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 م یبسم اهلل الرحمن الرح

 تعرفه و تجارت(   ی)موافقت نامه عموم گات

 مقدمه

ا  یاز جنگ جهان  پس ها  جادیدوم،  پ  انیم  ،یالملل  نیب  یسازمان  هم  با    مانیدول  مقابله  منظور  به 

اقتصاد  ت یوضع مال  ی نابسامان  تجار  ی و كاهش مشكالت  پ  ،یو  تأس  دایضرورت  به  منجر  و    س ی كرد 

 و توسعه شد.  میترم یپول و بانك جهان یالملل نیصندوق ب

آمر  كنفرانس در  وودز  ب  كی لزوم    كا،یبرتن  توص  یبازرگان  یالملل  نی سازمان  اكتبر   هیرا  در  كرد. 

كنفرانس    كی   لیبه تشك  م یتصم  ه،یتوص  نیا  یسازمان ملل بر مبنا  یو اجتماع  ی اقتصاد  یشورا  ۱۹۴۶

ا  یالملل  نیب  یبازرگان تار  نیگرفت.  از  كه  مارس    ۱۹۴۷  خی كنفرانس  برگزا  ۱۹۴۸تا  هاوانا  شد،    ر در 

  میتنظ  یبازرگان  یالملل  نیسازمان ب  كی   لیرا كه به منشور هاوانا معروف شد، به منظور تشك  یمنشور

  ی الملل  نیب  یكنفرانس درباره مسائل بازرگان  نیمنشور هاوانا، نخست   هیهمزمان با ته  ۱۹۴۷كرد. در سال  

ملل، اقدام به تدارك    ان سازم  یو تداركات  یبا بخش بررس  ی شد و با مذاكره و هماهنگ  لی در ژنو تشك

معاهدات    میو تنظ  یتعرفه ا   ازاتیوضع امت  ،یالملل  نیب  یروابط بازرگان  میتنظ  یبرا  یریسلسله تداب  كی

 General Agreement on Tariff andتعرفه و تجارت )   یچندجانبه كرد كه به موافقتنامه عموم

Trade (GATT)23۷: ۱3۹۷زاده،  ی( معروف شد )موس .) 

ه عالوه بر این سند مهم, دو  عمومی تعرفه و تجارت محصول كنفرانس برتن وودز است ك موافقتنامه

به   موسوم  پول  الملی  بین  صندوق  تشكیل  موافقتنامه  یعنی  دیگر   I.M.F. (internationalسند 

Monetary Fund)    و نیز سازمان تجارت بین المللی موسوم بهI.T.O (international Trade 

organization)  ا بین  تجارت  سازمان  البته  شد.  تصویب  كنفرانس  آن  در  تشكیل  نیز  هیچگاه  لمللی 

 (. www.wto.comنشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است ) 

 

 گات یمذاكرات ادوار

ناظر    یكه گات نهاد اصل  ۱۹۹۴تا    ۱۹۴۷  یهادر خالل سال   یعنی  ،یسازمان تجارت جهان  سیتأس  تا

تعرفه و    ینامه عمومچندجانبه در چارچوب موافقت  یبود، هشت دور مذاكره تجار  یبر تجارت جهان

  بعد، )ششم( به    یها پرداختند. از دور كندتجارت )گات( انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه
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به كشاورز  یاتعرفه   ریغ  یتجار  یهاتیمحدود  یسوتوجهات  محصوالت  تجارت  مسأله  هم    یو 

پرداخته شد كه قبال در گات مطرح شده   یاتعرفه ریغفقط به موانع  ،یمعطوف شد. هرچند در دور كند

گات نبود   باتیپرداخته شد كه مشمول مقررات و ترت  ییهااست ی)هفتم( به س  ویدر دور توك  یبود؛ ول

استانداردها  آن  بارز  خر  ی)نمونه  و  ا  یدولت  ی دهایمحصوالت  ادامه   نیبود(.  اروگوئه  دور  در  روند 

( و قواعد مبدأ هم  TRIPS)  ی فكر  ت ی(، مالكGATSرت خدمات ) تجا  ،یدور مذاكرات  نیو در ا  افتی

شد،   آن  یمسائل  یعنیمطرح  به  چندان  گات  در  مذاكراتكه  دور  بود.  نشده  پرداخته    زبور، م   یها 

 (. ۱۱: ۱3۸۶ ،یشد )بزرگ  دهیكنفرانس دور اروگوئه نام یمحل برگزار یمقتضابه

در    دور )سو۱۹۴۷اول،  ژنو  در  به س ی،  حضور  (،  با  ماه،  هفت  آن،    23مدت  موضوع  كه  كشور، 

 دالربود. ارد یلیم ۱0با ارزش  یاتعرفه  ازیامت ۴5000گات و اعطاء  یها و مصوبه اعضاتعرفه

ها و  مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه كشور، به  ۱3)فرانسه(، با حضور    یدر آنس   ۱۹۴۹دور دوم، در   

 )كاهش( دادند. رییرا تغ یاتعرفه ازیهزار امت 5000مصوبه كه كشورها حدود  نیبا ا

ها و  كشور، در موضوع تعرفه   3۸ماه، با حضور    ۸مدت  (، به س ی)انگل  یدر تارك  ۱۹5۱سوم، در    دور

 )كاهش( دادند؛  رییرا تغ یاتعرفه  ازیامت ۸۷00 بایمصوبه كه كشورها تقر نیبا ا

ها،  كشور در موضوع تعرفه   2۶ماه، با حضور    5مدت  (، به س یدر ژنو )سوئ  ۱۹5۶چهارم، در    دور

 . یاتیمال فیدالر تخف اردیلیم 5/2 بیژاپن در گات، با تصو رشیپذ

كشور، در    2۶ماه، با حضور    ۱۱مدت  (، به سی ژنو )سو  لنیدر د  ۱۹۶0(، در  لنیپنجم )دور د  دور

 .یدر تجارت جهان یاتعرفه  ازاتیدالر  امت اردیلیم ۹/۴  بیها و تصوموضوع تعرفه 

كشور در موضوع    ۶2ماه، با حضور  3۷مدت (، به س یدر ژنو )سو ۱۹۶۴(، در  یششم )دور كند دور

دامپتعرفه" اقدامات ضد  و  تصو  "نگیها  امت   اردیل یم  ۴0  ب یو  ارزش  تجارت    یاتعرفه  ازاتیدالر  در 

 .یجهان

توك  دور )دور  در  ویهفتم  )سودر    ۱۹۷3(،  به سیژنو  حضور    ۷۴مدت  (،  با  در    ۱02ماه،  كشور، 

  ش یب  بیو تصو  "چارچوب  یهانامهموافقت   ،یارتعرفه یغ  یهایریشگیپ  ایها، اقدامات  تعرفه "موضوع  

 .یاتعرفه  فاتیدالر  تخف اردیلیم 300از 

تعرفه و تجارت )گات    ی نامه عمومموافقت   یدور از ادوار مذاكرات   نیو آخر  ن یاروگوئه، هشتم  دور

GATTدور مذاكرات   نیتریطوالن   دیبرگزار گرد  ۱۹۹۴تا   ۱۹۸۶  یهادور كه در خالل سال   نی( است. ا
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م  یتجار محسوب  جهان  نتشدیدر  تجار  نیا  یاصل  جهی.  مذاكرات  از  موافقت   انیپا  یدور   امه نعمر 

تأس  یعموم و  و تجارت )گات(  به WTO)  یسازمان تجارت جهان  سیتعرفه  بود   نینوان جانشع(  آن 

 (. ۱3۷5 ،یجانی )كم

محور مرتبط با    ۱5سابقه است،    یگات ب  خیدور اروگوئه كه از لحاظ موضوع ها در تار  مذاكرات

 شود:  یتجارت را شامل م

 تعرفه ها  -۱

 ی تعرفه ا ریموانع غ -2

 یعیمنشأ طب یمحصوالت دارا  -3

 ی ریمحصوالت گرمس -۴

 منسوجات و پوشاك  -5

 ی محصوالت كشاورز -۶

 نگیدامپ یمقررات مربوط به اقدام ها  -۷

 شروط فرار  -۸

 ها  ارانهی -۹

 ی فكر  تیاز مالك تیحما -۱0

 مرتبط با تجارت  یها یگذار هیسرما -۱۱

 ی تجار ی حل و فصل اختالف ها -۱2

 تجارت خدمات  -۱3

 از اصول و مقررات گات  ینظر در برخ دیتجد -۱۴

 عملكرد گات  -۱5

 و اصول گات  اهداف

 گات  اهداف

 ض؛ ی آزاد بدون تبع یالملل نیب ی نظام تجار ك یبه  یابیدست -۱

 عضو؛  یمردم در كشورها یارتقا سطح زندگ -2

 ؛ یبه اشتغال كامل در اثر گسترش جهان ل یفراهم ساختن امكانات ن -3
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 مؤثر؛  یو سطح تقاضا یدرآمد واقع شیافزا -۴

 ؛یجهان كامل و كارآ از منابع یبرداربهره -5

 كاال؛  یالمللنی و تجارت ب دیگسترش تول -۶

زم -۷ در  موجود  مشكالت  و  موانع  جهان  نهیرفع  تجارت  :  ۱3۹۷زاده،    ی)موس  ی گسترش 

23۸ .) 

 

 گات  یاساس اصول 

 (؛ MFNالوداد )اصل دولت كاملة  میو تعم ضی اصل عدم تبع -۱

ا  به از اعضا، به عضو    یكیاعطا شده از طرف    ت یو مصون  یبرتر  از،یاصل، هرگونه امت  نیموجب 

البته اشودیداده م  میمتعاهد، تعم  یهاطرف   ریو شرط، به سا  دیبدون ق  گرید   ز یاستثنا ن  ك یاصل    ن ی. 

استثنا    نی. اشودی چند كشور مربوط م  نیب  یگمرك  ی هاهیمانند اتحاد  یاقتصاد  یهاییدارد؛ كه به همگرا

  ا یاروپا    هی)مانند اتحادیتجار  یهامان یپ  ر یتعرفه و تجارت، سا  ینامه عموممعناست كه موافقت   نیبد

ن را  چنانشناسدی م  تیرسمبه   زی نفتا(  البته  تبادل  .  به  مربوط  مذاكرات  وارد  متعاهد،  دوطرف  چه 

در    نی. بنابراشودیدو طرف اجرا نم  آن  ن ینامه بنشده باشند، مفاد موافقت   گریكدیبا    یاتعرفه   یازهایامت

 شد. یمستثن ضیماده توسل جست و از اصل عدم تبع نیبه ا توانی م لیمورد اسرائ

 ؛یمذاكرات متوال قیاز طر یگمرك یهاو كاهش تعرفه  تیاصل تثب -2

  نیكاالها مع  یگمرك  یهاسقف تعرفه   ،یمبادالت تجار  شیمنظور افزامختلف گات، به  ی دورها  در

خود    یگمرك  یهاتعرفه   زانینسبت به كاهش م  جایتدر  شود،یعضو خواسته م  یو از كشورها  شودیم

 . ندیاقدام نما

 اصل مشورت؛  -3

تعرفه   رییتغ  هرنوع طر  دیبا  یگمرك  یهادر  كشورها  قیاز  با  مشاوره  و  متناوب  عضو    یمذاكرات 

به تجارت سا  رد؛یصورت گ وارد شدن خسارت  از  ا  یریكشورها جلوگ  ریتا  اگر  با   رهاییتغ  نیشود. 

اقدامات   دهیدخسارت   یكشورها خسارت وارد شود، كشورها  ریو به تجارت سا  ردیمشورت انجام نپذ

 (. 2۷: ۱3۸3 ،یروانیعمل خواهند آورد )ابه یانجبر

 گات  فرجام
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حدودموافقت  كیعنوان  به   گات توانست  به  مین  نامه  جهانقرن  تجارت  در  كارگزار  تنها    ،یعنوان 

... را به   یتجار  یآزادساز  نهیزم بو گسترش تجارت و  از آن   اورد؛یوجود  اول؛    ییجااما  كه در وهله 

برخورد   ددر موار  یمناسب   ستمیس  جهینبود و در نت  یحقوق  تیشخص  یمعاهده بود و دارا  كیگات تنها  

ا  اتیبا شكا بعد؛  وهله  در  و  نداشت  زم  یهابا گسترش عرصه   كهنیرا  رفتن  فراتر  و   ی هانهیتجارت 

جهان به   یتجارت  كاال  بخش  ) از  خدمات  همچنGATSبخش  و  (،  TRIPS)  یفكر   یهاییدارا  نی( 

  یكشورها  سطبا دو مسئله باال را داشته باشد، تو  ییارویرو  ییكه بتواند توانا  ی سازمان  جادیضرورت ا

احس اعضو  از  شد.  سال    رونیاس  در  كه  اروگوئه(،    ۱۹۹۴بود  )دور  گات  مذاكرات  چارچوب  در 

ا  میتصم جهان  نیبر  تجارت  سازمان  كه  تأسWTO)  یشد،  ا  سی(  به  سال    بیترت  نیشود.    ۱۹۹5در 

  ام نهاد انج نیدر چارچوب ا یاز تجارت جهان %۹۷از  شیشد و امروز ب سی تأس یسازمان تجارت جهان

 (. ۱52: ۱3۶۸ ار،یی)كل ردیپذیم

 و مآخذ  منابع

 ی فارس منابع

)  ،یروانیا - و روابط رسانه سازمان تجارت جهان۱3۸3محمدجواد،  اطالعات  »بخش    ؛ی(، 

آ در  جهان  یدرآمد   نده،یتجارت  تجارت  سازمان  پژوهش   «،یبر  و  مطالعات  مؤسسه    یهاتهران« 

 .یبازرگان

»درآمد۱3۸۶)  د،یوح  ،یبزرگ - تج   ی(،  سازمان  جهانبر  ا  ی ارت  الحاق  تهران:   ران«،یو 

 قومس. 

)  ار،ییكل - »نهادها۱3۶۸آلبر،  ب  ی(،  هدا  الملل«،نیروابط  اول.  یفلسف  اهللت یترجمه  . چاپ 

 تهران: نشر نو.

از جنبه   یلیو تحل  یسازمان تجارت جهان  یریگبه شكل   یاجمال  یاكبر؛ »نگاه  ،یجانیكم -

،  ۱3۷5زمستان    ،یاقتصاد  یاستهای«، پژوهشها و سWTOبه    رانیاز الحاق ا  ی ناش   ی و حقوق  یاقتصاد

 . ۴۴-50، ص۶شماره  

 چاپ شانزدهم.  زان،یتهران: م «،یالمللن یب یها(، »سازمان ۱3۹۷رضا، ) زاده،یموس -

 

 ن یالت منابع
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- The GATT years; from Havana to Marrakesh, world trade organization. 
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