
 

 

ƏLAVƏ 3 
 

 

TİCARƏT SİYASƏTİNİN NƏZƏRDƏN KEÇİRİLMƏSİ MEXANİZMİ 

 

 

Üzvlər bununla aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər:  

 

 

A. Məqsədlər 

 

 (i) Ticarət Siyasətinin Nəzərdən Keçirilməsi Mexanizminin (“TSNKM”) məqsədi, bütün 

Üzvlər tərəfindən Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri üzrə, və müvafiq hallarda Məhdud İştirakçıları olan 

Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri üzrə, qəbul olunmuş qayda, norma və öhdəliklərin daha yaxşı yerinə 

yetirilməsinə töhfə vermək və bununla da Üzvlərin ticarət siyasətlərinin və təcrübələrinin daha şəffaf 

və anlaşıqlı olmasına nail olmaq yolu ilə çoxtərəfli ticarət sisteminin daha dəqiq fəaliyyət göstərməsidir. 

Uyğun olaraq, nəzərdən keçirmə mexanizmi fərdi Üzvlərin ticarət siyasətlərinin və təcrübələrinin hər 

növünün və onların çoxtərəfli ticarət sisteminin fəaliyyətinə təsirinin müntəzəm olaraq birgə təqdir 

edilməsinə və qiymətləndirilməsinə imkan verir. Lakin, bu, Üzvlərə Sazişlər üzrə xüsusi öhdəliklərin 

qoyulması üçün əsas kimi və ya mübahisələrin tənzimlənməsi proseduru üçün və ya yeni siyasi 

öhdəliklərin qoyulması üçün nəzərdə tutulmayıb. 

 

 (ii) Nəzərdən keçirmə mexanizmi çərçivəsində baş tutan qiymətləndirmə, mümkün 

dərəcədə, aidiyyəti Üzvün daha geniş iqtisadi və inkişaf ehtiyacları, siyasətləri və məqsədləri, həmçinin, 

onun xarici mühiti fonunda yerinə yetirilir. Lakin, nəzərdən keçirmə mexanizminin əsas funksiyası 

Üzvün ticarət siyasətlərinin və təcrübələrinin çoxtərəfli ticarət sisteminə təsirinin tədqiq olunmasıdır. 

 

B. Ölkədaxili şəffaflıq 

 

 Üzvlər, ölkədaxili şəffaflığın icrasının könüllülük əsasında olmalı olduğunu və hər bir üzvün 

hüquqi və siyasi sisteminin nəzərə alınmalı olduğunu etiraf edərək, həm Üzvlərin iqtisadiyyatı üçün, 

həm də çoxtərəfli ticarət sistemi üçün ticarət siyasəti məsələləri üzrə hökumət qərarlarının qəbul 

edilməsi sahəsində ölkədaxili şəffaflığın əvəzsiz dəyərini qəbul edir və öz sistemləri çərçivəsində daha 

çox şəffaflığı təşviq etməyə və dəstəkləməyə razılıq verirlər. 

 

C. Nəzərdən keçirmə prosedurları 

 

 (i) Bununla, ticarət siyasətinin nəzərdən keçirilməsini yerinə yetirmək üçün Ticarət 

Siyasətini Nəzərdən Keçirən Qurum (burada "TSNKQ" kimi istinad olunur) təsis edilir. 

 

 (ii) Bütün Üzvlərin ticarət siyasətləri və təcrübələri dövri olaraq nəzərdən keçirilməlidir. 

Fərdi Üzvlərin, yaxın zamanlarda təmsil olunan dövrdə onların dünya ticarətində paylarına görə təyin 

olunan, çoxtərəfli ticarət sisteminin fəaliyyətinə təsiri nəzərdən keçirilmələrin intensivliyi haqqında 

qərarların qəbul edilməsində həlledici amil olacaq. Bu yolla təyin olunan ilk dörd ticarət iştirakçısı 

(Avropa İttifaqı bir iştirakçı hesab olunmaqla) hər iki ildən bir nəzərdən keçirilməlidir. Növbəti 16 

iştirakçı dörd ildən bir nəzərdən keçirilməlidir. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr üçün daha uzun 

müddətin təyin olunması istisna olmaqla, Digər Üzvlər altı ildən bir nəzərdən keçirilir. Birdən çox üzvü 

əhatə edən ümumi xarici siyasəti olan qurumların nəzərdən keçirilməsinin, fərdi Üzvlərin müvafiq 

siyasətləri və təcrübələri daxil olmaqla, ticarətə təsir edən siyasətin bütün tərkib hissələrini əhatə etməli 

olduğu başa düşülür. İstisna olaraq bir Üzvün ticarət siyasətlərində və ya təcrübələrində ticarət 

tərəfdaşlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək dəyişikliklər olduğu halda, TSNKQ 

məsləhətləşmələrdən sonra aidiyyəti Üzvdən növbəti nəzərdən keçirmənin daha tez keçirilməsini tələb 

edə bilər. 

 



 

 

 (iii) TSNKQ-nin görüşlərində müzakirələr A bəndində göstərilən məqsədlər əsasında 

aparılmalıdır. Müzakirələr Üzvün nəzərdən keçirmə mexanizmi çərçivəsində qiymətləndirmə predmeti 

olan ticarət siyasətləri və təcrübələri ətrafında cəmləşməlidir. 

 

 (iv) TSNKQ nəzərdən keçirilmələrin aparılmasının əsas planını yaratmalıdır. O, həmçinin 

Üzvlərin yenilənmiş hesabatlarını nəzərə ala və müzakirə edə bilər. TSNKQ bilavasitə aidiyyəti 

Üzvlərlə məsləhətləşmələrdə hər il üçün nəzərdən keçirmə proqramını yaratmaldır. Nəzərdən keçirilən 

Üzv və ya Üzvlər ilə məsləhətləşmələrdə, Sədr, şəxsi səlahiyyətləri əsasında çıxış edərək müzakirələri 

TSNKQ-də təqdim etməli olacaq müzakirə iştirakçılarını seçə bilər.  

 

 (v) TSNKQ öz işində aşağıdakı sənədlərə əsaslanır: 

 

(a) nəzərdən keçirilən Üzv və ya Üzvlərin təqdim etdiyi, D bəndində göstərilən 

tam hesabat; 

 

(b) Katiblik tərəfindən öz məsuliyyəti altında, ona əlçatan və aidiyyəti Üzv və ya 

Üzvlər tərəfindən təqdim edilmiş məlumat əsasında hazırlanan hesabat. 

Katiblik, Üzv və ya Üzvlərdən, onların ticarət siyasətlərinə və təcrübələrinə 

dair məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışmalıdır. 

 

 (vi) Nəzərdən keçirilən Üzvün və Katibliyin hesabatları, TSNKQ-nin müvafiq iclas 

protokolları ilə birlikdə dərhal dərc olunmalıdır. 

 

 (vii) Bu sənədlər onları nəzərə alacaq Nazirlər Konfransına göndəriləcək. 

 

D. Hesabatlılıq 

 

 Şəffaflığın mümkün ən yüksək dərəcəsinə nail olmaq məqsədilə hər bir üzv TSNKQ-yə 

müntəzəm olaraq hesabat verməlidir. Tam hesabatlar, TSNKQ tərəfindən müəyyən edilmiş, 

razılaşdırılmış format üzrə aidiyyəti Üzv və ya Üzvlər tərəfindən aparılan ticarət siyasətlərini və 

təcrübələrini xarakterizə etməlidir. Bu format, ilk növbədə, Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərinin 1-ci Əlavəsi 

və müvafiq hallarda, Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri ilə əhatə olunan ticarət 

siyasətlərinin bütün aspektlərinin hesabat dairəsini genişləndirmək zərurəti ilə düzəliş edilmiş 19 iyul 

1989-cu il tarixli Qərarla (BISD 36S/406-409) hazırlanmış Ölkə Hesabatlarının Əsas Formatına 

əsaslanmalıdır. Bu format TSNKQ tərəfindən təcrübə fonunda yenidən nəzərdən keçirilə bilər. 

Nəzərdən keçirilmələr arası dövrdə, Üzvlər, onların ticarət siyasətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklər 

olanda qısa hesabatlar təqdim etməlidirlər; illik yenilənmiş statistik məlumat razılaşdırılmış formatda 

təqdim olunacaqdır. Hesabatların tərtib olunmasında ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin qarşılaşdıqları 

çətinliklərə xüsusi diqqət verilməlidir. Katiblik, müraciət əsasında, inkişaf edən Üzv ölkələrə və 

xüsusilə də ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrə mümkün texniki yardım göstərməlidir. Hesabatlardakı 

məlumat, Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərinin və müvafiq hallarda, Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli 

Ticarət Sazişlərinin müddəalarına uyğun olaraq təqdim olunan bildirişlərlə, mümkün olan maksimal 

dərəcədə əlaqələndirilməlidir. 

 

E. GATT 1994 və GATS üzrə ödəniş balansı müddəaları ilə əlaqə 

 

 Üzvlər, həmçinin GATT 1994 və GATS üzrə ödəniş balansı müddəalarına uyğun olaraq tam 

məsləhətləşmələrə əsasən hökumətlər üçün yükün minimuma endirilməsi zəruriyyətini qəbul edirlər. 

Bu məqsədlə, TSNKQ Sədri, aidiyyəti Üzv və ya Üzvlərlə, və Ödənişlər Balansı Məhdudiyyətləri üzrə 

Komitə Sədri ilə məsləhətləşmələrdə, ticarət siyasətinin nəzərdən keçirilməsi mexanizmini 12 aydan 

çox olmayan müddətə təxirə salmadan, ticarət siyasətinin nəzərdən keçirilməsinin normal ritmini ödəniş 

balansı üçün məsləhətləşmələr cədvəli ilə əlaqələndirən inzibati tənzimləmələr hazırlamalıdır. 

 

 



 

 

F. Mexanizmin qiymətləndirilməsi 

 

 TSNKQ, ÜTT-nin Təsis Edilməsi haqqında Sazişin qüvvəyə minməsindən etibarən beş ildən 

gec olmayaraq, TSNKM-in fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini aparmalıdır. Qiymətləndirmənin 

nəticələri Nazirlər Konfransına təqdim olunacaqdır. TSNKQ, sonradan TSNKM-in 

qiymətləndirilməsini onun təyin etdiyi intervallarda və ya Nazirlər Konfransının müraciəti ilə keçirə 

bilər. 

 

G. Beynəlxalq Ticarət Mühitində Inkişafa ümumi baxış 

 

 Çoxtərəfli ticarət sisteminə təsir edən beynəlxalq ticarət mühitində inkişafın illik xülasəsi də 

TSNKQ tərəfindən keçirilməlidir. Xülasə, Baş Direktorun ÜTT-nin əsas fəaliyyətlərini əks etdirən və 

ticarət sisteminə təsir edən əhəmiyyətli siyasi məsələləri vurğulayan illik məruzəsi ilə dəstəklənməlidir. 

 


