنون، في حالة إقليم جمركي منفصل لعضو منظمة التجارة العالمية هم األشخاص الطبيعيون أو1

  . اإلقليم الجمركي أو لهم منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية فيه
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 على أنه لو كانت املسئولية عن إجراءات اإلخطار موزعة، ألسباب قانونية أو إدارية، بني سلطيت حكم مركزي 10-11

تزويد األعضاء اآلخرين مبعلومات كاملة وواضحة فيها عن نطاق مسؤولية كل من هذه أو أكثر يقوم العضو املعين ب

  . السلطات
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  11املادة 

  املساعدة الفنية لألعضاء اآلخرين

 يقوم األعضاء، إذا طلب منهم ذلك، بتقدمي املشورة لألعضاء اآلخرين خاصة من البلدان النامية األعضاء، يف 11-1 

  . أعداد القواعد الفنية

يقوم األعضاء، إذا طلب منهم ذلك، بتقدمي املشورة لألعضاء اآلخرين خاصة من البلدان النامية األعضاء    11-2

ومينحهم مساعدة تقنية بأحكام وشروط متفق عليها بني الطرفني بشأن إنشاء هيئات التوحيد القياسي الوطنية واملشاركة 

  . صرف باملثلتلتوحيد القياسي الوطنية لديها على أن تيف هيئات التوحيد القياسي الدولية، وتشجع هيئات ا

يتخذ األعضاء، إذا طلب منهم، اإلجراءات املناسبة املتاحة هلم لترتيب تقدمي األجهزة التنظيمية يف أراضيها    11-3

ليها للمشورة إىل األعضاء اآلخرين، خاصة البلدان النامية األعضاء، ومنحها مساعدة تقنية بشروط وأحكام متفق ع

  : بشأن

   ، وإنشاء هيئات تنظيم أو هيئات تقييم املطابقة مع القواعد الفنية  11-3-1

  . أفضل طرق تلبية أنظمتهم الفنية   11-3-2

يتخذ األعضاء إذا طلب منهم، اإلجراءات املناسبة املتاحة هلم لترتيب تقدمي املشورة إىل األعضاء اآلخرين،    11-4

اء، ويقدمون هلم املساعدة الفنية بشروط وأحكام متفق عليها بني الطرفني بشأن إنشاء وخاصة البلدان النامية األعض

  . أجهزة لتقييم املطابقة مع املقاييس املعتمدة داخل أراضي العضو الطالب

يقدم األعضاء، إذا طلب منهم، املشورة لألعضاء اآلخرين، وخاصة البلدان النامية األعضاء ومينحوهنم املساعدة    11-5

الفنية بأحكام وشروط متفق عليها بني الطرفني بشأن اخلطوات اليت ينبغي أن يتخذها منتجوهم إذا أرادوا الوصول إىل 

  . نظم تقييم املطابقة اليت تديرها هيئات حكومية أو غري حكومية داخل أراضي األعضاء اليت تلقت الطلب

م دولية أو إقليمية لتقييم املطابقة، إذا طلب منهم، يقدم األعضاء الذين يكونون أعضاء أو مشاركني يف نظ   11-6

املشورة لألعضاء اآلخرين، وخاصة البلدان النامية األعضاء، ومينحوهنم املساعدة الفنية بأحكام وشروط متفق عليها بني 

  . ظمالطرفني بشأن إنشاء مؤسسات وإطار قانوين ميكنهم من الوفاء بالتزامات العضوية أو املشاركة يف هذه الن

يشجع األعضاء، إذا طلب منهم، اهليئات املوجودة يف أراضيهم والذين هم أعضاء أو مشاركني يف نظم دولية أو    11-7

إقليمية لتقييم املطابقة، على تقدمي املشورة إىل األعضاء، وخاصة البلدان النامية األعضاء، وينظرون يف طلبات املساعدة 

  . كن اهليئات املعينة داخل أراضيهم من أداء التزامات العضوية أو املشاركةاملقدمة منهم بشأن إنشاء مؤسسات مت

 7 إىل 1يعطي األعضاء األولوية عند تقدمي املشورة واملساعدة الفنية إىل األعضاء اآلخرين حبكم الفقرات من    11-8

  . الحتياجات أقل البلدان منواً
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  12املادة 

  نامية األعضاءاملعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان ال

يعطي األعضاء معاملة تفضيلية وأكثر رعاية للبلدان النامية األعضاء يف هذا االتفاق من خالل األحكام التالية    12-1

  . فضالً عن األحكام األخرى ذات الصلة ملواد هذا االتفاق

لبلدان النامية األعضاء، ويضعون يف يويل األعضاء اهتماماً خاصاً ألحكام هذا االتفاق املتعلقة حبقوق والتزامات ا   12-2

اعتبارهم االحتياجات اإلمنائية واملالية والتجارية اخلاصة للبلدان النامية األعضاء سواء يف تنفيذ هذا االتفاق على الصعيد 

  . الوطين أو يف تسيري اإلجراءات املؤسسية هلذا االتفاق

واملقاييس وإجراءات تقييم املطابقة االحتياجات اإلمنائية واملالية يراعي األعضاء عند إعداد وتطبيق القواعد الفنية    12-3

والتجارية اخلاصة للبلدان النامية األعضاء، لضمان أال تضع هذه القواعد الفنية واملقاييس وإجراءات تقييم املطابقة عقبات 

  . غري ضرورية أمام صادرات البلدان النامية األعضاء

جود مقاييس أو أدلة أو توصيات دولية ميكن للبلدان النامية األعضاء، يف ظروفها يقر األعضاء بأنه رغم و   12-4

 أن تعتمد قواعد لوائح تقنية أو مقاييس أو إجراءات لتقييم املطابقة ترمي إىل – االجتماعية –التكنولوجية واالقتصادية 

ومن مث يسلم األعضاء بأنه ال . حتياجاهتا اإلمنائيةاحلفاظ على التكنولوجيا احمللية وأساليب وعمليات اإلنتاج اليت تتفق مع ا

ينتظر أن تستخدم البلدان النامية األعضاء املقاييس الدولية كأساس ألنظمتها الفنية أو مقاييسها، مبا يف ذلك أساليب 

  . االختبار اليت ال تتمشى مع احتياجاهتا اإلمنائية واملالية والتجارية

املناسبة املتاحة هلم لضمان تنظيم هيئات التوحيد القياسي الدولية والنظم الدولية يتخذ األعضاء اإلجراءات    12-5

لتقييم املطابقة وتشغيلها بطريقة تيسر املشاركة النشطة واليت متثل اهليئات ذات الصلة لدى كل األعضاء، مع مراعاة 

  . املشاكل اخلاصة للبلدان النامية األعضاء

املناسبة املتاحة هلم لضمان قيام هيئات التوحيد القياسي الدولية، إذا طلب منها ذلك يتخذ األعضاء اإلجراءات    12-6

بلد نام عضو، ببحث إمكانية وجود مقاييس دولية خاصة باملنتجات ذات األمهية اخلاصة للبلدان النامية األعضاء 

  . وإعدادها إن أمكن

فنية للبلدان النامية األعضاء لضمان أال يضع إعداد وتطبيق ، املساعدة ال11يقدم األعضاء، وفقاً ألحكام املادة    12-7

القواعد الفنية واملقاييس وإجراءات تقييم املطابقة عقبات غري ضرورية أمام اتساع صادرات البلدان النامية األعضاء 

 وبوجه خاص وتراعى عند حتديد أحكام وشروط املساعدة الفنية مراحل التنمية اخلاصة باألعضاء الطالبني. وتنوعها

  . البلدان األعضاء األقل منواً

من املسلم به أن البلدان األعضاء النامية قد تواجه مشاكل خاصة، منها مشاكل مؤسسية ومشاكل تتعلق بالبنية    12-8

األساسية، يف جمال إعداد وتطبيق القواعد واملقاييس وإجراءات تقييم املطابقة، ومن املسلم به كذلك أن االحتياجات 

منائية والتجارية اخلاصة للبلدان النامية األعضاء فضالً عن مرحلة تطورها التكنولوجي، قد تعوق قدرهتا على الوفاء كلية اإل
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وبناء على ذلك، وبغية ضمان قدرة البلدان النامية . ومن مث سرياعي األعضاء ذلك متاماً. بالتزاماهتا مبقتضى هذا االتفاق

 13تفاق فقد خولت اللجنة املعينة بالقيود الفنية على التجارة املنصوص عليها يف املادة األعضاء على املطابقة هلذا اال

منح إستثناءات حمددة لفترة زمنية حمددة من كل االلتزامات املترتبة على ") اللجنة"واملشار إليها يف هذا االتفاق باسم (

ها عند حبث هذه الطلبات املشاكل اخلاصة يف جمال وتأخذ اللجنة يف اعتبار. هذا االتفاق أو جزء منها بناء على طلب

إعداد وتطبيق القواعد الفنية واملقاييس وإجراءات تقييم املطابقة واالحتياجات اإلمنائية والتجارية اخلاصة للبلد النامي 

. لى هذا االتفاقالعضو، فضالً عن مرحلة تطوره التكنولوجي مما قد يعوق قدرته على الوفاء الكامل بالتزاماته املترتبة ع

  . وتراعي اللجنة بوجه خاص املشاكل اخلاصة بأقل البلدان األعضاء منواً

تضع البلدان املتقدمة األعضاء يف اعتبارها أثناء املشاورات املصاعب اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية    12-9

ابقة، وتراعي البلدان املتقدمة األعضاء يف رغبتها يف األعضاء يف وضع وتنفيذ املقاييس واللوائح الفنية وإجراءات تقييم املط

مساعدة البلدان النامية األعضاء يف جهودها يف هذا االجتاه، االحتياجات اخلاصة هلذه البلدان األخرية من حيث التمويل 

  .  والتجارة والتنمية

االتفاق للبلدان النامية على تبحث اللجنة دورياً املعاملة اخلاصة والتفضيلية املمنوحة وفقاً هلذا    12-10

  . الصعيدين الوطين والدويل

  املؤسسات والتشاور وتسوية املنازعات

  13املادة 

  اللجنة املعنية بالقيود الفنية على التجارة

وتنتخب . تنشأ وفقاً هلذا االتفاق جلنة معنية بالقيود الفنية على التجارة تتألف من ممثلني من كل من األعضاء   13-1

 رئيسها، وجتتمع عند الضرورة ومرة كل سنة على األقل، بغرض إتاحة الفرصة لألعضاء للتشاور يف أي مسألة اللجنة

تتعلق بتسيري هذا االتفاق أو توسيع أهدافه، وتضطلع بأي مسؤوليات تسند إليها مبقتضى هذا االتفاق، أو يسندها 

  . األعضاء إليها

خرى حسب االقتضاء تضطلع باملسؤوليات اليت قد تسدهنا إليها اللجنة تنشئ اللجنة جمموعات عمل أو هيئات أ   13-2

  . وفقاً لألحكام ذات الصلة يف هذا االتفاق

من املفهوم أنه جيب تفادي االزدواج بني العمل وفقاً هلذا االتفاق وعمل احلكومات يف األجهزة الفنية األخرى،    13-3

  . زدواج إىل أدىن حدوتبحث اللجنة هذه املشكلة بغية تقليل هذا اال
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  14املادة 

  املشاورات وتسوية املنازعات

جتري املشاورات وتسوية املنازعات يف أي مسألة تؤثر على سري هذا االتفاق حتت إشراف جهاز تسوية    14-1

 والتجارة  من االتفاقية العامة للتعريفات23 و 22 أحكام املادتني – مع إجراءات التعديالت الالزمة –املنازعات، وتتبع 

  . ، كما وضعها وطبقها اتفاق التفاهم اخلاص بتسوية املنازعات1994

جيوز لفريق التحكيم بناء على طلب أحد أطراف الرتاع أو مببادرة منه إنشاء فريق خرباء فنيني للمساعدة يف    14-2

  . املسائل ذات الطبيعة الفنية اليت تتطلب دراسة مفصلة من جانب اخلرباء

  .  فرق اخلرباء الفنية2اإلجراءات الواردة يف امللحق حتكم    14-3

ميكن االحتجاج بأحكام تسوية املنازعات الواردة أعاله يف احلاالت اليت يرى فيها أحد األعضاء أن عضواً آخر    14-4

يف هذه احلالة و.  وأن مصاحله التجارية قد تأثرت تأثراً كبريا9ً و8 و7 و4 و3مل يتوصل إىل نتائج مرضية مبقتضى املواد 

  . تعترب النتائج اليت يتم التوصل إليها مساوية للنتائج اليت ميكن التوصل إليها لو كانت اهليئة املعنية عضواً

  

  أحكام ختامية

  15املادة 

  أحكام ختامية

  التحفظات

  .ال جيوز إجراء حتفظ على أي من أحكام هذا االتفاق دون موافقة األعضاء اآلخرين   15-1

  املراجعة

على كل عضو، يف أسرع وقت بعد بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية بالنسبة له، إبالغ اللجنة    15-2

باإلجراءات القائمة أو املتخذة لضمان تنفيذ وإدارة هذا االتفاق، ويتم كذلك إخطار اللجنة بأي تغيريات يف هذه 

  . اإلجراءات

  . تفاق واضعة أهدافه يف االعتبارتراجع اللجنة سنوياً تنفيذ وسري هذا اال   15-3

تراجع اللجنة يف موعد ال يتجاوز هناية العام الثالث من بدء سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية مث يف هناية كل    15-4

 بتعديل احلقوق يةثالث سنوات بعد ذلك سري االتفاق وتنفيذه، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالشفافية، بغية التوص

لتزامات املترتبة على هذا االتفاق، عند الضرورة، لضمان املزايا االقتصادية املتبادلة وتوازن احلقوق وااللتزامات، دون واال

كما تقوم اللجنة عند االقتضاء ومراعاة للخربة املكتسبة يف تنفيذ هذا االتفاق ضمن أمور . 12مساس بأحكام املادة 

  . ص هذا االتفاق إىل جملس التجارة يف السلع بتقدمي اقتراحات بتعديالت على ن–أخرى 
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  املالحق

  .تعترب مالحق هذا االتفاق جزء ال يتجزأ منه   15-5
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  )1(امللحق رقم 

  املصطلحات وتعاريفها ألغراض هذا االتفاق

اللجنة الدولية / تكون للمصطلحات الواردة يف الطبعة السادسة من دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  

، املصطلحات العامة وتعاريفها بشأن التوحيد القياسي ISO/IEC Guide 2 بعنوان 1991 : 2باء الفنية للكهر

واألنشطة املرتبطة به، عند استخدامها يف هذا االتفاق نفس املعىن املبني يف تعريفات الدليل املذكور، مع مراعاة أن 

  . اخلدمات مستثناة من تغطية هذا االتفاق

  : تعاريف اآلتية ألغراض هذه االتفاقيةومع ذلك تطبق ال  

   القواعد الفنية -1

الوثائق اليت تبني مواصفات املنتجات أو العمليات وأساليب اإلنتاج املرتبطة ا، مبا فيها األحكام اإلدارية املطبقة   

ة، العالمات أو وقد تشمل كذلك أو تتناول فحسب املصطلحات أو الرموز، التعبئ. اليت تكون املطابقة هلا إلزامية

  . متطلبات الغالف املطبقة على املنتج أو العملية أو أسلوب اإلنتاج

  مذكرة تفسريية

اللجنة الدولية للكهرباء الفنية كافياً بذاته بل / ليس التعريف الوارد يف دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي   

  ". قوالب البناء"على ما يسمى نظام   يقوم 

  

   املعيار-2

 على قواعد أو مبادئ توجيهية أو – يف استخدامها الشائع املتكرر –ثيقة تقرها هيئة معترف ا وتنص و  

كما قد تشمل أو تتناول . مواصفات للمنتجات أو العمليات وأساليب اإلنتاج املرتبطة ا واليت يكون االلتزام ا إلزامياً

  . بات الغالف املطبقة على املنتج أو العملية أو أسلوب اإلنتاجفحسب املصطلحات، الرموز، التعبئة، العالمات أو متطل

  

  مذكرة تفسريية

املنتجات ) 2(اللجنة الدولية للكهرباء الفنية / يغطي املصطلح كما يعرف دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي   

وإجراءات تقييم املطابقة املتعلقة لكن هذا االتفاق ال يتناول سوى القواعد الفنية واملقاييس . والعمليات واخلدمات

اللجنة / وقد تكون املقاييس كما يعرفها دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي . باملنتجات أو العمليات أو أساليب اإلنتاج

د الفنية إلزامية أو اختيارية ويف مفهوم هذا االتفاق تعرف املقاييس كوثيقة اختيارية والقواع) 2(الدولية للكهرباء الفنية 

وتقوم املقاييس اليت يعدها جمتمع التوحيد القياسي الدويل على املطابقة العامة، ويغطي هذا االتفاق كذلك . كوثائق إلزامية

  . الوثائق اليت ال تقوم على املطابقة العامة
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   إجراءات تقييم املطابقة -3

املتطلبات ذات الصلة يف القواعد الفنية أو  بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحديد الوفاء ب–أي إجراءات تستخدم   

  . املقاييس

  

  مذكرة تفسريية

تشمل إجراءات املطابقة بني ما تشمله إجراءات أخذ العينات، االختبار، الفحص، التقييم، التحقق، ضمان   

  . املطابقة، التسجيل، االعتماد، اإلقرار باإلضافة إىل جمتمعه

   اهليئة الدولية أو النظام الدويل-4

  . هيئة أو نظام تكون عضويته مفتوحة أمام اهليئات ذات الصلة لكل األعضاء على األقل  

   اهليئة اإلقليمية أو النظام اإلقليمي-5

  هيئة أو نظام ال تكون عضويته مفتوحة إال أمام اهليئات ذات الصلة لدى بعض األعضاء  

   جهاز احلكومة املركزية-6

  . رهتا أو أي جهاز خيضع لرقابة احلكومة املركزية بالنسبة للنشاط املعيناحلكومة املركزية ووزاراهتا وإدا  

  

  مذكرة تفسريية

تنطبق النصوص اليت حتكم أجهزة احلكومة املركزية يف حالة اجملموعة األوروبية إال أنه قد تنشأ هيئات إقليمية أو   

 ختضع ألحكام هذا التفاق اخلاص باهليئات اإلقليمية أو نظم لتقييم املطابقة داخل اجملموعة األوروبية، ويف هذه احلالة فإهنا

  . نظم تقييم املطابقة اإلقليمية
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   جهاز احلكومة احمللية-7

أو وزاراهتا ) اخل.. مثل الواليات، املقاطعات، الكانتونات، البلديات (أي حكومة أخرى غري احلكومة املركزية   

  .كومة بالنسبة للنشاط املعينأو إداراهتا أو أي جهاز خيضع لرقابة مثل هذه احل

  

   اهليئة غري احلكومية-8

أي هيئة أخرى غري أجهزة احلكومة املركزية أو أجهزة احلكومة احمللية، وتشمل اهليئة غري احلكومية اليت تتمتع   

  . بالسلطة القانونية إلنفاذ قواعد فنية
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  )2(امللحق رقم 

  جمموعات اخلرباء الفنيني

  . 14لية على جمموعات اخلرباء الفنيني املنشأة وفقاً ألحكام املادة تنطبق اإلجراءات التا  

ختضع جمموعات اخلرباء الفنيني لسلطة فريق اخلرباء الذي حتدد اختصاصاته وإجراءات عمله  -1

  . بالتفصيل، وتقدم اجملموعات تقاريرها للفريق

ة املهنيتني يف جمال املسألة تقتصر عضوية جمموعات اخلرباء الفنيني على األشخاص ذوي املكانة واخلرب -2

 . املعنية

ال جيوز أن يعمل مواطنو أطراف الرتاع يف جمموعات اخلرباء الفنيني دون املوافقة املشتركة ألطراف  -3

الرتاع إال يف الظروف االستثنائية اليت يرى فيها فريق التحكيم احلاجة إىل دراية علمية متخصصة ال 

ويعمل .  موظفو حكومات أطراف الرتاع يف جمموعة خرباء تقنينيوال جيوز أن يعمل. تتوافر دون ذلك

. أعضاء جمموعات اخلرباء الفنيني بصفتهم الفردية ال كممثلني للحكومات أو كممثلني ألي منظمة

ومن مث ال جيوز أن تعطيهم احلكومات أو املنظمات تعليمات بشأن املسائل املعروضة على جمموعة 

 . خرباء تقنني

ات اخلرباء الفنيني أن تستشري وتطلب املعلومات واملشورة الفنية من أي مصدر تراه جيوز جملموع -4

وعلى اجملموعة قبل طلب هذه املعلومات أو املشورة من مصدر يدخل يف والية عضو ما إبالغ . مناسباً

ويرد العضو على وجه السرعة وبشكل كامل على أي طلب تقدمه جمموعة خرباء . حكومة هذا العضو

 . ني للمعلومات اليت تراها اجملموعة ضرورية ومناسبةتقني

يكون من حق أطراف أي نزاع احلصول على كل املعلومات ذات الصلة املقدمة إىل جمموعة خرباء  -5

تقنيني إال إذا كانت ذات طبيعة سرية، وال جيوز إفشاء املعلومات السرية املقدمة إىل جمموعة خرباء 

وحني تطلب . ومة أو املنظمة أو الشخص الذي يقدم املعلوماتتقنيني دون تصريح رمسي من احلك

جمموعة اخلرباء الفنيني مثل هذه املعلومات وال يصرح هلا بإفشائها تقدم احلكومة أو املنظمة أو 

 . الشخص الذي قدم هذه املعلومات ملخصاً غري سري هلا

بغية احلصول على تعليقاهتم، ووضعها تقدم جمموعة اخلرباء الفنيني مسودة تقرير إىل األعضاء املعنيني  -6

يف االعتبار عند االقتضاء يف التقرير اخلتامي الذي جيري كذلك توزيعه على األعضاء املعنيني عند 

 . تقدميه إىل فريق التحكيم
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  )3(امللحق رقم 

  قواعد السلوك اجليد إلعداد واعتماد وتطبيق املقاييس

  أحكام عامة

  . هلذا االتفاق) 1(نطبق التعاريف الواردة يف امللحق رقم  يف مفهوم هذه القواعد ت–ألف 

 هذه القواعد مطروحة لقبوهلا من جانب أي هيئة توحيد قياسي يف أراضي أحد أعضاء منظمة التجارة العاملية، سواء –باء 

 يكون عضو أو كانت حكومة مركزية أو حملية أو هيئة غري حكومية، وأمام أي هيئة توحيد قياسي حكومية إقليمية اليت

أكثر فيها عضواً يف منظمة التجارة العاملية، وأي هيئة توحيد قياسي إقليمية غري حكومية يكون عضو أو أكثر فيها داخل 

هيئات التوحيد القياسي كما يشار إليها "ويشار إليها مجيعاً يف هذه القواعد باسم (أراضي عضو يف منظمة التجارة العاملية 

  "). توحيد القياسيجهاز ال" مفردة باسم

 تقوم هيئات التوحيد القياسي اليت قبلت هذه القواعد أو انسحبت منها بإخطار مركز معلومات املنظمة الدولية –جيم 

ويشمل اإلخطار اسم اهليئة املعنية وعنواهنا ونطاقها . اللجنة الدولية للكهرباء الفنية يف جنيف بذلك/للتوحيد القياسي

وجيوز أن يرسل اإلخطار مباشرة إىل مركز معلومات املنظمة الدولية للتوحيد . ال التوحيد القياسياحلايل واملتوقع يف جم

اللجنة / اللجنة الدولية للكهرباء الفنية، أو من خالل اهليئة الوطنية العضو يف املنظمة الدولية للتوحيد القياسي / القياسي 

 العضو الوطين ذي الصلة يف شبكة املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  من خالل– هذا أفضل –الدولية للكهرباء الفنية، أو 

  . أو العضو الدويل فيها، حسبما يكون مناسباً

  

  األحكام املوضوعية

 فيما يتعلق باملقاييس مينح جهاز التوحيد القياسي للمنتجات اليت يكون منشؤها يف أراضي أي عضو آخر يف منظمة –دال 

ال تقل عن املعاملة املمنوحة للمنتجات املشاة ذات املنشأ الوطين أو اليت يكون منشؤها أي بلد التجارة الدولية معاملة 

  . آخر

 يكفل جهاز التوحيد القياسي أال تعد املقاييس أو تعتمد أو تطبق بغية خلق عقبات غري ضرورية أمام التجارة –هاء 

  . الدولية أو أن يكون من أثرها ذلك

ييس دولية أو يكون استكماهلا وشيكا يستخدم جهاز التوحيد القياسي هذه املقاييس، أو األجزاء  حيثما توجد مقا–واو 

ذات الصلة منها كأساس للمقاييس اليت تضعها، إال حيثما تكون هذه املقاييس الدولية أو األجزاء ذات الصلة منها غري 

  . أساسية أو مشاكل تكنولوجيا أساسيةفعالة أو غري مالئمة، وذلك مثالً بسبب عوامل مناخية أو جغرافية 

 يؤدي جهاز التوحيد القياسي، بالطريقة املالئمة، دوراً كامالً يف حدود موارده، يف قيام أجهزة التوحيد القياسي –زال 

الدولية ذات الصلة بإعداد مقاييس دولية بشأن موضوع تكون قد اعتمدت بشأنه أو تتوقع أن تعتمد مقاييس، وذلك بغية 

وبالنسبة ألجهزة التوحيد القياسي داخل أراضي عضو ما يكون اشتراكها . ق تناسق املقاييس على أوسع أساس ممكنحتقي
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يف نشاط توحيد قياسي دويل معني، حيثما أمكن، من خالل مندوب واحد ميثل كل أجهزة التوحيد القياسي يف هذه 

  . ضوع الذي يتصل به نشاط التوحيد القياسي الدويلاألراضي اليت اعتمدت، أو يتوقع أن تعتمد، مقاييس بشأن املو

 يبذل جهاز التوحيد القياسي داخل أراضي عضو ما كل اجلهود لتفادي االزدواج أو التداخل مع عمل أجهزة –حاء 

ا كم. التوحيد القياسي األخرى يف األراضي الوطنية، أو مع عمل أجهزة التوحيد القياسي الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة

وباملثل يبذل جهاز التوحيد القياسي اإلقليمية كل . تبذل كل جهد للتوصل إىل مطابقة وطنية حول املقاييس اليت تضعها

  . جهد لتفادي االزدواج أو التداخل مع عمل أجهزة التوحيد القياسي الدولية

اج من حيث األداء وليس على  حيدد جهاز التوحيد القياسي عند االقتضاء املقاييس على أساس متطلبات اإلنت–طاء 

  . أساس التصميم أو اخلصائص الوصفية

 ينشر جهاز التوحيد القياسي مرة على األقل كل ستة أشهر برنامج عمل حيوي امسه وعنوانه واملقاييس اليت يقوم –ياء 

لحظة اليت يتخذ فيها قرار ويعترب املعيار موضع إعداد من ال. حالياً بإعدادها واملقاييس اليت اعتمدها يف الفترة السابقة

ويقدم عناوين مشاريع املقاييس احملددة، بناء على طلبها، باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية أو . بوضع معيار وحىت اعتماد املعيار

  . وينشر إخطار عن وجود برنامج العمل يف مطبوع وطين أو إقليمي حسب األحوال ألنشطة التوحيد القياسي. األسبانية

برنامج العمل بالنسبة لكل معيار، ووفقاً لقواعد الشبكة الدولية ملنظمة التوحيد القياسي، التصنيف ذا ويبني   

ويقوم . الصلة باملوضوع، واملرحلة اليت مت الوصول إليها يف وضع املعيار، واإلشارات إىل أي مقاييس دولية تتخذ أساساً له

نشر برنامج عمله بإخطار مركز معلومات املنظمة الدولية للتوحيد جهاز التوحيد القياسي، يف موعد ال يتجاوز تاريخ 

  . اللجنة الدولية للكهرباء الفنية يف جنيف بوجود هذا الربنامج/ القياسي 

وحيوي اإلخطار اسم جهاز التوحيد القياسي وعنوانه واسم املطبوع الذي ينشر فيه برنامج العمل وعنوانه،   

 وجيوز أن يرسل اإلخطار .ويكف وأين ميكن احلصول عليه) إن وجد(مج العمل، وسعره والفترة اليت ينطبق عليها برنا

 من – وهذا أفضل –اللجنة الدولية للكهرباء الفنية أو / مباشرة إىل مركز معلومات املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

  . سبما يكون مناسباًخالل العضو الوطين ذي الصلة أو يف الشبكة املذكورة أو العضو الدويل فيها، ح

اللجنة الدولية للكهرباء الفنية كل جهوده لكي يصبح /  يبذل العضو الوطين يف املنظمة الدولية للتوحيد القياسي –كاف 

عضواً يف الشبكة املذكورة أو لتعيني هيئة أخرى لتصبح عضواً وللحصول على أكثر أنواع العضوية املمكنة تقدماً للعضو 

  . أجهزة التوحيد القياسي األخرى كل جهد لكي ترتبط بعضو الشبكةوتبذل . يف الشبكة

 يوماً لكي تقدم األطراف ذات املصلحة 60 يفسح جهاز التوحيد القياسي، قبل اعتماد معيار ما، فترة ال تقل عن –الم 

صري هذه الفترة يف احلاالت داخل إقليم عضو يف منظمة التجارة العاملية تعليقاهتا على مشروع املعيار، إال أن من املمكن تق

وينشر جهاز التوحيد القياسي، يف موعد ال . اليت تظهر فيها مشاكل سالمة أو صحة أو بيئة وملحة أو هتدد بالظهور

ويشمل هذا اإلخطار بقدر ". ياء"يتجاوز بدء فترة التعليق، أخطار يعلن عن فترة التعليق يف املطبوع املشار إليه يف الفقرة 

  . إذا كان املشروع املعيار يبتعد عن املقاييس الدولية ذات الصلةاإلمكان ما 
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 يقدم جهاز التوحيد القياسي على وجه السرعة، بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة داخل أراضي عضو يف –ميم 

 على وتكون أي رسوم تفرض. منظمة التجارة العاملية، أو يرتب ليقدم نسخة من مشروع املعيار الذي طرحه للتعليقات

  . هذه اخلدمة هي نفسها بالنسبة لألطراف األجنبية واحمللية فيما عدا تكلفة التسليم احلقيقية

 يأخذ جهاز التوحيد القياسي يف اعتباره يف املعاجلة الالحقة للمعيار التعليقات اليت تلقاها أثناء فترة التعليق، ويتم –نون 

. القياسي اليت قبلت قواعد السلوك اجليد بأسرع ما ميكن إذا طلبت ذلكالرد على التعليقات املتلقاه من أجهزة التوحيد 

  . ويشمل الرد تفسرياً للسبب الذي استدعى االحنراف عن املقاييس الدولية ذات الصلة

  .  ينشر املعيار على وجه السرعة مبجرد اعتماده–سني 

سخة من أحدث برامج عمله أو من معيار أصدره  يقدم جهاز التوحيد القياسي على وجه السرعة أو يرتب لتقدمي ن–عني 

وتكون أي رسوم تفرض على اخلدمة . إىل الطرف ذي املصلحة يف أراضي عضو يف منظمة التجارة العاملية بناء على طلبه

  . هي نفسها بالنسبة لألطراف األجنبية احمللية فيما عدا تكلفة التسليم احلقيقية

ني التعاطف ويتيح فرصة كافية للتشاور بشأن العروض اليت تقدمها أجهزة التوحيد             ينظر جهاز التوحيد القياسي بع     –فاء  
  .وتبذل جهداً موضوعياً حلل أي شكوى. القياسي اليت قبلت قواعد السلوك اجليد حول سري هذه القواعد


