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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
 نقش استانداردها در تجارت جهاني

و فناوري رئيس گروه ارتباطات علمي-زهرا اطاعتگر دفتر آموزش، تحقيقات
 وزارت نيرو

Z_etaatgar@yahoo.com  
 81606422: دورنگار81606446: تلفن

:كيدهچ
ت در كارآمدترين وضعيت در طول زندگي پرتالطم بـشري، سـبب شـده تـا انـسان قرار گرفتن اجزاء طبيع

و واژه اسـتاندارد وارد زنـدگي روزمـره او گـردد نگـاهي بـه. خالق در آفرينش خود فرمول نظم را دخالت دهد

دهـد كـه يافته در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه، نـشان مـي يافتگي در كشورهاي توسعه هاي توسعه شاخص

و وجود عزم ملي براي پياده  را،سازي آنها رعايت استاندارد در همه جوانب زندگي و توسعه بيشتر  روند پيشرفت

و بـستري مناسـب در همه جنبه و اقتصادي در اين گروه از كـشورها فـراهم آورده اسـت هاي اجتماعي، فرهنگي

يـافتگي حال اگر به عوامل عدم توسـعه. براي تعامل با روند جهاني شدن پيش روي كارگزاران ايجاد كرده است 

و به تعبير بهتر در حال توسعه نگاهي افكنيم، متوجه اين مهم مـي  رغـم شـويم كـه علـي در كشورهاي جهان سوم

و اساسي اين موضوع، عدم رعايت استانداردها در اسلوبي پتانسيل هاي بالقوه موجود در اين كشورها، دليل اصلي

ا نظام مي مند كردن هر پديده بنابراين، نظام. داره كشورست مند در همه جوانب شـود تـا اي در جهان هستي، باعث

و استانداردها كه دستاورد آخرين يافته  و مسير تعالي قرار گيرد مي آن پديده در راستا و تجربي باشند، هاي علمي

و فرايند اجرايي اين مهم محسوب خواهند شد  و از طرفي، امروزه با تبدي. چراغ راه ل دنيا به يك دهكده جهـاني

و اشباع و با توجه به تنوع كاالهاي موجود در پيشرفت روزافزون تكنولوژي بوجود آمدن يك بازار رقابتي كامل

و توجه به خواست مصرف بازار، آنچه نمود بارزي يافته است، مشتري در اين گونه بازارها. كنندگان است مداري

و انجام به موقع تعهدات است كـه هـر كـدام از ايـن عوامـل مـي رقابت در تعامل مستقيم با كيفي  تواننـد ت، قيمت

و يـا خـدماتي باشـد  و يا از بين رفتن هـر گونـه فعاليـت توليـدي در چنـين شـرايطي اسـت كـه. موجب پايداري

و سرنوشـت شوند، بـه عنـوان يـك عامـل تعيـين استانداردها كه به نوعي نتايج تحقيقات محسوب مي  سـاز كننـده

و بقا در بازارهاي بزرگ جهاني ايفا كننديم و اساسي خود را جهت حضور .توانند نقش مهم
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آنو اي بـه تعريـف اسـتاندارد اين مقاله، ضمن اشاره و رعايـت ، جهـاني شـدن، ضـرورت استانداردسـازي

و در انتهـا سازمان تجارت جهاني راپ،و نقش استاندارد در تجارت جهاني را مورد بررسي قرار داده يـشنهادهايي

.براي ايفاي مؤثر اين نقش، ارايه خواهد داد

: كلمات كليدي
.، تجارتاستاندارد، جهاني شدن

 مقدمه-1
و ويـژه الملل جنبه امروزه مفهوم تجارت در عرصه بين اي يافتـه اسـت كـه بـدون داشـتن بينـشي هاي فراگير

و جامع به. نمايدميلنگر درك اين مفاهيم مشك صحيح يافتگي در كشورهاي در حال هاي توسعه شاخصنگاهي

و وجود عزم ملي براي پياده توسعه نشان مي   رونـد،سـازي آنهـا دهد كه رعايت استاندارد در همه جوانب زندگي

و توسعه بيشتر را در همه جنبه و اقتصادي در اين گروه از كشورها فـراهم آورده پيشرفت هاي اجتماعي، فرهنگي

و بستري مناسب  حـال اگـر بـه. روي كـارگزاران ايجـاد كـرده اسـت براي تعامل با روند جهاني شدن پـيش است

و به تعبير بهتر در حال توسعه به اجمال نگاهي افكنيم متوجـه عوامل عدم توسعه  يافتگي در كشورهاي جهان سوم

ن اين مهم مي  و اساسي اين موضوع، عدم رعايـت اسـتانداردها در اسـلوبي منـد در همـه ظـام شويم كه دليل اصلي

و علي  شـود كـه بعـضاً حتـي ديـده مـي.هاي بالقوه موجود در اين كـشورهاست رغم پتانسيل جوانب اداره كشور

از برخورداري از اين پتانـسيل  و غافـل مانـدن و منـابع بـالقوه طبيعـي در ايـن كـشورها سـبب بـه بيراهـه رفـتن هـا

و اصولي براي نيل به توسعه برنامه  شـده اسـت لـذا رعايـت اسـتانداردها از اهميـت خاصـي يـافتگي ريزي صحيح

.برخوردار است

 تعاريف-2
:استاندارد-2-1

و استاندارد" تعريف،1المللي استانداردنسازمان بي از ديدگاه از"كردن استاندارد اسـتاندارد:عبارت اسـت

يا هايي براي فعاليت ها با ويژگي مدركي است دربرگيرنده قواعد، راهنمايي  نتايج آن به منظور استفاده عمـومي ها

و به وسـيله سـازمان شـناخته شـده  آنو هـدف اي تـصويب شـده باشـدو مكرر كه از طريق همگرايي فراهم ،از

.دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در يك زمينه خاص است

و تجربـي مـي، دستاورد يافتـه شايان ذكر است با توجه به اين كه استانداردها باشـند، بـه نـوعي هـاي علمـي

.ندا شوند كه به مرحله كاربردي رسيده تحقيقاتي محسوب مي

1 - International standard organization (ISO) 
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:جهاني شدن-2-2
و به همگراييي دولتيهايي است كه توانا اي از دگرگوني جهاني شدن مجموعه ها را تحت تاثير قرار داده

و فرهنگي در سراسر دنيا منتهي خواهد شد  ي صـنعتي شـدن تمـامي جهـاني شـدن بـه معنـ بـه عبـارتي،.اقتصادي

و وحـدت كشورها، رفع فقر، بي و دوسـتي و جنگ، ايجاد جهاني مبتني بر صلح  حفـظ كثـرت تنـوع بـا،عدالتي

و هويت فرهنگ مي ها .باشد ها

و رعايتآن-3  ضرورت استانداردسازي
و عدم استقبال مصرف بـ،كنندگان تجربه صدور كاالهاي نامرغوب به كشورهاي مختلف ارزي خود گـواه

و سـقم واقعـي خـودو بر اين گفتار است  و خـط سـير يـك توليـد يـا خـدمت از صـحت مسلماً تا زماني كه مبنا

و سيستم  را هاي كنترلي الزم بر آنها اعمال نشود، هرگز نخواهد توانست شعله فعاليت برخودار نبوده هاي خـويش

و تا زماني كه  و قاعده مشخصي انجام نشود فعاليتبه كانوني از حريق مقبوليت مشتريان تبديل كند ،ها تحت نظم

انـد تـا هـا شـتافته ها بـه يـاري انـسان استانداردها در تمامي عرصه بنابراين. نتايج حاصله هرگز مطلوب نخواهد بود

و چالش  و هاي مختلف پزشكي، جامعه ها در زمينه عمليات آنها را هدايت نموده شناسي، مهندسي، علوم رفتـاري

و اطمينان را در اين عرصهستانساني، زي  و ايمني و سالمت و نمايان ساز شناسي را بر طرف از طرفي،.ندها تبيين

و توسل به استانداردها نه تنها به ايمني واقعي مردم خواهد انجاميد بلكه آنان را مهياي ورود به ميادين نظم  استفاده

و منش تعالي  توان يافـت كـه اي را نمي هيچ قاعده به عبارتي،. نمود جويانه نيز خواهدو انضباط رفتاري، كرداري

و هيچ ويژگي مطلوبي نيست كه به استاندارد تكيه نداشته باشد .از نظرگاه استاندارد به دور باشد

و گيتي در ابعاد مختلف بوده تـا جـايي كـه تمـامي بيراه نيز نمي باشد كه مهمترين گستره عامل پيوند جهان

و فن ر آوري علوم ميها و مرتبط و در اين فضاي ارزشمندا به شكل موثري به هم پيوند  اجراي استانداردها،نمايد

.اي تابناك داشته باشد جلوه،تر دهد تا جهان به منزله مكاني امن همه ملل را ياري مي

2سازمان تجارت جهاني-4

و بوجـود آمـدن يـك بـازار رقـابت و بـا توجـه بـه تنـوع امروزه با تبديل دنيا به يك دهكده جهاني ي كامـل

و اشباع بازار، آنچه نمود بارزي يافتـه اسـت مـشتري و كاالهاي موجود در پيشرفت روزافزون تكنولوژي مـداري

با،در اين گونه بازارها. كنندگان است توجه به خواست مصرف به رقابت در تعامل مستقيم و انجام كيفيت، قيمت

 
2 -World trade organization (WTO) 
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ميموقع تعهدات است كه هر كدام از اين و يا از بين رفتن هر گونه فعاليت توليدي عوامل توانند موجب پايداري

.و يا خدماتي باشد

هـسته. ها سروكار دارد المللي است كه با مقررات تجاري بين ملت سازمان تجارت جهاني تنها مجموعه بين

مي نامه اصلي اين سازمان را موافقت  اي درگير تجارت جهـانيه دهد كه توسط اكثريت ملت هاي مختلف تشكيل

و توافق قرار گرفته  و مورد مذاكره و خدمات، صـادركنندگان اند ولي هدف آنها كمك به توليدكنندگان كاالها

و كارشان در بازار جهاني است .واردكنندگان براي هدايت كسب

:باشد عمده اهداف سازمان تجارت جهاني به شرح زير مي

و درآمد مرد-1 و بهـره ارتقاء سطح زندگي و تجـارت وري م، اشتغال كامل در كشورهاي عـضو، توسـعه توليـد

 بهينه از منابع جهان

 برداري بهينه از منابع جهان لزوم دستيابي به توسعه پايدار با توجه به بهره-2

.توسعه اقتصادي سازگار با زيست ضرورت حفاظت از محيط-3

ز سازمان تجارت جهاني داراي اصول همچنين  آنهـا را دنبـال، كـه در راسـتاي تحقـق اهـدافش ير استي به شرح

و پايه اين اصول،و كند مي مينظام شالوده :باشد تجارت چندجانبه

 شفافيت-4-1
و تجارت موافقت از نامـه كه يكي از موافقت3نامه عمومي تعرفه هـاي سـازمان تجـارت جهـاني اسـت، قبـل

ك آزادي تجارت به دنبال شفافيت در   كـاهش موانـع تجـاري وقتـي ممكـن شورهاست، چرا كه اوالً نظام تجاري

و ثانياً اصوالً تجـاري باشـند، نگـران تجار بيش از آن كه نگران باال بودن موانع است كه موانع شناخته شده باشند

نامـه، شـفافيت در نظـام تجـاري اعـضا را در قالـب دو تعهـد اصـلي زيـر اين موافقت. هستند نامشخص بودن آنها 

ك :رده استتضمين

و بنگاه ـ تجويز حمايت از صنايع .ترين ابزار حمايتي است هاي داخلي اما تنها با تعرفه كه شفاف الف

و دستورات اداري مرتبط با تجـارت از جملـه در و احكام قضايي و مقررات تجاري ـ شفافيت در كليه قوانين ب

.نظام مالياتي

3 -General agreement on tariffs and trade (GATT) 
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 بيني قابليت پيش-4-2
هاي تجاري نسبت به عـدم تغييـر شفافيت، عبارتست از اطمينان دادن به طرف ايجادافزايش تجارت پس از

و اعالم قبلي تغييرات در صورتي كه اين تغييرات ضـروري باشـد  و موافقـت. شرايط موجود نامـه عمـومي تعرفـه

: اين اصل را در تعهدات زير تضمين كرده است،تجارت

ـ تثبيت تعرفه . ممنوع است)مگر در شرايط خاص(نها به بيش از سقف تعيين شدهآ به نحوي كه افزايش،ها الف

ـ برقراري موانع غيرتعرفه .ممنوع است)ر در شرايطي خاصو با اعالم قبليمگ(اي فرا راه تجارتب

4تبعيض عدم-4-3

ترين اصل نظام تجـارت چندجانبـه اسـت زيـرا كـه شـرط اصـلي مهم،كه عدم تبعيض بسياري عقيده دارند

نامـه موافقـت. آميـز ديگـر اعـضا بـا آنهاسـت قراري اين نظام، پيش از هر چيز اطمينان اعضا از رفتار غيرتبعيض بر

و تجارت : اين اصل را در قالب چهار تعهد زير تضمين كرده است،عمومي تعرفه

ـ تجارت بدون تبعيض كه اعضاي سازمان تجارت جهاني را از اعمال تبعيض ميان اعضاي ديگـر در  روابـط الف

. كند، به نحوي كه هر يك از اعضا بايد با ساير اعضا همچـون بهتـرين دوسـتان خـود رفتـار كننـد تجاري منع مي

، اعضاي سازمان تجارت جهاني به طور يكـسان از بهتـرين شـرايط تجـاري ايجـاد شـده در نظـام تجـارت ديگـر

ت،در واقع، اين قاعده. برخوردار خواهند بود جـاري كـشورهاي عـضو را در موقعيـت محصوالت تمامي شركاي

و تجويز اعطـاي رفتـار مهمترين استثناهاي اين مورد، اجازه برقراري ترتيبات تجاري منطقه.دهد برابر قرار مي  اي

مي تر به دولت مطلوب .باشد هاي در حال توسعه

ـ رفتار ملي كه مكمل تجارت بدون تبعيض است، مقرر مي رت جهاني بايـد دارد كشورهاي عضو سازمان تجاب

و هزينه  و وارد بازار داخلـي با محصوالت وارداتي كه با پرداخت عوارض گمركي هاي ديگر از مرز عبور كرده

عمالً كاالهاي وارداتي شركاي تجاري،اين رفتار. برخورد نمايند همانند كاالهاي توليدي داخل گردند، آنها مي 

ميكشورهاي عضو را با كاالهاي توليد شده در داخل .دهد در موقعيت برابر قرار

و دسـتورات اداري مـرتبط بـا و احكام قضايي و مقررات تجاري ـ تعهد مربوط به اجراي بيطرفانه كليه قوانين پ

.تجارت

ـ تعهد مربوط به اعمال تبعيض هـاي هاي مقداري يا كمي در مـواردي كـه عليـرغم ممنوعيـت آميز محدوديتت

مي موجود، كشورهاي عضو مجبور به اعمال چنين محدوديت .شوند هايي

4 - Most-favored-nation (MFN) 
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 تالش مستمر در جهت آزادسازي تجارت-4-4
گردند، ضرورتاً متضمن آزادسازي تجارت يعني كاهش تمام اصول قبلي اگر چه موجب تسهيل تجارت مي

مينآ. موانع تجاري نيستند دو چه اين اهداف را محقق :تعهد زير آمده استسازد، در قالب

ـ و منـافع مـشترك ها كه در جريان مذاكرات تعهد مربوط به كاهش تعرفهالف بر اساس دو اصـل رفتـار متقابـل

كشورهايي كه به تازگي قصد عضويت در سازمان تجارت جهاني را دارنـد نيـز بايـد،در ضمن. گيرد صورت مي 

. شركت نمايند، خود با اين سازماناي در فرايند الحاق مذاكراتي براي كاهش موانع تعرفه

ـ تعهد مربوط به ممنوعيت استفاده از ر اشكال حمايت در قالب عوارض يا مقررات ناظر بر خريد، فروش،ايسب

و گذاري گمركـي، اخـذ هزينـه هاي ارزش حمل يا توزيع كاال، مانند روش هـا يـا تـشريفات مربـوط بـه واردات

ع و الزامات مربوط به نصب .الئم مبداصادرات

 تجارت منصفانه-4-5
بخش بودن اقـدامات صـورت گرفتـه بـر اسـاس چهـار اصـل قبلـي شايد بتوان اين اصل را ضمانتي بر نتيجه

هـاي تجـاري غيرمنـصفانه، امكـان عملكـرد مناسـب محـيط زيرا اوالً منع كشورهاي عضو از اتخاذ روشتدانس

ميرقابتي ايجاد شده بر اساس اقدامات فوق را فراه و ثانياً با تجويز روشم هاي منصفانه براي اعمال حمايت آورد

د از منافع اساسي كشورهاي عضو، به ايشان اطمينان مي  ازنر دهد كه مـشاركت ظـام تجـارت چندجانبـه متـضمن

مي. بوددست دادن تمامي ابزارهاي حمايتي نخواهد  :نمايد لذا اين اصل به دو طريق زير عمل

ـ منع رويه و نتيجه آنها اخـتالل هاي غيرمنصفانه منصفانه كه اصوالً مبتني بر برنامه غيريي تجارها الف و هدف اند

منـد از اقـدامات قـدرت رقابـت كاالهـاي بهـره،هـا در اين رويـه. سيب به منافع شركاي تجاري استآو در بازار 

اهاي تجاري غيرمنص روش.يابد غيرمنصفانه به نحو غيرقابل توجيهي افزايش مي   دخالت دولـتزفانه ممكن است

ميبيارانه شكل گيرند كه در اين صورت شكل اعطاي هاي تجاري با اعطاي يارانه به بنگاهها دولت. گيرنده خود

گر از هزينهتوانند مي و موجب افزايش قابليت رقابت آنها نامه عمومي موافقت.نددهاي توليد يا فروش آنها كاسته

و تجارت، دولت ميه گونه يارانه اي عضو را به خودداري از اعطاي اينه تعرفه و به اعضايي كه تحتا فرا خواند

ميميرها قرا تاثير اين يارانه  هـاي از ديگر انـواع رويـه5شكني قيمت.دهد گيرند، اجازه اتخاذ اقدامات جبراني را

آنها تجاري غيرمنصفانه است كه اساساً دولت  به،هاي تجاري معموالً خود بنگاه،در اين روش. نقشي ندارند در

البتـه. كننـد منظور گرفتن بـازار رقبـاي خـود محصوالتـشان را بـا قيمتـي كمتـر از قيمـت معمـول وارد بـازار مـي

 
5 - Dumping 
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و تجارت موافقت  براي مقابله با اين رويه به اعضاي سازمان تجارت جهـاني اجـازه داده اسـت،نامه عمومي تعرفه

.شكني دست بزنند ضدقيمتن به اقداماتآكه در مقابل

ـ تجويز روش و امنيتـيب مفهـوم. هاي منصفانه حمايت از منافع اساسي اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي

حق تجارت منصفانه بدين معني است كه دولت  ه نتيجـه بـ اي كه با توجـه داشته باشند عالوه بر رژيم تعرفه ها بايد

را،اي مذاكرات تعرفه ميآهاي مختلف توليدي به بخش حمايت مورد نظر هاي كند، در مواقع الزم روش نها اعطا

هاي وارده تجويز اقدامات حفاظتي براي جلوگيري از جبران آسيب. اي را نيز براي حمايت بكار گيرند ادهالع فوق

و نهايتـاً هاي توليدي كشور، تجويز اقدامات حمايتي در صورت بروز مشكالت تراز پرداخت به بخش  تجـويز هـا

و امنيتـي،، به داليل خاص اقتصادينامه مذكور انحراف از تعهدات موافقت  تجلـي اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي

.مفهوم تجارت منصفانه از اين منظر است

 نقش استانداردها در تجارت جهاني-5
و نيز ارتقاء استانداردهاي زندگي مشكالت زيست فن،محيطي و  باعـث،يآور ناشي از پيشرفت تكنولوژي

و مقررات فنـي در سـطح ملـي شـده هاي تنظيمي دولت افزايش سياست و در نهايت افزايش ميزان استانداردها ها

و مقررات فني در كشورهادبا رشد استان. است و تحقيقـاتي محـسوب كـه دسـتاوردهاي يافتـه اردها هـاي علمـي

هـاي اضـافي فراوانـي بـر هزينـه،ت استانداردهارعايزيرا الملل نمايان گشت اثرات منفي بر تجارت بين شوند، مي

و توليدكنندگان تحميل مي  و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي خارجي كاهش مـي صادركنندگان از نمود و داد

و استانداردها مـي طرفي اين شبهه ايجاد مي  توانـد محملـي بـراي حمايـت از صـنايع شد كه تصويب اين مقررات

و در نتيجه رفتار  المللي بـراي جلـوگيري از تبـديل بنابراين در مذاكرات بين.آميز در تجارت باشد تبعيض داخلي

ــر تجــارت جهــاني  ــه مــوانعي در براب و،اســتانداردها ب و اعمــال مقــررات ــه وضــع و مقــررات مربــوط ب  ضــوابط

:ن گرديدنامه زير در چارچوب توافقات سازمان تجارت جهاني تعيي استانداردهاي محصول در قالب دو موافقت

 نامه موانع فني فرا راه تجارتـ موافقت

و بهداشت نباتيـ موافقت  نامه اقدامات بهداشتي

اند اما به جهـت ايـنو ميان اعضاي آن منعقد شده جهاني ها در چارچوب سازمان تجارت نامه گرچه اين موافقت

و بيش از 148كه اين سازمان در حال حاضر  ني را تحـت پوشـش قـرار داده درصد تجارت جها95 كشور جهان

هاي استانداردها بدل شده است كه گريز از آن حتي براي كـشورهاي المللي در زمينه بينياست به عرف بازرگان 

نامـه وجـود دارد ولـي از نظـر دامنـه هـايي بـين ايـن دو موافقـت البته، مـشابهت. ديگر ممكن نيست،غيرعضو نيز 

ه و مقرراتي كه تحت شمول . هايي بين اين دو وجود دارد نامه قرار دارد، تفاوتر موافقتاستانداردها
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:6نامه موانع فني فرا راه تجارت موافقت-5-1
و رويه مقررات بين، موانع فني فرا راه تجارت نامه موافقت هـاي المللي قابل اعمال بر استانداردهاي محصول

م  و استانداردها را تعيين و.كنديارزيابي انطباق با مقررات فني اين مقـررات دربرگيرنـده خـصوصيات محـصول

و الزامات بسته روش  موافقتنامـه در ضـمن،.باشـد زنـي مـي بندي برچسب هاي توليد موثر بر خصوصيات محصول

،المللـي كنـد كـه از اسـتانداردهاي بـين منظور جلوگيري از ايجاد اختالفات زياد، اعضا را تـشويق مـيهب مذكور

ا در خواهد كه محدوديت ين وصف از آنها نمي استفاده كنند، با نتيجـه ايـن پـذيرش تغييـر هاي واردات خـود را

و عملكرد استاندارد به وسيله همچنين مجموعه قوانيني را براي عملكرد مناسب درزمينه آماده. دهند سازي، تطبيق

و هـاي زمانسـا دهـد مشتمل بر راهكارهايي است كه توضـيح مـي كه بيند هاي مركزي تداركمي ولتد دولتـي

مي. غيردولتي چگونه بايد قواعد خود را اعمال كنند  توانند از سوي مؤسسات استاندارد دولتي استانداردهاي كاال

و كليه مؤسسات مذكور نيز مي  مؤسسات استاندارد. توانند اين مجموعه مقررات را بپذيرند يا غيردولتي تهيه شود

مو هاي مركزي عضو موافقت حكومت و انطباق با مقررات ناظر بر حسن نامه انع فني فرا راه تجارت، مسوول قبول

اين مؤسسات تا حد امكـان تـالش خواهنـد كـرد تـا تـضمين نماينـد كـه مؤسـسات اسـتاندارد. انجام كار هستند 

و همچنين مؤسسات استاندارد منطقـه  و در حوزه حكومت مركزي آن غيردولتي و بـا اي، ايـن مقـررات را قبـول

.نامه فرا راه تجارت نيز بر اين مؤسسات استاندارد حاكم است كليه اصول حاكم بر موافقت. شوندمنطبق

ميموافقتنامهاين گيري درباره تطبيق توليدات با استانداردهاي ملي استفاده راهكارهايي كه براي تصميمدارد بيان

و عادالنه باشد،شود مي مهر، بايد منصفانه و غيرمنصفانه باشـد را گونه متدي را كه به حصوالت بومي توجه كند

م ميوندكيمحكوم و كشورها را تشويق . ارزشيابي يكديگر را به رسميت بشناسند كند كه مراحل تست

و بهداشت نباتي موافقت-5-2 :7نامه اقدامات بهداشتي
و نظام موافقتاين ي راهنمايي اعضا در خصوص هايي برا نامه در واقع چارچوبي چندجانبه متشكل از قواعد

و و حيوان و بهداشت نباتي به منظور حفاظت از حيات يا بهداشت انسان و اجراي اقدامات بهداشتي و اتخاذ ارائه

و بهداشـت نبـاتي را بـر تجـارت بـه.شود نبات محسوب مي  اين چارچوب اثرات منفـي اسـتانداردهاي بهداشـتي

و از اعمال تبعيض غيرقابل  و به هماهنگي هـر چـه گـسترده حداقل رسانده تـر توجيه ميان اعضاء جلوگيري كرده

. كند اين استانداردها در سطح جهاني كمك مي

6 - Agreement on technical barriers to trade (TBT) 
7 -Measures phytosanitary and sanitary on agreement (SPS) 
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 گيري نتيجه-6
كه همانگونه كه بيان شد، مشتريان به عنوان يكي از عوامل رقابتي مهم در سطح جهاني محسوب مي گردند

و قابليت  و خدماتي كـه آنهـا خريـداري مـي انتظاراتي راجع به طراحي، اجرا، امنيت كننـد، اعتماد به محصوالت

به عنوان يك عامل شوند، كه به نوعي نتايج تحقيقات محسوب مي در چنين شرايطي است كه استانداردها. دارند

و سرنوشت تعيين مي كننده و بقا در بازارهاي بـزرگ جهـاني ساز و اساسي خود را جهت حضور توانند نقش مهم

و توليد بـه نظـر مـي.ايفا كنند  و حتـي سـازمان استانداردها در آغاز به عنوان مانعي بر سر راه تجارت هـاي رسـند

مي تدوين بخش در مسير جهاني اما اكنون يكي از فاكتورهاي اطمينان. دانند كننده، استفاده از متون آن را اختياري

 بـه لـذا. آن را پذيرفتـه اسـت،محدودكننـده باشند كه حتي سازمان تجارت جهاني به عنوان تنهـا عامـل شدن مي 

ميمنظور دستيابي كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي جهاني، موارد زير :شود پيشنهاد

1-
 المللي به عنوان استانداردهاي ملي در مرحله اول، پذيرش كليه استانداردهاي بين♣

ب♣ و  سازي آنها وميدر مرحله دوم، تالش در جهت بازنگري استانداردهاي پذيرفته شده

و تبديل آنها به استانداردهاي مورد نيـاز♣ و در مرحله سوم، استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده

 المللي پيشنهاد آنها به عنوان استانداردهاي بين

 المللي استاندارد سازمان بين8كنندگان عضويت در كميته حمايت از مصرف-2

و تشويق دانشگاه فرهنگ-3 پژ سازي و مراكز .وهشي براي شركت در فرايند استانداردسازيها

8 - Committee on Consumer Policy (COPOLCO) 
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و مĤخذ-7  مراجع
 شـماره، ماهنامـه اسـتاندارد،"استانداردسازي راهي به سوي توليد در سطح جهاني" منصور، آبادي، دهقان نجمـ

6تا4صفحات،83 مهر ماه،157

يـابي بـه المللـي در مـسير راه بـين يـافتگي بـا رعايـت اسـتانداردهاي هاي توسعه ارتقاء شاخص"اوحدي، افشين،ـ

4تا2 صفحات،83 دي ماه،160، شماره ماهنامه استاندارد،"بازارهاي جهاني

در"حسن، نيما،ـ 1، صفحه 165 شماره، ماهنامه استاندارد،"و ضرورت استانداردسازيWTOحضور

،84 سـال،169 شـماره،اسـتاندارد ماهنامـه،"(WTO) استانداردها در سازمان جهـاني تجـارت"طيار، فاطمه،ـ

17تا16صفحات

23 صفحات،172 شماره، ماهنامه استاندارد،"تر پيوند با استانداردها عامل بقاي جهاني امن"خو، عليرضا، يحييـ

24تا

و اهميـت آن در سـاخت تجهيـزات پزشـكي"تحويلداري، كاوه،ـ ماهنامـه،"نقش استاندارد در تجارت جهاني

7تا2 صفحات،84 بهمن،173 شماره،داستاندار

در"ـ طيار، فاطمه، و قواعد نظام تجارت چندجانبه 9تا7، صفحه 179، ماهنامه استاندارد، شماره"WTOاصول

:ـ سايت اينترنتي
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