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بررسی  : سازمان تجارت جهانی و کشورهای جهان سوم

 WTOلحاق جمهوری اسالمی ایران به روند اموردی 

 

 1صادق پیری

عالمه  ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاهنویسنده مسوول: کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

 طباطبایی تهران

 

 

 چکیده :

( بعنوان مهم ترین سازمان در رابطه با تنظییم ویوانین مربیوه بیه تجیارت جهیانی       wtoسازمان تجارت جهانی )

مطرح می باشد که به تنظیم ووانین مربوه به تجارت در عرصه جهانی و همچنین حل و فصل اختالفات مربیوه  

سازمان همانند دیگر سازمان ها دارای یک سری ووانین و اصیول میی    به تجارت بین الملل رسیدگی می کند.این

باشد که رعایت آن توسط کشورهای عضو الزامی می باشد به همین خاطر سوالی که مطرح می شود این است که 

آیا پیوستن به این سازمان و ملزم کردن خود به اجرای ووانین آن از سوی کشورهای کمتیر توسیعه یافتیه امیری     

می باشد؟این مقاله درپی تبیین عوامل مثمر ثمر بر روند تجارت کشیورهای کمتیر توسیعه یافتیه )ماننید      درست 

 ایران( می باشد.

 

 تجارت بین الملل،تعرفه های گمرکی ،ایران  ،سازمان تجارت جهانی واژگان کلیدی : 
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 مقدمه :

WTO    کنید.   را تنظیم و اختالفات بین اعضا را حل و فصل می تجارتالمللی است؛ که ووانین جهانی  بین یک سازمان

نامیه( ایین سیازمان را امضیا      موافقیت  ۰۳هیای )حیدود    نامیه  اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت

ت در سازمان تجارت جهانی همانند سایر سازمان های بین المللی دیگر دارای مزیت هایی برای کشیورهای  عضویاند. کرده

ضو در عین حال ایجاد یک سری محدودیت هایی برای آن ها می باشد.جمهوری اسالمی ایران نیز از این واعده مسیتثنی  

ی بایست به ووانین این سازمان بیین المللیی التیزام    نمی باشد بطوریکه با پیوستن به این سازمان و پذیرش عهدنامه آن م

کند.اما سوالی که رسیدگی به آن حائز اهمیت می باشد و درخور توجه است این می باشید کیه آییا پیوسیتن کشیورهای      

 کمتر توسعه یافته و یا کشورهایی که روند توسه یافتگی را به تازگی شروع کرده اند و در ابتدای مسیر توسعه یافتگی می

می تواند در روند توسعه ییافتگی   wtoباشند چه تحولی در اوتصاد و تجارت این کشورها به بار می آورد؟و آیا پیوستن به 

این کشورها که عموما از اوتصادهای پویایی برخوردار نیستند تحولی مثبت و سازنده ایفا کند؟و آیا پیوسیتن بیه سیازمان    

شیورها خطیری بیرای آن هیا بیه همیراه ندارد؟هیدن از ایین مقالیه بررسیی           تجارت جهانی باتوجه به اوتصاد ضیف این ک

تاثیرگذاری ووانین سازمان تجارت جهانی بر کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد.و مقالیه پییر رو   

در روند اوتصیاد  سعی دارد نشان دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی شاید در کوتاه مدت رشد وابل مالحظه ای را 

این کشورها به نمایر نگذارد اما نتایج بلند مدت آن می تواند به روند توسعه یافتگی در کشورهای جهیان سیوم کمکیی    

بعنیوان یکیی از    wtoوابل توجه کند.در این مقاله سعی شده بطور میوردی رونید پیذیرش جمهیوری اسیالمی اییران در       

 نتیجه ای منسجم تر از موضوع مورد نظر بدست آورد. کشورهای در حال توسعه بررسی شود تا بتوان

 

 چارچوب نظری :

سازمان های بین المللی و نهادهای مربوه به آن،مولود اودام آتی در ییک زمیان معیین ییا م لیوق ییک اندیشیه تیازه            

گسترش و تحول روابیط  نیستند،بلکه از ورون گذشته این فکر وجود داشته است.اما به علت کمبود وسایل ارتباطی و عدم 

محسوس و سازمان یافته نبودند.در چین،یونان باستان،هندوستان و آثار اندیشمندان پیشین  71بین الملل،تا وبل از ورن 

 (7()7: 7937)شاه میرزایی،نشانه های وجود داردکه حاکی از تحقق عملی برخی از سازمان های بین المللی است.

های بین الملل بوسیله دولت شهرهای یونیان سیاخته شید و اییده آن در نوشیتارهای      اگرچه ن ستین نمونه های سازمان 

افرادی چون پیردوبوا و امریک کروچه یافت می شود،نمونه معاصر آن در ورن نوزدهم میالدی و پس از انقیال  فرانسیه و   

وجود و امنیت دولت هیای  جنگ های ناپلئونی در والب دیدارهای منظم سران ودرت های اروپایی به منظور حفظ وضع م

 خود از شورش های داخلی با عنوان )) کنسرت اروپا (( تشکیل گردید.

در واوع ضرورت اجتنا  جنگ بین دولت ها،پیشرفت علوم و فنون،توسعه ارتباطات و پیچیده شدن فرآیند مناسبات بیین  

ه مهیم تیرین دالییل ایجیاد و گسیترش و      بازرگانی و باالخره احساسات بشردوستان-المللی دولت ها،بسط مناسبات تجاری

 تقویت سازمان های بین المللی درطول ورن بیستم بوده اند.
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پروفسور مادام باستید معتقد است که : سازمان های بین المللی دولتی،تشکیالتی هستند که بیه منظیور بیرآوردن هیدن     

ی حاکم بوجیود میی آینید.این سیازمان هیا      های مشترک از راه انجام یک سلسله اودامات هماهنگ و مداوم بین دولت ها

: 7937)شیاه میرزاییی،  دارای ارکان و اختیارات م صوص به خود هستند و از حق تصمیم گیری مستقل نیز بهیره مندند. 

5()2) 

تشدید وابستگی میان کشورها در پی گسترش تجارت و ارتباطات و افزایر مسائلی که بر سرنوشت مشیترک بشیری اثیر    

 ذاکره و همکاری های بین المللی را بارشد چشمگیری همراه کرده است.می گارند،روند م

 هر حکومتی برای تامین منافع ملی خود و ایفای نقر در جامعه جهانی به حضور در نهادهای فراملی نیاز دارد.

انون منید  ( نیز یکی از سازمان های بین المللی می باشد که هدن از ایجاد و تاسیس آن وWTOسازمان تجارت جهانی )

 عکردن و به تنظیم درآوردن تجارت در سطح بین المللی و میان کشورهای جهانی با اوتصاد های م تلف می باشد. در واو

سازمان تجارت جهانی ایجاد شد که بتواند با ایجاد سازو کاری مناسب و بیا حرکتیی جمیی کشیورهای جهیان وابسیتگی       

ن طریق امنیت تجاری کشورها را حفظ کرده و از بروز م اصمات میرتبط بیا   تجاری را ایجاد و گسترش دهد تا بتواند از ای

 مسائل اوتصادی و بازرگانی در سطح بین الملل جلوگیری و صلح و امنیت را نهادینه کند.

 

 ( :  WTOتاریخچه سازمان تجارت جهانی )

تشکیل پشت سر گذاشته است زییرا موضیوع   این سازمان نیز مانند اکثر سازمان های جهانی سیر تاری ی طوالنی را تا    

)ویکیی  تشکیل سازمان های فرامرزی دولتی بیا موضیوعیت حاکمییت ملیی دولیت هیا در میوارد م تلفیی تیداخل دارد.         

 (4()7932پدیا،

نیز از این واعده مستثنی نبیوده و تیالش گسیترده جهیانی طیی ده هیا سیال پشیتوانه آن بیود            WTOفرآیند تشکیل 

 (5)(987933)طیار،است.

بعد از جنگ جهانی اول و تجربه جامعه جهانی از میزان خسارت مادی و تلفات انسانی،موجب گردید که بیرای جلیوگیری   

 55کنفرانسی زیر نظر جامعیه ملیل و بیا مشیارکت نماینیدگان حیدود        7321از زمینه های بروز جنگی مشابه، در سال 

 رت در شهر ژنو تشکیل گردد. کشور جهان در رابطه با موضوعات مربوه به تولید و تجا

هدن برگزار کنندگان این کنفرانس،توسعه روابط اوتصادی کشورهای جهان از طریق کاهر محدودیت های دولت هیا در  

تجارت خارجی برای مقابله با زمینه های ایجاد جنگ جهانی اول بود.ولی برغم برگزاری کنفرانس،دولیت هیای بیزرر در    

تدابیری طی سال های بعد،عمال برخالن اصول مقرر در کنفرانس عمل نمودند.بنابراین بیه تیدریج   اوتصاد جهانی با ات اذ 

 روابت اوتصادی بین دولت های مذبور به تنر شدید سیاسی منجر گردید.

بروز جنگ جهانی دوم در ابعادی وسیع تر از جنگ جهانی اول،مجددا دولت های طرن اصیلی جنیگ را بیه فکیر سیامان      

 نظام اوتصاد بین الملل انداخت.ب شیدن به 
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با آشکارشدن عالیم خاتمه جنگ،به دعوت رئیس جمهور ووت آمریکا،روزولت،کنفرانسیی   7344در همین راستا در سال 

کشور جهان برگزار گردید.و طی آن موافقت نامیه تاسییس صیندوق     44در شهر برتن وودز آمریکا و با حضور نمایندگان 

ن المللی ترمیم و توسعه به تصویب رسید.این دو نماد بین المللی هم اکنون نیز نقر مهمی در بین المللی پول و بانک بی

اوتصاد بین المللی ایفا می نماید.در زمینه تجارت بین المللی نیز ودامات موثری بعد از جنگ جهیانی دوم صیورت گرفیت    

نفرانس بین المللی بیرای تشیکیل سیازمان    مبنی بر تشکیل ک 7345که مهم ترین آن ها پیشنهاد دولت آمریکا در سال 

در لندن برگزار گردید.ولی به دلیل اختالن نظر شیدید   7341( بود.این کنفرانس در سال   ITO) 9تجارت بین المللی 

کشورهای شرکت کننده بدون حصول نتیجه ای پایان یافت.ولی تالش کشورها در این زمینه ادامه یافیت و توسیط چنید    

در کوبیا برگیزار شید ارائیه      7343یس منشور تجارت جهانی تهیه و به کنفرانس هاوانا کیه در سیال   کشور غربی پیر نو

 (1()7934)پاکدامن،گردید.

در جریان مذاکرات مفصلی که در هاوانا صورت گرفت متن مزبور دچار تغییراتی اساسی گردید و در نهایت منشور هاوانا از 

 (1()7939)ایروانی،ت نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( بود.چند ب ر تشکیل گردید که یک ب ر آن موافق

( را مطرح می ساخت ولی طرح اخیر بیا م الفیت نهادهیای    ITOب ر دیگر منشور،تاسیس سازمان تجارت بین المللی )

وانونگذاری برخی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس،به ویژه کنگره آمریکا که دولیت آن خیود از پیشینهاد دهنیدگان     

ح بود،مواجه شد.بنابراین طرح تاسیس سازمان تجارت بین الملل برای سالیان متمادی مسکوت ماند.ولی موافقت نامیه  طر

 عمومی تعرفه و تجارت با تغییراتی برای چندین دهه،به معیار مهمی در تجارت بین الملل مبدل گردید.

موانیع تعرفیه ای و غییر تعرفیه ای کشیورها در       هدن این موافقت نامه،توسعه تجارت بین الملل از طریق هدن یا کیاهر 

مقابل واردات بود.در بین فهرست اولین کشورهای عضو این موافقت نامه تنوع زیادی از کشورهای با اوتصیادهای م تلیف   

که میتوان مشاهده کرد.از جمله آمریکا،انگلیس،نیوزیلند،پاکستان،هند،آفریقای جنوبی،برزیل،کوبا،فرانسه،بلژیک و استرالیا 

 به این موافقت نامه ملحق گردیدند. 7343همگی در سال 

مذاکرات دور اروگوئه طوالنی ترین دور مذاکرات کشورهای متعاهد گات است.حاصل این هشت سال مذاکره،مجموعیه ای  

از موافقتنامه ها و تفیاهم نامیه هیا و سیایر اسیناد حقیووی اسیت کیه بصیورت مجموعیه ای واحید بیه تصیویب رسییده               

 (3()587933ار،)طیاست.

سیال دولیت    15یکی از مصوبات مذاکرات دور اروگوئه عبارت است از تاسیس سازمان جهانی تجارت بود،لذا تالش حدود 

 ها به ثمر نشست.

،بزرگترین اصیالح تجیارت بیین المللیی بعید از جنیگ دوم بیود.این        7335تاسیس سازمان تجارت جهانی در اول ژانویه 

( را به شکل کامل تیری محقیق   ITOبرای ایجاد سازمان تجارت بین المللی ) 7343سال سازمان تالش شکست خورده 

گات سیستم تجاری حاکم بر جهان بود.گات برای استقرار سیستم تجاری چند جانبه ووی و موفق  7334ساخت.تا سال 

 7335ادتر شد.اما در دهه کمک شایانی نمود که به تدریج در دوره های مذاکرات تجاری،این سیستم بطور فزاینده ای آز

سیستم نیاز به بازنگری کامل پیدا کرد که این امر منجر به برگزاری دور اروگوئیه و در نهاییت تاسییس سیازمان تجیارت      

 جهانی شد.
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 ،اهدان تشکیل سازمان بصورت زیر ذکر شده است:WTOدر مقدمه موافقت نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت 

ا تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تالش های تجیاری و اوتصیادی بایید بیه منظیور ارتقیای       طرن های این موافقت نامه،ب

استانداردهای زندگی،تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دایم التزایید درآمید واوعیی و تقاضیای موثر،گسیترش تولیید و       

با هدن توسعه وابل دوام و در پیی   تجارت کاال و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق

حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و عالیق مربوطشان در سیطوح  

م تلف توسعه اوتصادی باشد،با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای درحال توسیعه و بیه وییژه کشیورهای     

وسعه یافتگی،در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اوتصادی آن هیا ،تیالش هیای    دارای کمترین میزان ت

مثبتی الزم است،با تمایل به همکاری در تحقق این هدن ها با ورود به ترتیبات دوجانبه و متقابال سودمند با هدن کاهر 

 (9()581355)طیار،ط تجاری بین المللی.معتنابه تعرفه ها و سایر موانعتجاری و امحای رفتار تبعیضی در رواب

 

 ( :WTOتشکیل سازمان تجارت جهانی )

هدن اصلی سازمان تجارت جهانی،استقرار نظام تجاری چندجانبه در جهان با در نظیر گیرفتن جنبیه هیای م تلیف از         

 جمله وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی می باشد.

موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت،این سازمان را نهادی مشترک برای هدایت روابط تجیاری اعضیای    2اده در م

رفی کرده است.این موضوع،رسالت بزرگیی بیه عهیده    عخود درخصوص مسایل مربوه به موافقت نامه ها و اسناد حقووی م

عضو سازمان مزبور،طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با این سازمان محول کرده است.زیرا اوال،مجموعه توافقات کشورهای 

تجارت را تشکیل می دهد.ثانیا،تعداد اعضای سازمان مزبور،روم چشمگیری را تشکیل می دهد بطوریکه تقریبا کل تجارت 

 بین المللی بین اعضای این سازمان در چارچو  وواعد حاکم بر سازمان صورت می گیرد.

رای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است،این نیاز بارت بیود از وجیود   درواوع سازمان جهانی تجارت ب

یک مرجع مقتدر جهانی به منظور نظام ب شیدن به روابط اوتصادی جهانی که بضا موجب کشمکر های شدید سیاسیی  

مین نقیر هیای شیدید    بین کشورها گردیده است وحتی بسیاری معتقدند که یکی از زمینه های بروز دو جنگ جهانی ه

اوتصیاد جهیای بعید از دو جنیگ بیزرر       سیاسی با منشاء اوتصادی بین کشورهای برتر در تجارت بین الملل بوده اسیت. 

جهانی شکل خاصی ب ود گرفت و دارای ویژگی های منحصربفرد و خاصی شد که تا آن زمان در رصه جهیانی بیا آن هیا    

 موجه نبودیم.بعضی از این م تصات و ویژگی ها را می توان به شرح زیر اشاره کرد:

 

 : الملل نیب یاقتصاد تحوالت یها یژگیمختصات و و

 رخورداری از ابعاد و م تصات جهانی.ب7

 .تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشورها از تحوالت 2
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 .چندوجهی بودن تحوالت9

 .تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تحوالت و ابعاد آنها در یکدیگر4

 الملل .پیوند ارگانیک درونی اوتصادی/ سیاسی کشورها با تحوالت اوتصادی بین5

 الملل در تحوالت های اوتصادی بین سازمان.نقر مکمل نهادها و 1

 المللی .مشارکت در تحوالت براساس سلسله مراتب ودرت اوتصادی در نظام بین1

 گیری نظام نوین با ویژگی خاص های اوتصادی/ سیاسی ملی و شکل آمیزی نظام .درهم3

 .استمرار و افزایر روزافزون سرعت تحوالت3

 الملل در فضای مجازی در کنار دنیای حقیقی دی/ سیاسی بینگیری و گسترش تحوالت اوتصا .شکل75

 .سرایت سریع و گسترش آثار و پیامدهای تحوالت به کشورها77

 .نقر و تاثیرگذاری حداولی کشورهای در حال توسعه72

 الملل و تعامل با آن بندی تحوالت اوتصادی بین مندی و واعده .نظام79

درآوردن و وانونمند کردن این ویژگی ها و م تصات نوین اوتصادی بین الملل بود  سازمان تجارت جهانی نیز برای به نظم

 که پا به عرصه حیات نهاد وبرای رسیدن و نیل به اهدان خود وظایفی را برعهده دارد که مهم ترین آن ها بارتند از:

 .مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهدان موافقتنامه سازمان تجارت جهانی 7

 .فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری2

 های حل اختالن ها و مقررات مربوطه در روش نامه .اجرای تفاهم9

 های تجاری .فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست4

 ابسته به آنالمللی پول و بانک جهانی و موسسات و .همکاری با صندوق بین5

گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضیو، دارای ییک    نحوه تصمیم

گییری نییز بیا     حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوه به عدم م الفت رسمی تمام اعضا اسیت. در عیین حیال، تصیمیم    

 شود. اکثریت آرا ات اذ می
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 سازمان تجارت جهانی : تفاوت گات و

گات در واوع مجموعه ای از وواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنیای حقیووی بیه عنیوان ییک نهیاد بیین المللیی         -1

نبود و به طور مووت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجیارت ییک نهیاد بیین المللیی بیا سیاختار         برخوردار 

جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که عیالوه بیر    1991ه از سال سازمانی دائمی است. این سازمان ک

 میی  نظیارت  اعضیاء  تعهدات و حقوق بر دیگری متعدد های موافقتنامه  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچو 

 کند.

تجیارت کاالهیا بیود در حیالی کیه      تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل -2

موافقتنامه سازمان جهانی تجارت عالوه بر تجارت کاالها، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالیکت معنوی را 

 .نیز در بر می گیرد

یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختالفات است. در سازمان جهانی تجارت مقیررات  -3

تفصیلی تر و عملی تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصیل اخیتالن وجیود دارد. نظیام حیل و فصیل       

اختالفات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظیام حیل و   

ر دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر اسیت. همچنیین   فصل اختالفات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکا

یییک نهییاد بییرای فرجییام خییواهی و بررسییی نظییرات هیییأت حییل و فصییل اختالفییات نیییز در سییازمان تجییارت وجییود     

 (11()1356صباغیان،).دارد

 

 ( : WTO اهداف سازمان تجارت جهانی ) 

 ( موافقت نامه 23مدیریت و نظارت بر اجرای )مدیریت و نظارت بر اجرای موافقت نامه های امضا شده بین اعضاء-7

 مجمعی برای مذاکرات تجاری چندجانبه-2

مکانیسیم حیل و فصیل اختالفیات     )سازوکار حل و فصل اختالفات تجاری بررسی و ارزیابی سیاست های تجاری اعضاء-9

 (تجاری

 (77()7931ن،)صباغیاهمکاری با دیگر سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت اوتصاد جهانی-4

 باالبردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو-5

 فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل-1

 افزایر درآمدهای واوعی و باالبردن سطح تقاضا-1
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 )مشروه بر حفظ محیط زیست(و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی-3

 وه بیییییر گسیییییترش تولیییییید و تجیییییارت کاالهیییییا  گسیییییترش تولیییییید و تجیییییارت خیییییدمات عیییییال  -3

 اعضییییییییییییاء  جییییییییییییاریبررسییییییییییییی و ارزیییییییییییییابی سیاسییییییییییییت هییییییییییییای ت   -75

کمک به کشورهای درحال توسعه و اوتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چنید جانبیه   -77 

 (72:()7934()اسفندیاری،المللی یافته، از رشد تجارت بین کمترتوسعه وافزایر سهم کشورهای در حال توسعه )

 برداری بهینه از منابع دستیابی به توسعه پایدار با بهره-72  

 

  

 ( :WTOاصول سازمان تجارت جهانی )

، اصیل آزاد سیازی تجیاری، اصیل      سازمان جهانی تجارت نیل به این اهدان را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض

البتیه بایید توجیه     ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب میی کنید.  تجارت عادالنه، اصل شفافیت، اصل رفتار 

داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بیا  

ت ایین اصیول   هر سطحی از توسعه اوتصادی و یا هیر مییزان از حجیم اوتصیاد و تجیارت بیه ییک انیدازه ملیزم بیه رعایی           

 (13()93-99: 1331.)بزرگی،باشند

 ( اصل عدم تبعیض؛ که خود شامل دو ب ر است: 1

ای را در میورد یکیی از کشیورهای عضیو      تعرفه ( اصل دولت کاملةالوداد؛ طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یاالف

ری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این بایست در مورد تمام شرکای تجا اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می

شود. در این  های گمرکی بین چند کشور مربوه می های اوتصادی، مانند اتحادیه اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی

 شناسد. رسمیّت می ( را نیز بهنفتایا  اتحادیّه اروپاهای تجاری)مانند  استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان

( اصل رفتار ملی؛ که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهیانی، منیع    

هیای   ه از ظرفییت معنای دیگر، کشورها بایسیتی بیا کاالهیای وارداتیی و تولییدات داخلی)مثیل امکیان اسیتفاد         کند؛ به می

 تبلیغاتی(، رفتاری یکسان داشته باشند. 

  
ای را  سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفهمثل(؛  ( اصل روابت منصفانه)مقابله به2

سیازمان، روابیت آزاد،   تر وواعد ایین   طور دویق شمارد. به وبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز می

دهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و وواعید ایین سیازمان را رعاییت      منصفانه و عاری از اخالل را گسترش می

کنند و گرنه با اودامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشیورهای واردکننیده   

 نگ وضع نمایند و یا کشورها به اودامات حفاظتی دست بزنند.توانند عوارض ضد دامپی می
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شیده   رییزی  ای و کیاهر تیدریجی و برنامیه    این اصل شامل حذن موانیع غییر تعرفیه    ؛( اصل آزادسازی تدریجی تجارت3

ایع داخلیی  های وارداتی از صن ای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفه های وارداتی است. حذن موانع غیر تعرفه تعرفه

 حمایت کنند.

  
هیای تعرفیه،    که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نیر  پذیری؛  بینی ( اصل شفافیّت و پیر9

ها به سازمان تجارت جهانی، تأسیس مراکز اطالعاتی در کشیورها، بیرای ارائیه     انتشار ووانین و مقررات کشورها و اعالم آن

تر از شرایط اوتصادی و تجاری کشور  ایر کشورهای عضو و ...؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضحاطالعات درخواستی س

 باشد. های سایر کشورها می های آتی توسط بنگاه بینی فرصت پیر در جهت

  
و کشیورهای بیا    توسیعه   برای کمک به روابت محصیوالت تولییدی در کشیورهای در حیال    ( اصل رفتار ویژه و متفاوت؛ 1

، بیا هیدن اعطیای امتیییییازات تجیاری بیه بعضیی از         های ترجیحیی  بروراری نظام تعرفه  ، یافتگی ترین درجه توسعهکم

 های این کشورها مجاز است. فیرآورده

 

 ( :WTOتشکیالت سازمان تجارت جهانی )

برای انجیام وظیایف   سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند    

:)موسییی  خییود کییه مییدیریت تجییارت چندجانبییه بییین المللییی اسییت دارای سییاختار تشییکیالتی بییه شییرح زیییر اسییت   

 (19()23311332زاده،

 :کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران باالترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشیکل از وزییران ذییربط کلییه کشیورهای عضیو است.نشسیت        

کنفرانس وزیران معمواًل از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسیئولیت امیور تجیارت خیارجی در کشیورهای عضیو سیازمان        

یکبار برگزار می شیود. در نشسیت کنفیرانس وزییران      جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال

دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی ورار می گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوه به امور سازمان 

 .جهانی تجارت در چارچو  موافقتنامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود

در سنگاپور  1991نی تجارت پس از تأسیس این سازمان در ماه دسامبر سال اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان جها

در شیهر سییاتل آمریکیا ،نشسیت      1999در شهر ژنو ،نشست سوم در دسیامبر   1993برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 

 در کیانکون مکزییک و نشسیت ششیم در     2333در دوحه وطر ،نشسیت پینجم در سیپتامبر     2331چهارم در ماه نوامبر 

 .در هنگ کنگ برگزار شد 2331دسامبر 

 : شورای عمومی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 
 

شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسو  می شود عهده دار امور جیاری  

و روزمره سازمان است.طبق موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت این شورا کیه متشیکل از تمیامی اعضیای سیازمان      

 هییأت  – ج  هیأت حل وفصیل اختیالن ، –   ، عمومی شورای – الف  ارت است وظایف خود را در سه شکلجهانی تج

ای سیفر  شیرکت  بیا  بیار  ییک  میا  دو هر معموال عمومی شورای عادی های نشست. دهد می انجام تجاری سیاست بررسی

 .کشورهای عضو تشکیل می شود

وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوه به سازمان شورای عمومی در فاصله بین اجالس های کنفرانس  

جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا چه در شکل هیأت حل و فصل اختالن که برای نظارت بیر روییه هیای حیل و     

ست فصل اختالن اعضاء تشکیل جلسه می دهد و چه در شکل هیأت بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیا

 .کنییید تجیییاری اعضیییاء تشیییکیل جلسیییه میییی دهییید گزارشیییات خیییود را بیییه کنفیییرانس وزییییران ارائیییه میییی    

ای تجیاری نییز زییر نظیر شیورای عمیومی فعالییت         های منطقه های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه همچنین کمیته

                                .                                                                      کننییییییییییییییید میییییییییییییییی

 : شوراهای ب شی

رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای ب شی است که هر یک مسئولیت اداره ب ر وسیعی از مسائل تجیاری را بیر   

 تجیارت شیورای –عهده دارد و به شورای عمومی گزارش می دهد. تعداد این شوراها سیه میورد اسیت که عبارتنیداز:الف 

 فکری. مالکیت با مرتبط تجاری های جنبه شورای –خدمیات، ج  تجیارت شورای –   الها،کیا

به طوری که از نام این شوراها برمی آید هر ییک از آنهیا مسیئول اجیرای موافقتنامیه هیای سیازمان جهیانی تجیارت در          

سیه شیورای ب شیی دارای    ولمروهای تجاری مربوه است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان اسیت. همچنیین   

نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه کاری این نهادها محدودتر است، امیا آنهیا همچیون شیوراهای یادشیده متشیکل از       

 .تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش کار خودرا به شورای عمومی ارائه می کنند

موافقتنامه های تجارت منطقیه ای و مسیائل اداری را شیامل    این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، 

 ایجیاد  بیا  سینگاپور  در 1991 سیال  دسیامبر  در خود نشست اولین در تجارت جهانی سازمان  می شود. کنفرانس وزیران

 تجیاری  تسیهیل  و دولتیی،  خرییدهای  در شفافیت روابت، و گذاری سرمایه سیاست های زمینه در جدید کاری گروههای

 کرد. موافقت

 

 : یتخصص ی ها تهیکم

هر یک ازشوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته ب ود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحلیه بعید    

از این شوراها ورار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سیازمان جهیانی تجیارت هسیتند بیه شیوراهای       

مورد است که در زمینه های  11داد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کاالها مربوطه گزارش می دهند. تع
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کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شیورای عمیومی    9ت صصی فعالیت می کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز 

ل و فصیل اخیتالن و هییأت    نیز هیأت حل و فصل اختالن دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت اسیت از پانیل هیای حی    

 استینان

 : رخانهیدب

دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.در حال حاضر سازمان 

کارمند دارد. عمده فعالیت دبیرخانه مربوه به مذاکرات الحاق اعضای جدیید و ارائیه مشیورت     033جهانی تجارت حدود 

م به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در رأس دبیرخانه میدیرکل ویرار دارد کیه توسیط شیورای      های الز

 .عمومی انت ا  می شود.مدیر کل با همکاری معاونان خود امور دبیرخانه و ب ر های م تلف آن را اداره می کند

گات بود که بیرای میدتی پیس از تأسییس ایین      آخرین مدیر کل « پیتر ساترلند»اولین مدیر کل سازمان جهانی تجارت  

از ایتالیا بود کیه دوره  « رناتو روجیرو»سازمان مدیر کلی آن را نیز بر عهده داشت. دومین مدیرکل سازمان جهانی تجارت 

 جهیانی  سیازمان   به پاییان رسیید. سیومین میدیرکل     1999آغاز شده بود در آوریل سال  1991چهارساله او که از سال 

در این منصب ورار داشت.چهارمین میدیر کیل    2332تا سال  1999که تا از سال  بود استرالیا از مور مایک یآوا تجارت

عهده دار این مسولیئت  2331تا سال  2332سازمان جهانی تجارت آوای سوپاچای پانیچ پاکدی از تایلند بود که از سال 

ین سازمان می باشد تجارت آوای پاسکال المیی از کشیور   بود.مدیر کنونی سازمان جهانی که در واوع پنجمین مدیر کل ا

 .عهده دار این سمت شده است 2331فرانسه است که از سال 

 

 : یررسمیغ ینشست ها

اگرچه نشست های غیر رسمی در والب نمودار تشکیالتی سازمان جهانی تجارت ورار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گییری   

آراء صورت می گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بیدون رایزنیی هیای وبلیی بیین      در این سازمان براساس اجماع 

اعضاء امکان پذیر ن واهد بود. برهمین اساس مشورت های غیررسمی در اشکال م تلف حتیی در سیطح راسیای هییأت     

ی کمیتیه هیا و   های نمایندگی نقر مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می کنید و الزمیه نشسیتهای رسیم    

شوراهای م تلف محسو  می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با وبول عضویت یک کشیور جدیید بسییار حیائز     

 (11()1331.)صباغیان،اهمیت است
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 ( : (WTOعضویت در سازمان تجارت جهانی 

است که مورد وبیول کشیورهای عضیو    عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی     

است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست )الحیاق بیه عنیوان عضیو نیاظر(، تیدوین گیزارش         ورار گرفته

منظور تعیین شرایط  ای به های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه سیاست

 (71()75: 7934)اسفندیاری،باشد. الحاق می عضویت و حصول توافق برای

کشوری که اجالس اروگوئه شرکت کردند، امروز  ۳۲۰عضو دارد )نزدیک به تمامی  ۳۵۰هم اکنون سازمان تجارت جهانی 

 اند( در این سازمان عضو دائم شده

ا بهمیراه دارد کیه در   سازمان تجارت جهانی برای کشورهای عضو مجموعه ای از تهدیدها،فرصت ها،آسییب هیا و منیافع ر   

ادامه بدان ها اشاره می شود.همچنین این سازمان همانند سایر نهادها و سازمان های دیگر موجد اصولی برای اعضیا میی   

 باشد که کشورهایی که خواهان عضویت در این سازمان هستند بایستی این اصول را پذیرفته و سرلوحه خود ورار دهند.

 : تهدیدها

های ارزی و زیان حاصل از آن بیا توجیه بیه کمبیود      ای و حذن کنترل ناشی از برداشتن موانع غیرتعرفه.افزایر واردات 7

 منابع ارزی

.وابستگی شدید صادرات کشور به واردات؛ بدین معنی که کشور نیازمند وارد کردن ب ر زیادی از امکانات، تجهیزات و 2

 باشد. میحتی مواد اولیه کاالهای تولیدی برای صادرات 

 .امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایر واردات در مقابل صادرات9

 های م تلف و پیامدهای ناشی از آن مانند افزایر میزان بیکاری و ... های اوتصادی در ب ر .امکان ورشکستگی بنگاه4

 روش و ....ضعف تکنولوژی و دانر فنی در زمینه بازاریابی، تبلیغات، خدمات پس از ف5

 المللی های تجاری و اوتصادی بین .ضعف حضور و فعالیت ایران در سازمان1

الملیل و ممانعیت از عضیویت اییران در سیازمان       .نفوذ و تاثیر گسترده آمریکا و البی صهیونیسم در اوتصاد و تجارت بین1

 تجارت

 تسهیالت( ها و اعتبارات و .وجود فساد مالی، اداری و اوتصادی )امتیازات، تشویق3
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ها، مناطق آزاد، حمل و نقیل،   .ضعف تکنولوژی و دانر فنی و تجهیزات در امر تجارت و تجارت الکترونیک، شامل پایانه3

 گمرک، خدمات بانکی و اداری

ها و ناتوانی کشور  ها و مجادالت سیاسی از عوامل عمده خروج سرمایه ثباتی سیاسی، اوتصادی کشور؛ وجود چالر .بی75

 شود. گذاری خارجی محسو  می سرمایهدر جذ  

ها در اوتصاد ایران )به خصوص یارانه انرژی( که در اوتصاد کشیور ریشیه دوانییده و بیر      .ملزم بودن ایران به وطع رایانه77

 های م تلف تسلط یافته است.  ب ر

 .ضعف کاالهای صنعتی ساخت داخل در روابت با مشابه خارجی72

 های گمرکی و مالیات لیل کاهر تعرفه.کاهر درآمدهای دولت به د79

درصید   ۰۳یافته در ات اذ سیاست ها و وضع ووانین و هدایت این نهیاد )  های بزرر اوتصادی توسعه .تاثیرگذاری ودرت74

 اختالفات در سازمان تجارت جهانی به نفع آمریکا پایان یافته است(

 وری پایین. ناکارایی و بهرهها به دلیل  . احتمال ورشکستگی کارخانجات عمده و شرکت75

. الزام ایران به رعایت حق مالکیت معنوی )کپی رایت( و احتمال انتقال حجم عظیم دارای از کشور در صورت اجیرای  71

 (71()7935)ثابتی،آن

 

 : های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی آسیب-2

 .واچاق گسترده کاال و خدمات به داخل کشور و اثرگذاری منفی بر تولیدات 7

 .ضعف نظارت و کنترل مبادی به منظور جلوگیری از واردات کاالهای واچاق2

های ذیربط در امر توسیعه، ماننید    .وجود موانع حقووی و وانونی در توسعه صادرات از جمله عدم هماهنگی میان دستگاه9

 وزارت بازرگانی و ... ها، گمرک، بانک

 .نقر و سهم باالی دولت در اوتصاد و تجارت خارجی4

 .تحریم اوتصادی آمریکا و سایر کشورها برای فروش کاالها و خدمات استراتژیک و صادرات کاالی ایرانی5

 های اوتصادی کشور .نفوذ و تاثیر جریانات و تفکرات سیاسی و خارجی در تعیین سیاست1
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 المللی های صادرات و بازاریابی بین مقایسه با روبای منطقه در امر ایجاد زیرساخت.ضعف ایران در 1

ها و در نهایت مقرون بیه صیرفه نبیودن     .بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طوالنی شد فرایند صادرات و افزایر هزینه3

 صادرات

گذاری بلندمدت در کشیور و   نه جذ  سرمایه.باال بودن ریسک اوتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکالت عدیده در زمی3

 ها به سمت مشاغل کاذ  و زود بازده گرایر سرمایه

 ها با این سمت .کاهر درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل وجود اوتصاد زیرزمینی و گرایر سرمایه75

ییت تولییدات و هزینیه    الملل، مانند توان رویابتی کیف  های مناسب برای گسترش تعامل با اوتصاد بین .ضعف زیرساخت77

 های تولیدی تمام شده برای شرکت

اکنیون نییز ب یر وابیل تیوجهی از اصیول        الملیل؛ هیم   .ناسازگاری نظام اوتصادی سیاسی ملی با وواعد اوتصادی بیین 72

 شود. اوتصادی غر  )مانند ربا( مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی می

هیای   های گذشته موجب از دست رفیتن فرصیت   ماندگی کشور طی دهه لملل؛ عقبا .جایگاه ضعف ایران در اوتصاد بین79

المللیی   روابتی و افزایر شکان و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کاال و خدمات در حد استانداردهای بین

 (73()7935)ثابتی،گردیده است.

 

 :ها ـ فرصت۳

هیایی در پییر روی جمهیوری اسیالمی      های ذیل به عنیوان فرصیت   زمینهتواند در  عضویت در سازمان تجارت جهانی می

 محسو  گردد.

 علیه ایران  .ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم7

 .وجود نیروی کار و انرژی ارزان2

یشیتری  تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امیر واردات و صیادرات بیا سیهولت ب     سازی تجارت و دسترسی آسان .روان9

 دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت. میان تولیدکنندگان و ارائه

های سازمان تجارت جهانی در چارچو  مقررات سازمان تجارت  ها، خدمات و سیستم ها، کمک .امکان استفاده از مشاوره4

 جهانی جهت حل اختالفات تجاری
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 .بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران5

هیا بیرای    هیا و دولیت   ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شیرکت  و محدودیت .رفع موانع1

معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و مکان دسترسی کشور به کاالهای مورد نییاز خیود بیا سیهولت بیشیتری      

 انجام خواهد گرفت.

رغیم وجیود    حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز اسیت و علیی   .افزایر سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال1

الملل عمل نماید، به طیوری   تواند به عنوان بازیگر تاثیرگذار در اوتصاد بین های مناسب در داخل کشور، ایران نمی ظرفیت

 تر است. که در صادرات کاالهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب

المللیی،   هیای بیین   هیا و شیرکت   زایر امنیت متقابل اوتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسالمی ایران با دولت.اف3

ضریب امنیت اوتصادی در ایران افزایر خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایر تیوان اوتصیادی کشیور    

 خواهد شد.

ید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از میردم  های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جد .افزایر فرصت3

 در داخل کشور فراهم خواهد شد.

هیای   ها و مناوشه المللی و شرکت در طرح های بین ها و شرکت .دستیابی به دانر فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت75

خارج، موجب کسیب و انتقیال تجیار  دیگیران بیه       های ارتباطی با جهان الملل و همچنین حذن محدودیت مشترک بین

 داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.

نسبی است، موجب   هایی که کشور دارای مزیت های جدید تجاری در زمینه .افزایر صادرات غیرنفتی؛ پیدایر فرصت77

ونق صادرات کاالهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی افزایر صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و ر

 شود. می

پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبیات و   گذاری، کاهر احساس ریسک .جذ  سرمایه؛ با افزایر امنیت سرمایه72

 .ای افزایر خواهد یافت ها، زمینه برای جذ  سرمایه خارجی به طور وابل مالحظه ها و شرکت تعامل با دولت

های زییادی   های خود، محدودیت کشور( که در حال حاضر با تعرفه ۳۵۳.دستیابی به بازارهای کشورهای عضو )حدود 79

 نمایند. را به کشور تحمیل می

.افزایر ودرت روابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نییروی کیار ارزان و منیابع اولییه فیراوان در کشیور، در       74

هیا امکیان    ی اوتصادی به طور صحیح و منطقی ات اذ شیوند، بیه سیادگی در بسییاری از زمینیه     ها گیری صورتی که جهت

 (73()7935)ثابتی،الملل برای کشور وجود دارد. افزایر توان روابتی در تولید کاال و ارائه خدمات در سطح بین
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 : منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی

 . دهد می افزایر را درآمدها آزاد تجارت -7 

کم کردن موانع تجاری باعث گسترش تجارت می شود و این مساله درآمدها را چه در شکل ملی و چه در شکل ش صیی  

 افزایر می دهد . 

هر چند تجارت آزاد تولید کنندگان داخل را در مواجهه با محصوالت وارداتی به مبارزه می طلبد و آنها را نگران می کنید  

موجب می شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصوالت وبلیی   WTOنتیجه پیوستن به اما افزایر درآمد کشور در 

خود را با کیفیت بهتری تولید کنند تا بتوانند با محصوالت وارداتی روابت کند یا آنها را تشویق می کند فعالیت تازه ای را 

 در زمینه تولید محصوالت جدید آغاز کنند .

 تجارت آزاد جهانی باعث رشد اوتصادی وافزایر فرصتهای شغلی می شود .  - 2

آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگی صنایع ضعیف و از بین رفتن بعضی از مشاغل میی شیود امیا در عیین     

ود و همیین  حال توجه به دو نکته مهم ضروری است : ن ست اینکه تجارت آزاد باعث پیشرفت تکنولوژی کشیور میی شی   

مساله تاثیر مهمی بر افزایر تولید و است دام نیروی کار می گذارد .دوم اینکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملیی  

را افزایر می دهد اما این همیشه به این معنی نیست که کارگران که در نتیجه ورود محصوالت خارجی بیکار شده اند به 

رند. آنچه در این میان اهمیت دارد اعمال سیاستهای مناسب از سوی دولیت بیرای   سرعت بتوانند شغل جدیدی بدست آو

اسیت . بیدون وجیود ایین سیاسیتها بسییاری از        WTOتطبیق شرایط کنونی کشور در جهت هماهنگی بیا سیاسیتهای   

 دولیت  اییت حم از بهتر مراتب به بیکاری مشکل حل برای  WTOفرصتهای شغلی از بین می رود . از این رو پیوستن به 

 در بزرگتیر  مشیکل  ایجیاد  بیه  میدت  کوتیاه  در است دامی مشکل حل جهت در تجاری موانع اعمال است داخل صنایع از

 می آورد که در آن هیچ کس برنده نمی شود .  بوجود را شرایطی و شود می منجر مدت طوالنی

 . شود می ها هزینه کاهر و دولتها اوتصادی کارایی افزایر موجب  WTOوواعد  -9

 تولیید  در میوثرتری  و مناسب طور به ذخایر و منابع دهد می اجازه و شود می کشورها بین کار تقسیم باعث آزاد تجارت 

 .  گیرند ورار استفاده مورد

4- WTO دولتها را در برابر اخالل گران اوتصادی حمایت می کند   . 

، دولتها در مووعیت بهتری ورار می گیرند و می توانند با فشار اخالل گران اوتصادی مقابلیه   WTOبا استفاده از سیستم 

اگر اخالل گران اوتصادی ب واهند دولت خود را تحت فشار ورار دهند تا از حمایت  WTOکند.در طول مذاکرات تجاری 

خود از صنایع داخلی دست بر ندارند دولت مذکور می تواند با طرح این ادعا خواهان موافقتنامه ای همه جانبه شیود کیه   

ی خلع سالح و چشم انیداز تجیارت   برای همه ب شهای اوتصادی آن کشور مفید باشد . به این ترتیب اخالل گران اوتصاد

 روشن تر میشود. 
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5- WTO . به کاهر فساد اوتصادی کمک می کند 

، هنگامی که موافقتنامه ای در زمینه آزاد سازی یک ب ر از تجارت به توافیق همگیان میی رسید      WTOتحت مراوبت 

دیگر کشوری نمی تواند برخالن آن عمل کند . این برای شرکت های تجاری به معنی اعتماد بیشیتر بیه شیرایط بیازار و     

 برای دولتها به معنی انضباه دویق است . 

بط روشن در مورد امنیت و ایمنی تولیدات و نبود تبعییض باعیث کیاهر فرصیتهای     شفافیت در سیاستهای تجاری ، ضوا

آن کشور متعهد می شیود   WTOالزم در جهت کالهبرداری و فساد اوتصادی می شود . به محض پیوستن هر کشور به 

 .  عواوب خوشی برایر ندارد WTOودمی بر ندارد زیرا می داند تضاد با مقررات  WTOکه بر خالن ووانین 

 بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور  -1

به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری راه برای ورود سرمایه های خارجی بیه کشیور بیاز میی      WTOبا پیوستن به 

شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور بیاز شیده و باعیث    

 کشور می شود .پیشرفت 

 پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی  -1

به پیشرفتهای وابل مالحظه ای در زمینه آموزش ابتدائی و کاهر مرر و  WTOکشورهای درحال توسعه با پیوستن به 

 میر نوزاد دست یافته اند .

 عقیم ماندن توطئه های دشمنان برای ایجاد اجماع جهانی بر ضد کشور -3

استکباری و در راس آنها امریکا در طول سالهای گذشته سعی داشته که یک تفکیر جمعیی در جهیان بیر ضید      کشورهای 

جمهوری اسالمی بوجود آورد و تا حدودی بعضی از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوری اسالمی را تحیریم اوتصیادی   

گر نمی توانند به اهیدان خیود در ایین خصیوص     نموده اند ولی اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی شود دشمنان دی

 دست یابند .

 کاهر تصدی گری دولت بر اوتصاد -3 

با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقر دولتها به عنوان یگانه عامل تصمیم گیرنده در مسائل اوتصادی حذن می گردد 

 (isihome ،7932()25).و دولتها تنها می توانند در مسائل نظارتی و حاکمیتی ایفای نقر نمایند

 

 اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:
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 .آزادسازی تجارت خارجی7

 .آزادی واردات کلیه محصوالت صنعتی و کشاورزی7

 .لغو محدودیت بر واردات خدمات2

 .حذن حقوق گمرکی بر واردات محصوالت صنعتی و کشاورزی9

 صادرات کلیه تولیدات داخلی .آزادی4

 های غیرمستقیم .آزادسازی نر  کاالها و خدمات و حذن کلیه یارانه2

 .آزادسازی نر  بهره9

 .آزادسازی نر  ارز4

 .لغو انحصاری دولتی و خصوصی5

 .جریان آزاد اطالعات1

 .ت صیص بهینه منابع به وسیله بازار1

 .جداسازی دو مفهوم اوتصاد و تامین اجتماعی3

 (27()7935)ثابتی،.ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اوتصاد3

 

 

 ( : WTOعضویت ایران در سازمان تجارت جهانی )

درخواست الحاق خود را به سازمان تجارت جهیانی ارائیه داد. ایین     ۳۰۳۵ایران پس از انجام مطالعات گسترده در سال     

در شورای عمومی سازمان جهانی تجیارت   ۳۰۳۱ساله باالخره در خرداد  تأخیری نهدلیل کارشکنی آمریکا با  درخواست به

.آمریکا یگانییه کشییوری بییود کییه بییا پییذیرش درخواسییت ایییران بییه م الفییت پرداخت.)عمویی،حسییین     پذیرفتییه شیید

  (22() 72287933خانی،

 سازمان شروع شد.و ایران به عضویت ناظر این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به این 
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شود. عضویت ایران در سیازمان   ایران از جمله کشورهایی است که خواسته یا ناخواسته به سمت اوتصاد جهانی کشیده می

انداز توسعه کشور است. برای حرکت اوتصاد اییران بیه سیمت اوتصیاد جهیانی،       تجارت جهانی از موضوعات مهم در چشم

 رو ضروری است. های اوتصادی کشورمان در شرایط پیر دها و آسیبها و منافع و همچنین تهدی شناخت فرصت

الملل و بنا به الزام اعضا بر اجیرای   المالی پیرامون حقوق تجارت بین های بین به دلیل افزایر روزافزون معاهدات و سازمان

در الحیاق و ورود بیه ایین     ها برای اجتنا  از انزوای حقووی ی اوتصیادی، سیعی    المللی، دولت مقررات مندرج در اسناد بین

ای  شود، نمی توان به گونه که منافع ملی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تامین می نهادها دارند. در این

مطلق اظهارنظر کرد. برای نمونه ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی و معاهده منشور انرژی هر یک متضیمن  

های ناشی از التیزام و   ها و چالر توان فرصت الملل هستند که با بررسی موردی، می اوتی در زمینه تجارت بینمقررات متف

 (29()7935)ثابتی،المللی را دریافت. الحاق به این اسناد بین

 

 ضرورت الحاق : الف(

توسعه اوتصیادی کشیورها   تجربه دیگر کشورها گویای آن است که آزادسازی تجاری نقر مهمی در خلق ثروت و پیشبرد 

دارد.بعنوان مثال برخی مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی نشان می دهد که با آزاد سازی تجارت،درآمد میلیون هیا  

 (Globalization،1831( )42 )نفر در جهان افزایر یافته و از خطر فقر نجات یافته اند.

و تابع وواعد و مقیررات آن   wtoدرصد آن(در اختیار اعضای  35همانطور که گفته شد،تقریبا کل تجارت جهانی)بیر از 

است و اعضای این سازمان نیز با کشورهای غیر عضو حاضر نیستند در سطحی پایین تیر از ایین وواعید و مقیررات رابطیه      

ده بهتیر از  تجاری داشته باشند.تجارت آزاد بین کشورها به افزایر روابت منجر شده و این افزایر روابت نوآوری و اسیتفا 

عوامل تولید را به همراه خواهد داشت.وجود روابت باعث سوق دادن تجارت به سوی نوآوری،بهبود فرایندها،خلق تکنولیوژ   

 (25()7933)جهاندیده،های جدید و بطور کلی باعث پیشرفت علم می گردد.

 

 ب(اثرات الحاق:

زیادی برای کشوری که به عضویت آن درآمده می تواند بی شک الحاق به سازمان جهانی تجارت دارای اثرات و پیامدهای 

که مهم ترین و پذیرفتن و وواعد آن،دست وش تغییراتی خواهد شد. wtoباشد.مسلما اوتصاد ایران نیز پس از پیوستن به 

 آن ها عبارتند از:

 سهم تولید کنندگان ایرانی از بازار داخلی-7

 کشورهای جهان سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازارهای دیگر-2

 افزایر حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران-9

 رشد اوتصادی کشور-4
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 افزایر پیر بینی پذیری و شفافیت در بازارهای هدن-5

 

 ج(پیمودن مسیر الحاق:

فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت به کلی با دیگر سازمان های بین المللی که غالبا از یک روند خودکار الحیاق بهیره   

موافقت نامه تاسیس سازمان جهیانی تجارت،الحیاق بیه ایین سیازمان تحیت        72مند هستند متفاوت است.براساس ماده 

شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت.بنابراین فرآیند الحاق به سازمان جهیانی تجیارت   

را به روندی پیچیده،دشوار و زمان بر مبدل می سازد.در ایین   اساسا یک فرآیند مذاکره است.این امر الحاق به این سازمان

 (21()7933)جهاندیده،میان آنچه مهم است لزوم تعاملی پویا و سازنده بین دولت و ب ر خصوصی می باشد.

 :مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

 ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

به عنوان عضیو   ۲۳۳۵مه  ۲۲درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران)ایران در تصویب 

 ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.(

 .ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی7

رایط و ضیوابط میورد نظیر کیه طیی اولیین       .بررسی و پرسر در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی ش2

اسیت. اییران در آبیان     نشست بعدی انجام خواهد گرفت)گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده

متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمیود. بعید از آن، گیزارش رژییم تجیاری       ۳۰۳۳

ای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئواالت خود را از اییران بییان   ایران در میان اعض

)ویکی ارسیال گشیت.   ۳۰۳۳بازرگانی در اسیفند   باشد به وزارت سئوال می ۳۳۳دارند که سری اول سئواالت که شامل  می

 (21()7932پدیا،

شود و به این  ، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه میگردد .در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسو  می9

 گیرد ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی ورار می

دیگیر اعضیا    گیرد، میذاکرات دو جانبیه بیین اییران و     .در مرحله ششم که بیشتر اووات در حین مرحله پیشین انجام می4

گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها  صورت می

 رعایت گردد.

.نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصیویب نهیایی اعضیای    5

 کارگروه برسد. 
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 اول شامل خالصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است. .سند7

 .سند دوم شامل خالصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.2

 .سند سوم شامل خالصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.9

اسیت   گردد. وابل توجه ی.ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت وطعی م1

که تمامی اسناد مربوه به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانیه  

بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان وابل انتشار است. پس از تصیویب نهیایی اسیناد الحیاوی اییران بیه       

شود تیا مصیوبه    رای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده میسازمان تجارت جهانی در شو

روزه، دولیت بایید ایین     ۰۳شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشیت مهلیت   

بیه عضیویت کامیل و دائیم در سیازمان      تائیدیه را به اطالع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران 

 (23()7931.)فکوری،تجارت جهانی در خواهد آمد

مواجهه اوتصادهای ملی با مشکالتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اوتصادی، فرهنگی و اجتمیاعی هیر   

منیافع خواهید شید و    کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عمال چنین حضیوری باعیث افیزایر    

ممکن است هیچ کدام از مشکالت مذکور ر  ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضیور در اوتصیاد جهیانی کمتیر     

 تر خواهد بود. باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق

ه سمت اوتصاد جمهوری اسالمی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اوتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته ب

( وبیل از هیر چییزی نیازمنید     WTOشود. عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان تجیارت جهیانی )   جهانی رانده می

های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات وابل توجهی در ووانین و مقررات اوتصادی است که  بکارگیری سیاست

اوتصاد کشور و امنیت اوتصادی داشته باشند.حال سوال اصلی بیه ایین صیورت    ای بر  توانند تاثیر گسترده این تغییرات می

شود که نتیجه تمامی این الزامات و سفارشات برای حرکت اوتصاد ایران به سمت اوتصاد جهانی تا چه حد برای  مطرح می

 شود؟ محسو  می کشور، دربردارنده فرصت و منفعت است و به چه میزان تهدید و آسیب برای امنیت اوتصادی کشور

 

  جهانی: بررسی برخی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت

 

                                                               و حقوقی  لزوم بسترسازی اقتصادی_الف

                

 

گسترش تجارت جهانی به عنوان یک اصل مهم و اجتنیا    در این ارتباه ضمن توسل به اصل مزیت نسبی در راستای    

ناپذیر, محدودیتها, موانع و مشکالت گوناگون از ابعاد م تلف وجود داشته است که از سوی گشورهای م تلف نمود پییدا  
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میی   کرده و روند تحقق اهدان مورد انتظار از تووفات تجاری را کند و گاه متووف ساخته است. از جمله ایین محیدودیتها  

اوتصادی الزامی ساخته است تا در جهت بهره منیدی هیر چیه     _توان به محدودیتهای حقووی و اوتصادی م تلف حقووی

       .بهتر و بیشتر آنها از توافقات تجاری موثر واوع گردد

 

عید و  در این چارچو  فکری و نظری است که لزوم تطبیق میان ووانین و مقررات حاکم بر کشیورهای م تلیف عضیو, ووا   

اصول گات معنا پیدا کرده و کشورها را ملزم به سازگاری در این زمینه نموده است. به عبارتی هر کشور در صحنه تجارت 

آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقووی و اوتصادی خاصی است که در برخی موارد مغیایر و ییا ناسیازگار بیا مقیررات      

ممکن است بهره مندی هرچه بیشیتر ایین کشیورها را از شیرایط تجیارت آزاد,       سازمان تجارت جهانی می باشد و این امر

توضییح اینکیه نتیایج برخیی      .خدشه دار ساخته و لذا تالش در جهت رفع آنها برای هر کشوری اجتنا  ناپذیر می باشید 

ز ویوانین کشیور از   مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد مقررات و اصول گات در برخی از امور بیا اصیولی ا  

جمله وانون اساسی و ووانین موضوعی دیگر از جمله ووانین بانکداری, بیمه, سیرمایه گیذاری خیارجی و... در ناسیازگاری     

 _مستقیم یا غیر مستقیم ورار دارد و مستلزم انجام مراحلی است که ضیمن حفیظ ارزشیهای حیاکم بیر نظیام اوتصیادی        

مناسییب بییرای الحییاق کشییور بییه سییازمان تجییارت جهییانی را فییراهم      حقییووی کشییور, زمینییه هییای حقییووی الزم و  

  (23()7933)کمیجانی،سازد.

 

 

 ت                 کشـور بـا برخـی قواعـد سـازمان تجـار       بحث اجمالی در تطبیق قـوانین حـاکب بـر    _ب

                                                                                                             جهـانی 

در این ارتباه بحث تطبیق برخی از ووانین و مقررات حاکم بر کشور با وواعد گات را می توان در دو بعد اساسی بیه طیور   

  :م تصر مورد بررسی ورار داد

  ازگاری یا ناسازگاری ووانین کالن موثر در سیاستگذاریهابررسی س_الف 

ت صصی موثر در ات اذ رویه و روشیهای اجراییی بیا بررسیی هیای       _بررسی سازگاری یا ناسازگاری ووانین موضوعی  _ 

بیه   بعمل آمده می توان ناسازگاریهای نظام تجارت آزاد جهانی مبتنی بر توافقات تجاری گات را بیا برخیی ویوانین کشیور    

  .شرح زیر بر شمرد

 وانون اساسی کشور -7

 وانون انحصار تجارت خارجی-2

 ووانین و مقررات صادرات و واردات-9
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 قانون اساسی:-1 

با توجه به آنکه وانون اساسی در هر کشور به عنوان روح حاکم بر کلیه ووانین از اولویت و اهمیت بسزایی برخوردار اسیت,  

این وانون که تعارضاتی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با وواعدگات آشکار می سازد ضیروری  لذا با توجه به اصولی از 

  :و اجتنا  ناپذیر است که این اصول به شرح زیر مورد بررسی ورار گیرد

ب ر دولتی, تعاونی و خصوصی و اسیتوار اسیت. ب یر دولتیی      9: نظام اوتصادی مهوری اسالمی ایران بر پایه 44اصل 

ل کلیه صنایع بزرر, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرر, بیمه, بانکداری و.... و مانند اینهاست که به صیورت  شام

  .مالکیت عمومی در اختیار دولت است

از جمله مغایرتهای آشکار میان وواعد گات و ووانین کشور در این اصل که دولتیی بیودن تجیارت خیارجی را مطیرح میی       

, آزادسیازی تجیاری از جملیه اصیول     71اصول و ووانین گات از جمله اصل دسترسی به بازار موضوع اصل نماید. براساس 

 اولیه حاکم بر گات می باشد که کشورها می باید در آغاز پیوستن به سازمان تجارت جهانی آن را مورد توجه ویرار دهنید  

حیاکم بیر تهییه محصیوالت توسیط       ...ت این ماده ( گات چنین مطرح می کند: مقررا9( الف از ماده )3چنانکه در بند )

( این میاده نیاظر   7گات چنین آمده است: مقررات بند ) 71( از ماده 2کارگزیهای دولتی اعمال ن واهد شد. و یا در بند )

موافقیت نامیه تجیارت خیدمات      79بر واردات محصوالت برای مصرن فوری یا آتی دولتی نمی باشد. همچنیین در میاده   

در مورد ووانین مروبط به خرید خدمات توسیط موسسیات دولتیی اعمیال      17و 1, 2است که... مقررات مواد مطرح شده 

  ن واهد شد.

وانون اساسی با اهدان نهایی گات که آزادسازی هرچه بیشتر تجارت خیارجی را مطیرح    44به عبارت دیگر محتوای اصل 

ر ایجاد سازگاری میان وواعد گات و ویوانین حیاکم برنظیام    می سازد ممکن است در سازگاری کامل نباشد و به این منظو

  (95()7935)ثابتی،اوتصادی خارجی کشور با انجام تعدیالتی ضروری است.

 

 : قانون انحصار تجارت خارجی-2

( این وانون محوریت نقر دولت در نظام بازرگانی خارجی مورد تاکید ورار گرفته است. 9( و )2(, )7طبق مفاد مواد )    

( به انحصار دولت در تجارت خارجی اشاره داشته و حق صادر کردن و وارد کردن کلییه  7چنانکه به عنوان مثال در ماده )

به این نکته اشاره می کنید وارد کیردن    (2)محصوالت... و شرایط ورود و صدور آنها... به دولت واگذار شده است. در ماده 

ی که در ویانون پییر بینیی شیده مشیروه بیه شیره حتمیی صیادرکردن          هر نوع محصول صنعتی به ایران به جز موارد

( وانون فوق, اجازه وارد کردن محصوالت خارجی طبق مقیررات  9محصوالت به ایران است. همچنین در بند الف از ماده )

خاصی به اش اصی یا موسسات م تلف غیر دولتی داده شده است که پیچیدگی های بسییار و تنوعیات م تلیف تصیمیم     

ری و سیاستگذاری را مطرح می کند چنانکه در ووانین جاری مالحظه می گردد, شرایط ورود کیاال در مقیاطع زمیانی    گی
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خاص با مقررات م تلفی مواجه است که جمع بندی آنها در یک مجموعه منسجم کار بسیار دشوار و عمالً غییر ممکنیی   

  .است

 

 : قوانین و مقررات صادرات و واردات-3 

دیگر ووانین حاکم بر تجارت خارجی که در ناسازگاری با برخی اصول و ووانین حاکم بر گات می باشد ویوانین  از جمله    

این وانون کاالهیای صیادراتی بیه چهیار گیروه مجیاز, مجیاز         9و مقررات صادرات و واردات است. به عنوان مثال در ماده 

( مغیایر میی   71اصیل   )ر خصوصی دسترسی به بیازار  غیر مجاز و ممنوع تقسیم شدهاست که با ووانین گات د ,مشروه

از وانون مذکور دولت موظف است واردات کاالهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولیید   97باشد. همچنین در ماده 

اعالم  می شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است را در صورتی که منجر به تورم ویم کاالهای اساسی نشود غیر مجاز

  می نماید.

( مقررات عمومی تعرفه و تجارت, تجارت بیین المللیی بایسیتی براسیاس اصیل عیدم       2( و )7در صورتی که طبق اصول )

تبعیض استوار باشد و صنایع داخلی بایستی براساس تعرفه های گمرکی و نه از طریق موانیع تجیاری ییا ممنوعییت ورود     

 (97()7935)ثابتی،حمایت شوند.

ناسازگاری باتوافقیات دوراروگوئیه و اصیول     94و  95در این ارتباه برخی از موارد وانون صادرات و واردات از جمله ماده 

( دارا هستند که تجدید نظر در موارد وانونی فوق پییر از عضیویت   7341گات )اساسی مقررات عمومی تعرفه و تجارت 

  نماید. در سازمان تجارت جهانی را الزامی می

با اصالحات آن, نیز بااصول وووانین گات  7999سوی دیگر برخی از مواد وانونی تشویق صادرات و تولید مصو  بهمن از 

که ضمن آن مزایایی بیرای تولیدکننیدگان و صیادرکنندگانی کیه فعالیتهیای خیود را        9سازگار نمی باشد. از جمله ماده 

ج و بهره برداری از معادن یا ذو  و تصفیه مواد معیدنی و تولیید   معطون صدور یک یا چند نوع کاال نموده و یا به است را

در نظر گرفته شده است که در عمل با برخی موادگات بعنوان مثیال بنید   از میاده     ,محصوالت صنعتی اودام می نمایند

)  73ه ) اجیرای غییر تبعیضیی محیدودیتهای مقیداری( , میاد      79منع وضع سوبسید بر صادرات مواد اولیه(, ماده  ) 16

مذاکره در با  تعهدات خاص( در ناسازگاری می باشد. هر چند کهمطابق با برخی مفاد موافقت نامه هیای دوراروگوئیه از   

از توافقنامیه ب یر کشیاورزی و... اسیتثناهایی بیر رفتیار        75از موافقت نامه اویدامات حفیاظتی و یامیاده     2جمله ماده 

شده, لیکن این استثناء ها جنبه کلی نداشیته و مفرهیای پییر بینیی      کشورهای ب صوص در حال توسعه در نظر گرفته

شده در ووانین و مقررات سازمان تجارت جهانی دائمی نیستند. لذا, اودام در جهت گسترش تجارت آزاد جهیانی براسیاس   

تعرفه هیا و  اصول گات در بلند مدت, کشورها را ملزم به حذن سهمیه ها, محدویت ها و حمایت ها و سوبسیدها, کاهر 

تغیر تعرفه ها به تعرفه ها و کاهر و حذن تدریجی تعرفه ها خواهد نمود که در این ارتباه تجدید نظر در اصیول ویانون   

  (92()7933)کمیجانی،یاد شده به عنوان اودامی در جهت عضویت ایران به گات بسیار ضروری است.

 : ن تجارت جهانیدالیل تمایل جمهوری اسالمی ایران برای پیوستن به سازما
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 ای المللی و منطقه .تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین7

 زنی .افزایر ودرت روابت و چانه2

 گذاری )داخلی/ خارجی( .حاشیه امنیت اوتصادی برای سرمایه9

 گذاری )داخلی/ خارجی( .جذ  سرمایه4

 .جلوگیری از فرار سرمایه5

 .گسترش امنیت بازار سرمایه )بورس(1

 سازی( .امنیت روند فعالیت ب ر خصوصی )خصوصی1

 ، بیمه، بورس و ...( .توسعه یافتن روند اوتصاد الکترونیک در کشور )تجارت، بانکداری، مالیه3

 .افزایر کارآمدی ووانین و مقررات اوتصادی )ابهام، نارسایی، نبود وانون(3

 زاتهای رانت و انحصار و امتیا .از بین رفتن بسترها و زمینه75

 ماندگی در جامعه اطالعاتی )شکان دیجیتالی( .کاهر فاصله عقب77

 .توسعه صادرات غیرنفتی72

 .مقابله با تحریم اوتصادی / سیاسی79

 .افزایر درآمدهای دولت74

 های اوتصادی )بازار سرمایه، پول، ارز و ...( .کاهر بحران75

 .کاهر بیکاری در بلندمدت71

 اوتصادی ایران.جلوگیری از انزوای 71

 .کاهر حجم و نقر دولت در اوتصاد73

 های جهانی ماندگی با مقیاس .کاهر فاصله عقب73

 المللی های بین .تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان25
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 های دسترسی به منابع مالی خارجی .کاهر محدودیت27

 سرمایه(وری و کارایی منابع )نیروی انسانی، منابع طبیعی،  .افزایر سطح بهره22

 .افزایر مشارکت ب ر خصوصی )اوتصادی، اجتماعی، سیاسی و ...(29

 الملل و فرایند جهانی شدن )اوتصادی، سیاسی و ...( .تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین24

 (99()7935)ثابتی،الملل پیوندی با اوتصاد بین های هم .افزایر ظرفیت25

 

 نتیجه گیری :

الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقیاء و   جهانی،برای گسترش تجارت خارجی در سطح بینسازمان تجارت    

گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی کیه حتیی ممکین اسیت کلییدی باشیند. دسیتیابی و        

تصادی و فرهنگی آن کشیور  عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفاب ر تمامی امراض سیاسی، او

 توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اوتصادی و رشد اوتصادی کشورهاست. نیست، ولی می

باید دانست که عضویت اییران ییک امیر فیوری و آنیی نیسیت.فرایند طیوالنی میدت عضیویت اییران فرصیتی اسیت کیه              

وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضیویت در   رهسیاستگذاران اوتصادی به بهبود ساختار اوتصاد ایران و به

هیای کنتیرل    ای بر بهبود سیسیتم  شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداول بهانه تجارت جهانی برچیده می

سانی، اوتصادی و ... های اساسی کشورمان از لحاظ منابع ان وری و افزایر راندمان در اوتصاد کشور خواهد بود. ویژگی بهره

در شرایطی بسیار مطلو  و در بسیاری موارد منحصر به فرد ورار دارد و این استعداد و توانایی وجیود دارد کیه بتوانید بیه     

سرعت خود را به سطوح باالی روابت در عرصه اوتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصیه میدیریتی و   

 ت.کارشناسی در سطح ملی اس

ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهر آثار  گرفته و استفاده از فرصت های پیر در این میان کاهر تهدیدها و آسیب

 الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.  منفی حضور در اوتصاد بین

میان برخیی ویوانین سیازمان تجیارت      همچنین در بعد مسائل حقووی باید گفت که با توجه به ناسازگاریهای احتمالی که

جهانی و مقررات تجاری و حقووی کشور در زمینه های م تلف وجیود دارد, رفیع و حیل ممشیکالت میذکور وبیل از هیر        

اودامی در جهت عضویت الزامی به نظر می رسد تا بر این اساس با دیدگاهی روشن و شفان در مراحل م تلیف میذاکرات   

  .حداکثر تجاری بهره مند گردیدتجاری حضور پیدا نمود و از 

در مجموع باتوجه به مش صه های اوتصاد کشور از نظر مووعیت نه چندان وابل اتکاء ب شهای مهیم اوتصیادی در عرصیه    

وانون , برای اینکیه کشیور بتوانید از جایگیاه ویوی و       _تجارت بین الملل از یکسو و ضمن توجه به ناسازگاریهای حقووی 
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 _تجیاری  _ر مذاکرات بهره مند گردد, انجام یک سلسله تدابیر سیاسی و آمیاده سیازیهای اوتصیادی    نیرومند چانه زنی د

حقووی به منظور بهبود و ارتقاء مارآیی فعالیتها, گسترش توان روابت در صحنه های بین المللی و رفع موانیع و مشیکالت   

 نظر می رسد. موجود وبل از آغاز مذاکرات و برنامه ریزی در خصوص آنها, ضروری به

های م تلف اوتصیاد   نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر ب ر

ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی ورار گیرند تا ابعاد تاثیرگیذاری عضیویت در سیازمان     کشور از سوی کارشناسان ذی

هیا،   د؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولیید، تیراز پرداخیت   تجارت جهانی بر اوتصاد کشور تبیین گرد

گذاری ب ر کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کیاهر اثیرات منفیی عضیویت اییران،       های ارزی، سرمایه سیاست

 ریزی شود. برنامه
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