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Background and Aim: The General Agreement on Trade in Services, as one of 

the three main agreements attached to the WTO Agreement, contains two 

categories of general and specific obligations. General obligations are 

obligations that members are required to comply with when joining the 

organization. Specific commitments include market access, national behavior, 

and additional commitments, which are determined and negotiated through 

national tables appropriate to the terms and level of each member's 

commitments.  

Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: Ethical considerations regarding the writing of texts as 

well as references to sources were observed. 

Findings: WTO members are required to align their domestic laws with WTO 

requirements. In Iranian law, there are cases of conflict with the requirements of 

GATS specific obligations that need to be resolved in accordance with the rules 

of the organization. 

Conclusion: Articles 81 and 82 of the Constitution, the rules of investment and 

tenders in Iranian law are in conflict with the specific obligations of the World 

Trade Organization. 
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 مقاله پژوهشی

 (06-94صفحات )

 خدمات تجارت عمومی نامه موافقت تحت سازمان تجارت جهانی اعضای خاص تعهدات
(GATS) و تعارضات آن با قوانین ایران 

 2نیا  دینا توسلی 1،زاده منقوطای قلی احد 

  .، ایراندانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان ،گروه حقوق، استادیار .1

 (نویسنده مسؤول) .، ایراندانشکده ادبیات، دانشگاه زابل، زابل ،گروه حقوق، مربی. 2
 Email: Tavasoli@uoz.ac.ir 

 

     12/16/1944: انتشار       29/4/1944: پذیرش     11/4/1944: ویرایش     22/2/1944: دریافت

 

 

 چکیده

سازمان تجارت جهانی حاوی  نامه موافقتاصلی منضم به  نامه موافقتیکی از سه  عنوان به (گاتس)عمومی تجارت خدمات  نامه موافقت :زمینه و هدف

تعهدات خاص . عضویت و الحاق به سازمان ملزم به آن هستند صرف بهتعهدات عام، تعهداتی است که اعضا . باشددو دسته تعهدات عام و خاص می

شود و مورد شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی است که از طریق جداول ملی متناسب با شرایط و سطح تعهدات هر عضو تعیین می

 .گیردمذاکره قرار می

 .است تحلیلی-روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی :ها مواد و روش

 .دهی به منابع رعایت گردید مالحظات اخالقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع :مالحظات اخالقی

در قوانین ایران مواردی از . ی قوانین داخلی خود با الزامات سازمان تجارت جهانی هستندساز هماهنگاعضا سازمان تجارت جهانی ملزم به  :ها یافته

 .گاتس وجود دارد که ضروری است در جهت هماهنگی با قواعد سازمان این تعارضات برطرف گردند تعارض با الزامات تعهدات خاص

ی و مناقصات در قوانین ایران با تعهدات خاص سازمان تجارت جهانی در تعارض گذار هیسرماقانون اساسی، مقررات  22و  21اصول  :گیری نتیجه

 .است
 .عمومی تجارت خدمات نامه موافقتتعهدات خاص، دسترسی به بازار، رفتار ملی،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 عنوان بهعمومی تجارت خدمات  نامه موافقت :وعبیان موض -9

تشکیل  نامه موافقتاصلی منضم به  نامه موافقتیکی از سه 

بین دولتی است که  نامه موافقتسازمان تجارت جهانی، یک 

چارچوبی از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه 

ی برای ا لهیوس عنوان بهی مداوم ساز شفافتجارت در شرایط 

تصادی تمامی شرکای تجاری و توسعه پیشبرد رشد اق

 نامه موافقتپیدایش . کند یمتدوین  توسعه درحالکشورهای 

عمومی  نامه موافقتپس از ( 1441گاتس )عمومی تجارت 

 چندجانبهدستاورد نظام  نیتر مهم، (1491گات )تعرفه و تجارت 

عمومی تجارت خدمات  نامه موافقت. دیآ یم حساب بهتجاری 

ی برای تجارت خدمات با ا چندجانبهل و قواعد اصو دربردارنده

ابزاری برای رشد اقتصاد و  عنوان بهی تدریجی آزادسازهدف 

خدمات به هرگونه فعالیت تولیدی که . باشد یمتوسعه کشورها 

از روند تولید و همچنین فرد  کیتفک قابلحاصل آن 

محسوسی  طور بهخدمات نبوده اما وضعیت او را  کننده افتیدر

 (Braga, 1999: 18). است شده فیتعر، دهد یمتغییر 

تجارت خدمات نیز مانند  نامه موافقتهدف : پیشینه موضوع -2

ی نیب شیپو قابلیت  گات، افزایش تجارت خدمات، شفافیت

ی ها نهیگزفرض بر این است که با حمایت از بهبود . است

ی در عرضه خدمات، این الملل نیبصادرکنندگان و افزایش رقابت 

ی قیمت و ریپذ رقابت، بهبود کیفیت خدمات، نامه موافقت

برخالف گات . خالقیت در عرضه خدمات را تقویت نماید

تعهدات  تنها نهعمومی تجارت خدمات  نامه موافقت، در 1491

ی تجاری بیشتر ها تیمحدودویژه برای پیشگیری از وضع 

دواری مذاکرات متوالی برای وجود دارد بلکه الزام به برگزاری ا

است  شده ینیب شیپی مداوم تجارت خدمات نیز در آن آزادساز

عمومی  نامه موافقتپیدایش . (11: 1929کمالی اردکانی، )

عمومی تعرفه و  نامه موافقتپس از ( 1441گاتس )تجارت 

تجاری  چندجانبهدستاورد نظام  نیتر مهم، (1491گات )تجارت 

 دربردارندهعمومی تجارت خدمات  نامه فقتموا. دیآ یم حساب به

 هدف بای برای تجارت خدمات ا چندجانبهاصول و قواعد 

ابزاری برای رشد اقتصاد و توسعه  عنوان بهی تدریجی آزادساز

برای اولین بار، قواعد و  نامه موافقتاین . باشد یمکشورها 

 المللی نظیر گات را به حوزه عظیم و درتعهدات توافق شده بین

المللی یعنی تجارت خدمات گسترش حال رشدی از تجارت بین

المللی خدمات از مرزهای ملی بخش مهمی از تجارت بین. داد

ای در تجارت گذرد و بدون شک این بخش، سهم عمدهنمی

ی ا عمدهسهم  که ییازآنجا. دهد یمالمللی خدمات را تشکیل بین

 ردیگ یماز تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت 

ی را ریتأثالزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان 

. گات بر قوانین داخلی کشورها دارد نامه موافقتکه  گذارد یم

ی است، ا تعرفههدف غایی گات، حذف موانع  نکهیباوجودا

 باشد ینمت داخلی خدمات در پی برداشتن مقررا نامه موافقت

بر مقررات  نامه موافقتاین  دیتأکمقدمه گاتس،  موجب بهبلکه 

و معقول وضع  طرفانه یبعینی،  صورت بهمناسبی است که 

گاهی اعضا برای اداره عینی یک بخش خدماتی خاص، . شوند

مانند مدیریت صدور مجوز ) دیجدنیازمند وضع مقررات 

است ضمن  ذکرشدهمه در این مقد. هستند( های مختلف حرفه

توجه به اینکه در میزان توسعه مقررات خدمات کشورهای 

نیاز  توسعه درحالی مختلف عدم توازن وجود دارد و کشورها

ی گذار قانونهای ملی خود خاص دارند تا متناسب با سیاست

توانند اقدام به تنظیم و وضع مقررات جدید در کنند، اعضا می

خود به منظور پاسخگویی به  مورد عرضه خدمات در قلمرو

 .اهداف سیاست ملی بنمایند

توصیفی و تحلیلی با  صورت بهاین پژوهش : روش تحقیق -9

 موردحقوقی از موضوع  استنباطی و ا کتابخانهاستفاده از منابع 

 .است شده انجام بحث

 بحث و نظر

 اصول سازمان تجارت جهانی -1

یک رکن بسیار مهم در عرصه  عنوان بهسازمان تجارت جهانی 

تجارت جهانی که نظارت بر بخش عمده تجارت در جهان را بر 

عهده دارد، برای دستیابی به اهداف خویش، مجموعه اصول و 

 :است نظر گرفتهقواعدی را برای اعضا در 
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این اصل به معنای کاهش هرگونه  :آزادسازی تجاری -1-1

سر راه تجارت آزاد از بر  ...و ها تعرفهمانع همچون مقررات، 

موجب تضمین اشتغال  تواند یمسوی کشورهای عضو است و 

کامل، افزایش تولید و مبادله کاالها و ارتقای معیارهای زندگی 

به  تواند یماین موضوع ( 4: 1924باقری، حجت زاده، ). شود

ی داخلی برای استفاده از گذار هیسرمای منابع ده جهت

. ی خارجی بهتر هم کمک کندگذار هیسرمای ها فرصت

(Mazoomder, 2008: 9)  این هدف به برخی از نویسندگان

نصیری، ). توجیه اساسی وجود یک سازمان تجارت جهانی است

 (10: 1920اردکانی، 

تجارت به معنای فراهم نمودن  گونه نیا: تجارت عادالنه -1-2

ی برابر برای همه کشورهای جهان بدون در نظر ها فرصت

 ,Lacey .باشد یم... ی وافتگی توسعهمسائل نژادی، درجه  گرفتن

2006: 7)) 

ی فضای تجارت جهانی از ساز شفافبه معنای  :شفافیت -1-9

و تدوین اصول و مقررات شفاف و  ها نامه موافقتطریق تنظیم 

 .مشخص برای تجارت کشورهای عضو است

با توجه به  :توسعه  درحالرفتار متفاوت با کشورهای  -1-9

ی با محوریت کشورهای الملل نیبی ها سازمان سیتأسسابقه 

که فقط  اند داشته، کشورهای یادشده این تعبیر را افتهی توسعه

ی بزرگ اقتصادی ها قدرتابزاری برای پیشبرد اهداف  عنوان به

شد  سیتأسسازمان تجارت جهانی با این هدف . ندیآ یمبه کار 

. ر زمینه تجارت جهانی اعطا کندنقش فعالی د ها آنکه به 

 (22: 1924باقری، قنبری، )

 تعهدات خاص -5

عمتتومی تجتتارت ختتدمات دو دستتته تعهتتدات  نامتته موافقتتتدر 

به صرف عضویت  کهدسته اول تعهدات عام . است شده گنجانده

یا الحاق به سازمان تجارت جهانی، اعضا ملتزم بته رعایتت آن    

گیرنتد مگتر در   این تعهدات مورد مذاکره قرار نمتی . خواهند بود

دستته  (. الوداداصل رفتار دول کامله) 2موارد استثنایی مثل ماده 

ایتن  . باشتد دوم از تعهدات مندرج در گاتس، تعهدات خاص متی 

رخالف تعهدات عام از قبل مشخص نیستتند   گروه از تعهدات، ب

بلکه طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی 

گردد و جزء الینفک کند، تعیین میکه هر کشور آن را تهیه می

در این جداول هتر عضتو تعیتین    . گاتس خواهد بود نامه موافقت

کند که چه سطوحی از دسترسی بته بتازار را در هتر بختش     می

کنتد چته   همچنتین مشتخص متی   . اجتازه خواهتد داد   ختدماتی 

در تعهتد  . هایی را در هر بخش در نظر خواهد گرفتت محدودیت

تمایل به برقراری محدودیت  رفتار ملی نیز ممکن است عضوی

ایتن جتدول متورد    . داشته باشد که در جدول ذکر خواهتد کترد  

گیترد و تنهتا آن بختش از شتروط و     مذاکره سایر اعضا قرار می

خواهد بود کته ستایر    اجرا قابلهای مندرج در جداول یتمحدود

در صتورت عتدم پتذیرش، عضتو متقاضتی قتادر       . اعضا بپذیرند

های مورد خواسته خود در جداولش نیست تا شروط و محدودیت

در مقدمته آن   همچنان کته گاتس،  ازآنجاکهلکن . را اعمال کند

زادستازی  است، به دنبال دستیابی به سطوح باالتر آ ذکرشدهنیز 

، دسترسی بته  جیتدر بهباشد، اعضا باید تدابیری اتخاذ کنند تا می

 .گردد ریپذ امکانهای خدماتی تمام بخش

 دسترسی به بازار -2-1

از  شتده  لیت تحمدسترسی به بازار به مجموعه اقدامات و شرایط 

محصول گردد که تحت آن شرایط، یک سوی دولت اطالق می

آمیز وارد کشتور  ی غیر تبعیضا گونه بهتواند می( کاال یا خدمات)

در حوزه دسترسی به بتازار، سته موضتوع     (9: 9911طیار،). شود

ای در ای، کاهش معتادل تعرفته  ای کردن موانع غیر تعرفهتعرفه

یک دوره زمانی مشخص و ایجاد تضمین مناسب برای حتداقل  

 (81: 9915گیالنپتور، ). استت  قرارگرفتته  توجته  متورد دسترسی 

هتا  ، نظام تعرفه برای کنتترل واردات و صتادرات کتاال   الح نیباا

. رستد بته نظتر نمتی    اعمال قابلمناسب است و در مورد خدمات 

هتایی را بترای دسترستی بته بتازار      گتاتس محتدودیت   رو نیازا

 .برشمرده است که با خصوصیات این محصوالت تناسب دارد

قرر کرده و رفتار ملی م الوداد کاملهخدمات در اصول  نامه موافقت

 کننتدگان  عرضته است تا هر عضو رفتاری را در مورد ختدمات و  

خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار متخذه 

خدمات مشابه هر کشور دیگر  کنندگان عرضهدر مورد خدمات و 

نباشد و نیز هر عضو رفتتاری را در متورد ختدمات و     تر نامطلوب

اتخاذ خواهد کترد کته از    خدمات هر عضو دیگر کنندگان عرضه
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ختدمات مشتابه    کننتدگان  عرضهرفتار متخذه در قبال خدمات و 

تحتت عنتوان    98در ماده  نامه موافقت. نباشد تر نامطلوبداخلی 

. را منع نموده است تر نامطلوبرفتار مجددًا دسترسی به بازار نیز 

دسترستی بته بتازار از طریتق      در خصتوص بر اساس این متاده  

از قلمرو یک عضتو بته   ) 9در ماده  شده نییتع ی عرضهها روش

 کننتدگان  مصترف قلمرو عضو دیگر، در قلمترو یتک عضتو بته     

خدمت یک عضتو از   کننده عرضهخدمات هر عضو دیگر، توسط 

 کننتده  عرضته طریق حضور تجاری در قلمرو عضو دیگر، توسط 

خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در 

، هر عضو رفتتاری را در متورد ختدمات و    (قلمرو هر عضو دیگر

خدمات اعضای دیگر در پیش خواهد گرفت کته   کنندگان عرضه

و شتترایط  هتتا تیمحتتدوداز رفتتتار مقتترر بتتر استتاس ترتیبتتات، 

 .نباشد تر نامطلوبدر جدولش،  شده نییتعو  موردتوافق

یی کته تعهتداتی   ها بخشیک عضو در  98ماده  5بند  وجبم به

، مجاز نیست متوارد  شود یمدر خصوص دسترسی به بازار تقبل 

ذیل را اتخاذ کند یا ادامه دهد مگر اینکه در جدولش آن را درج 

 :کرده باشد

 کننتتدگان عرضته یی در متتورد تعتداد  هتا  تیمحتدود برقتراری   -

، نحصتتارتای عتتددی، هتتا هیستتهم صتتورت بتتهختتدمات، چتته 

انحصاری خدمات یا در قالب الزامتاتی ناشتی از    کنندگان عرضه

تواند به آرژانتین نمی مثال عنوان بهیک معیار نیازهای اقتصادی  

( متثاًل ژاپتن  )ختاص  کنندگان خدمات بانکی یتک عضتو   عرضه

شرکت ژاپنی مجتاز بته فعالیتت در ایتن      95اعالم کند که تنها 

ودیت عتددی را در جتدول   کشور هستند مگر اینکه ایتن محتد  

 .تعهدات خاص خود ذکر کرده باشد

یی در مورد تعداد کل عملیات خدمات یا ها تیمحدودبرقراری  -

واحتدهای عتددی    برحسب شده اعالممقدار کل ستانده خدماتی 

سهمیه یا در قالب الزام ناشتی از یتک    صورت به، چه شده نییتع

ن درج در جتدول  تتوان بتدو  معیار نیازهای اقتصادی  مثاًل نمتی 

خارجی خدمات بانکی اعالم کرد که  کنندگان عرضهتعهدات، به 

( مثاًل یک میلیارد دالر در ستال ) ینیمعتوانند بیش از مقدار نمی

 .عملیات بانکی انجام دهند

ی گذار هیسرمااقداماتی که انواع خاصی از واحدهای حقوقی یا  -

 هتا  آناز طریتق   توانتد  یمت ختدمات   کننده عرضهمشترک را که 

 نکهیا مثل  سازند یمیا ممنوع  دارند یمخدمتی عرضه کند، مقرر 

ختدمات گردشتگری تنهتا     کننتدگان  عرضته عضوی اعالم کند 

تحت عنوان یک شرکت با مسئولیت محتدود فعالیتت    توانند یم

خدمات بیمه را از فعالیت در قالتب   کنندگان عرضهکنند یا اینکه 

 .ع کندشرکت سهامی عام یا خاص من

یی در مورد مشتارکت سترمایه ختارجی    ها تیمحدودبرقراری  -

حداکثر درصتد ستهام ختارجی یتا برحستب کتل ارزش        ازلحاظ

عضتوی   نکهیا مثلی خارجی ها یگذار هیسرمایکایک یا مجموع 

کنندگان داخلی و ختارجی  هایی که با مشارکت عرضهدر شرکت

حداکثر شود، شرط کند که سهم مشارکت خارجی از تشکیل می

 .درصد کل سرمایه فراتر نرود 85

بدین ترتیب اعضا مکلف هستند تا طتی جتدول تعهتدات ختود     

یی کته جتزو متوارد فتوق باشتد را ذکتر نماینتد و        ها تیمحدود

چنین اقدامی صورت نگیرد، اعضا مجاز به اعمتال   که یدرصورت

محدودیت نخواهند بود مگر در مواردی کته طبتق دیگتر متواد     

-191: 1921بیدآباد، ). است مقررشدهاستثنا  طور به نامه موافقت

192) 

پتتذیرش قواعتتد و الزامتتات ستتازمان تجتتارت جهتتانی توستتط   

ی متقاضی الحاق، اگرچه در عمل منجر بته آزادستازی   ها دولت

، امتا بته معنتای    گتردد  یمی تجاری ها تیمحدودبازارها و رفع 

و کشورها در فراینتد عضتویت    باشد ینم دوشرطیق یبی آزادساز

ی اقتصتادی و  هتا  یآزادستاز خود در این سازمان ضمن پذیرش 

ی هتا  تیحمای زائد، قادر به برقراری ها تیمحدودتجاری و رفع 

ی در ستازمان  آزادستاز معقول از صنایع ختود بتوده و تعهتدات    

مراد ) .است ها یآزادسازحداقل سطح  ها آنتجارت جهانی برای 

 (10-12: 1922کانی، و کمالی ارد پور

از  هرکتتدامکشتتورهای در حتتال الحتتاق ناگزیرنتتد در متتورد    

ی دسترسی در جدول تعهدات پیشنهادی خود، وارد ها تیمحدود

ی محکتم،  هتا  استداللمذاکره با اعضای گروه کاری شوند و با 

. نیاز خود به حفظ یا اعمال محدودیت متذکور را توجیته نماینتد   
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ی خود را در اعمال رفتار دولتت  ها تیمحدودهمچنین هر عضو 

ی به نام جدول استتثنائات رفتتار   ا جداگانه، در جدول الوداد کامله

این استثنائات عمدتًا مربتوط  . کند یممشخص  الوداد کاملهدولت 

که عضتو متذکور    شود یمترجیحی  دوجانبهی ها نامه موافقتبه 

با سایر کشورها منعقد کرده است و برای متدت محتدودی کته    

کشورهای . حفظ شوند توانند یمسال نیست،  16بیش از  واًلمعم

در حال الحاق در این مورد نیز نیازمند مذاکره با اعضتای گتروه   

. کاری برای حفظ یا اعمال استثنائات پیشتنهادی ختود هستتند   

 (10: 1921کمالی اردکانی،  زارع و)

 ی دسترسی به بازار در حقوق ایرانها تیمحدود -2-2

 طتور  بهیی برای دسترسی به بازار، ها تیمحدوددر قوانین ایران، 

 :شود یماشاره  ها آنپراکنده وجود دارد که به برخی از 

 ی حضور تجاریها تیمحدود -2-2-1

تتوان  می( حضور تجاری)در خصوص شیوه سوم عرضه خدمات 

نامه اجرایی قتانون اجتازه ثبتت شتعبه یتا      آیین 1ماده  1به بند 

طبتق  . اشاره کترد  رانیوز ئتیه 1912خارجی مصوب نمایندگی 

این ماده، در مواردی که زمینه فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت 

هتای  هایی باشد که بته مجتوز از دستتگاه   خارجی، انجام فعالیت

هتای  دار نیاز دارند مثل ارائه ختدمات در زمینته  دولتی صالحیت

نماینتدگی   سیتأس ، بیمه، بانکداری، بازاریابی و غیره،ونقل حمل

حستب  )خارجی منوط به صدور مجوز ستازمان مترتبط داخلتی    

 .است (فعالیت

 محدودیت مربوط به استخدام -2-2-2

در حوزه استخدام کارکنان خارجی برای عرضه خدمات، 

قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه در  121و  126مواد  موجب به

 :کشور منوط به موارد زیر است

  تخصص کافی و آموزش نیروهای داخلیدارا بودن . الف

  صدور رواید ورود با حق کار مشخص. ب

ی مربوطه و ها نامه نییآصدور پروانه کار مطابق قوانین و . ج

 .قانون کار حداکثر به مدت یک سال 129ماده  موجب به

اشتغال اتباع بیگانه در ایران در قالب پیمانکاران، متخصصین 

و فروشندگان منوط به  دارندگان گهنی مستقل، نصابان و ا حرفه

مقررات اشتغال  موجب به. باشد یمصدور روادید و پروانه کار 

 -اجتماعی در مناطق آزاد تجاری نیتأمنیروی انسانی، بیمه و 

صنعتی جمهوری اسالمی ایران، در مناطق آزاد تجاری، نسبت 

کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغالن هر منطقه بیشتر 

اتباع خارجی که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به . دباش

تجاری  دکنندگانیبازدبرای . آموزش کارگران ایرانی هستند

 زارع و). عدم اشتغال به کار، محدودیتی وجود ندارد شرط به

 (21: 1921کمالی اردکانی، 

ایجاد منطقه آزاد تجاری خود به معنای ایجتاد دسترستی بتدون    

قتانون   91متاده  « و»بنتد  . تعرفه خارجیان به این مناطق استت 

برنامه چهارم توسعه نیز مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج و 

نیز بین مناطق آزاد را از کلیه حقوق ورودی، عوارض و مالیتات  

می از تعهدات الحتاق کته   بدین ترتیب بخش مه. دارد یممعاف 

پیشاپیش در ایتن منتاطق در    شود یممربوط  ها تعرفهبه کاهش 

ی به انجام رسیده است و لذا تعهدات دسترستی  تر قیعمسطوح 

در  شتود  یمت به بازار کاالها که در خصوص کل کشور پذیرفتته  

امتا ایتن    (10: 1921شتیروی،  ). این مناطق موضتوعیت نتدارد  

سی بته بتازار ختدمات صتادق     سخن در خصوص تعهدات دستر

بته معنتای    خود یخود بهایجاد منطقه آزاد تجاری  چراکهنیست  

ی خدماتی نیست و لذا اجرای تعهتدات  ها بخشآزادسازی کامل 

ی مختلتف ختدماتی   هتا  بختش دسترسی به بتازار خارجیتان در   

در متذاکرات الحتاق در خصتوص کتل کشتور       آنچته مطابق با 

بتدین معنتا   . ابتد ی یمموضوعیت در مناطق آزاد  شود یمپذیرفته 

ی هتا  بختش یی در هتا  یآزادستاز که ممکن است در اثر الحاق، 

 وجتود در منتاطق آزاد   تر شیپخدماتی مورد تعهد قرار گیرد که 

 توانتد  ینمت نداشته است  چراکه دسترسی به بازار در مناطق آزاد 

در حال حاضر مطابق بتا متواد   . محدودتر از سرزمین اصلی باشد

قانون چگتونگی اداره منتاطق آزاد تجتاری و صتنعتی      22و  12

و اصالحیه مصوب ستال   1912جمهوری اسالمی ایران مصوب 

اعتباری و بیمه ایرانتی بتا    مؤسساتبانک و  سیتأسآن،  1912

 و ستترمایه مشتتترک داخلتتی و ختتارجی و نیتتز افتتتتاح شتتعب   

اجازه چنین فعالیتی بترای  . باشد یمهای خارجی مجاز نمایندگی

خارجیان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمین اصتلی و  

  باشد یممنطبق با تعهدات آتی الحاق در خصوص خدمات مالی 
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ی خدماتی ها بخشاما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیگر 

قتانون برنامته چهتارم     91ه متاد « ز»نپرداخته است و تنها بنتد  

 آنکته  حالدانشگاه خصوصی اشاره دارد،  سیتأستوسعه به اجازه 

اکثریت اعضای ملحق شده به سازمان تجارت جهانی متعهد به 

( بختش اصتلی   11هر )ی خدماتی ها بخشآزادسازی در تمامی 

 (22: 1922و کمالی،  مراد پور). اند شده

 یا منطقهترتیبات  -5-9

کته   گتردد  یمت ی اطالق الملل نیبی به معاهدات ا منطقهترتیبات 

و  شتود  یمت تشتکیل   جتوار  هتم و یا غیتر   جوار همبین دو کشور 

ختود و   دوجانبته ی را در روابتط  ا ژهیت ومطابق آن اعضا شترایط  

که این شترایط شتامل ستایر     ندینما یممتقابل اعمال  صورت به

ند، اعضای سازمان تجارت جهانی که عضو ایتن ترتیبتات نیستت   

هر عضو از اعضای سازمان تجارت جهانی  ازآنکه پس. باشد ینم

ی شود و با شرکای جدیتد ختود   ا منطقهوارد یک ترتیب تجاری 

ی نسبت به اعضای خارج از آن ترتیبتات  تر مطلوبرفتار تجاری 

برقرار نماید، مطابق مقررات سازمان تجتارت جهتانی از اصتول    

ر ماده اول گات و ماده ی نظیر اصل عدم تبعیض مذکور دا هیاول

. ردیتتگ یمتتعمتتومی تجتتارت ختتدمات فاصتتله  نامتته موافقتتت 5

اعضای سازمان تجارت جهانی مجازند تا در ترتیبتات   وجود نیباا

ی تحتت شترایط منتدرج در مجموعته مقتررات      ا منطقهتجاری 

سازمان تجارت جهانی در دو حوزه کاال و خدمات به شترح زیتر   

 :مشارکت نمایند

 تواننتد  یمت ، اعضتای ستازمان   9115گتات   55مطتابق متاده    -

ی موقتت  هتا  نامه موافقتاتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و 

ایجاد نمایند با ایتن شترط کته ترتیبتات مزبتور، تجتارت بتین        

ی متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فترا روی کشتور   ا طرفه

 .ثالث تسهیل نماید

تصتمیم  )ی توانمندستاز شرط  مطابق توسعه درحالکشورهای  -

، رفتتار متقابتل و مشتارکت    تتر  مطلوبدر مورد رفتار متفاوت و 

، قادرنتد بتدون   (9191نوامبر  51، توسعه درحالکامل کشورهای 

گات، اتحادیه گمرکتی   55در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده 

ی دیگتری  ا منطقته یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبتات  

ستازمان تجتارت جهتانی در جهتت کمتک بته       . تشکیل دهنتد 

هتای ختود،   نامته طریتق موافقتت  ، از توستعه  درحتال کشورهای 

در نظتر گرفتته    توستعه  درحالهای ای را با کشورهای ویژه رفتار

 -9:شتوند است که این مقررات به سه دسته عمده تقستیم متی  

شتامل  )توسعه  درحالهای مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشور

در اعطتای   افتته ی توسعهها ی از سوی کشورها جانبکاقدامات ی

انعطتاف   -5، (توستعه  درحتال هتای  امتیازات ترجیحی به کشتور 

بتدین  )تعهتدات  در پذیرش  توسعه درحالهای بیشتر برای کشور

در زمان مذاکره بر سر تعهداتی  توسعه درحالهای معنا که کشور

جتارت  مقتررات ستازمان ت   موجب به توسعه درحالهای که کشور

و ( گیرندجهانی باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر می

شترط  . توستعه  درحتال های فنی بته کشتورهای   ارائه کمک -9

یافتته از طریتق   آن کشورهای توسعه بر اساسسازی که توانمند

هتا  بته آن  توستعه  درحتال رفتارهای مساعد به حال کشتورهای  

 (1: 9919متداح، ). دگیتر کنند، جزو دسته اول قرار میکمک می

عمومی تجارت خدمات،  نامه موافقت 0در حوزه خدمات نیز ماده 

 9115گتات   55تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده 

مزبتتور بتته  نامتته موافقتتتی کتته در ا منطقتتهترتیبتتات تجتتاری 

را مجتاز   ادشتده ی تجتارت ختدمات از آن ی  آزادساز نامه موافقت

مفهتوم   (09-05: 9911تجتاری،   اریت االخت تتام دفتتر  ). دانتد  یم

یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقتداماتی استت کته بتا     

کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب 

در سازمان . شودسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میآزاد

ممکن است بتین دو یتا    ها نامه موافقت گونه نیاتجارت جهانی، 

ومًا در یک منطقته جغرافیتایی نباشتند، منعقتد     چند کشور که لز

 (959: 9915و تاسان، نجار زاده). گردد

 رفتار ملی -2-9

بیتانگر اصتلی    «رفتتار ملتی  »بتا عنتوان    نامته  موافقت 11ماده 

، ارکتان اصتل عتدم    الوداد کاملهکه در کنار اصل دولت  باشد یم

اصتل  . دهنتد  یمت تبعیض را در سازمان تجارت جهانی تشتکیل  

یکی از دو پایه اصتل عتدم تبعتیض در نظتام      الوداد کاملهدولت 

سنگ بنای سیاستت تجتاری    عنوان بهاست که از آن  چندجانبه
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برابتری   عنوان بهتاریخی از آن  طور بهاین اصل که . شود یمیاد 

استت، قتدمتی بستیار بیشتتر از نظتام تجتارت        ادشتده خارجی ی

فتحتی زاده،  ). و قلمروی فراتر از تجارت داشته استت  چندجانبه

ی پس از جنتگ  ها سالدر  چندجانبهنظام تجارت  (106: 1922

عمتومی تعرفته و تجتارت یتا      نامته  موافقتجهانی دوم در قالب 

را احیتا و زمینته پتذیرش     التوداد  کاملته همان گات، اصل دولت 

 موجتب  به (Goode,2003: 233). گسترده آن را فراهم ساخت

یی کته در  هتا  بختش  هتر عضتو در   نامته  موافقت 11ماده  1بند 

و با رعایتت قیتود و شترایط مقترر در آن،      اند شده ذکرجدولش 

خدمات هتر عضتو    کنندگان عرضهرفتاری را در مورد خدمات و 

بر عرضته ختدمات اتختاذ     مؤثردیگر در خصوص همه اقدامات 

 کنندگان عرضهخواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و 

 .نباشد تر نامطلوبخدمات مشابه داخلی 

شتدن میتان دو    قائتل تفتاوت   ازلحتاظ گتاتس   11متاده   2بند 

 2در بند  «متفاوت»همان ماده و  1در بند  «تر نامطلوب»عبارت

هتر تفتاوتی،    رستد  یمت در وهله اول به نظتر  . اهمیت است حائز

 دیت تأک 2بنتد   کته  یدرحتال نوعی تبعیض بوده و نامطلوب است  

با اتخاذ رفتاری رسمًا مشتابه و یتا    تواند یمکه هر عضو  کند یم

بتتا رفتتتار متختتذه در متتورد ختتدمات یتتا     «متفتتاوت»رستتمًا 

خدمات مشابه داخلی ختود، در قبتال ختدمات و     کنندگان عرضه

را بترآورده   1خدمات اعضای دیگر، شرایط بنتد   کنندگان عرضه

میتان رفتتار ختویش بتا      تواننتد  یمت بدین ترتیتب اعضتا   . سازد

ختارجی تفتاوت    کنندگان عرضه باو رفتار داخلی  کنندگان عرضه

ی نباشد که شترایط  ا گونه بهاین تفاوت  حال نیدرعشوند و  قائل

 آنچته در رفتار ملی . خارجی نامطلوب نماید کننده عرضهرا برای 

ی کته  ا گونته  بته  استت اهمیت دارد حفظ شرایط مزیت رقتابتی  

خارجی بتواند در شرایط عادالنه به رقابت بپتردازد    کننده عرضه

فضای رقتابتی عادالنته لزومتًا بته معنتای تستاوی در        آنکه حال

ختدمات   کننتده  عرضته  درواقتع گاه رفتتار برابتر،   . شرایط نیست

. دهتتد یمتتختتارجی را در موقعیتتت عتتدم مزیتتت رقتتابتی قتترار  

یتتک شتترکت عرضتته ختتدمات  کتته یدرصتتورت مثتتال عنتتوان بتته

( حضور تجتاری )کند  سیتأسای ی در کشور الف شعبهکامپیوتر

موقت برای کتار در ایتن    طور بهتعدادی از کارشناسان خود را  و

های مربوط به اقامت کارشناسان باعتث  شعبه اعزام کند، هزینه

در شرایط  که یدرصورتشود و افزایش قیمت نهایی خدماتش می

در نظتر  استت بتا    ممکتن  ،باشتد داخلی  کننده عرضه بامساوی 

 11متاده   9بنتد  . نباشتد  صرفه به مقرونگرفتن شرایط، فعالیتش 

چنین مقرر کرده است که چنانچه رفتار رسمًا مشتابه یتا رستمًا    

متفتتاوت متختتذه، شتترایط رقابتتت را در قیتتاس بتتا ختتدمات یتتا  

خدمات مشابه عضو دیگر، بته نفتع ختدمات یتا      کنندگان عرضه

تلقتی   تتر  نامطلوب خدمات این عضو تغییر دهد، کنندگان عرضه

 کته  یدرصورت دیآ یبرماز مفهوم مخالف این بند چنین . گردد یم

خدمات  کننده عرضهموجب منتفع شدن هم  ،رفتار رسمًا متفاوت

، جادشتده یاخارجی از شترایط رقتابتی    کننده عرضهداخلی و هم 

همچنتتین اگتتر . آن را نتتامطلوب تلقتتی کتترد تتتوان ینمتتگتتردد، 

ی تتر  نییپتا داخلی در موقعیتت رقتابتی    کننده عرضه که یدرحال

خارجی قرار داشته باشتد و بتا مزایتایی از     کننده عرضهنسبت به 

داخلتی را در   کننتده  عرضته سوی دولت به آن اعطا گتردد کته   

، دهتد  یمت ختارجی قترار    کننده عرضهو برابر با  هیپا همموقعیت 

 چراکته   شتود  ینمت رفتار نامطلوب و ناقض رفتار ملی محستوب  

ی انجتام  ا گونته  بته  توانتد  یمداخلی،  کننده عرضهشرایط  ارتقای

ختارجی   کننتده  عرضته پذیرد که باعث تنتزل موقعیتت رقتابتی    

را باید تنزل موقعیت  «نامطلوب»با این توضیح منظور از . نگردد

ختارجی از جایگتاهی کته دارد دانستت و      کننتده  عرضته رقابتی 

ب این تنزل داخلی تا جایی که موج کننده عرضهارتقای موقعیت 

 .رسد یمبه نظر  بالاشکال ،نگردد

 تعهدات اضافی -2-1

، کننتد  یمت اعضا عالوه بر تعهداتی که الزامًا و یتا اختیتارًا تقبتل    

بتر تجتارت    مؤثرتعهدات اضافی در خصوص اقدامات  توانند یم

 و ( دسترستی بته بتازار   ) 98خدمات را که موضوع جداول متواد  

تعهتدات مربتوط بته شترایط،      ازجملته نباشتند،  ( رفتار ملتی )99

استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاکره قترار دهنتد و   

 . این تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شد

 یریگ جهینت

از  انتد  عبتارت عمومی تجارت خدمات  نامه موافقتاصول کلیدی 

بتازار، رفتتار ملتی و اصتل دولتت       امکانات دسترسی بته  نیتأم
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همچنین وجود شفافیت و نظتم در متورد قتوانین و    . الوداد کامله

 نامته  موافقتشرایط مهم در چارچوب  ازجملهمقررات داخلی نیز 

ضتمیمه دارد و هماننتد    2متاده و   24 نامته  موافقتت ایتن  . است

گتات از دو بختش اصتلی بته شترح زیتر تشتکیل         نامه موافقت

 :شود یم

مشتتمل بتر   )مات عمتومی تجتارت ختد    نامته  موافقتمتن . الف

مقررات مربوط به تعهدات عمومی در مقابل تعهدات خاص کته  

بته همتراه   ( ردیت گ یمت ی خدمات قرار آزادسازدر جدول تعهدات 

  ضمایم آن

 نامته  موافقتجدول تعهدات بخش خدمات که جزء الینفک . ب

 (16: 2661سازمان تجارت جهانی،) .است

عتام   تانظامعمومی تجارت خدمات بین تعهدات و  نامه موافقت

را  هتا  آن نامته  موافقتت بتا امضتای    هتا  طترف و کلی که تمامی 

و تعهدات خاص هر بخش در مورد دسترسی به بازار،  رندیپذ یم

رفتار ملی و دیگر تعهدات اضافی که موضوع متذاکرات معینتی   

دو . ، تمایز قائل شده استشود یماست و در جدول تعهدات قید 

التوداد و  مثل اصل کامله) عام :نوع تعهدات در گاتس وجود دارد

شامل دسترسی به بازار، رفتار ملتی و  )و خاص ( شفافیت و غیره

یکتتی از نکتتات بستتیار مهتتم ایتتن   درواقتتع(. تعهتتدات اضتتافی

است، در  توسعه درحالکه مرهون تالش کشورهای  نامه موافقت

ی کته پتذیرش   همین تمایز تعهتدات نهفتته استت، بتدین معنت     

اعطای امتیتاز   منزله بهقبول تعهدات کلی،  عنوان به نامه موافقت

باشد، بلکته قبتول   جهت دسترسی به بخش خدماتی خاص نمی

تعهدات در مورد هتر بختش و اعطتای امتیتاز دسترستی دیگتر       

اعضای گات به آن بختش، موضتوعی استت کته در متذاکرات      

 هتا  بخش تناسب بهمربوط به تنظیم جداول تعهدات هر کشور و 

ی توستعه  ها یاستراتژبا  ها آنهایی که آزادسازی و یا زیر بخش

قبتول تعهتدات    .ردیگ یمقرار  موردبحثکشورها سازگاری دارد 

شود که تکالیف خاصی به اعضا در متورد جتدول   عام باعث نمی

در تعهدات خاص هر عضو طی . تعهدات خاصشان تحمیل شود

و تا چه میزان امکان  ها بخش که در کدام کند یمجدولی اعالم 

این جدول توسط . دسترسی به بازارش را به خارجیان خواهد داد

و در ایتن مشتورت اعضتا،     شتود  یمسایر اعضا به شور گذاشته 

و ممکتن   رنتد یگ یمت وضعیت و شرایط عضو متقاضی را در نظر 

یی را کته بترای   هتا  تیمحتدود است به وی ارفاق قائل شوند و 

 .گذاشته است را بپذیرنددسترسی به بازارش 

در حقوق ایران از زمان تصمیم به الحتاق بته ستازمان تجتارت     

ی قتوانین و مقتررات   ستاز  همگتام هایی در جهت جهانی تالش

 مثتتال عنتتوان بتته. داخلتتی بتتا قواعتتد ستتازمان صتتورت گرفتتت 

ی مندرج در قانون حداکثر استفاده از تتوان فنتی و   ها تیمحدود

کته دولتت را ملتزم     ایی کشورمهندسی تولیدی و صنعتی و اجر

تا بخش داخلی را بر خارجیتان مقتدم بدانتد تتا حتد       دانست یم

هنوز در مواردی تعارض میان  حال نیباا. است شده لیتعدزیادی 

که بته آن اشتاره    خورد یمقوانین ایران و قواعد گاتس به چشم 

تا در جداول تعهتدات   دهد یمگاتس به اعضا این امکان را . شد

ختود را اعتالم کننتد و     متوردنظر و میتزان تعهتد    اه بخشخود 

ی هتا  تیت حمابرقراری و حفتظ   منظور بهاز این فرصت  توان یم

ی مختلف خدمات بهره برد ها بخشمناسب برای فعاالن داخلی 

ی است که با توجه به هدف گاتس کته  ضروراما ذکر این نکته 

، اعضا بایتد ختود را   باشد یمنیل به آزادسازی حداکثری خدمات 

ضرورت دارد تتا   رو نیازا. برای رسیدن به این هدف آماده نمایند

دولت با اقدامات مناسب شرایطی را برای بخش داخلتی فتراهم   

 .آورد تا بتواند به رقابت با فعاالن خارجی بپردازند

مربوط به اختالق در پتژوهش و نیتز    موارد  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعتات مقالته تمامتًا رعایتت      امانت

 . گردید

 .است هرگونه تعارض منافعاین مقاله، فاقد  :تعارض منافع

مسؤول انجام  توسط نویسندهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .بازبینی نهایی بر عهده نویسنده اول بوده استو شده و 

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم تشکر می ،یاری رساندند

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : مین اعتبار پژوهشتأ

 .است
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