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 مقدمه
از دولت ،حمايت از بعضي صنايع خاصيا جمله افزايش درآمد خودها به داليل مختلفي

دخالت اين جهاني تجارتسازمان (Bernard, 2002, pp. 57-58). كننددر امر تجارت دخالت مي

و كاالهايك( تجارت كاال. كندميو كنترل اعضا در امور تجارت را تنظيم  االهاي صنعتي

مي سازمان در اينو خدمات دو نوع عمده تجارت)كشاورزي »گات«.شوندمحسوب

)GATT(،به كاالهاي كشاورزي داشتويژهو رويكرد خاص اين رفتار،در واقع. اي نسبت

 حاكم بر تجارت محصوالت كشاورزي در مقايسه با تجارت كاال ترِدر شكل قواعد سهلويژه 

 در كشورهايبه موازات افزايش حمايت از توليدات كشاورزي. در درون گات تبلور پيدا كرد

 آنها براي خالصي از اين؛فراتر رفتآنها توليد اين محصوالت از مرز نياز داخلي يافته،هتوسع

كه اين امر موجب روانه شدن محصوالت معضل دست به اعطاي يارانه هاي صادراتي زدند

و افت شديد قيمت شدكشاورزي ارزان به بازار جهاني  به به افزايش فشار كه منجرها

دركشا به نتوانستندآنهاو در نتيجه گشتحال توسعه ورزان كشورهاي  محصوالت خود را

كه.بفروشند مناسبقيمت »مذاكرات دور اروگوئه«در اين شرايط بود

)Uruguay  Round(و منجر به گنجاندن مساله تجارت محصوالت كشاورزي آغاز در شد

و. سازمان جهاني تجارت گشت محصوالت كشاورزي اقع تا قبل از مقررات دور اروگوئه،در

البته گات مقرر كرده بود كشورهايي.(Schoenbaum, 1993, p. 6) انداز تعهدات گات معاف بوده

بايد مقدار، ماهيت، اثرات خواهند در مورد توليدات كشاورزي يارانه وضع كنند،كه مي

و شرايطي به سازمان اطالع ري كرده كه پرداخت يارانه را ضرواحتمالي است،

نامه كشاورزي از اين جهت مهم است كه در واقع براي موافقت  Figueroa, 1995, p. 95).(دهند

اي البته عده1.به مقررات كشاورزي به صورت مجزا پرداخته است اولين بار بعد از گات،

بهنند اين موافقتدمعتق بهامه  اكام بوده استناهداف خود طور كلي در راه رسيدن
.(Gonzalez,  2006,  p. 35) 
بر اما ساختار اصلي موافقت؛ از موضوعات مختلفي ياد شده است2نامهدر اين موافقت نامه

-يارانه اصل كاهش«و» داخليهاي حمايتاصل كاهش«،»دسترسي به بازاراصل«سه محور 
. روي اين اصول خواهد بود لذا در اين مقاله تمركز ما بر3.استاستوار» هاي صادراتي

به از اين موافقت.1  Uruguay Round(" "URAAيا)AOA”")Agreement On Agricultureنامه به اختصار،
Agreement on Agriculture (شوديمياد.

و25نامه داراي اين موافقت.2 و براي ديدن)www.wto.org( به سايتآن براي مراجعه به متن اصلي. ضميمه است5 ماده

كه در بخش منابع نيز آمده است، مراجعه)انم گروه مترج:ترجمه(» اسناد حقوقي سازمان جهاني تجارت«ترجمه آن، به كتاب

.شود

و يارانه.3 ايدو اصل حمايت داخلي دوهاي صادراتي از .اندها پرداخته به موضوع يارانهن جهت به هم شبيه هستند كه هر
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به سازمان مي كه خواهان پيوستن است، بايد در گام اول جهاني تجارتدانيم هر كشوري

هماهنگ جهاني تجارتسازي تجاري، مجموعه قوانين خود را با سازمان در جهت يكسان

ر بايد دير ايران هم براي اين كه بتواند از تحوالت جهاني شدن تجارت عقب نيفتد باالجبا. كند

و در بخشيا زود مقدمات الحاق خود به سازمان فراهم كند ف از جمله هاي مختلرا

با. قانوني گام برداردسازي كشاورزي در جهت هماهنگ در اولين اقدام بايد قوانين مغاير

و در مرحله بعدنامهو موافقتجهاني تجارتاصول سازمان   راهكارهايي در هاي آن شناسايي،

و اصالحجهت رف .گردد ارائه آنهاع

وهب رغم اهميت فراوان موضوع مزبور، اين امر در ادبيات حقوقي ما مورد توجه علمي

و حتي مقاله مستقليجد كاربردي .به اين مقوله اختصاص نيافته استاي حقوقي قرار نگرفته

خألآنچ .ه شده است تحقيقات حقوقي در اين زمينه نگاشته در پيش روست، براي رفع نسبي

در؛ اوالً؛نتايج اين نوشتار از چند جهت حائز اهميت است و مقررات كشور ما  برخي قوانين

و ايران به عنوان عضو كه با اصول موافقتزمينه كشاورزي نامه مغايرت داشته شناخته شده

به اين سازمان، مغاير1جهاني تجارتناظر سازمان  و تا قبل از الحاق رات بايد از هم اكنون ها

و رفع كند  ضمن بررسي: ثانياً.ه شده استئهايي ارازمينه راهكار؛ در اين مقاله در اين شناسايي

كه هر يك از اين قوانين با كدام يك از اصول موافقتقوانين، بيان مي نامه يا سازمان گردد

و در ذيل آنها راهكارهاي پيشنهادي خود را  چگذار به قانونهماهنگ نيست ه بهتر جهت هر

ميگروه مذاكراتي الحاق ايران به اين سازمانوشدن مقررات قانوني كشور 2.دهيم ارائه

كهبدين منظور در جهت پاسخ به اين چه حد سوال  مقررات ايران در بخش كشاورزي تا

به بيان پيشينه ازايبا آن هماهنگ است، در ابتدا و در فصل بعد موضوع مختصر  پرداخته

مياصول موافقت كه موافقتپيش از مطالعه. كنيمنامه را تشريح نامه اين موضوع، از آنجايي

ال به، براي درك بهتر اصول اين موافقتاست جهاني تجارتينفك سازمان كشاورزي جزء نامه

مواين سازماناصول اساسي كوتاه بررسي  ميفقتاكه مرتبط با در فصل. پردازيمنامه است

م و كه با اصول موافقتآخر، اهم قوانين و،نامه در تضاد استقررات ايران  مورد شناسايي

در.1 مي. به عضويت ناظر سازمان تجارت جهاني در آمده است 1384 خرداد5ايران هـاي تواند در نشستعضو ناظر هرچند

. دائمي يا رسمي، حق راي نداردسازمان شركت كند، اما بر خالف عضو

از» هاي كشاورزيبه يارانه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر مقررات ناظر آثار حقوقي« اي تحت عنوانالبته مقاله.2

و تجارت نوين« در مجله نامه 1389و بهار 1388، زمستان20و19عبدالحسين شيروي، در شماره انتشار يافته است» اقتصاد

و. شود كه از محتواي حقوقي بيشتري برخوردار استكه مقاله پيش رو از اين جهت جديد محسوب مي همچنين قوانين

و تطبيق آنها بين اصول موافقتمقررات جديدي با تفك و نه تنها به تحليل بخش يارانهيك هاي نامه مورد بررسي قرار گرفته

و لذا داراي جامعيت بيشتري استنامه پرداخته بلكه ساير اصومذكور در موافقت .ل آن را تحليل كرده
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به تحليل. گيردتحليل قرار مي و بررسي در پايان هم با توجه به عمل آمده از موافقت نامه هاي

ميآن با قوانين ايران، نتيجه .شودگيري ارائه

 جهاني تجارتپيشينه موافقت نامه كشاورزي در سازمان)فصل نخست
و رف ع موانع موجود بر سر راه مبادالتهدف اصلي گات، توسعه تجارت جهاني

، جهاني تجارت اما قبل از سازمان،كشاورزي اگرچه تحت شمول گات بود. المللي بودبين

انحرافي از قواعد عمومي به در واقع شد قواعدي كه براي محصوالت اوليه كشاورزي اجرا مي

به كشورها اجازه استفاده از يارانه،ت ديگربه عبار. آمدشمار مي كاالهاي در1هاي صاداتي گات

ر مياوليه كشاورزي كه استفادها  ,Echolsthe( بود هاي صنعتي ممنوعيارانهاز داد، در عين حال

(1981, p. 7 مذاكرات تجاري چند جانبه دور اروگوئه نقطه عطفي در كشاورزي جهان لذا

از. شودمحسوب مي كه در مقدمهنامه همان طرح اين موافقتهدف ايجاد«مده است،آنآ طور

به تجارت محصوالت كشاورزي است و متمايل اسناد حقوقي سازمان جهاني(»يك نظام عادالنه

كشورها موافقت نمودند براساس يك برنامه زمان بندي شده،، اساس اينبر.)49ص،1386،تجارت

و حمايتههاي يارانهاز ميزان تعرفه وهااي صادراتي ي داخلي محصوالت خود بكاهند

كه.2اي آنها تبديل نماينداي را به معادل تعرفهضمن، موانع غير تعرفهدر علت اين امر آن است

در«ها، عدم تبعيض، شفافيت، تثبيت نرخ تعرفه: گات، نظير كليبرخالف اصول رويكرد گات

كه رفتار وي ،مير هادي سيدي(»اي با بخش كشاورزي داشته باشدژهعمل به سمتي سوق پيدا كرد

درآمد( عوامل اقتصاديو)تامين غذا( استراتژيك علت اين رفتار ويژه، مسائل.)191.ص،1385

و ارزش) كشاورزان، قيمت معقول براي مصرف كننده  هاي فرهنگي بودو تاثيرات سياسي
.(Cardwell, 2003, p. 29) 

ا) فصل دوم  كشاورزي نامهتموافقو جهاني تجارتصول سازمان بررسي
نامه در اين فصل ابتدا به بيان اهم اصول سازمان تجارت جهاني كه با مقررات موافقت

بهكشاورزي  مي تشريح اصول موافقتدر ارتباط است، پرداخته، آنگاه .پردازيمنامه كشاورزي

 درات كاالهـاي داخلـي انجـام هايي است كه از طرف دولـت در جهـت حمايـت از صـا كليه پرداخت،هاي صادراتي يارانه.1

شددر ادامه به طور مفصل. شودمي .تر به توضيح آن پرداخته خواهد

ميدر ادامه به توضيح اين مفاهيم پرداخ.2 .شودته
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 جهاني تجارتسازمان كلي اصول) بخش اول
ايجاد هر نوع المللي،رفع موانع تجاري موجود در سطح بيندر راه جهاني تجارتسازمان

به غير از موانع تعرفه  اين ماده.) گات11ماده( اي گمركي را ممنوع كرده استمانع تجاري

از مذكوراصل.است» اصل تضمين آزادي تجاري«بيانگر  بدين معنا است كه چون كشورها

و از طرفي هر كشوري در يك يا چند بخش دارايبميآزادي تجاري سود بيشتري مزيت«رند

هاي آزادي پس بهتر است محدوديت هزينه توليد كاال كمتر است، است، كه طبيعتاً»نسبي

و همه بتوانند از كاال  ارزان برخوردار هايتجاري برداشته شود تا فضاي رقابتي فراهم شده

.شوند

كه»ي گمركيهاكاهش تعرفه«ني تجارتجهايكي ديگر از اصول سازمان است؛ در حالي

مي مقررات نامه كشاورزي موافقت،حذف شودبايد»ايغيرتعرفه«دارد كليه موانع سازمان مقرر

كهراهكار در(ستااي موانع غير تعرفه»اي كردنتعرفه«در واقع، ديگري پيشنهاد كرده است

اند از شده در اجراي اين اصل، كليه اعضا متعهد).گيرد-صفحات آتي مورد بررسي قرار مي

و چند جانبهميزان تعرفه و اين امر در قالب مذاكرات دو جانبه اي است كه در هاي خود بكاهند

مي .گيردفرايند الحاق يك كشور صورت

اصل«نامه كشاورزي است،كه مرتبط با موافقت جهاني تجارتاز ديگر اصول سازمان

كه،در حقيقت. است» هاي تجاريحذف كليه تبعيض  يكي از رفتارهاي تبعيض آميز اين است

به كاالهاي وارداتي از امتيازات مساعدتري برخوردار 3ماده( باشندكاالهاي توليد داخل نسبت

.)88.ص،1390،شيروي()گات

 نامه كشاورزيموافقتمختص اصول) بخش دوم
و متمايل به بازار آزاد در تجارت نامه كشاورزي ايجاد يك نظام هدف موافقت  عادالنه

نامه به خودي خود منجر به آزادسازي اين موافقت.الملل محصوالت كشاورزي استبين

مي؛شودتجارت توليدات كشاورزي نمي  كند بلكه موانع پيش روي تجارت آزاد را كم

)Cardwell, 2003, p. 28(.يكبا اين اقدامات كشورها نمي  آزادسازي تجاري دست توانستند به

به رعايت اصول ذيل كردند. يابند به اين هدف اقدام اين. در هر حال اعضا، در راه رسيدن

 در زير.هاي صادراتي، دسترسي به بازاريارانهكاهش حمايت داخلي، كاهش: اصول عبارتنداز

.پردازيمبه مفاد اين اين اصول مي
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يخلدا هايحمايتاصل الزام به كاهش) الف
مي هاي كشاورزيحمايت داخلي شامل تمام سياست كه در يك كشور صورتبهشود

و درآمد روستايي، استفاده از منابع، مستقيم يا غير مستقيم  با هدف تاثير بر كشاورزي داخلي

و تاثيراتي كه كشاورزي روي محيط زيست دارد،  انجام توليد، مصرف محصوالت كشاورزي

 (Cardwell, 2003,  p. 33). شودمي
مينامه كشاورزي در مورد حمايت موافقت :كندهاي داخلي، دو الزام را مطرح

 Aggregate Measurement(به صورت تدريجي»حمايت ميزان كلي« كاهش مجموع)1

of Support(؛

را، كل حمايت داخلي يك كشور»مجموع ميزان كلي حمايت« از بخش كشاورزي آن

كنشان مي آندهد  تنظيم)88-1986( در دوره پايه،ه تعهدات كاهشي يك كشور براساس

كه در يك سال خاص از دوره اجرا، مجموع ميزان كلي حمايت داخلي.شودمي  در صورتي

كشور معادل يا كمتر از سطح تعهد درج شده در جدول تعهدات آن كشور در آن سال باشد، به

كه آن كشور  هاي داخلي عمل به تعهدات خود در زمينه كاهش حمايتاين معني خواهد بود

ص1385،سيدي(كرده است ،.202(.

 هاي مختلف؛در قالب جعبه كاهشي معافيت از تعهدات)2
را ديگر برخيو كرده معاف1كاهشي تعهداتازراهاحمايتاز برخي نامه، موافقت

هاي داخلي دو در واقع حمايت.)199.ص، 1375،سيدي( است داده قرار تعهدات اين مشمول

ازدسته كه عبارتند و حمايت داخلي با تاثير انحرافي:اند  حمايت داخلي بدون تاثير در تجارت

جزبه طور مثال تحقيقات يا آموزش. تجاري و خريدءهاي كشاورزي توسط دولت  دسته اول

ميتوسط تضميني مات است كه مورد بحثو اين قبيل اقداگيرددولت در دسته دوم قرار

-بايد گفت كه اين يارانه) هاي مختلفجعبه( هاي داخليقبل از بيان چهار گروه از يارانه. است
 كشور در حال توسعه48 فقط در اختيار ثانياً؛باشدمي) 2007سپتامبرتا( به طور موقتها اوالً

كه به اين زيرا فقط اي.) Melendez ortz, 2009, p. 375( داشتندقرار عضو ن كشورها بودند

 تعهداتاز معاف هايحمايت كشاورزي، نامهموافقت براساس.ج داشتنداها احتيحمايت
:گيرندمي قرار گروه چهار در2كاهشي

هاي خود را تا اندازه معيني تعهدات كاهشي بدين معنا است كه كشور عضو بايد در يك بازه زماني معين نرخ حمايت.1

آن.و نهاياتاً حذف كندكاهش دهد وقتي اقدامي از تعهد كاهشي معاف است يعني اين كه آن كشور عضو مكلف نيست كه در

.فعاليت مذكور كندبازه زماني اقدام به كاهش يا حذف 

هاي غذايي داخلي، ازي عمومي به منظور حفظ غذا، كمكس، خدمات عمومي دولتي، ذخيرهنامهمطابق ضميمه دو موافقت.1

و هاي مربوط به جبران بالياي طبيعي، پرداخت طبق برنامهپرداخت .از تعهدات كاهشي معاف هستند...هاي زيست محيطي
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)Green Box()سبز جعبه( مجازاقدامات) الف
در كننده مختل آثاركه داخلي حمايت اقدامات كشاورزي، نامه موافق2 ضميمه مطابق
 سبز جعبه اقدامات باشند، داشته خودحد كمتريندررا آثاري چنينيا نداشته توليديا تجارت

.(Ingco, 2004, p. 132)1هستند معاف كاهشي تعهداتاز شده، قلمداد

)Amber Box()آبي جعبه اقدامات( توليد كردن محدودبه مربوط هايحمايت)ب
پموافقت6 ماده5 بند به كشاورزي توليدكنندگانبه مستقيم هايرداختنامه مزبور،
و كشاورزي، در كشورهاي در حال توسعه توليد كردن محدود منظور ازراو توسعه روستايي

كه كشورهاي توسعه يافته داراي.است نموده معاف داخلي حمايت كاهشي تعهدات  از آنجايي

و نمي به صادر كنند، با پرداخت اين يارانهتوانستند همه توليدات خود را مازاد توليد بودند ها

 (Bonilla, 2006, p. 18). كشاورزان، آنها را مجبور به كاهش توليد كردند

)Developing Box()توسعه جعبه(ايتوسعه هاييارانه)پ
كه»توسعه حالدر كشورهاي« مورددر كشاورزي، نامه موافقت6 ماده2 بند براساس

و گيرندمي توسعه آن قرار جهتكشاورزي بخش دسترسدر عموماً گذارييهسرما هاييارانه
كم توليدكنندگان در دسترس عموماًكه كشاورزي هايهنهادبه مربوط هاييارانه همچنين
ازيا درآمد مي فقير منبع لحاظ كساني كه  حمايتبه مربوط كاهشي تعهداتاز باشد،هستند،
.)16-15.صص،)الف(1388،زارع(نداشده معاف داخلي

)Yellow Box()جعبه زرد( ممنوعاقدامات)ت
مي موافقت6ماتي است كه مطابق ماده اقدا و مختل كننده نامه توسط كشور انجام گيرد

 در واقع كليه. اين اقدامات مشمول تعهدات كاهشي هستند. شودتجارت محسوب مي

به نفع توليدكنحمايت سه گانه فوق هاي داخلي يك عضو كه مشمول موارد ندگان كشاورزي

به هاي مربوط به نهادههاي قيمتي، پرداختنباشد اعم از حمايت هاي توليدي، پرداخت

و كشاورزان مشمول تعهدات...و توليدكنندگان محصوالت كشاورزي بابت توليد مشخص

.شوندكاهشي مي

 خدمات آموزشي، خدمات امراض،و آفات كنترل تحقيق، قبيلاز هاييحمايتو خدمات:از رتندعبا از اين اقدامات برخي.1

 درآمداز حمايت غذايي؛ امنيت تأمين براي عمومي سازيهذخيربه مربوط هايحمايتيا زيرساختي خدمات يابي، بازار
. ...وبيمه محصوالت طبيعي، بالياينجبرابه مربوط هايپرداخت توليد،از آنها نمودن مجزابه مشروط كشاورزان
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 صادراتي هاييارانهاصل كاهش)ب
پي هاي صادراتيي كه يارانهرضراز رهايي براي  هاييارانه كاهش موضوع دارد،در
 حاصل نهايي توافق.گرفتاروگوئه قرار دور مذاكرات كار دستوردر كشاورزي بخش صادراتي
صص(. آنها حذفنه شد، منجرهايارانه اين كاهشبه تنها، شده ، در حقيقت.)17-16.همان،

بهموافقت 1ها كاهش سطح يارانهها مخالفت نكرده بلكه صرفاًاز يارانهطور كلي با استفاده نامه

و206.ص، 1375،سيدي( استرا مقرر كرده ص1388اميد بخش،،  بين توافق آخرين براساساما.)22.،
 شوند كنار گذاشته بايد صادراتي هاييارانه كليه 2013 سال پايان مقرر گرديد تا2اعضا

.(Gonzalez, 2006, p. 31) 
و آن را گونه يارانهاين از استفاده جهاني تجارت،سازمان همين دليلبه ها مخالفت كرده

و اصل عدم وجود تبعيض ميمخالف اصول آزادي تجاري .داندهاي تجاري

مي موافقت8ماده ميكه دارد نامه بيان گونه يارانه صادراتي جز در نمايد هيچهر عضو تعهد

بهماده يك يارانه)ه(بند.د پرداخت نكن3موارد استثنايي هاي وابسته به يارانه« هاي صادراتي را

مي»ماليات«مقابلدر اغلب يارانه. تعريف كرده است»عملكرد صادرات در واقع.رودبه كار

يا«:يارانه به ارتقاي هر نوع شركتي به وسيله دولت در جهت كمك كه مقداري وجه نقد است

كه به منظور كمك به منافع عموميافعاليتي يا توسعه زمينه مي استي خاص 4»شود، پرداخت

)Campbell, 1990, p. 1428(.و يارانههاي ممنوع شامل يارانهيارانه كه هاي صادراتي هايي است

 همهپس. هدف آنها تشويق استفاده از كاالهاي داخلي به جاي كاالهاي وارداتي است

 Bagwell, 2010, p. 33).( نيستندجهاني تجارتاصول سازمان هاي اعطايي در تضاد با يارانه

و همچنين هاي مستقيم، اعطاي معافيتهاي صادراتي به صورت پرداختيارانه هاي مالياتي

و يا اعطا و بالفعل هاي كم بهره به خريداران خارجي واميپرداخت وام به صادركنندگان بالقوه

و شكوفايي صادرات انج ميبه منظور رونق .گيردام

و اقدامات جبرانينامه يارانهموافقت«نامه كشاورزي، با البته بايد ذكر كرد كه اين مقرره موافقت.1 هاي كه تمام يارانه» ها

ميصادرا .استداند در تضاد تي را غيرقانوني

 در حالي؛است اجرا قابل يافتگي توسعه حداقلبا كشورهاي جملهازو تمام رايب»صادراتي هاييارانه«به مربوط مقررات.2

. گفته شد، مقررات مربوط به حمايت داخلي فقط در مورد كشورهاي در حال توسعه مجري استهمان طور كه قبالًكه

ائاتثنلبته بايد توجه داشت همان طور كه گفته شد اين استا.چه كه در جدول تعهدات كشور ها مشخص شده استآن يعني.3

.مجري هستند نامه بيان شده است،در مدت محدودي كه در موافقت

 براي نامهموافقت اين1 ماده طبق. دهدمي ارائه يارانهاز روشني نيزو دقيق جبراني، تعريف اقداماتوهايارانه نامه موافقت.4
 ديگرعمومي ركنهريا دولت طرفاز-2 مالي كمك-1:شود احراز زيرشروط بايد باشد يارانه متضمن اقداميك آنكه

. خاص بودن-4 انتقال نوعي نفع-3 باشد
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 بازاربه دسترسياصل)ج
كه در  جهاني تجارتقبل از دور اروگوئه در اغلب محصوالت كشاورزي تنها شكل حمايتي

اما مذاكرات دور اروگوئه حذف چنين. ها وجود داشت، تثبيت آنها بوددر رابطه با تعرفه

.)90.ص،)ب(1388،زارع( اقداماتي را وجهه همت خود قرار داد

به بازار در بخش  بعالوه5و4نامه به خصوص مواد موافقت3 قواعد مربوط به دسترسي

مي. آمده است5ضميمه كه اعضا به بازار حاكي از اقداماتي است به منظور دسترسي توانند

ب به شان بر روي محصوالت كشاورزي خارجي در پيش ازار داخليمحدود كردن دسترسي

ميموافقت4ماده2بند.)9.ص، 1375،سيدي( گيرند و«: داردنامه كشاورزي مقرر بايد كليه موانع

هاي متغير وارداتي، حداقل قيمت وارداتي، اعطاي مجوز كمي واردات، مالياتيهامحدوديت

و ساير اقدامات مرزي برداشته شود به شيوه تبعيض آميز  ماده2براساس بند،همچنين.»واردات

به نوعي باعث بازگشت به همان تعرفه اعض،نامه موافقت4 كه هاي معمولا بايد از هر اقدامي

 اين اقدامات شامل.نامه موافقت5و ضميمه5 مگر براساس ماده؛شود، خودداري كنندمي

و محدوديت هاي متنوع وارداتي، تعيين واردات، وضع ماليات بهداشتيوكيفيهاي مقداري

به يض آميز حداقل قيمت وارداتي، اجازه تبع و نسبت بسته تجارت دولتي، نوعواردات كاال

واردات در مقابل صادرات، واردات منوط به خريد داخلي، محل شرط، زمان ورود، كاالبندي

و بررسي قيمتورود، تخصيص ارز با نرخ ميهاي متفاوت .)Gonzalez, 2006,  p. 21( شودها

به بازار از طرق زير انجامدنامه كشاورزي، تامين مطابق قواعد موافقت :گيردمي سترسي

ايموانع غيرتعرفه)Tariffication(اي كردن تعرفه-1
به تعرفه»اي كردنتعرفه« كه موانع مقداري را دربه اين معني است  هاي موجود

به بازار را در حد نرخموافقت و دسترسي اي معين، براي همه هاي تعرفهنامه تبديل كرده

اي هدف از تعرفه،در واقع.(Ingco, 2004, p. 64, And Chen, 2008, p. 39) فراهم كردكشورها

و غيرمجازاي اين بود كه صرفاًكردن موانع غيرتعرفه )مثل سهميه بندي( اقدامات محدودكننده

و اقدامات مجاز جايگزين آن شود و ابزارها .)195.ص،1385،سيدي( را حذف

به موانع معمول تعرفه، تمام اعضا بايد موانع غيرتعرفهنامهبراساس موافقت اي تبديل اي را

و سپس براساس جدول تعهدات كاهشي خود، آنها را از بين ببرند -Smith, 2009, pp. 38( كنند

50(.
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هاكاهش تعرفه-2
هر. است1هاي گمركياصل كاهش تعرفه جهاني تجارت،يكي از اصول حاكم بر سازمان

ميچند در هاي باشد، برقراري تعرفه سازمان تجارت جهاني برقراري موانع تجاري ممنوع

به كاهش آن هستند ولي دولت؛گمركي ممنوع نشده است .)96.ص،1390،شيروي( ها متعهد

هاي مقررات كشاورزي ايران در مواجهه با اصول اهم مغايرت)فصل سوم
 كشاورزي نامهموافقت

شدچنانكه در مقدمه مق  وضعيت مقررات كشاورزي ما از حيث انطباق يا مغايرت،اله اشاره

و در موارد مغاير، راهكارهاي مناسب با اصول موافقت نامه بايد مورد بررسي علمي قرار گرفته

با الزم به ذكر است در حقو.و عملي پيشنهاد شود ق ايران مقررات كشاورزي منطبق

به ذكر نامه كشاورزي هم وجود دارقتفموا د كه براي جلوگيري از افزايش حجم مقاله فقط

مي» اهم قوانين« و شود؛مغاير پرداخته به مقررات موافق سازمان -موافقت از طرفي پرداختن
چنامه .نداني نداردهاي آن اثر عملي

 داخليهايقوانين مغاير با اصل كاهش حمايت) بخش اول
ب و  قانون تضمين خريدو)1389( توسعه قانون برنامه پنج ساله پنجم)الف

و حمايت:)1368( محصوالت اساسي يكي از راهكارهاي دولت ايران جهت افزايش صادرات

به قيمت تضمين شده بخرد كه محصوالت توليدي را اين امر. از توليدكننده داخلي اين است

ر به كاهش رقابت به نفع توليدكننده باشد ولي در بلند مدت منجابتدااگرچه ممكن است در 

كه سياست دولتخريد تضميني از موانع غيرتعرفه. شودمي ها بايد در جهت حذف آن اي است

ها ديگر يك از اين محدوديتهيچ 2013اند كه تا سال باشد؛ چراكه همه كشورها تعهد كرده

 (Clapp, 2006, p. 29). وجود نخواهد داشت

ت78ماده مي قانون برنامه پنج ساله پنجم  جهتدر است موظف دولت«: داردوسعه مقرر
 توليدكنندگاناز اولويتبارا خود نياز مورد خدماتو كاالها داخلي، توليداتاز حمايت
مي قانون تضمين خريد محصوالت اساسي.»نمايد خريد داخلي كه نيز بيان به منظور كند

ن و ايجاد تعادل در و جلوگيري از حمايت از توليد محصوالت اساسي كشاورزي ظام توليد

و و زيان كشاورزان، دولت موظف است همه ضايعات محصوالت كشاورزي ساله خريد ضرر

 
تو.1 و در حال اي محاسبه شده را به هاي خود بايد معدل تعرفهسعه در تعهد مربوط به كاهش تعرفهكشورهاي توسعه يافته

.دادندمي درصد كاهش24و36 ساله به ترتيب10و6ترتيب طي يك دوره 
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ا و حداقل) ...و حبوبات زميني گندم، سيب(ساسي كشاورزي محصوالت را تضمين نموده

 مورد بازنگري قرار1372اين ماده واحده كه در سال. نمايدقيمت خريد تضميني را اعالم

همان. قانون مذكور قرار دادفهرست محصوالت اساسي را مشمول ديگري گرفت محصوالت

كه پيداست اين ماده در تضاد آشكار با موافقت و اصل آزادي تجاري در طور نامه كشاورزي

به سازمان بنابراين قانون. استجهاني تجارتسازمان   جهاني تجارتگذار بايد در راه پيوستن

ق داين موانع و به اصالح سياستانوني را هموار كرده هاي حمايتي خودر اولين گام، دست

.بزند

و واردات قانون)پ در:)1372(مقررات صادرات يكي ديگر از مظاهر دخالت دولت

گر شده جلوهقانون مذكور14 بخش كشاورزي در جهت حمايت از كشاورزي داخلي، در ماده

مي. است و سازمان حمايت از مصرف كنندگانك«: دارداين ماده مقرر ليه وجوه دريافتي گمرك

كه در  ميفو توليدكنندگان از ورود كااليي شوند قابل رآيند توليد كاالي صادراتي مصرف

هم».استرداد است و و كاالهاي صنعتي از آنجايي كه اين ماده عام است، هم محصوالت

و فرآورده درمحصوالت به استرداد كليه كاالهايي.دگيرميبر هاي كشاورزي را دولت با اقدام

و رود، در جهت حمايت از صادركه در فرآيند توليد كاال به كار مي كننده داخلي، براي توسعه

 در اين1 قانون برنامه پنجم توسعه145همچنين تبصره يك ماده. كندافزايش صادرات اقدام مي

و سم با هاي توليد واردات نهاده«: داردراستا مقرر مي  بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود

و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر، مستثني مي .»باشد هماهنگي
و اين يارانههمان هاي صادراتي است كه طور كه گفته شد همه اين انواع يارانه ممنوع نيست

ح2.نامه قرار گرفته استمشمول ممنوعيت موافقت مايتي كه قانونگذار ايران در اين اين نوع

ازماده قائل شده است در چارچوب هيچ از. گيردهاي مجاز قرار نمييارانه يك به عالوه معافيت

و تعرفه كه با اين اصل سازمان پرداخت ماليات  مبني بر عدم جهاني تجارتها، عالوه بر اين

و عدم حمايت تبعيض آميز  داخلي، مغاير است، با اصل از كاالياعمال تبعيض در تجارت

به كاهش حمايت داخلي در تضاد است ه پنجم، قانون برنام146 ماده همچنين. تعهدات مربوط

و مالي از تشكلدخالت دولت در جهت حمايت و تعاونيهاي حقوقي هاي توليد هاي حقوقي

و ارتقاي بهره به منظور افزايش توليد تج وري زمينكشاورزي ميهاي كشاورزي، را . نمايدويز

 قانون برنامه پنجم توسعه اين اجازه را به دولت داده است كه با هدف تامين امنيت غذايي سطح كلي 149ادهم)ب(دبن.1

و پنج درصد حمايت از بخش كشاورزي را به حداقل ديگر از مصاديق قانوني مغايرت با اين، يكي. برساند)35(سي

.نامه كشاورزي استموافقت

ي.2 رارانه براي آشنايي با انواع :ك.ها

،»هاي صادراتي بخش صنعت آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر يارانه«،)مجري طرح(محسن صادقي

و پژوهش .1385، هاي بازرگاني موسسه مطالعات
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كه بيان شد تمام اين اقدامات دولت كه با هدف تاثير بر كشاورزي داخلي است، از همان طور

طور كلي دولت بايد سياست خود را در جهت كاهشبه. هاي دولت استمصاديق حمايت

و فراهم كردن بازار رقابتي تنظيم كند .حمايت داخلي

 از قوانيني كه اخيراً:)1389(منابع طبيعيو قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي)ت

و تضاد نسبتاً بوضع شده  است كه مذكور قانون16ماده نامه دارد بخش اخير موافقتا آشكاري

وبه منظور...«:كنددولت را مكلف مي  حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كلية كاالها

بهكشاورزيمحصوالت بخش به نفع گونه تعرفة مؤثر وضع نمايد اي كه نرخ مبادله همواره

 قانون برنامه پنجم توسعه همين مضمون را به 145ماده)ب( بند.»توليدكنندة داخلي باشد

به وضوح پيداست بيشترين حمايتي كه دولت از بخش همان1.داردعبارتي ديگر بيان مي كه طور

هاي تعرفهت كشاورزي، وضعدهد، عالوه بر خريد تضميني توليداكشاورزي خود انجام مي

لذا دولت ايران بايد كليه قوانيني. شديد جهت جلوگيري از ورود كاالهاي مشابه به كشور است

.داند، اصالح كندرا كه خريد تضميني را جايز مي

كه:)1386(44هاي كلي اصل قانون اجراي سياست)ث  نمونه ديگري از قوانين اخير
كه44هاي كلي اصل قانون اجراي سياست9ماده)ج(بند زد، توان در اين راستا مثالمي  است

و-1«:هاي تعاوني انجام خواهد گرفتدارد حمايتهاي زير از شركتبيان مي  كمك بال عوض

كه اعضاي پرداخت تسهيالت قرض الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركت تعاوني

ميدر ابتدا بايد گفت كه شركت.»...دآن جزو سه دهك اول درآمدي جامعه هستن -هاي تعاوني
هاي تعاونيت در قالب شرك1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت67توانند مطابق ماده

. وجود داردهاي تعاوني در زمينه كشاورزي پس امكان فعاليت شركت. كشاورزي فعاليت كنند

به پرداخت كمك پرداخت مستقيم از قبيل. خته استها پرداهاي بالعوض به اين شركتبند يك

و وام و اصول سازمان ها در هر قالبي مطابق موافقتمساعدت  جهاني تجارتنامه كشاورزي

.ممنوع است

 هاي صادراتيمقررات مغاير با اصل تعهدات مربوط به كاهش يارانه) بخش دوم
ب:)1381(هاي مستقيم قانون ماليات)الف به وضوح كه ا اصل دسترسي به يكي از قوانيني

ميمذكور است قانون 141بازار در تضاد است، بند الف ماده  صددرصد«: نويسد كه
 ماده.»هستند ماليات معاف شمولاز...محصوالت بخش كشاورزي... صادراتاز درآمدحاصل

همان طور.هاي كشاورزي از ماليات است همان قانون نيز بيانگر معافيت درآمد كليه فعاليت81

 
و محصوالت بخش كشاو...«.1 رزي تعرفه دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كاالها

.»ره به نفع توليدكننده داخلي باشداي كه نرخ مبادله هموا گونه مؤثر وضع نمايد به
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اصبينيمميكه كه؛ مخالف است،هاول گات مبني بر الغاي كليه تبعيض اين ماده با يكي از  چرا

و خدمات توليد داخل نس ازكاالها و خدمات وارداتي  هايمساعدتو امتيازها بت به كاالها

 بيان شد معافيت از ماليات در واقع معادلقبالً.)98.ص، 1390،شيروي( تري برخوردارندمناسب

و جهاني تجارتاين ماده از آنجايي كه در تضاد آشكار با مقررات سازمان. پرداخت يارانه است

اقدام، بايد جهاني تجارتنامه كشاورزي است، قانونگذار در راه الحاق به سازمان اصول موافقت

.به حذف آن كند

كارهايي كه يكي ديگر از راه:منابع طبيعيو وري بخش كشاورزي قانون افزايش بهره)ب

دولت ايران براي افزايش صادرات محصوالت كشاورزي در پيش گرفته، اعطاي كمك مالي 

به منظور. مستقيم مالي است به عنوان مثال يكي مصاديق دخالت دولت در بخش كشاورزي

مياين20حمايت از اين بخش ماده  دهد در جهت تامين قانون است كه به دولت اين امكان را

و توسعه صادرات محصوالت كشاورزي از هشت هزار ميلياردهمالي طرح  اي بخش كشاورزي

سي هـزار ميليـارد ريال افزايش دهدريال كه با اين اصل سازمان. به اين ماده صرفنظر از اين

نامه ها مخالف است، در واقع با دو اصل موافقتدال بر الغاي كليه تبعيض جهاني تجارت

و اصل كاهش يارانهكشاورزي يعني اصل تعهدات به كاهش حمايت داخلي هاي مربوط

زيرا پرداخت اين نوع يارانه به بخش كشاورزي داخلي، باعث تسهيل.صادراتي در تضاد است

هاي آتي ضمنبه همين جهت دولت بايد در سال. شودصادرات محصوالت كشاورزي مي

و حذف كمك مالي مستقيم به بخش كشاورزي، در جهت اصال .ح اين ماده برآيدكاهش

و)پ و  در جهت تشويق صادرات1مذكور قانون14 ماده:داتارقانون مقررات صادرات

و اجزا«: داردكاالها بيان مي كه گمرك در رابطه با كاالها، مواد مصرف مورديكليه وجوهي

و بسته بندي كاالهاي صادراتي اخذ مي ميساخت كه آنجاز. گرددكند، به صادركننده مسترد ايي

گونه كه پيداست، لذا همان؛گيردمحصوالت كشاورزي را نيز دربرمي، اين، يك ماده عام است

و حمايت از كاالهاي صادراتي است همچنين ماده. قانونگذار درصدد ايجاد معافيت مالياتي

ان قانون گذار اير. مزبور يك نوع رفتار تبعيض آميز را با كاالي توليد داخل در پيش گرفته است

ال به سازمان تجارت جهاني . كندزم است اقدام به اصالح اين مقررهدر جهت الحاق

و توسعه صادرات كاالهاي غير20ماده.1 و از جمله محصوالت كشاورزي همان قانون در جهت تشويق مينفتي دارد كه بيان

اتي تعلق گيرد تا كاالهاي هاي صادربه بخش يارانهداتي كليه وجوه دريافتي گمرك، از كليه كاالهاي واراز%)1( يك درصد

.نند در بازار جهاني مطرح شونداز يارانه بتوابرخورد 
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 قوانين مغاير با اصل دسترسي به بازار) بخش سوم
يكي از قوانين كه تضاد آشكار با اصل دسترسي:توسعه قانون برنامه پنج ساله پنجم) الف

وايغيرتعرفه موانع برقراري« اين قانون،مطابق. قانون استاين 103آزاد به بازار دارد، ماده 

 اقتضا شرع موازين رعايتكه موارديدرجزبه برنامه هايسال طولدر واردات براي غيرفني

 معادل هاينرخ وضعبا است مكلف دولت موانعي چنين وجود صورتدر. است ممنوع كند،مي
 ممنوعيت اين مشمول ورزيكشا محصوالت-تبصره. كند اقدامآن رفعبه نسبتايتعرفه
) غير كشاورزي(اي كاالهاي صنعتيغيرتعرفه اگرچه اين ماده در جهت حذف موانع.»نيست

اي بر محصوالت كشاورزي موانع غيرتعرفهاقدامات موثري انجام داده است، اما متاسفانه صراحتاً

مي.وضع كرده است كه ديده اي را مجاز تعرفهشود، دولت، به صراحت برقراري موانع همانطور

كه اين قانون اخيراً. دانسته است  از تصويب مجلس شوراي اسالمي گذشته جاي تعجب است

به سازمان تجارت، نه است ، در حالي كه سياست قانوني كشور بايد در جهت تسهيل الحاق

. مانع باشددايجا

پ و و واردات)ب و منابع وري بخش كشاورزي قانون افزايش بهرهو قانون صادرات

كه برقراري موانع مختلف جهت ورود كاال، مخالف اصل دسترسي آزاد به بازارمي:طبيعي دانيم

به. تا حدي دسترسي به بازار را با موانع مختلفي روبرو كرده استمذكور قانون8 ماده. است

ه معتبر عبارت ديگر اين ماده در ترخيص كاالي ورودي، تشريفاتي مثل اخذ وثيقه يا ضمانت نام

به بازارداند، كه از محدوديتبانكي را الزم مي  هايي است كه باعث كاهش دسترسي آزاد

به جهاني تجارتدولت ايران در راه الحاق به سازمان. شودمي  اين قبيل موانع حذف بايد اقدام

.اي كندتعرفه

آ ن روبروست، دريافتعالوه بر اين، يكي از مشكالتي كه ورود كاال در كشور ما با

را40به عنوان مثال ماده. هاي مختلف استمجوزهاي فراوان از ارگان  قانون مذكور ورود كاال

به دريافت مجوز از گمرك مي و هر طريقي غير از اين را قاچاق قلمداد كرده فقط منوط داند

مينمونه. است  قانون افزايش16 ماده توان نام برد،اي از قوانين جديدي كه در اين رابطه

و منابع طبيعي استبهره مي. وري بخش كشاورزي صنعت، وزارت: دارداين متن قانوني بيان

و و حقوقي،تجارت معدن از تاريخ تصويب اين قانون، براي واردات همه اشخاص حقيقي

و يا مواد اوليه مورد نياز صنايع غذايي، بايد مجوز وزارت  و محصوالت كشاورزي جهاد كاالها

 قانون برنامه پنجم توسعه به شكل 145ماده)ب(همين مفهوم را بند. كشاورزي را اخذ نمايند
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و ايجاد موانع در واقع،1.داردديگري بيان مي به دريافت مجوز جهت ورود كاال به كشور الزام

نونگذاركه قا)14-12، صص 1386، صباغيان( باشدميجهاني تجارتمخالف اصول سازمان،ايتعرفه

به سازمان  به، بايد جهاني تجارتدر جهت الحاق كشور به.كند اصالح اين مقررات اقدام

و دخالت زياد در ايران،عبارت ديگر، ازيكي عنوانبه خارجي بازرگانيدر دولت انحصار

.شودمي محسوبايغيرتعرفه موانع مهمترين

بهكه در مجموع بايد گفت اي طور كامل در گير موانع غيرتعرفه كاالهاي كشاورزي ايران

صنعت، كاالها منوط به تصويب شوراي اقتصاد، وزارتد در بسياري از موارد اجازه ورو.است

و تجارت وو معدن و وزارت بهداشت كه نشان دهنده اعمال...، وزرات كشاورزي  است
و صدور كاال استكنترل .)436ص، 1374،كميجاني( هاي شديد بر ورود

و پيشنهادهان  تيجه
به سازمان چه چه نپيوندد، اثرات آن دامنگيرش خواهد جهاني تجارتكشور ما بپيوندد،

و در بعضي زمينه. شد كه توانايي رقابت با ساير كشورها را دارد به عنوان كشوري ها ايران

ايخصوصاً به ن كشاورزي از مزيت نسبي برخوردار است، بايد تالش خود را در جهت الحاق

و از اين موقعيت سازمان بيشتر كند تا بتواند محصوالت خود را در بازار جهاني عرضه كند

يكي از شرايط اصلي الحاق اين است كه بستر قانوني مناسبي براي اين كار فراهم. استفاده كند

رانامهو موافقت جهاني تجارتبايد قوانين مغاير خود با سازمانبه عبارت ديگر.كند  هاي آن

به اصالح آنها كند كه با مقرراتدر. شناسايي، آنگاه اقدام طول مقاله با بعضي از قوانين ايران

و مقررات بعضي؛سازمان تجارت هماهنگ نبود آشنا شديم اصول قانون اساسي، قوانين

و واردات، قانون افزايش بهره و منابع طبيعي، قانون مالياتصادرات هاي وري بخش كشاورزي

 قوانين مربوط به تضمين خريد محصوالت كشاورزي توسط دولت، قانون برنامه پنجم مستقيم،

و كه با اصول موافقت... توسعه و مقرراتي بودند . نامه كشاورزي همسو نبودنداز اهم قوانين

به خريد تضميني محصوالت، اعطاي يارانه به بخش در قالب اين مقررات، دولت اقدام

ازيهااتي آن در قالبكشاورزي يا معافيت مالي  مختلف، محدود كردن كاالهاي خارجي

به بازار، اعطاي وام و بالعوض از بودجه عمومي، اخذ مجوزهاييهادسترسي  مستقيم

و به بازار داخلي ها از جمله طرق دخالت همه اين. كرده است... مختلف جهت ورود كاال

به اصالحايران در اولين گام خود.دولت در بخش كشاورزي است و گاه حذف بايد دست

و ...«.1 و غيردولتي قبل از واردات كاالها و حقوقي اعم از دولتي و ساير اشخاص حقيقي از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني

و يا و يا مواد اوليه غذايي موردن فرآورييا محصوالت بخش كشاورزي اعم از خام و تبديلي موظفندشده از ياز صنايع غذايي

.»...وزارت جهاد كشاورزي مجوز الزم را اخذ نمايند
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و وضع قوانين جديد جهت بسترسازي مناسب كشور در آستانه الحاق به قوانين مغاير مذكور

: بنابراين. بزندجهاني تجارتسازمان 

و ميزان دولت بايد درصدد اصالح سياست-1 هاي حمايتي خود بر آمده

ازدخالت خود در بخش و كجمله كشاورزي هاي مختلف پس، از اعطاي.ند را كم

و بسترهاي قانوني آن را نيزيهايارانه  فراوان به بخش كشاورزي خودداري كرده

يا محصوالت كشاورزيط به تضمين خريدبه عنوان مثال قوانين مربو. فراهم كند
ميمعافيت  ميزاناز ايران بايد در اين راه،. شود، كم گرددهاي مختلفي كه از اين بخش
 الملليبين رقابت برايرا بازارهاي خودو بكاهد زياديحدتا خود حمايت
.اولين قدم، برداشتن موانع قانوني است. بازگشايد

مصمم جهاني تجارت اگر در هدفش نسبت به عضويت در سازمان،ايران-2

كه حمايت و سويي سوق دهد به سمت  هاياست، بايد رويكرد قانوني خود را

كه در قوانين سال.زي كم شودغيرمجاز از بخش كشاور  اخير به خصوص هايديديم

و جهاني تجارت به بعد، قانونگذار بر خالف اصول سازمان1388 از سال عمل كرده

كه حاكي از تشديد تجويز دخالت دولت در اين  چند قانون از تصويب مجلس گذشته

خ اين حمايتاصالحضمن. بخش است ود ها، سعي شود بخش كشاورزي، توسط

.كشاورزان اداره شود

به-3 اي مثل اخذ مجوزهاي تمام موانع غيرتعرفهكهاي عمل شودگونهبايد

به موانع تعرفه و در طول زمان و نهايتاً اي تبديل شودفراوان جهت ورود كاال كم شده

اي اي اين است بر خالف موانع غيرتعرفه زيرا ويژگي موانع تعرفهحذف گردند؛

و مشخص هستن .دروشن

به سازمان، بايد توجه داشت-4 فرصت خوبي جهاني تجارتالحاق ايران

و  و كشاورزي است تا محصوالت كشاورزي ايراني در تمام نقاط جهان عرضه شده

.اقتصاد ما توسعه چشم گيري يابد

كه البته بعد از گذشتن مدتي-5 عضويت در سازمان خود ريسك بزرگي است

هر. شودتبديل به سود مي وچايران ه بيشتر در زمينه عضويت در سازمان ترديد كند

به عقب بيندازد در واقع فرآيند عضويت خود را سخت تر كرده .استاين فرآيند را

كه در اين مقاله مقررات مغاير اصول موافقت-6 نامه شناسايي نكته آخر اين

به دست و و اندرشده كه در جهت اصالح آن اقدام حذف كاران كشور توصيه شد

و زبده در اين زمينهك و ضمن استفاده از افراد متخصص و نند جهت كاهش آزمون

ريزي شود كه ضمن اصالح اين هاي كشور در آينده طوري برنامهخطاي آن، سياست
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قوانين، مقررات مناسبي جهت بسترسازي بخش كشاورزي كشور در راه عضويت در

و مهم در جهت قانونگذار در اين راستا اخيراً.سازمان وضع گردد  گامي روشن

و يكسان و سياستمداران سازي قوانين با اصول سازمان جهاني تجارت برداشته

به بار آورده دادهقانونگذاران آتي را در اين راه ياري و در واقع يك تكليف قانوني

 تجاري بخش مقرراتو قوانين همسويي ايجاد ضمن است موظف دولت«است كه
جهاني سازمان جملهاز الملليبينوايمنطقه هاياتحاديه قرراتمو قوانينبا كشور

در عضويت براي كشور اقتصادي اركان توانمندسازيو آماده سازيبه نسبت،تجارت
 قانون برنامه پنجم 104ماده(»نمايد قانوني جهاني اقدام تجارت سازمان توسعه

.)توسعه

و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

س.1 و پژوهشهاي بازرگاني)1386( ازمان جهاني تجارتاسناد حقوقي .، ترجمه گروه مترجمان، تهران، موسسه مطالعات

به،)1388()مسئول طرح(اميد بخش، اسفنديار.2 و،)هاي منتخبتجربيات كشور(WTOفرايند الحاق  موسسه مطالعات

.هاي بازرگانيپژوهش

، مجله پژوهشهايارانه بخشدر تجارت جهاني سازمانبه ايران حاقال حقوقي الزامات،)الف()1388(زارع، محمدحسن.3

.27شماره يازدهم، سال سياست،و حقوق

و نصيري، ميترا، صادقي، هادي، كمالي، اردكاني، مسعود)ب()1388(زارع، محمد حسن.4 ، دسترسي به بازار، مرادپور، فرزاد

و نشر بازرگاني، تهران، شركت در سازمان جهاني تجارت وظيفه اي نا تمام .چاپ

، برگزيده مقاالت سمينار اثر الحاق يا عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر بخش كشاورزي،)1375(سيدي، هادي.5

و بازار جهاني، تا كشاورزي ايران .بي

شركت چاپ،تهران جهاني، مجموعه آموزشي سازمان تجارت، مندرج در موافقت نامه كشاورزي،)1385(سيدي، مير هادي.6

.)تر نمايندگي تام االختيار تجاريدف(و نشر بازرگاني

.، چاپ سوم، تهران، سمتحقوق تجارت بين الملل،)1390(شيروي، عبد الحسين.7

هاي صادراتي بخش، آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر يارانه)1385()مجري طرح(صادقي، محسن.8

و پژوهش،صنعت .هاي بازرگاني موسسه مطالعات

هاي تجارت، فصل نامه پژوهشتاثير جهاني شدن بر روند الحاق چين به سازمان تجارت جهاني،)1386(صباغيان، علي.9

و زمستان7و6جهاني، شماره  .، پاييز

ه،)1374(كميجاني، اكبر. 10 و آثار اقتصادي الحاق تحليلي پيرامون تجارت، تجربه عملي پيوستن برخي كشور ا به گات

و داراييايران .، تهران، وزارت امور اقتصاد
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