
 ١الملحق 
 الحظات بشأن عرض المحتوى م

 
 ٦-١٠المادة  ، استنادا ألحكام    الملحق كل من الطرفين الوارد في هذا         جدولبين   ي –  ١

 لكلوالتي ال تخضع    ، التدابير القائمة الخاصة بهذا الطرف       )غير المطابقة لتدابير  ا(

 : ما يليأي م االلتزامات المفروضة بموجب بعضأو 

 ؛)لة الوطنيةالمعام (٢-١٠المادة  -أ 

 ؛)األولى بالرعايةمعاملة الدولة  (٣-١٠المادة  -ب 

 ؛ أو)السوقالنفاذ إلى  (٤-١٠المادة  -ج 

 ). التواجد المحلي (٥-١٠المادة  -د 
 
 :العناصر التاليةوارد في الجدول تدوين يبين كل  – ٢
 

  .ذي يسري بشأنه التدوينيشير إلى القطاع ال: القطاع -أ 

(االلتزامات المشار إليها في الفقرة      أو  لتزام  اال  تحدد:  االلتزامات ذات الصلة   -ب 

التدابير غير  (  ٦-١٠لمادة  من ا )  ١(من الفقرة   )  أ(للبند  والتي، وفقاً   )  ١

أي أو  الئحة  لامن القانون أو    مطابقة  على جوانب عدم ال   تسري  ، ال   )المطابقة

ما ضمن  تدوين  بشأن    لتدابيراعنصر  قرين    ةمحددال  األخرىبير  اتدمن ال 

مطابقة من القانون   العدم   جوانب   ال تسري على    و،  يات المتحدة جدول الوال 

 لتدوين ما البيان  عنصر   الواردة قرين    ى األخر بيراتدأي من ال  أو  أو الالئحة   

 .جدول البحرينضمن 

يعمل بالتدبير أو   الذي  ويشير إلى مستوى الحكومة      :  المستوى الحكومي  -ج 

 . الواردة في الجدولالتدابير 

تدوين إجراء  التدابير األخرى التي تم      للوائح و قوانين وا حدد ال ت:  لتدابيرا -د 

 : ، فإنهلتدابيراعنصر يرد ضمن تدبير ألي وبالنسبة . بشأنها

تاريخ دخول هذه   في  وذلك  ،  تجديدهتم  أو  قائم   يعني التدبير كما هو معدل أو        -١

  و ؛االتفاقية حيز النفاذ



 

 

أو يبقى عليه   بموجب تفويض، يتم اعتماده     ، صادر   يشمل أي تدبير     -٢

 . التي يمنحها التدبير وتكون متسقة معهسلطة استنادا لل
  

ي تم إجراء   ت، بالنسبة للبحرين، يحدد جوانب عدم التطابق للتدبير وال        البيان  -هـ  

ملزم يورد بياناً عاماً غير     ، بالنسبة للواليات المتحدة،     البيانو  .هاشأنالتدوين ب 

 . بشأنهن لتدبير الذي تم إجراء التدويبخصوص ا

راعاة ، وبم )التدابير غير المطابقة   (٦-١٠لمادة  من ا ) ١(من الفقرة   ) أ(للبـند    وفقـاً    - ٣

، فإن مواد هذه    )التدابير غير المطابقة   (٦-١٠المادة    من  ) ١(من الفقرة   ) ج(البـند   

تسري بشأن  ال  ما   لتدوين    ذات الصلة  االلتزاماتعنصر  قـرين   االتفاقـية المحـددة     

قرين  ةمحددأي من التدابير األخرى ال    أو  الئحة  لقانون أو ال  طابقة من ا  مجوانب عدم ال  

ال تسري على   دول الواليات المتحدة، و   ما ضمن ج  تدوين  لتدبيـر بـشأن     انـصر   ع

أي من التدابير األخرى الواردة قرين      أو  الئحة  لقانون أو ال  لمطابقة من ا  جوانب عدم ا  

 .ضمن جدول البحرينالتدوين عنصر البيان لذلك 
 


