
Fərqləndirilmiş və daha əlverişli rejim, qarşılıqlılıq və inkişaf etməkdə olan ölkələrin daha dolğun 

iştirakı haqqında qərar (İcazəverici qeyd-şərt) 28 noyabr 1979-cü il tarixli Qərar (L/4903) 

 

Çoxtərəfli Ticarət Danışıqları çərçivəsində aparılan danışıqlardan sonra RAZILIĞA GƏLƏN 

TƏRƏFLƏR aşağıdakılara dair qərara gəlirlər: 

1. Baş Sazişin I Maddəsinin müddəalarına baxmayaraq, razılığa gələn tərəflər inkişaf etməkdə olan 

ölkələrə, digər razılığa gələn tərəflərə bunu şamil etməməklə, fərqli və daha əlverişli rejim təqdim 

edə bilərlər.     

2. 1-ci paraqrafın müddəaları aşağıdakılara tətbiq olunur:    

a) İnkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin Ümumiləşdirilmiş Preferensial Sistemə uyğun olaraq inkişaf 

etməkdə olan ölkələr mənşəli məhsullara preferensial tarif rejimi,    

b) GATT başlığı ilə çoxtərəfli çərçivədə danışılan müddəalar ilə idarə olunan Baş Sazişin qeyri-tarif 

tədbirlərinə aid müddəalarına münasibətdə fərqli və daha əlverişli rejim,      

c) Bir tərəfin digərindən idxal etdiyi məhsullara Tariflərin qarşılıqlı azaldılması və ya ləğv edilməsi və, 

RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN müəyyən edəcəyi meyarlar və ya şərtlərə uyğun qeyri-tarif 

tədbirlərin qarşılıqlı azaldılması və ya ləğv edilməsi məqsədilə az inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər 

arasında bağlanan regional və ya qlobal razılaşmalar; 

d)     İnkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarına uyğun hər hansı ümumi və ya konkret tədbirlər 

kontekstində, inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında ən az inkişaf etmiş ölkələrə münasibətdə xüsusi rejim  

3.     Hazırkı qayda ilə təqdim olunan hər hansı fərqli və daha əlverişli rejim: 

a)  hər hansı digər razılığa gələn tərəfin ticarətinə maneələr törətmək və ya əsassız çətinliklər yaratmaq 

üçün deyil, inkişaf etməkdə olan ölkələrin ticarətinin asanlaşdırılması və təşviqi məqsədilə yaradılacaq;   

 b)  ən-əlverişli-rejim əsasında ticarətin aparılması üçün tariflərin və digər məhdudiyyətlərin azaldılması 

və ya ləğv edilməsinə maneə törətməyəcək; 

c) inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrə təqdim edilən belə rejim, inkişaf etməkdə 

olan ölkələrin inkişaf, maliyyə və ticarət sahəsində ehtiyaclarına müsbət cavab vermək üçün hazırlanmalı, 

və zərurət olduğu halda, dəyişdirilməlidir. 

4.     Yuxarıda göstərilən 1-ci, 2-ci və 3-cü paraqraflara əsasən razılaşmanın tətbiq olunması üçün 

tədbirlər görən, və ya sonradan, təqdim olunan fərqli və daha əlverişli rejimin dəyişdirilməsi və ya aradan 

qaldırılması məqsədilə tədbirlər görən hər hansı razılığa gələn tərəf:  

a)   RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ bildiriş göndərməli və onları belə tədbirə aidiyyəti ola bilən 

bütün məlumatlarla təmin etməlidir; 

b) Hər hansı çətinliklər və ya suallar ilə bağlı hər hansı maraqlı razılığa gələn tərəfin müraciətinə uyğun 

çevik məsləhətləşmələrin aparılması üçün adekvat imkan yaratmalıdır. Belə razılığa gələn tərəf tələb 

etdiyi təqdirdə, RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏR, (bütün çətinlik və sualların) bu razılığa gələn tərəfləri 

qane edən şəkildə həll olunması məqsədilə bütün razılığa gələn tərəflərlə məsləhətləşməlidirlər.  

5. İnkişaf etmiş ölkələr inkişaf etməkdə olan ölkələrlə ticarətdə tariflərin və digər maneələrin azaldılması 

və ya ləğv edilməsi ilə bağlı ticarət danışıqlarında götürdükləri öhdəliklərin qarşılıqlı olmasını 

gözləmirlər, yəni, inkişaf etmiş ölkələr gözləmirlər ki, ticarət danışıqları prosesində inkişaf etməkdə olan 

ölkələr onların inkişaf, maliyyə və ticarət üzrə fərdi ehtiyaclarına uyğun olmayan tövfə verəcəklər. Buna 

görə inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər daha az inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərdən bunların inkişaf, 

maliyyə və ticarət ehtiyaclarına uyğun olmayan güzəştlər gözləməməli və tələb etməməlidirlər. 

6.Ən az inkişaf etmiş ölkələrin xüsusi iqtisadi çətinliklərini və spesifik inkişaf, maliyyə və ticarət 

ehtiyaclarını nəzərə alaraq, inkişaf etmiş ölkələr belə ölkələrin ticarətinə münasibətdə tariflərin və digər 

maneələrin azaldılması və ya aradan qaldırılması məqsədilə götürdükləri öhdəliklərə hər hansı güzəşt və 

ya töhfələrin axtarışında maksimal təmkinlik göstərməlidirlər, və ən az inkişaf etmiş ölkələrdən onların 

konkret vəziyyətinin və problemlərinin tanınması ilə uyğunlaşmayan güzəştlər və ya töhfələrin verilməsi 

gözlənilməməlidir.      



7.  Baş Saziş çərçivəsində inkişaf etmiş və daha az inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflərin veridiyi güzəşt 

və töhfələr və götürülən öhdəliklər, Sazişin əsas məqsədlərinə, o cümlədən, Preambula və XXXVI 

Maddədə göstərilənlərə nail olmağı təşviq etməlidir. Daha az inkişaf etmiş razılığa gələn tərəflər 

gözləyirlər ki, onların Baş Sazişin müddəa və prosedurlarına uyğun töhfə və razılaşdırılmış güzəştlər 

vermək və ya digər qarşılıqlı razılaşdırılmış tədbirlər görmək qabiliyyəti iqtisadiyyatlarının artan inkişafı 

və ticarətdə vəziyyətlərinin yaxşılaşması ilə artacaq, və onlar, müvafiq olaraq, Baş Sazişin hüquq və 

öhdəlikləri çərçivəsində daha dolğun iştiraklarını gözləyirlər. 

8. Ən az inkişaf etmiş ölkələrin, onların xüsusi iqtisadi vəziyyəti və inkişaf, maliyyə və ticarət sahəsində 

ehtiyacları nəzərə alınmaqla güzəştlər və töhfələr vermək sahəsində ciddi çətinliklərinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. 

9. Razılığa gələn tərəflər inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf sahəsində olan ehtiyaclarının və Baş 

Sazişin məqsədlərinin təmin edilməsi üçün fərdi və birgə səylərin zərurətini nəzərə almaqla bu 

müddəaların işləməsi ilə bağlı tədbirlərdə əməkdaşlıq edəcəklər.  

 


