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مالحظة
ليــس يف التســميات املســتخدمة يف هــذا املنشــور وال يف طريقــة عــرض املــادة الـواردة فيــه ما ينطــوي
علــى التعبــر عــن أي رأي كان مــن جانــب األمــم املتحــدة بشــأن الوضــع القانــوين ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة
أو منطقــة ،أو لســطات أي منهــا ،أو بشــأن تعيــن ختومهــا أو حدودهــا.
وجيــوز اقتبــاس املــادة ال ـواردة يف هــذا املنشــور أو إعــادة طبعهــا دون اســتئذان ولكــن يُرجــى التنويــه
بذلــك ،مــع إرســال نســخة مــن املنشــور الــذي يتضمــن النــص املقتبــس أو املعــاد طبعــه إىل أمانــة األونكتــاد علــى
العنـوان التــايل:
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مقدمة
تُعـ َّـرف التدابــر غــر التعريفيــة بشــكل عام بأهنــا تدابــر سياســاتية ختتلــف عــن التعريفــات
اجلمركيــة العاديــة الــيت قــد يكــون هلــا تأثــر اقتصــادي علــى التجــارة الدوليــة يف الســلع ،مــن حيــث تغيــر
الكميات املتجر هبا أو أسعارها أو تغير الكميات أو األسعار معاً (.)UNCTAD/DITC/TAB/2009/3
مفصــل يكفــل حتديــد
ونظـراً إىل أن هــذا التعريــف واســع النطــاق ،فمــن األمهيــة مبــكان وضــع تصنيــف َّ
خمتلــف أشــكال التدابــر غــر التعريفيــة والتمييــز فيمــا بينهــا علــى حنــو أفضــل.
وميثــل تصنيــف التدابــر غــر التعريفيــة املعــروض يف هــذه الوثيقــة تصنيفـاً جلميــع التدابــر الــيت
تُعتــر وثيقــة الصلــة بالوضــع القائــم اليــوم يف جمــال التجــارة الدوليــة .ويرتكــز هــذا التصنيــف علــى نظــام
األونكتــاد للرتميــز ،وقــد شــاركت يف إعــداده عــدة منظمــات دوليــة تشــكل ما يُطلــق عليــه فريــق الدعــم
املتعدد الوكاالت الذي يرمي إىل دعم فريق الشــخصيات البارزة املعين باحلواجز غر التعريفية الذي
أنشــأه األمــن العــام لألونكتــاد يف عــام  .2006ونـُِّقــح املقــرتح النهائــي ،الــذي أعــده فريــق الدعــم
الشــعب ذات الصلــة التابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة.
املتعــدد الــوكاالت ،مــن جانــب األونكتــاد ومجيــع ُ
واختُــر التصنيــف ميدانيـاً مــن جانــب األونكتــاد ومركــز التجــارة الدوليــة لغــرض مجــع البيانــات .ونـُِّفــذ
العمــل علــى امتــداد الفــرتة مــن عــام  2007إىل عــام  .2012وتُقــدم هــذه النســخة بوصفهــا إصــدار
عــام  ،2012وهــي حصيلــة النقــاش واالختبــار املذكوريــن .ويُنظــر إىل هــذا التصنيــف علــى أنــه نــص
قابــل للتطويــر وينبغــي تكييفــه تبعـاً لواقــع التجــارة الدوليــة واحتياجــات مجــع البيانــات.
ناقــش فريــق الدعــم املتعــدد الــوكاالت الــذي هــذا التصنيــف واقرتحــه ،وهــو فريــق يتألــف
مــن األط ـراف التاليــة:
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
صندوق النقد الدويل
مركز التجارة الدولية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
البنك الدويل
منظمة التجارة العاملية
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ويتألــف هــذا التصنيــف مــن تدابــر تقنيــة ،كالتدابــر الصحيــة وتدابــر محايــة البيئــة ،وتدابــر
أخرى ُدرج على استخدامها كأدوات للسياسة التجارية ،مثل احلصص ،أو مراقبة األسعار ،أو قيود
الصادرات ،أو التدابر الطارئة املتعلقة حبماية التجارة ،باإلضافة إىل تدابر أخرى داخلية مثل املنافسة،
أو تدابر االستثمار املتصلة بالتجارة ،أو املشرتيات احلكومية ،أو قيود التوزيع.
وليس يف هذا التصنيف احلكم على مشروعية أي شكل من أشكال التدخل السياسايت
املســتخدم يف التجــارة الدوليــة أو بشــأن مــدى مالءمــة هــذا الشــكل أو ضرورتــه أو ما ينطــوي عليــه
من متييز .ويُسلّم التصنيف بوجود املعلومات يف هذا الصدد ويهدف إىل تنظيمها يف شكل قاعدة
بيانــات .فاملعلومــات الــيت تتســم بالشــفافية واملصداقيــة والقابليــة للمقارنــة ميكــن أن تســهم يف فهــم
املصدريــن يف مجيــع أحنــاء العــامل علــى الوصــول إىل املعلومــات ،كما هــو احلــال
الظاهــرة وأن تســاعد ِّ
فيما يتعلــق بالتعريفــات .وتَلـ َـزم أيض ـاً املعلومــات الشــفافة يف أي مفاوضــات قــد تــؤدي إىل حتقيــق
االتســاق واالعـرتاف املتبــادل ،ومــن مث فإهنــا تدعــم التجــارة.
قســم التدابــر إىل
ويرســم التصنيــف الــدويل هيــكالً يتألــف مــن أصــول وفــروع ،حيــث تُ َّ
قســم كل فصــل إىل عــدة جمموعــات فرعيــة
فصــول ،حبســب نطاقهــا و/أو تصميمهــا .وبعــد ذلــك يُ َّ
مبا يســمح بإيـراد تصنيــف أدق للقواعــد التنظيميــة ذات التأثــر علــى التجــارة .ويضــم تصنيــف التدابــر
قســم كل فصــل إىل جمموعــات ذات عمــق
غــر التعريفيــة  16فص ـالً (مــن "ألــف" إىل "عــن") ،ويُ َّ
يصــل إىل ثالثــة مســتويات (ذات أرقــام مــن خانــة واحــدة أو خانتــن أو ثــالث خانــات ،وتتبــع نفــس
املنطــق املســتخدم يف النظــام املنســق لتصنيــف املنتجــات)( .)1ورغــم أن بضعــة فصــول يصــل مســتوى
تصنيف بياناهتا إىل أرقام من ثالث خانات ،يقف مستوى التصنيف يف معظم الفصول عند أرقام
وتوضــح يف اجلــدول التــايل فصــول التصنيــف .وتعكــس مجيــع الفصــول متطلبــات البلــد
مــن خانتــنَّ .
املســتورد بشــأن وارداتــه ،باســتثناء التدابــر املفروضــة علــى صــادرات البلــد املصــدِّر (الفصــل عــن).

()1

تُــدرج أيضـاً التدابــر يف كل جمموعــة فرعيــة مشــفوعة بأرقــام ،ويُتفــظ دائمـاً بالرقــم  9جلميــع احلــاالت األخــرى غــر املدرجــة يف
تلــك اجملموعــة الفرعيــة.
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يتنــاول الفصــل ألــف التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة .وجيمــع هــذا الفصــل معـاً
تدابر مثل تقييد بعض املواد ،وضمان سالمة األغذية ،ومنع تفشي األمراض أو اآلفات .ويتضمن
الفصل "ألف" أيضاً مجيع تدابر تقييم مدى االمتثال املتصلة بسالمة األغذية ،مثل منح الشهادات،
واالختبار والفحص ،واحلجر الصحي.
وجيمع الفصل "باء" التدابر التقنية ،اليت يُطلق عليها أيضاً احلواجز التقنية أمام التجارة.
ويشــر الفصــل إىل تدابــر مثــل التوســيم ،ومعايــر املواصفــات التقنيــة ،واشـرتاطات اجلــودة ،والتدابــر
األخــرى املتعلقــة حبمايــة البيئــة .وكما هــو األمــر يف حالــة التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة،
يتضمن الفصل "باء" أيضاً مجيع تدابر تقييم مدى االمتثال املتصلة باالشرتاطات التقنية ،مثل منح
الشــهادات واالختبــار ،والفحــص .أما الفصــل األخــر يف الفــرع املتعلــق بالتدابــر التقنيــة ،وهــو الفصــل
"جيــم" ،فيصنِّــف التدابــر املتصلــة بإجـراءات التفتيــش قبــل الشــحن واإلجـراءات الرمسيــة اجلمركيــة األخــرى.
وجي ِّمــع الفصــل "دال" التدابــر الطارئــة ،أي التدابــر الــيت تُنفــذ ملواجهــة آثــار ســلبية معينــة
ُ
للواردات يف ســوق البلد املســتورد ،مبا يف ذلك التدابر اهلادفة إىل التصدي ملمارســات غر مشــروعة
تتعلق بالتجارة اخلارجية .وتشتمل التدابر الطارئة على تدابر مكافحة اإلغراق ،والتدابر التعويضية،
وتدابــر احلماية.
ـتخدمة تقليديـاً يف
أمــا الفصــالن "هــاء" و"واو" فيشــمالن جمموعــة التدابــر "الشــاقة" املسـ َ
السياســة التجاريــة .ويتضمــن الفصــل "هــاء" تدابــر الرتخيــص ،واحلصــص ،والتدابــر األخــرى املتعلقــة
بالتح ّكــم يف الكميــات ،مبــا يف ذلــك حصــص معــدالت التعريفــة .ويـُـدرِج الفصــل "واو" تدابــر مراقبــة
األســعار الــيت تُ َّنفــذ للتح ّكــم يف أســعار الســلع املســتوردة أو للتأثــر عليهــا .ومــن بــن األمثلــة املعنيــة
هنــا التدابــر الــيت هتــدف إىل دعــم الســعر احمللــي ملنتجــات معينــة عندمــا تكــون أســعار اســتراد هــذه
الســلع أقــل؛ أو إىل حتديــد الســعر احمللــي ملنتجــات معينــة بســبب تقلــب األســعار يف األسـواق احملليــة،
أو بســبب عــدم اســتقرار األســعار يف ســوق خارجيــة ،أو إىل زيــادة اإلي ـرادات الضريبيــة أو احملافظــة
علــى مســتواها .وتشــمل هــذه الفئــة أيضـاً تدابــر أخــرى غــر التدابــر التعريفيــة تزيــد تكاليــف الـواردات
بطريقــة مماثلــة (تدابــر شــبه تعريفيــة).
ويدرِج الفصل "زاي" التدابر املالية .ويشر هذا الفصل إىل التدابر اليت تقيّد مدفوعات
الـواردات ،مثـالً عنــد تنظيــم عمليــة احلصــول علــى النقــد األجنــي وتنظيــم تكلفتــه .وهــو يشــمل أيضـاً
التدابــر الــيت تفــرض قيــوداً علــى شــروط الدفــع.
ويتضمن الفصل "حاء" التدابر اليت تؤثر على املنافسة ،أي التدابر اليت متنح أفضليات
أو امتيــازات حصريــة أو خاصــة جملموعــة حمــدودة واحــدة أو أكثــر مــن األطـراف االقتصاديــة ِ
الفاعلــة.
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وتشــر هــذه التدابــر بصــورة رئيســية إىل التدابــر االحتكاريــة ،مثــل التجــارة احلكوميــة ،أو وكاالت
االســتراد الوحيــدة ،أو التأمــن أو النقــل الوطنيــن اإلجباريــن.
جيمــع التدابــر الــيت تقيّــد
ويتنــاول الفصــل "طــاء" تدابــر االســتثمار املتصلــة بالتجــارة ،وهــو ِّ
االســتثمار عــن طريــق اشـرتاط حمتــوى حملــي معــن أو طلــب أن يكــون االســتثمار متصـالً بالتصديــر
لكــي يـوا ِزن الـواردات.
سوق هبا املنتجات ،أو اخلدمات املرتبطة
ويتعلق الفصالن "ياء" و"كاف" بالطريقة اليت تُ َّ
باملنتجات ،بعد استرادها .وتُعد هذه التدابر غر تعريفية ألهنا قد تؤثر على القرار املتعلق باستراد
هذه املنتجات أو اخلدمات .ويشر الفصل "ياء" ،املتعلق بقيود التوزيع ،إىل التدابر التقييدية املتعلقة
بالتوزيــع الداخلــي للمنتجــات املســتوردة .ويتنــاول الفصــل "كاف" القيــود املفروضــة علــى خدمــات
ما بعد البيع ،واليت تشــمل ،مثالً ،القيود املفروضة على تقدمي اخلدمات املسـ ِ
ـاعدة.
وتتعلــق الفصــول "الم" و"ميــم" و"نــون" و"ســن" بالسياســات املطبَّقــة خلــف احلــدود.
فيتضمــن الفصــل "الم" التدابــر املتعلقــة باإلعانــات الــيت تؤثــر علــى التجــارة .أما الفصــل "ميــم"،
املتعلــق بتدابــر تقييــد املشـرتيات احلكوميــة ،فيشــر إىل القيــود الــيت قــد يواجههــا مقدمــو العطــاءات
وجي ِّمــع الفصــل "نــون" القيــود املتعلقــة بتدابــر امللكيــة
عنــد حماولــة بيــع منتجاهتــم إىل حكومــة أجنبيــةُ .
وجي ِّمــع الفصــل "ســن" ،املتعلــق بقواعــد املنشــأ ،التدابــر الــيت تقيــد
الفكريــة وحبقــوق امللكيــة الفكريــةُ .
َمنشــأ املنتجــات أو العناصــر الداخلــة فيهــا.
أمــا الفصــل األخــر ،وهــو الفصــل "عــن" ،فيتعلــق بتدابــر التصديــر .وجيمــع هــذا الفصــل
التدابر اليت يطبقها أي بلد على صادراته ،وتشمل ضرائب التصدير ،وحصص التصدير ،وحمظورات
التصدير.
ويتضمــن اســتعراض التصنيــف هــذا تعريفـاً لــكل تدبــر مــن التدابــر املدرجــة ،ويقــدم أمثلــة
مفيــدة يف معظــم احلــاالت مــن أجــل مزيــد مــن التوضيــح.
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ألف -التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية
هــي التدابــر الــيت تُطبــق حلمايــة حيــاة البشــر أو احليوانــات مــن املخاطــر الناشــئة عــن املـواد
املضافة أو امللوثات أو السموم أو الكائنات املسببة لألمراض ،املوجودة يف غذاء البشر أو احليوانات؛
وحلماية حياة البشر من األمراض املنقولة بالنباتات أو احليوانات؛ وحلماية حياة احليوانات أو النباتات
من اآلفات أو األمراض أو الكائنات املسببة لألمراض؛ وملنع أو تضييق نطاق الضرر الذي يلحق ببلد
ما بسبب وفود اآلفات أو استقرارها أو انتشارها؛ وحلماية التنوع البيولوجي .وتشتمل هذه اجملموعة
على التدابر املتخذة حلماية حياة األمساك واحليوانات الرية ،وكذلك الغابات والنباتات الرية.
ويُالحــظ أن التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة ال تشــمل تدابــر محايــة البيئــة (غــر
املعرفــة أعــاله) ،الراميــة إىل محايــة مصــاحل املســتهلكن ،أو تدابــر رعايــة احليوانــات.
التدابــر ّ

وتشــكل التدابــر املصنَّفــة حتــت اجملموعــات مــن "ألــف" 1إىل "ألــف" 6قواعــد تنظيميــة
تقنيــة ،بينمــا تشــكل التدابــر املصنفــة يف اجملموعــة "ألــف" 8إج ـراءات تقييــم مــدى امتثــال هــذه التدابــر.

"ألف" 1حظر/تقييد الواردات ألسباب تتعلق بالتدابير الصحية وتدابير الصحة
النباتية

تُصنَّــف يف هــذا الفصــل احملظــورات و/أو القيــود املتعلقــة باملنتجــات النهائيــة الــيت يُعتــزم
اســترادها .وتتضمــن اجملموعــة "ألــف" ،2الـواردة أدنــاه ،تصنيــف القيــود املتعلقــة باحلــدود املســموح هبــا
مــن املخلفــات أو القيــود املفروضــة علــى اســتخدام مـواد معينــة موجــودة يف املنتجــات النهائيــة.

"ألف" 11المحظــورات الجغرافيــة المؤقتــة ألســباب تتعلــق بالتدابيــر الصحيــة
وتدابيــر الصحــة النباتيــة
حظــر واردات منتجــات حمــددة مــن بلــدان أو مناطــق بســبب أمـراض معديــة:
التدابــر املدرجــة يف هــذه الفئــة عــادة ما يغلــب عليهــا الطابــع املخصــص
واحملدد زمني ـاً.

مثــالُ :حتظــر واردات الدواجــن مــن مناطــق متأثــرة بأنفلونـزا الطيــور ،أو واردات
املاشــية مــن بلــدان متأثــرة مبــرض القــدم والفــم.
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"ألف" 21القيود الجغرافية على األهلية

حظــر واردات منتجــات معينــة مــن بلــدان أو مناطــق معينــة بســبب االفتقــار إىل
أدلــة علــى وجــود أوضــاع أمــان كافيــة تكفــل جتنــب املخاطــر الصحيــة وخماطــر
الصحة النباتية :يُفرض احلظر تلقائياً إىل أن يُثبت البلد أنه ينفذ تدابر صحية
وتدابر صحة نباتية مناسبة توفر مستوى معيناً ومقبوالً من احلماية من املخاطر.
وحتظــر الـواردات اآلتيــة مــن بلــدان
وتُــدرج البلــدان املؤهلــة يف "قائمــة إجيابيــة"ُ .
أخرى .وقد تشــمل القائمة املنشــآت اإلنتاجية املأذون هبا داخل البلد املؤهل.

مثــالُ :حتظــر واردات منتجــات األلبــان مــن البلــدان الــيت مل تثبــت وجــود أوضاع
صحيــة ُمرضيــة هبا.

"ألف" 31النهج النُّظمي

هــو هنــج جيمــع بــن اثنــن أو أكثــر مــن التدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتية
ـجمعة ميكــن أن تتألــف مــن أي
املســتقلة املتعلقــة باملنتَــج نفســه :فالتدابــر امل ـُ َّ
عــدد مــن التدابــر املرتابطــة ،وكذلــك مــن متطلبــات تقييــم امتثاهلــا ،وتُطبــق يف
مجيــع مراحــل اإلنتــاج.
مثال :ينص أي برنامج للواردات على ِحزمة من التدابر حتدد بالتفصيل موقع
ستخدم ،وتقنيات
اإلنتاج احملدد اخلايل من اآلفات ،ومبيدات اآلفات اليت ستُ َ
احلصاد ،فضالً عن طرق التبخر بعد احلصاد ،باإلضافة إىل متطلبات الفحص
يف نقطة الدخول :متطلبات حتليل مصادر اخلطر ونقاط الرقابة احلرجة.

"ألف" 41اشــتراط اإلذن المحــدد المطلــوب ألســباب تتعلــق بالتدابيــر
الصحيــة وتدابيــر الصحــة النباتيــة
هــو اش ـرتاط يُلــزم املســتوردين باحلصــول علــى إذن أو تصاريــح أو موافقــة مــن
وكالة حكومية خمتصة يف بلد املقصد ألسباب تتعلق بالتدابر الصحية وتدابر
الصحة النباتية :ولكي يصل املستوردون على اإلذن ،قد يلزم أن ميتثلوا للقواعد
التنظيمية األخرى ذات الصلة ولتقييمات مدى االمتثال.

مثال :يُشرتط احلصول من وزارة الصحة على إذن باالستراد.
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"ألف" 51متطلبات تسجيل المستوردين

االشـرتاط الــذي يُلــزم املســتوردين بالتســجيل قبــل أن ميكنهــم اســتراد منتجــات
ـجل املســتوردون ،يتعــن عليهــم االمتثــال الشـرتاطات معينــة،
معنيــة :لكــي يُسـ َّ
وتقــدمي مســتندات ،ودفــع رســوم التســجيل.

مثال :ينبغي تسجيل مستوردي صنف غذائي معن لدى وزارة الصحة.

"ألف" 91حظر/تقييــد الــواردات ألســباب تتعلــق بالتدابيــر الصحيــة وتدابيــر
الصحــة النباتيــة (لــم تُذكــر فــي موضــع آخــر)

"ألف" 2الحدود المســموح بها من المخلفات واالســتخدام المقيّد للمواد

"ألف" 12الحــدود المســموح بهــا لمخلفــات مــواد (غيــر ميكروبيولوجيــة)
معينــة أو للتلــوث بهــا

هذا تدبر يقرر حداً أقصى للمخلفات أو حداً مسموحاً به ملواد مثل األمسدة
ومبيــدات اآلفــات ومـواد كيميائيــة وفلـزات معينــة يف الغــذاء وعلــف احليوانــات،
مكونــات
وهــي مـواد تُســتخدم يف عمليــة إنتــاج الغــذاء والعلــف ولكنهــا ليســت ّ
مقصــودة :يشــمل هــذا التدبــر مســتوى أقصــى مســموحاً بــه للملوثــات غــر
امليكروبيولوجيــة .وتُصنــف التدابــر املتعلقــة بامللوثــات امليكروبيولوجيــة يف إطــار
اجملموعــة "ألــف" 4أدنــاه.

أمثلــة( :أ) ُيــدد حــد أقصــى ملخلفــات مبيــدات احلشـرات ،ومبيــدات اآلفات،
والفل ـزات الثقيلــة ،واألدويــة البيطريــة؛ (ب) امللوثــات العضويــة الثابتــة وامل ـواد
الكيميائيــة الناجتــة أثنــاء التصنيــع؛ (ج) خملفــات مبيــد الــداي ثيانــون يف التفــاح
وحشيشــة الدينــار.

"ألف" 22االســتخدام المقيــد لمــواد معينــة فــي األغذيــة واألعــاف ،وللمــواد
المامســة لألغذيــة واألعــاف

تقييــد أو حظــر اســتخدام م ـواد معينــة موجــودة يف الغــذاء والعلــف .ويشــمل
ذلــك تقييــد اســتخدام م ـواد موجــودة يف حاويــات األغذيــة مــن املمكــن أن
تنتقــل إىل الغــذاء.
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أمثلة( :أ) توجد قيود معينة مفروضة على املواد املضافة إىل األغذية واألعالف
لغرض التلوين أو احلفظ أو التحلية؛ (ب) يف حالة حاويات األغذية ،املصنوعة
مــن لدائــن كلوريــد البوليفينيــل ،جيــب أال يزيــد مونومــر كلوريــد الفينيــل علــى 1
ملــغ لــكلكلغ.

"ألف" 3اشتراطات التوسيم ووضع العامات والتغليف والتعبئة
"ألف" 13اشتراطات التوسيم

هــي التدابــر الــيت حتــدد املعلومــات ذات الصلــة املباشــرة بســالمة األغذيــة ،والــيت
ينبغي تقدميها إىل املستهلك :فالتوسيم هو أي معلومات خطية أو إلكرتونية
أو بيانية تُدون على عبوة االســتهالك أو على بطاقة منفصلة ولكنها ذات صلة.
أمثلــة( :أ) البطاقــات الــيت جيــب أن حتــدد أوضــاع التخزيــن ،مثـالً " 5درجــات
مئويــة حبــد أقصــى"؛ (ب) املكونــات الــيت تنطــوي علــى خطــر حمتمــل ،كاملـواد
املســببة للحساســية ،مث ـالً "حتتــوي علــى عســل حنــل غــر مناســب لألطفــال
األقــل مــن عمــر ســنة".

"ألف" 23اشتراطات وضع العامات

هي التدابر اليت حتدد املعلومات املتصلة مباشرة بسالمة األغذية ،واليت ينبغي
أن تُدون على عبوات السلع ألغراض النقل و/أو التوزيع.

ـدون علــى حاويــة النقــل مــن اخلــارج تعليمــات مثــل طريقــة
مثــال :جيــب أن تـُ ّ
التعامــل مــع البضاعــة السـريعة التلــف ،أو احتياجــات التريــد ،أو احلمايــة مــن
أشــعة الشــمس املباشــرة ،ومــا إىل ذلــك.

"ألف" 33اشتراطات التغليف والتعبئة

هــي التدابــر الــيت تنظــم الطريقــة الــيت جيــب ،أو ال ميكــن ،أن تُغلّــف وتُعبــأ هبــا
البضائــع ،أو الــيت حتــدد املـواد املســتخدمة يف التغليــف والتعبئــة ،وتتصــل هــذه
التدابــر بســالمة األغذيــة بشــكل مباشــر.

مثال :يقيَّد استخدام رقائق كلوريد البوليفينيل يف تغليف وتعبئة األغذية.
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"ألف" 4االشتراطات الصحية

هي االشرتاطات املتعلقة جبودة األغذية وتركيبها وسالمتها ،وهي تستند عادة إىل ممارسات
ـرتف هبــا يف التحليــل وأخــذ
النظافــة الصحيــة وممارســات التصنيــع اجليــدة ،واألســاليب املعـ َ
العينــات :جيــوز تطبيــق االشـرتاطات علــى املنتَــج النهائــي ("ألــف" )41أو علــى عمليــات
اإلنتــاج ("ألف".)42

"ألف" 14المعايير الميكروبيولوجية للمنتَج النهائي

بيان الكائنات اجملهرية املسببة للقلق و/أو تكسيناهتا/نواتج األيض املتعلقة هبا
وســبب ذلــك القلــق ،والطــرق التحليليــة الكتشــاف هــذه األشــياء و/أو حتديــد
كميتهــا يف املنتَــج النهائــي :جيــب أن يُراعــى عنــد وضــع احلــدود امليكروبيولوجيــة
اخلطر املرتبط بالكائنات اجملهرية ،واألوضاع اليت يُتوقَّع يف ظلها تداول األغذية
واستهالكها .وينبغي أن يُؤخذ يف احلسبان عند وضع احلدود امليكروبيولوجية
احتمــال عــدم التوزيــع املتســاوي للكائنــات اجملهريــة يف الغــذاء والتبايــن الطبيعــي
يف إجراءات التحليل.

أمثلة :ينبغي بســرتة البيض الســائل أو معاجلته على وجه آخر لغرض القضاء
التام على مجيع بكتريا الســلمونيال احلية.

"ألف" 24ممارسات النظافة الصحية أثناء اإلنتاج

االشرتاطات اليت يُقصد هبا بصورة رئيسية تقدمي توجيهات بشأن وضع وتطبيق
املعايــر امليكروبيولوجيــة املتعلقــة باألغذيــة عنــد أيــة نقطــة مــن نقــاط السلســلة
الغذائيــة ،بدايــة مــن اإلنتــاج األويل إىل االســتهالك النهائــي :تتأكــد ســالمة
األغذيــة يف املقــام األول باملراقبــة عنــد املصــدر ،وأثنــاء تصميــم املنتَــج وتصنيعــه،
وبتطبيق املمارسات اجليدة املتعلقة بالنظافة الصحية أثناء اإلنتاج والتصنيع (وهو
ما يشــمل التوســيم) واملناولة والتوزيع والتخزين والبيع والتجهيز واالســتخدام.
مثــال :ينبغــي أن تُنظَّــف يف املزرعــة يومي ـاً معــدات حلــب اللــن باســتخدام
منظــف معـ َّـن.
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"ألف" 94اشتراطات النظافة الصحية ،لم تُذكر في موضع آخر

"ألف" 5المعاملــة المتعلقــة بالقضــاء علــى اآلفــات النباتيــة والحيوانيــة والكائنــات
المســببة لألمـراض فــي المنتَــج النهائــي (مثــل المعاملــة التاليــة للحصــاد)

املعامــالت املختلفــة الــيت ميكــن تطبيقهــا أثنــاء اإلنتــاج أو كعمليــة تاليــة لإلنتــاج هبــدف
القضــاء علــى اآلفــات النباتيــة واحليوانيــة أو الكائنــات املســببة لألم ـراض يف املنتَــج النهائــي.

"ألف" 15المعاملة بالتبريد/بالتسخين

اشـرتاط تريد/تســخن املنتجــات إىل درجــات حـرارة أدىن/أعلــى مــن مســتوى
معن ملدة زمنية معينة لغرض قتل اآلفات املستهدفة ،إما قبل وصول املنتجات
إىل بلد املقصد أو عند وصوهلا .وقد يُشرتط وجود مرافق حمددة على األرض
أو على السفن .ويف هذه احلالة ،ينبغي أن تكون احلاويات جمهزة بصورة مناسبة
مبجسات حرارية.
إلجراء املعاملة بالتريد/بالتسخن ،وأن تكون أيضاً مزودة َّ
مثال :جيب معاملة منتجات املواحل بالتريد للقضاء على ذباب الفاكهة.

"ألف" 25التشعيع

اش ـرتاط قتــل أو وقــف نشــاط الكائنــات اجملهريــة أو البكتريــا أو الفروســات
أو احلشرات اليت قد توجد يف منتجات الغذاء أو األعالف ،باستخدام الطاقة
املشـ ّـععة (اإلشــعاع املؤيــن).
مثــال :قــد تُطبــق هــذه التكنولوجيــا علــى منتجــات اللحــوم ،والفاكهة الطازجة،
والتوابل ،وخماليط التوابل النباتية اجملففة.

"ألف" 35التبخير

هي عملية لتعريض احلشرات أو األبواغ الفطرية أو غرها من الكائنات ألخبرة
مــادة كيميائيــة بقــوة مميتــة يف مســاحة مغلقــة لفــرتة زمنيــة حمــددة .وهــذه املــادة
املتبخرة املطهرة مادة كيميائية ميكن أن تتحول عند درجة حرارة معينة وضغط
معــن إىل حالــة غازيــة برتكيــز يكفــي لقتــل كائــن معــن مــن اآلفــات.

مثــال :يُســتخدم محــض اخلليــك كمــادة متبخــرة مطهــرة بعــد احلصــاد هبــدف
القضاء على األبواغ الفطرية املوجودة على اخلوخ والنكتارين واملشمش والكريز؛
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كما تُستخدم مادة بروميد امليثيل لتبخر األزهار املقطوعة والكثر من السلع
األخرى.

"ألف" 95المعاملــة المتعلقــة بالقضــاء علــى اآلفــات النباتيــة والحيوانيــة
والكائنــات المس ـبِّبة لألم ـراض فــي المنتَــج النهائــي ،لم تُذكــر فــي
موضــع آخــر

"ألف" 6اشــتراطات أخرى تتعلق باإلنتاج أو بالعمليات التالية لإلنتاج

هــي اشـرتاط يتعلــق بالعمليــات اإلنتاجيــة والعمليــات التاليــة لإلنتــاج غــر املصنفــة أعــاله.
ويُستثىن من هذا االشرتاط أيضاً التدابر احملددة املدرجة يف اجملموعة "ألف" :2الحدود
المســموح بهــا مــن المخلفــات واالســتخدام المقيَّــد للمـواد (أو فئاهتــا الفرعيــة).

"ألف" 16عمليات نمو النباتات

هــي اشـرتاطات تتعلــق بكيــف ينبغــي زرع النبــات مــن حيــث األوضــاع املتصلــة
بدرجة احلرارة ،والضوء ،واملسافة بن النباتات ،واملاء ،واألكسجن ،واملغذيات
املعدنيــة ،ومــا إىل ذلك.

مثــالُ :يــدد معــدل البــذار واملســافة بــن اخلطــوط عنــد زراعــة فــول الصويــا مــن
أجــل تقليــل خطــر اإلصابــة مبــرض تبقــع األوراق املســمى عــن الضفــدع.

"ألف" 26عمليات تربية الحيوانات أو صيدها

هــي اشـرتاطات تتعلــق بطريقــة تربيــة أو صيــد أي حيـوان بســبب بواعــث القلــق
ذات الصلــة بالتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة.

مثــال :جيــب عــدم تغذيــة املاشــية بأعــالف حتتــوي علــى ســقط األبقــار الذبيحــة
املشــتبه يف إصابتهــا مبــرض جنــون البقــر.

"ألف" 36تصنيع األغذية واألعاف

هــي اشـرتاطات تتعلــق بكيفيــة إنتــاج األغذيــة أو األعــالف مــن أجــل اســتيفاء
شــروط النظافــة الصحيــة املتعلقــة باملنتجــات النهائيــة.
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مثــال :جيــب يف املعــدات أو اآلالت اجلديــدة املســتخدمة يف مناولــة أو تصنيــع
األعــالف داخــل أو حــول منشــأة تنتــج أعــالف احليوانــات أن ختلــو مــن مركــب
ثنائــي الفينيــل املتعــدد الكلور.

"ألف" 46أوضاع التخزين والنقل

هــي اشـرتاطات تتعلــق بأوضــاع معينــة لتخزيــن و/أو نقــل األغذيــة واألعــالف
والنباتــات واحليوانــات.

مثــال :ينبغــي ختزيــن مـواد غذائيــة معينــة يف مــكان جــاف ،أو يف درجــة حـرارة
تقــل عــن حــد معــن.

"ألف" 96اشــتراطات أخــرى بشــأن عمليــات اإلنتــاج أو عمليــات تاليــة
لإلنتــاج ،لم تُذكــر فــي موضــع آخــر

"ألف" 8تقييــم مــدى االمتثــال فيمــا يتصــل بالتدابيــر الصحيــة وتدابيــر الصحــة
النباتيــة
هــو اشـرتاط للتح ّقــق مــن اســتيفاء وضــع معــن يتعلــق بالتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة
جممعــة مــن
النباتيــة .وميكــن حتقيــق هــذا االشـرتاط باتبــاع شــكل واحــد أو جمموعــة أشــكال َّ
إجـراءات الفحــص واملوافقــة ،مبــا يف ذلــك إجـراءات أخــذ العينــات واالختبــار والفحــص؛
وتقييــم مــدى االمتثــال والتحقــق منــه وضمانــه؛ واالعتمــاد واملوافقــة ومــا إىل ذلــك.

"ألف" 18اشتراط تسجيل المنتَج

اشرتاط تسجيل املنتَج يف البلد املستورد.

مثال :اشرتاطات ومبادئ توجيهية لتسجيل مبيد آفات معن ومركباته ،مثالً
فيما يتعلــق مبحاصيــل ثانوية/اســتخدام ثانــوي .وقــد يتضمــن التدبــر أحكامـاً
حتــدد أن ـواع منتجــات مكافحــة اآلفــات املعفــاة مــن التســجيل ،واإلج ـراءات
الــيت حتــدد بالتفصيــل عمليــة التســجيل ،مبــا يف ذلــك األحــكام املتعلقــة بالتوزيــع
واالســتراد وأخــذ العينــات واالحتجــاز.
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"ألف" 28االشتراط المتعلق باالختبار

هــو اشـرتاط يتعلــق باختبــار املنتجــات وفقـاً لقاعــدة تنظيميــة معينــة ،مثــل احلــد
األقصــى للمخلفــات :ويشــمل هــذا التدبــر احلــاالت الــيت يُشــرتط فيهــا أخــذ
عينــات.

مثــال :يُشــرتط إجـراء اختبــار علــى عينــة مــن واردات الرتقــال للتحقــق مــن احلــد
األقصــى املســموح بــه مــن خملفــات مبيــدات اآلفات.

"ألف" 38االشتراط المتعلق بتقديم شهادات

هو اشرتاط يتعلق بتقدمي شهادة باالمتثال لقاعدة تنظيمية معينة يتطلبه البلد
املستورد ،ولكن جيوز إصدار الشهادة يف البلد املصدِّر أو البلد املستورد.

مثــال :يُشــرتط تقــدمي شــهادة امتثــال فيما يتعلــق بامل ـواد املالمســة لألغذيــة
(احلاويــات والــورق والبالســتك ،ومــا إىل ذلــك).

"ألف" 48اشتراط الفحص

هو اشرتاط فحص املنتَج يف البلد املستورد .وقد تقوم كيانات عامة أو خاصة
بإجـراء الفحــص .والفحــص مماثــل لالختبــار ،ولكنــه ال يتضمــن إجـراء اختبــار
يف خمترات.

مثال :جيب فحص أجزاء احليوانات أو النباتات قبل السماح بدخوهلا.

"ألف" 58االشتراطات المتعلقة بإمكانية التعقب

هــو اش ـرتاط اإلفصــاح عــن املعلومــات الــيت تســمح بتعقــب منتَــج معــن عــر
مراحــل اإلنتــاج والتصنيــع والتوزيــع.
"ألف" 158منشأ المواد واألجزاء
أي اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة مبنشــأ امل ـواد واألج ـزاء
املســتخدمة يف املنتَــج النهائــي.

مثال :فيما يتعلق باخلضراوات ،قد يُشرتط اإلفصاح عن املعلومات
املتعلقة مبكان املزرعة ،أو اسم املزارع ،أو األمسدة املستخدمة.
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"ألف" 258تاريخ التصنيع
أي اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة جبميــع مراحــل اإلنتــاج :قــد
تشــمل معلومات عن أماكنها ،وأســاليب التصنيع و/أو املعدات
واملـواد املســتخدمة.

مثــال :فيما يتعلــق مبنتجــات اللحــوم ،قــد يُشــرتط اإلفصــاح عــن
املعلومــات املتعلقــة باملذبــح ،وكذلــك مبصنــع جتهيــز األغذيــة.
"ألف" 358توزيع وأماكن المنتجات بعد تسليمها
اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بتوقيــت وكيفيــة توزيــع الســلع
مــن وقــت تســليمها إىل املوزعــن إىل وقــت وصوهلــا إىل املســتهلك
النهائــي.

مثــال :فيما يتعلــق بــاألرز ،قــد يُشــرتط اإلفصــاح عــن املعلومــات
املتعلقــة مبــكان مرفــق التخزيــن املؤقــت لــآرز.
"ألف" 958اشــتراطات بشــأن إمكانيــة التعقــب ،لم تُذكــر فــي موضــع
آخــر

"ألف" 68اشتراط الحجر

هو اشرتاط يُلزم حبجز أو عزل حيوانات أو نباتات أو منتجاهتا ،لدى وصوهلا
إىل ميناء أو مكان ،ملدة زمنية معينة من أجل منع انتشار مرض ٍ
معد أو منع
التلوث.

مثال :جيب إبقاء الكالب احلية يف احلجر ملدة أســبوعن قبل اإلذن بدخوهلا
البلــد .وينبغــي إبقــاء النباتــات يف احلجــر بغيــة وقــف أو تقييــد انتشــار الكائنــات
الضارة.
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"ألف" 98تقييــم مــدى االمتثــال فيما يتعلــق بالتدابيــر الصحيــة وتدابيــر
الصحــة النباتيــة .لم يُذكــر فــي موضــع آخــر

"ألف" 9التدابيــر الصحيــة وتدابيــر الصحــة النباتيــة .لم تُذكر في موضع آخر

باء -الحواجز التقنية التي تعترض التجارة
هي تدابر تشر إىل اللوائح التقنية ،وإجراءات تقييم مدى االمتثال للوائح واملعاير التقنية،
باستثناء التدابر اليت يغطيها اتفاق تطبيق التدابر الصحية وتدابر الصحة النباتية.
والالئحــة التقنيــة هــي وثيقــة حتــدد خصائــص املنتجــات أو العمليــات املتصلــة هبــا وأســاليب
إنتاجها ،مبا يف ذلك األحكام اإلدارية الواجبة التطبيق ،واالمتثال هلذه الالئحة إلزامي .وقد تشمل
الالئحة أو تتناول بشكل حصري املصطلحات ،والرموز ،والتغليف والتعبئة ،وشروط وضع العالمات
أو التوســيم ،مــن حيــث انطباقهــا علــى امل ـُـنتَج ،وطريقــة التصنيــع أو اإلنتــاج .وتقييــم مــدى االمتثــال
هــو إجـراءً يُســتخدم بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر لتحديــد مــا إذا كانــت االشـرتاطات ذات الصلــة
املدرجة يف اللوائح أو املعاير التقنية قد اســتُوفيت أم ال؛ وقد يشــمل تقييم مدى االمتثال ،يف مجلة
أمــور ،إجـراءات أخــذ العينــات واالختبــار والفحــص؛ والتقييــم والتحقــق وضمــان االمتثال ،والتســجيل
واالعتمــاد واملوافقــة ،وكذلــك توليفاهتا.
التدابــر املصنفــة ضمــن اجملموعــات مــن "بــاء" 1إىل "بــاء" 7هــي قواعــد تنظيميــة تقنيــة ،يف
حن أن التدابر املصنفة يف إطار اجملموعة "باء" 8هي إجراءات تقييم االمتثال املتصلة هبذه القواعد
التنظيمية .ويف إطار القواعد التنظيمية التقنية ،تتعلق القواعد التنظيمية املدرجة يف اجملموعة "باء"4
بعمليات اإلنتاج ،يف حن تنطبق القواعد األخرى بشكل مباشر على املنتجات.

"باء" 1حظر/تقييــد الــواردات ألهــداف مدرجــة فــي االتفــاق المتعلــق بالحواجــز
التقنيــة أمــام التجــارة
قد تُفرض هذه احملظورات/القيود ألسباب تتعلق ،يف مجلة أمور ،مبتطلبات األمن القومي؛
ومنــع املمارســات اخلادعــة؛ ومحايــة صحــة اإلنســان أو ســالمته أو محايــة حيــاة أو صحــة
احليوانــات أو النباتــات ،أو محايــة البيئــة .وتتضمــن اجملموعــة "بــاء" 2الـواردة أدنــاه القيــود
املتعلقــة باحلــدود املســموح هبــا مــن املخلفــات أو املتعلقــة باســتخدام مـواد معينــة موجــودة
يف املنتجــات النهائيــة.
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"باء" 11الحظر ألسباب تتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة
حظر الواردات لألسباب املدرجة يف اجملموعة "باء".1

مثالُ :حتظر واردات مواد خطرة ،من بينها املتفجرات ،ومواد تكســينية معينة
مدرجــة يف اتفاقيــة بــازل ،ومنهــا رذاذ األيروســول احملتــوي علــى مركبــات الكلــورو
فلورو كربون ،وجمموعة من مركبات اهليدرو كلورو فلورو كربون والرومو فلورو
كربون ،واهلالونات ،وكلوروفورم امليثيل ،ورابع كلوريد الكربون.

"باء" 41اشتراط اإلذن ألسباب تتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة

هــو اشـرتاط يُلــزم املســتورد باحلصــول علــى إذن أو تصاريــح أو موافقــة مــن وكالــة
حكومية خمتصة يف بلد املقصد ،ألســباب مثل األمن القومي أو محاية البيئة،
ومــا إىل ذلك.

مثــال :جيــب أن يصــل املســتوردون علــى إذن باســتراد األدويــة ،والنفايــات
واخلــردة ،واألســلحة الناريــة ،ومــا إىل ذلــك.

"باء" 51اشــتراط تســجيل المســتوردين ألســباب تتعلــق بالحواجــز التقنيــة
أمــام التجــارة

هو اشرتاط يُلزم املستوردين بالتسجيل قبل أن ميكنهم استراد منتجات معينة.
سجل املستوردون ،قد يكون عليهم استيفاء اشرتاطات معينة ،وتقدمي
ولكي يُ ّ
وثائق معينة ،ودفع رسوم .ويشمل هذا االشرتاط أيضاً احلاالت اليت يلزم فيها
تسجيل املنشآت املنتجة ملنتجات معينة.

مثــال :قــد يُشــرتط أن يكــون مســتوردو املنتجــات احلساســة ،مثــل األدويــة،
والعقاقــر ،واملتفج ـرات ،واألســلحة الناريــة ،والكحــول ،والســجائر ،وآالت
ـجلن يف البلــد املســتورد.
األلعــاب ،ومــا إىل ذلــك ،مسـ َّ
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"باء" 91حظر/تقييــد الــواردات لألهــداف المدرجــة فــي االتفــاق المتعلــق
بالحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة ،لم يُذكــر فــي موضــع آخــر

"باء" 2الحدود المسموح بها من المخلفات ،وتقييد استخدام المواد
"باء" 12الحدود المسموح بها من المخلفات ومن التلوث بمواد معينة

هو تدبر ينشئ حداً أقصى أو حداً مسموحاً به للمواد املستخدمة يف عملية
اإلنتاج ولكنها ليست املكونات املقصودة.

مثــال :يــب أن يكــون مســتوى امللــح يف اإلمسنــت ،أو مســتوى الكريــت يف
البنزيــن ،أقــل مــن املقــدار احملــدد.

"باء" 22تقييد استخدام مواد معينة

هــو تقييــد اســتخدام مـواد معينــة ،يف شــكل مكونــات أو مـواد ،ملنــع املخاطــر
املرتتبــة علــى اســتخدامها.

أمثلــة( :أ) االســتخدام املقيّــد للمذيبــات يف مـواد الطــالء( ،ب) احلــد األقصــى
املســموح بــه مــن الرصــاص يف الطــالء الــذي يســتخدمه املســتهلك.

"باء" 3االشتراطات المتعلقة بالتوسيم وبوضع العامات والتغليف والتعبئة
"باء" 13االشتراطات المتعلقة بالتوسيم

هــي التدابــر الــيت تنظــم نــوع ولــون وحجــم الطباعــة املدونــة علــى العب ـوات
والبطاقات ،وحتدد املعلومات اليت ينبغي تقدميها إىل املستهلك .والتوسيم هو
أي معلومات خطية أو إلكرتونية أو بيانية تُدون على العبوة أو على أي بطاقة
منفصلــة ولكنهــا مرتبطــة باملنتَــج ،أو علــى املنتَــج نفســه .وقــد يتضمــن التوســيم
اش ـرتاطات تتعلــق باللغــة الرمسيــة الــيت جيــب اســتخدامها ،وكذلــك املعلومــات
التقنيــة املتعلقــة باملنتَــج ،مثــل الفولــت ،واملكونــات ،وتعليمــات االســتخدام،
واألمــان ،والنصائــح األمنيــة.

مثــال :جيــب أن حتمــل الثالجــات بطاقــات تبــن حجمهــا ووزهنــا ومســتوى
اســتهالكها مــن الكهربــاء.
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"باء" 23االشتراطات المتعلقة بوضع العامات

هــي التدابــر الــيت حتــدد املعلومــات الــيت ينبغــي أن تـُـدون علــى عبـوات البضائــع
أثنــاء النقــل والتوزيــع ،ألغـراض النقــل واجلمــارك.

مثال :جيب أن تُدون على حاوية النقل الشروط املتعلقة باملناولة أو التخزين،
وفقاً لنوع املنتَج ،مثل عالمة "قابل للكسر" أو "هذا اجلانب إىل أعلى".

"باء" 33االشتراطات المتعلقة بالتغليف والتعبئة

هــي التدابــر الــيت تنظِّــم الطريقــة الــيت جيــب ،أو ال جيــوز ،أن تغلــف وتعبــأ هبــا
البضائــع ،وحتــدد املـواد الــيت جيــب اســتخدامها يف التغليــف والتعبئــة.

مثال :جيب اســتخدام احلاويات املزودة بطبليات أو اســتخدام عبوات خاصة
حلماية املنتجات احلساسة أو القابلة للكسر.

"باء" 4االشتراطات المتعلقة باإلنتاج أو بما بعد اإلنتاج
"باء" 14القواعد المنظمة للحواجز التقنية أمام التجارة ،المتصلة بعمليات
اإلنتاج
هــي اشـرتاط يتعلــق بعمليــات اإلنتــاج غــر املصنفــة يف إطــار التدابــر الصحيــة
وتدابر الصحة النباتية ،الواردة أعاله .وتُستثىن أيضاً من هذا االشرتاط التدابر
احملــددة يف إطــار اجملموعــة "بــاء" :2الحــدود المســموح بهــا مــن المخلفــات،
وتقييد اســتخدام المواد (أو جمموعاهتا الفرعية).

مثال :جيب إلزامياً استخدام املعدات الصديقة للبيئة.

"باء" 24القواعــد التنظيميــة للحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة ،المتصلــة بالنقــل
والتخزيــن
هــي اش ـرتاطات تتعلــق بأوضــاع معينــة ينبغــي أن جيــري يف ظلهــا ختزيــن و/أو
نقــل املنتجــات.

مثال :ينبغي ختزين األدوية يف درجة حرارة تقل عن حد معن.
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"باء" 94االشــتراطات المتعلقــة باإلنتــاج أو بما بعــد اإلنتــاج ،لم تُذكــر فــي
موضــع آخــر

"باء" 6اشتراط تحديد هوية المنتجات

أي الشــروط الــيت جيــب اســتيفاؤها لتحديــد هويــة املنتــج ضمــن فئــة معينــة (مبــا يف ذلــك
بطاقــات امل ـواد البيولوجيــة أو العضويــة).

مثــال :لكــي يُصنــف منتَــج ما علــى أنــه "شــوكوالتة" ،جيــب أال يقــل حمتـواه مــن الــكاكاو
عــن  30يف املائــة.

"باء" 7االشتراط المتعلق بجودة المنتَج أو بأدائه

أي الشــروط اليت جيب اســتيفاؤها فيما يتعلق باألداء (مثالً التحمل والصالبة) أو اجلودة
(مثـالً احملتــوى مــن مكونــات حمددة).

مثال :جيب أن يكون الباب مقاوماً حلد أدىن معن من احلرارة العالية.

"باء" 8تقييم مدى االمتثال فيما يتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة

هــو اش ـرتاط للتحقــق مــن اســتيفاء متطلَّــب معــن يتعلــق باحلواجــز التقنيــة أمــام التجــارة:
جممعــة مــن إجـراءات
ميكــن حتقيــق هــذا االشـرتاط باتبــاع شــكل واحــد أو جمموعــة أشــكال ّ
الفحــص واملوافقــة ،مــن بينهــا إجـراءات أخــذ العينــات واالختبــار والفحــص؛ وتقييــم مــدى
االمتثــال والتحقــق منــه وضمانــه؛ واالعتمــاد واملوافقــة.

"باء" 18اشتراط تسجيل المنتج

اشرتاط تسجيل املنتج يف البلد املستورد.

مثال :يُسمح فقط باستراد العقاقر واألدوية املسجلة.

"باء" 28اشتراط االختبار

هو اشرتاط يتعلق باختبار املنتجات وفقاً لقاعدة تنظيمية معينة ،مثل مستوى
األداء  -ويشمل االشرتاط املتعلق بأخذ العينات.
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مثــال :يُشــرتط اختبــار عينــة مــن املركبــات اآلليــة املســتوردة للتحقــق مــن امتثاهلــا
وامتثــال معداهتــا ملتطلبــات األمــان ،ومــا إىل ذلــك.

"باء" 38االشتراط المتعلق بتقديم شهادات

تقدمي شهادة باالمتثال لقاعدة تنظيمية معينة :هي أمر يشرتطه البلد املستورد،
ولكن جيوز إصدار الشهادة يف البلد املص ّدر أو يف البلد املستورد.

مثال :يُشرتط منح شهادة امتثال للمنتجات الكهربائية.

"باء" 48اشتراط الفحص

اشرتاط فحص املنتَج يف البلد املستورد  -قد تقوم بإجراء الفحصكيانات عامة
أو خاصة .وهو مماثل لالختبار ،ولكنه ال يتضمن إجراء اختبار يف خمترات.

مثــال :جيــب فحــص واردات املنســوجات واملالبــس قبــل الســماح بدخوهلــا،
وذلــك مــن أجــل التحقــق مــن املقاســات وامل ـواد املســتخدمة.

"باء" 58االشتراطات المتعلقة بمعلومات إمكانية التعقب

شــرط اإلفصــاح عــن املعلومــات الــيت تســمح بتعقــب منتَــج معــن يف مراحــل
اإلنتــاج والتصنيــع والتوزيــع.
"باء" 158منشــأ المواد واألجزاء
أي اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة مبنشــأ امل ـواد واألج ـزاء
املســتخدمة يف املنتَــج النهائــي.

مثال :جيب أن يتفظ مصنّعو السيارات بالسجل اخلاص مبنشأ
جمموعة اإلطارات األصلية لكل مركبة.

"باء" 258تاريخ التصنيع
أي اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة جبميــع مراحــل اإلنتــاج :قــد
تشــمل املعلومــات املتعلقــة بأماكنهــا ،وبأســاليب التصنيــع و/أو
باملعــدات وامل ـواد املســتخدمة.
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مثال :فيما يتعلق مبنتجات املالبس الصوفية ،قد يُشرتط اإلفصاح
عن املعلومات املتعلقة مبنشأ الغنم ،وموقع مصنع النسيج ،وكذلك
هوية املنتِج النهائي للمالبس الصوفية.
"باء" 358توزيع وأماكن المنتجات بعد تسليمها
أي اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبىت و/أوكيف ُوزعت السلع
أثناء أي وقت بعد اإلنتاج وقبل االستهالك النهائي.

مثــال :قبــل عــرض منتجــات التجميــل املســتوردة يف ســوق االحتــاد
األورويب ،جيب على الشخص املسؤول أن يبن للسلطة املختصة
يف الدولــة الطــرف املــكان الــذي اســتُوردت منــه املنتجــات أصـالً،
وعنوان اجلهة املصنعة ،أو عنوان املســتورد.
"باء" 958االشــتراطات المتعلقــة بإمكانيــة التعقــب ،لم تُذكــر فــي
موضــع آخــر

"باء" 98تقييــم مــدى االمتثــال فيما يتعلــق بالحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة،
لم يُذكــر فــي موضــع آخــر

"باء" 9التدابيــر المتعلقــة بالحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة ،لم تُذكــر فــي موضــع
آخــر

جيم -الفحص السابق للشحن ،واإلجراءات الرسمية األخرى
"جيم" 1الفحص السابق للشحن

هو املراقبة اإلجبارية للجودة والكمية والسعر قبل الشحن من البلد املص ّدر ،واليت جتريها
وكالة تفتيش مستقلة بتكليف من سلطات البلد املستورد.

مثــال :يُشــرتط قيــام طــرف ثالــث بفحــص واردات املنســوجات قبــل شــحنها ،مــن أجــل
التحقــق مــن األلـوان وأنـواع املـواد املســتخدمة
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"جيم" 2اشتراط الشحن المباشر

هو اشرتاط يُلزم بشحن البضائع مباشرًة من بلد املنشأ ،دون التوقف يف بلد ثالث.

مثــال :فيما يتعلــق بالبضائــع املســتوردة مبوجــب نظــام أفضليــات ،مثــل نظــام األفضليــات
املعمــم ،جيــب شــحن البضائــع مباشــرًة مــن بلــد املنشــأ مــن أجــل اســتيفاء شــرط قواعــد
ّ
املنشأ املنصوص عليها يف النظام (أي لضمان أال يكون قد جرى التالعب يف املنتجات
َ
أو تبديلهــا أو إعــادة تصنيعهــا يف أي بلــد عبــور ثالــث).

"جيم" 3اشتراط المرور عبر ميناء جمركي محدد

أي االلت ـزام مبــرور ال ـواردات عــر نقطــة دخــول حمــدد و/أو مكتــب مجركــي حمــدد لغــرض
الفحــص واالختبــار ،ومــا إىل ذلــك.

مثــال :جيــب التخليــص علــى مشـغِّالت أقـراص الفيديــو الرقميــة يف مكتــب مجركــي حمــدد
لغــرض الفحــص.

"جيم" 4االشــتراطات المتعلقــة برصــد ومراقبــة الــواردات ،وتدابيــر الترخيــص
التلقائــي األخــرى
هي التدابر اإلدارية الرامية إىل مراقبة قيمة الواردات أو حجم منتجات حمددة.

مثــال :يُشــرتط احلصــول علــى ترخيــص تلقائــي باالســتراد كإج ـراء إداري قبــل اســتراد
املنســوجات واملالبــس.

"جيم" 9اإلجراءات الرسمية األخرى ،لم تُذكر في موضع آخر

دال -التدابير الطارئة لحماية التجارة
هــي التدابــر املن ّفــذة ملواجهــة آثــار ســلبية معينــة للـواردات يف ســوق البلــد املســتورد ،مبــا يف
ذلــك التدابــر الــيت تســتهدف املمارســات غــر العادلــة يف جمــال التجــارة اخلارجيــة ،رهن ـاً باســتيفاء
متطلبــات إجرائيــة وموضوعيــة معينــة.
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"دال" 1تدبير مكافحة اإلغراق

هو تدبر حدودي يُطبق على واردات منتَج قادم من بلد ُمصدِّر .وتتسبب هذه الواردات
يف إغـراق الســوق احملليــة واإلضـرار بالصناعــة احملليــة الــيت تُنتــج منتَجـاً مماثـالً ،أو اإلضـرار
مبصـ ّدري ذلــك املنتَــج املنتمــن إىل بلــدان ثالثــة .ويــدث اإلغـراق عنــد إدخــال أي منتَــج
إىل الســوق يف بلــد مســتورد بســعر أقــل مــن قيمتــه املعتــادة ،حيــث يكــون عموم ـاً ســعر
تصديــر املنتَــج ،يف الســياق التجــاري املعتــاد ،أقــل مــن الســعر املقــارن ،يف ســياق التجــارة
املوجــه لالســتهالك يف البلــد املصــدِّر .وقــد تأخــذ تدابــر مكافحــة
املعتــاد ،للمنتَــج املماثــل َّ
اإلغراق شكل رسوم مكافحة اإلغراق ،أو شكل تعهدات من جانب الشركات املصدِّرة
فيما يتعلــق باألســعار.

"دال" 11التحقيــق فــي حدوث اإلغراق

وجيــرى إمــا عقــب تقــدمي شــكوى مــن الصناعــة احملليــة املنتجــة
هــو حتقيــق يُطلــق ُ
ملنتَــج مماثــل أو (يف ظــروف خاصــة) يُطلــق ذاتي ـاً مــن جانــب ســلطات البلــد
املستورد لتحديد ما إذا كان يدث أم ال اإلغراق مبنتَج ما مبا يضر باملنتجن
الوطنيــن (أو مبصدريــن ملنتَــج مماثــل تابعــن لبلــد ثالــث).
مثــال :أطلــق االحتــاد األورويب حتقيقـاً بشــأن حــدوث إغـراق بـواردات قضبــان
األســالك الفوالذيــة مــن البلــد "ألــف".

"دال" 21رسم مكافحة اإلغراق

هــو رســم يُفــرض علــى واردات ســلع معينــة ينتجهــا شـريك جتــاري معــن ويرمــي
إىل التصــدي لإلغ ـراق الضــار الــذي ثبــت وجــوده مــن خــالل حتقيــق .وعــادة
ما تكــون معــدالت الرســوم تبعـاً لــكل شــركة علــى حــدة.
مثــال :فُــرض رســم ملكافحــة اإلغـراق يـرتاوح بــن  8.5و 36.2يف املائــة علــى
واردات منتجــات وقــود الديــزل األحيائــي مــن البلــد "ألــف".

"دال" 31التعهد المتعلق باألسعار

هو تعهد من جانب جهة ُمصدِّرة بزيادة سعر تصدير منتَجها (بنسبة ال تزيد
علــى مبلــغ هامــش اإلغـراق) لتجنُــب فــرض رســوم مكافحــة اإلغـراق .وميكــن
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التوصــل إىل نتيجــة
التفــاوض بشــأن األســعار هلــذا الغــرض ،ولكــن فقــط بعــد ّ
أوليــة مفادهــا أن واردات اإلغـراق تســبب ضــرراً.

مثــال :أســفرت حالــة مكافحــة إغـراق تنطــوي علــى منتجــات صفائــح الفـوالذ
تعهــد املصنِّــع برفــع ســعر تصديــر منتَجــه.
املوجــه احلبيبــات عــن ُّ
الســليكوين َّ

"دال" 2تدابير الرسوم التعويضية

هي تدابر تُطبق عند احلدود على واردات منتَج ما بغية مواجهة أي دعم مباشر أو غر
مباشر تقدمه السلطات يف البلد املصدِّر ،وذلك عندما تسبب الواردات املدعومة من هذا
املنتَج اآلتية من ذلك البلد ضرراً للصناعة احمللية املنتجة ملنتَج مماثل يف البلد املستورد .وقد
تأخذ التدابر التعويضية شكل رسوم تعويضية ،أو شكل تعهدات من جانب الشركات
املصدِّرة أو سلطات البلد املقدم للدعم.

"دال" 12التحقيق المتعلق بالرســوم التعويضية

وجيــرى إمــا عقــب تقــدمي شــكوى مــن جانــب الصناعــة احملليــة
هــو حتقيــق يُطلــق ُ
املنتجــة ملنتَــج مماثــل أو (يف ظــروف خاصــة) يُطلــق ذاتيـاً مــن جانــب ســلطات
البلــد املســتورد لتحديــد مــا إذا كانــت الســلع املســتوردة مدعومــة أم ال وتســبب
ضــرراً أم ال للجهــات الوطنيــة املنتِجــة للمنتَــج املماثــل.
مثال :أطلقتكندا حتقيقاً بشأن الرسوم التعويضية فيما خيص واردات املعدات
األنبوبية املستخدمة يف استخراج النفط اآلتية من البلد "ألف".

"دال" 22الرسوم التعويضية

هــي رســوم تُفــرض علــى واردات منتَــج معــن ملوازنــة اإلعانــات الــيت مينحهــا البلــد
املصدِّر إلنتاج ذلك املنتَج أو لتسويقه ،إذا أثبت التحقيق أن الواردات املدعومة
ُ
تسبب ضرراً للصناعة احمللية املصنِّعة للمنتَج املماثل.
مثــال :فرضــت املكســيك رمسـاً تعويضيـاً قــدره  44.71يف املائــة علــى واردات
أشــباه موصــالت ذاكــرة الوصــول العشـوائي الديناميــة مســتوردة مــن البلــد "ألــف".

إصدار عام 2012

27

"دال" 32التعهد

أي ّإمــا تعهــد مــن جانــب مصــدِّر بزيــادة ســعر تصديــر منتَجــه (بنســبة ال تزيــد
ْ
تعهــد مــن جانــب ســلطات البلــد املقــدِّم للدعــم بإلغــاء
علــى مبلــغ الدعــم) ،أو ُّ
أو تقليــص الدعــم أو باختــاذ تدابــر أخــرى تتعلــق باآلثــار املرتتبــة علــى الدعــم،
بغية جتنب فرض رسوم تعويضية .وال جيوز التفاوض بشأن التعهدات إال بعد
التوصــل إىل نتيجــة أوليــة مفادهــا أن الـواردات املدعومــة تســبب ضــرراً.
ّ
مثال :أسفر حتقيق يتعلق بالرسوم التعويضية ،فيما خيص زيت النخيل والسمن
املستخدمن يف املعجنات الرقائقية املستوردة من البلد "ألف" ،عن تعهد
النبايت
ْ
حكومة البلد "ألف" باإللغاء الكامل للدعم املقدم من أجل ذلك املنتَج.

"دال" 3تدابير الحماية
"دال" 13الحمايــة (المتعــددة األطراف) العامة

هــي تدبــر مؤقــت يُفــرض عنــد احلــدود علــى واردات منتَــج ما ملنــع أو عــالج
الضــرر اجلســيم الناتــج عــن زيــادة واردات ذلــك املنتَــج ولتيســر ضبــط الســوق.
وقــد يتخــذ بلــد إج ـراءً للحمايــة (مث ـالً ،الوقــف املؤقــت لالمتيــازات املتعــددة
األطـراف) فيمــا خيــص واردات منتَــج ما مــن مجيــع املصــادر إذا أثبــت حتقيــق أن
زيادة واردات املنتَج تسبب ضرراً جسيماً ،أو هتدد بالتسبب يف ضرر جسيم،
للصناعة احمللية اليت تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر .وقد تتخذ
تدابــر احلمايــة أشــكاالً متنوعــة ،منهــا زيــادة الرســوم ،وفــرض قيــود كميــة وتدابــر
أخرى (مثل حصص معدالت التعريفة ،والتدابر القائمة على السعر ،وفرض
رســوم خاصــة ،ومــا إىل ذلــك)(.)2
"دال" 311التحقيق المتعلق بتدابير الحماية
هــو حتقيــق ُجتريــه ســلطات البلــد املســتورد بغيــة حتديــد مــا إذا كان
جيري استراد السلع املعنية بكميات كبرة ويف ظل ظروف يكون
من شأهنا أن تلحق ،أو ميكن أن تُلحق ،ضرراً جسيماً باملنتجن
احمللين ملنتجات مماثلة أو ملنتجات منافسة بشكل مباشر.

()2

رغــم أن القيــود الكميــة حمظــورة مبوجــب اتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة ،فــإن االتفــاق املتعلــق بالضمانــات يســمح باختــاذ تدابــر
احلمايــة هبــذا الشــكل ،رهن ـاً بشــروط معينــة .انظــر .X613
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مثــال :اســتهل البلــد "ألــف" حتقيق ـاً يتعلــق بتدابــر احلمايــة فيمــا
خيــص واردات دراجــات ناريــة معينــة.
"دال" 213رسوم تدابير الحماية
هي رسم مؤقت ُجيىب على واردات منتَج معن بغية منع أو عالج
الضرر اجلسيم الناجم عن زيادة الواردات (على النحو الذي أثبته
التحقيق) ،ولتيسر ضبط السوق .فإذاكانت املدة املتوقَّعة للتدبر
تزيد على سنة ،جيب عندئذ حتريره تدرجيياً خالل فرتة التطبيق.
مثال :فُرض رسم تدابر محاية مدته ثالث سنوات على واردات
"أُكسيد احلديديك غاما" .وسيكون مستوى الرسم  15يف املائة
خــالل الســنة األوىل ،و 10يف املائــة خــالل الســنة الثانيــة ،و 5يف
املائة خالل السنة الثالثة.
"دال" 313القيود الكمية لمواجهة تدابير الحماية
قيــد كمــي مؤقــت يُفــرض علــى واردات منتَــج معــن بغيــة منــع
أو عالج الضرر اجلسيم الناجم عن زيادة الواردات (على النحو
الــذي أثبتــه التحقيــق) ولتيســر ضبــط الســوق .وتُطبــق القواعــد
فيما يتعلق باملســتوى العام وختصيص احلصص .فإذا زادت املدة
املتوقَّعــة للتدبــر علــى ســنة ،جيــب عندئــذ حتريــره تدرجيي ـاً خــالل
مــدة التطبيــق.

مثــال :فُــرض تدبــر كمــي للحمايــة (حصــة) مدتــه ثــالث ســنوات
علــى واردات منتجــات فوالذيــة معينــة .وســيكون املســتوى الكلــي
 10 000طن يف السنة األوىل ،و 15 000طن يف السنة الثانية،
و 22 000طن يف السنة الثالثة.

"دال" 413شكل آخر من تدابير الحماية

هو شكل آخر من تدابر احلماية ،غر الرسوم أو القيود الكمية
(قــد يشــمل تدابــر جتمــع بــن الرســوم والعناصــر الكميــة) ،يُطبــق
بغيــة منــع أو عــالج الضــرر اجلســيم الناجــم عــن زيــادة ال ـواردات
(علــى النحــو الــذي أثبتــه التحقيــق) ،ولتيســر ضبــط الســوق .فــإذا
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زادت املدة املتوقَّعة للتدبر على سنة ،جيب عندئذ حتريره تدرجيياً
خــالل فــرتة التطبيــق.
مثال :يُفرض تدبر للحماية مدته سنتان على واردات غساالت
األطباق .يف السنة األوىل ،يُطبق تدبر للحماية قدره  50دوالراً
للوحــدة الواحــدة علــى مجيــع غســاالت األطبــاق املســتوردة الــيت
يقل سعر الوحدة منها عن  500دوالر ،شامالً التكلفة والتأمن
والشــحن .ويف الســنة الثانيــة ،لن يُطبــق تدبــر احلمايــة علــى أول
 20 000وحــدة مســتوردة ،أيـاًكانــت أســعار هــذه الوحــدات.

"دال" 23تدابيــر الحمايــة الخاصــة في مجال الزراعة

هــي تدبــر خــاص للحمايــة يف جمــال الزراعــة يســمح بفــرض تعريفــة إضافيــة كــرد
وحتــدد
فعــل علــى حــدوث طفــرة يف الـواردات أو اخنفــاض يف أســعار الـوارداتُ .
ِ
علــى الصعيــد القطــري املســتويات احملــددة حلجــم أو ســعر الـواردات الــيت تُطلــق
فــرض التدبــر .ويف حالــة احلــد األدىن حلجــم الـواردات املطلِــق لتطبيــق التدبــر،
ال تُطبــق الرســوم اإلضافيــة إال حــىت هنايــة الســنة املعنيــة .ويف حالــة احلــد األدىن
لســعر الـواردات املطلِــق لتطبيــق التدبــر ،يُفــرض الرســم اإلضــايف علــى أســاس
كل شــحنة علــى حــدة.
"دال" 123تدابيــر الحمايــة الخاصــة القائمــة علــى الحجــم فــي المجــال
الزراعــي
يف هــذا النــوع مــن احلمايــة ،قــد يُطبــق رســم إضــايف إذا كان حجــم
واردات منتَــج زراعــي معــن يزيــد علــى احلــد األدىن املطلِــق للتطبيــق.

مثــال :يُطبــق رســم إضــايف يعــادل ثُلــث الرســم املطبــق حاليـاً علــى
واردات األلبــان إذا كان حجــم الـواردات يزيــد علــى احلجــم األدىن
املطلِــق للتطبيــق والبالــغ  861طنـاً.

30
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"دال" 223تدابيــر الحمايــة الخاصــة القائمــة علــى الســعر فــي المجــال
الزراعــي
يف هــذا النــوع مــن تدابــر احلمايــة ،قــد يُفــرض رســم إضــايف إذا
اخنفــض ســعر اســتراد منتَــج زراعــي معــن إىل أقــل مــن الســعر
األدىن املطلِــق للتطبيــق.

مثال :يُطبق رسم إضايف قدره  2.79بيسو فلبيين لكل كيلوغرام
مــن شــحنة حلــوم جممــدة وخملفــات الذبــح للنــوع األهلــي مــن طيــور
 Gallusإذا كان ســعر اســتراد تلــك الشــحنة ،شــامالً التكلفــة
والتأمــن والشــحن ،أقــل بنســبة  20يف املائــة مــن الســعر األدىن
املطلِــق للتطبيــق واحملــدد بـ  93بيســو فلبيــين للكيلوغـرام.

"دال" 93تدابيــر حمايــة ،لم تُذكــر في موضع آخر

مــن املمكــن أن تشــمل هــذه الفئــة ،مثـالً ،آليــات محايــة خاصــة قابلــة للتطبيــق
علــى واردات منتَــج مــا يف إطــار الرتتيبــات التجاريــة اإلقليميــة ،أو بروتوكـوالت
االنضمــام ،أو اتفاقــات أخــرى.

هاء -التدابيــر المتعلقــة بالترخيــص غيــر التلقائــي ،والحصــص ،والمحظــورات،
والتح ّكــم فــي الكميــات ،والمتخــذة ألســباب ال تتعلــق بالتدابيــر الصحيــة
وتدابيــر الصحــة النباتيــة أو بالحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة
هتدف تدابر املراقبة بشكل عام إىل تقييد كمية السلع اليت ميكن استرادها ،بغض النظر
ـورد واحــد حمــدد .وقــد تأخــذ هــذه التدابــر شــكل
عمــا إذا كانــت تــرد مــن مصــادر خمتلفــة أم مــن مـ ِّ
()3
الرتخيص غر التلقائي ،أو تثبيت حصة حمددة سلفاً ،أو بفرض حمظورات  .وتُصنف مجيع التدابر
املتخــذة ألســباب تتعلــق بالتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة النباتيــة وباحلواجــز التقنيــة أمــام التجــارة يف
الفصلــن "ألــف" و"بــاء" أعــاله.

()3

معظــم تدابــر مراقبــة الكميــات حمظــورة رمسيـاً مبوجــب ’االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة’ لعــام  ،1994ولكــن
ميكــن تطبيقهــا يف ظــروف معينــة بشــكل حمــدد (مثـالً ،املــادة احلاديــة عشــرة مــن هــذا االتفــاق؛ واالتفــاق املتعلــق بالضمانــات:
انظــر "هــاء" ،4ومــا إىل ذلــك).
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"هاء" 1التدابيــر المتعلقــة بالترخيــص غيــر التلقائــي باالســتيراد ،خــاف األذون
ألســباب تتعلــق بالتدابيــر الصحيــة وتدابيــر الصحــة النباتيــة أو بالحواجــز
التقنيــة أمــام التجــارة
هــي إج ـراء يتعلــق بالرتخيــص باالســتراد ،ألســباب أخــرى ال تتعلــق بالتدابــر الصحيــة
وتدابــر الصحــة النباتيــة أو باحلواجــز التقنيــة أمــام التجــارة ،حيــث ال ُمتنــح املوافقــة يف مجيــع
احلــاالت .وقــد ُمتنــح املوافقــة إمــا علــى أســاس تقديــري أو باشـرتاط اســتيفاء معايــر حمــددة
قبــل منــح املوافقــة.

"هاء" 11الترخيص ألسباب اقتصادية
"هاء" 111إجراء الترخيص دون معايير محددة ســلفاً
هو إجراء للرتخيص ُمتنح يف إطاره املوافقة وفقاً لتقدير السلطات
املصــدرة للموافقــة :ميكــن أن يُشــار إليــه أيض ـاً باســم الرخصــة
ْ
التقديريــة.

مثال :ختضع واردات منتجات املنسوجات لرخصة تقديرية.

"هاء" 211الترخيص من أجل استخدام محدد
هو إجراء للرتخيص ال ُمتنح يف إطاره املوافقة إال الستراد منتجات
تُســتخدم لغــرض حمــدد ســلفاً :عــادة ما ُمتنــح املوافقــة الســتخدام
املنتجــات يف عمليــات حتقــق منفعــة متوقعــة يف جمــاالت مهمــة مــن
االقتصاد.

مثــال :ال ُمتنــح رخصــة باســتراد متفج ـرات عاليــة الطاقــة إال إذا
كانــت تُســتخدم يف صناعــة التعديــن.

"هاء" 311الترخيص المرتبط باإلنتاج المحلي

هو الرتخيص املمنوح فقط الستراد منتجات ذات صلة باإلنتاج
احمللــي ،مبــا يف ذلــك مســتوى اإلنتــاج احمللــي مــن املنتَــج نفســه،
باســتثناء الرتخيص املصنف كتدابر لالســتثمار متصلة بالتجارة،
علــى النحــو املعـَّـرف يف الفصــل األول.
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مثال :ال ُمتنح رخصة باســتراد البنزين إال إذا كان اإلمداد احمللي
غــر ٍ
كاف.
"هاء" 911الترخيص ألســباب اقتصادية ،لم يُذكر في موضع آخر

"هاء" 21الترخيص ألسباب غير اقتصادية

"هاء" 121الترخيص ألسباب دينية أو أخاقية أو ثقافية
التح ّكم يف الواردات باشرتاط الرتخيص ألسباب دينية أو أخالقية
أو ثقافية.

مثــال :ال يُســمح باســتراد املشــروبات الكحوليــة إال مــن جانــب
الفنــادق واملطاعــم.

"هاء" 221الترخيص ألســباب سياسية
التح ّكم يف الواردات باشرتاط الرتخيص ألسباب سياسية.

مثــال :ختضــع واردات مجيــع املنتجــات مــن بلــد معــن لرخصــة
اســتراد.
"هاء" 921الترخيــص ألســباب غيــر اقتصاديــة ،لم يُذكــر فــي موضــع
آخــر

"هاء" 2الحصص

أي تقييد استراد منتجات معينة عن طريق حتديد حد أقصى للكمية أو القيمة املرخص
باسترادها :ال يُسمح جبلب واردات تتجاوز هذين احلدين األقصين.

"هاء" 12الحصص الدائمة

احلصــص ذات الطبيعــة الدائمــة (أي تُطبَّــق احلصــص طـوال العــام ،دون تاريــخ
حمــدد إلهنــاء التدبــر) حبيــث ميكــن االســتراد يف أي وقــت مــن الســنة.
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"هاء" 112التخصيص العالمي
حصــص دائمــة ال يُفــرض يف ظلهــا أي شــرط بشــأن بلــد املنشــأ
للمنتَــج املعــين.

مثــال :حصــة قدرهــا  100طــن مــن األمســاك ،ميكــن يف إطارهــا
االســتراد يف أي وقــت مــن الســنة وال يوجــد يف إطارهــا أي قيــد
بشــأن بلــد املنشــأ للمنتَــج املعــين.

"هاء" 212التخصيص القطري

أي حصــص دائمــة جيــب يف ظلهــا أن يكــون منشــأ كميــة حمــددة
أو قيمــة حمــددة مــن املنتَــج هــو بلــد واحــد أو أكثــر.
مثــال :حصــة قدرهــا  100طــن مــن األمســاك ميكــن يف إطارهــا
اســترادها يف أي وقــت مــن الســنة ،ولكــن جيــب أن يكــون منشــأ
 75طنـاً هــو البلــد "ألــف" ومنشــأ  25طنـاً هــو البلــد "بــاء".

"هاء" 22الحصص الموسمية

هي حصص ذات طبيعة دائمة (أي تُطبق يفكل سنة ،دون تاريخ حمدد إلهناء
التدبر) ،وجيب أن جيري االستراد خالل فرتة معينة من السنة.
"هاء" 122التخصيص العالمي
أي حصــص مومسيــة ال يُفــرض يف ظلهــا أي شــرط بشــأن بلــد
املنشــأ للمنتَــج املعــين.

مثــال :حصــة ســنوية قدرهــا  300طــن مــن األعشــاب البحريــة،
جيــب يف إطارهــا أن جيــري االســتراد يف الفــرتة مــن آذار/مــارس إىل
حزيران/يونيــه ،وال يوجــد خبصوصهــا أي قيــد بشــأن بلــد املنشــأ
للمنتَــج املعــين.

"هاء" 222التخصيص القطري

أي حصص مومسية جيب يف إطارها أن يكون منشأكمية أو قيمة
حمددة من املنتَج هو بلد واحد أو أكثر.
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مثــال :حصــة ســنوية قدرهــا  300طــن مــن األعشــاب البحريــة،
جيــب يف إطارهــا أن جيــري االســتراد خــالل الشــتاء وأن يكــون
منشــأ  60طنـاً هــو البلــد "ألــف" ومنشــأ  40طنـاً هــو البلــد "بــاء".

"هاء" 32الحصص المؤقتة

هــي احلصــص الــيت تُطبــق علــى أســاس مؤقــت (أي تُطبــق فقــط ملــدة ســنة
أو ســنتن) ،س ـواء أكانــت أيض ـاً ذات طابــع مومســي أم ال.
"هاء" 132التخصيص العالمي
حصــص مؤقتــة ال يُفــرض يف ظلهــا أي شــرط بشــأن بلــد املنشــأ
للمنتَــج املعــين.
مثــال :حصــة ســنوية قدرهــا  1 000طــن مــن األمســاك وحلــم
األمســاك ،تُطبــق فقــط ملــدة ثــالث ســنوات وال يوجــد يف إطارهــا
أي قيــد بشــأن بلــد املنشــأ للمنتَــج املعــين.

"هاء" 232التخصيص القطري

أي حصــص مؤقتــة جيــب يف إطارهــا أن يكــون منشــأ كميــة حمــددة
أو قيمــة حمــددة مــن املنتَــج هــو بلــد واحــد أو أكثــر.
مثــال :حصــة ســنوية قدرهــا  1 000طــن مــن األمســاك وحلــم
األمســاك ،تُطبــق فقــط ملــدة ثــالث ســنوات ،وجيــب يف إطارهــا أن
جيري االســتراد خالل الصيف ،وأن يكون منشــأ  700طن هو
البلــد "ألــف" ومنشــأ  200طــن هــو البلــد "بــاء" ،ومنشــأ باقــي
الكميــة مــن أي بلــد.

"هاء" 3المحظورات ألسباب أخرى ال تتعلق بالتدابير الصحية وتدابير الصحة
النباتيــة وال بالحواجــز التقنيــة أمــام التجــارة
أي حظــر اســتراد منتجــات معينــة ألســباب ال تتعلــق بالتدابــر الصحيــة وتدابــر الصحــة
النباتيــة ("ألــف" )1أو باحلواجــز التقنيــة أمــام التجــارة ("بــاء".)1
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"هاء" 13الحظر ألسباب اقتصادية
"هاء" 113الحظر الكامل (حظر االستيراد)
أي احلظر دون أي شرط أو قيد إضافين

مثــال :ال يُســمح باســتراد الســيارات الــيت تقــل ســعة حمركهــا عــن
 1 500ســم مكعــب ،بغيــة تشــجيع اإلنتــاج احمللــي.
"هاء" 213الحظر الموسمي
أي حظــر ال ـواردات خــالل فــرتة معينــة مــن الســنة :يُطبــق ذلــك
عــادة علــى منتجــات زراعيــة معينــة أثنــاء وقــت وفــرة احملصــول احمللــي.

مثــال :ال يُســمح باســتراد الفراولــة يف الفــرتة مــن آذار/مــارس إىل
حزيران/يونيــه مــن كل عــام.
"هاء" 313الحظر المؤقت ،بما في ذلك تعليق إصدار التراخيص

هــو حظــر يُفــرض ملــدة زمنيــة ثابتــة حمــددة ال تتعلــق مبوســم معــن:
يكــون عــادة للمســائل العاجلــة الــيت ال تشــملها تدابــر احلمايــة
ال ـواردة أعــاله.

مثالُ :يظر استراد أمساك معينة مبفعول فوري حىت هناية املوسم
اجلاري.

"هاء" 413حظر استيراد المنتجات السائبة
أي حظــر االســتراد يف حاويــة كبــرة احلجــم :ال يُصــرح باالســتراد
إال إذا كان املنتَــج معبـأً يف حاويــة جتزئــة صغــرة ،وهــو ما يزيــد مــن
تكلفــة الـواردات للوحــدة الواحدة.

مثــال :ال يُســمح باســتراد النبيــذ إال إذا كان معبـأً يف زجاجــات
ســعة كل منهــا  750مــل أو أقــل.
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"هاء" 513حظــر المنتجــات التــي تنتهــك ب ـراءات اخت ـراع أو حقــوق
أخــرى مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة
حظــر نُســخ أو تقليــدات املنتجــات املســجلة ب ـراءات اخ ـرتاع
أو بعالمــات جتاريــة.

مثالُ :يظر استراد تقليدات حقائب اليد ذات العالمة التجارية.

" "
المصلَّحــة أو المعــاد
هاء  613حظــر اســتيراد الســلع المســتعملة أو ُ
تصنيعهــا
أي حظر استراد السلع غر اجلديدة.

مثال :حظر استراد السيارات املستعملة.

"هاء" 913الحظر ألســباب اقتصادية ،لم يُذكر في موضع آخر

"هاء" 23الحظر ألسباب غير اقتصادية

"هاء" 123الحظر ألسباب دينية أو أخاقية أو ثقافية
أي حظــر االســتراد ألســباب دينيــة أو أخالقيــة أو ثقافيــة غــر
حمــددة يف القواعــد التنظيميــة التقنيــة.

مثالُ :حتظر واردات الكتب واجملالت اليت تعرض صوراً إباحية.

"هاء" 223الحظر ألسباب سياسية (الحظر)

أي حظــر االســتراد مــن بلــد أو مــن جمموعــة بلــدان ألســباب
سياســية.

مثــال :حظــر واردات مجيــع الســلع مــن البلــد "ألــف" انتقامـاً منــه
إلجرائــه جتــارب علــى قنابــل نوويــة.
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"هاء" 923الحظر ألســباب غير اقتصادية ،لم يُذكر في موضع آخر

"هاء" 5ترتيبات تقييد الصادرات

هــي ترتيبــات يوافــق املصــدِّر مبوجبهــا علــى احلــد مــن صادراتــه لتجنــب فــرض قيــود عليــه مــن
جانــب البلــد املســتورد ،مثــل احلصــص ،أو زيــادة التعريفــات ،أو غــر ذلــك مــن ضوابــط
االســتراد( .)4وقــد تُتخــذ هــذه الرتتيبــات علــى مســتوى احلكومــة أو علــى مســتوى الصناعــة.

"هاء" 15ترتيبات التقييد الطوعي للصادرات

هي ترتيبات تتخذها احلكومة أو الصناعة يف بلد مصدِّر بغرض احلد الطوعي
مــن الصــادرات لتجنــب فــرض قيــود إلزاميــة عليــه مــن جانــب البلــد املســتورد.
وعادة ما تكون هذه الرتتيبات نتيجة لطلبات يقدمها البلد املستورد بغية اختاذ
تدابر حلماية مؤسســات أعماله احمللية اليت تنتج الســلع البديلة.
"هاء" 115االتفــاق المتعلق بالحصص
هو اتفاق بشأن ترتيبات التقييد الطوعي للصادرات يدد حصص
التصدير.

مثالُ :حددت حصة ثنائية لصادرات السيارات من البلد "ألف"
إىل البلد "باء" لتجنب فرض عقوبات من جانب البلد "باء".

"هاء" 215اتفاق التشاور
هــو اتفــاق يف إطــار ترتيبــات التقييــد الطوعــي للصــادرات ينــص
علــى التشــاور بقصــد فــرض قيــود (حصــص) يف ظــروف معينــة.

التوصــل إىل اتفــاق لتقييــد صــادرات القطــن مــن البلــد
مثــال :مت ّ
"جيــم" إىل البلــد "دال" ،إذا زاد حجــم الصــادرات علــى مليــوين
طــن يف الشــهر الســابق.

()4

هذه الرتتيبات حمظورة رمسياً مبوجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية.
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"هاء" 315اتفــاق التعاون اإلداري
هو اتفاق يف إطار ترتيبات التقييد الطوعي للصادرات ينص على
التعاون اإلداري من أجل جتنب إحداث خلل يف التجارة الثنائية.

التوصل إىل اتفاق بن البلد "هاء" والبلد "واو" للتعاون
مثال :مت ّ
من أجل منع حدوث طفرة مفاجئة يف الصادرات.

"هاء" 95ترتيبــات تقييــد الصــادرات ،لم تُذكــر في موضع آخر

"هاء" 6حصص معدالت التعريفة

هــي نظــام ذو معــدالت تعريفيــة متعــددة تُطبــق علــى املنتَــج نفســه :إذ تُطبــق املعــدالت
املنخفضــة حــىت قيمــة معينــة أو حجــم معــن مــن الـواردات ،وتُطبــق املعــدالت األعلى على
الـواردات الــيت تزيــد علــى هــذا القــدر.

مثــال :جيــوز اســتراد األرز دون رســوم مجركيــة لغايــة أول  100 000طــن ،وخيضــع بعــد
هــذه الكميــة ملعــدل تعريفــي قــدره  1.5دوالر لــكل كيلــو غـرام.

"هاء" 16الحصص التعريفية التي تحددها منظمة التجارة العالمية ،المدرجة
فــي جــداول المنظمــة (االمتيــازات وااللتزامــات في إطار مفاوضات
منظمــة التجارة العالمية)
"هاء" 116التخصيص العالمي
أي حصص معدالت تعريفية حتددها منظمة التجارة العاملية دون
أي شرط بشأن بلد املنشأ للمنتَج املعين.
مثــال :حصــة معــدالت تعريفيــة حتددهــا منظمــة التجــارة العامليــة
تســمح باســتراد اللن والقشــدة دون رســوم مجركية حىت 2 000
طــن دون أي شــرط بشــأن بلــد املنشــأ.
"هاء" 216التخصيص القطري
أي حصــص معــدالت تعريفيــة حتددهــا منظمــة التجــارة العامليــة
جيــب خبصوصهــا أن يكــون منشــأ كميــة معينــة أو قيمــة معينــة مــن
املنتَــج هــو بلــد واحــد أو أكثــر.
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مثــال :حصــة معــدالت تعريفيــة حتددهــا منظمــة التجــارة العامليــة
قدرهــا  200 000طــن مــن الدجــاج برســم مجركــي منخفــض
قــدره  12يف املائــة ،علــى أن يكــون منشــأ نصــف هــذه الكميــة
هــو البلــد "ألــف".

"هاء" 26حصص معدالت تعريفية أخرى مدرجة في اتفاقات تجارية أخرى
"هاء" 126التخصيص العالمي
أي حصص معدالت تعريفية ال حتددها منظمة التجارة العاملية،
دون أي شرط بشأن بلد املنشأ للمنتَج املعين.
مثال :حصة معدالت تعريفية ال حتددها منظمة التجارة العاملية
قدرهــا  40 000طــن مــن اللحــم البقــري دون أي شــرط بشــأن
بلــد املنشــأ.
"هاء" 226التخصيص القطري
أي حصــص معــدالت تعريفيــة ال حتددهــا منظمــة التجــارة العامليــة
جيــب يف إطارهــا أن يكــون منشــأ كميــة حمــددة أو قيمــة حمــددة مــن
املنتَــج هــو بلــد واحــد أو أكثــر.

مثــال :ميكــن اســتراد املــوز الطــازج مــن البلــد "ألــف" دون رســوم
مجركيــة حــىت  4 000طــن.

"هاء" 9تدابير التح ّكم في الكميات ،لم تُذكر في موضع آخر

واو -تدابير التح ّكم في األسعار ،بما في ذلك الضرائب والرسوم اإلضافية
هي تدابر تُنفذ للتح ّكم يف أسعار السلع املستوردة أو للتأثر على هذه األسعار ،لتحقيق
مجلــة أهــداف منهــا دعــم الســعر احمللــي ملنتجــات معينــة عندمــا تكــون أســعار اســتراد هــذه املنتجــات
أقــل؛ أو تثبيــت الســعر احمللــي ملنتجــات معينــة بســبب تقلــب الســعر يف األسـواق احملليــة ،أو بســبب
عدم استقرار السعر يف سوق خارجية؛ أو لزيادة اإليراد الضريي أو احملافظة عليه .وتشمل هذه الفئة
أيضـاً تدابــر أخــرى غــر التدابــر التعريفيــة الــيت تزيــد مــن تكاليــف الـواردات بطريقــة مماثلــة ،أي بنســبة
مئويــة ثابتــة أو بكميــة ثابتــة .وتُعــرف هــذه التدابــر أيضـاً باســم التدابــر شــبه التعريفيــة.
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"واو" 1التدابير اإلدارية التي تؤثر على القيمة الجمركية

هي حتديد أســعار الواردات من جانب ســلطات البلد املســتورد ،مع أخذ األســعار احمللية
للمنتِــج أو املســتهلِك يف االعتبــار .وقــد تتخــذ هــذه العمليــة شــكل وضــع حــدود دنيــا
وقصــوى؛ أو اللجــوء إىل القيــم احملــددة يف الســوق الدوليــة .وقــد ُحتــدد أســعار خمتلفــة ،مثــل
احلــد األدىن ألســعار الـواردات أو األســعار احملــددة وفقـاً ألســاس مرجعــي.

"واو" 11الحد األدنى ألســعار الواردات

هو سعر الواردات احملدد سلفاً ،الذي ال ميكن جلب الواردات بسعر أقل منه.

مثال :حتدد أسعار دنيا لواردات املنسوجات واملالبس.

"واو" 21األسعار المرجعية

هــي ســعر الصــادرات احملــدد ســلفاً الــذي تســتخدمه ســلطات البلــد املســتورد
كمرجــع للتحقــق مــن ســعر ال ـواردات.

مثال :تستند األسعار املرجعية للمنتجات الزراعية إىل سعر املزرعة ،وهو القيمة
الصافية للمنتَج عند مغادرته املزرعة بعد طرح تكاليف التسويق.

"واو" 91التدابيــر اإلداريــة األخــرى المؤثــرة علــى القيمــة الجمركيــة ،لم تُذكــر
فــي موضــع آخــر

"واو" 2القيود الطوعية على أسعار الصادرات

هــي ترتيــب يوافــق املصــدِّر مبوجبــه علــى إبقــاء ســعر الســلع فــوق مســتوى معــن( :)5يطلــق
البلــد املســتورد عمليــة التقييــد الطوعــي ألســعار الصــادرات ،ومــن مث تُعتــر هــذه العمليــة
تدبـراً مــن تدابــر االســتراد.
مثــالُ :يــدَّد ســعر تصديــر شـرائط الفيديــو عنــد مســتوى أعلــى مــن أجــل إزالــة االحتــكاك
التجــاري مــع البلــدان املســتوردة الرئيســية.

()5

هــذه التدابــر حمظــورة مبوجــب اتفاقــات منظمــة التجــارة العامليــة .غــر أن االتفاقــات املتعلقــة مبكافحــة اإلغ ـراق وباإلعانــات
والتدابــر التعويضيــة تســمح باختــاذ تدابــر يف شــكل تعهــدات ســعرية يف ظــل أوضــاع معينــة .انظــر ،مث ـالً ،الفقــرة "دال"31
والفقــرة "دال".32
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"واو" 3الرسوم المتغيّرة

هي ضرائب أو رسوم هتدف إىل جعل األسعار السوقية للمنتجات املستوردة متوافقة مع
أسعار املنتجات احمللية املناظرة( :)6جيوز فرض رسوم على السلع األساسية األولية حبسب
وزهنــا الكلــي ،يف حــن أن الرســوم املفروضــة علــى املـواد الغذائيــة املصنّعــة ميكــن أن ُحتــدَّد
حبســب نســبة احملتوى من املنتَج األويل يف املنتَج النهائي .وتشــمل هذه الرســوم ما يلي:

"واو" 13الضرائب المتغيّرة

هــي ضريبــة أو رســم ختتلــف نســبته اختالف ـاً عكســياً مــع ســعر ال ـواردات مــن
أجل احملافظة على سعر ثابت يف البلد :يُطبَّق هذا الرسم بصورة رئيسية على
املنتجــات األوليــة وميكــن أن يُطلــق عليــه رســم االســتراد املــرن.
املستهدف لبذور معينة  700دوالر للطن؛ ومبا أن السعر
مثال :يبلغ السعر
َ
العاملــي هــو  500دوالر ،يُفــرض رســم قــدره  200دوالر .فــإذا تغــر الســعر
العاملــي إىل  600دوالر ،يتغــر الرســم إىل  100دوالر.

"واو" 23المكونات المتغيّرة

هــي ضريبــة أو رســم يشــمل مكون ـاً قيمي ـاً (حســب القيمــة) ومكون ـاً متغـ ّـراً:
تُطبَّــق هــذه الرســوم بصــورة رئيســية علــى املنتجــات املصنَّعــة حيــث يُطبَّــق اجلــزء
املتغـ ّـر علــى املنتجــات األوليــة أو املكونــات الداخلــة يف املنتَــج النهائــي .وميكــن
أن يُطلــق عليــه العنصــر التعويضــي.
مثــالُ :حـ ّدد معــدل تعريفــي علــى احللــوى الســكرية علــى النحــو التــايل " 25يف
املائــة يُضــاف إليــه  25دوالراً لــكل كيلوغـرام مــن الســكر الداخــل يف صناعتهــا
ويُطــرح منــه ســعر الكيلوغـرام مــن الســكر".

"واو" 93الرســوم المتغيّرة ،لم تُذكر في موضع آخر

"واو" 4الرسوم الجمركية اإلضافية

هي ضريبة خمصصة تُفرض فقط على املنتجات املستوردة باإلضافة إىل التعريفة اجلمركية
وذلــك مــن أجــل زيــادة العائــد الضريــي أو محايــة الصناعات احمللية.

()6

هذه التدابر حمظورة مبوجب املادة  4من اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بالزراعة.
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مثال :الرسم اجلمركي اإلضايف ،أو الضريبة اإلضافية ،أو الرسم اإلضايف.

"واو" 5الرسوم الموسمية

هي رسوم تُطبَّق يف أوقات معينة من السنة ،وعادة ترتبط باملنتجات الزراعية.

مثــال :جيــوز إدخــال واردات الكمثــرى الطازجــة يف شــكل ســائب دون رســوم يف الفــرتة
مــن  1آب/أغســطس إىل  31كانــون األول/ديســمر ،بينمــا تُفــرض عليهــا رســوم مومسيــة
يف الشــهور األخــرى.

"واو" 6الضرائــب والرســوم اإلضافيــة المفروضــة علــى الخدمــات َّ
المقدمــة مــن
الحكومــة
هــي رســوم إضافيــة تُفــرض علــى الســلع املســتوردة باإلضافــة إىل الرســوم اجلمركيــة والرســوم
اجلمركيــة اإلضافيــة ،وهــي رســوم ليــس هلــا نظائــر داخليــة( .)7وهــذه الرســوم تشــمل ما يلــي:

"واو" 16رسوم الفحص الجمركي والتخليص الجمركي والخدمات الجمركية
"واو" 26رســوم مناولة أو تخزين البضائع
"واو" 36ضريبــة علــى معامات النقد األجنبي
"واو" 46رسم الدمغة
"واو" 56رسم رخصة االستيراد
"واو" 66رسم اعتماد الفاتورة من القنصلية
"واو" 76الضريبة اإلحصائية
"واو" 86ضريبة على مرافق النقل
"واو" 96رسوم إضافية ،لم تُذكر في موضع آخر
()7

احملصــالت
جتــدر مالحظــة أن املــادة الثامنــة مــن االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة تنــص علــى أن الرســوم و َّ
األخــرى ،خــالف الرســوم اجلمركيــة والضرائــب الداخليــة "جيــب أن يقتصــر مقدارهــا علــى التكلفــة التقريبيــة للخدمــات املقدمــة
وجيــب أالّ تشــكل محايــة غــر مباشــرة للمنتجــات احملليــة أو ضريبــة علــى ال ـواردات أو الصــادرات ألغ ـراض دعــم ميزانيــة الدولــة".
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"واو" 7الضرائب والرسوم الداخلية المفروضة على الواردات
هي الضرائب املفروضة على الواردات اليت هلا نظائر حملية(.)8

"واو" 17ضرائب االستهاك

هــي ضريبــة علــى مبيعــات املنتجــات تُطبَّــق عموم ـاً علــى مجيــع املنتجــات
أو معظمهــا.

مثــال :ضريبــة املبيعــات ،وضريبــة رقــم املبيعــات (أو ضريبــة املبيعــات املتعــددة)،
وضريبــة القيمــة املضافــة.

"واو" 27ضرائب رسم اإلنتاج

هــي ضريبــة تُفــرض علــى أنـواع خمتــارة مــن الســلع ،عــادة ما تكــون فاخــرة أو غر
أساســية .وتُفــرض هــذه الضريبــة بشــكل مســتقل عــن ضرائــب املبيعــات العامــة
وتُضــاف إليها.

مثال :ضريبة رسم اإلنتاج ،والضريبة املفروضة على استهالك املواد الكحولية،
وضريبة السجائر.

"واو" 37الضرائب والرسوم المفروضة على فئات المنتجات الحساسة

هي رسوم تشمل رسوم االنبعاثات ،وضرائب املنتجات (احلساسة) ،والرسوم
اإلدارية :وهتدف هذه الرســوم إىل اســتعادة تكاليف نظم املراقبة اإلدارية.

مثال :رسم انبعاث ثاين أكسيد الكربون املفروض على السيارات.

()8

تســمح املــادة الثالثــة مــن االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة بتطبيــق الضرائــب احملليــة علــى ال ـواردات؛ غــر أن
هــذه الضرائــب جيــب أالّ تزيــد علــى الضرائــب املطبّقــة علــى املنتجــات احملليــة املماثلــة.
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"واو" 97الضرائــب والرســوم الداخليــة المفروضــة علــى الــواردات ،لم تُذكــر
فــي موضــع آخــر

"واو" 8التقديرات الجمركية المقررة

هي قيمة السلع كما هي حمددة مبوجب مرسوم لغرض فرض رسوم مجركية ورسوم أخرى:
تُ َّنفــذ هــذه املمارســة كوســيلة لتجنــب االحتيــال أو حلمايــة الصناعــة احملليــة .وحتـ ِّـول القيمــة
الفعلية املقررة أي رســم قيمي إىل رســم حمدد.

مثــال :ما يُســمى بالفرنســية "( "valeur mercurialeالقيمــة الســوقية) يف البلــدان الناطقــة
بالفرنسية.

"واو" 9تدابير مراقبة األسعار ،لم تُذكر في موضع آخر

زاي -التدابير المالية
يـراد بالتدابــر املاليــة تنظيــم عمليــة احلصــول علــى النقــد األجنــي الــالزم للـواردات وتنظيــم
تكلفــة هــذا النقــد ،وحتديــد شــروط الدفــع .وقــد تــؤدي هــذه التدابــر إىل زيــادة تكاليــف االســتراد
بالطريقــة نفســها الــيت ُحت ِدثهــا التدابــر التعريفيــة.

"زاي" 1اشتراط الدفع المسبق

هــي اشـرتاطات الدفــع املســبق املتصلــة بقيمــة معامــالت االســتراد و/أو ضرائــب االســتراد
املتعلقــة هبــا :تُســدَّد هــذه املدفوعــات وقــت تقــدمي أي طلــب ،أو عنــد إصــدار رخصــة
اســتراد .وميكــن أن تشــمل هــذه االش ـرتاطات ما يلــي:

"زاي" 11وديعة االستيراد المسبقة

هــي اشـرتاط يُلــزم املســتورد بإيــداع نســبة مئويــة مــن قيمــة صفقــة االســتراد قبــل
أن يتســلم البضائــع :ال تُدفــع فائــدة مصرفيــة علــى الودائــع.
مثال :يُشــرتط دفع نســبة  50يف املائة من قيمة الصفقة قبل ثالثة أشــهر من
املوعد املتوقَّع لوصول البضائع إىل ميناء الدخول.
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"زاي" 21اشتراط الهامش النقدي

هــو اش ـرتاط يُلــزم بإيــداع املبلــغ الكامــل لقيمــة الصفقــة ،أو جــزء حمــدد منهــا،
بعملــة أجنبيــة يف مصــرف جتــاري قبــل فتــح خطــاب االعتمــاد.

مثــال :يُشــرتط إيــداع نســبة  100يف املائــة مــن قيمــة الصفقــة يف املصــرف
التجــاري املسـ َّـمى هلــذا الغــرض.

"زاي" 31الدفع المسبق للرسوم الجمركية

هو اشرتاط يُلزم بالدفع املسبق جلميع الرسوم اجلمركية ،أو جلزء منها :ال تُدفع
فائدة مصرفية على هذه املدفوعات املسبقة.

مثــال :يُشــرتط دفــع نســبة  100يف املائــة مــن الرســوم اجلمركيــة املقــدرة وذلــك قبــل ثالثــة
أشــهر مــن املوعــد املتوقَّــع لوصــول البضائــع إىل مينــاء الدخــول.

"زاي" 41الودائع القابلة لاسترداد المتعلقة بفئات المنتجات الحساسة

هــذا هــو اشـرتاط يُلــزم بإيــداع مبلــغ معــن يُســرتد عنــد إعــادة املنتَــج املســتعمل
أو حاويتــه إىل نظــام جتميــع.

مثال :يلزم إيداع  100دوالر عن كل ثالجة ،ويُرد املبلغ لدى إعادة الثالجة
 -بعد استعماهلا  -لغرض إعادة تدويرها.

"زاي" 91اشتراطات الدفع المسبق ،لم تُذكر في موضع آخر

"زاي" 2تعدد أسعار الصرف

أي تباين أسعار الصرف ألغراض االستراد ،تبعاً لفئة املنتجات :عادة ما ُيتفظ بالسعر
الرمســي مــن أجــل الســلع األساســية احليويــة ،بينمــا جيــب دفــع قيمــة الســلع األخــرى بأســعار
الصرف التجارية أو أحياناً بشراء النقد األجني عن طريق املناقصات(.)9
الرضــع
مثــال :ال جيــوز الدفــع بســعر الصــرف الرمســي إال يف حالــة واردات أغذيــة األطفــال ّ
واملـواد الغذائيــة األساســية.

()9

استخدام نظام تعدد أسعار الصرف حمظور رمسياً مبوجب االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة ،لسنة .1994
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"زاي" 3قاعدة تنظيمية بشــأن تخصيص النقد األجنبي الرســمي
"زاي" 13حظر تخصيص النقد األجنبي الرسمي

أي عدم إتاحة خمصصات بالنقد األجني الرمسي لدفع قيمة الواردات.

مثال :ال ُخيصص نقد أجني لواردات املنتجات الفاخرة ،كالسيارات ،وأجهزة
التلفاز ،واجملوهرات ،وما إىل ذلك.

"زاي" 23اإلذن المصرفي

هو اشرتاط يُلزم باحلصول على إذن استراد خاص من املصرف املركزي.

مثال :يف حالة واردات السيارات ،يُشرتط احلصول على ترخيص من املصرف
املركزي باإلضافة إىل رخصة االستراد.

"زاي" 33اإلذن المرتبط بالنقد األجنبي غير الرسمي

ال ُمتنح الرخصة إال إذا استُخدم النقد األجني غر الرمسي لدفع قيمة الواردات.
"زاي" 133النقــد األجنبي الخارجي

ال ُمتنح رخصة إال للواردات ذات الصلة مبشاريع املساعدة التقنية
واملصادر األخرى للنقد األجني.

مثــال :ال يُســمح باســتراد مـواد التشــييد إال إذا كان مــن املمكــن
الدفــع عــن طريــق صنــدوق االســتثمار األجنــي املباشــر.
"زاي" 233النقد األجنبي المملوك للمستوردين
ُمتنح الرخصة إذا كان لدى املستورد نقد أجني مودع يف مصرف
خارج البلد.

صرح باستراد املنسوجات إال إذاكان بإمكان املستورد
مثال :ال يُ َّ
دفع قيمة الواردات مباشرة للمصدِّر بنقد أجني حصل عليه من
نشاط تصديري باخلارج.
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"زاي" 933الرخصــة المرتبطــة بنقــد أجنبــي غيــر رســمي ،لم تذكــر فــي
موضــع آخــر

"زاي" 93تنظيــم عمليــة تخصيــص النقــد األجنبــي غيــر الرســمي ،لم يذكــر فــي
موضــع آخــر

"زاي" 4قواعد تنظيمية بشــأن شــروط دفع قيمة الواردات

هــي قواعــد تنظيميــة تتعلــق بشــروط دفــع قيمــة الـواردات واحلصــول علــى ائتمــان (أجنــي
أو حملــي) واســتخدامه لتمويــل ال ـواردات.

مثــال :ال جيــوز دفــع أكثــر مــن  50يف املائــة مــن قيمــة الصفقــة قبــل وصــول البضائــع إىل
مينــاء الدخــول.

"زاي" 9تدابيــر التمويــل ،لم تُذكــر في موضع آخر

حاء -التدابير المؤثرة على المنافسة
هــي تدابــر هتــدف إىل منــح أفضليــات أو امتيــازات حصريــة أو خاصــة جملموعــة حمــدودة
واحــدة أو أكثــر مــن األطـراف االقتصاديــة الفاعلــة.

"حاء" 1المؤسســات التجاريــة الحكوميــة المعنيــة باالســتيراد؛ وقنــوات مختــارة
أخــرى لاســتيراد
"حاء" 11المؤسسات التجارية الحكومية المعنية باالستيراد

هــي مؤسســات األعمــال (سـواء أكانــت مملوكــة للدولــة أو خاضعــة لســيطرهتا،
أم ال) الــيت تتمتــع حبقــوق وامتيــازات خاصــة ال تتمتــع هبــا الكيانــات األخــرى،
وتؤثــر مــن خــالل مشـرتياهتا ومبيعاهتــا علــى مســتوى أو اجتــاه واردات منتجــات
معينــة( .انظــر أيضـاً الفقــرة "عــن".)12
مثــال :جملــس قانــوين للتســويق يتمتــع حبقــوق حصريــة يف مراقبــة واردات حبــوب
غذائيــة معينــة ،أو وكالــة توجيــه تتمتــع حبــق حصــري يف توزيــع النفــط ،أو وكالــة
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اســتراد وحيــدة ،أو حصــر اســتراد فئــات معينــة مــن الســلع يف جمموعــة حمــددة
مــن املســتوردين.

"حاء" 91قنوات استيراد مختارة أخرى ،لم تُذكر في موضع آخر

"حاء" 2االستخدام اإلجباري للخدمات الوطنية
"حاء" 12التأمين الوطني اإلجباري

هو اشرتاط يوجب التأمن على الواردات لدى شركة تأمن وطنية.

"حاء" 22النقل الوطني اإلجباري

هو اشرتاط يوجب نقل الواردات من خالل شركة نقل وطنية.

"حاء" 92الخدمة الوطنية اإلجبارية ،لم تُذكر في موضع آخر

"حاء" 9التدابير المؤثرة على المنافســات ،لم تُذكر في موضع آخر

طاء -تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة

()11()10

"طاء" 1التدابير المتعلقة بالمحتوى المحلي

هي اشرتاطات تُلزم بشراء أو استخدام مستويات ُدنيا معينة أو أنواع معينة من املنتجات
املصنعــة حملي ـاً أو ذات املنشــأ احمللــي ،أو فــرض قيــود علــى ش ـراء أو اســتخدام منتجــات
مســتوردة اســتناداً إىل حجــم أو قيمــة صــادرات املنتجــات احملليــة.
مثــال :يف ســياق إنتــاج الســيارات ،جيــب أن تشــكل املكونــات املنتجــة حمليـاً  50يف املائــة
علــى األقــل مــن قيمــة املكونــات املســتخدمة.

( )10رهنـاً باســتثناءات معينــة ،ال تتوافــق التدابــر املدرجــة يف الفقرتــن "يــاء" 1و"يــاء" 2مــع االتفــاق املتعلــق بتدابــر االســتثمار املتصلــة
بالتجــارة (أي علــى الت ـوايل ،االلتزامــات املتعلقــة باملعاملــة الوطنيــة مبوجــب املــادة الثالثــة ،والتخلّــص العــام مــن القيــود الكميــة
مبوجــب املــادة احلاديــة عشــرة مــن االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة ،لســنة  .)1994انظــر القائمــة التوضيحيــة
املرفقــة باتفــاق تدابــر االســتثمار املتصلــة بالتجــارة.
( )11تُدرج يف الفئة "عن" 1تدابر االستثمار املتصلة بالتجارة ،اليت تتخذ شكل فرض قيود على الصادرات.
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"طاء" 2تدابير التوازن التجاري

هي قيود تُفرض على استراد منتجات تُستخدم يف اإلنتاج احمللي أو ذات صلة باإلنتاج
احمللي ،مبا يف ذلك ما يتصل مبقدار املنتجات احمللية املصدرة؛ أو قيود على احلصول على
النقــد األجنــي املســتخدم يف هــذا االســتراد اســتناداً إىل تدفقــات النقــد األجنــي الداخلــة
إىل البلد بفضل مؤسسة األعمال املعنية.

مثــال :جيــوز أليــة شــركة أن تســتورد مـواد ومنتجــات أخــرى بقيمــة ال تتجــاوز  80يف املائــة
من حصائل صادراهتا يف الســنة الســابقة.

"طاء" 9تدابير االستثمار المتصلة بالتجارة ،لم تُذكر في موضع آخر

ياء -قيود التوزيع
جيوز فرض قيود على توزيع السلع داخل البلد املستورد .وميكن التح ّكم يف عملية التوزيع
عن طريق فرض اشرتاطات إضافية تتعلق باحلصول على الرخص أو الشهادات(.)12

"ياء" 1القيد الجغرافي

هو قيد يهدف إىل احلد من مبيعات السلع يف مناطق معينة داخل البلد املستورد.

مثــال :ال جيــوز بيــع املشــروبات املســتوردة إال يف املــدن الــيت لديهــا مرفــق إلعــادة تدويــر
عب ـوات املشــروبات.

"ياء" 2القيد المفروض على الموزعين

هو قيد يهدف إىل احلد من مبيعات املنتجات املستوردة من جانب بائعي جتزئة معينن.

مثال :يتعن على مص ّدري السيارات حتديد نقاط البيع بالتجزئة التابعة هلم ،إذ إن جتار
السيارات املوجودين يف بلد املقصد يْتبعون حصراً منتجي السيارات يف ذلك البلد.

( )12هذه القيود وثيقة الصلة بالقواعد املنظمة خلدمات التوزيع.
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كاف -القيود التي تُفرض على خدمات ما بعد البيع
هــي تدابــر تقيّــد منتجــي الســلع املصــدَّرة فيما يتعلــق بتقــدمي خدمــات ما بعــد البيــع يف
البلــد املســتورد.

مثال :جيب أن تقَّدم خدمات ما بعد البيع ،ألجهزة التلفاز املصدَّرة ،من شركة خدمات
حملية تابعة للبلد املستورد.

الم -اإلعانات (باستثناء إعانات التصدير في إطار المجموعة "عين")7
هــي مســامهة ماليــة تقدمهــا حكومــة أو هيئــة عامــة ،أو تُقــدَّم يف شــكل إيــداع حكومــي
أو توجيــه مــن هيئــة خاصــة (حتويــل مباشــر أو حتويــل مباشــر حمتمــل لألمـوال :مثـالً ،منحــة ،أو قــرض،
أو ضــخ رأس مــال ،أو ضمــان؛ أو التنــازل عــن إيـراد حكومــي؛ أو توفــر ســلع أو خدمــات أو شـراء
ســلع؛ أو تقــدمي مدفوعــات إىل آليــة متويــل) ،أو دعــم للدخــل أو لألســعار ،وهــو ما مينــح ميــزة وخيــص
بصــورة حمــددة (مؤسســة أعمــال أو صناعــة أو جمموعــة مؤسســات أعمــال أو صناعــات ،أو يقتصــر
علــى منطقــة جغرافيــة معينــة).

مثــال :تقــدم احلكومــة إىل منتجــي امل ـواد الكيميائيــة منحــة نقديــة مــرة واحــدة مــن أجــل
تغيــر معــدات اإلنتــاج القدميــة.
ماحظة :ستُقسم هذه الفئة إلى فئات فرعية بعد إجراء مزيد من الدراسة للموضوع.

ميم -قيود الشراء الحكومي
هــي تدابــر ملراقبــة شـراء الســلع مــن جانــب الــوكاالت احلكوميــة ،وذلــك عمومـاً بتفضيــل
املورديــن الوطنيــن.

مثــال :يقتصــر مكتــب حكومــي ،يف شـراء احتياجاتــه مــن معــدات املكاتــب ،علــى مــورد
تقليــدي ،رغــم أن أســعار هــذا املــورد تزيــد علــى أســعار مورديــن أجانــب مماثلــن.
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نون -الملكية الفكرية
هي تدابر تتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف جمال التجارة :تشريعات بشأن امللكية الفكرية
تغطــي ب ـراءات االخ ـرتاع ،والعالمــات التجاريــة ،والتصاميــم الصناعيــة ،وتصاميــم الدوائــر املتكاملــة،
وحقوق التأليف والنشــر ،واملؤشـرات اجلغرافية ،واألسـرار التجارية.

مثــال :تُبــاع املالبــس الــيت تســتخدم عالمــة جتاريــة غــر مرخــص هبــا بأســعار تقــل كثـراً عــن
أســعار املنتجــات األصلية.

سين -قواعد المنشأ
تشــمل قواعد املنشــأ القوانن واللوائح والقرارات اإلدارية ذات التطبيق العام ،اليت تطبقها
حكومات البلدان املستوردة بغية حتديد بلد املنشأ للسلع .ولقواعد املنشأ أمهية يف سياق تنفيذ أدوات
السياسة التجارية ،مثل مكافحة اإلغراق والرسوم التعويضية ،ووضع عالمات املنشأ ،وتدابر احلماية.

مثال :من الصعب أن تفي اآلالت املنتَجة يف بلد ما مبتطلبات قواعد املنشأ اليت تؤهلها
لالســتفادة مــن املعــدل التعريفــي َّ
املخفــض للبلــد املســتورد ،بالنظــر إىل أن أجـزاء ومـواد اآلالت يكــون
منشؤها يف بلدان خمتلفة.

عين -التدابير المتصلة بالتصدير
التدابر املتصلة بالتصدير هي تدابر تطبقها حكومة البلد املصدِّر على السلع املصدرة.

"عين" 1رخصــة التصديــر ،وحصــة التصديــر ،وحظــر التصديــر ،والقيــود الكميــة
()13
األخــرى
القيــود املفروضــة مــن جانــب حكومــة البلــد املصــدر علــى كميــة الســلع املصــدرة إىل بلــد
معــن أو بلــدان معينــة ،ألســباب مثــل نقــص الســلع يف الســوق احملليــة ،أو ضبــط األســعار
احملليــة ،أو جتنــب اختــاذ تدابــر مكافحــة اإلغـراق ،أو ألســباب سياســية(.)14

( )13تُدرج يف هذه الفئة تدابر االستثمار املتصلة بالتجارة ،اليت تتخذ شكل قيود تصدير.
( )14مجيــع هــذه التدابــر حمظــورة رمسي ـاً مبوجــب االتفــاق العــام بشــأن التعريفــات اجلمركيــة والتجــارة ،لســنة  ،1994ولكــن جيــوز
تطبيقهــا يف أوضــاع معينــة حمــدَّدة يف املــادة احلاديــة عشــرة مــن هــذا االتفــاق.
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"عين" 11حظر التصدير

أي حظر صادرات منتجات معينة.

مثال :حظر تصدير الذرة بسبب نقصها يف سوق االستهالك احمللية.

"عين" 21حصص التصدير

هي حصص حتد من قيمة أو حجم الصادرات.

مثــال :حتديــد حصــة تصديريــة للحــم البقــري مــن أجــل ضمــان كفايــة املعــروض
منــه يف الســوق احملليــة.

"عين" 31اشتراطات الترخيص أو السماح بالتصدير

هــو اشـرتاط يُلــزم باحلصــول علــى رخصــة أو تصريــح مــن حكومــة البلــد املصــدِّر
مــن أجــل تصديــر املنتجــات.

مثال :ختضع صادرات خامات املاس للرتخيص من الوزارة.

"عين" 41اشتراطات تسجيل الصادرات

هي اشرتاط يُلزم بتسجيل املنتجات قبل تصديرها (ألغراض املراقبة).

مثال :يتعن تسجيل املنتجات الدوائية قبل تصديرها.

"عين" 91القيــود الكميــة علــى الصــادرات ،لم تُذكر في موضع آخر

"عين" 2المؤسســات التجاريــة الحكوميــة ،المعنيــة بالتصديــر؛ وقنــوات مختــارة
أخــرى للتصديــر
"عين" 12المؤسسات التجارية الحكومية ،المعنية بالتصدير

هــي مؤسســات األعمــال (سـواء أكانــت مملوكــة للدولــة أو خاضعــة لســيطرهتا،
أم ال) الــيت تتمتــع حبقــوق وامتيــازات خاصــة ال تتمتــع هبــا الكيانــات األخــرى،
وتؤثر من خالل مشرتياهتا ومبيعاهتا على مستوى أو اجتاه صادرات منتجات
معينــة (انظــر أيضـاً الفــرع "حــاء".)1
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مثــال :جملــس احتــكار تصديــري يســتفيد مــن شــروط البيــع باخلــارج ،وجملــس
تســويق يــروج للتصديــر نيابــة عــن عــدد كبــر مــن صغــار املزارعــن.

"عين" 92قنــوات تصديــر مختــارة أخــرى ،لم تُذكر في موضع آخر

"عين" 3تدابير التح ّكم في أسعار الصادرات

هي تدابر تُنفذ للتح ّكم يف أسعار املنتجات املصدَّرة.

مثــال :تُطبــق أســعار خمتلفــة للصــادرات علــى املنتَــج نفســه املبيــع يف األسـواق احملليــة (نظــم
التســعر املــزدوج)

"عين" 4تدابير بشأن إعادة التصدير

هــي تدابــر تطبقهــا حكومــة البلــد املصــدِّر علــى الســلع املصــدَّرة الــيت مت اســترادها أصـالً
مــن اخلــارج.

مثــالُ :حتظــر إعــادة تصديــر منتجــات النبيــذ واملشــروبات الكحوليــة إىل البلــد املنتــج .وهذه
املمارســة شــائعة يف التجــارة العابــرة للحــدود لتجنــب فــرض ضريبــة رســم إنتــاج حمليــة يف
البلــد املنتِــج.

"عين" 5ضرائب ورسوم التصدير

هــي الضرائــب الــيت حتصلهــا حكومــة البلــد املصــدِّر علــى الســلع املصــدَّرة :ميكــن أن ُحتــدَّد
هــذه الضرائــب علــى أســاس حمــدد أو علــى أســاس متناســب مــع القيمــة.

مثال :فرض رسم تصدير على النفط اخلام ألغراض حتقيق إيرادات.

"عين" 6تدابير تقنية بشأن التصدير

هــي قواعــد منظمــة للتصديــر تشــر إىل املواصفــات التقنيــة للمنتجــات ونظــم تقييــم مــدى
االمتثــال هلــذه املواصفــات.

"عين" 16اشتراط الفحص

هو مراقبة اجلودة أو اخلصائص األخرى للمنتجات ألغراض التصدير.
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مثــال :جيــب فحــص صــادرات املنتجــات الغذائيــة املصنَّعــة للتحقــق مــن امتثاهلــا
للشــروط املتعلقة بالنظافة الصحية.

"عين" 26الشهادات التي يشترطها البلد المصدر

أي اشرتاط البلد املصدِّر تقدمي شهادة صحية أو شهادة بشأن الصحة النباتية
أو شهادات أخرى قبل تصدير السلع.

مثال :جيب أن تصاحب احليوانات احلية املصدرة شهادات صحية لكل حيوان.

"عين" 96التدابيــر التقنيــة المتعلقــة بالصــادرات ،لم تُذكر في موضع آخر

"عين" 7إعانات التصدير

هي مسامهة مالية تقدمها حكومة أو هيئة عامة أو تُقدَّم يف شكل إيداع حكومي أو توجيه
من هيئة خاصة (حتويل مباشر أو حتويل مباشر حمتمل لألموال :مثالً ،منحة ،أو قرض،
أو ضخ رأس مال ،أو ضمان؛ أو التنازل عن إيراد حكومي؛ أو تقدمي سلع أو خدمات
أو شـراء ســلع؛ أو تقــدمي مدفوعــات إىل آليــة متويــل) ،أو دعــم الدخــل أو األســعار ،وهــو
ما مينح ميزة ويتوقف حبكم القانون أو الواقع على األداء التصديري (سواء منفرداً أو ضمن
عدة شروط) ،مبا يف ذلك التدابر املوضَّحة يف املرفق األول من االتفاق املتعلق باإلعانات
والتدابر التعويضية ،والتدابر املبينة يف االتفاق املتعلق بالزراعة.

مثال :يُعفى مجيع املصنعن يف البلد "ألف" من ضريبة الدخل على أرباح صادراهتم.

"عين" 8تدابير التصدير
"عين" 9تدابير التصدير ،لم تُذكر في موضع آخر
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