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  اتفاق بشأن قواعد املنشأ

  إن األعضاء،

  

 على أن جولة أوروجواي للمفاوضات 1986أيلول /  سبتمرب20إذا تالحظ أن الوزراء اتفقوا يف 

" تعزيز دور اجلات"، و "حتقيق مزيد من حترير التجارة العاملية والتوسع فيها"التجارية ملتعددة األطراف دف إىل 

  ".بيئة االقتصادية الدولية املتطورةوزيادة استجابة نظام اجلات لل

  ،1994ورغبة منها يف تعزيز أهداف اتفاقية جات 

  وإذا تسلم بأن وجود قواعد منشأ واضحة ومتوقعة، وتطبيق هذه القواعد، ييسر تدفق التجارة الدولية،

 أو 1994مبقتضى اتفاقية جاءت . ورغبة منها يف أال تكون قواعد املنشأ سبيل يف إبطال حقوق األعضاء

  .إعاقة هذه احلقوق

  واعد املنشأ،قوإذ تسلم بأن من املرغوب فيه توفري شفافية للقوانني والنظم واملمارسات املتعلقة ب

ورغبة منها يف ضمان إعداد قواعد املنشأ وتطبيقها بطريقة منصفة وتتسم بالشفافية ومتوقعة ومتسقة 

  وحمايدة،

جياد حلول سريعة وفعالة ومنصفة للمنازعات املثارة مبقتضى وإذا تسلم بتوافر آلية تشاور وإجراءات إل

  هذا االتفاق،

  ورغبة منها يف تنسيق وتوضيح قواعد املنشأ،

  :اتفقت على ما يلي

  اجلزء األول

  التعاريف واملشمول

  1املادة 

  قواعد املنشأ

وانني والنظم واألحكام يف األجزاء من األول إىل الرابع من هذا االتفاق، تعرف قواعد املنشأ على أهنا الق -1

ها أي عضو لتحديد بلد منشأ السلعة على شرط أن تكون قواعد قاإلدارية ذات التطبيق العام اليت يطب
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املنشأ هذه ال تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو املستقلة ذاتياً اليت تؤدي إىل منح افضليات تعريفية 

  .1994من اتفاقية جات  1 من املادة 1جتاوز ما ينتج من تطبيق الفقرة 

 مجيع قواعد املنشأة املستخدمة يف أدوات السياسة التجارية 1تشمل قواعد املنشأة الشار إليها يف الفقرة  -2

معاملة الدولة األكثر رعاية مبقتضى املواد األوىل والثانية والثالثة : غري التفضيلية، مثل تطبيقها يف 

 ورسوم مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية مبقتضى ،1994والسادسة والثامنة من اتفاقيات جات 

، إجراءات الوقاية مبقتضى املادة التاسعة عشر من اتفاقية جات 1994املادة السادسة من اتفاقية جات 

، وأي قيود 1994، متطلبات وضع عالمات املنشأة مبقتضى املادة التاسعة من اتفاقية جات 1994

كل أيضاً قواعد املنشأ املستخدمة للمشتريات احلكومية وتش. يزيه أو حصص مجركيةيكمية مت

 .1واإلحصاءات التجارية

  

  اجلزء الثاين

  الضوابط اليت حتكم تطبيق قواعد املنشأ

  2املادة 

  ةالضوابط خالل الفترة االنتقالي

  : حىت يستكمل برنامج العمل لتنسيق قواعد املنشأة الوارد يف اجلزء الرابع، تضمن األعضاء أنه

  : ند إصدارها أحكاماً إدارية للتطبيق العام، حتدد بوضوح الشروط اليت ينبغي استيفاؤها وال سيما ع-أ

ة املنشأة هذه، وأي إستثناءات منها، أن ديف احلاالت اليت يطبق فيها معيار تغري التصنيف اجلمركي، ينبغي لقاع" 1"

  . ي تتناوله القاعدةحتدد بوضوح البنود أو البنود الفرعية يف التصنيف اجلمركي الذ

ويف احلاالت اليت ينطبق فيها معيار النسبة املئوية حسب القيمة، ينبغي اإلشارة إىل طريقة حساب هذه النسبة " 2"

  . املئوية يف قواعد املنشأ

                                           

السلع المشابهة في الصناعة "أو " الصناعة المحلية"من المفهوم أن هذا الحكم ال يتعارض مع األحكام الواردة ألغراض تعريف  1

  . أو أي تعبيرات مماثلة عندما تنطبق" المحلية
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 ويف احلاالت اليت يطبق فيها معيار التصنيع أو عملية التجهيز، ينبغي النص بدقة على العملية اليت حتدد منشأ" 3"

  . 2السلع املعنية

د املنشأة متصلة هبا ال تستخدم هذه ع وبغض النظر عن إجراء أو أداة السياسة التجارية الذي تكون قوا-ب

  . القواعد كأدوات لتحقيق األهداف التجارية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

وهي ال . ارة الدولية أو خملة هبا إال تؤدي قواعد املنشأ يف حد ذاا إىل إجياد آثار تقييدية أو مشوهة للتج-ج

تفرض شروطاً صارمة غري ضرورية أو تتطلب اإليفاء بشرط معني ال يتعلق بالتصنيع أو التجهيز، كشرط أساسي 

لتحديد بلد املنشأ ومع ذلك ميكن إدراج التكاليف غري املتعلقة مباشرة بالتصنيع أو التجهيز ألغراض تطبيق معيار 

  ). أ(يمة متشياً مع الفقرة الفرعية النسبة املئوية حسب الق

أن قواعد املنشأ اليت تطبقها على الواردات والصادرات ليست أشد من قواعد املنشأ اليت تطبقها لتحديد ما ) د(

  . إذا كانت سلعة ما حملية أم ال، وال متيز بني األعضاء اآلخرين، بغض النظر عن انتماء منتجي السلعة املعنية

  . املنشأ اخلاصة هبا بطريقة متسقة، موحدة، منصفة ومعقولةتطبق قواعد ) هـ(

) معيار سليب(ويسمح بقواعد املنشأ اليت ال متنح املنشأ . تقوم قواعد املنشأ لديها على أساس معيار إجيايب) و(

  . كجزء من توضيح معيار إجيايب أو يف احلاالت الفردية عندما يكون التحديد اإلجياىب للمنشأ غري ضروري

تنشر قوانينها ونظمها وأحكامها القضائية وقراراا اإلدارية ذات التطبيق العام واملتعلقة بقواد املنشأة كما لو ) ز(

  .  ومتفقة معها1994 اتفاقية جات 10 من املادة 1كانت خاضعة ألحكام الفقرة 

ص باملنشأ الذي متنحه بناء على طلب مصدر أو مستورد أو أي شخص لديه سبب مقبول، يصدر التقييم اخلا) ح(

 بعد طلب هذا التقييم بشرط تقدمي مجيع العناصر 3 يوما150ًللسلعة بأسرع وقت ممكن على أال تتجاوز 

ويظل . وتقبل طلبات التقييم تلك قبل بدء التجارة يف السلعة املعنية وجيوز قبوهلا يف أي وقت الحق. الضرورية

تظل الوقائع والظروف والشروط، مبا يف ذلك قواعد املنشأ، اليت ذلك التقييم صاحل ملدة ثالث سنوات بشرط أن 

وال يظل ذلك التقييم صاحل عندما يكون هناك قرار خمالف صدر بعد املراجعة .  قابلة للمقارنةهاصدرت بناء علي

                                           

لنسبة لقواعد المنشأ المطبقة في المشتريات الحكومية، ال يؤدي هذا الحكم إلى التزامات إضافية غير االلتزامات المفترض القيام بها  با 2

  . 1994من قبل األعضاء بمقتضى اتفاقية جات 

لمية، يطلب من األعضاء فقط إصدار  فيما يتعلق بالطلبات المقدمة خالل العام األول من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العا 3

  . هذه التقييمات بأسرع وقت ممكن
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اء على ويتاح هذا التقييم علناً بن. وبشرط إبالغ ذلك لألطراف املعنية مقدماً) ط(كما جاء يف الفقرة الفرعية 

  ). ك(أحكام الفقرة الفرعية 

عند إدخال تغيريات على قواعد املنشأ أو إدخال قواعد منشأ جديد، ال تطبق األعضاء هذه التغيريات بأثر ) ط(

  . رجعي وفقاً ملا جاء يف قوانينها أو نظمها ودون إخالل هبذه القوانني والنظم

ق بتحديد املنشأ قابالً للمراجعة فيه فوراً من قبل حماكم أو يعترب أي إجراء إداري تتخذه األعضاء فيما يتعل) ي(

إجراءات قضائية أو حتكيمية أو إدارية، تكون مستقلة عن السلطة اليت أصدرت التحديد، وتستطيع أن تدخل 

  . التعديل أو تعكس التحديد السابق

رض تطبيق قواعد املنشأ بسرية تعامل مجيع املعلومات ذات الطابع السري أو اليت توفر على أساس سري لغ) ك(

تامة من قبل السلطات املعنية اليت ال تفشيها دون إذن حمدد من الشخص أو احلكومة اليت تقدم هذه املعلومات، 

  . باستثناء ما يكون مطلوباً إفشاؤه يف سياق إجراءات قضائية

  

  3املادة 

  الضوابط بعد الفترة االنتقالية

حقيق وضع قواعد منشأ منسقة، نتيجة لتنسيق برنامج العمل الوارد يف مع مراعاة هدف مجيع األعضاء لت  

  :  أناجلزء الرابع، تضمن األعضاء عند تنفيذ نتائج تنسيق برنامج العمل

  . 1 تطبق قواعد املنشأ على حنو متساو على مجيع األغراض الواردة يف املادة -أ

حيدد على أنه منشأ سلعة معينة أما البلد الذي مت احلصول  مبقتضى قواعد املنشأ التابعة هلا، يكون البلد الذي -ب

فيه على السلعة بأكملها أو إذا كان هناك أكثر من بلد معين بإنتاج السلعة يكون البلد الذي مت فيه آخر حتول 

  . جوهري

يد ما إذا  أال تكون قواعد املنشأ اليت تطبقها على الواردات والصادرات أشد من قواعد املنشأ املطبقة لتحد-ج

  . كانت سلعة حملية أم ال، وال يكون هناك متييز بني األعضاء اآلخرين، بغض النظر عن انتماء منتجي السلع املعينة

  .  جيري إدارة القواعد بطريقة متسقة وموحدة ومنصفة ومناسبة-د

ملتعلقة بقواعد املنشأ كما لو  تنشر قوانينها ونظمها وأحكامها القضائية وقراراا اإلدارية ذات التطبيق العام ا-هـ

  . ، أو متفقة معها1994 من اتفاقية جات 10 من املادة 1كانت خاضعة ألحكام الفقرة 
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 بناء على طلب مصدر أو مستورد أو أي شخص لديه سبب معقول، يصدر التقييم اخلاص املنشأ الذي متنحه -و

ك التقييم بشرط تقدمي مجيع العناصر  يوماً عبد طلب ذل150لسلعة بأسرع وقت ممكن على أال تتجاوز 

ويظل . وتقبل طلبات التقييم تلك قبل بدء التجارة يف السلعة املعنية وجيوز قبوهلا يف أي وقت الحق. الضرورية

ذلك التقييم صاحلاً ملدة ثالث سنوات بشرط أن تظل احلقائق والشروط، مبا يف ذلك قواعد املنشأ، اليت متت بناء 

وعلى شرط أن ختطر األطراف املعنية مسبقاً، مل يصبح ذلك التقييم صاحل عندما يكون هناك . رنةعليها قابلة للمقا

ويتاح . وبشرط إبالغ ذلك لألطراف املعنية مقدماً) ح(قرار خمالف صدر بعد املراجعة كما جاء يف الفقرة الفرعية 

  ). ط(هذا التقييم علناً بناء على أحكام الفقرة الفرعية 

ل تغيريات على قواعد املنشأ أو إدخال قواعد منشأ جديدة، ال تنطبق هذه التغيريات بأثر رجعي  عند إدخا-ز

  . وفقاً ملا جاء يف قوانينها أو نظمها ودون إخالل هبذه القوانني أو النظم

أو  يعترب أي إجراء إداري تتخذه األعضاء فيما يتعلق بتحديد املنشأ قابالً للمراجعة فوراً من قبل حماكم -ح

إجراءات قضائية أو حتكيمية أو إدارية تكون مستقلة عن السلطة اليت أصدرت التحديد، وتستطيع أن تدخل 

  . التعديل أو تعكس التحديد السابق

 تعامل مجيع املعلومات ذات الطابع السري أو اليت توفر على أساس سري لغرض تطبيق قواعد املنشأ بسرية -ط

اليت ال تفشيها دون إذن حمدد من الشخص أو احلكومة اليت تقدم هذه املعلومات، تامة من قبل السلطات املعنية، 

  .استثناء ما يكون مطلوباً إفشاؤه يف سياق إجراءات قضائية

  

  اجلزء الثالث

  ترتيبات إجرائية بشأن اإلخطار واملراجعة واملشاورات وتسوية املنازعات

  4املادة 

  املؤسسات

. تتألف من ممثلني من كل األعضاء") اللجنة"إليها يف هذا االتفاق بعبارة يشار (قواعد املنشأ جلنة تنشأ  -1

وتنتخب اللجنة رئيسها وجتتمع كلما كان ضرورياً حبيث ال تقل اجتماعاا عن مرة واحدة يف السنة، 

لغرض أن تتيح لألعضاء الفرصة للتشاور بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ األجزاء األول والثاين والثالث 

الرابع أو لتعزيز األهداف الواردة يف هذه األجزاء وتنفيذ املسؤوليات األخرى مبقتضى هذا االتفاق أو و

وتطلب اللجنة، كلما كان مالئما، معلومات ومشورة من اللجنة . من قبل جملس التجارة يف السلع
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ب اللجنة أيضاً أعماالً أخرى وقد تطل.  بشأن املسائل املتعلقة هبذا االتفاق2الفنية املشار إليها يف الفقرة 

وتقوم أمانة منظمة . من اللجنة الفنية على النحو املناسب لتعزيز األهداف الواردة أعاله يف هذا االتفاق

  . التجارة العاملية بدور أمانة اللجنة

س حتت إشراف جمل") اللجنة الفنية"يشار إليها يف هذا االتفاق بعبارة (تنشأ جلنة فنية لقواعد املنشأ  -2

وتقوم اللجنة الفنية بتنفيذ األعمال الفنية اليت ذكرها اجلزء . التعاون اجلمركي كما ورد يف امللحق األول

وتطلب اللجنة الفنية، كلما كان مالئماً، املعلومات واملشورة . الرابع واليت نص عليها يف امللحق األول

لجنة أيضاً أعماالً أخرى من اللجنة مىت وقد تطلب ال. من اللجنة بشأن املسائل املتعلقة هبذا االتفاق

وتقوم أمانة جملس التعاون اجلمركي بوظيفة . رأت أنه مالئم لتعزيز أهداف االتفاق الواردة أعاله

 . الفنيةسكرتارية اللجنة 

  

  5املادة 

  معلومات وإجراءات لتعديل واستخدام قواعد املنشأ أو إدخال قواعد جديدة

تسعني يوماً من سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية عليه، قواعد املنشأ يقدم كل عضو لألمانة، خالل  -1

اخلاصة به واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية ذات التطبيق العام املتعلقة بقواعد املنشأ السارية يف 

ن تصبح وإذا مل تقدم قواعد منشأ نتيجة للسهو، يقوم العضو املعين بتقدميها فوراً بعد أ. ذلك التاريخ

  . وتعمم األمانة على األعضاء قوائم املعلومات الواردة إليها واملتاحة لديها. هذه احلقيقة معروفة

، تنشر األعضاء اليت تدخل تعديالت على قواعد املنشأ اخلاصة 2وخالل الفترة املشار إليها يف املادة  -2

تشمل، ألغراض هذه املادة، أي هبا، خبالف التعديالت قليلة الشأن، أو تستخدم قواعد منشأ جديدة، 

 يوماً على األقل من 60 ومل تزود هبا األمانة، مذكرة هبذا املعىن قبل 1قاعدة منشأ مشار إليها يف الفقرة 

بدء نفاذ القاعدة املعدلة أو اجلديدة بطريقة متكن األطراف املهتمة بالوقوف على القصد من تعديل 

يدة، ما مل تظهر ظروف استثنائية للعضو أو يكون من املتوقع قاعدة املنشأ أو استخدام قاعدة منشأ جد

 . ويف هذه احلاالت االستثنائية، ينشر العضو القاعدة املعدلة أو اجلديدة يف أسرع وقت ممكن. ظهورها
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  6املادة 

  املراجعة

. بار ألهدافهتراجع اللجنة سنوياً تنفيذ وسري عمل اجلزئني الثاين والثالث من هذا االتفاق مع إيالء االعت -1

  . وختطر جملس التجارة يف السلع سنوياً بالتطورات خالل الفترة اليت تشملها هذه املراجعات

تراجع اللجنة أحكام األجزاء األول والثاين والثالث وتقترح تعديالت كلما لزم األمر لتعكس نتائج  -2

 . تنسيق برنامج العمل

لنظر يف التعديالت واقتراح تعديالت على نتائج تنسيق تنشأ اللجنة، بالتعاون مع اللجنة الفنية، آلية ل -3

وقد يشمل هذا حاالت .  بعني االعتبار9برنامج العمل، مع أخذ األهداف واملبادئ الواردة يف املادة 

تتطلب جعل القواعد أكثر عملية، وحاالت حتتاج إىل استكمال القواعد مع أخذ عمليات اإلنتاج 

 . تكنولوجي يف عني االعتباراجلديدة اليت تتأثر بالتغري ال

  

  7املادة 

  املشاورات

، كما وضعها وطبقها التفاهم بشأن تسوية 1994 من اتفاقية جات 22تطبق على هذا االتفاق أحكام املادة 

  . املنازعات

  

  8املادة 

  تسوية املنازعات

 وضعها وطبقها ، كما1994تنطبق على هذا االتفاق أحكام املادة الثالثة والعشرين من اتفاقية جات   

  . التفاهم بشأن تسوية املنازعات
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  اجلزء الرابع

  تنسيق قواعد املنشأ

  

  9املادة 

  األهداف واملبادئ

 يضطلع املؤمتر الوزاري، مع مراعاة أهداف تنسيق قواعد املنشأ بتحقيق املزيد من اليقني يف إدارة التجارة -1

  : العاملية، بربنامج العمل الوارد أدناه باالشتراك مع جملس التعاون اجلمركي، على أساس املبادئ التالية

  . 1األغراض الواردة يف املادة  ينبغي تطبيق قواعد املنشأ بطريقة متساوية من أجل مجيع -أ

 ينبغي أن تنص قواعد املنشأ على أن البلد الذي يعترب منشأ سلعة معينة إما أن يكون البلد الذي وقع فيه -ب

احلصول على السلعة بالكامل أو البلد الذي مت فيه آخر حتول جوهري عندما يشترك أكثر من بلد يف إنتاج 

  . السلعة

  .  املنشأ موضوعية ومفهومة ومتوقعة ينبغي أن تكون قواعد-ج

 وبغض النظر عن اإلجراء أو األداة الذي قد ترتبط هبا قواعد املنشأ ال ينبغي استخدام هذه القواعد كأدوات -د

وال ينبغي أن تؤدي القواعد يف حد ذاا إىل آثار تقييدية أو . لتحقيق أهداف جتارية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

وال ينبغي أن تفرض شروط تقييدية غري ضرورية أو تتطلب اإليفاء بشرط .  الدولية أو خملة هبامشوهة للتجارة

ومع ذلك ميكن إدراج التكاليف . معني ال يتعلق بعمليات التصنيع أو التجهيز كشرط أساسي لتحديد بلد املنشأ

  . ية حسب القيمةغري املتعلقة مباشرة بالتصنيع أو التجهيز ألغراض تطبيق معيار النسبة املئو

  .  ينبغي إدارة قواعد املنشأ بطريقة متسقة وموحدة ومنصفة ومعقولة-هـ

  .  ينبغي أن تكون قواعد املنشأ متناسقة-و

  . وميكن استخدام مقاييس سلبية لتوضيح معيار إجيايب.  ينبغي أن تقوم قواعد املنشأ على أساس معيار إجيايب-ز

  

  برنامج العمل

أ برنامج العمل مباشرة بعد بدء نفاذ اتفاق منظمة التجارة العاملية وينتهي يف خالل ثالثة  ينبغي أن يبد- أ-2

  . سنوات منذ بدايته
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  .  اهليئتني املناسبتني للقيام هبذا العمل4 تكون اللجنة واللجنة الفنية املنصوص عليهما يف املادة -ب

تطلب اللجنة من اللجنة الفنية تزويدها  ولتقدمي مدخالت تفصيلية من قبل جملس التعاون اجلمركي، -ج

ولضمان . 1بتفسرياا وآرائها الناجتة عن العمل املنصوص عليها أدناه على أساس املبادئ الواردة يف الفقرة 

االنتهاء يف الوقت املناسب من برنامج العمل من أجل التنسيق، جيري تنفيذ هذا العمل على أساس قطاعات 

  .  الفصول املختلفة أو األقسام املختلفة من تصنيف النظام اجلمركي املنسقاملنتجات كما هي واردة يف

السلع اليت يتم احلصول عليها بالكامل واحلد األدىن من العمليات والتجهيزات تضع اللجنة الفنية تعريفات " 1"

  : منسقة لـ

  .  تفصيلياً بالقدر املمكنويكون هذا العمل. للسلع اليت تعترب قد مت احلصول عليها بالكامل يف بلد واحد -

 . احلد األدىن من العمليات والتجهيزات اليت ال تكفي يف حد ذاا لتحديد منشأ السلعة -

  . وتقدم نتائج هذا العمل إىل اللجنة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسلم الطلب من اللجنة

  .  التغري يف التصنيف اجلمركي–التحول اجلوهري " 2"

 على أساس معيار التحول اجلوهري، يف استخدام التغري يف البند أو البند الفرعي أو تنظر اللجنة الفنية، -

اجلمركي عند وضع قواعد املنشأ ملنتجات معينة أو قطاع ملنتج معني، واحلد األدىن للتغري يف إطار 

  . التصنيف اجلمركي الذي يلي هذا املعيار، كلما كان ذلك مناسباً

لوارد أعاله على أساس كل منتج على حدة مع أخذ فصول أو أقسام تصنيف تقسم اللجنة الفنية العمل ا -

النظام اجلمركي املنسق يف االعتبار، وذلك لتقدمي نتائج عملها إىل اللجنة على أساس ربع سنوي على 

وتنتهي اللجنة الفنية من العمل الوارد أعاله يف خالل سنة وثالثة أشهر منذ تاريخ تلقي طلب . أقل تقدير

 . جنةالل

   املقاييس اإلضافية–التحول اجلوهري " 3"

لكل قطاع منتج أو فئة منتجات فردية ومىت كان ) 2(عند االنتهاء من العمل مبقتضى الفقرة الفرعية   

  : االعتماد على تصنيف النظام اجلمركي املنسق ال يسمح وحده ببيان التحوالت اجلوهرية، فإن اللجنة الفنية
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 التحول اجلوهري، يف استخدام شروط أخرى بطريقة تكميلية أو خالصة، مبا يف تنظر، على أساس معيار -

 عند وضع قواعد املنشأ ملنتجات 5، وأو عمليات التصنيع أو التجهيز4ذلك النسبة املئوية حسب القيمة

  . معينة أو قطاع ملنتج معني

 . قد تقدم تفسريات ملقترحاا -

جات مع أخذ فصول أو أقسام تصنيف النظام اجلمركي املنسق تقسم العمل الوارد أعاله على أساس املنت -

وتنتهي اللجنة . وذلك لتقدمي نتائج عملها إىل اللجنة على أساس ربع سنوي على األقل. يف االعتبار

 . الفنية من العمل الوارد أعاله خالل سنتني وثالثة أشهر من تاريخ تسلم الطلب من اللجنة

  

  دور اللجنة

  : 1بادئ الواردة يف الفقرة  وعلى أساس امل-3

) 2(و ) 1( تنظر اللجنة يف تفسريات وآراء اللجنة الفنية دورياً طبقاً لألطر الزمنية الواردة يف الفقرات الفرعية -أ

وقد تطلب اللجنة من اللجنة الفنية أن . من أجل املوافقة على هذه التفسريات واآلراء) ج (2من الفقرة ) 3(و 

وملساعدة اللجنة الفنية، ينبغي على اللجنة أن تقدم . أو أن تضع أساليب جديدة/ع يف عملها وتنقح عملها أو تتوس

  . أسباهبا لطلبات عمل إضايف، وكلما كان مالئماً لطلب وضع أساليب بديلة

، تنظر اللجنة )ج(2من الفقرة ) 3(و) 2(و) 1( وعند االنتهاء من مجيع األعمال احملددة يف الفقرات الفرعية -ب

  . يف النتائج على أساس ترابطها املنطقي الشامل

  نتائج تنسيق برنامج العمل واألعمال التالية

ويضع . 6 يضع املؤمتر الوزاري نتائج تنسيق برنامج العمل يف ملحق باعتباره جزءاً متكامالً من هذا االتفاق-4

  . املؤمتر الوزاري إطاراً زمنياً لبدء نفاذ هذا امللحق

                                           

  . عند اعتماد معيار القيمة، ينبغي أن يشار إلى طريقة حساب هذه النسبة المئوية في قواعد المنشأ 4

  .  عند اعتماد معيار عملية التصنيع أو التجهيز، تحدد بدقة العملية التي تحدد منشأ المنتج5

  . وقت، ينبغي إيالء العناية للترتيبات المتعلقة بتسوية النزاعات المتعلقة بالتصنيف الجمركي وفي نفس ال 6
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  امللحق األول

  اللجنة الفنية لقواعد املنشأ

  املسؤوليات

  :  تشمل املسؤوليات الدائمة للجنة الفنية ما يلي-1

 تدرس، بناء على طلب أي عضو يف اللجنة الفنية، مشاكل فنية حمددة تنشأ خالل اإلدارة اليومية لقواعد املنشأ -أ

  . قدمةيف األعضاء وتقدم آراء استشارية حبلول مالئمة تقوم على احلقائق امل

  .  تقدمي املعلومات واملشورة بشأن أي مسائل تتعلق بتحديد منشأ السلعة بناء على طلب أي عضو أو اللجنة-ب

  .  إعداد وتعميم تقارير دورية عن اجلوانب الفنية لتطبيق االتفاق وعن احلالة اليت وصل إليها-ج

  . اين والثالث املراجعة السنوية للجوانب الفنية لتنفيذ وتطبيق اجلزئني الث-د

  .  متارس اللجنة الفنية املسئوليات األخرى اليت تطلبها منها اللجنة-2

 حتاول اللجنة الفنية االنتهاء من عملها بشأن مسائل حمددة يف أقصر مدة مناسبة وخاصة املسائل اليت حتال -3

  . إليها من قبل األعضاء أو اللجنة

  

  التمثيل

وجيوز لكل عضو أن يسمى مندوباً ومناوباً واحداً أو أكثر ليمثلوه .  الفنية حيق لكل عضو أن ميثل يف اللجنة-4

وجيوز ملمثلي األعضاء يف . اللجنة الفنية" عضو"ويشار إىل العضو املمثل يف اللجنة الفنية بعبارة . يف اللجنة الفنية

جيوز أن حتضر أمانة منظمة و. اللجنة التنفيذية أن حيصلوا على مساعدة مستشارون يف اجتماعات اللجنة الفنية

  . التجارة العاملية االجتماعات بصفة مراقب

 جيوز متثيل أعضاء جملس التعاون اجلمركي الذين ليسوا أعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف اجتماعات اللجنة -5

  . راقبنيوحيضر هؤالء املمثلون اجتماعات اللجنة الفنية كم. الفنية مبندوب واحد ومناوب واحد أو أكثر

يشار إليه يف هذا امللحق ( بناء على موافقة رئيس اللجنة الفنية، جيوز لألمني العام جمللس التعاون اجلمركي -6

دعوة ممثلني عن احلكومات اليت ليست أعضاء يف منظمة التجارة العاملية وال أعضاء يف ") األمني العام"باعتباره 

ت الدولية احلكومية واملنظمات التجارية حلضور اجتماعات اللجنة جملس التعاون اجلمركي وممثلني عن املنظما

  . الفنية كمراقبني
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  .  تقدم تسميات املندوبني واملناوبني واملستشارين يف اجتماعات اللجنة التنفيذية إىل األمني العام-7

  

  االجتماعات

  . احدة يف السنة جتتمع اللجنة الفنية كلما دعت احلاجة على أال تقل اجتماعاا عن مرة و-8

  

  اإلجراءات

  .  تنتخب اللجنة الفنية رئيسها وتضع إجراءاا اخلاصة هبا-9

  

  امللحق الثاين

  اإلعالن املشترك املتعلق بقواعد املنشأ التفضيلية

أن األعضاء إذ تسلم بأن بعض األعضاء تطبق قواعد منشأ تفضيلية، تتميز عن قواعد املنشأ غري  -1

  . على ما يليالتفضيلية، توافق هبذا 

يف اإلعالن املشترك هذا، تعرف قواعد املنشأ التفضيلية على أهنا تلك القوانني والنظم واألحكام  -2

اإلدارية ذات التطبيق العام املطبقة من قبل أي عضو لتحديد ما إذا كانت السلع تستحق معاملة 

من املادة 1جتاوز تطبيق الفقرة تفضيلية مبقتضى نظم تعاقدية أو مستقلة تؤدي إىل منح أفضليات تعريفية 

 . 1994 من اتفاقية جات 1

 : توافق األعضاء على ضمان أن -3

 عندما تصدرت قرارات إدارية للتطبيق العام ينبغي أن تكون الشروط الواجب اإليفاء هبا حمددة على حنو -أ

  : واضح والسيما

  قاعدة املنشأ التفضيلية وأييف احلاالت اليت ينطبق فيها معيار تغيري التصنيف اجلمركي ينبغي ل -1

 منها أن حتدد البنود والبنود الفرعية يف تصنيف التعريفات اجلمركية اليت تتناوهلا القاعدة اتاستثناء

  . بوضوح

يف احلاالت اليت يطبق فيها معيار النسبة املئوية حسب القيمة، يشار إىل طريقة حساب هذه النسبة املئوية  -2

  .يف قواعد املنشأ التفضيلية
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يف احلاالت اليت ينص فيها على معيار عمليات التصنيع أو التجهيز، حتدد بدقة العملية اليت متنح املنشأ  -3

 . التفضيلي

ويسمح بقواعد املنشأ التفضيلية اليت تبني .  تكون قواعد املنشأ التفضيلية التابعة هلا على أساس معيار إجيايب-ب

 املعيار اإلجيايب أو يف حاالت فردية عندما ال حيكجزء من توض)  سليبيارمع(العناصر اليت ال متنح املنشأ التفضيلي 

  . يكون التحديد اإلجيايب للمنشأ التفضيلي ضرورياً

 تنشر قوانينها ونظمها وأحكامها القضائية وقراراا اإلدارية ذات التطبيق العام املتعلقة بقواعد املنشأ -ج

  .  ومتفقة معها1994 من اتفاقية جات 10 من املادة 1رة التفضيلية كما لو كانت ختضع ألحكام الفق

 أن تصدر، بناء على طلب من مصدر أو مستورد أو أي شخص لديه سبب ميكن تربيره، تقييمات املنشأ -د

 بعد طلب هذا التقييم بشرط 7 يوماً 150التفضيلي الذي مينح لسلعة ما بأسرع وقت ممكن على أال يتجاوز 

وتقبل طلبات التقييم تلك قبل أن تبدأ التجارة يف السلعة املعنية وجيوز قبوهلا يف . الضروريةتقدمي مجيع العناصر 

وتظل تلك التقييمات صاحلة ملدة ثالث سنوات بشرط أن تظل الوقائع والشروط، مبا يف . مرحلة زمنية الحقة

ط إخطار األطراف املعنية مقدماً، لن وعلى شر. ذلك قواعد املنشأ التفضيلية، اليت متت بناء عليها، قابلة للمقارنة

تصبح تلك التقييمات صاحلة عندما يصدر قرار يتعارض مع التقييم يف مراجعة كما أشري إىل ذلك يف الفقرة 

  ). ز(وتتاح التقييمات عالنية بناء على أحكام الفقرة الفرعية ). و(الفرعية 

إدخال قواعد منشأ تفضيلية جديدة أال تطبق تلك عند إدخال تغيريات على قواعد املنشأ التفضيلية أو ) هـ(

  . التغيريات بأثر رجعي كما جاء يف قوانينها أو نظمها ودون إخالل هبذه القوانني والنظم

يعاد النظر يف أي إجراء تتخذه فيما يتعلق بتحديد منشأ تفضيلي فوراً من قبل حماكم أو إجراءات قضائية أو ) و(

  . عن السلطة اليت أصدرت التحديد، واليت ميكن أن تؤثر على تعديل أو عكس التحديدحتكيمية أو إدارية، مستقلة 

تعامل مجيع املعلومات ذات الطابع السري أو اليت تقدم على أساس سري ألغراض تطبيق قواعد املنشأ ) ز(

حلكومات اليت التفضيلية بسرية تامة من قبل السلطات املعنية، وال تفشيها دون تصريح حمدد من األشخاص أو ا

  . قدمت هذه املعلومات، فيما عدا إذا كان ذلك اإلفشاء واجباً يف سياق إجراءات قضائية

                                           

فيما يتعلق بالطلبات المقدمة خالل السنة األولى منذ بدء نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية، يطلب من األعضاء فقط إصدار هذه  7

  . التقييمات بأسرع وقت ممكن
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 توافق األعضاء على تزويد األمانة فوراً بقواعد املنشأ التفضيلية اخلاصة هبا، مبا يف ذلك قائمة بالترتيبات -4

ة ذات التطبيق العام املتعلقة بقواعد املنشأ التفضيلية التفضيلية اليت تطبقها واألحكام القضائية والقرارات اإلداري

وفضالً عن ذلك، توافق األطراف . سارية املفعول يف تاريخ سريان اتفاق منظمة التجارة العاملية على العضو املعين

على أن تقدم أي تعديالت على قواعد منشئها التفضيلية أو أي قواعد منشأ تفضيلية جديدة يف أسرع وقت ممكن 

  .دة إىل األمانة واملتاحة لديهاوتعمم األمانة على األعضاء قوائم املعلومات الوار. إىل األمانة


