
اجلريدة الر�سمية العدد )1138(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/13

باملوافقـة على ان�سمـام �سلطنـة عمـان 

اإىل االتفاقيـة الدوليـة للنظـام املن�سـق لت�سنيـف وتبويـب ال�سلـع

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى التفاقية الدولية للنظام املن�سق لت�سنيف وتبويب ال�سلع ، 

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقية الدولية للنظام املن�سق لت�سنيف وتبويب 

ال�سلع ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثائق الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 26 مـن جمـادى االأولـى �سنة 1437هـ 

املـوافــــق :   6  مـن مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيـة الدوليـة

للنظــام املن�ســق لت�سنيــف وتبويــب ال�سلــع

)حـررت مبدينـة بروك�سـل بتاريــخ ١٤ يونيـو ١٩٨٣م(

مقدمــــة

اإن االأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية التي اأن�شئت حتت رعاية جمل�س التعاون اجلمركي , 

رغبــة منها فـي ت�شهيـــل التجـــارة الدوليـــة ، وت�شهيـــل جمع ومقارنـــة وحتليل االإح�شائيات 

وخا�شة ما يتعلق منها بالتجارة الدولية ، 

ورغبة منها فـي خف�س التكاليف التي �شترتتب على اإعادة و�شف ت�شنيف وتبويب ال�شلع 

عند انتقالها من نظام ت�شنيف اإىل نظام اآخر �شمن جمـــرى التجـــارة الدوليــــة لت�شهيـــل 

توحيد امل�شتندات التجارية واإر�شال البيانات ، 

واإدراكا منها باأن التغريات فـي التقنية واأ�شكال التجارة الدولية تقت�شي اإجراء تعديالت 

مكثفة على اتفاقية اجلدول التي متت بربوك�شل فـي 1٥ دي�سمرب 1٩٥٠م ، 

واإذ تدرك اأي�شا باأن درجة التفا�شيل املطلوبة لالأغرا�س اجلمركية واالإح�شائية من قبل 

حكومـــات الـــدول وغريها من امل�شالــح التجاريـــة قد زادت كثريا عما هو من�شــــو�س عليـــه 

فـي اجلدول امللحق باالتفاقية امل�شار اإليها اأعاله ، 

 ، الدولية  التجارة  مفاو�شات  الأغرا�س  واملماثلة  الدقيقة  البيانات  الأهمية  منها  واإدراكا 

واإح�شائيات  ال�شحن  تعاريف  الأغرا�س  ال�شتخدامه  معد  املن�شق  النظام  باأن  منها  واإدراكا 

النقل ملختلف و�شائل النقل ،  

واإدراكا منها باأن النظام املن�شق معد ليدمج اأنظمة و�شف ال�شلـــع التجاريـــة وتبويبهـــا الأبعد 

حد ممكن ، 

واإدراكا منها باأن النظام املن�شق �شوف يعمل على توثيق ال�شلة اإىل اأبعد حد ممكن ما بني 

اإح�شائيات جتارة الواردات وال�شادرات واإح�شائيات االإنتاج ، 

واإدراكا منها بوجوب االإبقاء على �شلة وثيقة بني النظام املن�شق وت�شنيف التجارة الدولية 

املوحد لهيئة االأمم ، 

واإدراكا منها للرغبة فـي تلبية احلاجيات امل�شار اإليها اآنفا من خالل جدول تعريفـي / اإح�شائي 

موحد ي�شلح ال�شتعماله من قبل خمتلف امل�شالح املخت�شة بالتجارة الدولية . 
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اأ�شكال  اأو  التقنية  على  تطراأ  التي  للتغريات  املن�شق  النظام  مواكبة  الأهمية  منها  واإدراكا 

التجارة الدولية ، وبعد اأن اأخذت بعني االعتبار العمل الذي مت فـي هذا النطاق من قبل 

جلنة النظام املن�شق التي اأن�شاأها جمل�س التعاون اجلمركي ، 

واأنها اإذ تدرك باأن اتفاقية اجلدول التي متت بربوك�شل فـي 1٥ دي�سمرب 1٩٥٠م قد �شاعدت 

اأن الطريقة املثلى لتحقيق النتائج املرجوة فـي هذا  اإال  على حتقيق بع�س هذه االأهداف 

املجال تتمثل فـي اإبرام اتفاقية دولية جديدة ، 

قـــد اتفقــت علــى مــا ياأتـــي : 

املــادة ) ١ (

تعاريــف

الأغرا�س هذه االتفاقية :

 اأ - اإن "النظـــــــام املن�شـــــق لو�شـــــف وتبويــــب ال�شلــــع "والــذي �شي�شـــــار اإليـــه فيما ياأتـــي 

        بـ "النظـــام املن�شــــق" ، يعنــــي اجلـــــدول الذي يت�شمــــن البنـــود الفرعيــــة ورموزهـــــا 

الرقميـــة واالأق�شـــام والف�شـــول ومالحظـــات البنـــود الفرعيـــة والقواعـــد العامـــة 

لتف�شري النظام املن�شق واملن�شو�س عليها فـي ملحق هذه االتفاقية . 

كل طرف  ت�شريع  املعمول مبقت�شى  يعني اجلدول  التعرفة اجلمركية"  "جدول   - ب 

متعاقد الأغرا�س فر�س الر�شوم اجلمركية على الب�شائع امل�شتوردة . 

"اجلداول االإح�شائية" تعني جداول الب�شائع املعمولة من قبل الطرف املتعاقد  ج - 

جلمع بيانات عن االإح�شائيات التجارية للواردات وال�شادرات . 

د - "اجلدول التعرفـي االإح�شائي املوحد" يعني اجلدول الذي يدمج جداول التعرفة 

اجلمركية واجلداول االإح�شائية واملطبقة فـي قانون الطرف املتعاقد للت�شريح 

عن الب�شائع عند اال�شترياد .

اأن�شـئ مبوجبـهــــا جملـــــ�س  "االتفاقيـــة املن�شئــــة للمجلـ�س" تعنـي االتفاقيــــة التـي  هـ - 

التعاون اجلمركي والتي متت بربوك�شل فـي 1٥ دي�سمرب 1٩٥٠م . 

و - "املجل�س" يعني جمل�س التعاون اجلمركي امل�شار اإليه فـي الفقرة )هـ( اأعاله . 

ز - "االأمني العام" يعني اأمني عام املجل�س . 

ح - عبارة "ت�شديق" تعني الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة . 
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املــادة ) 2 (

امللحـــق

يعترب ملحق هذه االتفاقية جزءا ال يتجزاأ منها ، واأي اإ�شارة اإىل االتفاقية تت�شمن االإ�شارة 

اإىل هذا امللحق . 

املــادة ) ٣ (

التزامـات الأطـراف املتعاقـدة

1 - مع مراعاة اال�شتثناءات املبينة فـي املــادة )4( : 

   اأ - يتعهد كل طرف متعاقد ، با�شتثناء ما هو من�شــو�س عليه فـي الفقرة الفرعية )ج( 

من هـذه الفقرة ، باأن يقوم بتعديل جدول تعرفته اجلمركية وجدوله االإح�شائي 

مبا يتفــق والنظـــام املن�شــق وذلــك اعتبـــارا من تاريـــخ دخـــول هذه االتفاقيـــة حــيز 

التنفيذ بالن�شبة له . 

وبالتالـــي فاإنـــه يتعـهـــد ، فيما يتعلــق بتعرفتــه اجلمركيــــة وجــدولـــه االإح�شائي ،  

باالآتي : 

1 - االلتـــزام با�شتخدام كافـــة البنــــــود ، والبنود الفرعية للنظام املن�شــــق دومنــــا 

اأي اإ�شافة اأو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها . 

2 - االلتــزام بتطبيــق القواعـــد العامـــة لتف�شري الـنظام املن�شـــق وكـافـــة االأق�شـــام 

والف�شول ومالحظــــات البنود الفرعيـــة وعـــدم تعديــــل نطــــاق االأق�شــــام 

       اأو الف�شول اأو البنود اأو البنود الفرعية للنظام املن�شق . 

3 - االلتـــــزام باتبـــــاع نظــــــام الت�شل�شــــل الرقمـــي للنظــــام املن�شـــق ، كمـــا هـــــو وارد 

فـي ملحق االتفاقية . 

ب - يلتزم كل طرف متعاقد اأي�شا بن�شر اإح�شائيات جتارة الواردات وال�شادرات لديه 

واملتفقة ورموز النظـام املن�شـق ذي االأرقــام ال�شتــة ، اأو جتــاوز هـــذا العدد مببادرة 

الطرف املتعاقد ، �شريطة اأال ي�شتبعد من هذا الن�شر ، اأو من تلقاء نف�شـــه ما مل 

تكن هناك دواع ت�شتوجـــب منع ن�شرها مثل ال�شريـــة التجاريــــة اأو االأمن الوطني . 
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ج - ليـــ�س هناك ما يلــزم اأي طرف متعاقد با�شتخدام البنـود الفرعيــــة للنظـــام املن�شــق 

فـي جدول تعرفته اجلمركية ب�شرط اأن يفـي بالتزاماته الواردة فـي الفقرات اأ )1( 

و اأ )2( و اأ )3( اأعاله وذلك فـي جدول تعرفة اإح�شائي موحد . 

2 - وحتقيقــا لاللتزامــات املن�شــو�س عليهـــــا فـي الفقــرة 1 )اأ( مـن هـذه املـــادة ، فاإنه يجوز 

لكـل طــــرف متعاقد اأن يقوم باإجـــراء تعديالت ن�شيـــة اإذا اقت�شــى االأمـــر ذلك الإنفــاذ 

النظام املن�شق فـي قانونه املحلي . 

3 - ليـــ�س هنـــاك مــــــا مينـــع اأي طــــــرف متعاقـــــد مـــن اأن ي�شتحــــــدث فـي جــــــدول تعرفتــــه 

اجلمركية اأو جدوله االإح�شائي اأق�شاما فرعية لت�شنيف ال�شلع ، تتجاوز نطاق النظام 

التي تتجاوز  الفرعية  االأق�شام  اأي من هذه  اأو تبويب  اإ�شافة  تتم  اأن  ب�شرط   ، املن�شق 

الرمز الرقمي املكون من )6( �شتة اأرقام واملبني فـي ملحق هذه االتفاقية . 

املــادة ) ٤ (

التطبيـق اجلزئـي من قبـل الـدول الناميـة

الفرعية  البنود  اأو جميع  اأن ترجئ تطبيقها لبع�س  نامية متعاقدة  1 - يجوز الأي دولة 

للنظام املن�شـق للفرتة التي تراها الزمــة مع مراعاة �شكل جتارتها الدوليــة اأو م�شادرها 

االإدارية . 

2 - توافق اأي دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام املن�شق ب�شكل جزئي مبوجب 

ن�شو�س هـذه املــادة على بذل ق�شارى جهدها لتطبيق النظام املن�شق ذي االأرقــام ال�شتـة 

بالكامل خالل )٥( خم�س �شنوات من تاريخ دخول هــذه االتفاقيــة حيز التنفيذ بالن�شبة 

لهـــــا اأو خالل اأي فرتة اأخـرى قـد تراهـا �شروريـــــة مع مراعــــاة ن�شـــو�س الفقـــرة )1( 

من هذه املــادة . 

3 - تلتـــزم الدولـــة النامية املتعاقـــدة التــي تختار تطبيق النظام املن�شــق ب�شـــورة جزئيــــة 

مبوجب اأحكام هذه املــادة ، بتطبيق كافة ، اأو عـدم تطبيـق اأي مـن البنود الفرعية ذات 

ال�شرطتــــني )--( الأي من البنــــود الفرعية ذات ال�شرطة الواحدة )-( اأو كافـة ، اأو عدم 

تطبيق اأي من البنود الفرعية ذا ال�شرطة الواحدة )-( الأي بند ، وفـي حاالت التطبيـــق 

اجلزئــي هذه ، فاإن الرقـــم ال�شــاد�س اأو الرقميــن اخلامــ�س وال�شــاد�س من ذلــك اجلــزء 

من رمز النظــام غري املطبـــق يجــب ا�شتبدالـــه بـ )٠( اأو بـ )٠٠( على التوايل . 
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4 - علــى الــدول الناميــة التي تختــار تطبيــق النظام املن�شـــق جزئيا مبقت�شى اأحكــــام هـــذه 

املــادة ، اأن تقوم عندما ت�شبـــح طرفا متعاقــــدا ، باإبـــالغ االأمني العـــام بالبنــود الفرعيـــة 

التي ال تعتزم تطبيقها فـي التاريخ الذي �شت�شري فيه هذه االتفاقية بالن�شبة لها ، كمـا 

عليهـا اأن تبلـغ االأميـن العـام بالبنود الفرعية التي �شتطبقها فيما بعد . 

٥ - يجوز الأي دولة نامية اختارت تطبيق النظام املن�شق جزئيا مبقت�شى اأحكـام هـذه املــادة ، 

عندمـــا ت�شبـــح طرفــــا متعاقــــدا ، اأن تخطر االأمني العـام باأنها تتعهـد ر�شميــــا بتطبيـق 

النظــــام املن�شـــق ذي االأرقــــام ال�شتـــة كامــال فـي غ�شـــون )3( ثـــالث �شنــــوات مـن تاريخ 

�شريان هذه االتفاقية بالن�شبة لها . 

6 - يحـق الأي دولـة ناميـــة متعاقــدة والتي تطبــــق النظــــام املن�شـــق جزئـيـــا مبقت�شى اأحكـام 

بالبنود  يتعلق  فيما  وذلك   )3( املــادة  مبقت�شى  التزاماتها  من  تعفى  اأن  املــادة  هـذه 

الفرعية غري املطبقة . 

املــادة ) 5 (

امل�ساعـدة الفنيـة للــدول الناميـة

على الدول املتقدمة واملتعاقدة اأن تزود الدول النامية عند الطلب بامل�شاعدة الفنية وفقا 

ل�شروط يتفق عليها الطرفان فيما يتعلق بتدريب موظفيها وتقدمي امل�شاعـــدة لها لتمكنها 

من االنتقال بنظام ت�شنيفهــا القائم اإىل النظام املن�شق وتقديـــم امل�شورة لهـــا حول تطبيق 

ن�شو�س هذه االتفاقية . 

املــادة ) 6 (

جلنــة النظـــام املن�ســق

 ، تتكـــــون 
"
جلنـة النظــام املن�شـــــق

"
1 - تن�شـــــاأ مبقت�شــــــى هــــذه االتفاقيـــــة ، جلنـــــة تعــــــرف بـ 

من ممثلني عن كل طرف متعاقد . 

2 - جتتمع جلنة النظام املن�شق مرتني على االأقل كل عام فـي االأحوال العادية . 

3 - تعقــد اجتماعــات جلنـــة النظــام املن�شـــق مـــن قبل االأميـن العـام ، ما مل يقـــرر االأطــــراف 

املتعاقدة غري ذلك ، فاإن اجتماعاتها يجب اأن تنعقد مبقر املجل�س . 
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ذلك  ومع  واحد  �شوت  فـي  احلق  املن�شق  النظام  جلنة  فـي  متعاقد  طرف  لكل  يكون   -  4

والأغــرا�س هـــــذه االتفاقية ودومنا م�شــــا�س بـــاأي اتفاقيــــة م�شتقبـــال ، فعندمـــا ي�شبـح 

- االحتاد اجلمركي اأو االقت�شــادي باالإ�شافة لواحـدة اأو اأكثـر من الدول االأع�شـاء فيه - 

اأطرافا متعاقدة فـي هذه االتفاقية ، فاإن مثل هذه االأطراف املتعاقدة يكون لها احلق 

فـي ممار�شة �شوت واحد فقط جمتمعة وباملثل ، فعندما ت�شبح كافة الدول االأع�شاء 

فـي احتاد جمركي اأو اقت�شادي موؤهل الأن ي�شبح طرفـا متعاقـدا مبقت�شى اأحكام املــادة 

)11( "ب" ، عندما ت�شبــــح مثــــل هذه الدول اأطرافا متعاقـــدة فـي هذه االتفاقية فاإنه 

عليها اأن متار�س �شوتا واحدا فقط جمتمعة . 

٥ - تختار جلنة النظام املن�شق رئي�شها ونائبا اأو اأكرث للرئي�س . 

6 - ت�شـوغ اللجنـة الئحتها الداخـلية مبوجب قرار يتخـذ باأغلبية ال تقل عن ثلثي اأع�شائها . 

ويجب اأن ي�شادق املجل�س على الالئحة التي ت�شوغها . 

للم�شاركة  منا�شبا  تراه  كما  الدولية  اأو  احلكومية  للمنظمات  الدعوة  اللجنة  توجه   -  7

كمراقبني فـي عمل اللجنة . 

8 - تن�شئ اللجنة جلانا فرعية اأو فرق عمل كيفمـا تدعـــو احلاجة مع مراعاة ، وعلــى وجــه 

اخل�شــو�س ، ن�شـــو�س الفقــرة )اأ( من املــادة )7( ، ويجب اأن حتـــدد الع�شوية وحقوق 

الت�شويت وقواعد االإجراء لتلك اللجان الفرعية اأو فرق العمل .

املــادة ) 7 (

مـهــام اللـجـنـــة

1 - تتوىل جلنة النظام املن�شق ، مع مراعاة اأحكام املــادة )8( ، املهام االآتية : 

  اأ - اقتــراح اأي تعديالت على هذه االتفاقية كما تراه منا�شبــــا مع مراعــاة ، وعلـــى وجه 

اخل�شــــو�س ، حاجــــات امل�شتخدميــــــن والتغييــــرات التـــي تطــــــراأ على التكنولوجيا 

اأو على اأ�شكال التجارة الدولية . 

ب - اإعداد ال�شروح واآراء التبنيد اأو املن�شورات االأخرى كدليل لتف�شري النظام املن�شق . 

ج - �شياغة التو�شيات ل�شمان االت�شاق فـي تف�شري وتطبيق النظام املن�شق . 

د - موازنة وتعميم املعلومات اخلا�شة بتطبيق النظام املن�شق . 
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هـ - اأن تقوم - بنــــاء على مبادرتهـــا الذاتية اأو حني الطلب - بتزويد االأطـراف املتعاقدة 

وغريها من اأع�شاء املجل�س واملنظمات احلكومية اأو الدوليــــة حينما تراه اللجنة 

مالئما باملعلومات اأو امل�شورة حول اأي م�شاألة تتعلق بت�شنيف ال�شلـــع فـي النظام 

املن�شق . 

و - تقدمي التقارير عن كــل دورة للمجلــ�س بخ�شــــو�س ن�شاطاتها مبــا فيهــا التعديالت 

املقرتحة وال�شروح واآراء الت�شنيف وغريها من م�شورة . 

ز - ممار�شــــة ال�شالحيات واملهام االأخرى املتعلقــــة بالنظام املن�شـــق كمـــا يـــراه املجلـــــ�س 

اأو االأطراف املتعاقدة �شروريا . 

2 - اإن القـــرارات االإدارية للجنـــة النظـــام املن�شـــق املتعلقــة ب�شوؤون امليزانية يجب اعتمادها 

من قبل املجل�س . 

املــادة ) ٨ (

دور الـمـجـلــ�س

1 - يجب اأن يقوم املجل�س بالنظر فـي اأي اقرتاحات لتعديل هذه االتفاقية والتي تعدها 

جلنة النظام املن�شـق ويو�شى بها لالأطراف املتعاقـــدة مبوجـــب اإجــراءات املــادة )16( , 

وذلك ما مل يطلب اأي ع�شو فـي املجل�س هو طرف متعاقد فـي هذه االتفاقية اإحالة 

تلك االقرتاحات اأو اأي جزء منها اإىل اللجنة الإعادة درا�شتها . 

املن�شق  النظام  تعديل  ب�شاأن  م�شورة  من  التبنيد  واآراء  ال�شروح  على  املجل�س  ي�شادق   -  2

املن�شق  النظام  املن�شـــق والتي تقررها جلنـــة  النظام  والتو�شيــــات فـي تف�شري وتطبيق 

فـي اإحدى دوراتهــا مبوجـــب اأحكـــام الفقرة االأولــــى من املــادة )7( ، وذلك مـــا لــــم يبلغ 

اأي طــرف متعاقـــد على هــــذه االتفاقية االأمني العام باأنه يطلب اإحالة تلك االأمــــور 

اإىل املجلــ�س علــى اأن يكــون ذلك قبــل نهايــة ال�شهــر التايل لل�شهــر الـــذي اختتمــت فيــه 

اللجنة تلك الدورة املعنية .

3 - عندما حتال ق�شية اإىل املجل�س وفقا الأحكام الفقرة )2( من هذه املــادة ، فاإنه يجــــوز 

للمجل�س اأن ي�شـــادق على تلك ال�شروح واآراء التبنيـــد وغريهــا من م�شـورة اأو تو�شيـــات 

مـــا لــــم يطلــــب اأي ع�شــو فـي املجلــ�س هو طــرف متعاقــد علـــى هــــذه االتفاقية اإحالتها 

بالكامل اأو جزئيا اإىل اللجنة الإعادة النظر فيها . 
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املــادة ) ٩ (

فئـات الر�سـم اجلمركـي

ال تخ�شع االأطراف املتعاقدة مبوجب هذه االتفاقية الأي التزام فيما يتعلق بفئات الر�شم 

اجلمركي . 

املــادة ) ١0 (

ت�سويــة النزاعــات

اأو تطبيق هذه  اأكرث من االأطراف املتعاقدة حول تف�شري  اأو  اأي نزاع ين�شاأ بني اثنني   - 1

االتفاقية ، يجب اأن تتم ت�شويته ما اأمكن ، عن طريق التفاو�س فيما بينها . 

2 - اأي نزاع ال تتم ت�شويته عن طريق التفاو�س ، يجب اأن حتيله االأطراف املتعاقدة املعنية 

التو�شيات  واإعداد  النزاع  فـي  بالنظر  تقوم  التي  املن�شق  النظام  جلنة  اإىل  النزاع  فـي 

لت�شويته . 

3 - اإذا مل تتمكن جلنة النظام املن�شق من ت�شوية هذا النزاع ، يجب اأن حتيل املو�شوع اإىل 

املجلـ�س الذي يقوم باإعداد تو�شياته ، وفقا للمادة )3( ، فقرة )هـ( من اتفاقية املجل�س . 

4 - يجوز لالأطراف املتعاقدة املعنية فـي النزاع املوافقة م�شبقا على قبول تو�شيات اللجنة 

اأو املجل�س . 

 املــادة ) ١١ (

اأهليـة الدخـول كطـرف متعاقـد

االأطراف االآتية هي املوؤهلة الأن ت�شبح اأطرافا متعاقدة على هذه االتفاقية : 

الدول االأع�شاء باملجل�س .  اأ - 

املعاهدات  اإبرام  التي فو�شت لها �شالحية  اأو االقت�شادية  االحتادات اجلمركية  ب - 

فيما يتعلق ببع�س اأو كل االأمور التي حتكمها هذه االتفاقية . 

اأي دولـــة اأخـــرى تــم توجيـــه دعـــوة لهــا بهــذا اخل�شـــو�س من قبــل االأميـــن العــام  ج - 

وبناء على توجيه املجل�س . 
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املــادة ) ١2 (

اإجـراء الدخـول كطـرف متعاقـد

1 - يجـــوز الأي دولـــة اأو احتاد جمركـي اأو اقت�شــادي موؤهــل اأن ت�شبــح طرفــا متعاقــدا فـي 

هذه االتفاقية : 

اأ - بالتوقيع عليها دون حتفظ على الت�شديق . 

ب - باإيداع وثيقة الت�شديق بعد التوقيع على االتفاقية متهيدا للت�شديق .

ج - باالن�شمام اإليها بعد انق�شاء املدة التي فتحت فيها االتفاقية للتوقيع . 

وذلك مبقر   ، دي�سمرب 1٩86م   31 تاريخ  للتوقيع حتى  االتفاقية مفتوحة  تظل هذه   -  2

املجل�س بربوك�شل من قبل احلكومات واالحتادات اجلمركية واالقت�شادية امل�شار اإليها 

فـي املــادة )11( . وبعد ذلك تبقى مفتوحة لالن�شمام . 

3 - يجب اإيداع وثائق الت�شديق اأو االن�شمام لدى االأمني العام . 

املــادة ) ١٣ (

تنفيــذ التفاقيـة

اليوم االأول من �شهر يناير والـــذي ي�شـــادف  التنفيذ فـي  1 - تدخل هذه االتفاقية حيز 

بعد ثالثة اأ�شهر على االأقل من توقيع االتفاقية من قبل )17( �شبع ع�شرة دولة اأو احتاد 

جمركي اأو اقت�شادي ممن م�شار اإليهم فـي املــادة )11( اأعاله ، وذلك كحد اأدنى دومنا 

حتفظ منها على الت�شديق اأو بعد اإيداع وثائــق ت�شديقهـا اأو ان�شمامها ، على اأال يكون 

 . 
)1(

ذلك قبل 1 يناير 1٩88م 

2 - بالن�شبة الأي دولة اأو احتاد جمركي اأو اقت�شادي والتي توقع بدون حتفظ على الت�شديق 

اأو ت�شادق على هذه االتفاقية اأو تن�شم اإليها بعد اأن يكون عدد االأطراف قد و�شل احلد 

االأدنى املذكور فـي الفقـرة )1( من هذه املادة ، فاإن هذه االتفاقية تدخل حيز التنفيذ 

اعتبارا من اليوم االأول من �شهر يناير والذي ياأتي بعد انق�شاء )12( اثني ع�شر �شهرا 

على االأقل وكحد اأق�شى )24( اأربعة وع�شرين �شهرا على توقيع هذه االتفاقية دومنا 

حتفظ على الت�شديق اأو اإيداع وثيقة الت�شديق واالن�شمام اإليها ، وذلك ما مل يحدد 

لها موعد مبكر ، ومع ذلك ، ال يكون تاريخ الدخول فـي حيز التنفيذ وفقا الأحكام هذه 

الفقرة قبل تاريخ الدخول فـي حيز التنفيذ املذكور فـي الفقـرة )1( من هذه املــادة . 

)1(  بعد تعديل مبوجب بروتوكول تعديل االتفاقية املعمول فـي بروك�شل بتاريخ 24 يونيو 1٩86م .
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املــادة ) ١٤ (

تطبيـق التفاقيـة من قبـل الأقاليـم التابعـة

1 - يجوز الأي دولة عندما ت�شبح طرفا متعاقدا على هذه االتفاقية اأو فـي اأي وقت الحق اأن 

تعلن باإخطار ت�شلمه لالأمني العام ، باأن االتفاقية �شوف متتد لت�شمل جميع اأو بع�س 

االأقاليم التي تكون هذه الدولة م�شوؤولة عن عالقاتها الدولية ، ومثل ذلك االإخطار 

يجب اأن يدخل التنفيذ فـي اليوم االأول من �شهر يناير الذي ياأتي بعد انق�شاء )12( 

اثني ع�شر �شهرا على االأقل وكحد اأق�شى )24( اأربعة وع�شرين �شهرا على تاريخ ت�شلمه 

من قبل االأمني العام ، وذلك ما مل يتم حتديد موعد مبكر لها . ومهما يكن ، فاإن 

هذه االتفاقية ال ت�شري على تلك االأقاليم قبل �شريانها بالن�شبة لتلك الدولة املعنية . 

يتوقف �شريان هذه االتفاقية بالن�شبة الإقليم ما ، فـي التاريخ الذي تتوقف فيه م�شوؤولية   - 2

اأن  ، كما ميكن  اأو بتاريخ مبكر  الطرف املتعاقد عن العالقات الدولية لذلك االإقليم 

يجري اإ�شعار االأمني العام بذلك وفقا الإجراءات املــادة )1٥( .

املــادة ) ١5 (

اإ�سعـارات اإنهـاء التفاقيـة

 ، اأن ينهيها  اإن هذه االتفاقية غري حمددة االأجل . ومع ذلك ، يجوز الأي طرف متعاقد 

العام  االأمني  ا�شتالم  انق�شاء عام على  بعد  له  بالن�شبة  االتفاقية  اإنهاء  ي�شري  اأن  ويجب 

الإ�شعار االإنهاء ما مل يحدد له موعدا متاأخرا . 

املــادة ) ١6 (

اإجــراءات التعديـــل

 . اأن يو�شي االأطراف املتعاقدة باإجراء تعديالت على هذه االتفاقية   1 - يجوز للمجل�س 

2 - يجوز الأي طرف متعاقد اإ�شعار االأمني العام باعرتا�شه على التعديل املو�شى به ، كما 

يجوز بالتايل �شحب ذلك االعرتا�س خالل فرتة حمددة فـي الفقرة )3( من هذه املــادة . 

االأطراف  اأي من  يقم  اإذا مل  املقبول  فـي حكم  يعترب  اأن  به يجب  تعديل مو�شى  اأي   -  3

املتعاقدة باالعرتا�س على ذلك التعديل خالل )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ تبليغ االأمني 

العام بذلك التعديل . 
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4 - تدخــل �لتعديالت �ملقبولـــة حيز �لتنفيذ بالن�سبة لكافة �لأطر�ف �ملتعاقـــدة فـي �أحـــد 

التواريخ �لآتية : 

�لتاريـــخ  فـــاإن   ، �بريــل  �سهــر  �لأول من  قبــل  بــه  �ملو�ســى  �لتعديـــل  تبليـــغ  تــم  �إذ�  �أ - 

يجب �أن يكون �لأول من �سهر يناير من �ل�سنة �لتالية لتاريخ �لتبليغ .

�أو بعد �لأول من �سهر �بريل ، فاإن �لتاريخ  �إذ� مت تبليغ �لتعديل �ملو�سى به فـي  ب - 

يجب �أن يكون �لأول من يناير من �ل�سنة �لثالثة �لتالية لتاريخ �لتبليغ . 

5 - �إن �جلد�ول �لإح�سائيـــة لكل طرف متعاقد وجدول تعرفته �جلمركية �أو فـــي �حلالــة 

�ملن�ســو�ص عليهــــا مبوجـــب �لفقــــرة 1 )ج( من �ملــادة )3( من هـــذه �لتفاقيــــــة ، جدولـــه 

�لتعرفــــــي �لإح�سائــــي �ملوحــــد ، يجب �أن ت�سبــــح متفقـــــــة مـــع �لنظـــــام �ملن�ســـق �ملعـــدل 

فـي �لتاريخ �ملحدد فـي �لفقرة )4( من هذه �ملــادة . 

6 - �إن �أي دولة �أو �حتاد جمركي �أو �قت�سادي ي�سادق �أو ين�سم �إىل هذه �لتفاقية يعترب �أنه 

قد قبل باأي تعديالت على �لتفاقية و�لتي �سرى مفعولها �أو مت قبولها وفقا لأحكام 

�لفقرة )3( من هذه �ملــادة فـي �لتاريخ �لذي �أ�سبح فيه طرفا متعاقد� . 

املــادة ) 17 (

حقـوق الأطـراف املتعاقـدة فيمـا يتعلـق بالنظـام املن�سـق

بالن�سبــــة لأي مو��سيـــــع توؤثــر علـــى �لنظــــام ، فــــاإن �لفقــــرة )4( من �ملــادة )6( ، و�ملــــادة )8( 

و�لفقرة )2( من �ملــادة )16( متنح �لطرف �ملتعاقد حقوقا : 

بالن�سبة جلميع �أجز�ء �لنظام �ملن�سق �لذي يطبقه وفقا لأحكام هذه �لتفاقية . �أ - 

وفقا  �إليه  بالن�سبة  �لتنفيذ  حيز  �لتفاقية  هذه  فيه  تدخل  �لذي  �لتاريخ  لغاية  ب - 

لأحكام �ملــادة )13( ، فيما يتعلق بكافة �أجز�ء �لنظام �ملن�سق �لذي �لتزم بتطبيقها 

فـي ذلك �لتاريخ مبوجب �أحكام هذه �لتفاقية .

بتطبيق  ر�سميا  تعهد  قد  يكون  �أن  ب�سرط  �ملن�سق  �لنظام  �أجز�ء  جلميع  بالن�سبة  ج - 

�لنظـــام �ملن�ســـق ذي �لأرقـــام �ل�ستـــة كامــال خـــالل فتــرة �لثـــالث �سنــو�ت �ملذكـــورة 

فـي �لفقرة )5( من �ملــادة )4( ولغاية �نتهاء هذه �لفرتة . 
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املــادة ) ١٨ (

التحفظــات

ال ي�شمح باأي حتفظات على هذه االتفاقية . 

املــادة ) ١٩ (

اإ�سعـــارات الأميـــن العـــام

االأع�شاء  والدول  املوقعة  االأخرى  والدول  املتعاقدة  االأطراف  باإخطار  العام  االأمني  يقوم 

باملجلــ�س والتي لي�شـــت اأطرافــــا متعاقدة على هذه االتفاقيـــة واالأمني العام لهيئـــة االأمـــم 

املتحدة مبا ياأتي : 

اأ - االإ�شعارات مبوجب املــادة )4( . 

ب - التوقيعات والت�شديقات واالن�شمامات كما هو م�شار فـي املــادة )12( . 

ج - التاريخ الذي �شت�شري فيه االتفاقية وفقا للمــادة )13( . 

د - االإ�شعارات مبوجب املــادة )14( . 

هـ - اإ�شعارات االإنهاء مبوجب املــادة )1٥( . 

و - تعديالت االتفاقية املو�شى بها مبوجب املــادة )16( . 

ز - االعرتا�شات فيما يخ�س التعديالت املو�شى بها مبوجب املــادة )16( وحيثما يكون 

مالئما ، االن�شحاب . 

ح - التعديالت املقبولة مبوجب املــادة )16( وتاريخ دخولها حيز التنفيذ . 

املــادة ) 20 (

الت�سجيـل لـدى الأمـم املتحـدة 

املتحدة وفقا لن�شو�س  االأمم  العامة لهيئة  االأمانة  اأن ت�شجل هذه االتفاقية لدى  يجب 

املــادة )1٠2( من ميثاق هيئة االأمم املتحدة بناء على طلب اأمني عام املجل�س . 

واإثباتـــا لهذه الوثيقـــة ، فاإن املوقعيـــن اأدناه واملخوليـــن قانونـــا بذلك ، قد وقعوا على هذه 

االتفاقية . 

اأجنزت فـي بروك�شل فـي 14 يونيو 1٩83م باللغتني االإجنليزية والفرن�شية وهذان الن�شان 

معتمدان على حد �شواء ومن اأ�شل واحد يودع لدى االأمني العام للمجل�س الذي �شيقوم 

باإر�شال ن�شخ م�شدقة منها لكافة الدول واالحتادات اجلمركية اأو االقت�شادية امل�شار اإليها 

فـي املــادة )11( من هذه االتفاقية .   


