
 

 (  WTO) جهانيجارت تسازمان 
 

 

را تنظيم و  تجارت  المللي اســـت كه قوانين جهاني بين ســـازمان  ( يكWTO) جهاني تجارتســـازمان   

 موافقتنامهن تجارت جهاني كشورهايي هستند كه اختالفات بين اعضا را حل و فصل ميكند. اعضاي سازما

قرار دارد.  س سوي، ژنو ازمان تجارت جهاني درضا كردهاند. مقر سموافقتنامه( اين سازمان را ام 30هاي)حدود 

اند. يمن در حال حاضر جديدترين عضو اين سازمان محسوب مي  كشور عضو اين سازمان شده160هم اكنون 

شود. مهمترين وظيفه سازمان جهاني تجارت تدوين قوانين بين المللي و سياستهاي تجاري بوده و اساس و 

ي تجاري بينان گذارده شـده اسـت. سـازمان جهاني تجارت كه وظيفه تدوين بر پايه منافع بنگاه ها شالوده آن

اخه اي از حقوق بين الملل عمومي تلقي مي گردد.) طرفهاي تجاري را برعهده داشته و به عنوان ش سـياسـتهاي

خش مذاكره دراين سازمان دولتهاي عضو بوده كه در كشورهاي توسعه يافته با توجه به سطح دانش باالي ب

ها در جلسات استماع حضوري فعال داشته و نقش موثري در جهت  NGOخصوصي، اين بخش نيز به همراه 

 خود به بخش دولتي و همچنين در روند انجام مذاكرات ايفا مي نمايد.(   القاءخواسته هاي

ه همگي آنهاماحصل موافقتنامه، دســتور العمل و آئين نامه اجرايي متفاوت مي باشــد ك 60اين ســازمان داراي 

نمايند.   مواضع و منافعي است كه شركت هاي چندمليتي توانسته اند با تالش خود، آنها را به مواضع ملي مبدل

و هم اكنون نيز هفده هزارشركت اين شركت هاي چند مليتي مهم ترين بازيگر عر صه تجارت بين الملل بوده 

ه اند. لذادولتها صيص داداز تجارت جهاني را به خود تخ% 84د مليتي در كل جهان موجود مي با شند كه چن

 ند،مبذول دارند.  كه يكي از مهم ترين عوامل جذب سرمايه به كشور مي باش ركتهابه اين ش بايد عنايت خاصي را

 ســازمان جهاني تجارت، آزاد ســازي تجارت،  افزايش رقابت و به تبع آن ارتقاء ميزان تجارت و توليد

خويش قرار داده و به آنها اين امكان را ميدهد كه از توليد داخلي خود ضو را سرلوحه كاركشورهاي ع ميان

ازمان باعث افزايش رقابت، تجارت، مالكيت و منا سياستهاي اين سدرمقابل رقابت خارجي حمايت نمايند. ض

اقتصادي ناشي از افزايش  توسعه اقتصادي شده و عضويت در آن شانس كشورها از حيث توسعه بالقوه

     تجارتخارجي و دسترسي بدون تبعيض به بازار جهاني را افزايش مي دهد. 



ي قوانين و توافقات بين المللي،گسترش ضويت در اين سازمان كه با هدف آزاد سازي تجاري، شفاف سازع 

رهادر مقابل شونان بخشيدن به كصل منازعات و اختالفات و اطميبه بازارهاي مختلف، حل و ف تيابيسامكان د

سير اجراياهداف تغييرات ناگهاني سياستهاي تجاري تاسيس گرديده ا ست، به عنوان عنصري اسا سي در م

 سياستهاي توسعه اي تجارت ملي هر كشوري به شمار مي آيد.  

اقتصـادي ياد مي  كه بسـياري از اقتصـاد دانان از آن به عنوان سـازمان ملل  WTOضـمنا الحاق به 

نمايند،الزاماتي را براي كشورها از جمله بازكردن بخشي از بازار داخلي بر روي ساير كشورهاي عضو و انطباق 

ات اقتصـادي و مقررات اقتصـادي و تجاري با اسـتانداردهاي اين سـازمان به دنبال خواهد داشـت. تاثير قوانين

نع تجاري و مهمتر از آن ايجاد مقررات تجاري دا شته در سطح شهايي نظير كاهش مواكه اين سازمان در بخ

الملل بي سـابقه مي باشـد. تاثير گذاري اين قوانين تا آنجاسـت كه حتي كشـورهايي كه هنوز به  روابط بين

 عضـويت اين سازمان درنيامده اند را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است.  

   :WTOساختار و اركان 

ســال  2به عنوان باالترين ركن ســازمان جهاني تجارت محســوب گرديده و هر  وزارتي:كنفرانس  -

 تشكيل جلسه مي دهد.   يكبار

جلسات عمومي اين شورا هر دو ماه يكبار برگزار گرديده و سفرا يا نمايندگان  شوراي عمومي: -

 كشورهايعضو در ژنو در آن شركت مي جويند.  

 : به عنوان زير مجموعه هاي شوراي(WIPOري ) حقوق مالكيت فكشوراي تجارت كاال، خدمات و  -

 عمومي محسوب مي گردند.  

  ) اين گروه هاي كاري زيرمجموعه شوراهاي فوق الذكر مي باشند.( گروه هاي كاري -

براي تبديل شـدن يك ايده به سـياسـت جهاني، آن ايده بايسـتي مورد تائيد تمامي اركان فوق  •

   الذكر قرار گيرد. 

 ستنضو قبل و بعد از پيورژيم هاي تجاري كشورهاي ع ركن بازبيني سيا ست هاي تجاري: •

شورهاي در قرار گيرند.  سيا ستهاي تجاري ك سط اين سازمان مورد برر سيستي توباي WTOبه 

 WTOماه يكبار بازبيني گرديده و گزارش اين بازبيني در شــوراي عمومي  6توســعه نيز هر  حال

ستي از هرگونه تغييري كه در ساختار رژيم تجاري خود حادث ح ميگردد.  ضمنا دولتها بايمطر

 ميگردد، سازمانجهاني تجارت را مطلع نمايند.  



ورود به سازمان جهاني تجارت پذيرش تمام موافقتنامه  :Single Under Takingاصطالح  •

گر در اين سازمان حق شرط وجود هارا براي كشورهاي عضو به همراه خواهد داشت. به عبارت دي

 نداردمگر در مواد ذيل:  

  داشته باشد  اله اي كه با حيثيت عمومي منافاتمس (1

  داشته باشد. اله اي كه با امنيت عمومي منافاتمس (2

  مساله اي كه باعث لطمه وارد نمودن به يك بخش اقتصادي خاص گردد.   (3

   

  از سيستم اقتصادي كشورهاي عضو: WTOحمايت 

ضو امكان افزايش اين روش سازمان جهاني تجارت به كشورهاي عدر  مايت در شرايط عادي :ح -

 ها را تا نرخ تثبيت شده مي دهد.   تعرفه

 حمايت در شرايط غير عادي:    -

در اين شرايط يا با كمك دولت) تخصيص يارانه( و يا با قدرت  صفانه :جارت غير منشرايط ت •

شورهاي ديگر فر داخلي كاالي توليد شده در كشور با قميتي نازل به كشتوانه خود توليدكننده وپ

ستاده شـده و بدين ترتيب بازار به بازار انحصـاري توليد كننده مبدل مي گردد. لذا سـازمان جهاني 

تجارت با ممنوع نمودن يارانه هاي صنعتي) يارانه اي كه به توليد كننده جهت صادرات كمك مي 

رفتار متقابل ) باال بردن نرخ تعرفه ها( و همچنين اقدام متقابل آنتي دامپينگ)  ضد  نمايد( و اجازه

  در جهت رفع اين معضل نموده است. قيمت شكني(  سعي

  شرايط تجارت منصفانه •

- WTO ، ( امكان انجام مذاكرات مجددRe‐Negotiation را براي كشــورهاي در حال توســعه اي )

دليل عدم تســلط و تبحر كافي فرد مذاكره كننده و ...( فراهم  )بهديده اند كه درجريان مذكرات متضــرر گر

  نمايد. مي

شورهاي شان منجر به وارد ايند كه ورود كاالهاي خارجي به كشورها بتوانند ثابت نمدر صورتي كه ك -

ي آن كاال شان گرديده ) به دليل باال بودن قدرت رقابت خسارت غير قابل جبران به محصوالت داخلي نمودن



با ايجاد اقدام حفاظتي به كشــورهاي لطمه ديده اجازه مي دهد تا با افزايش  WTO،نازل آن (  و قيمت

  نرخ تعرفه ها به جبران خسارت وارده بپردازند.

محدوديت تراز پرداختها: هنگامي اســت كه به دليل كاهش درآمد ارزي كشــورهاي درحال توســه  -

 چار تغيير گرديده است  ترازپرداخت اين كشورها د

شوري رقراري ارتباط و تعامل ميان دو كضويت در  سازمان جهاني تجارت لزوم بع ا ستتثنائات امنيتي : *

  كه بايكديگر در جنگ به سر مي برند را ايجاب نمي نمايد.

كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت ملزم به صادرات ذخاير تمام شدني خود،  استثنائات افقي : *

و فرهنگي و مواردي از اين قبيل به ســاير كشــوره اي عضــو نبوده و  واردات مواردي كه فرهنگ  نابع ماليم

  نخواهدبود. WTOجامعه را دچار خسران مي نمايد نيز در چارچوب الزامات  و اخالق آن

   

  مذاكرات تجاري بين المللي:

-63دورديلون)ژنو(-1956ژنو-1951توركواي-1949آنســـي-1948هـاوانـا-1947ژنو-1946لنـدن-1927ژنو

   1986-93دور اروگوئه-1973-79دور توكيو -1964-67دوركندي)ژنو( -1960

صاد و دارايي ايران افته در ژنو شكل گرفت و وزير اقتشور تو سعه يك 23اولين مذاكرات جدي مابين  -

 عنوان عضو ناظر در آن نشست حضور يافت.   نيز به

شــد و مقرر گرديد ســازمان جهاني تجارت شــكل گيرد.  47منجر به گات  1947مذاكرات ژنو در  -

مذاكرات ژنو تسهيالتي بود كه مقرر شد تا كشورها به يكديگراعطاء نموده و نرخ تعرفه هايشان را  حاصــل

 كاهش دهند.  

مشخص نموده و سال اول مذاكرات كوتاه است) كشورها مواضع خود را  10شايان ذكر است كه دوره زماني 

 سال به طول انجاميد.   8سال تا  2تبادل امتياز پرداختند( ليكن از دور ديلون تا اروگوئه زمان مذاكرات از  به

 كاال كاهش يافت.   45000طبق توافق كشورهاي صنعتي تعرفه  1949تا آنسي  47در مذاكرات ژنو -

 و تجارت )گات( در ابعادي تعرفه عموميجايگزين موافقتنامه  1995سـ ازمان جهاني تجارت از ژانويه 



( كه فقط ناظر بر تجارت كاال 1947تجارت )گات  و تعرفه گشت. عالوه بر موافقت نامه عمومي تر گسترده 

 اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد عمل شد.  بود، سازمان جهاني تجارت در دو حوزه

مذاكرات  ـ وص كاهش تعرفه ها نبوده و مذاكرات از حالت كاال به كاال به)در اين دوره زماني بحث فقط در خص 

قرار  گروهي تبديل شده ا ست به گونه اي كه مذاكرات تجاري تحت تاثير مذاكرات سيا ست بين الملل هم

هاي  جنبه عمومي خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقتنامه گرفته اســـت( .در حوزه خدمات، موافقتنامه

از دســتاوردهاي مذاكرات دور اروگوئه محســوب مي شــوند. ضــمناًكاالهايي  حقوق مالكيت فكري تجاري

وجات وپو شاك(نيز لمللي دور مانده بودند )نظير محصوالت كشاورزي ، منسا تجارت آزاد بين كه قبالً از نظام

تجارت به اتكاء اين سه  مان جهانيهاي كااليي اين سازمان درآمدند. براين ا ساس، ساز تحت شمول موافقتنامه

فكري را تحت شمول خودقرار داده  موافقت نامه ا صلي، سه حوزه تجارت كاال، خدمات و حقوق مالكيت

 است.  

  

محور ذيل  3بر اساس  WTOمحورهاي اصلي 

 تاسيس گرديده است:  

 آزاد سازي تجاري    -

 درحال توسعه مي باشد(   ) اين امر بسيار مورد توجه كشورهايحمايت اقتصادي  -

معضل اصلي ساختار ها و نهادهاي بين المللي ضمانت اجرايي است و سازمان  – ضمانت اجرايي  -

ضو موظف به انجام آن مي با شند، به تجارت بايستي تضمين نمايد كليه تعهداتي كه كشورهاي ع جهاني

ن سازمان اتخاذ گرديده تا اجراء اين طوركامل و صحيح اجرا مي گردد. بدين منظور روش هايي توسط اي

  جمله: تعهدات را آسان نمايد من قبيل

شورهاي در حالت تو سعه در جهت شنا كمك به ك (:Capacity Buildingظرفيت سازي)  •

  تعهدات خود، روشهاي اجراي اين نعهدات و شناسايي خواسته هاي خود از ساير كشورها سايي

از اين طريق امكا نات ويژه  WTO درحال توســعه :اجراء رفتار ويژه براي كشــورهاي  •

شورها ا بتوانند خود را با ساير كال تو سعه قائل مي گردد تا اين كشورهشورهاي در حاي براي ك



هماهنگ وهمسـو نمايند. همچنين با اين روش كشـورهاي درحال توسـعه قادر به بهره مندي از 

 . ن كاهش نرخ تعرفه ها و ... خواهند بوديك دوره انتقالي جهت اجراي اموري همچو

•    (Reciprocity) عمل متقابل 

هر ساله كشورهاي عضو بايستي  نظارت و بررسي سياست هاي تجاري كشورهاي عضو : •

جهت بررسي سازمان ارائه نمايند. اين امر هم نظارت است  WTOگزارشي ازرژيم تجاري خود به 

چراكه پايبندي اعضاء به اجراء تعهداتشان را كنترل مي  شكلي از ضمانت اجرا و هم به نوعي

  نمايد.

  

    آزاد سازي تجاري:

  جهت دستيابي به تجارت آزاد اقدامات ذيل بايستي صورت پذيرد:

ايجاد آگاهي از طريق انتشــار كليه مقررات و رويه هاي تجاري كشــورهاي عضــو،  ايجاد آگاهي: -

 ي تجارت به منظور آزاد سازي تجاري برميدارد.) اصل شفافيت(.  گامي است كه سازمان جهان اولين

ستي قبل ل هرگونه تغييري در رژيم تجاري كشورها، مراتب بايدر صورت اعما شار  قبلي تغييرات:انت -

 منعكس گردد.   WTOازاعمال تغييرات به 

 شورهايه اي از سوي كستي انواع محدوديت ها و ممنوعيت هاي غير تعرفباي حمايت از طريق تعرفه: -

  عضو حذف گردند.

 تي به مذاكرههت كاهش نرخ تعرفه هاي خود بايسـو  همواره جدولتهاي عضـ كاهش مداوم تعرفه ها : -

بپردازند. اتحاديه هاي صنفي و تجاري تاثير شديدي بر روي دولتها جهت افزايش ميزان تعرفه دارند.) 

ر سيد. در دوره  4شورهاي تو سعه يافته به كمتر از ر كمتو سط نرخ تعرفه هاي صنعتي د 1994درسال 

همچنين كاالهاي كشاورز ي و منسوجات از حوزه آزادسازي تجاري خارج گرديد و در واقع مي  94گات

  اظهار داشت كه قسمت عمده آزاد سازي در حوزه كاالهاي صنعتي انجام پذيرفت.( توان

رفه ها را ي حفظ امنيت تجاري خود معموال نرخ تعبرا WTOدولتهاي عضــو  تثبيت نرخ تعرفه ها: -

شورهاي شان اعمال مي گردد، تثيبت مي نمايند كه اين امر منجر به ايجاد دو بيش از آن حدي كه در ك

 ت:در تجارت بين الملل گرديده اسـ واژه ذيل



 Applied Trade)) و تعرفه هاي اعمال شده (Bound Trade Rateتعرفه هاي تثبيت شــده) 

Rate  

 ضمنا براي آنكه آزاد سازي تجاري به نحو احسن صورت پذيرد كشورهاي عضو بايستي رفتار غير تبعيض

 National ل عدم تبعيض در دو بخش رفتار ملي) اص) اصـل عدم تبعيض(.ندآميز با يكديگر داشته باش

Treatment (و اصل دول كامله الوداد )MFN باشد.  ( مورد توجه سازمان جهاني تجارت مي 

  

ستي هيچگونه تفاوتي ميان كاالهاي ضو نبايدولتهاي ع (:National Treatmentرفتار ملي)  -

) پس از عبور از مرز و پرداخت عوارض گمركي( با محصوالتي كه در داخل  از ساير كشورها وادراتي

كيت فكري در خصــوص خدمات وحقوق مالكشور توليدمي گردد) از لحاظ قيمت و ... ( قائل شــوند. 

   خارجي نيز رسم برهمين منوال است.

ن مي با صل عدم تبعيض جنبه خارجي و بين المللي آجنبه ديگر ا (:MFNا صل دول كامله الوداد)  -

شور ديگر شور براي كه الوداد بوده و امتيازي كه يك كشورها با يكديگر كاملشدكه بر اين ا ساس همه ك

قائل گردد. اين امر منجر مي شــود كه   WTOكليه كشــورهاي عضــودرنظر ميگيرد را بايســتي براي 

كليه كشـورهاي عضـو از يك سـاختار تعرفه اي يكسـان بهره جسـته و در يك محيط كامال رقابتي به 

 تجارتبپردازند.  

 


