
 الفصل العاشر
 التجارة عبر الحدود في الخدمات 

 
 النطاق ومجال التطبيق : ١-١٠المادة 

تـسري أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من               .١

الطـرفين والتي تؤثر على التجارة عبر الحدود في الخدمات من قبل مزودي             

لتدابير تلك التي تؤثر على أي      وتشمل هذه ا  . الخدمات التابعين للطرف اآلخر   

 :من اآلتي

 . إنتاج خدمة ما وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتوصيلها)  أ ( 

 .شراء خدمة ما، أو استعمالها، أو أداء ثمنها)   ب(

 أو االتصاالت   لالـنفاذ إلى واستعمال شبكات وخدمات التوزيع أو النق        )   ج(

 . االسلكية والالسلكية ذات الصلة بتزويد خدمة م

تقـديم ضمان أو أي شكل آخر من أشكال التأمين المالي كشرط لتزويد             )  د( 

 .خدمة ما
 

ألغـراض هـذا الفصل يقصد بالتدابير التي يعتمدها، أو يبقي عليها، أي من               .٢

 :الطرفين تلك التدابير التي يعتمدها، أو يبقى عليها، أي من اآلتي
 

 .لمحليةالحكومات والسلطات المركزية أو اإلقليمية أو ا  )أ(

الجهات غير الحكومية في نطاق ممارسة سلطات فوضتها إياها سلطات            )ب(

 .أو حكومات مركزية أو إقليمية أو محلية
 

 على التدابير، المعمول    ٨-١٠ و ٧-١٠  و    ٤-١٠تسري أيضاً أحكام المواد      .٣

بهـا من قبل أي من الطرفين، التي تؤثر على تزويد خدمة ما في إقليمه من                

اً التفاقية تشجيع االستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له بين         قـبل استثماراً وفق   

 .حكومة دولة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية
 



 

 :ال تسري أحكام هذا الفصل على أي من اآلتي .٤

الخدمات  (٢١ – ١١الخـدمات المالـية وفقاً للتعريف الوارد في المادة            )أ(

تسري إذا كان تزويد الخدمة في      ) ٣(، إال أن الفقرة     ) تعاريف -المالـية 

 ال يعد استثماراً وفقاً ألحكام اتفاقية       -إقلـيم الطـرف من خالل استثمار      

وفقاً للتعريف الوارد في المادة     ( في مؤسسة مالية     -االسـتثمار المتبادل    

 ) ).  تعاريف-الخدمات المالية (٢١-١١

دولي، الخـدمات الجـوية، بما في ذلك خدمات النقل الجوي الداخلي وال             )ب(

سـواء كانـت مجدولة أو غير مجدولة، والخدمات ذات الصلة الداعمة            

 :للخدمات الجوية، باستثناء كل من اآلتي

خدمات إصالح وصيانة الطائرات، التي تكون الطائرة خاللها خارج          -١

 .الخدمة

 .الخدمات الجوية المتخصصة -٢

 . الشراء الحكومي  )ج(

طرفين، بما في ذلك ما تدعمه      اإلعانـات أو المنح المقدمة من أحد ال       )    د  ( 

 .الحكومة من قروض وضمانات وتأمين
 
ال يفرض هذا الفصل أية التزامات على أي من الطرفين، تجاه أي من                 .٥

مواطني الطرف اآلخر يسعى للنفاذ لسوق العمل التابعة للطرف األول أو             

التوظف بصفة دائمة في إقليمه، وال يمنح هذا المواطن أي حق بشأن النفاذ              

 . وق العمل أو بشأن التوظفلس
 
ال تسري أحكام هذا الفصل على الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة سلطة              .٦

ويقصد بالخدمة التي تقدم في إطار ممارسة سلطة        .  حكومية في إقليم الطرف   

حكومية أية خدمة تقدم على أساس غير تجاري، أو دون منافسة مع واحد أو              

 .أكثر من مزودي الخدمات
 



 

 المعاملة الوطنية :   ٢-١٠ المادة

يجـب على كل طرف أن يمنح مزودي الخدمات التابعين للطرف اآلخر معاملة ال               .١

تقل رعاية عن تلك التي يمنحها، في الظروف المماثلة، لمزودي الخدمات التابعين            

 .له
 
يقصد بالمعاملة التي يمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرة السابقة، بالنسبة لحكومة             .٢

مستوى اإلقليمي، معاملة ال تقل رعاية عن المعاملة األكثر رعاية التي             على ال 

تمنحها تلك الحكومة على ذات المستوى اإلقليمي، في الظروف المماثلة، لمزودي            

 . الخدمات من الطرف التي هي عبارة عن جزء منه
 

 معاملة الدولة األولى بالرعاية  :   ٣-١٠المادة 

دي الخدمات التابعين للطرف اآلخر معاملة ال تقل        يجـب علـى كل طرف أن يمنح مزو        

رعاية عن تلك التي يمنحها في، الظروف المماثلة، لمزودي الخدمات التابعين لطرف ليس             

 .طرفاً في هذه االتفاقية
 
 النفاذ إلى السوق :   ٤-١٠المادة 

إقليمي ال يجوز ألي من الطرفين أن يعتمد أو يبقي على، سواء على أساس تقسيم               .      ١

 :أو على أساس كامل إقليمه، تدابير من شأنها أي من اآلتي

 :  أن تفرض قيوداً على-أ 

عدد مزودي الخدمات، سواء على شكل حصص عددية، أو احتكارات، أو            -١

 .مزودي خدمات حصريين، أو اشتراط اختبار الحاجات االقتصادية

ددية أو  القيمة اإلجمالية لصفقات الخدمات أو األصول في شكل حصص ع          -٢

 .اشتراط اختبار الحاجات االقتصادية



 

العـدد اإلجمالـي لصفقات الخدمات أو الكمية اإلجمالية للخدمات المنتجة،            -٣

معبـراً عـنها بوحــدات عددية مخصصة في شكل حصص أو اشتراط            

 .)١(اختبار الحاجات االقتصادية 

مات العدد اإلجمالي لألشخاص الطبيعيين الذين يجوز تشغيلهم في قطاع خد          -٤

معـين أو الذين يجوز أن يشغلهم مزود الخدمات، والالزمين لتقديم خدمة            

معيـنة ولهـم صلة مباشرة بتقديمها، في شكل حصص عددية أو اشتراط             

 .اختبار الحاجات االقتصادية
 

أن تقيــد أو تشترط أنواعاً معينــة مـن الكيانات القانونية أو المشاريع            -ب 

تـي يجـوز لمزود الخدمة أن يقدم    ال(Joint Ventures)تركة ــالمـش 

 . الخدمة من خاللها
 
 
 
 

 التواجد المحلي :  ٥-١٠المادة 

ال يجوز ألي من الطرفين أن يطلب من مزود خدمات تابع للطرف اآلخر، أن ينشئ أو                 

يبقي في إقليمه مكتب تمثيل أو أي شكل من المنشآت أو أن يكون مقيماً في إقليمه، كشرط                 

 .دودلتزويد خدمة عبر الح
 

 التدابير غير المطابقة  : ٦-١٠المادة 

 : على أي من اآلتي٥-١٠ و٤-١٠ و٣-١٠ و٢-١٠ال تسري أحكام المواد .  ١

 : أي تدبير قائم غير مطابق يبقي عليه أحد الطرفين بشأن أي من اآلتي -أ 
 
الحكـومة علـى المـستوى المركزي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في              -١

 ).١ (الجدول الخاص به في الملحق

                                                 
 .مدخالت تزويد الخدمات قيد ال يشمل هذا البند التدابير الخاصة بأي من الطرفين والتي ت)   ١(



 

أيـة حكـومة علـى المستوى اإلقليمي، وفقاً لما حدده ذلك الطرف في               -٢

 ).١(الجدول الخاص به في الملحق 

 .أية حكومة على المستوى المحلي -٣
 

  االستمرار أو التجديد دون تأخير ألي من التدابير غير المطابقة المشار إليها في              -ب 

 ). أ(البند 

شريطة أال يزيد   ) أ(لمشار إليها في البند        تعـديل أي من التدابير غير المطابقة ا        -ج 

هذا التعديل من عدم مطابقة التدبير، بصيغته القائمة مباشرة قبل التعديل، ألحكام            

 .٥-١٠ أو ٤-١٠ أو ٣-١٠ أو ٢ – ١٠المواد 
 

 على أي تدبير يعتمده     ٥-١٠ و   ٤-١٠ و   ٣-١٠ و   ٢-١٠ال تسري أحكام المواد      .    ٢

يه، بشأن القطاعات أو القطاعات الفرعية أو األنشطة        أي مـن الطرفين، أو يبقي عل      

 ).٢(وفقاً لما هو وارد في الجدول الخاص بذلك الطرف بالملحق 

 . ألف التزامات معينة لكل من الطرفين-١٠يحدد الملحق  .  ٣
 

 األنظمة المحلية :  ٧-١٠المادة 

 يكون على   عندما يشترط أي من الطرفين الحصول على تصريح لتزويد خدمة ما،           .١

الـسلطات المختصة لديه أن تقوم، خالل فترة زمنية معقولة بعد تقديم طلب يعتبر              

. مـستوفياً طـبقاً لقوانينه وأنظمته، بإخطار مقدم الطلب بالقرار المتخذ بشأن طلبه            

ويجـب بناء على طلب مقدم الطلب أن توفر السلطات المختصة دون تأخير، غير              

وال يسري هذا االلتزام على متطلبات      . مبـرر، معلـومات بـشأن وضـع الطلب        

 .٦ – ١٠من المادة ) ٢(التصاريح التي تندرج في نطاق الفقرة 
 
مـن أجل أال تشكل التدابير المتعلقة بمتطلبات وإجراءات التأهيل والمقاييس التقنية             .٢

ومتطلـبات الترخيص عوائق غير ضرورية أمام التجارة في الخدمات، فإنه يجب            

رفين السعي الحثيث ألن يكفل، وفقاً لما يناسب كل قطاع، أن           علـى كـل من الط     

 :تكون هذه التدابير



 

 
قائمـة علـى معاييـر موضوعية وشفافة، مثل الكفاءة والقدرة على تزويد              -أ 

 .الخدمة

 غير مرهقة أكثر مما يلزم لضمان جودة الخدمة؛  و -ب 

فـيما يخـص إجراءات الترخيص، أال تشكل في حد ذاتها قيودا على تزويد               -ج 

 .الخدمة
 

 إذا ما أصبحت نافذة لدى كل من الطرفين نتائج المفاوضات المتعلقة بالفقرة                .٣

أو نتائج أية مفاوضات مماثلة تجرى في       (الرابعة من المادة السادسة من الجاتس       

فإنه يجب تعديل هذه    )  محافل أخرى متعددة األطراف يشارك فيها كل من الطرفين        

شاورات بين الطرفين للعمل بموجب تلك النتائج       المادة، حسبما يقتضي الحال، بعد م     

ويوافق الطرفان على التنسيق بشأن هذه المفاوضات حسبما        .  بالنسبة لهذه االتفاقية  

 .يستدعي األمر
 

 )٢(الشفافية في وضع وتطبيق األنظمة  :  ٨-١٠المادة 

 ): الشفافية(إلحاقاً للفصل السابع عشر 

 آليات مناسبة للرد على     -أو اإلبقاء على     -يجـب علـى كل من الطرفين اعتماد          .١

 .استفسارات األشخاص المعنيين بشأن أنظمته ذات الصلة بموضوع هذا الفصل

إذا لم يقم الطرف بتقديم إخطار مسبق بشأن األنظمة المقترحة والمتعلقة بموضوع             .٢

هـذا الفـصل ولم يعط فرصة إلبداء المالحظات على تلك األنظمة، عمالً بأحكام              

 .، فإنه يجب عليه، بالقدر الممكن، أن يبين أسباب ذلك كتابة)النشر (١-١٧ادة الم

لـدى اعتماد الطرف للصيغة النهائية ألية أنظمة ذات صلة بموضوع هذا الفصل             .      ٣

فإنـه وبالقدر الممكن، ينبغي على هذا الطرف، ويشمل ذلك حيثما يطلب منه، أن              

تي تلقاها من أشخاص معنيين بشأن األنظمة       يرد كتابة على المالحظات الجوهرية ال     

 . المقترحة

                                                 
 .يشمل األنظمة التي تقرر ، أو التي تسري بشأن ،  منح الترخيص أو معاييره " األنظمة " هم الطرفان أن  مصطلح  يف )٢(



 

يجـب علـى كل من الطرفين، بالقدر الممكن، إتاحة فترة زمنية معقولة بين نشر                .٤

 .األنظمة بصيغتها النهائية والمتعلقة بموضوع هذا الفصل وتاريخ العمل بموجبها
 

 االعتراف المتبادل :   ٩-١٠المادة 

 الكلي أو   –، يجوز لكل من الطرفين، ألغراض االستيفاء        )٤(بمراعاة أحكام الفقرة     .١

 لمقاييـسه أو معاييره الخاصة بالتصريح أو بالتصديق، أو بالترخيص           -الجزئـي 

لمزودي الخدمة، أن يعترف بالتعليم أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو الشروط             

ي ذلك بلد   التـي اسـتوفيت أو التـرخيص أو التصديق الذي منح في بلد ما بما ف               

ويجوز أن يكون هذا    . الطـرف اآلخـر أو طـرفاً لـيس طرفاً في هذه االتفاقية            

االعتراف، الذي قد يتم من خالل المواءمة أو غير ذلك، بناء على اتفاق أو ترتيب               

 .مع البلد المعني أو يمنح تلقائياً بصورة مستقلة

لى اتفاق أو ترتيب،    فـي حالـة اعتراف الطرف، تلقائياً بصورة مستقلة أو بناًء ع            .٢

بالتعليم أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو الشروط التي استوفيت أو التراخيص             

أو التـصديقات التـي منحت في إقليم طرف ليس طرفاً في هذه االتفاقية، فإنه ال                

  ما يفسر على أنه يتطلب من الطرف منح          ٣-١٠يوجد في أي مما ورد في المادة        

 أو الخبرة التي تم الحصول عليها أو الشروط التي استوفيت           هـذا االعتراف للتعليم   

 .أو التراخيص أو التصديقات التي منحت في إقليم الطرف اآلخر
 
يتيح الطرف الذي يكون طرفاً في اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في الفقرة                .٣

 ما رغب،   ، سـواء كان قائماً أو يتم مستقبال، فرصة كافية للطرف اآلخر، إذا            )١(

ليـتفاوض لالنضمام إلى هذا االتفاق أو الترتيب أو ليتفاوض للتوصل إلى اتفاق أو              

وحيثما يمنح أحد الطرفين االعتراف تلقائياً بصورة مستقلة، فإنه         . تـرتيب مماثـل   

يجـب عليه أن يتيح فرصة كافية للطرف اآلخر ليثبت أنه يتعين االعتراف بالتعليم              

 عليها أو بالشروط التي استوفيت أو بالتراخيص أو         أو الخبـرة التـي تم الحصول      

 .بالتصديقات التي منحت في إقليم الطرف اآلخر
 



 

ال يجـوز ألي مـن الطرفين أن يمنح اعترافاً على نحو يشكل وسيلة للتمييز بين                 .٤

الـبلدان فـي تطبـيق مقاييـسه أو معاييره التي تمنح على أساسها التصاريح أو                

ودي الخدمات، أو على نحو يشكل قيداً مقَنَّعاً على التـراخيص أو التـصديقات لمز   

 .التجارة في الخدمات
 
 أي  - أو يبقي عليها     - باء على التدابير التي يعتمدها       – ١٠تطبق أحكام الملحق     .     ٥

من الطرفين والمتعلقة بالترخيص أو بالتصديق لمزودي الخدمات المهنية، وفقاً لما           

 .هو وارد في ذلك الملحق
 
 التحويالت والمدفوعات  :   ١٠-١٠ادة الم

 المتعلقة  -يجـب علـى كـل من الطرفين السماح بكافة التحويالت والمدفوعات              .١

 بحرية وبدون تأخير، وذلك من إقليمه وإلى خارج         -بالتزويد عبر الحدود للخدمات     

 .إقليمه
 
 بالتزويد  يجب على كل من الطرفين السماح بكافة التحويالت والمدفوعات المتعلقة          .٢

عبر الحدود للخدمات، بعملة قابلة للتداول وبسعر التحويل السائد في السوق وقت             

 .التحويل
 
، يجوز ألي طرف منع أي تحويل أو  )٢(و) ١(علـى الرغم مما ورد في الفقرتين         .٣

مدفوعات عن طريق التطبيق بعدالة وبدون تمييز وبحسن نية لقوانينه المتعلقة بأي            

 :من اآلتي
 

 . اإلفالس أو اإلعسار أو حماية حقوق الدائنين -أ 
  

 اإلصـدار أو االتجـار أو الـتعامل فـي األوراق المالية، أو الخيارات، أو                -ب  

 .المشتقات
 



 

 التقارير المالية أو حفظ سجالت التحويالت وذلك عند اللزوم  لمساعدة               -ج  

 .السلطات المختصة بتنفيذ القانون أو بتنظيم المعامالت المالية
 

 .   األفعال الجنائية أو المعاقب عليها-د 
 

 ضمان االمتثال لألوامر أو األحكام التي تصدر في سياق اإلجراءات               -هـ

 .القضائية أو اإلدارية
 

 حجب المزايا  :  ١١-١٠المادة 

يجوز ألي من الطرفين حجب مزايا هذا الفصل عن مزود خدمات تابع للطرف                .١

د من قبل منشأة مملوكة أو مسيطر عليها من قبل           اآلخر إذا ما كانت الخدمة تزو     

 : أشخاص تابعين لطرف ليس طرفاً في هذه االتفاقية، وإذا ما كان الطرف الحاجب
 

 .ال يقيم عالقات دبلوماسية مع الطرف الذي ليس طرفاً في هذه االتفاقية)   أ(
 

ذه االتفاقية يعـتمد، أو يبقي على، تدابير تجاه الطرف الذي ليس طرفاً في ه       )ب   (

أو شخص تابع له، وكانت هذه التدابير تحظر التعامل مع المنشأة، أو إذا ما              

كـان مـن شأن منح مزايا هذا الفصل إلى المنشأة اإلخالل بهذه التدابير أو               

 . التحايل عليها
 
، يجوز لكل من الطرفين حجب مزايا       )المشاورات  (٥  –  ١٩بمراعاة أحكام المادة     .٢

ي مزود خدمة تابع للطرف اآلخر إذا ما كانت الخدمة تزود من             هذا الفصل عن أ   

قبل منشأة ليس لها أنشطة اقتصادية جوهرية في إقليم الطرف اآلخر وكانت المنشأة         

مملوكة، أو مسيطراً عليها، من قبل أشخاص تابعين لطرف ليس طرفاً في هذه               

 .االتفاقية أو للطرف الحاجب
 

 التنفيذ  :  ١٢-١٠المادة 



 

ع الطرفان سنوياً، وكلما اتفقا على ذلك، للنظر في أية مواضيع ذات اهتمام مشترك               يجتم

 .تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الفصل
 

 تعاريف   :  ١٣-١٠المادة 

 :ألغراض هذا الفصل 

تعني تزويد خدمة   :  تزويد عبر الحدود للخدمات   الالتجارة عبر الحدود في الخدمات أو        

 :على النحو التالي
 

 .م أحد الطرفين إلى إقليم الطرف اآلخر من إقلي -أ 

 فـي إقلـيم أحد الطرفين من قبل شخص تابع لذلك الطرف إلى شخص تابع إلى                 -ب 

 الطرف اآلخر؛ أو 

 . من قبل أي من مواطني أحد الطرفين في إقليم الطرف اآلخر -ج 
 

وال يـشمل ذلـك تـزويد خدمة في إقليم أحد الطرفين من خالل استثمار وفقاً التفاقية                 

ع االسـتثمار وتوفيـر الحماية المتبادلة له بين حكومة مملكة البحرين وحكومة             تـشجي 

 .الواليات المتحدة األمريكية
 

 .، وفرع منشأة)تعاريف (٣ – ١منشأة وفقاً للتعريف الوارد في المادة  تعني:  منشأة
 

 تعني منشأة منظمة أو مؤسسة بموجب قوانين الطرف، وفرع موجود           :منشأة تابعة لطرف  

 .ي إقليم الطرف يزاول نشاطاً تجارياً في هذا اإلقليمف
 

فوق مستوى  ما  تعني خدمات يتطلب توفيرها تعليما متخصصاً في مرحلة         :  خدمات مهنية 

الثانوية، أو تدريباً أو خبرة مساوية، والتي يكون للطرف بشأن هذه الخدمات حق منح أو               

رفيون أو أفراد طواقم السفن       تقييد مزاولتها، وال تشمل الخدمات التي يقدمها الح          

 .والطائرات



 

 
 . )٣(تعني شخص يسعى إلى توفير خدمة :  مزود خدمة

 
 مثل ما   - خالفاً لخدمات النقل الجوي    -تعني أية خدمات جوية     : خدمات جوية متخصصة  

يـتم جواً من مكافحة الحرائق، ونزهات مشاهدة الطبيعة والمعالم، وأعمال الرش والمسح             

لتصوير الفوتوغرافي والقفز بالمظالت وسحب الطائرات الشراعية،       ورسـم الخـرائط وا    

 للرفع في أعمال قطع أخشاب األشجار وأعمال التشييد،         رواسـتخدام طائـرات الهليوكوبت    

 .وأية خدمات زراعية أو صناعية أو تفتيشية أخرى تتم جواً
 
 

                                                 
خدمات وموردي  " لها نفس معنى    " مزودي خدمات   "  ، يفهـم الطرفان أن عبارة        ٣ – ١٠ و   ٢ – ١٠ألغـراض المـواد     )  ٣(

 .من الجاتس) ١٧(و ) ٢(المستخدم في المادتين " خدمات 



  ألف- ١٠الملحق 

 خدمات البريد السريع

صد بخدمات البريد السريع جمع ونقل وتسليم المستندات        ألغراض هذه االتفاقية، يق    .١

أو المواد المطبوعة أو الطرود أو السلع أو المواد األخرى على وجه السرعة، مع              

تتـبع هـذه األشياء وإبقائها تحت السيطرة أثناء تزويد الخدمة، وال تشمل خدمات              

 المقدمة في إطار    الخدمات) ٢(خدمات النقل الجوي    ) ١(البريد السريع كال مما يلي      

 )٤(.خدمات النقل البحري) ٣(ممارسة سلطة حكومية 

يـؤكد كـل مـن الطرفين رغبته في اإلبقاء على األقل على مستوى النفاذ للسوق                 .٢

إذا ما  . المفـتوحة لخدمات البريد السريع القائم في تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية           

ي على هذا المستوى من النفاذ، فإنه       اعتبر أي من الطرفين أن الطرف اآلخر ال يبق        

ويجب على الطرف اآلخر أن يمنح فرصة كافية . يجـوز لـه طلب عقد مشاورات     

للمـشاورات، كمـا يجـب علـيه، بالقدر الممكن،  توفير معلومات رداً على أية                

 .استفسارات بشأن مستوى النفاذ وأية مسائل أخرى ذات صلة

ه محتكر لتزويد الخدمات البريدية ينافس،      يكفـل كـل من الطرفين إذا ما كان لدي          .٣

سواء مباشرة أو من خالل شركة تابعة لهذا المزود، في تزويد خدمة البريد السريع              

خـارج نطاق حقوقه االحتكارية، أال يسيء هذا المزود استخدام وضعه االحتكاري            

١٠( أو ٢-١٠ضمن إقليمه بطريقة ال تتمشى مع التزامات هذا الطرف وفقاً للمواد    

 .من الجاتس) ٨(ويؤكد الطرفان على التزاماتهما طبقا للمادة . ٤-١٠ أو ٣-

يؤكد كل من الطرفين عدم اعتزامه توجيه العوائد الناتجة عن تقديم الخدمات                .٤

البريدية المحتكرة لمنح مزية لمزودي خدمات البريد السريع التابعين له أو ألي              

 . لخدمات البريد السريع- منافس -مزود 
                                                 

ريد السريع بالنسبة للواليات المتحدة توصيل الرسائل الخاضعة لقوانين البريد                      )  ٤( شمل خدمات الب ين ،  ال ت زيد من اليق لم
سريع الخاص      –) ٣٩( وما يليها ، وقانون الواليات المتحدة رقم         ١٦٩٣ المادة   –) ١٨(قانون  الواليات المتحدة رقم      (ال

ادة  يها٦٠١الم ا يل ش) وم نها ت ك  ، ولك وجب تل صادرة بم ات ، ال تثناءات أو االيقاف ائل الخاضعة لالس مل توصيل الرس
 .القوانين ، التي تسمح بالتوصيل الخاص للرسائل العاجلة جدا



 

 
  باء- ١٠ملحق 

 الخدمات المهنية
 

 :وضع المعايير المهنية

يجـب علـى كل من الطرفين تشجيع الجهات ذات الصلة في إقليمهما على وضع                .١

مقايـيس ومعاييـر مقبولة لكل منهما بشأن التصديق والترخيص لمزودي الخدمات            

بموجب أحكام  المنشأة  المهنية ولتقديم توصيات باالعتراف المتبادل للجنة المشتركة        

 ).إدارة االتفاقية(الفصل الثامن عشر 
 
 :بشأن المجاالت اآلتية) ١( يجوز وضع المقاييس والمعايير المشار إليها في الفقرة  .٢
 

 . اعتماد المدارس أو البرامج األكاديمية–التعليم  )أ(
 
 . امتحانات التأهيل للحصول على الترخيص–االمتحانات  )ب(
 
 .وطبيعة الخبرة المطلوبة للترخيص مدة –الخبرة  )ج(
 
 معايير السلوك المهني وطبيعة اإلجراءات التأديبية في        –الـسلوك واألخـالق      )د(

 .حالة عدم االمتثال لتلك المعايير
 
 التعليم المستمر   –التطوير المهني وتجديد وإعادة الحصول على التصديق           ) هـ(

 .لمهنيوالمتطلبات المستمرة  للمحافظة على التصديق ا
 
 . مدى األنشطة المسموح بها أو القيود على ذلك-نطاق الممارسة  )و(
 
 متطلبات معرفة مسائل مثل القوانين المحلية أو األنظمة         –المعـرفة المحلية    )    ز(

 .أو اللغة أو الجغرافيا أو المناخ
 



 

 وتشمل بدائل لشروط اإلقامة، مثل الكفالة والتأمين على         –حمايـة المـستهلك      )ح(

 .المسئولية المهنية وصناديق تعويضات العمالء، لتوفير حماية للمستهلكين
 

، يجب على اللجنة    )١(لـدى تـسلم أي توصـية مـن تلك المشار إليها في الفقرة                .٣

المشتركة مراجعة التوصية خالل فترة زمنية معقولة لتقرير ما إذا كانت تتمشى مع             

جنة المشتركة يجب على كل طرف،      وبناء على مراجعة الل   . أحكـام هـذه االتفاقية    

عـندما يكون ذلك مناسباً، تشجيع الجهات المختصة ذات الصلة على تنفيذ التوصية             

 .خالل فترة زمنية يتفق عليها الطرفان
 

 :الترخيص المؤقت

حيـثما يتفق الطرفان، يجب على كل من الطرفين تشجيع الجهات ذات الصلة في               .٤

ة بالترخيص المؤقت لمزودي الخدمات المهنية      إقليمه على استحداث إجراءات خاص    

 .التابعين للطرف اآلخر
 

 :المراجعـة

يجـب على اللجنة المشتركة مراجعة تطبيق هذا الملحق مرة واحدة على األقل كل               .٥

 .ثالث سنوات
 

 


