
 

 

 
 ٢الملحق 

 جدول الواليات المتحدة 
 

 القطاع .االتصال

 االلتزامات ذات الصلة .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

بقاء على  أو اإل اعتماد  تحتفظ الواليات المتحدة بالحق في      

أي تدبير يمنح معاملة تفضيلية ألشخاص من بلدان           

مثل أو من   بال  ةتدابير المعامل طبيق  بناء على ت  أخرى  

طيف تنطوي على المشاركة في ال    خالل اتفاقيات دولية    

 المعاملة الوطنية أو  لسوق  إلى ا   ضمان النفاذ ي أو   الراديو

 األقمار  اإلرسال أحادي االتجاه عبر     فيما يتعلق ب   

والبث المباشر  )  DTH(زلا إلى المن  ةالصناعية مباشر 

خدمات التلفزيون  ل  )DBS  (األقمار الصناعية عبر  

 .ت الرقمية المسموعةوالخدما

 البيان



 

 

 القطاع .الخدمات االجتماعية

 .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

 .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

 .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 االلتزامات ذات الصلة

 اعتماد أو اإلبقاء على   تحتفظ الواليات المتحدة بالحق في      

لخدمات ون وا إعمال القان ديم خدمات   تقبشأن  أي تدبير   

طالما أنها عبارة عن     والخدمات التالية    اإلصالحية  

: غرض عام توجد أو يبقى عليها ل     خدمات اجتماعية   

  االجتماعي تأمين ال أو  ضمانوال   الدخل ضمان أو تأمين  

وم عمللتدريب  للعموم وال تعليم  االجتماعية وال رعاية  وال

 .العناية باألطفالو صحةالو
  

 يانالب



 

 

 
 القطاع .األقلياتشئون 

 .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

 .)٣-١٠المادة (التواجد المحلي 

 االلتزامات ذات الصلة

اعتماد أو اإلبقاء على    تحتفظ الواليات المتحدة بالحق في      

ال تتمتع  التي   لألقليات   تفضيالًيمنح حقوقاً أو    أي تدبير   

، بما في ذلك      اجتماعياً واقتصادياً بمركز متكافئ    

قانون والسكا  أ وفقاً لقوانين والية      ؤسسةلملشركات ا ا

 .السكا الوطنية أتسوية مطالبات

 البيان

 '' .U.S.C 43السكا الوطنية    أ قانون تسوية مطالبات  

seq et 1601. 
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 القطاع .النقل

 .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

  .)٣-١٠المادة ( األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

 .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 االلتزامات ذات الصلة

إلبقاء على   أو ا  اعتمادتحتفظ الواليات المتحدة بالحق في      

تقديم خدمات النقل البحري وتشغيل      بشأن  أي تدبير   

 : السفن التي ترفع أعالماً أمريكية، بما في ذلك ما يلي

 البيان

، والسيطرة على،    يةاشتراطات االستثمار وملك   )  أ  

 البحرية األخرى، بما في      والمنشآتوتشغيل السفن   

 في خدمات النقل الساحلي،       ،ذلك معدات الحفر   

ويشمل ذلك خدمات النقل الساحلي التي تتم في           

التجارة البحرية المحلية والتجارة الساحلية والمياه        

 القاري وفي   الجرفاإلقليمية األمريكية والمياه فوق     

 .ائية الداخليةالممرات الم

 

 ، والسيطرة على،   اشتراطات االستثمار وملكية   )  ب

 في التجارة   اً أمريكي علماًوتشغيل السفن التي تحمل     

 .الخارجية

 

 ، والسيطرة على،   اشتراطات االستثمار وملكية   )  ج

وتشغيل السفن التي تعمل في صيد األسماك واألنشطة        

منطقة األمريكية وال  ذات الصلة في المياه اإلقليمية     

 .الخالصةاالقتصادية 

 

السفن التي تحمل العلم    توثيق  االشتراطات المتعلقة ب   )د

 .األمريكي

 

 ،، بما في ذلك المزايا الضريبية     الترويجيةالبرامج  )  هـ

لسفن التي  لالمتوفرة ألصحاب السفن ومشغلي السفن و     

 . تستوفي اشتراطات معينة

 



 

 

خيص منح شهادات الصالحية والترا     باشتراطات   )و

تحمل علماً  الجنسية ألعضاء أطقم السفن التي        و

 .أمريكياً

 

  .اًاً أمريكيعلماشتراطات األطقم للسفن التي تحمل ) ز

التي تخضع لوالية الهيئة البحرية      جميع األمور   )  ح

 .الفيدرالية

 

 التفاوض وتنفيذ االتفاقيات البحرية والتفاهمات      )  ط

  .الثنائية والدولية

 

 أعمال تفريغ المراكب التي تتم من قبل        القيود على )  ي

  .أعضاء األطقم

 

واجبات القيام بالوزن وتقييم األموال الخفيفة لدخولها       )  ك

 .إلى مياه الواليات المتحدة

 

منح شهادات الصالحية والتراخيص     اشتراطات  )  ل

الذين يقومون بخدمات   للمرشدين البحريين   الجنسية  و

 .ألمريكية في المياه اإلقليمية ااإلرشاد

 

 
المعاملة غير أن   الخدمات التالية   يشمل هذا التحفظ      وال

  من البحرين   بالحصول مشروطة)  ب( الفقرة   ما يخص في

 :سوق في هذه القطاعات مقارن إلى العلى نفاذ

  و؛بناء وإصالح السفن) أ 

أنشطة الموانئ، بما في ذلك     من  الجوانب األرضية   )  ب

ل وتفريغ السفن   تشغيل وصيانة أحواض السفن وتحمي     

الشاطئ والمناولة البحرية للبضائع    مباشرة إلى أو من     

وتحميل تشغيل وصيانة األرصفة وتنظيف السفن         و

بين السفن والشاحنات والقطارات    ونقلها   البضائع   وتفريغ

تشغيل المراسي  وعمليات  ،  واألنابيب وأرصفة التفريغ  

 



 

 

وتنظيف القوارب وتشغيل القنوات وتفكيك       الساحلية  

فن وتشغيل السكك البحرية ألغراض أنشطة          الس

األحواض الجافة والمساحين البحريين فيما عدا البضائع،       

 الخردةوتحويل السفن البحرية إلى حطام ألغراض         

 .وجمعيات تصنيف السفن
 
Merchant Marine Act of 1920, '' 19 and 
27, 46 App. U.S.C. ' 876 and ' 883 et seq. 
  
Jones Act Waiver Statute, 64 Stat 1120, 46 
U.S.C. App., note preceding Section 1. 
 
Shipping Act of 1916, 46 U.S.C. App. '' 
802 and 808 
 
Merchant Marine Act of 1936, 46 U.S.C. 
App. '' 1151 et seq., 1160-61, 1171 et 
seq., 1241(b), 1241-1, 1244, and 1271 et 
seq. 
 
Merchant Ship Sales Act of 1946, 50 U.S.C. 
App. ' 1738 
46 App. U.S.C. '' 121, 292, and 316 
46 U.S.C. '' 12101 et seq. and 31301 et 
seq. 
46 U.S.C. '' 8904 and 31328(2) 
 
Passenger Vessel Act, 46 App. U.S.C. ' 289
42 U.S.C. '' 9601 et seq.; 33 U.S.C. '' 
2701 et seq.; 33 U.S.C. '' 1251 et seq. 
46 U.S.C. '' 3301 et seq., 3701 et seq., 
8103, and 12107(b) 
 
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. '' 

 التدابير القائمة



 

 

1708 and 1712 
 
The Foreign Shipping Practices Act of 
1988, 46 App. U.S.C. ' 1710a 
 
Merchant Marine Act, 1920, 46 App. 
U.S.C. '' 861 et seq. 
 
Shipping Act of 1984, 46 App. U.S.C. '' 
1701 et seq. 
 
Alaska North Slope, 104 Pub. L. 58; 109 
Stat. 557 
Longshore restrictions and reciprocity, 8 
U.S.C. '' 1101 et seq. 
Vessel escort provisions, Section 1119 of 
Pub. L. 106-554, as amended 
 
Nicholson Act, 46 App. U.S.C. ' 251 
 
Commercial Fishing Industry Vessel Anti-
Reflagging Act of 1987, 46 U.S.C. ' 2101 
and 46 U.S.C. ' 12108 
43 U.S.C. ' 1841 
22 U.S.C. ' 1980 
 
Intercoastal Shipping Act, 46 U.S.C. App. ' 
843 
46 U.S.C. ' 9302, 46 U.S.C. ' 8502; 
Agreement Governing the Operation of 
Pilotage on the Great Lakes, Exchange of 
Notes at Ottawa, August 23, 1978, and 
March 29, 1979, TIAS 9445 
 
Magnuson Fishery Conservation and 
Management Act, 16 U.S.C. '' 1801 et seq.
19 U.S.C. ' 1466 



 

 

 
North Pacific Anadramous Stocks 
Convention Act of 1972, P.L. 102-587; 
Oceans Act of 1992, Title VII 
 
Tuna Convention Act, 16 U.S.C. '' 951 et 
seq. 
 
South Pacific Tuna Act of 1988, 16 U.S.C. 
'' 973 et seq. 
 
Northern Pacific Halibut Act of 1982, 16 
U.S.C. '' 773 et seq. 
 
Atlantic Tunas Convention Act, 16 U.S.C. 
'' 971 et seq. 
 
Antarctic Marine Living Resources 
Convention Act of 1984, 16 U.S.C. '' 2431 
et seq. 
 
Pacific Salmon Treaty Act of 1985, 16 
U.S.C. '' 3631 et seq. 
 
American Fisheries Act, 46 U.S.C. ' 
12102(c) and 46 U.S.C. ' 31322(a) 
 



 

 

 
 

 القطاع .جميع القطاعات

 االلتزامات ذات الصلة .)٤-١٠المادة (النفاذ إلى السوق 

اعتماد، أو اإلبقاء   تحتفظ الواليات المتحدة بالحق في       

تدبير ال يتعارض مع التزامات الواليات        على، أي   

 من أي اتفاقية  المتحدة بموجب مادة النفاذ إلى السوق        

ما وإذا  .  U.S.C. ' 3511(d)(14) 9في  مشار إليها   

 سيؤثر  المطابقهذا التدبير غير    ترى بأن   البحرين  كانت  

االتفاقية، فإنه  وفقاً لهذه   على مصالحها   بدرجة ملموسة   

 .بيانمشاورات بموجب هذا ال    عقد  يجوز لها طلب     

توافق الواليات المتحدة على المشاركة في هذه           و

مرئيات التي تبديها البحرين في      مراعاة ال المشاورات و 

 .هذا الشأن

 البيان



 القطاع .جميع القطاعات

 االلتزامات ذات الصلة  .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة  

اعتماد، أو اإلبقاء   تحتفظ الواليات المتحدة بالحق في       

تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية       على، أي   

نافذة أو  تكون  ثنائية أو متعددة األطراف     ة  دولياتفاقية  

 . حيز النفاذقبل تاريخ دخول هذه االتفاقيةوقعت 
 

اعتماد، أو اإلبقاء   تحتفظ الواليات المتحدة بالحق في      كما  

تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية       على، أي   

نافذة أو  تصبح  ثنائية أو متعددة األطراف     دولية  اتفاقية  

 حيز  تاريخ دخول هذه االتفاقية   يع عليها بعد    يتم التوق 

 : يليوتتعلق بأي مما  النفاذ

 .الطيران) أ 

 .األسماكصيد ) ب

 .الشئون البحرية، بما في ذلك اإلنقاذ) ج
 
 

 البيان

 
 
 


