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  هاي سازمان تجارت جهاني موافقتنامه  

 

  ١بيژن بيدآباد

  

  مقدمه 
المللي و در حقيقت  يكي از جوانترين سازمانهاي بين و شكل گرفت 1995در سال  2سازمان تجارت جهاني

تأسيس شده بود. بدين  1947باشد كه پس از جنگ جهاني دوم در سال  مي 3جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت
ترتيب هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي 

دارد. نظام تجارت جهاني از طريق يك سري ادوار مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و  شصت ساله
ها  ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه

يمت) را نيز در بر گرفت، مهمترين دور اي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير ق از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه
بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني  1986 -1994مذاكرات كه بين سالهاي 

گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 
دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده  69قاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه تواف 1997

  آزادسازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند. 
آوري اطالعات پايان  در همان سال، چهل دولت با موفقييت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن

درصد معامالت تجاري بانكها،  95دند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از بخشي
مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز  2000بيمه و اطالعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 

كه در چهارمين كنفرانس وزيران  )DDA(ه دوحه هاي وسيعتري در اجالس توسع شد اين دور مذاكرات وارد برنامه
بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از  2001سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر 

اي كشاورزي،  آغاز شد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه 2002آخر ژانويه 
يط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، تجارت و مح

، سياستهاي رقابتي، تسهيالت تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و  گذاري سرمايه
هاي سازمان تجارت  قتنامهيك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكالت كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري مواف

  گردد.  جهاني است، صحبت مي
  

                                                            
1 - Web: http://www.bidabad.com ,    Mail:  bijan@bidabad.com ,  bidabad@yahoo.com  
2 World Trade Organization WTO 
3 General Agreement on Tariffs and Trade GATT 
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  هاي سازمان تجارت جهاني موافقتنامه 
) مهمترين موافقتنامه چندجانبه كااليي در 1947همانطور كه گفته شد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 

اصالحاتي بر آن صورت پذيرفت و به رفت و تا پيش از آغاز به كار سازمان تجارت جهاني،  نظام تجارت به شمار مي
هاي الحاق و تصميمات طرفهاي متعاهد گات از  اي، پروتكل هاي مربوط به امتيازات تعرفه ها و تأييديه عالوه پروتكل

تفاهمنامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي  6جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد. در دور اروگوئه، 
 12شود. در دور اروگوئه،  خوانده مي 1994افزوده گرديد كه مجموعه اين اسناد گات  1947به گات  مراكش نيز

گردند و در ارتباط با  تلقي مي 1994موافقتنامه چند جانبه جديد كااليي نيز به تصويب رسيد كه وابسته به گات 
گذاري، قواعد گمركي، دامپينگ يا  ههاي خاص در موضوعاتي چون استانداردها، ضوابط تجاري سرماي موافقتنامه

هاي كشاورزي و منسوجات در زمينه تجارت كاال هستند كه به همراه گات  ها، و بخش ها و حفاظت شكني، يارانه قيمت
دهند.  هاي چند جانبه كااليي، تشكيل مي ، ضميمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني را، با عنوان موافقتنامه1994

 هاي خاص، مورد اخير مقدم خواهد بود. و موافقتنامه 1994رض ميان مواد گات در صورت تعا

ها و تصميمات متعددي منعقد و اتخاذ گرديد كه  ها، اعالميه ها، تفاهمنامه در مذاكرات دور اروگوئه، موافقتنامه
آنها را بپذيرند. اين موارد  باشند و كشورهاي عضو الزاماً بايد جزء الينفك موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني مي

  اند.  ذيالً آورده شده
نيز مي  1947شامل گات  1994اگر چه گات  .1947اكتبر  30مواد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مصوب  -1

  باشند.  شود، لكن از نظر حقوقي اين دو موافقتنامه مجزا مي
  اي.  ها و گواهيهاي مربوط به امتيازات تعرفه پروتكل -2
  . 1947هاي الحاق كشورها به گات  پروتكل -3
) بر اساس ماده Waiversمعافيتهاي اعطايي طرفهاي متعاهد به برخي كشورها جهت عدم انجام تهميدات خاص ( -4

  . 1947گات  25
  . 1947ساير تصميمات طرفهاي متعاهد گات  -5
   :1947هاي مربوط به تفسير برخي از مواد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  تفاهمنامه -6

 ) تفاهمنامه تفسير مادهb .موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به جداول امتيازات (  
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به شركتهاي تجاري دولتي.  17تفاهمنامه تغيير ماده  
  .تفاهمنامه مواد تراز پرداختها در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  
  هاي گمركي و مناطق آزاد و  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مربوط به اتحاديه 24تفاهمنامه تفسير ماده

  تجاري. 
  .تفاهمنامه معافيت از تعهدات خاص در چارچوب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  

  اي.  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت دربارة تغيير جداول تعرفه 28تفاهمنامه تفسير ماده  -7
. اين پروتكل، پروتكل الحاقيه كشورها به 1994پروتكل دور اروگوئه در مورد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  -8

  باشد.  سازمان تجارت جهاني مي
  موافقتنامه كشاورزي.  -9
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  موافقتنامه تدابير بهداشتي دام و نبات.  -10
  موافقتنامه منسوجات و پوشاك.. -11
  موافقتنامه موانع فني تجارت.  -12
  .4هايي از اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت مه جنبهموافقتنا -13
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در خصوص عوارض ضددامپينگ و جبراني.  6موافقتنامه مربوط به اجراي ماده  -14
  موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت در خصوص ارزش گذاري گمركي.  2موافقتنامه مربوط به اجراي ماده  -15
  ازرسي قبل از حمل. موافقتنامه ب -16
  موافقتنامه مقررات مبداء.  -17
  موافقتنامه رويه هاي صدور مجوز ورود.  -18
  ). Safeguardsموافقتنامه مربوط به حراستها ( -19
  ها و تدابير جبراني.  موافقتنامه يارانه -20
  موافقتنامه عمومي تجارت خدمات.  -21
  . 5شامل تجارت كاالي تقلبيهايي از حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت،  موافقتنامه جنبه -22
  هاي ناظر بر حل و فصل اختالفات تجاري.  تفاهمنامه مربوط به قواعد و رويه -23
  مكانيسم بررسي سياست تجاري. -24
  آور نيستند:  موافقتنامه كااليي زير كه الزام 4 -25

  .موافقتنامه مربوط به تجارت هواپيماهاي كشوري 

  .موافقتنامه مربوط به تدارك دولتي 

باشند به مجموعه  هاي فوق مي ها و تصميمات وزراء نيز كه غالباً تفسير موادي از موافقتنامه اين، اعالميه عالوه بر
ها و اسناد حقوقي، جزء الينفك  منضم گرديده است و تمامي موارد بعنوان مجموعه موافقتنامه 1994اسناد گات 

  .6موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت است
ها را به تدريج حذف كنند. در حال حاضر با  هاي سازمان تجارت جهاني، كشورها بايد تعرفه مهبراساس موافقتنا

هاي  هاي آن مشمول فرآورده هاي سازمان تجارت جهاني خارج است و موافقتنامه تعرفه صفر، عمالً نفت از موافقتنامه
بندند كه  هاي آن مي ف نفت و فرآوردهشود. در عوض تعرفه كشورهاي توسعه يافته ماليات زيادي بر مصر نفتي نمي

كننده است و به همين دليل آمريكا و ديگر  گذارد. اين موضوع بسيار تعيين هاي سنگين بر نفت را بجا مي همان اثر تعرفه
هاي نفتي هراس دارند زيرا براي مثال از يك يورو پرداختي براي  كشورهاي صنعتي از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده

سنت هم  16شود و  سنت آن پول نفت خام است كه به كشورهاي صادركننده پرداخت مي 16اروپا حدود  بنزين در
مانده مالياتي است كه كشورهاي اروپايي از مصرف بنزين دريافت  سنت باقي 68هزينه پااليش، حمل و توزيع است و 

خيز عضو سازمان تجارت  كشورهاي نفتكنند. اما اگر نفت مشمول مقررات كاالئي سازمان تجارت جهاني شود و  مي

                                                            
4 - TRIMs -Trade Related Investment Measures 
5 - TRIPs-Trade – Related Aspects of Intellectual Properay Rights 
6 - http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis/tif_e/agrm9_e.htm 
 Understanding WTO agreement non-tariff barriers: red tape etc.  
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درصد ماليات محصوالت نفتي دريافت نشود در غير  68توانند خواستار اين شوند كه يا  جهاني با هم هماهنگ باشند، مي
درصد تعرفه تعيين كنند. اين موضوع  68خيز بايد بر كاالهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي  اين صورت كشورهاي نفت

  برانگيز خواهد بود.  ده و جنجالكنن بسيار تعيين
  

  در فرآيند الحاق كشورهاالزامات كلي 
المللي زيادي را  به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد بايستي معاهدات بين كشوري بخواهددر صورتي كه 

بپذيرد و تعديالت زيادي را نيز در قوانين داخلي انجام دهد. در اين بخش به شرح اين معاهدات و موارد تعديالتي كه 
ت با توجه به نقاط اشتراك و يم. مسلماً اين معاهدازپردا بايد كشور متقاضي به عضويت در اين سازمان انجام دهد مي

، در صورت عضويت احتمالي در سازمان هركشوريهاي صنعتي  ها و سياست افتراق مفاد آنان با قوانين، مقررات، رويه
براي بررسي تطبيقي كشور صورت گيرد. هر  ايعهاي مختلف مرتبط با صن تجارت جهاني، تعديالت زيادي بايد در بخش

هاي سازمان تجارت جهاني مالحظة اصول كلي اصل عدم تبعيض و اصل دولت كامله الوداد  قوانين تجاري با توافقنامه
)MFNي از  اي به تعرفه و ممنوعيت استفاده از محدوديت هاي گمركي و تبديل موانع غيرتعرفه ) و كاهش تعرفههاي كم

 اهميت خاصي برخوردارند. 

هاي سازمان تجارت جهاني مجاز  گات دسترسي به بازار كاالها را براي اعضاء در چارچوب موافقتنامه 16مادة 
  دارد.  هاي متعاهد را از وضع محدوديت مقداري براي ورود كاال به كشور خود بر حذر مي گات طرف 11داند. ماده  مي

هد ممكن است مقدار يا ارزش كاالهاي مجاز براي دارد كه هر طرف متعا گات اعالم مي 12ناگفته نماند ماده 
هاي خود، طبق بندهاي از اين ماده محدود نمايد. براي  ورود را به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و موازنه پرداخت

مثال در مواردي كه به منظور رفع خطر فوري يا جلوگيري از سقوط شديد ارزش پولي است و يا ذخاير پولي كشور بسيار 
تر  ك است، يا اينكه كشور عضو بخواهد محدوديتهايي در مورد برخي از كاالها در قبال ورود براي كاالهاي اساسياند

  قائل شود.
هاي گمركي بايد گفت كه اين اصل محور اساسي تعارضات مقررات گات با مقررات  در خصوص كاهش تعرفه
يران كه قبالً شامل حقوق گمركي، سود بازرگاني، ساير آيد. زيرا عوارض وارداتي ا تجارت خارجي ايران به شمار نمي

شد، ولي در حال  عوارض گمركي، حق ثبت سفارش و ... بوده ضمن متعدد و پراكنده بودن از موانع واردات محسوب مي
حاضر اصالحات زيادي بر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال شده و بسياري از مشكالت مربوط به اين بخش 

  فته است. كاهش يا
روند به انحاء موجب اختالل  تعدد و پراكندگي نرخهاي عوارض گمركي عالوه بر اينكه موانع وارداتي بشمار مي

ها در قالب حقوق  شوند لذا اصالحات بعمل آمده در خصوص ادغام تمامي اين عوارض و هزينه در امر تجارت مي
ر وضوح و شفافيت مالياتها و موانع وارداتي بوده است. نرخ ورودي قدم مهمي در جهت سازگاري با مقررات گات مبني ب

تواند مورد مذاكره قرار گيرد و چنانچه توجيه منطقي و اقتصادي قابل قبولي ارائه  تعرفه در خصوص تك تك كاالها مي
يگر توان نرخ تعرفه معيني را براي حمايت از صنعتي خاص حفظ كرد اما افزايش بعدي منوط به موافقت د شود مي

هاي قابل  اعضاي سازمان خواهد بود. با توجه به اينكه نرخهاي حقوق ورودي در قالب نظام تك نرخي ارز كاهش
اند، قطعاً موضوع سطح نرخها مشكلي را در راه عضويت در سازمان تجارت جهاني ايجاد نخواهد كرد و  توجهي يافته
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كشورهاي در حال توسعه ارقام بااليي را ندارد و به احتمال امروزه ايران از لحاظ سطح نرخهاي تعرفه گمركي در ميان 
  تري به صنايع ايران تحميل نخواهد شد.  زياد در دورهاي مذاكرات با سازمان تجارت جهاني و اعضا آن نرخهاي پايين

تعرفه اين مسئله  توان با تبديل باقي آنها به اند و مي هاي بسياري كاهش يافته اي نيز با اعمال شفافيت موانع غيرتعرفه 
را نيز تا حد زيادي برطرف نمود. كاهش نرخهاي تعرفه از مسائل مطرح در اين بخش هستند كه به هر حال كشورهاي در 

توانند بسته به كيفيت مذاكرات از امتيازات زياد و زمان بيشتري براي تغيير نرخهاي تعرفه  حال توسعه در اين زمينه مي
  برخوردار باشند.

باشند. عوارض  هاي حمايتي و مالي آنها حائز اهميت مي به سبب جنبه كشورهاوارض وارداتي بطوركلي ع
روند. اما دولت اين حمايتها را نه تنها از طريق عوارض گمركي بلكه  بازرگاني كه نوعي ماليات غيرمستقيم به شمار مي

هاي مهمتر  رجيحي در تخصيص ارز به بخشبيشتر بواسطه اعطاء سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم، و وضع اولويتهاي ت
هاي گمركي  عالوه بر حقوق ورودي كه از طرف گات به عنوان تعرفه كشورهادارد. بطوركلي در نظام تجاري  اعمال مي

شود. بطور  اي كه مورد پذيرش آن سازمان نيست به ميزان قابل توجهي استفاده مي پذيرفته شده است از موانع غيرتعرفه
  .گيرند و توليدات داخلي كشور، از طرق مختلف مورد حمايت قرار ميكلي صنايع 

موافقتنامه فوق نيز دربردارنده مواردي از سوبسيد است كه برقراري آنها بوسيله كشور عضو ممنوع شده  1ضميمه  
  باشد:  است كه مهمترين آن به شرح ذيل مي

  برقراري حمل و نقل داخلي با شرايط مناسب براي كاالي صادراتي كه شامل موارد استثنائاتي براي كشورهاي
  باشد.  در حال توسعه نيز مي

 تر از معمول صرفاً به امر صادرات  هاي پائين اعطاي وام و اعتبارات با نرخ 

 هاي صادراتي ها، بخشودگي يا اجازه تعويق پرداخت مالياتي به كاال اعطاي معافيت 

موافقتنامه راجع به سوبسيدها كشورهاي در حال توسعه داراي يك فرصت  27البته ناگفته نماند كه طبق ماده 
  هشت ساله براي كاهش تدريجي سوبسيدها پس از پذيرفته شدن به عضويت سازمان جهاني درنظر گرفته شده بود. 

شود بايد با تمامي اعضاء روابط  ارت جهاني ملحق ميبراساس اصل دول كامله الوداد كشوري كه به سازمان تج
  بازرگاني يكنواخت و بدون تبعيض برقرار نمايد. 

هاي خاص و نيز  از نظر مقررات گات، سهميه بندي ارزي و تخصيص ارز جهت ورود كاال برحسب اولويت
رود. حمايت از صنايع و توليدات داخلي به كمك ابزارهاي  نرخهاي ارز ترجيحي نيز نوعي محدوديت به شمار مي

شابه داخلي با تخصيص ارز به بخشهاي اي نظير سهميه بندي ارزي و گران كردن واردات در مقابل محصوالت م غيرتعرفه
اولويت دار و صدور محصوالت داخلي به صورت دامپينگ در قالب سياستهاي تشويق صادرات و يا حمايت از 

كم و  كشورهاي مختلفشركتهاي داخلي در تجارت خارجي با فروختن ارز ارزان قيمت به آنها از مواردي است كه در 
 .بيش وجود داشته و متداول هستند

هاي كمي در چارچوب مقررات گات، ممنوعيت اعطاء  هاي ممنوعيت استفاده از محدوديت يكي ديگر از جنبه
. چرا كه صادركنندگان از استا مغاير هسوبسيد صادراتي است كه با مقررات و سياستهاي تشويق صادرات در كشور

بعضاً كاالي صادراتي خود را با نرخ شناور  د ونماين نرخهاي ارز ترجيحي براي ورود اقالم مورد نياز استفاده مي
د و مغايرت ميان توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت وش مياين روند با موضوع يكسان سازي نرخ ارز متوقف  .فروختند مي



6 

  است. بحثبندي ارزي هنوز موضوعي قابل  گردد ولي سهميه ميبا قوانين ارزي و تجاري از اين لحاظ برطرف 
امه گات در ارتباط با رفتار ملي در مورد وضع ماليات و مقررات داخلي كشورها را الزام به اتخاذ موافقتن 3ماده 

نمايد. در اين ماده  هاي يكسان و مشابه و مطلوب در مورد محصوالت وارداتي و توليدات داخلي مي قوانين و رويه
ت كه وارد سرزمين متعاهد ديگر بصراحت اعالم شده است كه محصوالت و توليدات هر كشور طرف قرارداد گا

هايي است كه در مورد  شود بطور مستقيم و غير مستقيم مشمول ماليات داخلي و ديگر انواع ماليات و هزينه مي
  گردد و مواردي مازاد بر آن نبايد در نظر گرفته شود.  محصوالت مشابه داخلي برقرار مي

ن اقدام به حمايت از توليد كنندگان داخلي در قالب به اشكال گوناگو كشورهان مالياتي يانوبرخي مواد ق
كند بلكه  البته بايد گفت كه اصوالً گات حمايت از توليدات و صنايع داخلي را ممنوع نمي نمايد. هاي مالياتي مي معافيت

ي گمركي و نه ها هايي بايد اساساً از طريق تعرفه دارد كه چنين حمايت اساسنامه مقرر مي 2طبق مقررات خاصي نظير ماده 
هاي  اي صورت گيرد. اهداف عمده اين نوع حمايت، ايجاد شفافيت و وضوح در اجراي سياست از طريق موانع غيرتعرفه

  كند. حمايتي و به حداقل رساندن اختالالتي است كه حمايت در تجارت ايجاد مي
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اصالحات ساختاري متعددي را انجام دهد. از جملة اين  كشورها
  توان به موارد زير اشاره كرد: اصالحات مي

گذاري خارجي،  بسترسازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين نظير قوانين اساسي، كار، تجارت، سرمايه .1
  و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني. بيمه، بانكداري، گمرك، ماليات،

بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و  .2
  افزايش قدرت رقابت محصوالت صادراتي كشور.

قيمتي قابل رقابت با محصوالت مشابه در توانا ساختن بنگاهها در عرضة محصوالتي با كيفيت برتر و از لحاظ  .3
  بازارهاي جهاني.

  ايجاد ظرفيت اضافي براي صادرات كاالهاي صنعتي و باال بردن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات كشور. .4
  ايجاد شرايط ثبات سياسي و اقتصادي براي كشور. .5
  ايجاد هماهنگي در سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور. .6
  ساختن شرايط الزم براي رشد صادرات.فراهم  .7
  اصالح گمركات كشور. .8
مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق بازرگاني ـ حقوقي  .9

  هاي كاري منسجم و متخصص. توسط گروه
  هاي موجود بر اساس محوريت دانش. ها و اصالح نظام ارزش قائل شدن براي تخصص .10
  اري بهنگام و كارانظام آم .11
  

 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت

ريزي  در قالب سازمان تجارت جهاني، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پايه 1995ها از اول ژانويه  اين موافقتنامه 
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امور به عنوان مهم ترين موافقتنامه سازمان تجارت جهاني در مورد ادارة  1994تكميل يافته يا گات  1947كرد. گات 
نامه  باشد. مواد اين موافقتنامه مبين اصول كلي سازمان تجارت جهاني است و چند موافقتنامه و تفاهم تجارت كااليي مي

الوداد، شرط  عبارتند از: شرط دولت كامله 1994اند. اهم موضوعات گات  اين مواد امضا شده ديگر نيز براي توضيح
ترانزيت، مسائل مربوط به ارزشيابي، عوارض و تشريفات گمركي، شفافيت مقررات رفتار ملي، جداول امتيازات، آزادي 

ها، بنگاههاي  تجاري، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شرايط، يارانه
 . 7توسعهاي و مالحظات كشورهاي در حال  تجاري دولتي، استثنائات، حل و فصل اختالفات، ترتيبات منطقه

باشند، قبل از پذيرش  نمي 1947هاي متعاهد گات  طبق پاراگراف پنجم سند نهايي، كشورهايي كه جزء طرف
را به انجام رسانده و بعنوان  1947موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، ابتدا بايد مذاكرات مربوط به پذيرش گات 

ي الحاق به گات بايد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مصوب برا كشور متقاضييك طرف متعاهد پذيرفته شوند لذا 
  را بپذيرد. 1947

  
  موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت 

هاي دور اروگوئه و  اين موافقتنامه وظيفه اصلي سازمان تجارت جهاني اجرا و مديريت موافقتنامه 3براساس مادة 
اين موافقتنامه،  4باشد. در ماده  فراهم ساختن مجمعي براي مذاكرات ميان اعضاء در خصوص روابط تجاري چندجانبه مي

ين سازمان، كنفرانس وزراء متشكل از نمايندگان كشورهاي ساختار تشكيالتي سازمان تشريح شده است. ركن اصلي ا
دهد. شوراي عمومي مركب از نمايندگان كشورهاي عضو  باشد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه مي عضو مي

ده پردازد. در ما است كه در فواصل بين اجالس وزراء به انجام وظايف محوله كه در اين موافقتنامه مقرر گرديده است مي
هاي تجاري حقوق مالكيت  ، تشكيل شورايي براي تجارت كاال، شورايي براي تجارت خدمات و شورايي براي جنبه4

هاي مربوطه  بيني شده است. اين شوراها مسئول نظارت بر اجراي موافقتنامه معنوي تحت نظارت شوراي عمومي، پيش
رهاي عضو آزاد است. در همين ماده آمده است كه باشند و عضويت در اين شوراها براي نمايندگان كليه كشو مي

ها و يك كميته بودجه مالي و  هاي تراز پرداخت كنفرانس وزراء بايد يك كميته تجارت و توسعه، يك كميته محدوديت
اداري ايجاد نمايند. همچنين مقرر شده كه كميته تجارت و توسعه به عنوان بخشي از وظايفش بايد بطور ادواري مواد 

هاي تجاري چند جانبه را به نفع كشورهاي عضو درحال توسعه بررسي نموده و به شوراي عمومي  موافقتنامهخاص 
، تاسيس 6ها نيز براي تمامي نمايندگان كشورهاي عضو آزاد است. در ماده  گزارش نمايد. عضويت در اين كميته

كنفرانس وزراء بايد دبيركل را منصوب و حدود  دبيرخانه سازمان كه در راس آن دبيركل قرار دارد پيش بيني شده است.
كند. مسئوليت  اختيارات، وظايف و شرايط تصدي وي را معين نمايند. دبيركل نيز كارمندان دبيرخانه را انتخاب مي

ها و هر مقامي  المللي دارد و آنها نبايد دستوري از هيچيك از دولت دبيركل و كارمندان دبيرخانه منحصراً ماهيتي بين
باشند. تصميم  هاي متعاهد در گات مي ، اعضاء اصلي اين سازمان همان طرف11ارج از سازمان را بپذيرند. طبق ماده خ

  گيري براي پذيرش عضو جديد در سازمان، در حيطه اختيارات كنفرانس وزراء با دو سوم آراء كشورهاي عضو است. 
بعنوان  1947قتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات بايد پس از انجام مذاكرات مربوط به پذيرش مواف هركشوري

هاي  ، موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه1947يك طرف متعاهد پذيرفته شود و پس از الحاق به گات 
                                                            
7 http://www.irtr.ir/ 
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هاي مورد نظر يعني  پيوست آن را بپذيرد. از طرفي عضويت در سازمان تجارت جهاني مستلزم پذيرش ديگر موافقتنامه
  هاي غيركااليي و تصميمات وزيران خواهد بود. و همينطور ديگر موافقتنامه 1994گات 

  
  دسترسي به بازار

ها توافق گرديد كه  در مذاكرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسي به بازار از طريق كاهش تعرفه
درصد  38طي يك دوره پنج ساله با  هاي وارداتي خود را باستثناي مواد سوختي كشورهاي پيشرفته متوسط موزون تعرفه

ها يكسان و متوازن  هاي كااليي، اين كاهش تعرفه درصد برسانند. البته برحسب گروه 9/3درصد به  3/6كاهش از 
شد كه در حال حاضر نيز  هايي مي درصد مربوط به بخش 70تا  40صورت نگرفته. بطور مثال باالترين كاهش بين 

هاي  آالت غير برقي. در حاليكه كاهش ظير چوب، كاغذ، خمير كاغذ، اثاثيه، فلزات و ماشينهاي متعادلي دارند. ن تعرفه
هايي بود كه با مشكالت تعديل ساختاري مواجه بودند و سطوح حمايت از آنها نيز  درصد مربوط به بخش 25تا  20بين 

كاالهاي سفري. عالوه بر اين، باال بود، نظير منسوجات و پوشاك، تجهيزات حمل و نقل، چرم، كفش، الستيك و 
باشد.  هاي كااليي متوازن نمي درصد افزايش يافت كه البته در بين گروه 43درصد به  20واردات مشمول تعرفه صفر از 

هاي معدني، چوب، كاغذ،  افزايش سهم واردات معاف از تعرفه در مورد محصوالتي نظير ماشين آالت، فلزات، فرآورده
هاي شيميايي بيشتر و در مقابل سهم واردات محصوالتي نظير منسوجات و پوشاك و چرم  فرآورده خمير كاغذ، اثاثيه و

 5درصد به  7درصد) به بازار كشورهاي پيشرفته نيز از  15هاي باال (بيش از  كمتر خواهد بود. سهم واردات مشمول تعرفه
هاي مختلف همچنان  ها در بخش كاهش نرخ درصد تنزل كرد. همة اين موارد مربوط به گذشته است و مذاكرات براي

هاي وارداتي همچون  در مورد كشورهاي در حال توسعه درصد كاهش معيني در متوسط موزون تعرفه ادامه دارد.
هاي آزاد سازي تجاري درصد كاهش مشخصي  كشورهاي پيشرفته اعمال نخواهد شد، بلكه هر كشور متناسب با سياست

گردد. كشورهاي در حال توسعه پذيرفتند كه تمام  ه كاالهاي صنعتي وارداتي خود متعهد ميرا در مورد متوسط نرخ تعرف
) تثبيت نمايند Bindingاالجرا ( هاي تعرفه ثابتي محدود و الزم اي خود را با نرخ هاي تعرفه يا بخش قابل توجهي از رديف

درصد افزايش يابد. در  59درصد به  14از  -ثابت با تعرفه  -كه بطور متوسط سهم واردات كاالهاي صنعتي اين كشورها 
درصد  100اين ميان برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير آرژانتين، برزيل، كلمبيا، جامائيكا و اروگوئه پذيرفتند كه 

ز اي ثابت و الزم االجرا قرار دهند. كشورهاي اروپاي شرقي عضو گات ني هاي تعرفه واردات صنعتي خود را مشمول نرخ
درصد واردات محصوالت صنعتي خود را طي يك دوره پنج ساله مشمول  96درصد،  74موافقت كردند كه به جاي 

  قرار دهند.  االجرا هاي ثابت تثبيت شده و الزم تعرفه
هاي گمركي است كه از نتايج  يكي از تبعات مهم عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني كاهش تعرفه

باشد. اثر اين كاهش بر وضعيت رقابتي صنايع، اشتغال، تخصيص منابع، بودجه دولت و غيره  مي اعمال اين موافقتنامه
المللي از اهميت  موضوعي است كه در صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت و قرار گرفتن در شرايط رقابت بين

  بسزائي برخوردار خواهد شد. 
  

 موافقتنامه كشاورزي

ت شمول قواعد عمومي تجارت سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. موافقتنامه در دور اروگوئه، كشاورزي تح
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  باشد.  كشاورزي حول سه محور اصلي زير مي
اي و تبديل آنها به تعرفه و حفظ دسترسي جاري و برقراري حداقل دسترسي و  دسترسي به بازار: لغو موانع غيرتعرفه .1

 باشد. ها ميكاهش نرخهاي تعرفه كاالهاي كشاورزي از جمله توافق

شوند. حمايتهاي كاهش يابنده موسوم به حمايتهاي زرد بايد در  حمايت داخلي: حمايتهاي سبز كه مجاز شمرده مي .2
 بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه و در طول زمان كاهش پيدا كنند.

 زمان كاهش يابند.اي از صادرات بخش كشاورزي بايد محاسبه و در طول  هاي يارانه هاي صادراتي: حمايت يارانه .3

ها و حمايتهاي داخلي براي كشورهاي در حال توسعه بايد به  مربوطه، يارانه  در زمينه كشاورزي بر اساس موافقتنامه
درصد كاهش يابند، و تنها حمايتهايي كه آثار اختاللي بر تجارت يا  24هاي صادراتي به ميزان  درصد و يارانه 14ميزان 

موافقتنامه كشاورزي (رفتار ويژه و متمايز)  15عالوه بر اساس ماده  توليد نداشته باشند از كاهش معاف هستند. به
ساله به اجرا  10اي حداكثر  كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز شده بودند تعهدات مربوط به كاهش را در دوره

  بگذارند. در حال حاضر اين شرايط منوط به مذاكرات است. 
هاي صادراتي كشاورزي يكي  صورت گرفت. كاهش يارانهي در بخش كشاورزي دازيدر دور دوحه مذاكرات 

از مباحث مهم اين مذاكرات در بخش كشاورزي بود كه تا به دليل عدم توافق كشورهاي درحال توسعه مورد موافقت 
گيري قرار دارد. موافقتهاي اوليه در دور دوحه در سال  قرار نگرفته است و در حال حاضر در دستور بررسي براي تصميم

  هاي كشاورزي در بين كشورهاي متعاهد بوده است.  اي در جهت كاهش و حذف يارانه حاكي اقدامات عمده 2004
هاي حمايتي خاصي از جمله قيمتهاي تضميني جهت خريد محصوالت اساسي، حفظ و تثبيت حداقل  سياست

هاي  با آفات و بيماريها، وضع تعرفههاي متعدد مبارزه  قيمتها، باال بردن سطح درآمد كشاورزان از طريق اعطاي يارانه
گمركي و سود بازرگاني بر محصوالت كشاورزي و وارداتي و غيره در بخش كشاورزي از جملة موارد مهم قابل طرح 

به تصويب در كشورها معموالً هاي توليدي كشاورزي قوانين و مقررات مختلفي  باشد. زمينه مشوق در اين بخش مي
كنند و برخي ديگر بطور غير مستقيم از  بطور مستقيم توليدات بخش كشاورزي را حمايت مي رسيده كه بسياري از آنان

ها و اقدامات جبراني به بسياري از اين  شوند. در بخش موافقتنامة يارانه طرق مختلف منجر به حمايت بخش كشاورزي مي
ذاشت اشاره خواهيم كرد. اين ها كه باالخص از طريق حمايت محصوالت صنعتي بر اين بخش اثر خواهد گ مشوق
گذاري،  هاي سرمايه اي، حمايت از توليدات داخلي، مشوق هاي منطقه هاي صادراتي، مشوق ها شامل مشوق مشوق
هاي زيربنايي (فراهم آوردن تسهيالت زيربنايي)، حمايت از اختراعات و ابداعات و ساير  هاي مشاركتي، مشوق مشوق
  در بخش كشاورزي هم اثر مستقيم و هم غيرمستقيم دارند. باشند كه اغلب آنها ها مي مشوق

هاي كود و  هاي مطرح در اين بخش است. يارانه قيمتهاي تضميني محصوالت اساسي كشاورزي از حمايت
اي نيز در اين بخش وجود دارند كه همگام با مصوبات گذشته و جاري سازمان  بسياري از خدمات كشاورزي يارانه

  ن بخش در فرآيند الحاق بايد مدنظر قرار گيرند. تجارت جهاني در اي
  

 موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي

ايجاد شرايط الزم براي حمايت و حفاظت از بهداشت انسانها، حيوانات و نباتات است و در  8هدف اين موافقتنامه 
                                                            
8 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm  
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صدد اعمال قيودي است كه اقدامات مزبور وسيله تبعيض دلخواه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را فراهم نياورد و يا 
د و اصولي است كه به اعضاء اطمينان اي از قواع محدوديت پنهان تجاري ايجاد نكند. اين موافقتنامه شامل مجموعه

  المللي نيست. دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي اتخاذ شده موجه بوده و در برگيرنده موانع غيرموجه براي تجارت بين مي
دهد كشورها  كند، بلكه اجازه مي اين موافقتنامه كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي

ايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از بهداشت و حيات انسان و با توجه به شر
خواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطالع رساني مناسب به  حيوان و نبات بكار گيرند. اماّ در عين حال از اين كشورها مي

الوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. ع
  استانداردهاي خود مبناي علمي قابل دفاع در نظر بگيرند. 
توان مطمئن شد كه غذاهايي كه وارد يك كشور شده و به دست  در واقع سؤال مورد نظر آن است كه از كجا مي

ن مطمئن شد كه محدود كردن واردات به توا رسد از سالمت كافي برخوردار است و از كجا مي مصرف كنندگان مي
بهانه سالمتي مواد غذايي و گياهي به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي وضع نشده است. موافقتنامه بهداشت مواد 

سازد. اين موافقتنامه به كشورها اجازه  قوانين مربوطه را روشن مي SPA,SPS(9غذايي، حيوانات، گياهان و استانداردها (
د كه استانداردهاي خود را وضع نمايند اما در عين حال اين استانداردها بايد علمي باشند و تا حدي وضع شوند كه ده مي

اند كه  براي سالمت انسان، حيوان و گياه الزم هستند و نبايد بين كشورها تبعيض قائل شوند. كشورهاي عضو تشويق شده
توانند از اقداماتي كه استانداردهاي  اين وجود در صورتي كه مايل باشند ميبا   المللي استفاده كنند، از استانداردهاي بين
داند. همچنين  را مجاز مي 11اقدامات موقتي احتياطي SPS10از موافقتنامه  5-7كند استفاده كنند. ماده  باالتري را تأمين مي

هاي مختلف براي بازرسي كاالها استفاده شود.  دهد كه از استانداردهاي متفاوت و روش موافقتنامه به كشورها اجازه مي
برد براي كشور واردكننده  تواند مطمئن شود كه عملياتي را كه براي محصوالتش بكار مي پس چگونه يك كشور مي
برد براي صادرات  كه يك كشور صادركننده بتواند نشان دهد كه اقداماتي كه بكار مي قابل قبول باشد؟ در صورتي

داراي همان سطح و استاندارد قابل قبول سالمتي در كشور واردكننده باشد در اين صورت انتظار مي رود كه كشور وارد 
ر مقررات سالمتي و بهداشتي را از قبل ها بايد هر گونه تغيير د كننده استانداردهاي كشور صادركننده را بپذيرد. دولت

  اعالم كنند.
المللي و مقررات فني هماهنگ استفاده كنند ولي  نامه اعضاء را ترغيب نموده تا از استانداردهاي بين اين موافقت

غذايي  قواعد كمسيون تنظيم مجموعه قوانين مواد نمايد. توصيه به رعايت آنها را مكلف به تبعيت از اين استانداردها نمي
)CODEXالمللي بيماريهاي مسري حيواني ( ) و توصيه به مشاركت در دفتر بينOIDEالمللي حفظ  ) و كنوانسيون بين

  نباتات از اين جمله است.
در موافقتنامه تصريح شده كه كشورها مادامي كه توجيه و ادله منطقي براي اين اقدامات و استانداردهاي حمايتي 

ز آنها جلوگيري نمود. همچنين از كشورها خواسته شده كه نه تنها از انطباق اقدامات منطقي خود توان ا داشته باشند نمي
هاي غير دولتي نيز بايد با اين موافقتنامه  ها با مفاد اين موافقتنامه اطمينان حاصل كنند، بلكه اقدامات دستگاه در اين زمينه

نامه و نيز مشورت ميان اعضاء  اي براي تحقق اهداف موافقت نامه موانع فني تجارت كميته سازگار باشد. در موافقت
                                                            
9 - Sanitary and Phytosanitary Agreement. 
10 - Sanitary and Phytosanitary Measures 
11 - Precautionary Measures 
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هاي  شود و تعريف جديدي از مقررات فني نظير روش بيني شده است. موافقتنامه، شامل فرآيندهاي توليد نيز مي پيش
  نمايد.  استاندارد پردازش و توليد و همچنين گسترش دامنه اقدامات زيست محيطي را ارائه مي

نمايند. تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي  ميدر اين زمينه عمل  ها معموالً هاي داخلي كشور سازمانهاي و  دستگاه
   .باشد ميها  اين سازمانملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه از وظايف 

  
 موافقتنامه منسوجات و پوشاك

هاي صنعتي است كه براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه اهميت  منسوجات و پوشاك از جمله بخش
بتدريج وارد بازارهاي جهاني  1960بسياري دارد. هنگامي كه كشورهاي در حال توسعه و نيز ژاپن در اوائل دهه 

منظور حمايت از صنايع داخلي خود اي شدند، آمريكا و متعاقب آن ديگر كشورهاي توسعه يافته به  محصوالت پنبه
داد ضمن اعمال  درصدد برآمدند كه ترتيبات معيني را بر تجارت جهاني اين محصول حاكم كنند كه به آنها اجازه مي

هاي كمي بر واردات منسوجات و پوشاك از اين كشورها، از انجام برخي تعهدات خود در قبال گات شانه  محدوديت
  خالي كنند. 

به موافقتنامه ناظر بر  1974كه بعدها در سال  1961اي در سال  المللي منسوجات پنبه  از زمان عقد موافقتنامه بين
المللي منسوجات يا ترتيبات الياف چندگانه تغيير نام يافت. تاكنون در چندين مرحله كاالها و كشورهاي  تجارت بين

اي تحت پوشش موافقتنامه قرار داشت،  در ابتدا تنها منسوجات پنبه تحت پوشش اين موافقتنامه افزايش پيدا كرده است.
به تمامي الياف نباتي و ابريشمي هم تسري  1986بتدريج الياف مصنوعي و پشمي نيز مشمول آن قرار گرفت و در سال 

ارند. اين ترتيبات پيدا كرد. در حال حاضر تمامي الياف (به جز چند استثناء) تحت پوشش ترتيبات الياف چندگانه قرار د
كند، بلكه بر رفاه مصرف كنندگان در ممالك  هاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه را محدود مي نه تنها فرصت

هاي ذينفوذ حامي صنايع  توسعه يافته نيز اثر منفي دارد. مذاكرات قبلي گات براي توقف اين تبعيض، به لحاظ فشار گروه
ن موفقيت نبود. طي مذاكرات كندي و توكيو، عليرغم فشارهاي زيادي كه ممالك در داخلي در ممالك توسعه يافته، قري

هاي  آمد، با اين حال مقاومت هاي وارداتي بر ممالك توسعه يافته وارد  حال توسعه براي حذف يا كاهش موانع و سهميه
ا به نفع كشورهاي در حال ه سياسي در آمريكا و جامعه اروپا به حدي بود كه هرگونه اقدام در جهت كاهش حمايت

آميز، هدف عمده بسياري از كشورهاي در حال  توسعه را عقيم ساخت. ازاين رو متوقف كردن اين رژيم تجاري تبعيض
  توسعه در مذاكرات دور اروگوئه بود. 

، بازار باشد. تا قبل از تدوين اين موافقتنامه آزادسازي تجاري بازار منسوجات و پوشاك مي 12هدف اين موافقتنامه
شد كه هدفش فرصت دادن به كشورهاي  اداره مي 13»ترتيبات الياف چندگانه«جهاني منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت 

توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشورهاي در حال توسعه و رفع مشكالت داخلي اين صنايع بود. اين 
ول محصوالت نخي آغاز شد و دامنه شمول آن به انواع الياف و ترتيبات ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با شم

محصوالت و كشورهاي وارد كنندة توسعه يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت. ترتيبات موافقتنامه الياف 
 باشد. آميز مي ) به نفع كشورهاي توسعه يافته تبعيضMFAچندگانه (

                                                            
12 Agreement of Textile and Clothing (ATC). 
13 Multi Fibre Arrangement (MFA). 
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يك چارچوب حقوقي براي توقف ترتيبات الياف چندگانه و ادغام موافقتنامه منسوجات و پوشاك در حقيقت 
ساله و تسري دادن همان اصول و قواعد  10طي يك دوره انتقالي  1944تجارت جهاني منسوجات و پوشاك در گات 

حاكم بر تجارت ساير كاالها بر تجارت منسوجات و پوشاك است. طبق اين موافقتنامه تمامي اعضاء سازمان جهاني 
ساله برطرف سازند. طبق  10هاي موجود بر تجارت اين محصوالت را طي يك دوره  رت موظفند محدوديتتجا

مرحله و بر حسب  4هاي الياف چندگانه بايد طي  موافقتنامه منسوجات و پوشاك، كاالهاي مشمول محدوديت
بيني شده كه  يسم حفاظتي پيشموافقتنامه يك مكان 6درصدهاي ثابتي تحت اصول و قواعد گات قرار گيرند. در ماده 

،  طبق آن در صورتي كه واردات منسوجات و پوشاك موجب خسارت جدي بر صنايع داخلي كشور وارد كننده گردد
  هاي جديدي بر واردات وضع نمود.  توان طي دوره انتقال، محدوديت مي

نمايد  ه در مورد اقالم مشمول مياين موافقتنامه در چهار مرحله اقدام به رفع محدوديت سهميه بندي وكاهش تعرف
، كلية اقالم بايد 2005تا نهايتاً بازار اين محصوالت طبق مقررات گات اداره گردد. براساس اين موافقتنامه از اول ژانويه 

  مشمول آزادسازي قرار گيرند.
  

 موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت

اما از كشوري به كشور ديگر متفاوت هستند. داشتن مقررات فني و استانداردهاي صنعتي بسيار مهم هستند 
سازد. به عالوه چنانچه استانداردها به طور دلخواه  استانداردهاي متفاوت تجارت و توليدكنندگان را با مشكل مواجه مي

  . اي براي حمايت از صنايع داخلي وضع شده و مانعي براي توسعه تجارت باشند توانند به عنوان بهانه وضع شوند مي
نمايدكه موضوعاتي از قبيل مشخصات فني،  ، الزام مي ضمن تقويت قوانين موجود استانداردها 14اين موافقتنامه
اي منجر به ايجاد موانع بر سر راه  هاي مربوط به ارزيابي، مطابقت و آزمايش نبايد به شكل ناعادالنه استانداردها، رويه

اي تحقق يك هدف مشروع ضرورت دارد، تجارت گردند. به عبارت ديگر مقررات فني نبايد بيش از حدي كه بر
سعي بر آن دارد كه استانداردها و مقررات  15محدود كنندة تجارت باشند به عبارت ديگر موافقتنامه موانع فني تجارت

شود كه استانداردهاي  فني منجر به ايجاد موانع غيرضروري تجاري نشود. اين موافقتنامه براي كشورها اين حق را قائل مي
كنندگان را تأمين كنند. به عالوه اعضا از اتخاذ اقدامات الزم براي تأمين  خود را وضع تا منافع مصرف مورد نظر

اند. اما براي آن كه از تنوع بسيار زياد مقررات فني جلوگيري شود موافقتنامه كشورهاي عضو را  استانداردها منع نشده
در صورتي كه اين استانداردها مناسب هستند ـ اما آنها را  كنند ـ المللي استفاده  كند كه از استانداردهاي بين ترغيب مي

هايي كه براي تعيين  دارد كه پروسه كنند. به عالوه موافقتنامه اذعان مي هاي داخلي نمي ملزم به تغيير در ميزان حمايت
اي را كه به  باشد و هرگونه پروسهآنكه آيا يك كاال با استانداردهاي داخلي تطابق دارد يا خير بايد عادالنه و قابل اعمال 

كند كه پروسه تست  داند. همچنين موافقتنامه كشورها را تشويق مي كاالهاي داخلي مزيت غيرعادالنه بدهد نامطلوب مي
و آزمون استاندارد در كشورهاي ديگر را مورد ارزيابي قرار دهند. توليدكنندگان و صادركنندگان بايد از آخرين 

ود در بازارآگاه باشند و تمام كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني ملزم به تأسيس مراكزي بر استانداردهاي موج
  آزمون استانداردهاي كاالهاي وارداتي هستند.

                                                            
14 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
15 - Technicel Barriers to Trade Agreement (TBT) 
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هاي رعايت  اثرات منفي رشد مقررات فني و استانداردها در كشورها بر تجارت بين الملل از جهت تحميل هزينه
ر توكيو موافقتنامه چند طرفه موانع فني تجارت امضاء گرديد. اين موافقتنامه نحوه اين استانداردها باعث شد كه در دو

در دور اروگوئه اين  نمود.  مي ارزيابي را مشخص هاي چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني، استانداردها و رويه
  جامعتر شده و به موافقتنامه فني فرا راه تجارت تبديل گرديد. موافقتنامه 

موافقتنامه گات هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سالمت انسان، حيوان و نبات و همچنين  20بق مادة ط 
هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه بندي، درجه بندي يا 

مشروط به آنكه اين اقدامات براي  .16نسته شده استبازاريابي كاالها در تجارت بين المللي ضرورت دارند مجاز دا
تبعيض و يا اقدامات حمايتي مورد استفاده قرار نگيرد. به عالوه دو موافقتنامه سازمان تجارت جهاني درخصوص سالمتي 

  17غذا و گياهان و حيوانات و استانداردهاي محصوالت طراحي شده است.
كند و همچنين اين سازمان در تدوين يا نوشتن  استاندارد كاال نميسازمان تجارت جهاني اعضا را ملزم به داشتن 

اي و  سليقه استانداردهاي استانداردها نيز دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني اجباري،
به   قتنامهغيرضروري در تجارت نشوند. اصول اساسي اين مواف باعث ايجاد موانع صدور گواهي محصوالت، آزمايش و

 شرح زير است:

 ها  سازي مقررات و رويه يكسان .1

 رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي .2

 هاي ارزيابي مطابقت هماهنگ سازي مقررات فني، استانداردها و رويه .3

 تائيديه متقابل .4

  اجتناب از ايجاد موانع غيرضروري فرا راه تجارت .5

 شفافيت  .6

 مقررات ناظر بر حسن انجام كار .7

، در كشورها وجود داردهاي ارزيابي و غيره كه در قوانين و مقررات استاندارد  ها، مقررات فني، رويه استاندارد
باشد. چنانچه توجيه منطقي  رابطه با موانع فني تجارت، تنها در مواردي كه با جريان تجارت ارتباط دارد حائز اهميت مي

طبق مفاد موافقتنامه مورد نظر، در صورت عضويت در سازمان جهاني براي اعمال استانداردهاي اجباري ارائه گردد، 
را از اعمال و رعايت اين استانداردها بازداشت. نكته ديگر در مورد انطباق با مفاد موافقتنامه  كشورهاتوان  تجارت نمي

المللي  ا مؤسسات بينبايد هر چه بيشتر استانداردها و مقررات فني خود را ب كشورهاموانع فني تجارت، اين است كه 
  د. ناستاندارد هماهنگ ساز

  
 موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري

هاي مالي،  هاي مستقيم خارجي، ضمن انجام اقداماتي نظير اعطاء مشوق گذاري ها به منظور جذب سرمايه دولت

                                                            
16 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
17 - http://www.wto.org/englidh/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm4-e.htm 
Understanding the WTO: the agreements standards and safety, WTO Switzerland 
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الزامات و شرايط را درجهت ترغيب اي از  هاي مالياتي، تامين خدمات ترجيحي و غيره، مجموعه تخفيفات و بخشودگي
دارند. اين الزامات در برگيرنده ضوابطي نظير ضابطه محتوي داخلي، ضابطه الزام ساخت،  گذاري مقرر مي اين نوع سرمايه

ضابطه عملكرد صادرات، انتقال تكنولوژي و غيره است كه مجموعاً شرايط ورود سرمايه خارجي به كشور ميزبان را 
گذاري مرتبط با  گذاري به تجارت كاالها مربوط شوند، اقدامات سرمايه چنانچه اين اقدامات سرمايهدهند.  تشكيل مي

هاي اوليه مذاكرات دور اروگوئه، برخي از كشورهاي پيشرفته تالش كردند تا  شوند. در خالل سال تجارت ناميده مي
هاي فرامليتي، اين  ي نسبت به شركتالمللي در خصوص رعايت اصول حق تاسيس و رفتار مل ضمن كسب توافق بين

اصول را به نظام تجاري چندجانبه مرتبط سازند كه بدنبال مقاومت گروهي از كشورهاي در حال توسعه، نهايتاَ به 
سازد متمركز گرديد. در  گذاري را با تجارت كااليي مرتبط مي چگونگي انطباق مقررات گات با اقداماتي كه سرمايه

خواهند وارد شده، كارخانه يا  اند به هر كشوري كه مي چندمليتي براي سالها سعي كرده هاي بزرگ واقع شركت
گونه مقررات  هاي داخلي رفتار شود و هيچ آغاز كنند و تقاضا كنند كه با آنها نظير بنگاه هاي توليدي و معدني فعاليت

د و يا نيروي كار را از كجا استخدام نمايند هاي خود را تهيه كنن اي بر آنها در خصوص اينكه از كجا داده محدودكننده
   18وجود نداشته باشد.

دهد و با دقت بر اين موضوع كه  اين موافقتنامه شامل اقداماتي است كه تجارت كاالها را تحت تأثير قرار مي
يا  برخي اقدامات محدودكننده مخل تجارت هستند و كشورهاي عضو نبايد اقدام تبعيض آميزي را براي خارجيان و

شود نيز غيرقانوني  گذاري را كه منجر به محدود كردن مقادير كمي مي محصوالت خارجي بكار گيرند اقدامات سرمايه
گذاري كه با تعهدات  دارد، بلكه اقدامات سرمايه دادند. اين موافقتنامه، تعهدات جديدي را براي كشورها مقرر نمي مي

هاي كمي مغايرت دارد  ضع ماليات و مقررات داخلي و حذف محدوديتكشورها در زمينه رعايت رفتار ملي در مورد و
  گذاري كه با اصول گات مغايرند، عبارتند از:  سازد. شروط و ضوابط سرمايه ممنوع مي را

  هاي توليد خود از منابع داخلي كشور ميزبان.  گذار خارجي در استفاده ميزان معيني از نهاده الزام سرمايه –الف 
  گذار خارجي به محدوديت محصوالت وارداتي يا صادرات توليد نهايي.  رمايهالزام س –ب 
  الزام بر صدور ميزان معيني از توليد.  –ج 
  گذار به استفادة بخشي از درآمد صادراتي خود براي پرداخت هزينه واردات.  الزام سرمايه–د 
  ر بازار داخلي. گذار خارجي مبني بر فروش نسبت معيني از توليد د الزام سرمايه –ه 

اند (نظير اخالق عمومي، امنيت ملي، حفظ  استثنائاتي كه اعمال آنها در چارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده
باشند. بطور مثال  گذاري مرتبط با تجارت نيز قابل استناد مي محيط زيست و غيره) در موافقتنامه اقدامات سرمايه

توانند موقتاَ اجراي برخي  مي 1947گات  18ها به استناد ماده  ت تراز پرداختكشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكال
گذاري را به حالت تعليق درآورند. بطور كلي هرگونه معذوريت و محدوديتي كه در اجراي  از مفاد موافقتنامه سرمايه

عمال در مورد اين موافقتنامه نيز اند، درصورت ارائه ادله منطقي، قابل ا مفاد اصول و مقررات گات با آنها مواجه بوده
دارد، ناقض آزادي عمل و حاكميت  خواهد بود و اين موافقتنامه ضمن اينكه تعهد جديدي را براي كشورهاي مقرر نمي

  باشد. گذاري خارجي نيز نمي هاي خاص (با توجه به مشكالت داخلي) بر جريان ورود سرمايه اعضاء در اعمال محدوديت

                                                            
18 - http://www.peaceandjustice.org/issues/econojustice/gl.wto3.html 
The world trade organization and its multilateral trade agreements (GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, etc.) Keith Ferguson 
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، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت است. در اين 19ههدف اين موافقتنام
(اصل  11(اصل رفتار ملي) و  3گذاري تجاري كه با مقررات مواد  موافقتنامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه

دسته الزامات محتوي . دو 20مغايرت دارند، ممنوع اعالم شده است 1994حذف كلي محدوديتهاي مقداري) گات 
گذاري تجاري شامل الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي)،  داخلي و تراز تجاري و نيز ضوابط سرمايه

اند. اين موافقتنامه كشورهاي عضو را  الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي مغاير با اصول فوق تشخيص داده شده
حذف عمومي  11) و ماده 21قانون گات (برخورد ملي 3امي را كه ناسازگار با ماده گونه اقد سازد كه هيچ ملزم مي

  گذاري كه با موافقتنامه گات مغايرند عبارتند از: ها) باشد، وضع ننمايند. شروط سرمايه هاي كمي (سهميه محدوديت
شود ميزان  متعهد مي ضابطه يا شرط محتواي داخلي (مغاير با تعهد رفتار ملي) كه براساس آن يك شركت خارجي -1

  هاي مورد استفاده در توليد نهايي خود را از منابع داخلي تهيه نمايد. معيني از داده
گذاري خارجي مبني بر اينكه محصوالت وارداتي بايد به ميزاني از حجم يا ارزش صادرات  تعهد شركت سرمايه -2

جارت و با تعهد رفتار ملي اعضاي گات توليد نهايي محدود گردد، كه موسوم است به ضابطه متوازن كننده ت
  مغايرت دارد.

الزام مبني بر اينكه حجم يا ارزش معيني از توليد بايد صادر گردد. موسوم به ضابطه عملكرد صادرات كه با ماده  -3
  هاي كمي) مغايرت دارد. گات (حذف كلي محدوديت 11

گردد بخشي از درآمدهاي صادراتي  هد ميگذار متع هاي ارزي الزامي كه طبق آن سرمايه در چارچوب محدوديت -4
  گات مغايرت دارد. 11هاي واردات استفاده نمايد. با ماده  را براي پرداخت هزينه

گذار (شركت خارجي) بايد ليست معيني از توليد را در بازار داخلي به فروش برساند. با  تعهدي كه طبق آن سرمايه -5
 گات مغايرت دارد. 11ماده 

گذار (شركت خارجي) بايد بخش معيني از توليد را از بازار داخلي ابتياع نمايد. با ماده  رمايهتعهدي كه طبق آن س -6
 گات مغايرت دارد. 11

گذار خارجي از كاالي وارداتي محدود به ارزش يا ميزان توليد محصوالت داخلي باشد كه صادر  خريد سرمايه  -7
 شود.  مي

ي منوط به توليد داخلي به لحاظ ميزان توليد، ارزش و يا واردات سرمايه گذار خارجي از محصوالت واردات -8
 صادرات آن بنگاه شود. 

دسترسي بنگاههاي توليدي سرمايه گذار خارجي به منابع ارزي براي واردات محدود به دسترسي به منابع ارزي  -9
 حاصل از صادرات محصوالت آن بنگاه شود. 

خارجي محدود به ميزان توليد يا ارزش توليد داخلي آن  ميزان صادرات و يا فروش براي صادرات سرمايه گذار -10
  بنگاه باشد. 

هاي گات هست به موافقتنامه منضم  گذاري كه در تضاد با موافقتنامه در واقع يك ليست از اقدامات سرمايه

                                                            
19 - Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement. 
20 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 
http://www.irtr.ir/wto/multilateral/index.htm 
21 - National Treatment 
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ه باشد. اين ليست شامل اقداماتي است كه مستلزم وجود سطوح خاصي از خريدهاي داخلي است. اين موافقتنام مي
  سازد. كند محدود مي هايي را براي صادرات وضع مي كند و يا محدوديت اقداماتي كه واردات يك شركت را محدود مي

اند نظير اخالق عمومي، امنيت ملي،  استثناءهايي كه اعمال آنها در چهارچوب مقررات گات مجاز شناخته شده
باشند. به طور مثال  مرتبط با تجارت نيز قابل استناد مي گذاري حفظ محيط زيست و غيره در موافقتنامه اقدامات سرمايه
توانند موقتاً اجراي برخي از مفاد  گات مي 18ها به استناد ماده  كشورهاي در حال توسعه با توجه مشكالت ترازپرداخت

با آن مواجه گذاري را به تعليق درآورند. به طوركلي هرگونه محدوديتي كه در اجراي مقررات گات  موافقتنامه سرمايه
اند در صورت ارائه ادله منطقي قابل اعمال در مورد اين موافقتنامه نيز قابل استفاده خواهد بود. برخي معتقدند كه  بوده

تواند منافع كشورهاي  هايي و ملزومات آن غيرمعقول بوده و اين نگراني وجود دارد كه اين موافقتنامه مي چنين محدوديت
  هاي خارجي محدود كند.  گذاري يهدر حال توسعه را از سرما

گذاري خود كه با اين مواافقتنامه در  تحت اين موافقتنامه كشورهاي عضو بايد ساير اعضا را از اقدامات سرمايه
تضاد است مطلع سازند. به كشورهاي عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي حذف اين ضوابط داده شده است 

تمديد است. شوراي كاالها موافقت كرده كه اين دوره انتقال براي برخي كشورهاي در حال توسعه  و دوره انتقال قابل
گذاري تأسيس كرده است. به عالوه اعضا  اي را براي بازرسي و بكارگيري اقدامات سرمايه افزايش يابد. موافقتنامه كميته

ذاري و رقابتي وضع شود. اين موضوع در دستور كار گ هاي سرمايه بايد بررسي كنند كه آيا بايد مقرراتي براي سياست
بيني شده است كه كشورهاي عضو طي  قرار گرفته است. همچنين در موافقتنامه پيش Dohaكميتة توسعه مذاكرات دور 

 گذاري جديد وضع نمايند كه در واقع نوعي گذاري را در قبال سرمايه توانند اقدامات محدودكننده سرمايه دوره انتقال مي
  آيد. گذاران موجود به حساب مي حمايت از سرمايه

كميته ضوابط سرمايه گذاري تجاري بر عملكرد و اجراي موافقتنامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه شوراي 
شوراي تجارت كاال عملكرد موافقتنامه ضوابط  2000دهد. از سال  كند را انجام مي تجارت كاال به آن محول مي

كند تا در صورت لزوم اين موافقتنامه با مقرراتي در خصوص سياست سرمايه گذاري  ي را بررسي ميگذاري تجار سرمايه
  و رقابتي اصالح و تكميل شود. 

  گذاري خارجي است.  تعيين كننده ضوابط سرمايه در كشورهاگذاري خارجي  ن جلب و حمايت از سرمايهيانوق
  
 هاي ضد دامپينگ موافقتنامه رويه 

فروشند. اين عمل اصطالحاً دامپينگ يا قيمت  ميبرخي اوقات صادركنندگان محصوالت خود را زير قيمت بازار 
الملل مطرح  شود، در تجارت بين اي كه باعث اختالل در رقابت مي شود بعنوان رويه تجاري غيرمنصفانه شكني ناميده مي

شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از  ينگ شده) محسوب ميگردد. براساس اين موافقتنامه محصولي زير قيمت (دامپ مي
نفسه محكوم  قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه، قيمت شكني را في

تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است، وضع شود. ليكن مقرر  كند و عوارض ضد قيمت شكني نمي نمي
دكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده آغاز شده، احراز شود قيمت شكني دار مي

صورت گرفته است و واردات كاالي مربوطه زير قيمت بازار موجب وارد آمدن يا خطر وارد آمدن صدمة قابل توجهي 
آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و  كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد به صنعت داخلي توليد
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تواند وضع شود. مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني  لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد،آنگاه اين عوارض مي
دهد. حقوق و  اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي بوجود آمده باشد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده

ضد قيمت شكني تنها تا زمان و ميزاني كه براي مقابله با قيمت شكني كه موجب ايراد صدمه شده است قابل عوارض 
  ها براي تمامي كشورهاي عضو عبارتند از: به عبارت ديگر استثنائات بر الزم االجرا بودن تعرفه وضع است.

 (فروش يك كاال در قيمت بسيار پايين) اتخاذ اقدامات ضددامپينگ  
 دها و عوارض گمركي جبراني براي خنثي سازي سوبسيدها در ساير كشورهاسوبسي 

 .22اقدامات اضطراري براي كاهش واردات به طور موقتي براي حمايت از صنايع داخلي 

فروشد به يك بازار خارجي  تر از قيمتي كه معموالً اجناس خود را مي چنانچه شركتي كااليي را به قيمت پايين
كنند تا از  ها از اقدامات ضددامپينگ استفاده مي گويند كه آن كاال را دامپ نموده است. بسياري از دولت صادر كند مي

شرايط خاصي را براي اجراي اقدامات ضددامپينگ بيان نموده صنايع داخلي خود حمايت كنند. سازمان تجارت جهاني 
داند كه باعث ايجاد  است. به عنوان مثال اين سازمان زماني اعضاء را مجاز به اعمال چنين اقداماتي (ضد دامپينگ) مي

قيمت ها بايد مجاز باشند كه تفاوت  صدمه جدي به صنعت رقيب داخلي شود. براي اجراي عمليات ضددامپينگ دولت
صادراتي را با قيمت داخلي كشور صادركننده محاسبه كنند و نشان بدهند كه اين اقدام باعث زيان و صدمه صنعت 

  داخلي شده است. 
نمايد يعني كشورها اصول مربوط به  موافقتنامه گات كشورها را مجاز به اتخاذ عمليات ضددامپينگ مي 6ماده 

هاي گمركي باالتر بر يك محصول  اقع آنتي دامپينگ به معناي اعمال تعرفههاي محدود كننده را بشكنند. در و تعرفه
شود كه قيمت آن را به قيمت متداول (قيمت  خاص از يك كشور صادركننده خاص است و به اين منظور اعمال مي

ا جبران شود) نزديك كند و صدمه وارده به صنعت كشور واردكننده ر واقعي كه در بازار داخلي آن كشور اعمال مي
كند. زماني كه قيمت در داخل كشور صادركننده قابل محاسبه نباشد از قميتي كه به ساير كشورها صادر شده است 

شود. اما محاسبه تفاوت  هاي توليد صادركننده و سود نرمال محاسبه مي شود و يا قيمت از حاصل جمع هزينه استفاده مي
نگ زماني قابل اجراء است كه بتوان نشان داد كه دامپينگ به صنعت قيمت به تنهايي كافي نيست. اقدامات ضددامپي

داخلي در كشور واردكننده صدمه و زيان جدي وارد كرده است. بنابر اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. اين 
دهد. اگر نتايج  رسيدگي بايد تمامي عوامل مرتبط اقتصادي را كه در ارتباط با صنعت مورد نظر است مورد ارزيابي قرار

تواند نسبت به افزايش قيمت خود به  رسيدگي نشان داد كه صنعت داخلي دچار زيان شده است شركت صادركننده مي
يك سطح توافق شده بين طرفين اقدام كند تا از اقدامات ضددامپينگ جلوگيري شود. اقدامات ضددامپينگ بايد حداكثر 

  آنكه نشان دهند كه حذف آن منجر به زيان صنعت داخلي خواهد شد.  سال از زمان اجراء فسخ شود مگر 5پس از 
% تفاوت قيمت صادراتي با قيمت 2اقدامات ضددامپينگ در مواردي كه حاشيه دامپينگ كوچك است (كمتر از 

اتمه يابد اگر داخلي) بايد به سرعت خاتمه يابد، البته شرايط ديگري نيز بايد مهيا باشد. به عنوان مثال اين اقدامات بايد خ
% كل واردات آن 3ميزان واردات دامپ شده قابل اغماض باشد، به عنوان مثال حجم صادرات از يك كشوري كمتر از 

% كل واردات را داشته باشند ولي در 3محصول باشد. اما اين اقدامات چنانچه هر يك از كشورهاي صادركننده كمتر از 

                                                            
22 -http://www.wto.org/english/thewto-e/whatis-e/tif-e/agrm8-e.htm 
Understanding the WTO: the agreements: antidumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc, WTO, Switzerland. 
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  هند قابل ادامه خواهد بود.% كل واردات را به خود اختصاص د7مجموع 
نمايد كه تمامي كشورهاي عضو بايد كميته اقدامات ضددامپينگ را از تمامي اقدامات اعم از  موافقتنامه الزام مي

شود  مقدماتي و نهايي به سرعت مطلع سازند و در سال دو بار گزارش بدهند. زماني كه تفاوت در نتايج ايجاد مي
  حل و فصل اختالفات در سازمان تجارت جهاني استفاده كنند. توانند از پروسه  كشورها مي

شود بلكه  اقدامات ضد دامپينگ از جمله مواردي است كه نه تنها پس از الحاق به سازمان تجارت جهاني فعال مي
  گردد.  در حال حاضر نيز نسبت به برخي از كاالها اعمال مي

  
  موافقتنامه سوبسيدها و اقدامات جبراني

ها و اختالفات تجاري ميان كشورها بوده كه اين امر عمدتاً  ها يكي از داليل عمده تنش اريخ گات، يارانهدر طول ت
ها در حمايت از سرمايه گذاري، توليد و تجارت بوده  المللي در خصوص نقش مناسب دولت بخاطر فقدان يك توافق بين

هاي صادراتي محدود شده است و  ) استفاده از يارانه1947موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات  16است. طبق ماده 
گات، و به منظور جلوگيري از وارد آمدن خسارات مادي به صنايع داخلي  6در مقابل تعدادي از كشورها به استناد ماده 

قالب اند. كشورهاي توسعه يافته در  شده)، نسبت به وضع عوارض جبراني اقدام نموده  خود (از ناحيه صادرات يارانه
ها و عوارض جبراني، ضمن پذيرش عدم  توافقات حاصله در چارچوب مذاكرات دور توكيو، موسوم به مقررات يارانه

هاي صادراتي ممنوع توافق كرده بودند.  ، در خصوص فهرست يارانه23هاي صادراتي به محصوالت غير اوليه اعطاي يارانه
گات تعبير مجدد شده،  16و  6گرديد. در اين قانون مواد » ها هقانون ياران«گيري  مذاكرات دور توكيو منتج به شكل

اي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و  راههاي وضع عوارض جبراني به طور كاملتري تعريف گشتند. معذالك توافقات يارانه
  اي كشورها نگرديد. پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عمالً منجر به حل اختالفات يارانه

ها و اقدامات جبراني كه در مذاكرات دور اروگوئه منعقد گرديد، به ميزان قابل توجهي با آنچه  نامه يارانهاما موافقت
كه در دور توكيو مورد توافق برخي از كشورهاي عضو قرار گرفت تفاوت دارد. اين موافقتنامه همچون تمامي 

گيرد. در اين موافقتنامه يارانه يك  را در بر ميهاي تجاري چندجانبه، كليه اعضاء سازمان جهاني تجارت  موافقتنامه
شود. اين كمك  ها يا صنايع معيني اعطا مي شود كه توسط دولت يا هر ركن دولتي به شركت كمك مالي تعريف مي

هاي مالي، اعتبارات مالياتي، كاالها و  هاي وام)، مشوق مالي شامل پرداخت مستقيم وجوه، انتقاالت مستقيم (نظير ضمانت
باشد. محورهاي عمده موافقتنامه اخير  مات دولتي (باستثناي خدمات زيربنايي) يا هر نوع حمايت قيمتي و درآمدي ميخد

 عبارتند از : 

به انتقال نفع به گيرنده آن  كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر  : برابر تعريف كلي، يارانه تعريف يارانه .1
 گردد. مي

 نمايد: جويانه به سه دسته كلي تقسيم مي مندسازي رفتار مقابله ها را با هدف قانون موافقتنامه، يارانهها:  بندي يارانه دسته .2

شوند كه استفاده از كاالهاي داخلي را در  هايي مي هاي صادراتي و يارانه هاي ممنوع كه شامل يارانه يارانه -الف
  سازد.  مقابل واردات با صرفه تر مي

هايي كه باعث وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي اعضاء  )، يارانهActionableتعقيب (هاي قابل  يارانه -ب
                                                            
23 - Non–Primary Products 
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ديگر شوند يا مزايا و امتيازات اعطايي را خنثي و بال اثر گردانند و يا منجر به تبعيض جدي در منافع تجاري 
 ساير اعضاء گردند. 

هاي تحقيقاتي كه  كمك به فعاليت –ات صنعتي هاي ويژه تحقيق يارانه –هاي غير قابل تعقيب (مجاز)  يارانه -ج
شود مشروط بر اينكه كمك مورد  ها انجام مي توسط موسسات آموزشي يا تحقيقاتي بر اساس قرارداد با بنگاه

درصد هزينه فعاليت توسعه صنعت پيش از رقابت را شامل  50درصد هزينه تحقيق صنعتي يا  75نظر بيش از 
هايي كه به بنگاهي خاص،  باشند. يارانه هاي دقيقي مي يي مشمول شرايط و آزمونها نشود. تشخيص چنين يارانه

  گيرند. گيرد نيز در اين بند قرار مي اي خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي منطقه
  موافقتنامه از سه نوع صدمه كه سوبسيدها ممكن است ايجاد كنند نام برده است: .3

راتي يك كشور ممكن است به صنعت داخلي كشور وارد كننده را بواسطه قيمتهاي پائينتر سوبسيد صاد -الف
  آسيب برسانند.

زماني كه هر دو كاالي خود را به يك  - ممكن است به رقباي صادر كننده كشورهاي ديگر آسيب برساند -ب
 كنند. كشور صادر مي

بازار كشوري كه در مورد كاالهاي  سوبسيدهاي داخلي در يك كشور ممكن است صادركنندگان به -ج
 داخلي از سوبسيد استفاده كرده است را تحت تأثير قرار داده و بدآن آسيب برساند.

بيني  طرفهاي تجاري در موافقتنامه پيش  راههاي جبران خسارت : دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از يارانه  .4
 شده است.

ي : در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه با مدارك و الملل روش چند جانبه يا روش بين -الف 
كننده  داليلي كه نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورتهاي الزم با طرف پرد اخت

 دهد. ، به ركن حل اختالف سازمان تجارت جهاني جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي يارانه

دهد منافعش در نتيجه  ش داخلي: كشوري كه پس از بررسيهاي الزم تشخيص ميروش يك جانبه يا رو -ب 
 تواند رأساً عليه كاالي منتفع از يارانه اقدام جبراني نمايد. يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است، مي

اثبات و ارائه هاي اداري اقامه دعوي، راههاي  اي از موافقتنامه، اختصاص به رويه ها و تشكيالت: بخش عمده رويه .5
 ادله و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه دارد.

توانند  كند و اقداماتي را كه كشورها مي اين موافقتنامه استفاده از سوبسيدها را تحت اصولي مشخص تنظيم مي
تواند  دارد كه يك كشور مي مي سازد. اين موافقتنامه اذعان براي خنثي سازي اثرات اين سوبسيدها اعمال كنند روشن مي

استفاده كند تا درخواست حذف سوبسيد و يا آثار جبراني آن را بنمايد و يا  24از پروسه حل اختالفات و مشاجرات
 توانند شخصاً رسيدگي كرده و نهايتاً عوارض گمركي اضافي و يا جبراني را بر واردات سوبسيدي كه به كشورها مي

رساند اعمال كنند. اين موافقتنامه فقط براي سوبسيدهاي خاص اعم از داخلي و يا صادراتي  ميهاي داخلي صدمه  فعاليت
  قابل اعمال است.

اين موافقتنامه براي كاالهاي كشاورزي و محصوالت صنعتي قابل اعمال است مگر در شرايطي كه سوبسيدها 

                                                            
24 - Dispute Settlement Procedure  
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  از موافقتنامه كشاورزي مستثني شده است. 25تحت مقررات ماده صلح
كنند و يا توليد  سيدهاي ممنوع شده عبارتند از سوبسيدهايي است كه اهداف صادراتي مشخص را دنبال ميسوب

اند چرا  كنند. اين نوع سوبسيدها قدغن شده كنندگان را ملزم به استفاده از كاالهاي داخلي به جاي كاالهاي وارداتي مي
سازند. با اين وجود ممكن است  ساير كشورها را دچار زيان ميكنند و احتماالً تجارت  المللي را مختل مي كه تجارت بين

در پروسه حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهاني مورد رسيدگي قرار گيرند. اگر كميته حل اختالف تشخيص 
تواند از  باشد بايد سريعاً حذف شود در غير اين صورت طرف تجاري نيز مي مورد نظر ممنوع مي دهد كه سوبسيد

توانند از وضع عوارض  ات جبراني استفاده كند. چنانچه محصوالت داخلي از چنين سوبسيدهايي آسيب ببينند مياقدام
جبراني استفاده كنند. در سوبسيدهاي قابل اعمال كشور شاكي بايد نشان دهد كه وضع سوبسيد صادراتي اثرات منفي بر 

  باشند.  يمنافع كشور وارد كننده دارد واال سوبسيدها قابل اعمال م
گيري كند كه سوبسيد داراي آثار زيانبار است بايد فوراً حذف شود. به عالوه در  چنانچه هيأت حل اختالف نتيجه

توانند از عوارض جبراني استفاده  صورتي كه توليدكنندگان داخلي از واردات محصوالت سوبسيدي صدمه ببينند مي
است كه كشور واردكننده رسيدگي كاملي را به اين موضوع (نظير  پذير كنند. البته وضع چنين عوارضي زماني امكان

هاي تجاري كشور صادركننده ممكن است  مورد آنتي دامپينگ) اعمال كرده باشد. البته در صورت توافق طرف
  هاي صادراتي خود را افزايش دهد تا اينكه از اقدامات و عوارض جبراني توسط كشور واردكننده استفاده شود. قيمت

ها تنها زماني مجاز است كه يارانه به  ها توسل به اقدامات جبراني در مقابل يارانه موافقتنامه يارانه 2راساس ماده ب
هايي كه بطور خاص  ها و صنايع بطور خاص اعطاء شده باشد. يارانه يك شركت و يا صنعت و يا گروهي از شركت

هاي ممنوع و قابل تعقيب  ا و صنايع مقدور باشد در زمره يارانهه اند يعني دسترسي به آنها براي همه شركت اعطاء نشده
هايي كه كمتر از يك درصد  ها عمالً جنبه خاص دارند. همچنين يارانه گيرند، مگر اينكه ثابت شود اين يارانه قرار نمي

  درصد) مشمول عوارض جبراني نيستند.  2ارزش كاال باشد ( در مورد كشورهاي در حال توسعه 
ها، تحقيق صنعتي به معناي جستجوي برنامه ريزي شده يا تحقيقي مهم به منظور كشف دانش  فقتنامه يارانهدر موا

جديد با اين هدف است كه چنين دانشي بتواند در توسعه محصوالت، فرآيند يا خدمات جديد مفيد باشد. همچنين 
قيق صنعتي به برنامه، نقشه يا طرحي براي هاي تح اي پيش از رقابت به معناي تبديل يافته اصطالح فعاليت توسعه

محصوالت، فرآيندها يا خدمات به صورت جديد يا همراه با تغيير يا بهبود است اعم از اينكه هدف، فروش يا استفاده از 
هاي اعطايي جهت نوسازي تسهيالت موجود  هاي اعطايي به مناطق محروم يك كشور و يارانه آنها باشد يا نباشد. يارانه

  باشند.  هاي مجاز مي ت محيطي نيز در زمزه يارانهزيس
كنند. در قسمت  سوبسيدها نقش حائز اهميتي را در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال انتقال ايفا مي

شود. كشورهاي با حداقل توسعه  هشتم موافقتنامه، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته مي
كشورهاي در حال توسعه با درآمد سرانه زير هزار دالر، از مقررات سوبسيدهاي صادراتي مستثني هستند. ساير و 

مجاز شدند نسبت به حذف سوبسيدهاي صادراتي مبادرت كنند. كشورهاي با  2003كشورهاي در حال توسعه تا پايان 
ايت از توليدات داخلي و كاهش واردات طراحي حداقل توسعه بايد سوبسيدهاي جايگزين واردات خود را كه براي حم

بوده است. كشورهاي در  2000حذف كنند. اين زمان براي كشورهاي در حال توسعه سال  2003شده است را تا پايان 
                                                            
25 - Peace clause 
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توانند از رفتارهاي ترجيحي برخوردار شوند در صورتي كه صادرات آنها منوط به رسيدگي مربوط به  حال توسعه مي
گيرند بايد طي زمان پرداخت  اشد. ساير كشورهاي در حال توسعه كه در اين طبقه بندي قرار نميعوارض جبراني ب

هايي كه جهت استفاده از كاالهاي داخلي در مقابل كاالهاي  هاي صادراتي را متوقف نمايند. همچنين يارانه يارانه
كاال به مرحله رقابتي رسيد يعني سهم توليد و صدور يك  شود. اگر يك كشور در حال توسعه در وارداتي اعطاء مي

سال  2درصد رسيده باشد، بايد ظرف  25/3 صادراتش طي دو سال متوالي در تجارت جهاني آن كاالي خاص به
ها، به كشورهاي با اقتصادهاي در حال  هاي صادراتي در مورد آن كاال را متوقف نمايد. در موافقتنامه يارانه پرداخت يارانه

  هاي ممنوع را متوقف نمايند.  سال مهلت قابل تمديد داده شد تا پرداخت يارانه 7تي سابق) گذار (سوسياليس
هاي صنعتي قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيده كه بر حسب مورد و موضوع  در زمينه مشوق كشورهادر 

  توان آنها را بشرح زير طبقه بندي نمود:  مي
  هاي صادراتي  مشوق -1
 اي  هاي منطقه مشوق -2

 حمايت از صنايع اساسي و توليدات داخلي  -3

 گذاري صنعتي  هاي سرمايه مشوق -4

 هاي مشاركتي صنايع  مشوق -5

 هاي زيربنايي صنايع (فراهم آوردن تسهيالت زيربنايي)  مشوق -6

 حمايت از اختراعات و ابداعات  -7

 ها  ساير مشوق -8

خصيص مواد اوليه به صورت سهميه بندي به صنايع سهميه بندي ارزي و تخصيص آن به واحدهاي توليدي، ت
باشد. بطور كلي تمام محصوالتي كه به نحوي در هر زمان مشمول قيمت  مختلف از روشهاي حمايتي در صنعت مي

شوند از نظر صادرات با محدوديت مواجه  اقالمي كه تحت سيستم سهميه بندي توزيع مي ود نشو گذاري دولتي مي
  باشند.  مي

هايي كه  هاي صادراتي و يارانه هاي مختلف صنعتي يارانه ها و مشوق ها با حمايت سه مفاد موافقتنامه يارانهدر مقاي
رود. از ديگر  هاي ممنوع بشمار مي تر سازد، از جمله يارانه استفاده از كاالي داخلي را در مقابل واردات با صرفه

توان به حمايت از صنايع اساسي و توليدات  رود مي ها مي ارانههاي صنعتي كه احتمال مغايرت آن با موافقتنامه ي مشوق
   .شود هاي قابل تعقيب مربوط مي ها به يارانه داخلي اشاره نمود. جنبه ديگر موافقتنامه يارانه

  
  ساير اقدامات حمايتي و اضطراري

ها و  موافقتنامه يارانه ها در كنار موافقتنامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) و نيز بخشي از موافقتنامه حفاظت
هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان تجارت جهاني را كه گاه  اقدامات جبراني، موافقتنامه

دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با  شوند تشكيل مي حمايتهاي اقتضايي نيز خوانده مي
 شوند. ري به كار بسته ميشرايط اضطرا

گات در فراهم  19بنابر اين حصول توافق در مورد يك سيستم حفاظتي چند جانبه موثر و كارآمد در قالب ماده 
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و نيز به منظور احياء اعتبار اصول  ساختن امنيت الزم براي دسترسي به بازارها بويژه براي كشورهاي در حال توسعه
ها نيز جهت پاسخ به چنين نيازي و ضمن تاكيد بر  زيادي برخوردار است. موافقتنامه حفاظتتجاري چند جانبه از اهميت 

هاي داوطلبانه  رعايت اصل دول كامله الوداد و تعهد كشورها نسبت به ممنوعيت و حذف توافقات موسوم به خودداري
اعضاي گات واقع شده است. در ) و ديگر اقدامات مشابه، مورد پذيرش OMAصادراتي و ترتيبات بازاريابي منظم (

بيني شده است.  ها پيش ها، به منظور نظارت دقيق بر نحوه اجراي مفاد موافقتنامه يك كميته حفاظت موافقتنامه حفاظت
همچنين ضوابط دقيقي براي تعيين خسارت و رابطه علّي ميان واردات و صنعت خسارت ديده در نظر گرفته شده است. 

امه و تحت شرايط استثنايي و هنگامي كه واردات از يك كشور عضو به طور نامتناسبي افزايش در چارچوب اين موافقتن
  شود، مجاز دانسته شده است.  يابد، برقراري سهميه وارداتي كه طبعاً موجب تبعيض در ميان عرضه كنندگان مختلف مي

دارد در  كه كشورها را مجاز مي) يكي از مواردي است 1947موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات  19ماده 
صورت وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي از ناحيه واردات، به اقدامات تجاري محدود كننده مبادرت ورزند. در 

هاي اخير برخي از كشورها بويژه كشورهاي صنعتي به بهانه وارد آمدن خسارت به صنايع داخلي خود و به استناد به  سال
اي در مقابل واردات از كشورها به ترتيبات تجاري محدود كننده و تجارت غيرمنصفانه  ع غيرتعرفهاين ماده، با وضع موان

گات، اين است كه اقدامات حفاظتي بايد با تعهد كشورها  19اند. يكي از داليل عدم استفاده درست از ماده  متوسل شده
زم عدم تبعيض در مقابل واردات از منابع مختلف در مورد رعايت اصل دول كامله الوداد منطبق باشد كه اين امر مستل

باشد. خود مفهوم خسارت نيز از ديگر مواردي است كه در كشورهاي مختلف تعريف يكساني براي آن وجود ندارد  مي
و در برخي از كشورها، استانداردهاي بااليي براي آن وضع شده و معموالً با رفتار غيرمنصفانه تجاري تفاوت دارد. از اين 

بايد مجاز باشند كه در مقابل واردات  19رو كشورهاي پيشرفته و بويژه اتحاديه اروپا، معتقدند كه كشورها در قالب ماده 
آميز توسل جويند، چرا كه خسارت غالباً بعلت گسترش سريع واردات از يك يا  از منابع خاص به اقدامات تبعيض

ين منابع بايد محدود شوند كه عمالً به معناي نقض اصل دول كامله شود و تنها ا تعدادي منابع معين وارداتي ناشي مي
باشد. مخالفت بسياري از كشورها بويژه ممالك در حال توسعه با هرگونه نقض اصل دول كامله الوداد باعث  الوداد مي

مر در مذاكرات ها به توافقي دست يابند و اين ا گرديد كه كشورهاي عضو گات نتوانند در دور توكيو در مورد حفاظت
هاي اخير جهت حمايت از صنايع  هايي كه كشورهاي پيشرفته در سال دور اروگوئه همچنان ادامه داشت. يكي از شيوه

اند، مذاكره و حصول توافق با تعداد محدودي  هاي احتمالي از ناحيه واردات بدان متوسل شده داخلي در مقابل خسارت
هاي داوطلبانه  خي از كاالهاي معين در قالب ترتيباتي موسوم به خوددارياز كشورهاي صادر كننده و در زمينه بر

) و به منظور تعيين MFA) بوده است. ترتيباتي كه در چارچوب موافقتنامه الياف چندگانه (VERs( 26صادراتي 
سري پيدا ها و كاالهاي ديگر نيز ت معمول شد بتدريج به بخش 1974هاي صادراتي منسوجات و پوشاك از سال  سهميه

هاي  ها و كشتي از جمله بخش هادي كرد. اقالم محدودي چون فوالد، اتومبيل، تلويزيون، ماشين ابزار، كفش، ويدئو، نيمه
باشند. اين اقدامات حمايتي كه به اقدامات حوزه  صنعتي هستند كه در آمريكا و اتحاديه اروپا مورد حمايت مي

                                                            
26 - Voluntary Export Restraints 

ادرات پذيرد كه ص اي است كه طي آن كشور صادر كننده (دولت يا بخش خصوصي) مي هاي داوطلبانه صادراتي، توافق دوجانبه خودداري
  هاي وارداتي شود كاهش داده يا محدود نمايد.  ها و يا ديگر كنترل ها، تعرفه خود را بدون اينكه كشور وارد كننده مجبور به استفاده از سهميه
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هاي اخير بوده است. كشورهايي كه از  اعتبار مقررات گات در سال موسوم است، يكي از عوامل تضعيف 27خاكستري
به اقدامات جبراني و تالفي جويانه متوسل شوند.  19شوند مجازند كه طبق ماده  هايي متضرر مي وضع چنين محدوديت

ورهاي استناد كنند و كش 19توانند به ماده  ها با توافق صورت گرفته، نمي لكن از آنجا كه وضع اين محدوديت
اي نظير ژاپن، كره جنوبي و تايوان بخاطر ترس از دست دادن تمامي سهم خود در بازارهاي وسيع و  صادركننده

  اند. ها تن داده اي چون آمريكا و اتحاديه اروپا، به پذيرش داوطلبانه اين محدوديت پرجاذبه
كند. اين  گنجانده شده است، تبيين مي گات 19موافقتنامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 

اقدامات حفاظتي، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به 
يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه به باالتر از نرخهاي تثبيت 

شود.  گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي مال محدوديت هاي مقداري صورت ميشده و نيز اع
گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات   اقدامات حفاظتي

 خود بگريزد.

منسوجات و خدمات) اقدامات حفاظتي هاي بخشي سازمان تجارت جهاني (كشاورزي،  هريك از موافقتنامه
خاص خود را دارند. بعالوه در مواد ديگر گات، اقدامات حفاظتي مربوط به ترازپرداختها و نيز اقدامات حفاظتي با 

هاي  دهد و بطور مثال بخش ها را تحت پوشش قرار نمي اي گنجانده شده و اين موافقتنامه تمامي بخش اهداف توسعه
  كنند. هاي مربوطه از ترتيبات حفاظتي ديگري تبعيت مي كشاورزي در چارچوب موافقتنامهمنسوجات و پوشاك و 

تواند واردات يك كاال را چنانچه صنعت داخلي تهديد شده و يا به  يك كشور عضو سازمان تجارت جهاني مي
در اين مورد صدمه بايد قابل  دليل افزايش واردات صدمه ببيند موقتاً محدود كند يا اقدام حمايتي دربارة آن وضع نمايد.

بيني شده بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخي  گات پيش 19مالحظه باشد. اقدامات حمايتي در ماده 
دادند تا از طريق اقدامات منطقه خاكستري از صنايع خود حمايت كنند. اين اقدامات از طريق  ها ترجيح مي دولت

اي صادراتي  هاي سليقه از گات به متقاعد ساختن كشورهاي صادركننده براي اعمال محدوديت مذاكرات دوجانبه خارج
رفت. اما سازمان تجارت  ها به كار مي بود. اقداماتي از اين نوع براي برخي از محصوالت نظير اتومبيل، فوالد و نيمه هادي

را براي اين اقدامات تعيين نمود. اين  28اده غروبجهاني اقدامات منطقه خاكستري را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندي م
هاي حمايتي صادراتي يا وارداتي وضع كنند. اقدامات  دارد كه كشورهاي عضو نبايد محدوديت موافقتنامه اعالم مي

حذف شدند. البته كشورها مجاز بودند صرفاً يكسال اين  1998هاي جديد همساز نبودند در پايان  دوجانبه كه با موافقتنامه
  هاي وارداتي از ژاپن از اين مقررات استفاده نمود. ادامه دهند اما فقط اتحاديه اروپا براي اتومبيل 1999ت را تا پايان اقداما

تواند افزايش واقعي در واردات و يا افزايش سهم بازار باشد  يكي از داليل موجه براي اتخاذ اقدامات حمايتي مي
توانند از طريق  واردات ايجاد نشده باشد. صنايع و يا كارخانجات ميحتي در صورتي كه به لحاظ كمي تغييري در 

ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمايتي كنند. سازمان تجارت جهاني شرايطي را براي رسيدگي به اقدامات حمايتي وضع  دولت

                                                            
27 - Grey Area Measures 
28  - Sunset Clause 

شود كه بايد در طول دوره  منظور از ماده غروب حذف تمامي اقداماتي است كه به محدود كردن صادرات يك كشور بطور عمدي منجر مي
 زماني خاص خاتمه يابد. 
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عمومي اقدامات و  نموده است. يكي از آن ملزومات شفافيت قوانين و عمليات است. اقدام به رسيدگي نيازمند اعالم
  ارائه شواهد مورد نياز است.

و عواملي را كه بايد براي تعيين آثار واردات  29»صدمات جدي«اين موافقتنامه همچنين شرايطي را براي ارزيابي 
گردد بايد صرفاً در صورتي  بر صنايع داخلي مد نظر داشت در نظر گرفته است. زماني كه چنين اقدام حمايتي وضع مي

هاي كمي نبايد از  كه از بروز صدمات جدي ممانعت كند و يا به درمان آن كمك نمايد. اعمال محدوديت وضع شود
متوسط واردات سه سال گذشته كمتر باشد مگر آن كه توجيه منطقي وجود داشته باشد كه سطح متفاوتي از حمايت 

  براي جلوگيري از زيان و يا درمان صنعت وجود دارد.
ي نبايد براي مدت زماني معادل مدتي كه قبالً متداول بوده، برقرار شود و در هر صورت هر اقدامات جديد حفاظت

سال پس از خاتمه اقدامات قبلي به مورد اجرا درآيد. در اين مورد كشورهاي در حال توسعه  2اقدام جديد حفاظتي بايد 
اظتي مبادرت ورزند. در صورتي كه توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جديد حف مي

درصد واردات يك كشور عضو را در مورد كاالي معيني تشكيل  3سهم صادرات يك كشور در حال توسعه كمتر از 
  باشد.  دهد، وضع اقدامات حفاظتي در مورد اينگونه صادركنندگان مجاز نمي

دهد كه  برد. اما موافقتنامه توضيح ميتوان در مورد واردات از يك كشور خاص بكار  اقدامات حمايتي را نمي
سال به طول بيانجامد  4چگونه سهميه را بايد بين كشورهاي عرضه كننده تقسيم نمود. يك اقدام حمايتي نبايد بيش از 

مگر آنكه يك مقام صالحيتدار نشان دهد كه چنين اقدامي مورد نياز است و شواهد كافي براي آن ارائه دهد. در اين 
  سال ادامه داد. 8توان تا  ات حمايتي را ميصورت اقدام

كند در مقابل بايد به طرف مقابل امتيازي  زماني كه كشوري واردات را براي حمايت از صنايع داخلي محدود مي
كند كه براي جبران كشور صادركننده بايد از طريق مشاوره راهي ايجاد شود. اما اگر توافقي  بدهد. موافقتنامه تصريح مي

تواند  جويانه را دنبال كند. به عنوان مثال مي تواند اقدامات تالفي طرف تجاري ايجاد نشد كشور صادركننده مي بين دو
نرخ تعرفه بر صادرات كشوري كه اقدامات حمايتي وضع نموده است را افزايش دهد. در برخي شرايط كشور 

  جويانه باشد. در به اتخاذ اقدامات تالفيصادركننده بايد سه سال پس از آغاز اقدامات حمايتي صبر كند تا قا
شوند. يك كشور واردكننده زماني  صادرات كشورهاي در حال توسعه تا حدودي از اقدامات حمايتي حفاظت مي

تواند از اقدامات حمايتي در مقابل يك كشور در حال توسعه استفاده كند كه آن كشور در حال توسعه بيش از يك  مي
% 9% سهم جمعاً بيش از 3خاص را تأمين كند و يا تمامي كشورهاي در حال توسعه با كمتر از سوم واردات آن كاالي 

ها بايد هر مرحله از رسيدگي به اقدامات حمايتي را اعالم نموده و  كل واردات يك كاالي خاص را تأمين نمايند. دولت
ها را رسيدگي كرده و نتيجه  ين گزارشتصميمات اتخاذ شده از شفافيت الزم برخوردار باشد و سپس كميته مربوط ا

  نمايد.  نهايي را اعالم 
گذارد و  اثر مي آنبه سازمان تجارت جهاني بر تجارت و قوانين تجاري  هر كشورياين موافقتنامه پس از الحاق 
ر كه در باشد ولي همانطو نيازهايي در فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني نمي قبل از آن مستلزم اصالحات و پيش

هاي ديگر باالخص موافقتنامة  هاي ديگر به آن اشاره شده بايد شرايط حمايت از كاالهاي مختلف را طبق موافقتنامه بخش
   ها منطبق با سازمان تجارت جهاني نمود. يارانه

                                                            
29 - Serious injury 
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 موافقتنامه ارزش گذاري گمركي

ط تماس تجاري برعهده دارند، با توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقا
گذاري كاالهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي توسط گمركات همواره  نحوه ارزش

  مورد توجه و دستمايه اختالفات تجاري براي كشورها بوده است. 
ممكن است به  پروسه برآورد ارزش يك محصول در گمركات مشكالتي را براي واردكنندگان دربردارد كه

هاي گمركي سخت و محدودكننده باشد. موافقتنامه سازمان تجارت جهاني بر روي ارزيابي كاالها در  اندازه تعرفه
گمركات با اين هدف طراحي شده است كه يك سيستم ارزيابي عادالنه، متحدالشكل و بيطرف را در گمركات اعمال 

كند.  هاي خودسرانه و دلخواهانه را در ارزيابي ممنوع مي اعمال رويه هاي تجاري و نمايد، سيستمي كه مطابق با واقعيت
دهد كه دقت و وسعت بيشتري از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات  اين موافقتنامه يكسري قوانين ارزيابي را ارائه مي

  را داراست.
اطالعات بيشتري را از  دهد كه براساس تصميمات اتخاذ شده در دور اروگوئه به گمركات اين حق را مي

واردكننده در شرايطي كه نسبت به صحت موارد اعالم شده مشكوك هستند اخذ نمايد. در صورتي كه گمركات 
عليرغم كسب اطالعات اضافي مشكوك باشند ممكن است ارزش گمركي كاالي وارداتي براساس اظهارات واردكننده 

  تعيين نشود.
گمركي كاالي وارد شده ارزش معامالتي يعني قيمت پرداخت شده يا قابل  اين موافقتنامه ارزش 1براساس مادة 

آمده است كه اگر نتوان ارزش گمركي كاالي وارد شده را تعيين نمود،  2باشد. همچنين در ماده  پرداخت براي كاال مي
خواهد بود كه براي صدور به همان كشور واردكننده فروخته شده و  30ارزش گمركي، ارزش معامالتي كاالي همساني

موافقتنامه آمده است كه اگر نتوان ارزش گمركي كاالي  3حدوداً در همان زمان صادر شده است. عالوه بر اين در ماده 
ود كه براي وارد شده را طبق مقررات مواد فوق تعيين كرد، ارزش گمركي، ارزش معامالتي كاالي مشابهي خواهد ب

صدور به همان كشور وارد كننده فروخته شده و حدوداً در همان زمان صادر شده است. در صورت عدم تعيين ارزش 
، اگر 5بيني شده است. طبق ماده  هاي فوق، دو روش ديگر نيز در موافقتنامه پيش گمركي كاالي وارد شده طبق روش

ابه به همان وضعي كه وارد شده در كشور وارد كننده به فروش برسد، كاالي وارد شده يا كاالي وارد شده همسان يا مش
ارزش گمركي كاال ي وارد شده مبتني بر قيمت واحدي از كاالي وارد شده يا كاالي وارد شده همسان يا مشابه خواهد 

  كسر موارد زير:  شود با شده است و در بيشترين مقدار از مجموع فروش فروخته مي بود كه حدوداً در همان زمان وارد 
هايي كه معموالً براي  شود كه پرداخت گردد يا افزايش شود يا توافق مي هايي كه معموالً پرداخت مي حق العمل -1

هاي عمومي در مورد فروش كاالي وارد شده متعلق به همان طبقه يا نوع، در چنين كشوري صورت  سود يا هزينه
  گيرد.  مي

                                                            
به معناي كااليي است كه موافقتنامه ارزش گذاري گمركي تعريف شده است. كاالي همسان  15اصطالح كاالهاي همسان و مشابه در ماده  30

باشد. كاالي مشابه نيز به معناي كااليي است كه گرچه از همه جهات  از همه جهات از جمله خصوصيات مادي، كيفيت و شهرت همانند مي
از نظر سازد وظايف مشابهي را انجام دهد و  همانند نيست، اما خصوصيات همانند و مواد تشكيل دهنده همانندي دارد كه آن را قادر مي

 تجاري قابليت جانشيني داشته باشد.
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 هاي مرتبط با آنها كه كشور وارد كننده متقبل شده است.  ه و هزينههاي معمول حمل و نقل و بيم هزينه -2

هاي ملي كه به دليل وارد شدن يا فروش كاال در كشور وارد كننده قابل پرداخت  حقوق گمركي و ديگر ماليات -3
 است. 

بر نمايد كه ارزش گمركي كاالي وارد شده  موافقتنامه مقرر مي 6روش پنجم ارزش گذاري گمركي در مادة 
ارزش محاسباتي مبتني خواهد بود. ارزش محاسباتي مركب است از مجموع قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش 

هاي عمومي معادل آنچه  ديگري كه در توليد كاالي وارد شده به كار گرفته شده است بعالوة مقداري بابت سود و هزينه
ز كااليي كه توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به معموالً در فروش كاالي متعلق به همان طبقه يا نوع ا

  كنند. ارزش محاسباتي مركب است از:  كشور وارد كننده منظور مي
  قيمت يا ارزش مواد و ساخت يا پردازش ديگري كه در توليد كاالي وارد شده به كار گرفته شده است. .1
هاي عمومي معادل آنچه معموالً در فروش كاالي متعلق به همان طبقه يا نوع كااليي  مقداري بابت سود و هزينه .2

گردد و توليدكنندگان در كشور صادركننده براي صدور به كشور واردكننده  گذاري آن منعكس مي كه در ارزش
  كنند.  منظور مي

هاي فوق  نتوان ارزش گمركي كاالي وارد شده را طبق روش موافقتنامه تصريح شده كه اگر 7نهايتاً در ماده 
تعيين كرد، ارزش گمركي با استفاده از طرق معقول سازگار با اصول و مقررات عمومي اين موافقتنامه و بر مبناي 

، در مواردي كه براي تعيين ارزش گمركي 9هاي موجود در كشور وارد كننده كاال تعيين خواهد شد. طبق ماده  داده
تبديل ارز الزم باشد، نرخ مورد استفاده آن نرخي خواهد بود كه مقامات صالحيتدار كشور وارد كننده ذيربط به نحو 

  اند.  مقتضي اعالم كرده
اين موافقتنامه، يك كميته ارزش گذاري گمركي مركب از نمايندگان هر يك از  18از سوي ديگر طبق ماده 

  ) تشكيل خواهد شد. CCCگمركي تحت نظارت شوراي همكاري گمركي ( اعضاء و نيز يك كميته فني ارزش گذاري
اي مطرح شده است. اين  موافقتنامه نسبت به كشورهاي در حال توسعه عضو، رفتار متفاوت ويژه 20در ماده 

  ند.سال پس از شروع كار سازمان تجارت جهاني به تعويق انداز 5كشورها مجازند اجراي مقررات اين موافقتنامه را تا 
كاال است دخالت دارند و مبناي ارزش  CIFعالوه بر عواملي كه در تعيين ارزش كاالي وارداتي كه ارزش 

د، معيارهاي ديگري در گمرك براي مقايسه و تعيين ارزش كاال مورد استفاده قرار نباش ميدر كشورها  يگذاري گمرك
   گيرد: مي

فروخته شده و مورد  كشور مقصدر مبداء كه همزمان به مقايسه با ارزش صادراتي كاالي همسان از همان كشو )1
  قبول گمرك قرار گرفته است. 

فروخته شده و مورد  كشور مقصدمقايسه با ارزش صادراتي كاالي مشابه، از همان كشور مبداء كه همزمان به  )2
 ده است. قبول گمرك قرار گرفته باشد. اين اصطالحات در هر دو مورد از شوراي همكاري گمركي برداشت ش

مقايسه با فهرست بهاي صادراتي محصوالت يا توليدات يك كارخانه يا توليدكننده كه بايد مستقيماً توسط  )3
 سازنده تنظيم و صادره از كشور مبداء باشد. 

 هاي عمده و يا خرده فروشي داخل كشور صادر كننده.  فهرست )4

 مقايسه بر مبناي ارزش عمده فروشي و خرده فروشي داخل كشور. )5
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مورد اخير، آخرين معياري است كه در صورت عدم اجراي موارد فوق در مورد مقايسه ارزش كاالي وارداتي 
  گيرد.  مالك عمل قرار مي

  
 موافقتنامه بازرسي پيش از حمل 

هاي خصوصي و يا مؤسسات مستقل براي بازرسي جزئيات  بازرسي قبل از بارگيري به مفهوم استفاده از شركت
هاي خصوصي متخصص  باالخص، قيمت، كميت و كيفيت كاالهاي سفارش داده شده است. عملكرد شركتبارگيري 

   باشد. در بازرسي جزئيات محصوالت تجاري نظير كميت و كيفيت و قيمت كاالها موضوع اين موافقتنامه مي
هاي تجاري و فرار از  هدف از اين موافقتنامه تأمين منافع مالي ملي و جلوگيري از خروج سرمايه، كالهبرداري

هاي اداري گمركات و بنادر مورد  هاي موجود در سازمان پرداخت عوارض گمركي است و براي جبران عدم كفايت
كنند وضع مي گردد  هايي كه از بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي گيرد. از جمله تعهداتي كه بر دولت استفاده قرار مي

حمايت از اطالعات تجاري محرمانه، اجتناب از تأخيرهاي نامعقول، استفاده از خطوط عبارت از: عدم تبعيض، شفافيت، 
  هاي بازرسي است. راهنماي مشخص براي بررسي صحت قيمت كاالها و جلوگيري از تضاد منافع به وسيله سازمان

هاي خصوصي متخصص در بازرسي جزئيات محصوالت تجاري نظير كميت، كيفيت و قيمت  عملكرد شركت
هاي مؤسسات بازرسي كننده  باشد. در اين موافقتنامه اصول بازرسي گات بر فعاليت االها موضوع اين موافقتنامه ميك

اند كه اصولي نظير عدم  گونه مؤسسات متعهد شده هاي عضو استفاده كننده از خدمات اين دولت و تسري يافته است
هاي  اب از تأخيرهاي غيرمنطقي، استفاده از دستورالعملتبعيض، شفافيت، حفاظت از اطالعات تجاري محرمانه، اجتن

خاص براي تائيد قيمت و اجتناب از تعارض منافع مؤسسات بازرسي كننده را رعايت نمايند. از سوي ديگر، كشورهاي 
و عضو صادركننده در قبال استفاده كنندگان از خدمات مؤسسات بازرسي تعهداتي را نظير عدم تبعيض در اعمال قوانين 

هاي فني به كشورهاي در  اند. اعطاي كمك مقررات داخلي، شفافيت و انتشار مناسب قوانين و مقررات مربوطه پذيرا شده
بيني شده است. همچنين در موافقتنامه به منظور حل  حال توسعه استفاده كننده از خدمات اين مؤسسات در موافقتنامه پيش

  ازرسي قبل از حمل رويه خاص مقرر گرديده است.و فصل اختالفات ميان صادركننده و مؤسسه ب
هاي  المللي آژانس كند. اين پروسه به وسيله فدراسيون بين اين موافقتنامه يك پروسه تجديد نظر را ارائه مي

شود و هدف آن حل و فصل مشاجرات  كه معرف صادركنندگان است اداره مي 32المللي تجارت و اتاق بين 31بازرسي
  هاي بازرسي است. و آژانسميان صادركنندگان 

براي “ بازرسي پيش از حمل” با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از 
كردند، به منظور اينكه چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير  بررسي كيفيت، كميت و قيمت كاالهاي وارداتي استفاده مي

نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده هاي غير الزم يا رفتار 
عضو و كشورهاي صادركننده عضو، يك چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقتنامه 

ز خدمات بازرسي پيش از حمل، مقابله بازرسي پيش از حمل ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده ا
گذاري پايين كاالهاي وارداتي موجب تعلق  با مشكل ارزش گذاري پايين و يا باالي كاالهاي وارداتي است. ارزش

                                                            
31 International Federation of Inspection Agencies (IFIA) 
32 International Chamber of Commerce (ICC) 
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شود و  حقوق و عوارض گمركي (تعرفه) كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولتها مي
وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور ارزش گذاري باالي كاالهاي 

” و “ كشورهاي استفاده كننده عضو” ) دو دسته تعهدات براي PSIگردد. به موجب موافقتنامه بازرسي پيش از حمل ( مي
كشورهاي استفاده ” پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني “ كشورهاي صادركننده عضو 

ترين تعهدات اين كشورها بر رعايت اصل كلي عدم  از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصلي  “كننده عضو
تبعيض و رفتار ملي، اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري، استفاده از استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و 

، رعايت شفافيت، حفظ اطالعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كاال
واردكنندگان از حق استيناف در موارد بروز اختالف، و اطالع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي 

ساسي عدم اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل ا
تبعيض، شفافيت، و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين موافقتنامه براي تمامي اعضا 

 سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است. 

كنند عبارتند  هاي بازرسي قبل از بارگيري استفاده مي تعهدات كشورهاي صادركننده به كشورهايي كه از رويه 
هاي داخلي و مقررات، انتشار سريع قوانين و مقررات و ارائه خدمات فني در مواقع  عدم تبعيض در بكارگيري قانون از:

  مورد نياز.
در سازمان جهاني تجارت و پذيرش مفاد اين، انجام اقدامات و تدوين مقرراتي  كشوريدر صورت عضويت 

واردكننده، صادركننده و موسسه بازرسي باشد، الزم به نظر  متناسب با مفاد اين موافقتنامه كه ناظر بر رفتار دولت
هاي دوراروگوئه گنجانده شد كه كشورها با توسل به  رسد. اساساً اين موافقتنامه بدين منظور در مجموعه موافقتنامه مي

هايي  د و رويهاي را بر سر راه تجارت ميان يكديگر ايجاد نكنن خدمات اينگونه موسسات موانع غيرضروري و ناعادالنه
بيني شده با هدف به حداقل رساندن فرآيند بازرسي و رفع اختالفات احتمالي تنظيم گرديده  كه در اين موافقتنامه پيش

  است. 
  

 موافقتنامه قواعد مبدأ

هاي نسبي و رقابتي پديد  المللي بر حسب مزيت آوري و تقسيم كار بين امروزه تحوالت سريعي كه در زمينه فن
، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك آمده است

اي و تشكيل مناطق  محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه
شتاب روز افزوني برخوردار شده كه به  اي از هاي تجاري منطقه هاي گمركي و ايجاد پيمان آزاد تجاري و اتحاديه

ورزند. از اين رو دانستن اينكه  اي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي ي ترجيحات تعرفه موجب آن كشورها به اعطا
يك كاال ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را 

  اند. وضع كرده
كند. قوانين  هايي را كه براي تعريف اين موضوع كه كاال در كجا توليد شده است ارائه مي ويژگي 33انين مبدأقو

شود. اين  ها ميان كشورهاي صادركننده تبعيض قائل مي  مبدأ جزء مهمي از قوانين تجاري است چرا كه در برخي سياست
                                                            
33 Rules of Origin 
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ضددامپينگ، عوارض گمركي جبراني به منظور مقابله هاي تعرفه ترجيحي، عمليات  ها و نرخ سهميه  ها عبارتند از: تبعيض
با سوبسيدهاي صادراتي و غيره. قوانين مبدأ براي تهيه آمار تجاري نيز حائز اهميت هستند. اين رويه با روند جهاني شدن 

  شود پيچيده تر شده است.  اي كه يك كاال در كشورهاي مختلف پردازش مي و رويه
منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا  با توجه به اهميت مطلب و به 

لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد  94راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان تجارت جهاني به موجب گات 
شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال  اي منصفانه، شفاف، قابل پيش مبدأ به گونه

تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد 
اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني، محدوديتهاي مقداري و  هاي تجاري ترتيبات منطقه مبدأ به اعمال رجحان

گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري  اي بر مي رفههاي تع   سهميه
مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كاال 

ده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كاال دخالت داشته كشور يا محلي است كه كاال كالً در آنجا بدست آم
باشد، كشوري مبدأ كاال محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در 

اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي “ فرآيند ساخت و پردازش كاال” و يا “ درصد ارزشي”موارديكه معيارهاي 
گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت، برخورداري از حق استيناف، عدم  بب تعيين مبدأ براي كاالي ذيربط ميكه س

تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطالعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقتنامه است.موافقتنامه قواعد مبدا فقط 
اي و اتحاديه هاي تجاري و گمركي از  براي ترتيبات منطقه ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و گشور ها مي توانند

 قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند. اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است.

گردد و هدف اين موافقتنامه در بلندمدت هماهنگ  المللي مي قواعد مبدأ موجب سهولت در جريان تجارت بين 
ودن قواعد مبدأ غيرترجيحي است. نكته اصلي اين موافقتنامه رعايت اصل دولت كامله الوداد در مورد قواعد مبدأ نم
اي بر تجارت نداشته  شان شفاف بوده و اثر تحريف كننده باشد ضمن آنكه تصريح شده است كه كشورها بايد قوانين مي

  باشد.
اعضاي سازمان تجارت  باشد. از د در مورد قواعد مبداء ميهدف اين موافقتنامه رعايت اصل دول كامله الودا

جهاني خواسته شده كه اطمينان دهند قواعدشان شفاف بوده و اثر تحريف كننده بر تجارت ندارد. اگر چه قواعد مبداء 
و باشد  ) تحت پوشش اين موافقتنامه نميLOMEو كنوانسيون  GSPمورد استفاده در توافقات تجاري ترجيحي (نظير 

هاي مربوطه تشريح شده است. با اين حال در  چنين قواعد ترجيحي مستقالً توسط اعطاء كنندگان ترجيحات در طرح
  بيني شده است.  موافقتنامه مبداء اعالميه مشتركي در خصوص قواعد مبداء ترجيحي پيش

عنوان مبدأ كااليي خاص از اعضاء خواسته شده كه طبق قواعد مبدأ خود كشوري كه به  34موافقتنامه 3در ماده 
شود كشوري باشد كه كاال كالً در آنجا به دست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن دخالت داشته  تعيين مي

  باشند كشوري باشد كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. 
واردكننده و يا هر شخص به دليل  همچنين در همين ماده آمده است كه به مجرد درخواست يك صادركننده،

                                                            
  ، سازمان مديريت صنعتي.1375بررسي آثار عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت بر صنعت،  - 34



30 

روز پس از درخواست اين  150ترين وقت ممكن و حداكثر  هاي مربوط به تعيين مبدأ يك كاال در سريع موجه، ارزيابي
سال اعتبار خواهند داشت  3ها براي  ارزيابي به پايان برسد مشروط بر آنكه تمامي منابع الزم تسليم شده باشد. اين ارزيابي

  آنكه واقعيات و شرايط يكسان باقي بمانند. مشروط بر
خواهد كه قوانين مبدأ آنها شفاف بوده و داراي موانع محدودكننده و  موافقتنامه قوانين مبدأ از كشورهاي عضو مي

المللي نباشند، به شكل معقولي اداره شود و براساس استانداردهاي مثبت شكل بگيرند. به  اختالل برانگيز بر تجارت بين
  كند. ارت ديگر آنها بايد عنوان كنند كه چه چيزي قوانين مبدأ را تأييد نميعب

اي در مورد قواعد مبداء و مركب از نمايندگان هر يك از اعضاء پيش بيني  اين موافقتنامه تشكيل كميته 4در ماده 
گردد  شكيل مياي فني در مورد قواعد مبداء و تحت نظارت شوراي همكاري گمركي ت شده است. همچنين كميته

  بطوري كه دبيرخانه شوراي همكاري گمركي به عنوان دبيرخانه كميته فني عمل خواهد كرد. 
االجرا است اما در عين حال استثناءهايي به شكل تجارت ترجيحي  اين موافقتنامه براي تمامي كشورهاي عضو الزم

دهند قادر خواهند بود قوانين مبدأ  تشكيل ميدر آن وجود دارد. به عنوان مثال كشورهايي كه يك اتحاديه تجاري 
شود را در نظر بگيرند. موافقتنامه اتحاديه تجاري يك  متفاوتي براي محصوالتي كه در موافقتنامه تجاري آنها درج مي

بيني بودن قوانين مبدأ است. اين  متكي بر اصولي است مبتني بر قابل درك و پيش كند كه برنامه هماهنگي را ايجاد مي
نهائي شود اما چندين بار به تعويق افتاده است. اين موافقتنامه به وسيله كميته قوانين مبدأ  1998موافقتنامه قرار بود تا ژوئيه 

شود. نتيجه  در سازمان تجارت جهاني و يك كميته فني تحت نظارت سازمان جهاني گمرك در بروكسل اداره مي
ها بكارگرفته شود و داراي  به وسيله تمامي اعضاء در تمامي موقعيتمذاكرات اين كميته مجموعه قوانيني است كه 

  برخوردهاي ترجيحي با كشورها نباشد.
شود. اين  منظور از كشور مبداء، كشوري است كه در آنجا كاال توليد، مونتاژ، پردازش، فرآوري يا تهيه مي

حاضر براي تعيين مبداء، صرف نظر از است كه در حال  )WCOتعريف تقريباً همان تعريف سازمان جهاني گمرك (
شود. معموالً صادر كننده نخست، در اظهارنامه گمركي كشور مبداء را صريحاً  چگونگي عمل صادر كننده استفاده مي

  دهد.  كند. گمرك پس از تسليم اظهارنامه، كاال را معاينه نموده و مراحل زير را انجام مي قيد و اظهار نامه را امضاء مي
 نمايد.  فني كاال را بازرسي و ارزيابي مي مشخصات  
 كند.  هاي روي كاال يا بسته بندي را با كيفيت كاال مطابقت مي عالئم، مارك و نوشته 

 كند.  هاي صنعتي يا كارشناسان استعالم مي درصورت ترديد در مبداء ساخت، از وزارتخانه 

 نمايد.  با مراجعه به بازار، مبداء كاال را سئوال مي 

  
 هاي صدور مجوز ورود فقتنامه رويهموا

)، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه تكميل گرديد. ILPهاي صدور مجوز ورود( موافقتنامه رويه
رود و با توجه به  اي به شمار مي با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفه

توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از اينكه تعداد قابل 
اي مغاير با اصول تعهدات  ها به گونه كنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويه هاي صدور مجوز ورود استفاده مي رويه

ها در چارچوب اين موافقتنامه تعيين شده  يهصورت نگيرد، تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رو 1994گات 
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  است.
برخالف روند گذشته، جواز واردات در سازمان تجارت جهاني مشمول مقررات خاص است. موافقتنامه جواز 

بيني باشد. به عنوان مثال، موافقتنامه از  واردات حاوي اين نكته است كه پروسه جواز بايد ساده شفاف و قابل پيش
هد كه اطالعات كافي در مورد نحوه اعطاي جواز واردات براي تجار منتشر كنند. اين موافقتنامه همچنين خوا ها مي دولت

خواهد كه چگونه كشورها بايد سازمان جهاني را از تغيير پروسه موجود و يا معرفي پروسه جديد جواز  ها مي از دولت
ها از پروسه جوازهاي واردات ارائه  راي ارزيابي دولتواردات مطلع سازند. به عالوه موافقتنامه خطوط راهنمايي را ب

  كرده است.
شوند اگر شرايط مشخصي برآورده شده باشد. توافقتنامه  برخي از اين جوازها به طور خودكار اعطاء مي

ها به عنوان مانعي محدودكننده براي  هايي را براي اعطاي جوازهاي وارداتي مشخص كرده است تا اين پروسه ويژگي
شود. در اين مورد موافقتنامه  ترش تجارت تلقي نشوند. در عين حال برخي ديگر از جوازها به طور خودكار اعطاء نميگس

سعي دارد كه عوامل محدودكننده و مانع را به حداقل ممكن برساند تا كارهاي اداري تجارت را محدود نكند. موافقتنامه 
روز  60يك تقاضا باشند. ( روز درگير ارزيابي 30اي جواز نبايد بيش از هاي دخيل در امر اعط دارد كه سازمان عنوان مي

  در صورتي كه تمامي تقاضاها با يكديگر ارزيابي شوند).
هاي صدور مجوز ورود  در اين موافقتنامه صدور مجوز به عنوان رويه اداري مورد استفاده براي اجراي رژيم

باشد. در موافقتنامه، اعضا  هاي اداري مربوطه مي اير اسناد به دستگاهتعريف شده است. كه مستلزم تسليم درخواست يا س
ها ايجاد شود،  اند كه به منظور جلوگيري از انحراف در تجارت كه ممكن است از اعمال نامناسب اين رويه تضمين كرده

دي و نيازهاي مالي و هاي اداري مورد استفاده براي صدور مجوز ورود را با در نظر گرفتن اهداف توسعه اقتصا رويه
  تجاري كشورهاي در حال توسعه عضو به ترتيبي كه در موافقتنامه تفسير شده انطباق دهند.

هاي تسليم درخواست و  تصريح شده است كه قواعد و تمام اطالعات مربوط به رويه 35موافقتنامه 5در مادة 
اي  صدور مجوز ورود اطالع داده شود و به گونهفهرست محصوالتي كه براي آنها صدور مجوز الزم است بايد به كميته 

منتشر شود كه دولت و تجار از آنها آگاهي يابند. متقاضيان مجوز ورود تنها بايد با يك دستگاه اداري تماس بگيرند. اگر 
در  ركن اداري 3تماس با بيش از يك ركن اداري كامالً اجتناب ناپذير باشد، متقاضيان الزامي ندارند كه با بيش از 

كنند يا در آنها تغييرات  هايي را براي صدور مجوز وضع مي موافقتنامه، كشورهايي كه رويه 5تماس باشند. طبق ماده 
روز پس از انتشار بايد به اطالع كميته صدور مجوز (مركب از نمايندگان هر يك  60آورند، مراتب را ظرف  بوجود مي

 از اعضاء) برسانند. 

  شوند:  هاي صدور مجوز ورود به دو دسته تقسيم مي در اين موافقتنامه، رويه مذكورف بطوركلي و براساس تعاري
هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي هستند كه بر واردات  هاي صدور مجوز خودكار (اتوماتيك). رويه رويه -1

ت حقوقي كاالهاي مشمول مجوز، اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه هر شخصي كه الزاما
مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول مشمول مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و 
اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كاال از گمرك بتوان 

                                                            
  ، سازمان مديريت صنعتي.1375عضويت ايران بر سازمان جهاني تجارت بر صنعت،  بررسي آثار - 35
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  روز كاري مورد موافقت قرار گيرد. تسليم نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده 
هاي صدور مجوز  رويه هاي صدور مجوز غير خودكار(غير اتوماتيك). هرگونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويه -2

  هاي غير خودكار قرار خواهد داد. خودكار، آن را در زمره رويه
  زير خواهد بود:هاي صدور مجوز در برگيرنده اطالعات  هاي مربوط به وضع رويه اطالعيه

  هاي صدور مجوز فهرست محصوالت مشمول رويه -1
 محل تماس جهت كسب اطالعات راجع به شرايط الزم براي پذيرفته شدن -2

 ها اركان اداري براي تسليم درخواست -3

 اي كه رويه صدور مجوز در آن منتشر شده است. تاريخ و نام نشريه -4

 اتوماتيك يا غيراتوماتيك است.مشخص ساختن اين امر كه آيا رويه صدور مجوز  -5

 هاي صدور اتوماتيك مجوز ورود. ذكر هدف اداري در مورد رويه -6

بايست در جريان رويه صدور مجوز  هاي صدور غير اتوماتيك مجوز ورود اشاره به اقدامي كه مي در مورد رويه -7
 انجام پذيرد.

اي از احتمال تعيين نمود و  ن مدت را با درجهذكر مدت مورد انتظار براي اجراي رويه صدور مجوز چنانچه بتوان اي -8
 در غير اين صورت ذكر دليل عدم ارائه اين اطالعات.

هاي صدور اتوماتيك و غير اتوماتيك مجوز ورود با جزئيات تشريح گرديده است  موافقتنامه رويه 3و  2در مواد 
هاي اخير  شند. شايان ذكر است كه با توجه حركتكه در هر حال نبايد اثرات محدودكننده يا انحرافي بر واردات داشته با

شان از حجم تجارتي كه تحت پوشش مجوزهاي وارداتي است به  هاي تجاري زدايي در رژيم كشورها در جهت مقررات
هاي مهمي براي آن بخش از تجارت كه عمدتاً به  ميزان زياد كاسته شده است. با اين حال در اين موافقتنامه دستورالعمل

االمكان در وضع اين  شود ارائه گرديده است و از كشورها خواسته شده است حتي اي در حال توسعه مرتبط ميكشوره
  بيني را رعايت كنند. مجوزها سهولت، شفافيت و قابليت پيش

كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل آورند. 
به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر همچنين پاسخ 

هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در 
شود، بايد ميزان تخصيص اين  ل ميرويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعما

ها به كشورهاي ذينفع اطالع داده شود و در تخصيص سهيمه ها توجه الزم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از  سهميه
  اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان تجارت جهاني الزم االجرا است.  منابع دور دست صورت گيرد.

باشند. وضع مجوز براي هر  شوند، محدود كننده مي كه براي واردات برقرار ميغالباً مجوزهايي كشورها در 
رديف يا گروه كاال، به منزله آن است كه ورود آن رديف يا گروه از كاالها به داليل اقتصادي (حمايت از توليد كننده 

ساخت يا توليد در داخل، يا مصرف كننده) مستلزم بررسي و اعمال ضوابط خاصي تا حصول اطمينان از ساخت يا عدم 
افتد كه وضع مجوز به منظور  باشد. بندرت اتفاق مي همچنين سقف و ميزان معيني كه بايد هنگام ورود رعايت شود، مي

  جلوگيري از واردات كاالهاي با كيفيت نازل صورت گيرد. 
نندگان داخلي اعم از شود، بيش از هر چيز به حمايت دولت از مصرف ك مجوزهايي كه براي صادرات برقرار مي
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واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي و مصرف كنندگان عادي كه كاال را مستقيماً براي رفع نيازهاي روزمره استفاده 
  شود.  كنند مربوط مي مي

  
 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات

با توجه به نقش خدمات در تجارت كاال و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا 
شد، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم  پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كاال محدود مي

د. حاصل اين مذاكرات، موافقتنامه درخصوص تجارت خدمات، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گردي
  به اجرا گذاشته شد.  1995عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 

اي براي تجارت خدمات با هدف  )، در برگيرنده اصول و قواعد چند جانبهGATSموافقتنامة تجارت خدمات (
هاي تجاري و توسعه كشورهاي در حال  اي براي رشد اقتصادي تمامي طرف آزاد سازي تدريجي آن و به عنوان وسيله

كت بيشتر در باشد. در اين موافقتنامه از كشورها خواسته شده ضمن فراهم كردن تسهيالت الزم براي مشار توسعه مي
  تجارت بين المللي خدمات، ظرفيت داخلي بخش خدمات و كارآيي و رقابت پذيري آن را تقويت كنند. 

ها با امضاي موافقتنامه آنها را  موافقتنامه عمومي تجارت خدمات بين تعهدات و نظامات كلي كه تمامي طرف
ه بخش خدمات است) براي تعهدات خاص هر بخش پذيرند (كه مهمترين آنها تعميم شرط اصل دول كامله الوداد ب مي

در مورد دسترسي به بازار، رفتار ملي و ديگر تعهدات اضافي كه موضوع مذاكرات معيني است و در جدول تعهدات قيد 
شود، تمايز قايل شده است. در واقع يكي از نكات بسيار مهم اين موافقتنامه كه مرهون تالش كشورهاي در حال  مي

در همين تمايز تعهدات نهفته است. بدين معني كه پذيرش چارچوب موافقتنامه به عنوان قبول تعهدات توسعه است، 
باشد. بلكه قبول تعهدات در مورد هر بخش  كلي، به منزله اعطاي امتياز جهت دسترسي به بخش خدماتي خاص نمي

ر مذاكرات مربوط به تنظيم خدمات و اعطاي امتياز دسترسي ديگر اعضاي گات به آن بخش موضوعي است كه د
هاي توسعه كشورها  هايي كه آزاد سازي آنها با استراتژي ها و يا زيربخش جداول تعهدات هر كشور و به تناسب بخش

  بيني شده است:  شيوه عرضه خدمات پيش 4گيرد. در موافقتنامه  سازگاري دارد مورد بحث قرار مي
اي كه در كشور ديگري مستقر است دريافت  را از عرضه كنندهعرضه از طريق مرزها، استفاده كننده، خدمات  -1

  دارد. مي
 كند.  مصرف در خارج، استفاده كننده، خدمات را در خارج از كشور محل اقامت خود مصرف مي -2

 كند.  حضور تجاري، عرضه كننده خدمات، تسهيالت خدماتي خود را در كشور مصرف كننده خدمات تاسيس مي -3

، عرضه كننده خدمات به عنوان شخص حقيقي بطور موقت در كشور مصرف كننده جابجايي اشخاص حقيقي -4
 خدمات حضور دارد. 

همانطور كه گفته شد، اصل دول كامله الوداد، جزء تعهدات كلي موافقتنامه تجارت خدمات است كه تمامي 
نيز دارد. رعايت ديگر اصول گات  هاي معيني اعضاء بايد آن را در قبال يكديگر رعايت نمايند. اصل استثنائات و معافيت

هاي عرضه خدماتي قابل اعمال است كه هر  ها و شيوه ها، زير بخش نظير رفتار ملي و دسترسي به بازار تنها در مورد بخش
كشور در جداول تعهدات خود آنها را پذيرفته باشد. در موافقتنامه تجارت خدمات اين حق براي كشورهاي در حال 

هاي خدماتي خود را مشروط به انجام اقداماتي از سوي ديگر اعضاء  توانند آزادسازي بخش ه كه ميتوسعه پذيرفته شد
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هاي  مثالً از طريق دسترسي به شبكه -هاي خدماتيشان  (بويژه كشورهاي پيشرفته) كنند كه آنها را در تقويت بخش
  كمك نمايند.  -هاي توزيع يا دسترسي به تكنولوژي  اطالعاتي و كانال

توان خدمات  زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها مي 155بخش و  12مبناي اين موافقتنامه خدمات به بر
اي را نام برد.  مالي شامل (بانك و بيمه)، مخابرات، حمل ونقل، ساختمان، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفه

و كاال، چهار شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است همچنين در اين موافقتنامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات 
  كه شامل موارد زير است:

 كننده حضور تجاري عرضه كننده خدمات در كشور مصرف  
 كننده كننده در كشور عرضه حضور مصرف  
 عبور خدمات از مرز  
 عبور موقت اشخاص حقيقي  

ساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا توانند بر ا پذير است و كشورها مي ساختار موافقتنامه خدمات انعطاف
هاي عرضه خدمات، تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد  ه سازمان در برخي بخشها و شيو

 موافقتنامه سازگار نمايند. اصول اين موافقتنامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد، رفتار ملي و شفافيت مي باشد. 

ن موافقتنامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار خدمات گرديده براساس اي
گيرد. اولين دور مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال  اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي

ت در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتايج اين مذاكرا 2000
  شود.  گردد، گنجانده مي الينفك موافقتنامه تلقي مي

با توجه به اهداف موافقتنامه عمومي گات راجع به تجارت خدمات در خصوص جابجايي اشخاص حقيقي نيز به 
منظور ايجاد توازن در منافع حاصل تصميماتي اتخاذ گرديده است. به منظور تسهيل در دستيابي شركت كنندگان به 

ضميمه موافقتنامه تجارت خدمات در خصوص سطوح باالتر خدمات، مذاكرات در مورد آزادسازي بيشتر، با توجه به 
توانند تعهداتي را در خصوص افراد عادي (نمايندگيهاي عرضه كنندگان خدمات،  جابجايي افراد، كشورهاي عضو مي

  مديران اجرايي، متخصصان) اعمال كنند. 
  

 هاي تجاري حقوق مالكيت فكري موافقتنامه جنبه

هاي اطالعاتي، عالوه بر ايجاد  بويژه در حيطه تكنولوژي –هاي اخير  هاي سريع تكنولوژيك در سال پيشرفت
المللي را دگرگون ساخته  هاي بين بازارهاي جديد، فرآيندهاي توليد و نوآوري را كامالً متحول ساخته و ماهيت رقابت

توسعه، ضمن باال بردن قدرت رقابتي و افزايش  است. از سوي ديگر رشد تكنولوژيك برخي از كشورهاي در حال
هاي نسبي سنتي ممالك پيشرفته مورد  صادرات محصوالت صنعتي آنها به بازارهاي جهاني، موجب گرديده كه مزيت

هاي تجاري، سبب گرديده كه كشورهاي توسعه يافته  تهديد قرار گيرد. اين تحوالت و نيز جهاني شدن ماهيت رقابت
هاي ديگري روي آورند كه اساس آنها بر  المللي به استراتژي رقابت و سهم خود در بازارهاي بينبراي حفظ قدرت 

  باشند.  هايي استوار است كه بر دانش و اطالعات متكي مي حمايت از حقوق مالكيت معنوي يا حمايت از حيطه
ه كشورهاي تازه صنعتي شده) بعبارت ديگر كشورهاي پيشرفته بعلت ورود رقباي جديد به بازارهاي جهاني (بويژ
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هايي كه قبالً در آنها از مزيت نسبي  و افزايش نگراني آنها در از دست دادن تدريجي قدرت رقابتي خود در حيطه
هاي نسبي جديد خود مطرح و آن را در قالب  برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالكيت معنوي را بعنوان اساس مزيت

هاي اخير از اهميت زيادي نزد ممالك توسعه يافته برخوردار شده و  مند سازند. اين امر در سال هالمللي قاعد توافقات بين
منجر  هاي تجاري نيز گرديده كه حتي به اقدامات جبراني از سوي اين كشورها نيز در برخي موارد موجب بروز تنش

) GSPاي (در قالب  طاي ترجيحات تعرفهخود، اع 1984شده است. بطور مثال آمريكا در قانون تجارت و تعرفه مصوب 
به كشورهاي در حال توسعه را، منوط به حمايت كافي و موثر اين كشورها از حقوق مالكيت معنوي نموده است. بخش 

هاي تجاري ناموجه و  اين قانون، رئيس جمهور آمريكا را مجاز دانسته كه تجارت با كشورهايي كه به رويه 301
آمريكا  1988زند، محدود نمايد. اين اقدامات محدود كننده تجاري در قانون تجارت مصوب ور غيرمنطقي مبادرت مي

نيز به شكل حادتري ديده شده است. در اين قانون به نمايندگي بازرگاني آمريكا اختيار داده شده كه ضمن تهيه فهرستي 
هاي تجاري  مجازات الجل تعيين شده،از اسامي كشورهايي كه ناقض حقوق مالكيت معنوي هستند، با اعالم يك ضرب ا

بر عليه آنها اعمال نمايد. اتحاديه اروپا نيز در معامالت تجاري خود با كشورهاي در حال توسعه، موضوع حمايت از 
مالكيت معنوي را دنبال كرده و اين اختيار را براي خود قائل است كه در صورت نقض اين حقوق، به اقدامات يكجانبه 

  متوسل گردد. 
) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس TRIPsهاي تجاري حقوق مالكيت فكري ( موافقتنامه جنبه 

مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه  1994آوريل  15از مذاكرات فراوان در تاريخ 
هاي مربوط به تجارت كاال، موافقتنامه مربوط به تجارت  امههاي سازمان تجارت جهاني (موافقتن ركن اصلي موافقتنامه

خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از 
مللي ال آيد كه تاكنون در سطح بين ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي جامعترين و كاملترين موافقتنامه

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقتنامه مي

از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي  TRIPs موافقتنامه -1
(حقوق اجرا كنندگان، توليد كنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني)، عالئم تجاري، عالئم 

) و Integrated Circuitsها ( جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه چيپ
 گردد. اطالعات افشاء نشده را شامل مي

ضمن تعيين استانداردهاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري  TRIPsموافقتنامه  -2
)WIPO از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و (

نسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو هنري، كنوا
تلويزيوني (كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده 

 واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را الزم االجرا دانسته است.

با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي  TRIPs موافقتنامه -3
 را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.

حل اختالف را صالح در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني، ركن  TRIPs موافقتنامه -4
در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختالف،موضوع به ركن حل اختالف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر 
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 خواهد شد.

 27باشد. طبق ماده  هاي اين موافقتنامه مي مقررات مربوط به حمايت از حق اختراعات، يكي از مهمترين جنبه
هاي تكنولوژيك و بدون اعمال تبعيض بر  از توليدات يا مراحل پردازش در كليه زمينه موافقتنامه، تمامي اختراعات اعم

حسب مكان اختراع و اينكه محصول وارداتي است يا توليد داخلي، بايد مورد حمايت قرار گيرند. طبق اين ماده هرگونه 
ها  باشد. البته اين حمايت جاز ميبرخورد متفاوت با اختراعات براساس مكاني كه اختراع در آنجا صورت گرفته غيرم

برداري تجاري از آنها به دليل نظم عمومي و اخالقي ممنوع شده باشد. اختراعاتي كه  گردد كه بهره شامل اختراعاتي نمي
  براي زندگي انسان، حيوان و نبات و نيز محيط زيست مضر باشند مشمول حمايت قرار ندارند. 

در موافقتنامه تصريح شده است كه اعضاء بايد مقررات اساسي كنوانسيون  در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه،
) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري بپذيرند. در اين موافقتنامه، كپي رايت به 1971برن را ( تجديد نظر شده در سال 

ار ادبي و هنري مورد حمايت قرار ها همچون آث هاي كامپيوتري نيز تعميم داده شده و مقرر گرديده كه اين برنامه برنامه
المللي در زمينه كپي رايت و حقوق مربوطه  هاي اين موافقتنامه كه به قواعد موجود بين گيرند. يكي ديگر از جنبه مي

هاي كامپيوتري و ضبط موسيقي است. طبق اين مقررات  اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه
گيرند. عالئم  از اجاره آثار خود به عموم جلوگيري بعمل آورند. اين اختيار به آثار سينمايي نيز تعلق مي افراد مجازند كه
هاي ساخت مدارهاي  هاي صنعتي، اسرار تجاري و ديگر اطالعات افشاء نشده و طرح هاي جغرافيايي، طرح تجاري، نشانه

المللي از  وافقتنامه مزبور مقررات خاصي براي حمايت بينهاي مالكيت معنوي است كه در م يكپارچه نيز از ديگر جنبه
  صاحبان آنها وضع گرديده است. 

بيني مكانيسمي براي برخورد با كشورهايي است كه به تعهدات خود در  هاي مهم اين موافقتنامه، پيش يكي از جنبه
هاي اجرايي موثر در  مكانيسمنمايند. كشورهاي پيشرفته بخاطر فقدان  زمينه حمايت از مالكيت معنوي عمل نمي

هاي اجرايي الزم را در چارچوب گات  هاي سازمان جهاني مالكيت معنوي، تالش كردند تا ضمانت چارچوب كنوانسيون
كه در آنها نحوه حل و فصل دعاوي و  –ماده)  20در اين موافقتنامه بگنجانند. طبق مواد متعدد اين موافقتنامه (

در صورتي كه يكي از اعضاء سازمان جهاني تجارت اظهار دارد كه عضو  –ر گرديده هاي اجرايي الزم مقر ضمانت
ديگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض كرده، موضوع به ركن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهاني 

هايي را بر  زاتتواند مجا گردد و در صورت اثبات نقض تعهدات، شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت مي ارجاع مي
  تواند به متوقف كردن تجارت كاالي تقلبي يا حتي نابودي آن در مرزها بيانجامد) اعمال نمايد.  عليه كشور خاطي (كه مي

هاي  ها اساس مزيت هاي پيشرفته و دانش اطالعات بكار رفته در اين تكنولوژي بطور كلي از آنجا كه تكنولوژي
بيني شده در موافقتنامه حقوق مالكيت معنوي  هاي پيش دهد. قطعاً حمايت تشكيل مي نسبي و رقابتي كشورهاي پيشرفته را

مرتبط با تجارت، بيشترين منافع را براي اين كشورها بدنبال دارد. در مقابل كشورهاي در حال توسعه كه عموماً از اين 
رجيان بپردازند، براي محصوالتي كه ) بيشتري به خاRoyaltyمزيت برخوردار نيستند، ضمن اينكه بايد حق االختراع (

شوند نيز بايد قيمت باالتري پرداخت كنند. عالوه بر اين اجراي تعهدات  ) ساخته ميLoyaltyها و مجوزها ( تحت ليسانس
هاي قضايي، اداري و اجرايي در اين كشورها خواهد بود كه  مترتب در موافقتنامه مزبور، مستلزم بهبود اساسي رويه

بع انساني و مادي قابل توجهي بايد بدين منظور تخصيص يابد. البته از جمله منافع بلند مدت اين موافقتنامه ضرورتاً منا
هاي علمي و  سازد تا ضمن تقويت پايه براي ممالك در حال توسعه، ضرورتي است كه اين كشورها را نيز مجبور مي
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هايي سوق  الملل عمدتاً به حيطه بتي خود را در تجارت بينهاي رقا تخصيص منابع قابل توجه به امر تحقيق و توسعه، مزيت
  دهد.  دهند كه اساس آنها را دانش و تكنولوژي تشكيل مي

شود و در مقابل منافع  يافته حفظ مي اين موافقتنامه از جمله مواردي است كه در آن منافع كشورهاي توسعه
  گردد. و تكنولوژي محدود مي كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در انتقال دانش و علم

  
 هاي ميان چند طرف موافقتنامه

كم مسائل ديگري  زد كم ها دور مي پس از ادوار اوليه مذاكرات تجاري در گات كه عمدتاً حول كاهش تعرفه
هاي  ها به توليدات و صادراتشان، استانداردها و رويه همچون دامپينگ (فروش زير قيمت) يا سوبسيدهاي اعطايي دولت
كردند از دور كندي به بعد و بخصوص در دور توكيو  ارزشگذاري و مجوزدهي كه به عنوان يك مانع ورود عمل مي

ها بصورت  كم اين مجموعه اي از قوانين و مقررات فراهم آمد. كم مطرح شدند و براي موضوعات مورد بحث مجموعه
لقب  36هاي ميان چند طرف موافقتنامه«ل گرفت و هايي كه تنها بين گروهي از اعضا مورد قبول بود شك موافقتنامه

، برخالف هدف اوليه گات كه »هاي ميان چند طرف موافقتنامه«گرفت.در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اينكه 
ضا هاي رفتاري متفاوتي را در ميان اع الملل بود، شيوه اي يكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاري بين خواستار رويه

هاي ميان چند طرف وضعيت عام و مورد توافق همه را پيدا كنند. بسياري  بوجود آورده بود، سعي شد كه اين موافقتنامه
هاي مورد پذيرش همه اعضاء گات و  از اين مجموعه قوانين و مقررات مورد توافق برخي اعضا نهايتاً بصورت موافقتنامه

 سپس سازمان تجارت جهاني درآمد.

) هنوز چهار موافقتنامه بخشي يا مورد توافق ميان چند 1995أسيس سازمان تجارت جهاني(در ژانويه در شروع ت
 ها شامل موارد زير بود: هاي عضو قرار گيرد. اين موافقتنامه بود مورد تصويب همه كشور  طرف وجود داشت كه نتوانسته

 موافقتنامه مربوط به گوشت دام  -

 لبنيموافقتنامه مربوط به محصوالت  -

 )Civil aircraftتجارت هواپيماهاي كشوري يا غير نظامي(  موافقتنامه -

 موافقتنامه خريدهاي دولتي -

در ضميمه چهار موافقتنامه مراكش جا گرفتند و فقط از سوي اعضاي امضاء » موافقتنامه بين چند طرف«اين چهار 
گوشت دام و محصوالت لبني خاتمه يافتند ولي هنوز دو مورد مربوط به  1997كنندة آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال 

 دو مورد ديگر پا برجاست.

هاي بين چند طرف را نيز  اند موافقتنامه سعي شده است كه كشورهايي كه پس از ايجاد سازمان به آن پيوسته
هند. فشار وارد به اعضاي قانوني د  هاي مذكور جنبه بپذيرند تا با افزايش تعداد اعضاي امضاء كننده به اجراي موافقتنامه

 نامند. مي +) WTOها و ديگر شرايط غيرمعمول را اصطالحاً تحميل شرايط مازاد يا ( جديد براي پذيرش اين موافقتنامه

  
 موافقتنامه تجارت هواپيماهاي غيرنظامي

هايي هستند كه  هاي غيرنظامي به همراه موافقتنامه خريدهاي دولتي تنها موافقتنامه موافقتنامه تجارت هواپيما
                                                            
36 Plurilateral Agreements 
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كشور، موافقتنامه فوق را امضاء  26اند. تاكنون  پذيرش آنها اختياري است لذا توسط تعداد كمتري از اعضا امضاء شده
  هاي غيرنظامي بودند.  اً توليدكنندگان اصلي هواپيمااند. امضاءكنندگان اوليه اين قرار داد اكثر نموده

باشد. تمامي امضاء كنندگان  هاي غيرنظامي و قطعات آن مي هدف اصلي اين موافقتنامه تجارت آزاد هواپيما
ء قرارداد عوارض واردات انواع هواپيما (به جز هواپيماهاي نظامي) و كاالهاي مربوط به آنها، شامل موتور هواپيما و اجزا

هاي  مند نمودن يارانه  اند. از اهداف اين موافقتنامه نظام هاي مدل و قطعات آنها را حذف نموده و قطعات هواپيما و هواپيما
 .37باشد. اين موافقتنامه نظام حل وفصل اختالفات خاص خود را دارد دولتي در توليد هواپيما مي

  
 موافقتنامه خريد دولتي

ناخالص داخلي كشورها به خريدهاي كاال و خدمات دستگاههاي دولتي به منظور درصد از توليد  15تا  10حدود 
موافقتنامه خريد «كه  1979الملل تا قبل از سال  گيرد. اين حجم از تجارت بين تأمين نيازهاي سازماني آنها صورت مي

جاري چند جانبه، عمدتاً اصل در بين تعدادي از كشورهاي متعاهد گات به اجراء درآمد، از شمول تعهدات نظام ت» دولتي
شود تا دولتهاي غيرعضو اين موافقتنامه  ، صراحتاً مستثني شده بود. اين مسأله باعث مي»الوداد دولت كامله«و » رفتار ملي«

از جمله حمايت از توليد  از آزادي عمل خود در اين حوزه در جهت پيشبرد بهتر اهداف اقتصادي و سياسي خود
 گيرند.  كنندگان داخلي بهره

كه صرفاً خريدهاي كااليي دستگاههاي دولتي را شامل  1979موافقتنامه خريد دولتي، مصوب در دور توكيو در 
شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نيز گسترش يافت. با اين وجود موافقتنامه خريد  مي

هاي  رود، به اين معني كه برخالف موافقتنامه بشمار مي )Plurilateral» (ميان چند طرف«دولتي همچنان يك موافقتنامه 
) عضويت در آن براي اعضاي سازمان تجارت جهاني اختياري است. اين مسأله باعث شده Multilateralچند جانبه (

 است تا فقط دو كشور در حال توسعه تا كنون به عضويت آن درآمده باشند.

خريدهاي دولتي كشورهاي عضو به روي شركتهاي تجاري يكديگر از طريق هدف اين موافقتنامه گشايش بازار 
باشد. اعمال اصل رفتار ملي  تضمين شرايط رقابت عادالنه و حاكم ساختن مالحظات صرفاً تجاري بر خريدهاي دولتي مي

وافقتنامه در الوداد بر حوزه خريدهاي دولتي از مهمترين تعهداتي است كه كشورهاي عضو اين م و شرط دولت كامله
پذيرند. در اين ارتباط كشورهاي عضو موافقتنامه خريد دولتي مكلفند تا فهرستي از دستگاههاي  زمينه منع تبعيض مي

دولتي و همچنين كاالها و خدماتي كه مايلند مقررات اين موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود ارائه نمايند. عالوه بر 
در خريدهاي دولتي به منظور جلوگيري از   موضوع ديگر اين موافقتنامه، تضمين شفافيتتعهدات منع تبعيض مهمترين 

هرگونه تقلب بوده است. در اين ارتباط اين موافقتنامه ضوابط دقيقي را جهت اجراي انواع مناقصات توسط نهادهاي 
 باشد. تلف خريد ميدولتي تنظيم نموده است كه هدف از آنها تضمين اطالع رساني و شفافيت در مراحل مخ

هاي دولتها گشته و  هر چند طرفداران اين موافقتنامه معتقدند آزادسازي خريدهاي دولتي موجب كاهش هزينه
آيد، ليكن كشورهاي در حال توسعه تاكنون استقبال  اقدامي در جهت مقابله با مشكالت مزمن كسري بودجه بشمار مي

  باشند.  عضاي آن كشورهاي توسعه يافته ميچنداني از اين موافقتنامه ننموده و غالب ا
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به تأسيس يك گروه كاري متشكل از همه اعضاي سازمان  1996در اين ارتباط اجالس وزراي سنگاپور در سال 
هاي تضمين شفافيت در خريدهاي دولتي با هدف نهايي انعقاد يك  تجارت جهاني اقدام نمود كه هدف از آن بررسي راه

  باشد.  به منظور تضمين حداقل تعهدات در زمينه خريدهاي دولتي براي همه اعضاي سازمان مي موافقتنامه چند جانبه
در اجالس » در خريد دولتي شفافيت«براساس تصميم اجالس وزراي دوحه، مذاكرات اصلي دربارة موافقتنامه 

در دور دوحه است كه در . اين مبحث يكي از مسائل مورد بحث 38آغاز شد 2003وزراي سازمان تجارت جهاني در سال 
  بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد.

  
 هاي آتي سازمان تجارت جهاني سرفصل

هاي كاري  هاي زير در اجالس وزراي سازمان تجارت جهاني در سنگاپور به عنوان دستور كار گروه سرفصل 
 : 39مشخص گرديد

و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي است. تجارت الكترونيك شامل توزيع، بازاريابي، فروش يا تحويل كاالها  -1
تجارت محصوالت از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كاالها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري 

 باشد. در سازمان تجارت جهاني است كه در دست تدوين مي

هاي گمركي از جمله ترخيص  و رويهتسهيل تجاري: شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز  -2
كاال، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كاال، استانداردها، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني 

اي در تجارت است،  سازمان تجارت جهاني بدنبال رفع موانع غير تعرفه و نباتي و كنترل كيفيت است. از آنجا كه
 دهد. توجه قرار ميموارد تسهيل تجاري را مورد 

شفافيت در خريدهاي دولتي مكمل موافقتنامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي  -3
هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي  دولتي مي باشد. براين اساس، رويه

هاي خريد  چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و رويه قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان
 دولتي نيز در اختيار همگان باشد.

تجارت و محيط زيست، به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از روشهاي توليد و  -4
يطي و مالياتهاي وضع شده براي فرآوري در مقررات زيست محيطي، الزامات بسته بندي، نصب برچسب زيست مح

 باشد. اهداف زيست محيطي مي

گذاري، تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه گذاري خارجي  تجارت و سرمايه -5
پردازد .قبل از آن موافقتنامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور  مي FPI (40و پرتفوي FDI(مستقيم

صويب شده بود. گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري (سنگاپور) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در اروگوئه ت
 زمينه سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب سازمان تجارت جهاني است 

تجارت و سياست رقابتي، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود اقدامات تجاري ضد  -6
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ها نياز به قوانين رقابت ملي و  نند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوءاستفاده از موقعيت برتر و ادغامرقابتي ما
 .گرديده است هاي كاري سازمان تجارت جهاني موافقتنامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در برنامه

  
 تجارت و محيط زيست 

ها  تجارت و محيط زيست وجود ندارد ولي در بعضي از موافقتنامهاي در ارتباط با  در دور اروگوئه هيچ موافقتنامه
توان به مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني اشاره نمود كه  اشاراتي به اين موضوع شده است. از اين ميان مي

فظ و حراست از كنند كه تالشهاي تجاري بين خود را با هدف توسعه پايدار و در پي ح دارد اعضا تصديق مي مقرر مي
هاي تجاري از مواردي بوده كه هم در گات و  محيط زيست، تقويت نمايند. مسائل مبتالبه محيط زيست ناشي از فعاليت

به پيشنهاد وزراي شركت كننده در  1995هم در سازمان تجارت جهاني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در سال 
) تشكيل گرديد تا اين موضوع را CTEنام كميته تجارت و محيط زيست (اي به  اجالس پاياني دور اروگوئه كميته

در دوحه توافق شد كه موضوع تجارت و  2001بررسي نمايد. همچنين در چهارمين كنفرانس وزيران در نوامبر سال 
ها و محيط زيست مورد مذاكره قرار گيرد تا رابطه بين مذاكرات تجاري چند جانبه و محيط زيست و آزادسازي كاال

  خدمات زيست محيطي مشخصاً تعريف گردد. 
گيرد و موضوعات زيست محيطي فقط  در سازمان تجارت جهاني فقط موضوعات تجاري مورد مذاكره قرار مي

المللي  موافقتنامه بين 200گيرند كه تأثير بسزايي بر تجارت داشته باشند. در حال حاضر حدود  زماني مورد توجه قرار مي
باشند كه بر تجارت تأثير دارند  ان تجارت جهاني وجود دارد كه به موضوعات زيست محيطي مربوط ميخارج از سازم

توان به پروتكل مونترال درباره حمايت از اليه ازن و كنوانسيون بازل درباره حمل ونقل مواد زائد  از اين ميان مي
 المللي اشاره نمود.  خطرناك از طريق مرزهاي بين

  
 گذاري و تجارت  نهادي چندجانبه سرمايهموافقتنامه پيش

گذاري خارجي در  گذاري و گرايش به آزادسازي يكجانبه محدوديتهاي داخلي در امر سرمايه رشد سرمايه
 1991المللي، باعث شد كه در سال  گذاري در سطح بين و تنوع ابزارهاي سرمايه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته

مطالعه خود پيرامون امكان تنظيم يك موافقتنامه چند جانبه سرمايه گذاري  )OECDاقتصادي (سازمان همكاري و توسعه 
)MAIموافقت كرد  به شوراي وزيران سازمان مذكور، شورا 1995 اساس نتايج اين مطالعه كه در سال ) را آغاز كند. بر

  كه مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را آغاز كند. 
و  1994گذاري در دور ارورگوئه در سال  ي اولين بار پيشنهاد موافقتنامه چند جانبه سرمايهدر سازمان تجارت جهان

از طرف كشورهاي توسعه يافته مطرح شد. اين پيشنهاد با مخالفت كشورهاي درحال توسعه روبرو گرديد. تالشهاي 
شد كه صرفاً ارتباط تجارت و  1996بعدي نهايتاً منجر به تشكيل يك گروه كاري در كنفرانس وزيران سنگاپور در سال 

 كند. سرمايه گذاري را بررسي مي

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي تصميم گرفت تا مذاكرات پيرامون اين موافقتنامه را ادامه داده تا بعد از 
يكا، پذيرش اعضاي اين سازمان، كشورهاي غير عضو نيز بتوانند در صورت تمايل به آن ملحق شوند. اختالفات آمر

اي،  اي موضوعات از جمله چگونگي رفتار با مقوله فرهنگ و سازمانهاي اقتصادي منطقه كانادا و اتحاديه اروپا بر سر پاره
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نشيني فرانسه از مذاكرات به علت انتقادهاي شديد اين كشور به رويه مذاكرات و  وقوع بحران جنوب شرقي آسيا و عقب
انهاي غيردولتي در بسيج مخالفت عمومي، باعث شد با وجود تمديد ضرب االجل مفاد موافقتنامه، همچنين موفقيت سازم

  در تكميل مذاكرات و دستيابي به نتيجه ناكام شود.  1998تا  تعيين شده سازمان مذكور
در حال حاضر مفاد اين موافقتنامه به نوعي از طرف كشورهايي مثل ژاپن، اتحاديه اروپا، كانادا و برخي كشورهاي 

شود. عالوه بر اين، در كنفرانس  صنعتي شده مثل كره جنوبي در گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري مطرح ميتازه 
وزيران دوحه موافقت شدكه مذاكرات سرمايه گذاري در نشست بعدي وزيران در مكزيك آغاز گردد. موافقتنامه 

مام بخشهاي داخلي كشورهاي عضو به جز چندجانبه سرمايه گذاري متضمن دسترسي آزاد سرمايه گذاران خارجي به ت
صنايع دفاعي و استثنائات محدودي است كه در سطح چند جانبه و تحت شرايط خاص پذيرفته شده باشد. همچنين اصل 

محدوديتها » واگشت«و » توقف«الوداد، ممنوعيت اعمال الزامات اجرايي و لزوم اجراي تعهدات  رفتار ملي و دولت كامله
امه تأكيد شده است. رويه حل اختالف، جبران خسارت، آزادي انتقاالت مالي و ساير ضوابط مكمل نيز در در اين موافقتن

 .41اين موافقتنامه پيش بيني شده است

  
  تسهيل تجاري 

ساده سازي و هماهنگ سازي «هنوز تعريف ثابتي از تسهيل تجاري به عمل نيامده است. متداولترين تعريف  
ها، اقدامات و تشريفات مرتبط با جمع آوري،  فعاليت«هاي تجاري  است كه منظور از رويه» ملليال هاي تجاري بين رويه

باشد. با اين تعريف مجموعه وسيعي از  مي» الملل ها براي حركت كاالها در عرصه تجارت بين ارائه، تبادل و پردازش داده
و صدور مجوز) تشريفات حمل ونقل، پرداختها،  يهاي واردات و صادرات (مانند قوانين گمرك فعاليتها از جمله رويه

هايي از اين تعريف هم اكنون در  گيرند. مؤلفه بيمه و ديگر اقدامات مالي در دايره شمول مفهوم تسهيل تجاري قرار مي
اي جديد و يا گسترش دايره شمول مواد و  تواند مبناي شكل گيري موافقتنامه سازمان تجارت جهاني وجود دارد كه مي

  هاي فعلي باشد.  وافقتنامهم
دربارة عوارض و تشريفات مربوط به  8دربارة ارزشيابي گمركي، مادة  7دربارة آزادي ترانزيت، مادة  5مادة 

هاي ارزش گذاري   از گات و موافقتنامه مربوط به انتشار و اجراي مقررات تجاري 10واردات و صادرات و مادة 
ازرسي قبل از حمل، قواعد مبداء، موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه راجع گمركي، رويه هاي صدور مجوز ورود، ب

به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي زمينه هايي در سازمان تجارت جهاني هستند كه هركدام به نحوي به تسهيل 
 پردازند. تجاري مي

ركار سازمان تجارت جهاني قرار گرفت. در در دستو 1996تسهيل تجاري در كنفرانس وزراء سنگاپور در دسامبر 
بيانيه دور سنگاپور از شوراي تجارت كااليي خواسته شده بود كه فعاليت ديگر سازمانهاي مرتبط با تجارت را در 

 هاي تجاري مورد بررسي قرار داده تا با قوانين سازمان تجارت جهاني تطبيق داده شود. خصوص ساده سازي رويه

سازمان مختلف كه فعاليت آنها به نوعي به  15م دبيرخانه سازمان تجارت جهاني طي گزارشي به دنبال اين تصمي
يوان سي فكت  )UNCTADتوان به آنكتاد ( موضوع تسهيل تجاري مرتبط بود را نام برد و از آن ميان مي

                                                            
 /http://www.irtr.ir نمايندگي تام االختيار تجاري ايران. وزارت بازرگاني. 41



42 

)UNCEFACT) و سازمان جهاني گمركات (WCO هاي ديگر  سازمان) اشاره نمود كه فعاليت آنها در تسهيل تجاري بر
  رجحان داشت. 

المللي چندين همايش  كميته تجارت كااليي در سازمان تجارت جهاني به منظور برآورد نظرات تجار بين
اندازي نمود. موارد زير  راه 1998المللي و... از سال  المللي با شركت سازمانهايي مانند بانك جهاني، مركز تجارت بين بين

ها و ديگر بررسيهاي تحليلي كميته فوق  الملل و تسهيل تجاري و نتيجه همايش نه تجارت بيننكات حائز اهميت در زمي
 است:

 از اندازه  كاغذ بازي بيش -1

 فقدان اتوماسيون و استفاده كم و ناصحيح از تكنولوژي اطالعاتي  -2

 شفاف و ثابت نبودن الزامات و مقررات صادرات و واردات -3

 دليل و نامناسب خصوصاً فقدان نظام نظارتي  مقررات بي -4

قديمي بودن و عدم همكاري بين گمرك و ديگر دواير دولتي كه براي جريان روبه تزايد تجارت، ايجاد مانع  -5
 نمايد. مي

در حال حاضر كميته تجارت كااليي عمده فعاليت خود را بر دريافت و تحليل گزارشهاي كشوري متمركز نموده 
كشورهاي در حال توسعه عمدتاً عليرغم موافقت با اصول تسهيل تجاري با قبول تعهدات بيشتر در قالب موافقتنامه  است.

 .42اند جديد در قالب تسهيل تجاري با شروع مذاكرات مخالفت نموده

  
  شفافيت خريدهاي دولتي 

هاي چند  باشد كه بر خالف موافقتنامه مي) Plurilateral( »ميان چند طرف«موافقتنامه خريد دولتي يك موافقتنامه 
 سازمان تجارت جهاني، عضويت در آن براي اعضاي اين سازمان اختياري است.  )Multilateralجانبه(

الملل، كشورهاي توسعه يافته عضو اين موافقتنامه بر آن  با توجه به سهم عمده خريدهاي دولتي از در تجارت بين
هدات در زمينه خريدهاي دولتي را به همه اعضاي سازمان تجارت جهاني تعميم دهند. در شدند تا زمينه تعميم حداقل تع

گرفت تا با انجام » گروه كاري شفافيت خريدهاي دولتي«) تصميم به ايجاد 1996اين ارتباط اجالس وزراي سنگاپور (
 ا در اين زمينه فراهم آورد.اي ر هاي خريد دولتي مقدمات تدوين موافقتنامه چندجانبه مطالعاتي در زمينه رويه

گروه كاري مزبور در مرحله اول به بررسي مقررات مربوط به شفافيت خريدهاي دولتي در ديگر اسناد و 
دستورالعمل بانك جهاني در زمينه خريدهاي  UNCITRAL» قانون نمونه«المللي مرتبط از جمله  هاي بين موافقتنامه

ي كشورها به منظور ترسيم اجزاي اصلي موافقتنامه آتي در زمينه شفافيت در هاي مل  دولتي و همچنين قوانين و رويه
 خريدهاي دولتي پرداخت.

در جلسات گروه كاري شفافيت به حدي بوده است كه  كننده تنوع نظرات و اصطكاك منافع كشورهاي شركت
كننده در گروه كاري  ورهاي شركتانداز حصول اجماع در زمينه تدوين يك موافقتنامه آتي با ابهام مواجه شد. كش چشم

همچنان بر سر بعضي از اصول كلي موافقتنامه آتي شفافيت در خريدهاي دولتي از جمله ماهيت موافقتنامه؛ الزامي بودن و 
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اي بودن قواعد و ضرورت وجود ساز و كارهاي اجرايي مناسب نيز اختالف نظرهاي جدي دارند. كشورهاي در  يا توصيه
اً نسبت به عدول گروه كاري از حوزه اختيارات خود در زمينه شفافيت در خريدهاي دولتي و طرح حال توسعه مخصوص

هاي دولتي خود در زمينه تصميمات مربوط به  قواعد متضمن دسترسي به بازار و هر نوع تحديد آزادي عمل دستگاه
 خريد دولتي ابراز نگراني كردند.

گروه كاري، بر اين نكته تأكيد نموده است كه مذاكرات جاري اجالس وزراي دوحه با توجه به فضاي موجود 
هاي شفافيت بوده و متعرض اختيار كشورها در زمينه اعطاي ترجيحات به  شفافيت خريدهاي دولتي محدود به جنبه

كنندگان داخلي خود در جريان خريدهاي دولتي نخواهد شد. مطابق تصميم اجالس وزراي دوحه،  محصوالت و عرضه
ات اصلي موافقتنامه شفافيت خريدهاي دولتي پس از اجالس پنجم وزراي سازمان تجارت جهاني (كانكن، سپتامبر مذاكر
كه بر پايه اجماع نظرات كشورهاي عضو اتخاذ » العمل مذاكرات دستور«) براساس تصميم آن اجالس در ارتباط با 2003

خريدهاي   رود گروه كاري شفافيت انتظار مي عگردد. در صورت حصول اجماع بر اين موضو خواهد شد، آغاز مي
گيري متن واحدي را با هدف  دولتي در مرحله دوم فعاليت خود ضمن ايجاد سازش بين ديدگاههاي مختلف زمينه شكل

  تدوين موافقتنامه آتي شفافيت در خريدهاي دولتي فراهم سازد.
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