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  چكيده
ه هاي سازمان جهاني تجارت است ك نامه موافقت يكي از )گاتس(عمومي تجارت خدمات  نامه موافقت

عنوان اولين و تنها   بهگاتسبا تصويب . مند كرده است تجارت خدمات را ميان اعضاي سازمان، قاعده
 نقش ،سازمان جهاني تجارت دهد، المللي خدمات را پوشش مي اي كه تجارت بين چندجانبه نامه موافقت
 تجارت و به تبع يكي از اصول بنيادين سازمان جهاني. رسميت شناخت  هبدر اقتصاد جهاني را خدمات 

تعهد رفتار دولت :  دو مؤلفه استشامل ،گاتساين اصل، در چارچوب . ، اصل عدم تبعيض استگاتس ،آن
 خدمات و نسبت بهالوداد  دولت كامله رفتار با تأكيد بر لزوم گاتس 2ماده . الوداد و تعهد رفتار ملي كامله
 خدمات مشابه ديگر اعضا كنندگان  و عرضهكه از رفتار درمورد خدمات يطور به خدمات كنندگان عرضه

 فوراً و بدون دشمارد؛ اين رفتار باي  مي را محترم و الزاميالوداد كاملهتر نباشد، تعهد به رفتار دولت نامطلوب
 الوداد كاملهدولت تواند به اقدامي مغاير با  يك عضو به شرطي مي. قيدوشرط به ديگر اعضا تسري يابد

 فهرست شده و با شرايط مقرر در 2هاي ماده  قدامي در ضميمه مربوط به معافيت دهد كه چنين اادامه
 به برخي گاتس  مكرر و ديگر مواد14 و 14در مواد  همچنين .اين ضميمه انطباق داشته باشد

  . اشاره خواهد شد   آنهاي ديگر تصريح شده است كه در ضمن اين پژوهش به معافيت
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  مقدمه
تنيدگي و يكپارچگي بدونِ شدن، درنورديدن مرزهاي طبيعي كشورها و درهماز آثار پديده جهاني

 برخي به ،از اين پديده. ي فرهنگي و اقتصادي استها هويژه در حوزهمرزِ كشورها و مردم جهان ب
 بر 2مك لوهان توسط 1 و طرح نظريه دهكده جهانياند هعات تعبير كردانقالب ارتباطات و اطال
ونقل و ارتباطات و ي حملها ه ناشي از كاهش چشمگير هزين،اين پديده. همين اساس بوده است

هرچند  3.رفع موانع ساختگي جريان كاالها، خدمات، سرمايه، دانش و مردم در سرتاسر مرزهاست
شدن با چالش محقق نشده و روند جهانيوعده داده بودند شدن اني طرفداران جهاي كهكه زندگي
شدن، با شدت و حامي پديده جهاني افزاري افزاري و سخت  به دليل پشتوانه قوي نرم4،مواجه شده

 ،تفكر نئوليبرال و نهادهاي برساخته از اين تفكر. هايي، همچنان رو به جلو در حركت است ضعف
شدن ي پول و سازمان جهاني تجارت در راستاي تحقق جهانيالملل نبيمثل بانك جهاني، صندوق 

، نظام بازار و الملل بينبسياري از انديشمندان حوزه روابط . ستا و نيل به منويات آن در حركت
اياالت سلطه تجارت آزاد را كه ناشي از تفكرات نئوليبرالي است، ابزار تحقق رهبري و ثبات 

 ،كند كه اياالت متحده  ميله صحه گذاشته و اشارهئ نيز بر اين مسالتزو. دانند  ميامريكامتحده 
همواره از وابستگي متقابل، نظام بازار و تجارت آزاد در سطح جهاني براي اِعمال رهبري خود 

 امريكا ،كند كه پس از جنگ جهاني دوم  مي در همين زمينه اشاره6كوهن 5.استفاده كرده است
ي ماليه و تجارت ها هي را در حوزالملل بينهاي   رژيم،خودسلطه  و براي اِعمال و حفظ رهبري

براي تبعيت از نقش رهبري اياالت به اعتقاد بسياري، جنگ سرد توانست  7. ايجاد كردالملل بين
 ،كه اين امركند ي ايجاد الملل بينساز در ميان ساير بازيگران  اجماعمتحده در عرصه بزرگ، عقيده

توان   مي بر همين اساس8.افزود  ميامريكاسلطه شورهاي اين منطقه تحت خود بر يكپارچگي ك
 يكي از دو مؤلفه اصل عدم تبعيض در نظام سازمان جهاني عنوان به الوداد كامله تعهد دولت ،گفت

 اين تعهد، اقتصادي 9.شدن تسهيل شده استتجارت، تدبيري است كه در پرتو آن، روند جهاني
اعضاي متعاهد را به تالش براي حفظ توازن اقتصادي ميان دو يا چند از منظر حقوقي، و است 
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 تجاريِ برابر را در ميانهاي  ي كه ايجاد و برقراري فرصتطور بهكند؛   ميطرف تجاري ملزم
قلمرو اِعمال اين تعهد به اعضاي سازمان جهاني تجارت نيز تسري يافته و بر . تسهيل كندها  آن

تري براي يك عضو  جايز نيست و اگر شرايط مطلوب، يا چند عضو تبعيض به نفع يك،اساس آن
ديگر،  عبارت به 10.در نظر گرفته شود براي ديگر اعضا نيز بايد فوراً و بدون قيدوشرط اِعمال شود

بيني و تسهيل رفتار برابر بين كشورهاي عضو سازمان جهاني  ، پيشالوداد كاملهتعهد دولت 
رسيدگي و ركن استيناف سازمان جهاني هاي  رفتار، مورد توجه هيئتاين برابري در . تجارت است

شدن زواياي پنهان اين تعهد كمك  به روشن،از طريق تفسير اين تعهدها  آنتجارت بوده است و 
  .اند هكرد

بردن رفتار ازبينبر با توجه به اينكه در مقدمه سند تأسيس سازمان جهاني تجارت، 
ه است و شد تأكيد ، يكي از اهداف مهم سازمانعنوان بهي، الملل بين آميز در روابط تجاري تبعيض

با عنايت به توسعه روزافزون تجارت خدمات و افزايش سهم اين تجارت در تجارت جهاني، در 
 نامه موافقت در الوداد كاملهي اصل عدم تبعيض يعني تعهد دولت ها ه يكي از مؤلف،اين پژوهش

ي بر معرفي اجمال در اين بررسي عالوه. خواهد شد بيينت 11)گاتس(عمومي تجارت خدمات 
 به ماهيت، پيشينه، مزايا، معايب و قلمرو تعهد دولت عمومي تجارت خدمات، نامه موافقت
  .اين تعهد اشاره خواهد شدهاي   و همچنين معافيتگاتس در چارچوب الوداد كامله
  

  عمومي تجارت خدمات نامه موافقتمعرفي اجمالي . 1
 ، تفكري جديد پا به عرصه وجود گذاشت كه خود را متعهد به آزادسازي تجارت1980ه در ده
 اي ه فزايندطور بههاي اقتصادي بزرگ  ي و قدرتالملل بيندرنتيجه، نهادهاي مالي . دانست مي

اين ترغيب، . كردندرا ترويج مي  برتري نيروهاي بازار،شدتيي بودند كه بهها هتحت تأثير ايد
 در اين دور براي 12.پروا به دنبال آزادسازي تجاري بود بيكه شد  مذاكرات دور اروگوئه ساز زمينه

ي و كشاورزي گذار ي خدمات، مالكيت معنوي، سرمايهها هاولين بار در مذاكرات تجاري، حوز
ترين نتيجه مذاكرات دور اروگوئه، ايجاد سازمان جديد به نام سازمان جهاني مهم. گنجانده شد
ي است كه داراي دبيرخانه است و بر تجارت الملل بين نهادي دائمي و ،سازماناين . دتجارت بو

  . شدت پيگير آزادسازي تجاري استي نظارت دارد و بهالملل بين
عمومي  نامه موافقت ضميمه اول، )ب(كه بخش  13 ضميمه است4سند نهايي دور اروگوئه شامل 

 
  گاتس 2 ماده .10

11. General Agreement on Trade in Services (GATS) 

12. Brown, E. et al, “How We Got Here: The Road to GATS”, Progress in Development Studies, No. 8, 
2008, p. 8. 

  : ضميمه اول، كه خود حاوي سه بخش استـ1 .13
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ي الدول بين اي نامه موافقت، )گاتس(ي تجارت خدمات عموم نامه موافقت.  استگاتستجارت خدمات يا 
است كه اصول و قواعد ناظر به گسترش تجارت خدمات را با تأكيد بر شفافيت و توسعه تدريجي بنيان 

 اعم از كشورهاي ، رشد اقتصادي تمام شركاي تجاريي براي ارتقااي ه وسيلعنوان بهنهاده است و 
 با عضويت در سازمان جهاني تجارت و به ها دولت 14.كند مي نقشتوسعه، ايفاييافته و درحالتوسعه
عمومي تجارت خدمات، خود را به عدم  نامه موافقت ازجمله ،ي ضميمهها نامه موافقت پذيرش ،تبع آن

، چارچوبي گاتسديگر،  عبارت  به15.كنند  ميآميز متعهد مداخله در بازار بخش خدمات به شيوه تبعيض
 آزادي تجارت خدمات از طريق قبول اصل آزادي تجارت در خدمات، رفع موانع قانوني براي تضمين

 انعقاد 16.بخشيدن به مقررات ملي است و شفافيتآميز كردن رفتارهاي تبعيضموجود، برطرف
 سهم تجارت خدمات در زافزونعمومي تجارت خدمات كه نتيجه اهميت و افزايش رو نامه موافقت

هاي   بخش مهم و پويا در فعاليتعنوان بهنقش خدمات ه جهاني به توجموجب تجارت جهاني بود، 
كننده  يكي از منابع توليد توان ادعا كرد، در حال حاضر، تجارت خدمات،  ميكه يطور به شداقتصادي 

  .توسعه شده استيافته و درحال درآمد در اكثر كشورهاي توسعه
 نامه موافقتاولين و تنها  ،)گاتس(عمومي تجارت خدمات  نامه موافقت با توجه به اينكه 

 نامه موافقت مفاد ،دهد، در ادامه ميي خدمات را پوشش الملل بينچندجانبه تجاري است كه تجارت 
   .خواهد شدمعرفي  موجز طور به

 ضميمه 8 ماده مكرر و 3 ماده، 29مشتمل بر ) گاتس(عمومي تجارت خدمات  نامه موافقت
اين . ستا  هالحاقي نيز به آن اضافه شدهاي   اسناد و پروتكلاست كه پس از دور اروگوئه، برخي

                                                                                                                                        
هاي گمركي و تعرفه عمومينامه  موافقت«توان به   ميطور خاصهاست كه بنامه  موافقتاين بخش شامل سيزده ) الف

مربوط به منسوجات نامه  موافقت« و »جانبه كااليينامه چند موافقت«، »مربوط به محصوالت كشاورزينامه  موافقت«، »تجارت
  .دكر اشاره »و البسه

  .است» عمومي تجارت خدماتنامه  موافقت«اين بخش شامل ) ب
  . است13)تريپس(» هاي مالكيت فكريمربوط به تجارت برخي از جنبهنامه  موافقت«ل بر اين بخش مشتم) ج
  .است» فصل اختالفاتومربوط به حلنامه  موافقت«اين ضميمه شامل :  ضميمه دومـ2
  .است» هاي تجاريكار بررسي سياستوساز«اين ضميمه مربوط به :  ضميمه سومـ3
جانبه درمورد تجارت هواپيماهاي كشوري، بازارهاي هاي تجاري چندنامه موافقتص اين ضميمه در خصو:  ضميمه چهارمـ4

هاي مندرج در ضميمه چهارم از ساير نامه موافقتشايان ذكر است كه .  استگوشتي هاي لبني وعمومي و فراورده
ابراهيم . ندها نيست  آنذيرشها و سند مؤسس سازمان جهاني تجارت متمايز و مستقل هستند و اعضا ملزم به پنامه موافقت
 .659 ـ 660، صص 1389، مجد، المللي هاي بينحقوق سازمان ؛زادهبيگ

14. WTO, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 
Cambridge University Press, Seventeenth Printing, 2010, p. 286. 

15. Hibbert, E., “The New Framework for Global Trade in Services – All about GATS”, The Service 
Industries Journal, vol. 23, Issue 2, 2003, p. 67. 

  .103، ص 1390 سمت، چاپ دوم، ،الملل حقوق تجارت بين ؛ عبدالحسين،شيروي .16
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عمومي تجارت  نامه موافقتاز دو بخش اصلي تشكيل شده كه بخش اول آن شامل  نامه موافقت
 متشكل از جدول تعهدات است كه جزء الينفك ،خدمات و ضمايم آن است و بخش دوم

) 1ماده (قسمت اول . ت كلي است قسم6شامل ، نامه موافقتبخش اول . است نامه موافقت
 در اين قسمت، به اقدامات تحت پوشش و .است نامه موافقتدربرگيرنده تعاريف و حوزه شمول 

با عنوان تعهدات ) 15 تا 2مواد (قسمت دوم . عرضه خدمات اشاره شده استهاي  همچنين روش
ت است كه اين تعهدات  و شفافيالوداد كاملهو نظامات كلي، شامل دو اصل اساسيِ رفتار دولت 

 اقدام 2ماده هاي  االجراست مگر در مواردي كه بر اساس معافيت الزم،براي همه اعضاي سازمان
توسعه و مجوز يكپارچگي  اين قسمت شامل تأكيد بر افزايش مشاركت كشورهاي درحال. شود

 خدمات ي آزادسازي تجارتها نامه موافقتاقتصادي مشروط، از طريق انعقاد يا عضويت در 
همچنين در اين قسمت به مقررات داخلي، شناسايي، انحصارات . است طرف جانبه يا ميان چند دو

ها  ي بازرگاني، اقدامات حفاظتي و اضطراري، پرداختها ه انحصاري خدمات، رويكنندگان و عرضه
به ) 18 تا 16مواد (قسمت سوم . و انتقاالت، تداركات دولتي و استثنائات كلي پرداخته است

اين قسمت نيز دو اصل مهم سازمان جهاني تجارت يعني . تعهدات خاص اختصاص يافته است
آنچه مهم است، اين است كه تعهدات . رفتار ملي و دسترسي به بازار را در خود جاي داده است

 كلي نيست و در صورت تقبل و درج در جدول، براي عضو مزبور ،اين قسمت مانند قسمت دوم
هاي  در اين قسمت به اعضا اجازه داده شده تا در صورت مذاكره با طرف. شود ي ماالجرا الزم
 تعهدات اضافي نيز تقبل كنند مشروط بر اينكه اين تعهدات اضافي مربوط به رفتار ملي و ،ديگر

به آزادسازي تدريجي، مذاكرات ) 21 تا 19مواد (در قسمت چهارم . دسترسي به بازار نباشد
در قسمت . هدات خاص و همچنين روند تغيير جداول هر عضو اشاره شده استپي درمورد تع در پي

فني هاي   همكاري وبه مقررات نهادي از قبيل مشورت، حل اختالفات) 26 تا 22مواد (پنجم 
 ناظر بر عنوان به شوراي تجارت خدمات ، موارد فوق، در اين قسمتبر  عالوه. پرداخته شده است

كه مقررات پاياني ) 29 تا 27مواد (در قسمت ششم . عرفي شده استم نامه موافقتاجراي صحيح 
نام گرفته است، به موارد امتناع يك عضو از اعطاي امتياز به عضو ديگر و همچنين تعريف برخي 

، ضمايم نامه موافقتضمناً در ماده آخر اين . پرداخته شده است نامه موافقتكاررفته در  ي بهها هواژ
ضميمه مربوط : ده استشمعرفي نامه  موافقتجزء الينفك   موارد زير استلكه شام نامه موافقت

كننده خدمات در  جايي اشخاص حقيقي عرضههضميمه مربوط به جاب، 2هاي ماده  به معافيت
ضميمه مربوط به ، ونقل هوايي ضميمه مربوط به خدمات حمل، گاتس نامه موافقتچارچوب 

باره خدمات  ضميمه مربوط به مذاكرات در، مات مالي مربوط به خد،ضميمه دوم، خدمات مالي
  .باره مخابرات پايه ضميمه مربوط به مذاكرات در، ضميمه مربوط به مخابرات، نقل دريايي و حمل

  :شود  مي، تعهدات به سه دسته تقسيمگاتسشايان ذكر است كه در چارچوب 
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اصل دولت .  استها سازمان و در تمام بخش تعهدات كلي؛ كه شامل تمام اعضايـ 1
 .ستا و اصل شفافيت ازجمله اين تعهدات الوداد كامله

كند دسترسي به بازار را براي ديگر اعضا فراهم كنند   ميتعهدات خاص؛ كه اعضا را ملزمـ 2
 17.و به تعهدات رفتار ملي پايبند باشند

ل و كه اصو نامه موافقت شامل ضمائم ،مختلفهاي   و مقررات مربوط به بخشقوانينـ 3
 18.كنند  ميخاص خدماتي معينهاي  قواعدي را براي برخي از بخش

هاي   يكي از تعهدات كلي كه براي تمام اعضا و در تمام بخش،شود  ميچنانچه مشاهده
 است كه تمركز اين پژوهش، بر تبيين و الوداد كامله قابل اِعمال است، تعهد رفتار دولت ،خدمات

  . مستقر شده استگاتساين تعهد در چارچوب تدقيق در ماهيت، پيشينه و قلمرو 
  

  عمومي تجارت خدمات نامه موافقت در چارچوب الوداد كامله رفتار دولت تعهد. 2
 گاتس، اولين مقرره قسمت دوم گاتس تحت عنوان 2، مندرج در ماده الوداد كاملهتعهد دولت 

 الوداد كاملهه رفتار دولت توان برداشت كرد ك  مي است و از اين جايگاه»تعهدات و نظامات كلي«
كلي شامل تمام  طور بهنظر از اينكه در جدول قيد شده باشد يا نه، در چارچوب گاتس، قطع

 در الوداد كاملهديگر، موقعيت برجسته رفتار دولت  عبارت به. شود  مياقدامات تحت پوشش گاتس
رو در ازاين.  گاتس داردكنندگان  نشان از اهميت اين تعهد در نظر تدوين،ابتداي اين قسمت

  .شدبعدي، ابتدا مفهوم و ماهيت و سپس پيشينه اين تعهد بررسي خواهد هاي  قسمت
  
  الوداد كامله و ماهيت تعهد رفتار دولت مفهوم. 1ـ2

رفتاري كه ... «: كند  ميگونه تعريف  را اينالوداد كامله رفتار دولت ،الملل بينكميسيون حقوق 
نفع يا افراد و چيزهايي كه در ارتباط با آن كشور هستند با كشور ذي كننده توسط كشور اعطا

 با كشور ثالث يا افراد و چيزهايي كه در ارتباط كننده كه از رفتار كشور اعطايطور بهشود   مياتخاذ
 19.»تر نباشد ست، نامطلوبامشابه با كشور ثالث 

 كهي ييندي است كه از طريق آن، مزايامنزله فرا  بهالوداد كاملهديگر، رفتار دولت  عبارت به
  . يابد  ميديگر تعميمي ها دولتكننده با  ، به روابط كشور اعطا داده استيك كشور به كشور ديگر

 
17. OECD, GATS: The Case for Open Services Markets, 2002. p. 58. Available at: 
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/2202021E.pdf, Last visited: 11 May 2013. 

، »ي خدمات حقوقيالملل بينعمومي تجارت خدمات سازمان جهاني تجارت و تجارت نامه  موافقت« ؛ اسكات،ر گاالچ.18
  .302، ص 1387، 39، شماره المللي مجله حقوقي بينمسعود كمالي اردكاني، : هترجم

19. ILC Yearbook 1978, vol. II, Part Two, 16, United Nations Publication, New York, 1979, Article 5, p. 
21. Available at: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes%28e%29/ILC_1978_v2_p2_e.pdf  
Last visited: 9 Jun. 2012. 
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 خدمات كنندگان در چارچوب گاتس، رفتار اعضاي سازمان جهاني تجارت با خدمات و عرضه
  .تر باشد  اعضاي ديگر نامطلوبهب خدمات مشاكنندگان يك عضو نبايد از رفتار با خدمات و عرضه

  ضمني به اين موضوع داللت دارد كه هر محروميتي كه بر يك عضو بارطور بهاين تعهد 
 در برابر ،صورت ممكن است كشورِ محروم شود بايد بر ديگران نيز بار شود؛ در غير اين مي

 الوداد كامله رفتار دولت هدف و مقصود.  استناد كندالوداد كامله به رفتار دولت ،محروميت تحميلي
ترين يا باالترين  تواند در پايين  ميهايي است كه بردن و الغاي تفاوتدر چارچوب گاتس، ازبين

 است، تعهدي الوداد كامله كه مشتمل بر رفتار دولت 20 2بايد دقت كرد كه ماده . سطح اِعمال شود
ها و برقراري  فقط به دنبال لغو تفاوت بلكه ،براي برقراري برابري در باالترين سطح برقرار نكرده

  .ترين سطح باشد و چه در باالترين سطح برابري است؛ چه اين برابري در پايين
هر عضو درمورد «: دارد  مي اشعارالوداد كامله رفتار دولت  گاتس نيز در بيان تعهد2 ماده 1 بند

ي را درمورد خدمات و  رفتار،حاضر، فوراً و بدون قيدوشرط نامه موافقتاقدام مشمول  هر
كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار درمورد خدمات و  عرضه
  .»تر نباشد  نامطلوب،كنندگان خدمات مشابه هر كشور ديگر عرضه

 21 و ماده 14 ماده هـ ، بند 8، ماده 7 ماده 3، در بند 2 ماده بر  عالوه ،الوداد كاملهرفتار دولت 
ضميمه دوم .  در ضمايم گاتس نيز موجود استالوداد كاملهرفتار دولت . ه استشدره گاتس اشا

در ارتباط با خدمات مالي را  ، امكان درج اقداماتي2 ماده 2بر بند   مربوط به خدمات مالي، عالوه
ضميمه مربوط به مذاكرات درباره خدمات در  21. مغايرت دارد مقرر كرده است2 ماده 1كه با بند 

 تاريخ و زمان 22،دريايي و ضميمه مربوط به مذاكرات درمورد مخابرات پايه ونقلحمل
  .شده است ذكر الوداد كاملهاالجراشدن الزام به قيد هرگونه اقدام مغاير با رفتار دولت  الزم

 
رفتاري را درمورد خدمات و ، حاضر، فوراً و بدون قيدوشرطنامه  اقدام مشمول موافقت ضو درمورد هرهر عـ 1 .20

كنندگان خدمات مشابه هر گان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار درمورد خدمات و عرضهكنند عرضه
  .تر نباشدكشور ديگر نامطلوب

 2هاي ماده  ادامه دهد كه چنين اقدامي در ضميمه مربوط به معافيت1تواند به اقدامي مغاير با بند   يك عضو به شرطي ميـ2
  . مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشدفهرست شده و با شرايط

تواند ظرف  ، يك عضو مي2هاي ماده  ضميمه مربوط به معافيت2 و 1حاضر و بندهاي نامه  موافقت 2 باوجود ماده ـ1 .21
اط با شود، اقداماتي را در ارتب سازمان جهاني تجارت آغاز مينامه  موافقتاالجراشدن  ماه پس از الزم روز، كه از چهار60مدت 

  .حاضر مغايرت داردنامه   موافقت2 ماده 1ر كند كه با بند خدمات مالي، در ضميمه مزبور ذك
، ازجمله الزام به قيد هرگونه اقدام مغاير رفتار مبتني بر دولت 2هاي ماده  و ضميمه مربوط به معافيت2 ماده ـ1 .22
  :االجرا خواهد بود  الزم،هاي زير براي مخابرات پايهر تاريخكند، تنها د مي حفظتالوداد در ضميمه مزبور كه يك عضو  كامله
  يا،   شود  تصميم وزيران راجع به مذاكرات درباره مخابرات پايه تعيين مي5كه طبق بند  تاريخ اجرايي در )الف
  .حو مقرر در اين تصميمكننده درباره مخابرات پايه، به ن اگر مذاكرات مزبور موفق نشود، در تاريخ گزارش نهايي گروه مذاكره) ب
  .اعمال نخواهد بود  درمورد هيچ تعهد خاصي درباره مخابرات پايه كه در جدول يك عضو وارد شده باشد، قابل1 بند ـ2
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 نگاشته 1994 23 گات1 ماده 1 به سبك بند 2 مندرج در ماده الوداد كاملهشرط رفتار دولت 
هر ...  «:دارد  ميگاتس دربردارنده تعهد حقوقي همه اعضاست، آنجا كه اظهار 2ماده . شده است

اقدام مشمول  هر عضو درمورد هر... « و با عبارت »... رفتاري ،عضو، فوراً و بدون قيدوشرط
 اين ماده، شرايط 3 و 2و در بندهاي را تعريف   دامنه اين تعهد حقوقي»...حاضر نامه موافقت

  .كند ميبراي اعضا مقررد حقوقي را محدودكردن اين تعه
 حاكي از اين است كه تعهد 1994 گات 1 ماده 1 گاتس و بند 2 ماده 1 بين بند مقايسه

در .  استفاده كرده است»...فوراً و بدون قيدوشرط ... «حقوقي در هر دو مقرره، از شرايط اجباري 
وضع عوارض، قواعد و هاي  روش كه درمورد عوارض گمركي، 1994 گات 1 ماده 1مقايسه با بند 

 1994 گات 3 ماده 4 و بند 3 ماده 2تشريفات مرتبط با صادرات و واردات و امور مربوط به بند 
تري  ، از دامنه وسيع»حاضر نامه موافقتهر اقدام مشمول « با ذكر عبارت 2شود، ماده   مياِعمال

 .برخوردار است

 گات در 1 ماده 1 بند ، تجاري استدوجانبههدات  در معاالوداد كاملههرچند ريشه رفتار دولت 
  نقش بسزايي ايفا كرده،جانبه چند به دوجانبه از الوداد كاملهتعديل و تبديل محتواي رفتار دولت 

گرايي و ايجاد شرايط  جانبه چند گات، بر 1 گاتس نيز با الگوبرداري از ماده 2سپس ماده . است
 . تأكيد كرده است، تجارت در حوزه خدماتين جهانبرابر براي شركاي تجاري اعضاي سازما

 انحراف و موجبتواند   مي اين است كه تبعيضالوداد كاملهمنطق اقتصادي تعهد دولت 
، ممكن است كارآمدترين الوداد كامله از تعهد دولت گيري بهرهبدون . فايدگي تجارت شود بي

ي خارجي راه يابند زيرا كفه تجارت  خدمات و بهترين خدمات نتوانند به بازارهاكنندگان عرضه
 24.كند  مي كمتر كارآمد ديگر كشورها سنگينيكنندگانِ آميز در اين بازار به سمت عرضه تبعيض

 خدمات به كنندگان ، تضمين دسترسي كارآمدترين عرضهالوداد كاملهايده اعطاي رفتار دولت 
ر اينكه اين دسترسي در  مشروط ب،و حمايت از تخصيص بهينه منابع است بازارهاي خارجي

ي خدمات، ها هاين موضوع موجب كاهش هزين.  قيد شده باشد،جدول كشور پذيرنده خدمات
  . شود  مي رشد اقتصادي جهانيكننده و ارتقا مصرفهاي  افزايش انتخاب

 بدون قيدوشرط، كشوري كه در حال مذاكره براي دريافت الوداد كاملهدر بستر رفتار دولت 
همچنين دانستن اينكه چه امتيازاتي به ديگران . امش رواني بيشتري خواهد داشتامتياز است آر

كننده   از مزايا و منافع معامله كشور اعطاكننده هاعطا شده، مذاكرات را تسهيل كرده و كشور مذاكر
   25.با ديگر كشورها محروم نخواهد شد

 
  .گات به موسوم) General Agreement on Tariffs and Trade(عمومي تعرفه و تجارت نامه  موافقت .23

24. Macrory, P. et al., eds., “The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis”, 
Springer, vol. I, 2005, p. 100. 

25. Ibid. 
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 توسط ركن 1994 گات 1اده  در چارچوب مالوداد كاملهاين رهيافت در رابطه با رفتار دولت 
  : آنجا كه اظهار داشتشد؛تأييد  Canada – Autosاستيناف در قضيه 

به / در   آنكه منشأاست ، منع تبعيض ميان محصوالت مشابه ]1ماده [هدف و مقصود «
 براي اي ه انگيزعنوان به، همچنين 1 ماده 1منع تبعيض در بند . مقصد كشورهاي مختلف باشد

كه متقابالً مورد مذاكره قرار گرفته، به تمام اعضا، بر مبناي رفتار دولت  تتعميم امتيازا
  26.» استالوداد كامله

 گاتس، درمورد هر دو شكل تبعيض 2 ماده 1 مندرج در بند ،الوداد كاملهتعهد رفتار دولت 
 اين موضوع در تصميم ركن استيناف 29.شود  مي اِعمال28 و تبعيض عملي27يعني تبعيض رسمي

EC – Bananas III برخالف جامعه اروپا ، نظر ركن استيناف،در اين پرونده. قابل مشاهده است 
 تبعيض عملي در  داشتند كه قصد، گاتسكنندگان كرد اگر مذاكره  ميبود كه استدالل) اتحاديه اروپا(

تعهد «: ركن استيناف بيان داشت. كردند  مي صريح به آن اشارهطور به، قرار بگيرد 2 ماده 1شمول بند 
بر  عالوه. كند  نميا تبعيض عملي را مستثن،معناي متداول اين مقرره.  حصري نيست2مقرر در ماده 
آميز، با هدف دورزدنِ هدف  اعمال بر تبعيض عملي نباشد، اتخاذ اقدامات تبعيض  قابل2اين، اگر ماده 

ي تخصيص مجوز واردات  مقررات مختلفي برا، در اين پرونده30.اصلي اين ماده، مشكل نخواهد بود
طرف بود،   بيبا توجه به ديدگاه شاكيان، اين مقررات كه در ظاهر نسبت به منشأ. موز وجود داشت

ي التين و به نفع امريكاسنتي آفريقا، حوزه كارائيب، اقيانوس آرام و   غيركنندگان عليه توزيع
  .شد  ميه اروپا، تبعيض قائل سنتي آفريقا، حوزه كارائيب، اقيانوس آرام و جامعكنندگان توزيع
  

  الوداد كامله رفتار دولت پيشينه. 2ـ2
 كه اعيان، است ميالدي 13 تا 11 نظام فئودالي قرون ،الوداد كاملهو منشأ رفتار دولت ريشه 

 به بازرگانان شهرهاي مختلف خارجي اعطا] كردند  ميبا آنچه دريافت[امتيازاتي معادل 
 

26. Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/AB/R & 
WT/DS142/AB/R, 31 May 2000, p. 27., para. 84. Available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/28293/Q/WT/DS/139ABR.pdf, Last visited: 4 
Sep. 2012. 

27. De jure discrimination 
28. De facto discrimination 

يض ، تبع)direct/de jure(، تبعيض مستقيم و قانوني توماس كوتير الزم به ذكر است كه بسياري از محققين ازجمله .29
  .گيرند  ميرا معادل هم در نظر )indirect/de facto (مستقيم و عملي غير

: ه، ترجم»اتحاديه اروپا غيرمستقيم در حقوق سازمان تجارت جهاني و تبعيض مستقيم و« ؛توماس و اوش ماتياس ،كوتير
 .268، ص 1391، المللي نامه مجله حقوقي بين ويژهمهريار راشدي، 

30. European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WT/DS27/AB/R, 9 September 1997, pp. 98-99, para. 233. Available at:  
https://docs.wto.org/dol2fe/pages/fe_search/ddfdocuments/24066/q/wt/ds/27abr.pdf, Last visited: 24 Dec. 
2012. 
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شد و   ميجانبه توسط لُرد به شهروندان خارج از قلمروش اعطاك يطور به امتيازات 31.كردند مي
  .به ديگران اعطا شده بود اين مزاياي اعطايي، محدود به امتيازاتي بود كه قبالً

 از قرن پانزدهم، كشورها براي دچارنشدن به وضع نامساعد بازارهاي كشورهاي همسايه، بعد
 33.مستقل را مطرح كردند) يها دولت(هاي  يان حاكميت م32، با ايده برابريالوداد كاملهدولت  رفتار

 با 34.ظهور كرداواخر قرن هفدهم ميالدي  در، براي اولين بار، »الوداد كاملهدولت «عبارت 
 دوجانبه در معاهدات الوداد كاملهگسترش تجارت ميان كشورهاي اروپايي، استفاده از رفتار دولت 

 انعقاد معاهداتي ويژه و ممتاز با كشورهاي خارجي دنبال  هر كشوري به. تجاري افزايش يافت
پس از اين بود كه اقدامات . تر از ديگران بود براي دسترسي به بازار، با شرايطي مطلوب

  35.دش ها دولت، موجب نگراني ديگر ها دولتآميز  تبعيض
 نظام كمك شاياني كرده است، توسعه ،الوداد كاملهيكي از مواردي كه به توسعه رفتار دولت 

الزم به ذكر است كه در قرون وسطي، .  ايجاد شده بوداي هنتيجه جنگ تعرف  بود كه درها هتعرف
پس از اين دوره، از طريق . بردند  ميجويانه بهره  اقداماتي تالفيعنوان به ها هاز افزايش تعرف

مسير تغيير مندشدن پيش رفت تا سد راهي بر   به سمت قاعدهها ه، تعرفدوجانبهي ها نامه موافقت
 موجب شد تا با تغيير نرخ تعرفه در يكي از ها هظهور نظام قراردادي تعرف.  باشدها هجانبه تعرف يك

 با توجه به 36.ي ديگر با كشور مزبور نيز تغيير كندها نامه موافقت، نرخ تعرفه تمام ها نامه موافقت
 ـخاص هاي   مگر به طرفـگرايي  جانبه چند بر مبناي الوداد كاملهاينكه در آن زمان، رفتار دولت 

  تجاري عملجانبه چند كه امروزه نظام اي هبه شيورا  عدم تبعيض توانستنميارائه نشده بود، 
آميز،   به شكل تبعيضالوداد كاملهاين امر حاكي از آن است كه رفتار دولت . تضمين كندكند،  مي

  37.كرد  ميلعليه كشورهايي كه معاهدات تجاري منعقد نكرده بودند، عم
 

31. Hornbeck, S. K., “The Most-Favored-Nation Clause in Commercial Treaties: Its Function in Theory 
and in Practice and Its Relation to Tariff Policies”, Bulletin of the University of Wisconsin: Economics 
and Political Science Series, vol. 6, 1910, p. 11. 

 دادنِ بخشي به بخش ديگرميت سياسي در ترجيحكردن قدرت حاك عدم تبعيض كه محدودالزم به توضيح است كه  .32
 از جنبش روشنگري قرن ، حفظ حقوق بشردر جهتكردن برابري تالش براي نهادينه. گرفته است  است، از اصل برابري نشأت

شد و تاكنون براي رسيدن به برابري  رسمي به اصل اساسي تبديل مفهوم كامالً آغاز و در بستر نظم حقوقي، ازهجدهم 
  ).267، صهمانو ماتياس،  كوتير (.حيات داده است ادامه ،قعيوا

33. Haynes, J. et al., World Politics: International Relations and Globalisation in the 21st Century, 
Routledge, 2013, p. 333. 
34. Cole T., “The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment Law”, 
Michigan Journal of International Law, vol. 33, 2012, p. 544. Available at: 
http://www.mjilonline.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Cole-FTP4-B.pdf, Last visited: 19 Feb. 2013.  
35. Yanai A., “The Function of the MFN Clause in the Global Trading System”, IDE APEC Study 
Centre, Working Paper Series 01/02 – No. 3, 2002, p. 4. Available at: 
http://www.ide.go.jp/english/publish/download/apec/pdf/2001_15.pdf, Last visited: 4 Apr. 2013. 

36. Ibid. 
37. Ibid, p. 5. 
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 ةجويان  ريشه در اصل رفتار متقابل دارد كه مفهومي معادل اقدام تالفي،الوداد كاملهرفتار دولت 
 رفتار 39.كند  مي ظهور،يافته و خاص وقوع رفتار متقابل به دو شكل تعميم38.برابر و متقابل دارد

 بدون قيدوشرط ميان ادالود كاملهارز دكترين گات درمورد رفتار دولت  هم،يافتهمتقابل تعميم
زمان و برابر مزايا و از سوي ديگر، رفتار متقابل خاص، حكايت از تبادل هم. كشورهاي عضو است

  40. مشروط دانستالوداد كاملهدولت ارز رفتار توان آن را هم  ميتعهدات دارد كه

مشتمل بر دو  ،الوداد كامله ضمني در سطور باال اشاره شد، رفتار دولت طور بهطور كه   همان
 اگر 41. بدون قيدوشرطالوداد كامله مشروط و رفتار دولت الوداد كاملهرفتار دولت : گونه است
 الوداد كامله مبتني بر رفتار دولت اي دوجانبهبين خود معاهدات ، )ج(و  )ب(، )الف(كشورهاي 

يازاتي معادل امت، )ج(منعقد كرده باشند، مشروط بر اينكه در زمان اعطاي آن امتيازات، كشور 
نيز  )ج(به ، داده است) ب(به  )الف( ي كهداده باشد، امتيازات )الف(داده است به  )الف(به  )ب(آنچه 
ديگر،  عبارت  به42.افتد  مي مشروط اتفاقالوداد كاملهدر اين حالت است كه دولت . يابد  ميتعميم

معادل امتيازاتي  )ج(يابد كه   مينيز تسري )ج(به ، )ب(به  )الف(در صورتي امتيازات اعطاشده از 
   .اعطا كرده باشد) الف(داده است در همان زمان يا قبل از آن به  )الف(به  )ب(را كه 

 بدون قيدوشرط به تبادل ،الوداد كاملهبر مبناي رفتار دولت ) ب(و ) الف( اگر دو كشور حال
 )ج( به ـاعطا كرده ) ب(نچه به  آبر  عالوه ـامتيازات جديدي ) الف(امتيازات بپردازند، و كشور 

 43؛نيز در نظر بگيرد) ب(طور خودكار براي كشور  بايد اين امتيازات را به) الف(اعطا كند، كشور 
  .بدون قيدوشرط است الوداد كاملهاين نوع رفتار، رفتار دولت 

 .فتگر  مي بدون قيدوشرط تا اواخر قرن هجدهم ميالدي مورد استفاده قرارالوداد كاملهدولت 
 بدون قيدوشرط، مقارن با انعقاد معاهده بين الوداد كاملهتوان گفت پايان زمان استفاده از دولت  مي

، مشروط به دريافت همان الوداد كامله بود كه در آن اعطاي دولت 1778 و فرانسه در سال امريكا
 مروج و مبلغ رفتار اامريك اياالت متحده 44. كشور ثالث در نظر گرفته شده بودبرايامتيازاتي شد كه 

 اي ه اين بود كه اعطاي امتياز به كشوري كه هيچ هزينامريكاديدگاه .  مشروط بودالوداد كاملهدولت 
 

38. Ibid, p. 20. 
39. Keohane R., “Reciprocity in International Relations”, International Organization, vol. 40, 1986, pp. 
24-25. Available at: http://dingo.sbs.arizona.edu/~ggoertz/pol595ist/keohane1986.pdf Last visited: 20 
Jan. 2013. 
40. Ibid, pp. 23-24. 
41. Rubin, S., “Most-Favored-Nation Treatment and the Multilateral Trade Negotiations: A Quiet 
Revolution”, Maryland Journal of International Law, vol. 6, 1981, p. 222. 

42. Trebilcock M. & Howse R., The Regulation of International Trade, Routledge, 3rd Edition, 2005, p. 
27. 
43. Jackson, J., The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, MIT 
Press, Second Edition, 1997, p. 161. 
44. Trebilcock M. et al, The Regulation of International Trade, Routledge, Fourth Edition, 2013, p. 55. 
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] مشروط [الوداد كاملهريزد و دولت   ميبابت دريافت اين امتياز پرداخت نكرده، توازن بازار را به هم
 1860 تا 1825هاي  مشروط بين سال الوداد كامله دولت 45.استتضميني براي حفظ اين توازن 
 رفتاري در عنوان به بدون قيدوشرط، الوداد كاملهجاي دولت شدن بهميالدي شايع بود و با جايگزين

 مشروط، در الوداد كاملهتازي دولت   از يكهپس. جهت حفاظت از منافع ملي به ايفاي نقش پرداخت
  قابلطور به بين بريتانيا و فرانسه كه 46 شواليهـبدن كونيمه دوم قرن نوزدهم ميالدي، با انعقاد معاهده 

صادراتي و وارداتي بين دو هاي  ، موجب كاهش تعرفه برخي كاالها و حذف ممنوعيتاي همالحظ 
 از اين زمان بود كه رفتار دولت 47.ليبرالي رواج يافت  بدون قيدوشرطالوداد كاملهكشور شد، دولت 

جز ه بـ روش ترجيحي و سياست تجاري بين كشورهاي اروپايي انعنو به بدون قيدوشرط الوداد كامله
 اياالت ، ميالدي1925در سال .  متداول شدـ خاص كه ركود اقتصادي بر آن حاكم بود اي هدور

 الوداد كامله با تغيير سياست خود و در بستر انعقاد معاهده تجاري با آلمان، رفتار دولت امريكامتحده 
 از سال 48.شناخترسميت   آن را به،ديگر عبارت روابط تجاري خود كرد و بهبدون قيدوشرط را وارد 

 ـاسموت  ميالدي، كه بر اثر وضع قانون تعرفه 1939 تا قبل از جنگ جهاني دوم يعني سال 1929
 الوداد كامله به بيشترين ميزان خود در قرن بيستم ميالدي رسيد، دولت ها ه، تعرفامريكا توسط 49هاولي

توليدات [آميز از   نتيجه اِعمال اين قانون، حمايت تبعيض50.استفاده واقع شد  مورد سوء،شرطوبدون قيد
جاي انديشيدن تدابير  به51.جويانه بود گيري اقدامات تالفي و بازگشت به قرون وسطي و ازسر] داخلي

 محدوديتي ترين روش  مهمعنوان به ها هركود اقتصادي، تعرف رفت از بحرانمختلف تجاري براي برون
 حركت 52.در حمايت از توليدات داخلي، جايگزين شد و شرايط مساعدي براي تبعيض تجاري مهيا كرد

 
45. Schill S., The Multilateralization of International Investment Law, Cambridge University Press, 
2009, p. 131. 
46. Cobden - Chevalier 
47. Lampe M., “How Much Trade Liberalization Was There in the World before and after Cobden-
Chevalier?”, Paper Presented to the Conference “New Perspectives on the Great Specialization in the 
Nineteenth Century: Growth, Welfare and Interdependence” at UC Davis, May 6 – 7, 2011, p. 2. 
Available at: http://www.iga.ucdavis.edu/events/Research/CEGE/cege-conference-2011/How-much-
trade-liberalization-_8_x.pdf, Last visited: 27 Dec. 2012. 
48. Trebilcock M. et al, op. cit., 2013, p. 55. 

 .را به نصف رساند واردات و صادرات آمريكا ،د كه درنهايتش تصويب 1930 ژوئن 17در ،  هاوليـ سموتاقانون تعرفه  .49
اجراي اين . كمك كرده باشد 1939 تا Great Depression( 1929 ( به ركود بزرگاين قانونممكن است  ،به نظر بسياري

 و درست 1931در سال  .كنندگان شد ا براي مصرفه  سبب افزايش قيمت، كاالي وارداتي20,000ماليات بر قانون، با افزايش 
گيري از  ها متوجه نشدند كه ماليات حاميان اين تعرفه . رسيد%2/51 اين قانون، متوسط عوارض گمركي بهبعد از اجراي 

د و  درصد كاسته ش50 بيش از ، پس از اجراي اين قانون، صادرات، درنتيجه.گيري از صادرات است  ماليات با برابر،واردات
  . آورد واردشكن به صنعت آمريكا فشاري كمر

50. Trebilcock M. et al, op. cit., p. 55. 
51. Zimmerman, J., Interstate Economic Relations, State University of New York Press, 2004, p. 110. 
52. Trebilcock M. et al, op. cit., p. 56. 
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 پس از طي دوران كوتاه 53.شدطلبي  گرايي و استعمار  موجب گسترش ميل به منطقه،به سوي تبعيض
گ جهاني دوم،  بدون قيدوشرط، در طول جنالوداد كاملهاستفاده از دولت  ركود اقتصادي و سوء مدت

   54. بدون قيدوشرط، جايگاه رفيع خود را بازيافتالوداد كاملهرفتار دولت 
حمايت از توليدات داخلي و هاي   به ذكر است كه بسياري از انديشمندان معتقدند سياستالزم

ي جنگ را ها ه رواج داشت، جرق1939 تا 1929اقتصادي كه در دوره ركود اقتصادي  گراييملي
ي براي آزادسازي الملل بين به همين دليل بود كه متفقين، پيگير تأسيس نهادهاي .فراهم كرد

   55.كننده بودند ي محدودها هي و كاهش شيوالملل بينتجارت 
 بدون الوداد كاملهعمومي تعرفه و تجارت، رفتار دولت  نامه موافقت با انعقاد 1947از سال 

 انعقاد گاتس، اين رفتار فقط درمورد كاالها، تر مطرح شد و تا قبل از قيدوشرط در بستري رسمي
هاي  نويس گاتس، رهيافت ، در پيش1990در دسامبر . شد  ميآن هم در قالب گات، اِعمال

 يك ،الوداد كاملهتلقي رهيافت اول از دولت .  مطرح شده بودالوداد كاملهمتفاوتي از رفتار دولت 
كه يك عضو گاتس به عضو يا اعضاي ديگر تعهد عام بود كه بر مبناي آن، هر رفتار مطلوبي 

 االجراشدن گاتس، به تمام اعضاي گاتس تعميم محض الزم  خودكار و بهطور بهد كناعطا 
 بدون قيدوشرط بود الوداد كامله موافق پوشش اقدامات جديد توسط دولت ، دومرهيافت 56.يابد مي

گيرد كه پس از   ميون قيدوشرط قرار بدالوداد كاملهيعني معتقد بودند فقط اقداماتي مشمول دولت 
 ميالدي كه مقارن با 1991در اوايل . االجراشدن گاتس مورد مذاكره و توافق قرار بگيرد الزم

خدمات با رفتار دولت هاي  انعقاد گاتس بود، اين درك حاصل شد كه همه اقدامات در همه بخش
جي، اين رفتار بايد اكثر قريب به  عام مطابقت ندارد و پس از يك دوره توقف تدريالوداد كامله

 الوداد كاملهخاصي از خدمات بايد از حاكميت رفتار دولت هاي  بخش. اتفاق خدمات را در بر بگيرد
 57.وضوح قابل مشاهده است  گاتس به2شده، در ساختار ماده اين ديدگاه تعديل.  شودامستثن

 كه با توجه به پيشينه 58كرد  ميري طرفداالوداد كامله از لغو كامل رفتار دولت ،رهيافت سوم
  .  اتخاذ شده بود1990شكست مذاكرات در سال 

 درمورد اقدامات مربوط به الوداد كاملهدر طول مذاكرات، موافقت شد كه رفتار دولت 
ها كه در پاورقي  اداري و قضايي اِعمال نشود و معافيت صريح اين معاضدتهاي  معاضدت

 
53. Ibid, p. 55. 
54. Ibid, p. 56. 
55. Ibid. 
56. Stewart, P., The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992), Kluwer Law and 
Taxation Publishers, 1993, p. 2335. 
57. Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, p. 17. 
Available at: http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91670028.pdf, Last visited: 6 Mar. 2013. 
58. Stewart, P., op. cit,. 
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  59. بود، حذف شد گاتس قيد شده2نويس ماده  پيش
.  درمورد خدمات مالي بودكنندگان موضوع ديگري كه قابل توجه است، عدم توافق مذاكره

 60. شودا مستثنالوداد كاملهكلي از شمول دولت  طور بهاياالت متحده تمايل داشت خدمات مالي 
 مشهود  كامالً،گاتس نامه موافقتخدمات مالي به درمورد  ،اين عدم توافق در پيوست ضميمه دوم

  . است
، الزم شد در سطور فوق بررسي الوداد كاملهبا توجه به اينكه مفهوم، ماهيت و پيشينه رفتار دولت 

  . شود ميد كه در سطور ذيل به آن پرداخته شومزايا و معايب اين تعهد نيز توجه به است 
  

  الوداد كامله و معايب رفتار دولت مزايا. 3ـ2
  مزايا. الف

زيادي را براي جهانيان هاي  ي، تلخيالملل بينويژه در حوزه اقتصاد  آميز، به تبعيضهاي  سياست
گرايانه  حمايتهاي  نظران حوزه اقتصاد سياسي، اتخاذ سياستبسياري از صاحب. دربرداشته است

را مسبب وقوع جنگ  1939 تا 1929اقتصادي در دوران ركود  گراييملياز توليدات داخلي و 
 مروج و عنوان بهشرط،  و  بدون قيدالوداد كاملهاز منظر سياست، رفتار دولت . ددانن  ميجهاني دوم

هاي   سياستاحتمالي ناشي ازهاي  ها و تنش شود كه از تلخي  ميي تلقيالملل بينمقوم روابط 
 براي 62.شود  مي از منظر اقتصاد نيز، تبعيض، ذاتاً نامطلوب تلقي61.كند  ميآميز، جلوگيري تبعيض

آني و موقت هاي  گيري ، تصميمالوداد كامله از ايجاد تنش ميان كشورها، رفتار دولت جلوگيري
   63. مالحظات سياسي را ممنوع كرده است، ناشي ازدولت

تر  از آن جهت كه اين رفتار از طريق تعميم امتيازات، مانع از تبعيض و ايجاد شرايط مطلوب
  شناختهجانبه چندناي نظام تجارت  سنگ بعنوان بهشود،   ميبراي يك شريك تجاري خاص

ترين مزاياي رفتار دولت   برخي از مهمعنوان بهتوان موارد زير را   مي به اين ترتيب،64.شود مي
  :ند ازااين مزايا عبارت. شرط برشمرد و  بدون قيدالوداد كامله
ي ي گزافها ه هزين،جانبه چندي تجاري ها نامه موافقت انعقاد .ي تجارتها ه هزينكاهش ـ1

كند تا امتيازات اعطاشده به يك كشور عضو به   مي كمكالوداد كاملهرفتار دولت . خواهد داشت
 

59. Stewart, P., op. cit., p. 803. 
60. Ibid, pp. 806-807. 
61. Cottier, T. et al., Regulatory Barriers and the Principle of Non-discrimination in World Trade Law, 
University of Michigan Press, 2000, p. 56. 
62. Dinwoodie, G. & Dreyfuss, R., A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International 
Intellectual Property Regime, Oxford University Press, 2012, p. 103. 
63. Trebilcock M. & Howse R., op. cit., 2005, p. 56. 

64. Ibid, p. 54. 
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 و دوجانبهتمام اعضاي سازمان جهاني تجارت تعميم يابد بدون آنكه نيازمند مذاكرات 
 .ي مستقل براي استفاده از مزايا باشدها نامه موافقت

 در صورت .دارد نقش اساسي ،ي در بازار آزاد، در ايجاد مزيت نسبالوداد كاملهرفتار دولت  ـ2
، كنندگان  و مصرفكنندگان  مشخص، واردر به بازاكنندگان دسترسي برابرِ توليدكنندگان و عرضه

توانند از توليدكننده   ميبودن كاال يا خدمتحق انتخاب خواهند داشت و بالطبع، در صورت مشابه
دهد و اين شرايط،   ميات را با قيمت كمتري ارائه خريد كنند كه كاال يا خدماي كننده هيا عرض
 .درقابتي خواهد شهاي  برابري فرصتموجب 

 در روند مذاكرات .ي داراي منافع خاص در روند مذاكراتها ه از تأثير گروجلوگيري ـ3
دست آوردن مزاياي تجاري خاص  نفع از طرق مختلف در پي به ي ذيها هتجاري معموالً گرو

ي ها هي خاص و واسطها هشرط، تأثير گرو و  بدون قيدالوداد كاملهار دولت از طريق رفت. هستند
 65.توجهي خواهد كرد  كمك قابل،شدن فسادرسد و به شفافيت و كم  ميتجاري به حداقل

مندي كشورهاي كوچك يا با توان اقتصادي كمتر، از امتيازات اعطاشده به ديگر  بهره ـ4
 ،دهند جهت كسب منافع بيشتر  ميد اقتصادي ترجيح در حالت عادي، كشورهاي قدرتمن.كشورها

 امتيازاتي ، امتيازاتي بدهند و از كشورهاي با توان اقتصادي كمتر،به ديگر كشورهاي قدرتمند
 اعطاي ، در سازمان جهاني تجارتالوداد كاملهترين نتايج رفتار دولت  يكي از مهم. دريافت كنند

 66.هاي عضو استها به همه كشور برابرِ امتيازات و فرصت

ي چندجانبه؛ با توجه به اينكه با ها نامه موافقتايجاد انگيزه در كشورها براي پيوستن به  ـ5
برقرار است، ها   آن بدون قيدوشرط درالوداد كاملهيي كه رفتار دولت ها نامه موافقتپيوستن به 

نگيزه مضاعفي براي  ا،الوداد كاملهشود، وجود رفتار دولت   ميدسترسي به بازارهاي خارجي تسهيل
 .كند  مي فراهمجانبه چندي ها نامه موافقتپيوستن كشورهاي بيشتر به 

 با توجه .يالملل بيني تجاري و ايجاد صلح و ثبات در روابط ها نامه موافقتافزايش اعتبار  ـ6
يابد، به   مي خودكار به اعضاي ديگر نيز تسريطور به ،به اينكه مزاياي اعطاشده به يك عضو

 از طريق اعطاي امتياز به يك يا چند كشور ايجاد شود ممكن بود هايي كه  كدورت،ليلهمين د
شود، در شرايط عادي،   ميها از اين طريق تأمين به حداقل رسيده و چون منفعت همه طرف

از  نامه موافقتدنبال نقض توافق يا انحراف از آن نخواهند بود و اعتبار  به نامه موافقتهاي  طرف
شود كه موجب   نمي حفظ خواهد شد و كدورتي ايجاد،ام به آن در باالترين حدطريق التز

 .ي شودالملل بينزدن صلح و ثبات در عرصه  هم بر

  
 

65. Horn H. & Mavroidis M., “Economic and Legal Aspects of the Most-Favored-Nation Clause”, 
European Journal of Political Economy, vol. 17, 2001, p. 275. 

66. Ibid, p. 251. 
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  معايب. ب
مندي رايگان و  بهره  يا67 به سواري مجانيالوداد كاملهترين معايب ناشي از رفتار دولت  از مهم

. آوردن مزاياي خاص استدست در بهبدون زحمتِ كشورهاي عضو از تالش كشورهاي ديگر،
 بدون شك، كشورها از منفعتي كه بدون التزام به شرايط و مقررات خاصي باشد استقبال

 الوداد كاملهنظران، رجعت به دولت  براي جلوگيري از اين سواري مجاني، برخي صاحب 68.كنند مي
مندي از   كشوري مايل به بهرهبر اين است كه اگر  مبني،اين گرايش. كنند  ميمشروط را پيشنهاد

  است، زمانيالوداد كاملهشده از سوي يك كشور به كشور ديگر بر اساس رفتار دولت  امتياز داده
ها و  رغم شك به69.مند شود كه خودش اين امتياز را اعطا كرده باشد تواند از اين امتياز بهره مي

ها و  شود، كفه ارزش  ميدوشرط ابراز بدون قيالوداد كاملهرفتار دولت درمورد ترديدهايي كه 
 از گيري بهرهضرورت و لزوم درمورد تر از كفه منفي آن است و   بسيار سنگين،مزاياي رفتار مذكور

تجاري، توافق جهاني هاي   سياستن يكي از بهتريعنوان به بدون قيدوشرط الوداد كاملهدولت 
تيناف سازمان جهاني تجارت بايد رسيدگي و ركن اسهاي  رسد هيئت  مي به نظر70.وجود دارد

 و ترديدها مانع از عملكرد صحيح رفتار ها ه صريح بازگو كنند تا شبهطور بهاهميت اين موضوع را 
  . بدون قيدوشرط نشودالوداد كاملهدولت 

 2فوق، در ذيل، قلمرو ماده هاي   در قسمتالوداد كاملهبا شناخت كليات مربوط به رفتار دولت 
  . شد خواهد بررسي است، الوداد كاملهرنده تعهد رفتار دولت گاتس كه دربردا

  
  عمومي تجارت خدمات نامه موافقت 2 ماده قلمرو. 4ـ2

حاضر، فوراً و  نامه موافقتاقدام مشمول  هردرمورد هر عضو «: دارد  مي گاتس بيان2 ماده 1بند 
و ديگر در پيش كنندگان خدمات هر عض خدمات و عرضهدرمورد  رفتاري را ،بدون قيدوشرط

كنندگان خدمات مشابه هر كشور ديگر  خدمات و عرضهدرمورد خواهد گرفت كه از رفتار 
 .»تر نباشد نامطلوب

 خدماتِ همه اعضاي سازمان جهاني كنندگان برقراري فرصتِ برابر براي خدمات و عرضه
 .است نظرتجارت، هدف اصلي اين مقرره در گاتس است؛ همچنان كه همين هدف در گات نيز مد

 371 و 2 پرداخته و در بندهاي الوداد كامله، به تبيين و توصيف رفتار دولت 2 ماده 1گاتس، در بند 
 

67. Free Riding 

68. Wouters, J. & De Meester, B., “The World Trade Organization: A Legal and Institutional Analysis”, 
Intersentia, 2007, p. 27. 

69. Cottier T. et al., op. cit., p. 15. 
70. Horn H. & Mavroidis M., op. cit., p. 251. 

هاي  امي در ضميمه مربوط به معافيت ادامه دهد كه چنين اقد1تواند به اقدامي مغاير با بند   يك عضو به شرطي ميـ2 .71
  .شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد فهرست2ماده 
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  .اين رفتار را برشمرده استهاي  اين ماده، معافيت
، 2 ماده 1 مندرج در بند الوداد كامله سه مرحله را براي احراز نقض رفتار دولت ،ون دِن بوش

  :ند ازاتكند كه عبار  ميپيشنهاد
 گرفته، اقدام مشمول گاتس يا مؤثر بر خدمات است؟آيا اقدام صورت  ـ1

 خدمات مشابه كنندگان  خدمات مربوطه، خدمات و عرضهكنندگان عرضهآيا خدمات و   ـ2
 هستند؟

درمورد ]  خدمات ديگر اعضاكنندگان از رفتار با خدمات و عرضه[تر آيا رفتاري نامطلوب  ـ3
 72 يك عضو اتخاذ شده است؟ خدماتكنندگان خدمات و عرضه

مطابق نظر « :نيز اشاره شده است EC – Bananas III هيئت رسيدگي در قضيه گزارشدر 
عضو ) 1:  اگر سه عنصر موجود باشد، ناقض ماده خواهد بود،، رفتار يك عضوامريكااياالت متحده 

 ،ند ادعا كند آن اقدامنتوا] مزبور[عضو ) 2 كند؛ شمول گاتس اتخاذ يا اِعمالاقدامي تحت ] مزبور[
 خدمات از كنندگان خدمات يا عرضهدرمورد اقدام متخذه ) 3 است؛ الوداد كاملهمعاف از رفتار دولت 

  73.»تر باشد  خدمات مشابه ديگر كشورها نامطلوبكنندگان رفتار با خدمات يا عرضه

درمورد  احتمالي االت ون دِن بوش تا حدود زيادي از ابهاماتؤرسد با پاسخ به س  ميبه نظر
گاتس  نامه موافقت اولين مرحله، اقدامات مشمول عنوان بهبنابراين . شود  مي ، كاسته2 ماده 1بند 

  . كه در زير به آن پرداخته خواهد شدشودبايد واكاوي 
  

  عمومي تجارت خدمات نامه موافقتاقدامات مشمول . الف
 به ،بندي  اين جمله. است»حاضر نامه افقتمو مشمول ،اقدام هر«، دربردارنده عبارت 2 ماده 1بند 
 دهد كه در آنجا بيان  ميصدد تبيين قلمرو گاتس است، ارجاع كه در نامه موافقت 1 ماده 1بند 
 اعضاست كه بر تجارت خدمات اثر 74 ناظر بر آن دسته از اقدامات،حاضر نامه موافقت«: دارد مي
 تحت پوشش گاتس قرار گيرد بايد توسط يكي  براي اينكه اقدامي،ديگر عبارت به 75.»گذارد مي

 . اثرگذار باشد،از اعضاي سازمان جهاني تجارت اتخاذ شده باشد و اقدام مذكور بر تجارت خدمات

                                                                                                                                        
منظور  اي تفسير نخواهد شد كه اعضا را از اعطا يا دادن امتياز به كشورهاي همسايه به گونه حاضر بهنامه  موافقت مقررات ـ3

  .رسد بازدارد اور، كه در محل توليد شده يا به مصرف ميتسهيل مبادالت خدمات در محدوده مناطق مرزي مج
72. Cottier T. et al., op. cit,. p. 53. 

73. European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WT/DS27/R/ECU, 22 May 1997, p. 220, para. 4.641. Available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/10157/Q/WT/DS/27RECU.pdf, Last visited: 
28 Dec. 2012. 
74. Measures 
75. Ibid, para. 7.298, p. 371. 
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 تحديدي بر قلمرو رفتار عنوان به 76»گذارند بر تجارت خدمات اثر مي«كه را توان اقداماتي  مي
اثرگذار بر تجارت خدمات در گستره رفتار مذكور  قلمداد كرد تا فقط اقدامات الوداد كاملهدولت 

 است، رويه 78گذار  اثر، بر تجارت خدمات77بردن به اينكه كدام اقدامقطعاً براي پي. قرار گيرد
  .  خواهد بود راهگشا،سازمان جهاني تجارت

ي  موضع هيئت رسيدگي را تأييد كرد كه معنا،، ركن استينافEC – Bananas IIIدر 
دارد هيچ   مي چنانچه بيان؛كند  مي دامنه وسيعي را براي گاتس تصوير79،»اراثرگذ«متداول 

 بدون ، شود، بلكه هر اقدام اثرگذار بر عرضه خدماتااقدامي نبايد از پيش، از اين دامنه مستثن
باعث آثار ] غيرمستقيم[ مستقيم بر عرضه خدمات حاكم است يا اينكه طور بهدرنظرگرفتن اينكه 

 80.و با اين شرط كه بر تجارت خدمات اثرگذار باشد، بايد در نظر گرفته شود ،شود  ميديگري
شود كه اقدامات بر   مي زماني اِعمال2 ماده 1كند بند   ميركن استيناف در قضيه فوق تصريح

اين بدين معني است كه . خدمات اثر داشته باشد نه اينكه فقط بر تجارت خدمات اثرگذار باشد
 مستقيم بر تجارت خدمات اثرگذار باشد بلكه اقدامات طور بهشده اتخاذاقدامات نيازي نيست 

 عمالً ،اين رويكرد 81.گيرد  ميكه بر خدمات اثرگذار باشد در بررا نيز ي ديگر ها ه در زمينمتخذه
 ركن ، اينبر  عالوه. دهد  مي را كاهش»حاضر نامه موافقتاقدام مشمول  هر«تضييقات عبارت 

،  استهايي كه بر كاالها اثرگذار  تفاوت قائل شده؛ آن،ه اقدامات تجارياستيناف، بين سه دست
هايي كه هم بر تجارت كاال و هم بر تجارت خدمات   و آن استهايي كه بر خدمات اثرگذار آن

گذارد بايد   نمي يا اصالً بر تجارت اثر است اقداماتي كه منحصراً بر كاالها مؤثر82.گذارد  ميتأثير
 در چارچوب قلمرو گات و مفاد  استداماتي كه هم بر كاال و هم بر خدمات اثرگذاراق.  شودامستثن

 
76. Affecting trade in services 

  :كند  ميگونه تعريف  اقدام را اين، گاتس28 ماده )الف(بند  .77
نه اقدام يك عضو در قالب يك قانون، مقرره، قاعده، رويه، تصميم، عمل اداري يا در هر شكل به معناي هرگو» اقدام«) الف

  ديگر است؛
  :كند  ميگونه معرفي  اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات را اين، گاتس28 ماده )ج(بند  .78

 :شامل اقدام در موارد زير است» اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات اعضا«

  استفاده از يك خدمت؛خريد، پرداخت ياـ 1

  اعضا براي ارائه به عموم است؛كلي مورد نياز   طور در رابطه با عرضه يك خدمت، دسترسي و استفاده از خدماتي كه بهـ 2
  حضور، ازجمله حضور تجاري اشخاصي از يك عضو براي عرضه خدمتي در قلمرو عضو ديگر؛ـ 3

79. Affecting 
80. European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WT/DS27/AB/R, 9 September 1997, p. 94, para. 220. 
81. Cottier T. et al., op. cit., p. 53. 
82. European Communities- Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WT/DS27/AB/R, op. cit., pp. 94-5, para 221. 
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   83.گيرد  ميگاتس قرار
شامل هر نوع «» خدمات« گاتس، 1 ماده 3 بند )ب(الزم به ذكر است كه بر اساس شق 

 .»عمال اختيارات دولتي استشده در چارچوب اِاستثناي خدمات عرضهخدمتي در هر بخشي به
 روش را براي 4 همين ماده به آن اشاره شده، 2 كه در بند »تجارت خدمات« عبارت همچنين

 84؛ از قلمرو يك عضو به قلمرو هر عضو ديگر)الف: ند ازاعرضه خدمات معرفي كرده كه عبارت
كننده  توسط عرضه)  ج85؛كنندگان خدمات هر عضو ديگر در قلمرو يك عضو به مصرف) ب

كننده توسط عرضه)  د86؛تجاري در قلمرو هر عضو ديگرخدمت يك عضو از طريق حضور 
  87.خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو در قلمرو هر عضو ديگر

 مشتمل ،»اقدامات«عبارت  گاتس، 1 ماده 3 بند )الف(همچنين بايد اشاره كرد كه وفق شق 
دولتي در  يا تشكيالت غير يا محلي اي ه يا مقامات مركزي، منطقها دولتبر اقداماتي است كه 

. دهندانجام مي يا محلي اي ه يا مقامات مركزي، منطقها دولت از طرفچارچوب اختيارات محوله 
قالب يك قانون، مقرره، قاعده، رويه، ، اقدام فوق ممكن است در 28 ماده )الف(بر اساس بند 

 .اتخاذ شود ي هر شكل ديگربهتصميم، عمل اداري يا 

 »تجارت خدمات« به 1 ماده 1ن اشاره شود اين است كه بند آ اينجا بايد به نكته مهمي كه در
، الوداد كاملهنفعان رفتار دولت  به هنگام پرداختن به ذي2 ماده 1كه بند حالي پردازد در مي
 1بندي بند  اگر صرفاً به جمله. دهد  ميمورد توجه قرار  را» خدماتكنندگان خدمات و عرضه«

آميز در   فقط رفتار تبعيض2 ماده 1د، ممكن است اين اشتباه ايجاد شود كه بند  بسنده شو1ماده 
، برخالف منطوق الوداد كاملهقطعاً چنين تفسير مضيقي از رفتار دولت . كند  ميبرابر خدمات را منع

 » خدماتكنندگان عرضه«مقرره فوق، با ذكر عبارت .  خواهد بود2 ماده 1و روح حاكم بر بند 
آميز  سوم و چهارم عرضه خدمات اشاره دارد و هرگونه رفتار تبعيضهاي  يح به روش صرطور به

  .كند  مي خدمات را نيز منعكنندگان نسبت به عرضه
درمورد  الوداد كاملهبدون شك، هرگونه تالش براي محدودكردن قلمرو اِعمال رفتار دولت 

 ماده 1اثرشدن هدف بند   بيه خدمات از شمول اين رفتار، منجر بكنندگان خدمات و حذف عرضه
 .آميز در مقابل خدمات است كه همانا تداركِ شرايطي براي منع جامع اقدامات تبعيض شودمي 2

 
83. Ibid, p. 95. para. 222. 

  . داشته باشدحضور ،كند ميعرضه  در كشوري كه خدماتكننده ه عرض نيست كه نيازي،در اين روش .84
  . مانند گردشگري،شود  مي نيز نام برده»مصرف در خارج« از اين روش به .85
  .اندازي شعبه شركت بيمه  مانند راه،شود  ميام برده نيز ن»حضور تجاري در خارج از كشور« از اين روش به .86
  .فرستد  مي، پرسنل خود را براي عرضه خدمات به قلمرو عضو ديگريكننده ه مثال، عرضعنوان به .87
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 از نظر 88. گاتس معرفي كرد2 آزموني را براي ماده Canada-Autosركن استيناف در قضيه 
ابتدا در : چند مرحله انجام شود بايد در 2كند كه تحليل ماده   ميبندي مقرره القا ركن استيناف، جمله

اين بررسي  89.تحت شمول گاتس است] متخذه[ بايد بررسي شود اقدام 1 ماده 1چارچوب بند 
 ، احراز و اقدام موردنظر، در يكي از چهار روش عرضه»تجارت خدمات«نيازمند اين است كه وجود 
د، يعني رفتار يك عضو، شو بررسي 2 ماده 1 از آن بايد الزامات بند پس. بر تجارت تأثير داشته باشد

 كنندگان با خدمات و عرضه] آن عضو[ خدمات ديگر اعضا بايد با رفتار كنندگان با خدمات و عرضه
 ، در تكميل اين آزمون كه ركن استيناف90.دشوخدمات مشابه هر كشور ديگري ارزيابي و مقايسه 

 خدمات مشابه، كنندگان خدمات و عرضهده، بايد در مقايسه رفتار عضو مزبور با داپيشنهاد آن را 
خدمات .  نيز لحاظ شود»بدون قيدوشرط« و »فوراً«  بررسي مطلوبيت نسبي رفتار، دو تعهدِبر  عالوه

  .شدخواهد بررسي آتي هاي   خدمات مشابه و دو تعهد فوق در قسمتكنندگان و عرضه
، در قلمرو گاتس »ت شمولاقدامات تح«، بررسي عبارت 2 ماده 1بنابراين، با عنايت به بند 

 بلكه ،تنها اقدامات مرتبط بر خدمات بيان شده، نشان از اين دارد كه نه1 ماده 1كه در بند 
  .گيرد  ميقرار نامه موافقت خدمات در شمول كنندگان اقدامات مرتبط با عرضه

ي خارجي گذار الزم است در اين مجال به اين نكته اشاره شود كه بين گاتس و سرمايه
ي خارجي بر تجارت خدمات گذار شود و آن ارتباط در جايي است كه سرمايه  ميرتباطي برقرارا

 بر مؤثر ي خارجيِگذار  گاتس، سرمايه1 ماده 1اثرگذار باشد كه در اين حالت بر اساس بند 
 روش 4 تجارت خدمات در 1 ماده 2در بند . گيرد  ميقرار نامه موافقت در شمول ،تجارت خدمات

، مصرف خدمات در خارج از )روش اول(تجارت فرامرزي : ند ازاريف شده كه عبارتعرضه تع
و عرضه خدمات از طريق ) روش سوم(، عرضه خدمات از طريق حضور تجاري )روش دوم(كشور 

  ).روش چهارم(حضور اشخاص حقيقي 
 عرضه خدمات به معناي ، گاتس، حضور تجاري در روش سوم28ماده ) د(با توجه به بند 

تيارگرفتن يا حفظ يك شخص  تشكيل، دراخطريقاي از  أسيس هر نوع مؤسسه بازرگاني يا حرفهت
ي خارجي در گذار بنابراين سرمايه.  استايجاد يا حفظ يك شعبه يا يك دفتر نمايندگي حقوقي،

 الوداد كاملهگيرد، الزامات تعهد رفتار دولت   ميحوزه خدمات كه در شمول روش سوم عرضه قرار
ي ها نامه موافقتدرمورد  الوداد كاملهرو، تعهد دولت ازاين 91.كند  مي در گاتس را ضروريمندرج
تمام اعضاي درمورد اعمال است و اين منافع بايد   قابل،ي خارجي و منافع حاصل از آنگذار سرمايه

 
88. Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/AB/R & 
WT/DS142/AB/R, 31 May 2000, pp. 55-6, paras. 170-171.  

89. Ibid, para. 152. 

90. Ibid, p. 56, para. 171. 

91. Subedi, P., International Investment Law: Reconciling Policy and Principle, Hart, 2012, p. 37. 
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 گاتس درج شده 2ماده هاي   مگر اينكه در جدول معافيت92سازمان جهاني تجارت تعميم يابد
ي خارجي در حوزه گذار  ارتباط بين گاتس و سرمايه، شايان ذكر است كه برخي به اشتباه93.دباش

دانند كه اين   مي)TRIMS (ي مرتبط با تجارتگذار اقدامات سرمايه نامه موافقتطريق خدمات را از 
 بر ضوابط تنها ناظر نامه موافقتاين « :دارد  مياشعار نامه موافقت اين 1تصور اشتباه است زيرا ماده 

 نامه موافقتبنابراين زماني اقدامات ناشي از يك . »استگذاري مرتبط با تجارت كاال  سرمايه
 بر تجارت ، مندرج در گاتس خواهد بود كه اوالًالوداد كامله ناقض تعهد دولت ،يگذار  سرمايهدوجانبه

 ،اقدام مزبور ،باشد و ثالثاً گاتس درج نشده 2ماده هاي   در ليست معافيت، ثانياً.خدمات اثرگذار باشد
 خدمات مشابه كنندگان منجر به اتخاذ يا اعمال رفتاري شده باشد كه از رفتار با خدمات يا عرضه

  .تر باشد ي ارائه شده است، نامطلوبگذار ديگر كشورها كه از طريق سرمايه
 يعني ،دوم، نوبت به مرحله ون دِن بوشگانه مورد نظر  پس از طي مرحله اول از مراحل سه

  .دشوميرسد كه در زير بررسي   مي خدمات مشابهكنندگان شناخت خدمات و عرضه
 
   خدمات مشابهكنندگان  و عرضهخدمات. ب

 ، مرحله بعدي اين است كه مشخص شود»نامه موافقتاقدامات مشمول «پس از بررسي مفهوم 
تر از   مطلوب،ي ديگر كشورها» خدمات مشابهكنندگان خدمات و عرضه«درمورد رفتار يك عضو 
ت پيشين، مثبت سؤاالكه پاسخ به  درصورتي. ديگر اعضا انجام شده يا نهدرمورد رفتاري بوده كه 

، رفتاري را در پيش »بدون قيدوشرط« و »فوراً«باشد، عضو مزبور در چارچوب تعهدات خود بايد 
  . »دتر نباش نامطلوب«گيرد كه از رفتار با ديگر اعضا 

 قيد شده، اثر 2 ماده 1طور كه در بند    خدمات مشابه، آنكنندگان ت و عرضهارجاع به خدما
 به خدمات منحصر الزم به توضيح است كه منع تبعيض، اثر عمومي ندارد بلكه.  داردكننده محدود
 .  است»مشابه« خدمات با وصف كنندگان و عرضه

 تطابق اقدام با بند ،شت اظهار داCanada-Autosطور كه اشاره شد، ركن استيناف در  همان
 باشد كه مشخص 1 ماده 1آستانه توصيف بايد از بند .  بايد در چند مرحله پيگيري شود2 ماده 1

 در »تجارت خدمات«در مرحله بعد بايد . شده تحت پوشش گاتس هست يا نهشود اقدام انجام
. [...]  اثرگذار باشد،بر تجارت خدمات] موردنظر[ چهارگانه عرضه بوده و اقدام يها يكي از روش

تحت پوشش گاتس است، گام بعدي، انجام ] شدهانجام[اگر توصيف، داير بر اين بود كه اقدام 
اگر در [...]  . گاتس است2 ماده 1گرفته با مفاد بند ارزيابي براي تشخيص تطابق اقدام صورت

 
92. Lee, Y. S., “Bilateralism under the World Trade Organization”, Northwestern Journal of 
International Law & Business, vol. 26, Issue 2, 2006, pp. 368-369. 

  :ك. ن،گذاري  سرمايهدوجانبههاي  نامه موافقتالوداد در  براي كسب اطالعات بيشتر درمورد شرط رفتار دولت كامله .93
UNCTAD, Most-Favoured-Nation Treatment, 2010. Available at: http://unctad.org/en/Docs/diaeia20101_en.pdf, 
Last visited: 3 Jan. 2015. 
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  متوقفتحقيق  نيستند،»مشابه« خدمات، كنندگان بررسي مشخص شد كه خدمات و عرضه
 در چارچوب الوداد كاملهترين موضوعات در نقض رفتار دولت   بنابراين، يكي از مهم94.شود مي

  .شودمي خدمات است كه ذيالً بررسي كنندگان گاتس، تشخيص مشابهت خدمات يا عرضه
  
   مشابهخدمات .1

كن ر. رسد نقطه آغازين در تبيين مفهوم مشابهت، شناخت معني اين واژه است  ميبه نظر
 به »مشابه«دارد كه   مي بيان1994 گات 3 ماده 4 در ارتباط با بند EC-Asbestosاستيناف در 

با برخي چيزهاي ديگر ... ها و كيفياتي تقريباً يكسان مانند شكل يا سايز و  معني داشتن ويژگي
دي  نتوانسته درك مفيد و كاربر،صدد بيان عبارات جايگزين بوده  هرچند تعريف فوق در95.است

به . گوناگون از اين واژه باز كرده استهاي   ايجاد كند و راه را براي تفسير96»مشابه«از واژه 
، با دقت بيشتري به هدف و »مشابهت«شدن به مفهوم  ضروري است براي نزديك،همين دليل

  . شود توجه 2مقصود ماده 
 كنندگان رضه، برقراري برابري در شرايط رقابت بين خدمات و ع2هدف و مقصود ماده 

 ،ي مساوات در شرايط رقابترپس در تبيين مفهوم مشابهت بايد برقرا. خدمات وارداتي است
  .مدنظر قرار گيرد
  كمك» خدمات مشابهكنندگان خدمات و عرضه«يي كه به شناخت و تشخيص ها هيكي از را

معيارهايي .  گات است3 در چارچوب ماده »محصوالت مشابه«درمورد كند، توسل به رويه گات  مي
 بهاقبال  )1: ند ازا عبارتستا  هكار رفت  به»مشابه«كه در اختالفات پيشين براي تعريف و تبيين واژه 

عامل . ويژگي، ماهيت و كيفيت محصول) 3ساليق و عادات مشتريان، ) 2محصول در بازار عرضه، 
بندي محصوالت   طبقه، جايگاه محصول در نظامشودميتوجه به آن ديگري كه در برخي از موارد 

   97.بود
 بودن خدمات،لمسفيزيكي، با توجه به غيرقابلهاي  برخي از معيارهاي فوق از قبيل ويژگي

  ايفااي ه نقش ويژ،كه اين معيارها در سازماندهي كاالهاي مشابه حالي  در،رسد  ميربط به نظر بي
رسد   ميوالت مشابه، به نظرمحصدرمورد سازمان جهاني تجارت / با توجه به رويه گات. كند مي

 ،در اين ليست. بندي خدمات است يكي از موارد راهگشا در حوزه خدمات، استفاده از ليست طبقه
 

94. Ibid,. pp. 55-6, para. 170-171.  

95. European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos- Containing Products, 
WT/DS135/AB/R, 12 March 2001, p. 34, para. 90. Available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/1236/Q/WT/DS/135ABR.pdf, Last visited: 
17 Nov. 2012. 

96. Like 

97. European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos- Containing Products, op. cit., 
pp. 38-9, para. 101. 
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در اينجا الزم است ذكر  98.ستا  هبندي شد  زيربخش طبقه160 بخش اصلي و 12خدمات در 
 دپارتمان امور  كهCPC(99(بندي مركزي كاالها  بندي خدمات نسبت به طبقه شود كه نظام طبقه

و اين دارد  جزئيات كمتريده، كرارائه آن را  UN DESA(100(اقتصادي و اجتماعي ملل متحد 
  .ستا واجد شرايط وصف خدمات مشابه ،تري از خدمات بدان معني است كه محدوده وسيع

 ممكن ، از خدمات101 راستا، ساليق و عادات مشتريان و همچنين مصرف نهاييهميندر 
 دارد  مي ابرازEC-Asbestosركن استيناف در . دشوايي خدمات مشابه استفاده است براي شناس

 تا چه كنندگان  به اين مفهوم اشاره دارد كه مصرف»كنندگان سليقه و عادت مصرف« معيار كه
همچنين مفهوم . جاي محصول ديگر و استفاده از آن هستندحد مايل به انتخاب يك محصول به

 قادر به ارائه عملكردهاي ، معني است كه اين محصوالت تا چه حد متضمن اين»مصرف نهايي«
  102.مشابه يا يكسان هستند

 دو خدمت موردنظر، ،كننده اين خواهد بود كه آيا در نظر مشتريان ال تعيينسؤدر اينجا 
  خدمات مشابه در نظر گرفت؟عنوان بهرا ها   آنقابليت تعويض و جايگزني دارند تا بتوان

هرچند . اند هي عرضه را مدنظر قرار دادها ه مشابهت خدمات بر مبناي شيو،نبرخي از محققي
 بايد گفت اين تفاوت مثالً بين ،اند هكه اين محققين، اين مسير را براي ايجاد افتراق پيشنهاد داد

 در قلمرو كشور ديگر و ديگري بدون كننده همرزي كه يكي با حضور عرضحالت عرضه برون دو
عرضه كه در چارچوب ماده هاي  كه روش حالي  در،دار استشود معني  مي انجامهكنند هحضور عرض

تنهايي براي تشخيص رسد اين طرح، به  مي به نظر.ستا 4103 و 3هاي  گيرد روش  مي قرار2
   .عمال نباشدا خدمات مشابه قابل

د توان معياري اصلي براي تشخيص مشابهت خدمات پيشنها  ميگفته مطالب پيشاساسبر 
 قابل تعويض و جايگزيني با ، خدمات موردنظر،كرد كه عبارت است از اينكه آيا در نظر مشتريان

  يكديگر و داراي عملكرد مشابه هست؟
 

98. Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991. Available at: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc, Last visited: 8 Jun. 2012. 

99. Central Product Classification 

100. United Nations Department of Economic and Social Affairs 

101. Cossy, M., “Determining ‘likeness’ under the GATS: Squaring the Circle?”, WTO Economic 
Research and Statistics Division, 2006, p. 21. Available at:  
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200608_e.pdf, Last visited: 29 Apr. 2013. 

102. European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos- Containing Products, op. 
cit., p. 45, para. 117. 

  از قلمرو يك عضو به قلمرو هر عضو ديگر؛ـ1روش  .103

 كنندگان خدمات هر عضو ديگر؛   در قلمرو يك عضو به مصرفـ2روش 

 ؛كننده خدمت يك عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو هر عضو ديگر  توسط عرضهـ3روش 

  .كننده خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو در قلمرو هر عضو ديگر  توسط عرضهـ4ش رو
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بندي خدمات و  توان از معيارهاي فرعي نظير نظام طبقه  ميبراي تشخيص اين مشابهت
نوبت به بررسي خدمات مشابه، درمورد پس از بحث . عرضه بهره بردهاي  يكساني روش

  .آيدميرسد كه در ادامه   مي خدماتكنندگان معيارهاي تشخيص مشابهت عرضه
  

   خدمات مشابهكنندگان عرضه .2
وجود  ابهامات بيشتري ؛ خدمات مشابهكنندگان در مقايسه با خدمات مشابه، براي تشخيص عرضه

ت عمده و همچنين معامال... «: دارد  مي مقررEC – Bananas IIIهيئت رسيدگي در . دارد
ذكر شده، مشابه ) CPC (6مختلف خدمات كه در سرفصل بخش هاي  هريك از زيربخش

دهنده   ه اشخاص، ارائينا، تا حدي كه [...]ها فروشي خدمات، فارغ از منشأ آن درمورد عمده .هستند
  104.»شوند كنندگان خدمات مشابه تلقي مي خدمات مشابه باشند، عرضه

 خدمات مشابه را منوط به احراز وجود مشابهت بين كنندگان يص عرضه، تشخبندي فوق جمله
 مشابه ، كرده و اين در حالي است كه ممكن است خدماتكنندگان شده از طرف عرضهخدمات ارائه

اين امكان وجود . مشابهت معقول و منطقي وجود نداشته باشدها   آنكنندگان باشند اما بين عرضه
چند مشابه   اين خدمات، هركنندگان شده، بين عرضهبهت بين خدمات ارائه مشانبوددارد كه به دليل 

 ،دهندگان نوعي بيمه از يك كشور  مثال ممكن است به ارائهطور به. باشند، تمايز قائل شوند
د مشابهت در نبوفقط به دليل ـ دهندگان انواع ديگر بيمه  كه به ارائه حالي امتيازاتي اعطا شود در

 متعارف مشابه تلقي طور به كنندگان  امتناع شود؛ با اينكه ممكن است اين عرضه ـهشدخدمات ارائه
رسيدگي و ركن استيناف، معقول اين بوده كه بين هاي  رسد از منظر هيئت  ميبه نظر. شوند
 ، ارتباطي برقرار باشد؛ هرچند كه در برخي موارد،شده خدمات و خدمات عرضهكنندگان عرضه

 مستلزم عدم تشابه ،شده مشابهت در خدمات عرضهنبودق ذكر شد، چنانچه در مثال فو
 قطعاً تبعيض بين ،كنندگان  نخواهد بود و درنظرنگرفتن اين تشابه بين عرضهكنندگان عرضه
رسد مقرره   ميبه نظر.  است2 ماده 1 خدمات مشابه و مغاير با تعهد مندرج در بند كنندگان عرضه

 بالفعل را پوشش كنندگان  خدمات مشابه، عرضهكنندگان ابر بين عرضهرفتار بردرمورد  2 ماده 1بند 
 ركن استيناف در به تأييداين نگاه . هستند  بالقوه از شمول اين مقرره خارجكنندگان دهد و عرضه مي

Canada-Autos ساختار درمورد ي هيئت رسيدگي ها هيافت«: كند  مي آنجا كه اشاره، استرسيده
 خدمات عمده »بالفعل«دهندگان  ها ارائه وتوري و همچنين اينكه كدام شركتبازار وسايل نقليه م

  105.»اند هتجاري در زمينه وسايل نقليه موتوري در كانادا هستند، بر اساس واقعيت شكل نگرفت
 

104. European Communities- Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WT/DS27/R/USA, 22 May 1997, p. 378, para. 7.346. Available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/46731/Q/WT/DS/27RUSA.pdf Last visited: 3 
Mar. 2013. 

105. Canada– Certain Measures Affecting the Automotive Industry, op. cit., p. 53, para. 164.  
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خاطر عدم توجه در شناخت  ه ركن استيناف، هيئت رسيدگي را ب،شود  ميچنانچه مشاهده
توان دريافت كه بين   ميجا   از همين.دكنميده تجاري سرزنش دهندگان واقعي خدمات عم ارائه

  . تفاوت وجود دارد، بالفعل و بالقوه خدماتكنندگان عرضه
ها، اندازه شركت،  نظران، توجه به معيارهايي مانند مهارت بايد خاطرنشان كرد برخي صاحب

  وار شركت، تجهيزات فنيوكي قبلي كسبها هها، زمين حجم معامالت، تعداد كاركنان، نوع دارايي
  106.اند ه خدمات، مفيد دانستكنندگان تجربه و دانش را در احراز مشابهت عرضه

 خدمات مشابه، نوبت به مرحله سوم از كنندگان پس از بحث و بررسي خدمات و عرضه
تر با خدمات يا  اتخاذ رفتار نامطلوبحراز ايعني رسد  مي ون دِن بوشگانه پيشنهادي  مراحل سه

  خدمات مشابه ديگر اعضاكنندگان  خدمات يك عضو نسبت به خدمات يا عرضهكنندگان ضهعر
  .كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

  
  107تر نباشد  نامطلوب]متخده[رفتار . ج

كنندگان خدمات هر عضو  خدمات و عرضه درمورد رفتاري را ... «: دارد  مي اشعار2 ماده 1بند 
كنندگان خدمات مشابه هر كشور  خدمات و عرضه درموردرفتار كه از ديگر در پيش خواهد گرفت 

  .»تر نباشد ديگر نامطلوب
گونه راهنمايي و كمكي براي تبيين مفهوم   هيچ2شود، ماده   ميطور كه مشاهده  همان

كردن اين كاستي، بايد از ماده رسد براي برطرف  ميبه نظر.  ارائه نداده است»تر نباشد نامطلوب«
 108.تس كه دربردارنده تعهد رفتار ملي است، استفاده شود گا17

، متخذه رسماً مشابه يا رسماً متفاوت چنانچه رفتارِ«: دارد  مي گاتس بيان17 ماده 3بند 
كنندگان خدمات مشابه عضو ديگر، به نفع خدمات  شرايط رقابت را در قياس با خدمات يا عرضه

  .»تر تلقي خواهد شد، نامطلوبكنندگان خدمات اين عضو تغيير دهد يا عرضه
كنند، انتظار   ميمنعقد با هم اي نامه موافقت ،كامالً روشن است كه وقتي دو يا چند كشور

تر  نامطلوب«رسد عبارت   ميبه نظر. به تعهدات خود پايبند باشند نامه موافقتهاي  دارند كه طرف
، تضميني براي 17 ماده 3 آن چيزي كه در بند.  بستري براي تحقق اين تعهد است،»نباشد

  109. است»شرايط رقابتي« استفاده از عبارت ،كند  ميتحقق اين تعهد ايجاد
 

106. Krajewski M., National Regulation and Trade Liberalization in Services, Kluwer Law International, 
2003, p. 105. 

107. No Less Favourable 
108. Ortino, F. & Petersmann, E. U., eds., The WTO Dispute Settlement System 1995 – 2003, Kluwer 
Law International, 2004, p. 404. 

109. Bhala, R., International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice, LexisNexis, Third 
edition, 2007, p. 1589. 
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 ده بود، متذكركر توجه ،رفتار ملي در گاتبه كه  US – Section 337110 هيئت رسيدگي در
برابرِ مؤثر براي هاي  تر نباشد، نياز به ايجاد فرصت شود براي اينكه رفتاري نامطلوب مي

 حداقل استاندارد قابل قبول در رابطه با اِعمال قواعد، مقررات و عنوان بهمحصوالت وارداتي 
منظور   همچنين هيئت رسيدگي در بخش ديگري از اين گزارش اظهار داشت، به111.الزامات دارد

هاي   مبناي تفاوتگيري بايد بر تر بوده يا نه، تصميم  نامطلوباتخاذشدهتشخيص اينكه آيا رفتار 
 نه بر اساس پيامدهاي واقعي براي محصوالت وارداتي ، اقدام موردنظر و تأثير بالقوه آنناشي از

  112.خاص يا اثرات واقعي تجاري باشد
 2 ماده 1تعهد مندرج در بند [...] «: دارد  مي اظهارEC – Bananas IIIهيئت رسيدگي در 

يك از خدمات  براي هيچ[اي را فراهم كند كه  ط رقابتيبايد چنان تفسير شود كه شراي[...] گاتس 
 113.»تر نباشد نامطلوب]  خدمات مشابهكنندگان و عرضه

، اين نظر را در تناقض با )اتحاديه اروپا(در واكنش به اين نظرِ هيئت رسيدگي، جامعه اروپا 
تغيير «فهوم اِعمال مكه  عمومي دانست و اظهار داشت الملل بينقوانين عرفي تفسير در حقوق 

 الوداد كامله وجاهت ندارد و اين مفهوم نبايد در زمينه رفتار دولت 2 ماده 1 در بند »شرايط رقابتي
 براي تفسير 17 از ماده گيري بهره ركن استيناف، استدالل هيئت رسيدگي در 114.مدنظر قرار گيرد

اعمال درمورد ت رسيدگي  پرونده فوق، استدالل هيئشكات 115.كننده ندانست  را كامالً قانع2ماده 
 عبارت  كهو عملي را تأييد كردند و اشاره كردند) قانوني( در هر دو شكل تبعيض رسمي 2ماده 

 مندرج است، منحصر به اقدامات مشتمل بر تبعيض رسمي 2 كه در ماده »تر نباشد نامطلوب«
   116.گيرد  مينيست و تبعيض عملي را نيز در بر) قانوني(

 ماده 1 در بند »تر نباشد نامطلوب«عبارت  ما معتقديم«: دارد  مي مورد اعالمركن استيناف در اين
 117.»و هم تبعيض عملي را در بر گيرد) قانوني( بايد طوري تفسير شود كه هم تبعيض رسمي 2

 گات 3 ماده 4 گاتس و بند 17 ماده 3 و 2رسد اشاره هيئت رسيدگي به بندهاي   ميبه نظر
 گاتس نسبت به ممنوعيت تامِ تمام اشكال تبعيض مستقيم و ندگانكن دهنده قصد تدويننشان
  . تحت پوشش تعهدات خاص است،عرضههاي  ها و روش مستقيم در بخش غير

 
110. United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930, L/6439 - 36S/345, 7 November 1989. 
Available at: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/87tar337.pdf Last visited: 12 Mar. 2013. 

111. Ibid, p. 38, para. 5.11 & p. 40, para. 5.14. 
112. Ibid, pp. 39-40, para. 5.13. 
113. WTO, European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WT/DS27/R/ECU, 22 May 1997, p. 373, para. 7.304. 

114. European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 
WR/DS27/AB/R, 9 September 1997, pp. 20-1, paras. 47-48. 

115. Ibid, p. 98, para. 231. 

116. Ibid, p. 34, para. 78. 
117. Ibid, p. 99, para. 234. 
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بدون « و »فوراً«، در ادامه، مفاهيم ون دِن بوشگانه پيشنهادي  پس از بررسي مراحل سه
ست، ا خدمات كنندگان ه كه متضمن تعهداتي براي كشور پذيرنده خدمات و عرض»قيدوشرط

  .بررسي خواهد شد
  

  »بدون قيدوشرط« و »فوراً«. د
 كننده ه كه متضمن تكليفي براي كشور پذيرنده خدمات و حقي براي كشور عرض»فوراً« واژه

، در كننده محض آنكه كشور اعطا به،نفعخدمات خارجي است، حكايت از آن دارد كه طرف ذي
 خواهد الوداد كاملهتر داشته باشد، حق بر رفتار دولت  تاري مطلوب رف،قلمرو موضوع، با ديگر اعضا

  118.يافت بدون آنكه نيازي به پرداخت معوض باشد
، بدون پرداخت الوداد كامله به اين معني است كه تعميم رفتار دولت »بدون قيدوشرط«عبارت 
 عبارت  در تبيينCanada-Autosهيئت رسيدگي در  119. انجام خواهد گرفتاي ههيچ هزين

 اين »بدون قيدوشرط«نظريم كه معناي متداول ما با ژاپن هم«: دارد  مي ابراز»بدون قيدوشرط«
   120.»است كه منوط به شرايط نباشد

ي جديد ها نامه موافقتترِ   شرايط مطلوبسبق  به دنبال عطف بما2 ماده 1رسد بند   ميبه نظر
البته اين . ازا است همرو موضوع، بدون پرداخت ماب البته در قل، و امتيازات قبليها نامه موافقتبه 

ي بعدي، در چارچوب خدمات و ها نامه موافقتتعميم به امتيازات اعطاشده در گذشته و اثر آن بر 
  .اعضاي سازمان جهاني تجارت مجري خواهد بوددرمورد  خدمات مشابه و فقط كنندگان عرضه

رفتار دولت . بررسي شد در چارچوب گاتس دادالو كاملهفوق، قلمرو رفتار دولت هاي  در قسمت
هايي است كه اگر رفتاري مغاير   مشتمل بر معافيت،الذكر فوق نامه موافقت در چارچوب الوداد كامله

مندرج در ضميمه هاي   از يكي از اعضاي سازمان صادر شود و اين رفتار در زمره معافيت2با ماده 
 تلقي الوداد كامله ناقض تعهد دولت ،تس باشد، عضو مزبورمندرج در مفاد گاهاي   يا معافيت2ماده 

ها در جهت كاهش تنش در روابط تجاري اعضاي  رو شناخت اين معافيت ازاين. نخواهد شد
  . شودمي مطالعهها   بسيار مهم است كه در ذيل اين معافيت،سازمان

  
   در چارچوب گاتسالوداد كاملهدولت رفتار  هاي معافيت. 5ـ2

تواند به  يك عضو به شرطي مي«: دارد  ميعمومي تجارت خدمات مقرر نامه موافقت 2ده  ما2بند 
 

118. Herdegen, M., Principles of International Economic Law, Oxford University Press, 2013, p. 56. 

119. Cole, T., op. cit., p. 548. 
120. Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry, WT/DS139/R - WT/DS142/R, 11 
February 2000, p. 358, paras. 10.23 & 10.24. Available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/32401/Q/WT/DS/142R.pdf Last visited: 2 
Feb. 2013. 
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 2هاي ماده   ادامه دهد كه چنين اقدامي در ضميمه مربوط به معافيت1اقدامي مغاير با بند 
  .»فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد

 يك عضو ،موجب آن   كه بهكند مشخص ميرا طي شراي 2هاي ماده  ضميمه مربوط به معافيت
  121.دشو معاف مي2 ماده 1موجب بند   از تعهداتش بهگاتس نامه موافقتاالجراشدن  به هنگام الزم

 الوداد كاملههايي براي رفتار دولت   معافيت،نزديك به دوسوم اعضاي سازمان جهاني تجارت
 ذكر 2ماده هاي  را در جدول معافيت معافيت 400، اعضا بيش از درمجموع. اند هقيد كرد

ونقل دريايي، ارتباطات، خدمات مالي و تجاري، حملدرمورد  اقدامات معاف، اغلب 122.اند هكرد
اعضا بايد  123.ي و اقدامات مربوط به حضور اشخاص حقيقي استگذار معاهدات دوجانبه سرمايه

 ،2 عدم تطابق با ماده  داليل مشعر بر،شوند  ميهايي كه مشمول معافيت شرح بخش يا بخش
ها و شرايط   مدت زمان اين معافيت،شوند  ميكشور يا كشورهايي كه مشمول معافيت موردنظر

  124.مورد نياز براي معافيت را ذكر كنند
عمومي تعرفه و  نامه موافقت 20دارند، درنظرگرفتن معافيت در ماده   مي ابراز125اوش و كوتيِر
 درنظرگرفتن معافيت براي ، به همين ترتيب126.آميز نيست عيض الزاماً معادل با رفتار تب،تجارت

آميز نيست بلكه   الزاماً به معناي تأييد رفتار تبعيض، در چارچوب گاتسالوداد كاملهرفتار دولت 
 براي جلوگيري از وقوع مشكل در الوداد كاملهمحدود براي رفتار دولت هاي  درنظرگرفتن معافيت

 آمده، 2ماده هاي   ضميمه مربوط به معافيت6چنانچه در بند  127.د بوالوداد كاملهتصويب دولت 
در ادوار بعدي  ها  درهرحال، اين معافيت.  سال فراتر رود10هايي اصوالً نبايد از  چنين معافيت«

 بود، 2005 ژانويه ، با اينكه انتهاي اين مهلت.» مورد مذاكره قرار خواهد گرفت،آزادسازي تجاري
برخي از محققين معتقدند اين مدت  128.دكنن مي  اِعمال راها اين معافيت ،هنوز كشورهاي عضو

 12 ساله براي اعضاي اوليه سازمان است و اعضايي كه پس از آن و بر اساس ماده 10
 سال پس از 10، اين مدت، اند ه به سازمان پيوست129تأسيس سازمان جهاني تجارت نامه موافقت

 
  .2هاي ماده   ضميمه مربوط به معافيت1بند  .121

122. Van den Bossche P. & Zdouc W., The Law and Policy of the World Trade Organization: Text 
Cases and Materials, Cambridge University Press, 3rd edition, 2013, p. 341. 

123. Ibid. 

124. WTO, Services Schedules: Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the 
list of article II (MFN) exemptions; B. Lists of Article II (MFN) exemptions.  
Available at: http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/guide1_e.htm, Last visited: 9 Apr. 2013. 

125. Cottier & Oesch 
 .277، ص همان ؛اوش  و كوتير.126

127. Cottier T. et al., op. cit., p. 55. 
128. Van den Bossche, P. & Zdouc, W., op. cit., p. 341. 

  :دارد  ميتأسيس سازمان جهاني تجارت مقررنامه  موافقت 12ماده  .129
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  .و است توسط آن عض2ماده هاي  اعالم معافيت
ها را به شوراي تجارت   وظيفه بررسي معافيت2ماده هاي   ضميمه مربوط به معافيت4 بند

تحقيق خواهد كرد كه آيا شرايط  ،شوراي تجارت خدماتدارد،   مينخدمات محول كرده و بيا
تاريخ هرگونه بررسي  و همچنين فرماست هنوز حكمها نياز به استفاده از معافيت ةوجودآورند به
 3شوراي تجارت خدمات و بر اساس بند  ةوظيف در راستاي انجام اين ؟ي را تعيين خواهد كردبعد

 اما در  كرديرا بررسها   نياز به معافيت2010 و 2005، 2000هاي   شورا در سال130،ضميمه فوق
  131.هر سه بررسي به اين نتيجه رسيد كه هيچ معافيتي وجود ندارد كه ديگر موجه باشد

قانوني هاي  ؛ معافيتخورد به چشم ميگونه معافيت    دو،مندرج در گاتسهاي  در معافيت
 هر دو ،در ادامه .2هاي ماده  ضميمه مربوط به معافيتمندرج در هاي  مندرج در گاتس و معافيت

  . جداگانه تبيين خواهد شدطور بهدسته معافيت، 
  
  گاتسقانوني مندرج در  هاي معافيت. الف
اي تفسير نخواهد شد كه  حاضر به گونه نامه موافقتمقررات «: دارد مي  گاتس مقرر2 ماده 3بند 

منظور تسهيل مبادالت خدمات در محدوده  اعضا را از اعطا يا دادن امتياز به كشورهاي همسايه به
  .»رسد بازدارد مناطق مرزي مجاور، كه در محل توليد شده يا به مصرف مي

مسايه در زمينه تجارت خدمات از اِعمال رفتار وفق بند فوق، اعطاي امتياز به كشورهاي ه
 توليد ، منوط به اين شرط شده كه در محل،اما اين معافيت.  شده استا مستثن،الوداد كاملهدولت 

  .شود يا به مصرف برسد
تري نسبت به   ممكن است رفتار مطلوب132 گاتس4 ماده 3 اين، در چارچوب بند بر  عالوه

                                                                                                                                        
حاضر و نامه  موافقتشده در بيني ا قلمرو گمركي مجزايي كه در اداره روابط تجاري خارجي و ساير امور پيشهر دولت يـ 1

تواند طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان جهاني   خودمختاري كامل داشته باشد، مي،جانبه هاي تجاري چند نامه موافقت
هاي تجاري  نامه موافقتحاضر و نامه  موافقت ناظر بر ،ين الحاقيچن. حاضر ملحق شودنامه  موافقتد، به شوتجارت توافق مي

  .جانبه منضم به آن خواهد بود چند
 توافق راجع به شرايط الحاق را با اكثريت ،كنفرانس وزيران. است كنفرانس وزيران ، به عهدهتصميمات مربوط به الحاقـ 2
 . سوم اعضاي سازمان جهاني تجارت تصويب خواهد كردـ دو

نامه  مشمول مقررات آن موافقت] عضاي گاتبدون الزام عضويت همه ا[هاي تجاري ميان چند طرف  نامه موافقتالحاق به ـ 3
  .خواهد بود

نخستين بررسي از .  سال را بررسي خواهد كرد5هاي اعطاشده براي مدت بيش از   تمام معافيت،شوراي تجارت خدمات .130
  . انجام خواهد گرفت،سازمان جهاني تجارتنامه  موافقتاالجراشدن    سال پس از الزم5 حداكثر ،اين نوع

131. Van den Bossche ,P. & Zdouc, W., op. cit., pp. 341-2. 
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  .  اتخاذ شوديافتگي  سعه تو در كمترين درجهكشورهايي 
يكپارچه اقتصادي براي آزادسازي تجارت خدمات، مشروط  نامه موافقتهمچنين در چارچوب 

توسعه باشد، ممكن است رفتار  حال تنها دربرگيرنده كشورهاي در ،نامه موافقتبر اينكه 
رف  تحت كنترل يا متعلق به اشخاص حقيقي كشورهاي طتري در قبال اشخاص حقوقيِ مطلوب
  133.اي اتخاذ شود نامه موافقتچنين 

 تداركات دولتي به شرط آنكه در جهت اهداف حاكميتي باشد از شمول 134، گاتس13در ماده 
  .ستا  ه شدا مستثن،الوداد كامله و رفتار دولت 2ماده 

 دهد كه براي  مي گاتس قيد شده، به اعضا اين امكان را14استثنائات بيشتري كه در ماده 
، حفظ حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه، ق عمومي يا حفظ نظم عموميدفاع از اخال

، ايمني و اجتناب از وضع حفظ مطالب خصوصي افراد، هاي مكارانه و متقلبانه جلوگيري از روش
 اِعمال شود كه اي ه البته اين اقدامات بايد به گون135.تدابيري اتخاذ كنند... ماليات مضاعف و 

                                                                                                                                        
به علت وضعيت . يافتگي داده خواهد شد  توسعه ، اولويت خاصي به كشورهاي عضو در كمترين درجه2و1در اجراي بندهاي  

 توجه خاصي به ،اي اين كشورها يافتگي و نيازهاي تجاري، مالي و توسعه اقتصادي خاص كشورهاي در كمترين درجه توسعه
  .دشدر قبول تعهدات موضوع مذاكره خواهد ها   آنمشكل جدي

   گاتس5 ماده 3 بند )ب( شق .133
  :دارد  مي بيان13 ماده 1بند  .134

وانين، مقررات يا الزامات حاكم بر تداركات خدمات توسط مؤسسات دولتي جهت مقاصد  درمورد ق17 و 16، 2مقررات مواد ـ 1
  .اعمال نخواهد بود منظور فروش مجدد تجاري يا به قصد استفاده در عرضه خدمات براي فروش تجاري قابل دولتي و نه به

  :دارد  ميعنوان استثنائات كلي، مقرر  گاتس تحت14ماده  .135
اي براي اعمال تبعيض دلبخواهانه يا  صورت وسيله اي اجرا شود كه به گونه لزام كه اقدامات مزبور نبايد بهبا توجه به اين ا

غيرقابل توجيه ميان كشورهاي داراي شرايط مشابه يا براي برقراري محدوديتي پنهاني درمورد تجارت خدمات درآيند، هيچ 
  :د كهشواتخاذ يا اجراي اقداماتي د كه مانع هيچ عضوي از اي تفسير نخواهد ش گونه حاضر بهنامه  موافقتچيز در 

   ؛براي دفاع از اخالق عمومي يا حفظ نظم عمومي الزم است) الف
   انسان، حيوان يا گياه الزم است؛بهداشت يا حيات حفظ براي) ب
وط به موارد زير مغايرت ندارد،  ازجمله مقررات مرب،حاضرنامه  موافقتبراي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مقررات ) ج

  :الزم است
 هاي مكارانه و متقلبانه يا مقررات مربوط به رسيدگي به آثار قصور بر قراردادهاي خدمات؛  جلوگيري از روشـ1

هاي  ها و حساب  بايگاني حفظ مطالب خصوصي افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطالعات شخصي و حفظ جنبه محرمانهـ2
  افراد؛

   ايمني؛ـ3
 مستقيم هاي ماليات اينكه هدف تفاوت رفتار، تضمين وضع يا وصول عادالنه يا مؤثر  مغايرت دارد، مشروط بر17با ماده ) د

  كنندگان خدمات اعضاي ديگر باشد؛  يا عرضهخدمات درمورد



  تجارت نامه عمومي چارچوب موافقت در الواداد كامله دولت رفتار قلمرو تعهد و ماهيت ...  
____________________________________________________________________ 
61

  .ا قائل نشودتبعيضي بين كشوره
 مكرر، تدابير مربوط به منافع امنيتي، عرضه خدمات مربوط به 14به همين ترتيب در ماده 

 به ات مربوطاقدام، ]اي ههست [شكافتن و گداختن قابلتأسيسات نظامي، موارد مربوط به مواد 
  براي حفظ صلح وات عضو مزبوراقدام و همچنين هاي اضطراري هنگام جنگ يا ديگر وضعيت

  .ستا  ه شدا مستثن2، از شمول ماده  منشور ملل متحدبر اساس طبق تعهداتش ،المللي امنيت بين
  
  )انتخابيهاي  معافيت (2 ماده هاي ضميمه مربوط به معافيتمندرج در هاي  معافيت .ب

 ادامه 1تواند به اقدامي مغاير با بند  يك عضو به شرطي ميدارد،   مي مقرر2 ماده 2 بند چنانچه
 فهرست شده و با شرايط مقرر در 2هاي ماده  د كه چنين اقدامي در ضميمه مربوط به معافيتده

 فقط 2 ماده 2 حكايت از اين دارد كه بند ،»ادامه دهد« واژه .اين ضميمه انطباق داشته باشد
. سازمان جهاني تجارت وجود داشت نامه موافقتاالجراشدن  قبل از الزمشامل اقداماتي است كه 

  براي يكنامه سازمان جهاني تجارت االجراشدن موافقت ، قبل از الزماعضاي اصلي سازمانهمه 
 معاف ،الوداد كاملهدولت شرط در برخي اقدامات خاص از را خود اند كه  را داشتهامكان اين  ،بار

جديد بايد در قالب هاي  فوق، اِعمال معافيت نامه موافقتاالجراشدن   پس از الزم.كنند
  137. پيگيري شود136سازمان جهاني تجارت نامه موافقت 9انه ماده گير سخت

 چنانچه قبالً نيز اشاره.  متناسب با اعضاي اصلي است2ماده هاي  ضميمه مربوط به معافيت

                                                                                                                                        
ب از وضع ماليات مضاعف يا مقرراتي اي درباره اجتنا نامه موافقتاينكه تفاوت رفتار از   مغايرت دارد، مشروط بر2با ماده ) هـ

المللي ديگر كه عضو مزبور در آن مشاركت دارد، ناشي  يا ترتيب بيننامه  ز وضع ماليات مضاعف در هر موافقتدرمورد اجتناب ا
  .شده باشد

  :دارد  ميسازمان جهاني تجارت مقررنامه  موافقت 9 ماده 3 بند .136
نامه حاضر يا هريك از  تعهدي كه موافقتكه ند تصميم بگيرد توا  يران ميواحوال استثنايي، كنفرانس وزدر اوضاع
 ـ سه] اكثريت[د، مشروط بر اينكه چنين تصميمي باشوجانبه بر عهده يك عضو قرار داده است لغو  هاي تجاري چند نامه موافقت
  . ترتيبات ديگري مقرر شده باشد،دبن اين در اينكه مگر شود، اتخاذ اعضا چهارم
گيري از طريق اجماع، تسليم كنفرانس  حاضر، جهت بررسي طبق رويه تصميمنامه  موافقتتقاضاي لغو تعهد در خصوص ) الف

.  روز خواهد بود90 مدتي را جهت بررسي درخواست مزبور تعيين خواهد كرد كه حداكثر ،كنفرانس وزيران. وزيران خواهد شد
  . اعضا اتخاذ خواهد شد5 چهارمـ  سه] اكثريت[براي اجازه لغو تعهد با  اجماع حاصل نشود، هر تصميمي ،اگر ظرف اين مدت

ها،  يا ضمائم آن) ج(1يا ) ب(1يا ) الف(1 مذكور در ضمائم جانبه چندهاي تجاري  نامه موافقتتقاضاي لغو تعهد در خصوص ) ب
 شوراي تجارت كاال، شوراي تجارت  روز تجاوز نخواهد كرد، بدواً، و بسته به مورد، تسليم90جهت بررسي طي مدتي كه از 

 گزارشي را ،در خاتمه اين مدت، شوراي مربوط. فكري خواهد شد  هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت خدمات يا شوراي جنبه
  .تسليم كنفرانس وزيران خواهد كرد

االجراشدن  ريخ الزماز تاهرگونه معافيت جديدي پس : دارد  ميهاي ماده اشعار  ضميمه مربوط به معافيت2بند  .137
  .شدرسيدگي خواهد نامه  موافقت اين 9 ماده 3موجب بند  سازمان جهاني تجارت، بهنامه  موافقت
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مند خواهند شد  شد، اعضاي جديد از زمان الحاق به سازمان، از فرصتي برابر با اعضاي اصلي بهره
كشورهاي درمورد . ي اصلي و جديد وجود نداشته باشدكه هيچ تفاوتي بين اعضا يطور به

عربستان درمورد ها باشد؛ چنانچه  تواند شامل جدول معافيت  ميشده، پروتكل الحاقي ملحق
ها   اين معافيت،شده به سازمان جهاني تجارت و ديگر كشورهاي ملحق139 چين138،سعودي

  .بودها   آنالحاقيضميمه پروتكل 
 الوداد كاملهتواند خود را از تعهد به رفتار دولت   ميآن، يك عضوامكان ديگري كه در پرتو 

  اين ماده بيان1بند . سازمان جهاني تجارت است نامه موافقت 13كند، استناد به ماده  امستثن
 در ميان 2 و 1 مذكور در ضمائم جانبه چندهاي تجاري  نامه موافقتحاضر و  نامه موافقت«: دارد مي

موافق ها   آن چنانچه هريك از اين اعضا به هنگام عضويت با اجراي،گريك عضو و يك عضو دي
كه طرف ( پذيرش استناد اعضاي اصلي ، ماده مذكور2 البته بند .»اجرا نخواهد بود  نباشند قابل

 و نفوذ 1947 گات 35به ماده ها   آن را مشروط به استناد قبلي1به بند )  بودند1947متعاهد گات 
  .سازمان جهاني تجارت كرده است نامه موافقتاالجراشدن  آن در زمان الزم

  
  نتيجه

، كشورها مكلف به همكاري با يكديگر بر اساس منشور ملل متحد و پايبندي الملل بيندر حقوق 
آميز بود كه   ايجاد گات در جهت تقبيح رفتار تبعيض،در واقع 140.به اصل عدم تبعيض هستند

گواه بر اين مدعي، . اقتصادي برودهاي  سمت توسعه بلوكي به الملل بينباعث شده بود تجارت 
  .است  گات3تأكيد بر عدم تبعيض در ماده 

جانبه تجاري،  گرايي و بسيار فراتر از روابط دو  با تمركز بر چندجانبهالوداد كاملهرفتار دولت 
 حقوق  كه اين اثر چندجانبه در مقرره مربوط به رفتار فوق در141سازي است داراي اثر هماهنگ

 ،الوداد كاملهگرايي رفتار دولت  توان گفت چندجانبه  مي. تبلور يافته است،سازمان جهاني تجارت
  .محصول اراده جهاني براي مبارزه و ممانعت از اِعمال تبعيض است

 بدون قيدوشرط، اثر آني، بدون قيدوشرط و خودكار الوداد كاملهترين اثرات رفتار دولت  از مهم
اعطا شود، اين  نامه موافقتتري نسبت به يكي از طرفين   آنكه رفتار مطلوبمحض به.آن است

 .يابد  مينيز تسري نامه موافقتاين هاي  به ديگر طرف خودكار طور بهرفتار 
 

138. WTO, Protocol on the Accession of the Kingdom of Saudi Arabia, Cambridge University Press, 
2005, p. 434. 

139. Cheong, C. et al., Handbook on China's WTO Accession and Its Impacts, World Scientific 
Publishing Co. Pte Ltd, 2003, p. 354. 

140. Ustor, E., “The Most-Favoured-Nation Clause in the Law of Treaties”, Yearbook of the 
International Law Commission, vol. II , 1968, p. 168.  
Available at: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l127.pdf Last visited: 6 Dec. 2012. 
141. Ibid. 
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 .، ايجاد تعهد به نفع ثالث استالوداد كاملهترين اثرات رفتار دولت  يكي ديگر از مهم
تري نسبت به آنچه به ديگران  ، رفتار مطلوبنامه موافقتهاي  كه براي يكي از طرفدرصورتي

 كننده  بدون قيدوشرط، كشور اعطاالوداد كاملهاعطا شده، در نظر گرفته شود، بر اساس دولت 
   .ديگر نيز تعميم دهدهاي   اين رفتار را به طرف142،مكلف است فوراً و بدون قيدوشرط
 2، لغو تعهد دولت در چارچوب ماده ودادال كاملهرفتار دولت هاي  شايان ذكر است، اثر معافيت

 و رفتار 143آن، بر تعهدات دسترسي به بازارهاي   و معافيتالوداد كاملهرفتار دولت . گاتس است
يك عضو سازمان جهاني تجارت ممكن است به برخي از اعضا، دسترسي به .  اثري ندارد144ملي

 بدون ،هدات خاص قيد كرده، اعطا كندتر از آن چيزي كه در جدول تع بازار و رفتار ملي را مطلوب
ديگر، در تعهدات خاص،  عبارت به. آنكه تعهدي به اعطاي رفتار مشابه به ديگر اعضا داشته باشد

 اجازه داده شده ،تر نسبت به موارد مندرج در جدول تعهدات خاصتبعيض در اعطاي رفتار مطلوب
  145.است

عرضه هاي  ر يك بخش يا زيربخش يا روشاين نكته قابل تأمل است كه اگر عضو سازمان د
تواند   ميالوداد كاملهشدن معافيت از رفتار دولت خدمات، هيچ تعهدي را متقبل نشده باشد، اضافه

  146.راه را براي تبعيض كامل باز كند
شود   ميبا عنايت به اينكه ايران در مسير الحاق به سازمان جهاني تجارت است، پيشنهاد

جدي پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت، آگاهي از هاي  داد چالشبراي جلوگيري از رخ
ي آن با قوانين اساسي و عادي و ها نامه موافقتقوانين و مقررات سازمان و همچنين تطبيق مفاد 

 به اصالح ،صورت ضرورت  تا در، افزايش داده شودي موجودها هنام همچنين مقررات و آيين
همچنين يكي از موارد . خته شوددرج در جدول تعهدات خاص پرداو ها   آنمقررات مذكور يا حفظ

جدي در مسير عضويت و پس از آن، تعامل سازنده سياسي و اقتصادي ايران با ديگر كشورهاست 
ها و سه اصل شده با توجه به اصول و ارزشتعريفهاي  كه نيازمند هماهنگي در قالب چارچوب

مهم ديگر اينكه براي تنظيم پروتكل الحاقي و موضوع . است اساسي عزت، حكمت و مصلحت
شناخت درستي از  ، گاتس2ماده هاي  ويژه ضميمه مربوط به معافيت  به،جداول تعهدات خاص

  . الزم است ها  آنرقابتيهاي  شرايط كاالها و خدمات داخلي و همچنين ظرفيت
 در الوداد كاملهكند، شرط رفتار دولت   مييكي ديگر از مواردي كه توجه ويژه طلب

در مواردي كه اقدامات . گذاري بين ايران و ساير كشورها است  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقت
 

   گاتس2 ماده 1بند  .142
    گاتس16ماده  .143
   گاتس17 ماده .144

145. Macrory, P. et al., eds., op. cit., pp. 829-830. 
146. Ibid. 
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 1 ماده 2 و 1 بر تجارت خدمات باشد، بر اساس بندهاي مؤثر، ها نامه موافقت حيطه اين  درهتخذم
 فصل و لح تحت پوشش آيين ،  آنگيرد و اختالفات ناشي از  ميگاتس در شمول گاتس قرار

  147.گيرد  ميي دارد قرارالدول بين سازوكاريكه  اختالفات سازمان جهاني تجارت
 وضعيت ،اند هدكر گاتس كه اعضاي سازمان تنظيم 2ماده هاي  با نگاهي به ليست معافيت

  : ي در سه وضعيت نمايان شده استگذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقت
كاستاريكا، اردن، كويت، اروگوئه، : يگذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقت معافيت كامل همه ـ1

شان را از  يگذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقت تمام تعهدات مندرج در ،ترينيدادوتوباگو و تركيه
  . اند ه كردا مستثنالوداد كاملهشمول رفتار دولت 

براي نمونه، كانادا، شيلي : يگذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقتي ها ه معافيت برخي جنبـ2
 و كشور ميزبان را از شمول رفتار گذار  اختالفات بين سرمايهفصل و حل هاي  روش،و لهستان

  .اند ه كردا مستثنالوداد كاملهدولت 
 ،در ليست بسياري از اعضاي سازمان: يگذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقت عدم معافيت ـ3

ممكن است ناشي از اين ي نشده كه گذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقت به اي ههيچ اشار
ي در شمول گذار  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقتنياوردن حسابآگاهي يا عدم درج عمدي يا به نا

  .  باشدها نامه موافقتگاتس يا قبول اعمال گاتس بر اين 
ي ايران با ديگر كشورها، به رگذا  سرمايهدوجانبهي ها نامه موافقتبا توجه به مفاد مندرج در 

بايد مدنظر قرار گيرد و قبل از ها   آن يا تركيبي از2 يا 1هاي  رسد يكي از حالت  مينظر
ماده هاي  شدن عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت در پروتكل الحاقي و ليست معافيت نهايي

 . لحاظ شود2

 عضويت در ،رهاي داخلي اصالح نشودكا و كه ساز در پايان الزم است اشاره شود، تا زماني
نبايد به همين دليل . دنبال نخواهد داشت جز دردسر، چيزي به ايران،سازمان جهاني تجارت براي 

 زيرا ورود اين صنايع نوپا به عرصه رقابت شد تعهداتي را متقبل ،در صنايع توليدي و خدماتي نوپا
به همين منظور بايد . نعت خواهد بودبا صنايع خارجي، مساوي با نابودي و ورشكستگي آن ص

   آني كاال، خدمات و مالكيت فكري انجام شود و نقاط قوت و ضعفها همطالعات دقيقي در حوز
ها در جداول   مشخص شود تا آگاهانه و محتاطانه به درج تعهدات و معافيت،به تفكيك بخش

  .اقدام شود

 
147. Sauvant, P., ed., Appeals Mechanism in International Investment Disputes, Oxford University 
Press, 2008, p. 270. 
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