
وال سازمان کې د افغانستان غړیتوب: یوه ېسودګراۍ په نړ  د

 حقوقي ارزونه

 1لاکرام الدین کام

 لنډیز

 کې د وال سازمانېنړ ۍ پهسوداګر کال کې د ز ۲۰۱۵افغانستان په  

 م غړی شو. ۱۶۴سازمان  نوموړيد  په اخیستلوغړیتوب 

 .توپیر لريسوداګرۍ نړېوال سازمان ته الحاق تر نورو سازمانونو د 

 کې د غړیتوب د ترالسه کولو سازمانپه دې وادونه مکلف دي چې ېه

لپاره اوږده مذاکرات وکړي او د اصيل غړو په پرتله اضافه او سخت اصول 

توکول کې و قبول کړي. دغه اضايف اصول د هر هېواد د الحاق په پر 

 ګرځي. البته د ېذکر شوي او د سازمان د هوکړه لیک بشپړوونکې برخ

توکول حقوقي وضعیت ال هم څرګند نه دی. مذاکرات و الحاق د پر 

 له دې خیز، څو اړخیز او ګڼ اړخیز کېږي. افغانستاندوه اړ  عموما  

 ر اضايفېمذاکرات وکړل چې په دې لړ کې يې ډ لونهک ۱۲سازمان رسه 

چې د  ېکړ و  ېرې ژمنېاو هم يې ډ ومنلاو سخت اصول هم پر ځان 

 . یادونه شوې دهپه تفصیل رسه  یې کاري ډلې په راپور کې

لومړۍ دا چې هېوادونه ي: مقاله په عمده توګه درې پوښتنې ځوابو دا 

څه ډول سازمان ته الحاق کوي؟ دویم، د سوداګرۍ په نړېوال سازمان 

ب جایو حقوق و  څه ډولترالسه کولو رسه افغانستان  له کې د غړیتوب

                                                           
ې دکې دکتورا کوي. تر  برخه په د حقوقوکې دهيل  – (South Asian University) د جنويب اسیا پوهنتون اکرام الدین کامل 1 

ص والو قوانینو کې تخصېپه نړ والو حقوقو کې ماسرتي کړې. ښاغلی کامل د سوداګرۍېوړاندې يې له همدې پوهنتون څخه په نړ

 لري.



لري؟ درېیم دا چې سازمان ته له الحاق رسه افغانستان تر اوسه په خپلو 

 ؟راوستي دي بدلونونه کومو کې یقوانینو او پالیس

افغانستان، سوداګري، د نړېوال سوداګرۍ سازمان، په  کیيل:

 نړېوال سوداګرۍ سازمان کې الحاق

 رسیزه

ونو سېستم د دوو سازمان« ټن ووډزېبر »وروسته پر دې فکر کېده چې د  ې جګړېنړېوالمې ید دو

او د  (International Bank for Reconstruction and Development) بانک  نړېوال ېیعن

درېیم داسې سازمان  رسه یوځای (International Monitory Fund)صندوق  والېسو نړ ېپ

 تجارت او اقتصاد اداره کړي. نړېوال  تأسیس کړي چې

پر دې  یاتو هېوادونوپنځوسو ز لهصندوق تر تأسیس وروسته،  نړېوالسو ېوال بانک او د پېد نړ 

ادارې په توګه د  ړې او متخصصېځانګ، څو د ملګرو ملتونو د یوې ل کړېېخربې اترې پ

تأسیس کړي. خو دا    (International Trade Organization)سازمان  نړېوالسوداګرۍ 

شول. لومړی المل يې دا و، چې د سازمان د منشور په ه مذاکرات د څو الملونو له کبله بریايل ن

، پر ځای شوي وو لرې اصول ځای ډېرې سوداګرۍ د اصولو او سېستم څخه نړېوالمسوده کې د 

د  ونود امریکا د متحده ایالتيې  دویم  اسايس المل. 2وو چې دا بیا هېوادونو ته د منلو وړ نه 

ر دغه مذکرات پد امریکا پرته کانګرس لخوا د دغه منشور عدم تایید و. که څه هم نورو هېوادونو 

، خو هغه مهال امریکا په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن اقتصادي هېواد و، د دویمې لمخ وړای شو 

                                                           
 

2 World Trade Organization, Understanding the WTO (World Trade Organization Information and External 

Relations Division 2015) 15. 



هېڅ یو هېواد نه غوښتل چې له امریکا له همدې کبله نړېوالې جګړې څخه روغ رمټ وتی و او 

 3پرته په دغه سازمان کې غړیتوب واخيل.

هېوادونو  ۱۵امله  ی هېوادونو اقتصاد له پښو وغورځاوه، له همدېډېر ې جګړې د نړېوالدویمې 

د کال په دسمرب کې ز ۱۹۴۵په دې موخه چې خپل اقتصاد یو ځل بیا پر خپلو پښو ودروي، د 

ه پای کې او پ وخت ونیوه و کلونول کړل. دغو مذاکراتو نېږدې دو ېتعرفو د کمولو لپاره مذاکرات پ

 eneral (G 4عمومي هوکړه لیک وا کې د سوداګرۍ او تعرفو اړوندنیهېوادونو په ج ۲۳

Agreement on Tariffs and Trade)  ګاټ هوکړه لیک  ز کال۱۹۴۷ یا ګاټ السلیک کړ. د

 ز کال۱۹۹۴نړېوال سازمان او د پورې دوام وکړ او وروسته یې ځای د سوداګرۍ کال  ز۱۹۹۴تر 

 وه.یګاټ ون

غړو څو ځله د تعرفو د کمولو او د سوداګرۍ  پورې د ګاټکال  ز۱۹۹۴څخه تر کال  ز۱۹۴۷د 

-۱۹۶۴مثال  د کینډي په خربو اترو کې چې د  ېناستل.ښمسایلو په اړه خربو اترو ته ک واړوند

نګ ضد پر هوکړې موافقه وکړه ېد ډمپ پکې غړو هېوادونو کلونو تر منځ وشوې، د ګاټ ز۱۹۶۷

، په دې تړاو یې هڅې وکړې لمنځ وشو کلونو تر  ز۱۹۷۹-۱۹۷۳او د ټوکیو په مذاکراتو کې چې د 

تعرفې نورې هم کمې کړي. د ټوکیو په خربو اترو کې غړو   (Goods)چې پر یو شمېر توکو 

 Agreement on Implementation of the General Agreement on Tariffs)هېوادونو د 

                                                           
3 John Howard Jackson, the World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations 

(Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press 1997) 38. 
د لوستونکو د وضاحت او د معاهدې او هوکړه لیک تر منځ د توپیر روښانه کولو په تړاو یادونه کوو، چې نړېوال هوکړه لیک دوه اړخیز  4

ې د دولتونو تر منځ منعقد کېږي. په بل اړخ ک کې یا څو اړخیز توافق دی، چې په لیکلې توګه په اقتصادي، کلتوري او علمي برخو

فق دی چې د دولتونو ترمنځ په سیايس او نظامي برخو کې په لیکلې توګه منعقدیږي. د سوداګرۍ نړېوال سازمان معاهده بیا هغه توا

 چې یو اقتصادي او تجاريت سازمان دی له همدې کبله یې ټول تړونونه د هوکړه لیکونو په نامه یادېږي.



and Trade)  نګ ضد مقررې ېمپهم تصویب کړ. دغه هوکړه لیک د ډ په نوم هوکړه لیک(Anti-

Dumping Regulations 1979)  5ږي.ېپه نامه هم یاد 

که څه هم ل شوې. ېکال کې پز ۱۹۸۶م دی[ خربې اترې په ورپسې د اوروګوای ]د ځای نو 

و قوانینو په نړېوالد  یې وخت ونیوه؛ خو د سوداګرۍ اړوند کلونه (۸) هدغو خربو اترو کابو ات

 World Tradeسازمان  نړېوالاووست. د سوداګرۍ ر  بدلونلو کې یو انقاليب و جوړ 

Organization  داګریزسلنه سو  ۸۰اړوند نېږدې  نړېوال سازمان()وروسته: سازمان یا سوداګرۍ 

 6هوکړه لیکونه د دغو خربو اترو په پایله کې منځ ته راغلل. نړېوال

السلیک کړی و او نه هم د اوروګوای د خربو اترو برخه و.  لیکپر هوکړه ګاټد افغانستان بیا نه 

 ۱۲افغانستان د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنه وکړه او د  ،وروسته لونهک ۹د سازمان د تأسیس 

ه لاو د سوداګرۍ اړوند په پالیسیو او قوانینو کې د سازمان  ،کلونو له سختو مذاکراتو وروسته

 غړی شو.  د سازماندسمرب کې په کال ز ۲۰۱۵ د ،وروستهو راوستل بدلونونوغوښتنو رسه سم تر 

 د څېړنې پوښتنې

 نړېوالد سوداګرۍ  ونه څه ډولهېوادپوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړۍ دا چې  یودا څېړنه درې

و رسه ترالسه کول له سازمان کې د غړیتوب نړېوالسازمان ته الحاق کوي؟ دویم، د سوداګرۍ په 

د الحاق پرمهال او له الحاق درېیم دا چې سازمان ته  جایب لري؟و افغانستان کوم حقوق و 

  دي؟ ړيراو بدلونونهافغانستان تر اوسه په خپلو قوانینو او پالیسیو کې څه  وروسته،

ته د  سازمان نړېوالد ځوابولو لپاره دغه مقاله په لومړۍ برخه کې د سودګراۍ  پوښتنود همدې 

وجایب   WTO-Minusاو   WTO-Plusولونو حقوقي ماهیت، هېوادونو الحاق، د الحاق د پروتوک

ه په لنډه توګه تحلیلوي. پ سازمان ته د الحاق لپاره د افغانستان تجربه نړېوالاو سوداګرۍ 

                                                           
5 Terence P Stewart, The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992) (Vol. 2 Kluwer law and 

taxation Publishers 1993) 84. 
6 WTO (n 1) 9.  



و برخو کې بیا په دغه سازمان کې د افغانستان له غړیتوب رسه د هېواد حقوق و وجایب ېوروست

 په اړه بحث شوی دی. وبدلونوناو د افغانستان په قوانینو کې د 

 7سازمان ته الحاق نړېوالسوداګرۍ د  .1

ب اصيل غړیتو  ؛. لومړیسوداګرۍ نړېوال سازمان غړیتوب له دوو الرو ترالسه کويهېوادونه د 

 ېی د اوروګوای په خربو اترو کېچې ، درلودونکي ديد ګاټ د تړون غړیتوب  هېوادونه دی. دا

 ؛می. دورسه سال شوي ووهوکړه لیک پر د سازمان د تأسیس ګډون کړی وو او په پایله کې 

. هېوادونه یا ځانګړې ګمرکي سیمې کېږيستل یله الرې اخ  (Accession)غړیتوب د الحاق یا 

(Customs territories) بیا د سازمان د تأسیس اړوند د مراکش هوکړه لیک Marrakesh 

Agreement Establishing the World Trade Organization   وروسته: مراکش هوکړه(

 ستالی يش. یمې مادې له مخې غړیتوب اخ۱۲ک( د لی

انګړي مه ماده د الحاق په اړه داسې رصاحت کوي، چې هېوادونه یا ځ۱۲ هوکړه لیک د مراکش

واد ب غوښتونکي هېغړيتو چې د  ایطوش  وموافقې ته په هغ ېګمرکي سیمې کوالی يش چې د

مه ماده د سازمان غړو ته پراخ واکونه ۱۲ .8ږي، الحاق وکړيېمنځ به پرې هوکړه کاو د سازمان تر 

تړلی دی.  مذاکراتوپر یا اصيل غړو رسه  هورکړي او د نویو غړو هېوادونو برخلیک یې هم د برحال

لې، پېچیوه پروسه ده او له همدې کبله  سازمان ته الحاق د خربو اترو نړېوالځکه د سوداګرۍ 

هېواد باید د خربو اترو پر مهال د  یغړیتوب غوښتونک .9ده نیونکېوخت  هډېر ستونزمنه او 

                                                           
هغه حالت ته وايي چې یو هېواد د یوې معاهدې یا   accessionمرتادفه کلمه ده او په نړېوالو قوانینو کې    accessionالحاق د 7 

یا   accessionې یا سازمان غړیتوب واخيل. دغه غړیتوب اخیستلو ته اصيل غړو څخه نه وي او غواړي چې د یادې معاهد لهسازمان 

 الحاق وايي. 
8 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994) art. XII < 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf > 
. ځېنې نور هېوادونه لکه ایران، ترالسه کړ دغه سازمان کې غړیتوبکلونو مذاکراتو په  ۱۲وروسته له افغانستان  بېلګې په توګه،د  9

 .ترالسه کړیيې غړیتوب نه دی اوسه څو کلونو راهیسې پر مذاکراتو بوخت دي او تر  لهعراق او نور 



سازمان ټول اصول ومني او هم خپل ميل قوانین او پالیسۍ د سازمان له اصولو او هوکړه لیکونو 

 پيلاد مکلف دی چې ټولې هغه ژمنې هېو  نوی غړی ،رسه سمې عیارې کړي. پر دې رسبېره

د  یاه که د تعرفو کمول او کړي چې د مذاکراتو پر مهال یې له سازمان رسه کړې وي، هغ

 . وي پيل کولګرۍ سازمان د نورو قوانینو اسود

ازمان د س نوموړی. هنړېوالو سازمانونو بالکل جال دسازمان ته الحاق تر نورو  نړېوالسوداګرۍ د 

ي ده چې نوي یوځای کېدونک دایې هم هځانګړتیاوې لري چې یو  بیلېپه پرتله و سازمانوننورو 

هېوادونه باید د اصيل غړو په پرتله اضايف او سخت اصول پر ځان ومني. دغه اضايف او سخت 

ږي ېسازمان رسه یوځای ک ېدله هر هېواد چې  ېهر هېواد پورې ځانګړي وي. یعنتر اصول بیا 

 ېپر همد زېهېوادونو رسه مذاکرات کوي، د دغو مذاکراتو پایلې یوالړ کې له غړو  ېاو په د

اصول بیا د هر  شوي دغه هېواد پورې ځانګړيتر  .10او نور ترې مستثناء دي ږيېهېواد تطبیق

 د. د الحاق پروتوکول د یوځای کېدونکي هېواد او کېږيتوکول کې ذکر و هېواد د الحاق په پر 

 11دوه اړخیزه هوکړه لیک وي.منځ نړېوال سازمان تر سوداګرۍ 

a.  سازمان هوکړه لیکونه پر ټولو هېوادونو یو  نړېوالد سوداګرۍ

 ډول اصول وضع کړي

سازمان ته الحاق کوي، د  نړېوالد سوداګرۍ حقیقت دی چې کله یو هېواد  یدا یو منل شو 

ی  پر ځان ومني. دو هم  ایطش  ستونزې وګايل او یو څه اضايفې ډېر اصيل غړو په پرتله باید 

                                                           
ولو مکلف ې افغانستان یې پر تطبیقز سازمان رسه د مذاکراتو پر مهال کوي، یوادې له کومې ژمنې چې افغانستان د بېلګې په توګه  10 

 ېسلن ۴۰ډول اوسط  په خپلې تعرفې خدماتور ي. افغانستان شاید پو هېواد پورې ځانګړې تر یوه ژمنې یا تعهدات ټول  ادی. ځکه د

سلنه ته ښکته کړي او سازمان وررسه  ۷۰مذاکراتو پر مهال یواځې ښکته کړي خو یو بل لږ پرمختللی هېواد لکه نيپال یې شاید د ته 

 دا په داسې حال کې ده، چېسلنه.  ۴۰سلنه وي او د افغانستان  ۷۰خدماتو د نیپال تعرفې  روکړي. په پایله کې به پ هم پرې موافقه

 هېوادونو دغه سازمان ته الحاق کړی او دواړه لږ پرمختليل هېوادونه دي. ودواړ 
11 Julia Ya Qin, ‘Conundrum of WTO Accession Protocols: In Search of Legality and Legitimacy’ (2014) 55 Virginia 

Journal of International Law 369, 372. 



زمان سا نړېوالورکړي. د سوداګرۍ  هم ناستو اضافه کرایهېښکې د ک موټرمجبور دي چې په 

ا ته الحاق یو ستونزمن کار دی، خور او ور  ،خي جال ځانګړتیاوې لريېبیا تر نورو عامو سازمانونو ب

 12وخت غواړي. ډېرصرب، اوږده مذاکرات او 

نړېوال سازمان پر ۍ و د سوداګر اترو په پای کې، اصيل غړ خربو د کال د اوروګوای ز ۱۹۹۴د 

عادي  غیر»د ګاټ  ههېوادون يغړ  ېدو رسه بهتصویب لهه چې د معاهدې تاسیس موافقه وکړ 

ل نړېواسوداګرۍ رژيم د یوه رسمي  ېنړېوالد لومړي ځل لپاره د  13.ږديته د پای ټکی کې« حالت

چارو  د سازمان ته حقوقي شخصیت ورکړ او د سازمان ؛. د مراکش موافقېهکړ  هخپل بڼهسازمان 

د ګاټ غړي  14شو. یال هېواد ته حقوقي صالحیت ورکړ  غړیتوب درلودونکيد تررسه کولو لپاره 

هېوادونه د مراکش د موافقې له مخې د  سازمان اصيل غړي شول او د مراکش هوکړه لیک د 

غړو هېوادونو تر منځ يې د سوداګریزو معاهده شوه چې د  ېسازمان تأسیسوونک نړېوالسوداګرۍ 

  15بنسټیز چوکاټ برابر کړ. ګډظیم لپاره یو اړیکو د تن

 يټولې معاهدې په یوځای ېدي چې د سازمان اړوند اړاکش موافقې له مخې هېوادونه د مر 

جوړښت ته هم د پای ټکی کېښود، او یو ډول اصول یې پر  یدې اصل د ګاټ مات شو   16ومني.

                                                           
12 Antonio Parenti, ‘Accession to the World Trade Organization: A Legal Analysis’ (2000) 27 Legal Issues of 

Economic Integration 141, 155. 
سازمان نه دی  ځانګړی ، دې معاهدې کومل]هوکړه لیک[ وه چې د نړېوالې سوداګرۍ لپاره یې اصول وضع کړ   ګاټ یوه معاهده 13

یت رمذاکراتو لپاره یو دایمي سکرتد مسایلو بحث او پر ځینو سوداګریزو چارو  واړوند پر نو د ګاټ معاهدېو تاسیس کړی. البته هېواد

 چې وروسته یو موقت سازمان چې حقوقي یويسچارې پر مخ  ېڅو هلته همېشه راټول يش او د معاهدې اړوند ،ته اړتیا درلودله

پنځه لسیزې دوام وکړ چې وروسته يې ځای د سوداګرۍ  وضعیت یې تر پایه پورې مبهم و تاسیس شو. دغه موقت سازمان تقریبا  

 زیاتو هوکړه لیکونو برخه شوه چې تر دې دمه نافذ دي. ۲۰لیک د سوداګرۍ نړېوال سازمان تر . د ګاټ هوکړه هنړېوال سازمان ونیو 
14 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994) art. VIII < 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf > 
15 ibid art. II. 

 ]هوکړه لیکونه[ په یو وار ومني. د  معاهدې ېدي چې باید ټول هېوادونه د دغه سازمان ټول د سوداګرۍ نړېوال سازمان اصول دا 16 

هغه دغو معاهدو ]هوکړه لیکونو[ تحفظات یا مالحظات هم منع کړي او غړي هېوادونه پرته له  ؛ ان پرمې مادې۱۶ مراکش موافقې



د سازمان غړي مکلف دي چې ټول هوکړه لیکونه په  ېوضع کړل. یعن وټولو اصيل غړو هېوادون

د سازمان ځینې هوکړه هېوادونه ی چې ادېيش که یوځایي تصویب او تطبیق کړي، داسې ن

وکړي.  نکارااصولو له منلو  وځیند یا هم  تېر يش هلیکونه تصویب کړي او د ځینو نورو له تصویب

ب یې ومني او تصوی توګهپه  ]بستې[ کیجېد یوه پ ؛موافقې ټولې دي چې د سازمان اړهېوادونه 

 کړي. 

ګوای د خربو اترو په ترڅ و د مراکش هوکړه لیک همدا راز د نورو ټولو هغو معاهدو لپاره چې د اور 

ارزښت لري. یاد هوکړه لیک څلور ضمیمې چرتۍ وې یکې پرې غړو هېوادونو هوکړه کړې وه، د 

سازمان د موافقې نه  نړېوالمه او درېیمه ضمیمه د سوداګرۍ یلري چې له منځه يې لومړۍ، دو

وځای ونه باید دا معاهدې ټولې په یهېوادږي. ېقې دي او پر ټولو هېوادونو تطبیقمواف ېبېلیدونک

څلورمه ضمیمه کې بیا داسې موافقې په ړي. اصولو رسه سم تطبیق ک لهتصویب او د معاهدې 

نورو  ؛ اوموافقې تصویب کړي اچې د يد اړین پيل کولې پر هغو هېوادونو یې ز دي چې یوا

  17وجایب نه ایجادوي.هغوی ته کوم یې منيل نه وي،  دا موافقې چې هېوادونو

                                                           
مادو کې خپل تحفظات وړاندې کړي. هېوادونه  ونیځ پر معاهدو ويش کوالی چې د سازمان اړونده وي، ن ېچې معاهدې اجازه ورکړ 

 اړ دي چې ټولې معاهدې او ټول اصول په یو وار ومني.
17 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (15 April 1994) art. II < 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf >.  

د مراکش موافقه  څلور ضمیمې لري او هرې ضمیمې الندې بیا مختلف معاهدات دي. لومړنۍ ضمیمه يې بیا درې نور اقسام لري: 

هوکړه لیکونه دي چې په  ۱۳د توکو سوداګرۍ د تنظیم اړوند بیا  .یمويالف يې ګڼ ملتیز معاهدې دي چې د توکو سوداګري تنظ ۱

 الندې ډول دي: 

د نساجي او ټوکر هوکړه . ۴د حیواناتو او نباتاتو د روغتیا په اړه د تدابیرو هوکړه لیک؛ . ۳د کرنې هوکړه لیک؛ . ۲ګاټ هوکړه لیک؛ . ۱

معاهدې  ۱۹۹۴د ګاټ . ۷سوداګرۍ اړوند پانګونې تدابريو هوکړه لیک؛ د . ۶هوکړه لیک؛  خنډونوسوداګرۍ ته د تخنیکي . ۵لیک؛ 

.  د توکو د حمل څخه وړاندې ۹مې مادې د اجرا کولو هوکړه لیک؛ ۷معاهدې د  ۱۹۹۴. د ګاټ ۸مې مادې د اجرا هوکړه لیک؛  ۶د 

. د سبسیډي ۱۲پروسیجرونو هوکړه لیک؛   . د توکو د واردولو د الیسنس۱۱. د منشاء مقرراتو هوکړه لیک؛  ۱۰د تفتیش هوکړه لیک؛  

 .  حفاظت یا خوندیتوب هوکړه لیک. ۱۳او تعویيض تدابريو هوکړه لیک او د  

په نوم   TRIPSج يې د معنوي ملکیت اړوند سوداګري هوکړه لیک ده چې د  ۱ب يې د خدماتو اړوند سوداګرۍ هوکړه لیک ده؛  ۱ 

فصل اصول او پروسیجرونه دي. درېیمه ضمیمه د سوداګرۍ اړوند پالیسۍ د بیاکتنې  هم یادیږي. دوهم ضمیمه کې د شخړو د حل و



 په عمومي ډولیو ډول تطبیقولو په موخه  یې د سازمان د قوانینو د یو شان کولو او پر ټولو

 هوکړه لیک یوه ځانګړي په ته اجازه نه ورکوي، پرته له هغه حالته چې (Reservations)تحفظاتو 

 وي. ېکې ورته اجازه ورکړل شو 

b. مې مادې نېوکې۱۲ پر د مراکش هوکړه لیک 

ږي. ېمخې تنظیممې مادې له ۱۲ړه لیک د سازمان ته الحاق د مراکش هوک نړېوالسوداګرۍ  د

خو   واک ورکړی په پراخه توګه نقد شوې ده. ډېرته یې  غړو مه ماده له دې کبله چې برحاله۱۲

 :کېږيپر دې مادې درې نیوکې  په عمومي توګه

 همدوی او ،کوي چلند هخوښ پهاصيل غړو رسه نرم او د هغوی  له د مراکش هوکړه لیک لومړی:

ا ه دځک ؛چلند کوي بیا سخت رسههېوادونو  ودونکېالحاق کله نویو خو  ؛یډېر ګټور هم د ته

 ۹او  ۸: ئ)وګور  بېلګه یې موږ وړاندېچې سخت اصول او وجایب ومني.  دي اړ هېوادونه

ډېرو مواردو کې یا د تعرفو اعظمي حد په   bound tariffاصيل غړو  د چې هکړ  یاده (ملنلیکونه

تر  ونههېواددونکي ېخو الحاق ک وي؛ زیات (چنده) لهځ ونو دوه او درېهېواددونکو ېتر الحاق ک

 18د خوښې تعرفې ونه مني. غړوڅو د برحاله  ،یيش اخیستال ه هغه د سازمان غړیتوب ن

د سوداګرۍ  country specific rulesځانګړي اصول  اړوندهېواد دونکي ېد الحاق ک م:یدو

د یاد سازمان د یوه مهم  بیا حقوق و وجایب تعدیلوي او دا شتهموافقې کې په سازمان  نړېوال

 Most Favored Nations (MFN) «ټولو مطلوب ملت د تر»او  «ريتوبېله تبعيض څخه ل» اصل

منځ یو ډول هېوادونو تر ده چې د غړو  د دغه اصل موخه دا .19نقض دی «دولة کامله الوداد»یا 

په اق د الح يش. که فرضا  ه کې تبعیض ون هورکړ -هچا رسه په تجاريت راکړ ېه له وويش ا چلند

                                                           
چې پر ټولو هېوادونو  (Plurilateral Trade Agreements)میکانیزم دی. څلورمه ضمیمه يې څو اړخیزې سوداګریزې معاهدې دي 

 ړیتوب ولري. دا په الندې ډول دي:نه تطبیقیږي او یواځې هغه هېوادونه يې پر تطبیق مکلف دي چې د دغو معاهدو غ

. د غوا د غوښې ۴. د لبنیاتو نړېواله هوکړه لیک او ۳. د دولتي تدارکاتو هوکړه لیک؛ ۲. د ملکي الوتکو د سوداګرۍ هوکړه لیک؛ ۱

 نړېواله هوکړه لیک.

لري خو د    bound tariffسلنه پورې تعرفوي اعظمي حد    ۳۰۰ن تر ا: هند او پاکستان د اصيل غړو په توګه په ځینو توکو مثال 18 

پورې پر یو  سلنو ۳۰۰ن تر اخو  ؛ه اضافه تعرفه  نشته دی. دوی ټول د سازمان غړي ديسلن ۱۰۰افغانستان بیا پر همدې توکو تر 

 تعرفه نيش وضع کوالی.   اضافه سلنو پورې ۱۰۰دونکی هېواد بیا تر ېیوځای ک یتوکي تعرفه وضع کوالی يش او بل نو 
19 Qin (n 10) 401. 



 اضافه نور وجایب پر نوي یوځای شته وجایبو څخه له ،د مراکش هوکړه لیک کې ،وتوکول کېپر 

و وادونېدا د غړو ه ،ې پر منلو مکلف نه وياو د سازمان نور غړي ي ،ومنل يش هېواددونکي ېک

 ،ونه چې د سازمان اصيل غړي ديهېوادپرمختليل  لږکه  تبعیض ته الره هواره وي. مثال منځ تر 

مادو پر رعایت مکلف نه دي، خو افغانستان  وځین د هوکړه لیک  TRIPSکال پورې د  ز۲۰۳۱تر 

کال د جنورۍ تر لومړۍ نېټې پورې  ز۲۰۱۹مکلف دی چې تر  ،هم دی هېوادپرمختللی  چې لږ

 کړي. پيلکړي او یاد هوکړه لیک ې عیارې موافقې رسه سم  TRIPSټول قوانین او پالیسۍ د 

 سازمان د عدم تبعیض اصل نقضوي. نړېوالاصول د سوداګرۍ  ځانګړی اړوندتان دلته د افغانس

پرته له دې چې کوم  ،ګرافامې مادې لومړی پار ۱۲ د سازمان نړېوالد سوداګرۍ  درېیم:

حاق اصول و شایط به د اصيل پر دې ټینګار کوي چې د نویو غړو د ال ،محدودیت وضع کړي

برحاله غړو  ،. د دې مادې پراخه عبارتکېږي فیصلهترمنځ  هېواددونکي ېاو الحاق ک غړو

داسې اصول و وجایب ومني چې  هېواددونکي ېهېوادونو ته اجازه ورکوي چې پر نوي یوځای ک

 20د ګاټ د معاهدې پر اصولو سخت او اضافه وي.

c.  دWTO plus  اوWTO minus  وجایب 

لحاق واک ټول برحاله مې مادې عبارت خورا پراخه دی او د ا۱۲ د سازمان نړېوالد سوداګرۍ 

رسه مذاکرات کوي او کوښښ  هېواددونکي ېشوی دی. دوی له نوي یوځای ک لغړو ته ورکړ 

 لهچې  ېکړ  ځانګړې هدا نه دعبارت  مې مادې۱۲کوي چې اضايف شایط پرې ومني. بل د 

لپاره  وژمند  ېای يش. یعندېاخیستل ک ژمنېحده  هر کومتبه کي غړي څخه دونېای کیوځ ينو 

ر ولو پق ټوله پروسه د اصولو د رعایتابهام او پېچلتوب د الحا  . دغهیکوم حد نه دی ټاکل شو 

ې دا چې د سوداګرۍ ز ونه باید د مذاکراتو پر مهال نه یواهېواد  21ځای سخته مذاکرايت کړې ده.

 همهالدو مواردو کې اوږډېر رسه په  غړوبلکې له برحاله  ،سازمان ټول هوکړه لیکونه ومني نړېوال

 خهڅ ،يې لري غړياو له ځینو حقونو چې برحاله  څو اضايف وجایب قبول کړي ،مذاکرات وکړي

سازمان د هوکړه لیکونو رسبېره اضايف وجایب  نړېوالۍ ګر اهېواد د سودر يش. کله چې یو ېت

                                                           
20 ibid 389. 
21 Jolita Butkeviciene, Michiko Hayashi, Victor Ognivtsev & Tokio Yamaoka, Terms of WTO Accession, in WTO 

Accession and Development Policies (THE PUBLISHER, UNCTD 2001) 155. 



پر وارداتو تعرفې ښکته کول، د  . د بېلګې په توګهوايي WTO plus obligationsته  ېد ،مني

یو  هل هېواددونکی ېیوځای ک یدولتي ادارو او شکتونو شخيص کول او داسې نور. خو که نو 

دغه ته  ،ریږيېاو دی ترې د مذاکراتو پر مهال ت وي یته ورکړل شو  غړو حق څخه چې برحاله

WTO minus obligations نو هوکړه لیکو  پهد سازمان  هېوادیوځای کیدونکی  ینو  ېیعن .وايي

ازمان و مواردو کې د سډېر ته په  غړوبرحاله  کوي. مثال  يشته حقونه له ځانه نف يکې ورکړل شو 

 يو ، دغه موده نکېږيولو لپاره انتقايل موده ورکول و عیار یپالیس د هوکړه لیکونو رسه د قوانینو او

موافقې رسه   TRIPSونه د هېوادپرمختليل برحاله  . لږکېږيته نه ورکول  وادهې يدونکېیوځای ک

 ،کال پورې وخت لري او شاید وروسته نور هم متدید يش ز۲۰۳۳مطابقت لپاره تر د د قوانینو 

للی پرمخت و، رسه له دې چې لږ هېواددونکی ېیوځای ک یسازمان رسه نو  لهافغانستان چې  خو

میاشتې تر لومړۍ نېټې پورې ورکړل  ۍجنور د کال  ز۲۰۱۹تر  یې انتقايل موده ،دیهم  هېواد

و اضافه ر شو اېحق څخه ت هخپل یو  لههېواد په توګه شوې ده. دلته افغانستان د لږ پرمختليل 

همدا راز   22وايي.  WTO minus obligationsمسوولیت ته  ېمسوولیت یې واخیست چې د

و چنده څونو په پرتله باید په توکو او خدماتو هېوادد اصيل غړو  ونههېواددونکي ېیوځای ک ينو 

وجایبو ناقدین وايي چې یاد وجایب   WTO minusاو  WTO plusاضافه تعرفې ښکته کړي. د

نوي  څو د ،يکارو ګه د آلې په تو  پر ضدهېوادونو دونکو ېهېوادونه د نويو یوځای کپرمختليل 

 23مقابل کې خپلې ګټې خوندي کړي. هېوادونو په دونکوېیوځای ک

a. د الحاق پروسه په لنډه توګه 

                                                           
ي د کمولو لپاره یو حد ټاکلی ېډبرحاله یا اصيل اعضاو ته د سبس  Agreement on Agricultureک م مثال: د کرنې هوکړه لییدو 22 

ډي ختمه کړي او همدا راز مخ پر ودې ېچې دهقانانو ته د کرنې په برخه کې موجوده سبس ولږ پرمختليل هېوادونه مجبور نه و  و. مثال 

 دونکيېیوځای ک يشو. خو نو  ایوخت هم ورکړ  لونهاو د دې لپاره لس کډي د کمولو تعهد کړی و ېهېوادونو تر یوه حده د سبس

همدا راز دغه انتقايل موده چې لس  .ډي هم تر ډېره راښکته کړيېسبس هډي صفر او نور ېسبس  هېوادونه بیا مجبور دي چې صادرايت

 الحاق رسه هر څه یوځايي ومني. لهنه ورکول کېږي، دوی مجبور دي چې  ،ده لونهک
23  Nhan Nguyen, ‘WTO Accession at Any Cost-Examining the Use of WTO-Plus and WTO-Minus Obligations 

for Least Developed Country Applicants’ (2008) 22 Temple International and Comparative Law Journal 243, 259; 

Julia Ya Qin ‘WTO-Plus obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System’  

(2003) 37 (3) Journal of World Trade 483, 510-511. 



ږي، کله ېلېوړاندې کولو رسه پ هسازمان ته الحاق د یوه رسمي غوښتنلیک پ نړېوالد سوداګرۍ 

د سازمان لخوا  (Working Party)نو وررسه کاري ګروپ   ،چې دغه غوښتنلیک سازمان ومني

هر غړی هېواد کوالی يش ګډون وکړي. د کاري ګروپ دغه ګروپ کې د سازمان په ږي. ېتأسیس

ده. په  (Fact-Finding). لومړی پړاو یې حقيقت موندنه شل شويېپړاوونو و  یودرې رکارونه بیا پ

م په اړه معلومات غواړي. د دې عارض هېواد څخه د سوداګریز رژی لهدې پړاو کې کاري ګروپ 

 مذاکراتو ويش او د نور  و خرباو قوانین ولیسيپاله د عارض هېواد چې کاري ګروپ  هد دا موخه

ت ښهرنۍ سوداګرۍ د رژیم په اړه یادلپاره ورته الره هواره يش. عارض هېواد کاري ګروپ ته د ب

(Memorandum of the Foreign Trade Regime) مالتړي اسناد او د سازمان د غړو پوښتنو ،

 ته ځوابونه ورکوي.

  (Plurilateral) ه، څو اړخیز  (Multi-lateral)هګڼ اړخیز  په همچې  ی،د واتر  وخرب د م پړاو یدو

ن رسه د پړاو کې له سازما ېاد په د. عارض هېو کېږي تررسه کچه (Bilateral)او دوه اړخیزه 

. د الرسيس بحث کويپر ډي او د توکو او خدماتو لپاره بازار ته ېکرنې مالتړ، صادرايت سبس

ه رفو او خدماتو پډي، تعېصادراتو سبسد د زراعت په مالتړ،  یسازمان هر غړ  نړېوالسوداګرۍ 

هم غواړي چې ورته ژمنې وکړي او ه دا راز دغه هېوادونه له عارض هېواد دغهاو ، وياړه ژمنې ک

 معنوي ملکیت د کړي. ېعیار  ېخپل ميل قوانین او پالیسۍ د دغه سازمان له قوانینو رسه سم

التړ م ر. د زراعت پکېږيعمومي اصولو ګڼ اړخیز مذاکرات پر ه حقوقو، د توکو او خدماتو په اړ  پر

ې ز کاري ګروپ څخه یوا له ې، یعنکېږي و کېمذاکرات وڅو اړخیز په ډي بیا ېاو صادراتو سبس

ات بازار ته د الرسيس مذاکر لري، برخه ګرځي، او  لېوالتیاو کې مذاکرات وهغه هېوادونه چې په دغ

کله چې ګڼ اړخیز، څو اړخیز او دوه اړخیز مذاکرات پای ته  .کېږيتررسه  ه کچهدوه اړخیز په بیا 

وي. خالصه کوي او راپور تهیه ک کېږي. کاري ګروپ خپل کارونهل ېوروستی پړاو پبیا ورسېږي، 

چې عارض هېواد د مذاکراتو پر مهال منيل وي  کېږيژمنو لنډیز لیکل  وهغ وټول د په راپور کې



سازمان غړي د خپلې  نړېوالد سوداګرۍ  24.کېږيضمیمه ل د الحاق پروتوکو  وررسه او هم

پریکړې د تصویب پر مهال عارض هېواد ته د الحاق شوط وړاندې کوي، عارض هېواد دغه 

وروسته  ېورځې تر هغ ۳۰وکول رسه ټول مني. د الحاق پروت ولوشوط د پروتوکول په السلیک

 25باصالحیته اداره یې تصویب او توشیح کړي. بلهي چې د عارض هېواد پارملان یا ږېنافذ

d.   د افغانستان الحاق رسهسازمان  نړېوال له سوداګرۍد 

سازمان د وزیرانو کنفرانس د  نړېوالمه د سوداګرۍ ۱۷ رکال د دسمرب د میاشتې پ ز۲۰۱۵د 

افغانستان  م غړی شو.۱۶۴د سازمان په دا ډول او  انهتفاق رسه د افغانستان الحاق ومرایو په ا

ل کړی و. د ېل په میاشت کې پېکال د اپر  ز۲۰۰۳ه وړاندې د لونک ۱۲دغه سفر تقریبا 

سازمان کې د  نړېوالپه کال کې د سوداګرۍ  ز۲۰۰۳افغانستان اسالمي انتقايل دولت په 

خو هغه مهال یې غوښته رد یا له پامه وغورځول شوه. وروسته  26غوښتنه وکړه ترالسه کولوغړیتوب 

نوي غوښتنلیک رسه عارض  لهمه افغانستان یو ځل بیا ۲۱ رکال د نومرب د میاشتې پ ز۲۰۰۴د 

افغانستان په خپل غوښتنلیک کې غوښتنه کړې وه چې سازمان دې د سوداګریزې ودې په  شو.

ر امکان لري رسیدګي ژ ړي او د دوی غوښتنې ته چې څومره ډګر کې له دوی رسه مرسته وک

ي چې ږېمعلوم غوښتنېله د غړیتوب پرته و شط ا قېطافغانستان د دولت له خوا د  د 27وکړي.

 ؛معلومات نه درلودل ههر اړخیز  تړاوافغان پالوي په سازمان کې د غړیتوب په هغه مهال شاید 

                                                           
 د الحاق په اړه نور تفصیل دلته لوستالی شئ: 24 

Peter John Williams, A Handbook on Accession to the WTO, (Cambridge University Press 2008) 
 د نورو جزئیاتو لپاره پورته مرجع 24-47 مخونه وګورئ. 25
26 The Transitional Islamic State of Afghanistan Request for Accession Pursuant to Article XII (5  April 2003) 

WT/ACC/AFG/1 
27 The Islamic Republic of Afghanistan Request for Accession Pursuant to Article XII (2 December 2004) 

WT/ACC/AFG/2. 



وب د بال قيد غړيت ورا او د وزيرانو له كنفرانس څخهيوې مخې د سازمان له عمومي ش لهځكه يې 

 28.غوښتنه وكړه

د د جوړلو لپاره هوکړه وکړه. د سازمان   (working party)وروسته عمومي شورا د کاري ډلې

د افغانستان الحاق  ،مې مادې رسه سم۱۲څو د سازمان د موافقې د  ،مسوولیت دا و  کاري ډلې

ارزیايب او په دې تړاو خپل پیشنهادونه عمومي شورا ته وړاندې کړي. عمومي شورا په همدې 

افغان  ،دو رسه سمېجوړ  له . د کاري ډلېهناوم توګهنستان په سازمان کې د ناظر په غاورځ اف

افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تر نظارت الندې بین الوزاريت مذاکرايت او حکومت د 

 څو په سازمان کې ،وګامرل دندهپر  یې کاري ګروپ تاسیس کړ او همدا راز لس مسلکي کسان

 د افغانستان غړیتوب تعقیب کړي.

ړ او په رژیم جو ۍ سوداګرۍڅو د بهرن ،مسلسل پر دې کار وکړ لونهڅلور ک افغانستان تقریبا  

 کاري ډلې د سازمان ې. د افغانستان د الحاق اړونديیې سازمان ته وړاندې کړ  کې کال ز۲۰۰۹

 ېم اړوندرژیسوداګرۍ  ۍد افغانستان د بهرن، دې له ټولو غړو وغوښتل چې د یوې میاشتې دننه

د سازمان د غړو هېوادونو له خوا لومړنۍ پوښتنې  دوی ته وړاندې کړي. افغانستان دې پوښتنې

و سوداګرۍ، د هغو پالیسیو د جوړونې ا ۍی یې د اقتصادي پالیسیو، بهرنډېر ترالسه کړې چې 

، د ز درلودېخدماتو پر بهرنۍ سوداګرۍ يې اغو یا فریمورک چې د توکو ا چارچوکاټاجرا لپاره 

TRIPS کال د جوالی ز۲۰۱۰، سوداګریزو هوکړه لیکونو او شفافیت په اړه وې چې افغانستان د 

نه ورکړل. د بڼه ځوابو  ېو پوښتنو ته په لیکلېخپل سوداګریز رژیم په اړه لومړن په میاشت کې د

اکتوبر میاشت پورې د سازمان غړو  تر کال ز۲۰۱۳ د میاشتې څخه لهکال د اکتوبر  ز۲۰۱۰

                                                           
28 Fazal Rahman Katawazai, ‘Policy of Afghanistan towards WTO’ (trs by author) (2008) Center for Strategic 

Studies, Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan. (on file with author) 



بېالبېلې پوښتنې د افغانستان د سوداګریز رژیم په اړه وکړې او افغانستان  ههېوادونو اته ځل

  29ځواب کړې.

 ،يش څو هېوادونه د مقابل هېواد پر سوداګریزو قوانینو پوه ،کېږيد دې لپاره  دا پوښتنې عموما  

ر د عدم تطابق پاو  .تطابق او عدم تطابق معلوم کړيه هوکړه لیکونو رس  لهاو هم يې د سازمان 

وانینو او پالیسیو کې الزم څخه وغواړي چې په خپلو ق هېواد يدونکېیوځای ک يمهال له نو 

 وا کې پنځهېنکاري ډلې رسه په ج لهکلونو ترمنځ  ز۲۰۱۵-۲۰۱۱. افغانستان د ړيراو بدلونونه

، ې، ترکیټولنېډا، امریکا، اروپايي امذاکرات وکړل. د بازار موندنې لپاره يې د کان هګڼ اړخیز  هځل

د  افغانستانمذاکرات وکړل. هنډ، تایوان او جنويب کوریا رسه دوه اړخیز ېلېناروی، جاپان، تا

د سوداګریزو قوانینو جامع پالن له سازمان رسه شیک کړ. د پالن  ،غوښتنو رسه سم لهسازمان 

نورې مسودې  ۳۸او  لقوانین تصویب کړ  ۲۲افغانستان د سازمان د هوکړه لیکونو اړوند له مخې 

غه ټول د )اوسمهال تقریبا   کړلن ته د تصویب لپاره وړاندې پارملایې )نوي قوانین او تعدیالت( 

 30نافذ دي(.په هېواد کې قوانین تصویب او توشیح شوي دي او 

یې  ۹توافقنامې بازار ته د الرسيس په اړه وکړې چې  ۱۶ل افغانستان همدا راز د مذاکراتو پر مها

په اړه وې. همدا راز یې د تعرفو د کمولو په لړ کې پر ټولو تجاريت  32یې د خدماتو ۷او  31د توکو

او په  سلنه ۳۳.۶اوسطه تعرفه، پر زراعتي محصوالتو یې په اوسط ډول  سلنه۱۳.۵محصوالتو 

 افغانستان ،تعرفه وضع کړه. پر دې رسبېرهسلنه ۱۰.۳زراعتي محصوالتو یې په اوسط ډول -غري

الحاق رسه به د معلومايت ټکنالوژۍ هوکړه لیک ته هم الحاق کوي.  لهچې سازمان ته  هوکړ  ژمنه

                                                           
 ندې لینک کې موجود دي:د سازمان د غړو سوالونه او د افغانستان ځوابونه ټول په ال 29 

<https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_afghanistan_e.htm> accessed 1 July 2019.  
  منربونو اسنادو کې لوستالی شئ: هغه قوانین چې افغانستان تصویب کړي يا یې مسودې تیارې کړي د سازمان په الندې 30

WT/ACC/AFG/5/Add.1 (27 July 2010); WT/ACC/AFG/9 (28 October 2011); WT/ACC/AFG/30 (15 July 2013). 

د توکو اړوند بازار ته د الرسيس دوه اړخیزه هوکړه لیکونه د کانډا، اروپايي اتحاديې، جاپان، کوریا، ناروې، چینايي تايپي، تایلنډ، 31 

 ترکیې او د امریکا متحده ایالتونو رسه وې.

 ، کوریا، ناروې، چینايي تایپي او د امریکا متحده ایالتونو رسه وکړلې.ټولنېکانډا، اروپايي  لهیې د خدماتو هوکړه لیکونه 32 



ه ت محصوالتو تعرفې صفر واړوند پر ونه د معلومايت ټکنالوژۍهېوادیاد هوکړه لیک له مخې د 

اقالمو صادرايت تعرفې وضع کړي دي چې له  ۲۴۳ رې پز راز یواه کوي. افغانستان همداښکت

ې تعرف سلنه ۲.۵اقالمو  سلنه ۲۴.۲او پر  سلنه۱۰ې ز یوا اقالمو سلنه ۲۹.۶په  څخه دې جملې

 ېکې بېالبېل وسکتورونعضوي  ۱۰۴او په  سکتورونو ۱۱. د خدماتو په برخه کې افغانستان په دي

چې بهرين اتباعو یا حقوقي  ، د افغانستان یوه ژمنه دا هم وهد بېلګې په توګه. وکړېژمنې 

کلونو پورې  ۹۰دولت څخه تر  لهچې په افغانستان کې  کېږيته به د دې حق ورکول  واشخاص

 33يش. والیدا اجاره نوره هم متدیددوی ځمکه په اجاره واخيل او 

ښکته کړې. په هم سلنو پورې تعرفې  ۷۰تر څخه  ۲۰ پر حساسو توکو لهافغانستان همدا راز 

 چر، اليسېټ، شامپو، مالګه، صابون، فرنناقالمو یې هېڅ ډول تعهد ونه کړ، لکه سیم ۳۰۰

تعرفه  پر دغو اقالمو له خپلې خوښې رسه سم افغانستان کوالی يش ېیعن .صنایع او داسې نور

بندیز هم توکو پر واردولو  ۶۵ مې مادې له مخې یې د۲۰ګاټ د  د ،وضع کړي. رسبېره پر دې

اودونکو چخنځیر غوښه، ناقانونه درمل او کیمیاوي مواد چې په د الکويل مرشوبات،  ، لکهاوهولګ

 34.کېږي ګټه اخیستل ترې کې مبونو

پروتوکول الندې د افغانستان حقوق او  تر د الحاق رسهسازمان  .2

 وجایب

هم  اڅخه یوه د وځانګړتیاو  لهسازمان  نړېواله چې د سوداګرۍ یادونه وکړ  تېره برخه کې موپه 

ا راز همد به یې. مني او تصویبويډول  ييونه به یې ټول هوکړه لیکونه په یوځاهېوادده چې 

دا چې د یو  عنیم، یا تحفظات Reservations هوکړه لیکونو پر دغودی چې  عمومي اصل دا

تفسیر کړي یا ووايي چې د هوکړه خوښه په خپله  هېوادیو  هوکړه لیک/معاهدې ځینې برخې

                                                           
 :د نړېوالې سوداګرۍ سازمان په دغه لینک کې د افغانستان د تعهداتو لنډیزوګورئ  33 

 <https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/afgancommitmentsmc10_e.pdf> accessed 1 July 2019. 
34 < http://moci.gov.af/fa/news/wto> accessed 1 July 2019.  

http://moci.gov.af/fa/news/wto


ر که مګ ؛کېږيهم نه  ،غواړيوي یا د مادې د تطبیق لپاره وخت لیک لسمه ماده دوی نه تطبیق

دا منلې چې په سوداګریزو افغانستان الحاق رسه له  سازمان تههوکړه لیک اجازه ورکړې وي. 

همدا راز هغه تعهدات به هم  غاړه ږدي او تطبیقوي به يې.چارو کې به د سازمان ټولو اصولو ته 

منيل  اضايفپر ځان نشته خو افغانستان  عميل کوي چې د سازمان په هوکړه لیکونو کې عموما  

 . دي

 او ې،شو  ترې یادونهاصول لري چې د ګاټ په تړون کې سازمان څلور عمومي او شپږ عضوي 

نستان په د افغا تفصیل رسه ترشیح شوي دي. دا اصولپه  هم وروسته په نورو هوکړه لیکونو کې

ونو حقونه او وجایب هم دي چې دلته به په تفصیل رسه ذکر هېوادغړو ټولو شمول د سازمان د 

 يش. 

 د سازمان عمومي اصول په الندې ډول دي:

 Mostټولو مطلوب ملت یا دولة کامله الوداد  ريتوب او د ترېتبعيض څخه لله . ۱

Favored Nations (MFN)؛ 

 ؛ National Treatment چلند. ميل ۲

 ؛ او Reduction of Barriers to Tradeکمول  خنډونوسوداګرۍ پر وړاندې د د . ۳

 The 36تعرفه وضع کول خنډونواو پر غیر تعرفوي  35کمیت محدودیتونو منع کول . د۴

Prohibition of Quantitative Restrictions and the Tariffication of Non-Tariff 

Barriers to Trade. 

 د سازمان شپږ نور عضوي اصول په الندې ډول دي:

 . شفافیت؛۱ 

                                                           
له مخې  وا قانون تصویب کړي یو افغانستان کمیت له مخې محدودیت منع کړي. مثال  د یعنی یو هېواد باید د توکو په وارداتو کې  35 

يش کوالی د ه دي چې افغانستان ن ږي، د سازمان عمومي اصول داېاضافه غنمو پر وارداتو محدودیت ولګزره ټنو څخه  ۳۰ لهیې 

يش وضع کوالی. دا اصل ځینې ه زره ټنو محدودیت ن۳۰دا د  ېیعن ،غنمو یا نورو توکو پر وارداتو کمیتي محدودیتونه وضع کړي

 استثناءات هم لري  چې وروسته به په تفصیل رسه ذکر يش.

 36 Tarrification  ا ځینې وخت هېوادونه د داخيل بازار د ساتنې ی تبدیلولو پروسه ده. مثال  د د غیر تعرفوي تدابريو پر تعرفو باندې

. د ځينو زراعتي توکو پر وارداتو بندیز لګوي یا يې واردات محدودوي ه توګه،مالتړ لپاره ځینې غیرتعرفوي تدابري پورته کوي، د مثال پ

دی چې دغه غیرتعرفوي موانع باید لرې او پر  وارداتو محدودول یا پرې بندیز لګول غیرتعرفوي موانع دي. د سازمان اصل داد زراعتي 

ده چې د داخيل بازار نرخ او د نړېوال بازار نرخ ترمنځ تفاوت به د  ځای یې تعرفه ولګول يش. د تعرفې د وضع لپاره عمومي فارموله دا

 یعنی د تعرفې په بڼه به داخيل بازار ساتنه یا مالتړ کېږي. تعرفې په بڼه وضع کېږي.



 . مشوره/مذاکرت۲ 

 شخړو حل و فصلد . ۳ 

 ته پاملرنه کول وو. د مخ پر ودې هېوادونو ځانګړو اړتیا۴ 

 . سامل رقابت۵ 

 خوندي کړيڅو هېوادونه خپلې مهمې ګټې  ،. د حفاظتونو موجودیت۶ 

له منځه مهم چې لومړين څلور، شخړو حل و فصل  وپورته ټولو اصول د دې مقالې دا برخه بهد 

 الندې د افغانستان حقوق و نواصولو  دغو ترپه تفصیل رسه ذکر کړي او هم به  او سامل رقابت

 وجایب ترشیح کړي.

a.  عدم تبعيض  اصلد 

وروسته  Most Favored Nation (لومړی یې  :د عدم تبعیض اصل دوه مهم فرعي اصول لري

MFNیا  چلندم یې ميل ی( او دوNational Treatment   دی. دغه دواړه اصول د توکو او خدماتو

  MFNالندې برخه کې د په په تجارت کې موجود دي او هېوادنو يې په رعایت کولو مکلف دي. 

  بحث شوی دی. منوژ پر اصول، استثناءات او په اړه يې د افغانستان   National Treatmentاو 

i. لاص توب او د ترټولو مطلوب ملتې تبعیض څخه لي  له 

(Most Favored Nation)  

فقرې له مخې که د سازمان یو غړی هېواد د یو بل هېواد  نۍلومړ  د لومړۍ مادې د د ګاټ

 چې مکلف دی هېوادیا مصوونیت ورکوي، دغه  ز، برتري، امتیاګټه هصادراتو یا وارداتو ته کوم

د  37وکړي.رسه هم  (Like Products)شبیهو توکو د ټولو غړو هېوادونو  د د سازمان ورته چلند

 یورېد لهباید  کېږيتوکو ته ورکول  هېوادیو د حیثیت  MFNلومړنۍ مادې له مخې که د د ګاټ 

 :يکړ ځواب  پوښتنېټیسټونو تېره يش، یا باید درې 

                                                           
37 General Agreement on Trade and Tariffs (15 April 1994) art I (1) 

<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf> accessed 1 July 2019.  



غه د یا هآ ،ويلییا يې کوم تدابیر ن پورته کوي ګامواد چې کوم ېه یلومړی دا چې د سازمان غړ 

څخه  هېواد که له یوه ځانګړي ؟ مثال رسوي« فایده/ګټه»هم هېوادونو توکو ته نورو غړو د سازمان 

یر اصول و قوانین تغی اړوندوارداتو د  هېواديش، یا د دغه  اید توکو پر وارداتو تعرفه ښکته کړ 

او بل  وادهېتود د یو ېکولو م ېیا د تعرفې وضع پریوځي؛ز یې بیا پر خرڅالو ېيش چې اغ ایکړ 

توکو ته  هېواد ه ځانګړيیو د شوي تدابري  یادوت استعامل يش. دلته که پورته لپاره متفا هېواد

 ونودهېواټولو غړو د مکلف دی چې د سازمان  هېوادصورت کې غړی  ېپه د ،ګټه یا فایده ورکوي

 وکړي.  چلندفایده ورکړي او وررسه ورته ګټه/شبیهو یا ورته توکو ته همدا ډول  د

ه هغه تبعیض پ ېکېږي؟ یعنته ورکول « شبیهو توکو»یا دغه فایده آمه پوښتنه دا ده چې یدو

 هېواد «الف» د بېلګې په توګه. کېږيورته توکو ته ورکول یا صورت کې منع دی چې ګټه شبیهو/

اد هېو  «ج» لهکه او ږي، ېهېواد څخه وارد «ب» له ، اوس مڼې کهېتعرفه وضع کړ  سلنه ۳۰پر مڼو 

)او دا واردات مڼې دي  ونووادېه «ج»او  «ب»ځکه  د  ؛یو ډول وضع يشپرې تعرفه باید ؛ څخه

هېواد  «الف» مڼې او مالټې. توپیر ولري، د بېلګې په توګه. البته که دواړه توکي (شبیه توکي دي

 هېواد «الف»صورت کې  ې. په دږيمالټې واردېهېواد څخه « ج»ڼې او له هېواد څخه م «ب»ته له 

ې ذکر توکول کو کوالی يش چې هر ډول متفاوته تعرفه )البته تر هغې لوړه نه چې د الحاق په پر 

 ( وضع کړي، ځکه مڼې او مالټې شبیه توکي نه دي. ېشو 

تقیم او مس»په ته دغه فایده « شبیهو توکو»ونو هېوادد سازمان غړو آیا ده چې  درېیمه پوښتنه دا

، مجبور و ويورک« فایده»هېواد چې کله بل ته یو  ې؟ یعناو که نه ېورکړ ډول « مرشوطه رېغ

هم ونو ته هېوادغړو  نورو فایده د سازمان امرشوط ډول همد رېمستقیم او غپه مکلف دی چې 

ته  سلنې ۲۰هر ډول مالټو تعرفه  هپڅخه  هېواد «ب»له  هېواد «الف» د بېلګې په توګه،ورکړي. 

سلنې  ۲۰ ههېوادونو پر مالټو تعرفمکلف دی چې د سازمان ټولو غړو  هېواد «الف»راښکته کړه. 



ې ډېر د تطبیق اړوند د سازمان  MFNد  38شطه راښکته کړي. د وېاو پرته له کوم ق ته مستقیام  

ډا هغه موټر له مالیې څخه معاف اه ده. کانیقض Canada-Autos. یو یې هم د يقضیې شته د

 د ور ټډا کې د مو اچې په کاناوه خو هغه شوط یې پوره ک ؛دلېچې په بهر کې تولید وکړي و 

قضیه کې د ګاټ  ېپه د Appellate Bodyکارول کېدل. د سازمان استیناف رکن  تولید لپاره

ډا نيش کوالی ځینو موټرو ته اکړ چې کانو  داسې تفسیر ېلومړۍ فقر د لومړۍ مادې د 

نورو بیا مالیه وضع کړي. د استیناف رکن  وځینپر او ه مالیې يې معاف ایده ورکړي او لګټه/ف

 ،ګټې یادونه نه ده کړې ځانګړې ېکومد لومړۍ فقره  لومړۍ مادېد استدالل دا  و چې د ګاټ 

 ،ړيک یادتوکي نه دي  ځانګړيادې مادې کوم بلکې هره ګټه او فایده يې یاده کړې؛ همدا راز ی

ه کړې چې د یو  یادونه یې هم نه دههمدا راز دا  .کېږيدغه ماده عميل  وتوک وهر پر بلکي 

و توکو ته به ونو شبیههېوادبلکې د ټولو غړو  کېږيتوکو ته به فایده ورکول  وشبیه هېواد ځانګړي

ډا ځینو موټرو ته اله همدې کبله د استیناف رکن وویل چې کان  39.کېږيیو ډول فایده ورکول 

غه اقدام ډا داونو شبیهو موټرو ته یې بیا نه ورکوي او د کانهېوادنو نورو غړو فایده ورکوي خو د ځی

  40لومړۍ فقرې نقض دی.د لومړۍ مادې د د ګاټ  

 ېوادهافغانستان د پاکستان  که ماده د خدماتو په برخه کې هم باید تطبیق يش. مثال   MFNد 

پوستي شکت ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورکوي، افغانستان مکلف دی چې د هند یا 

خدمات )پوستي خدمات( وړاندې کوي د  ورتههېواد یو شکت ته چې بل غړي  د کوم د سازمان

 فعالیت اجازه ورکړي.

                                                           
 په دې اړه نور تفصیل دلته ولولئ: 38 

Peter Van Den Bossche and Warner Zdouc, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases 

and Materials (Cambridge University Press 2008) 315; Simon Laster, Bryan Mercurio, and Arwel Davies, World 

Trade Law: Text, Materials and Commentary (Hart Publishing 2012). 
39 Canada – Certain Measures Affecting the Automotive Industry- Report of the Appellate Body (19 June 2000) 

WT/DS139/AB/R and WT/DS142/AB/R, para. 79. 
40 ibid, para 85. 



 ،منع کوي یا په قانون کې تبعیض  de Jureې دا چېز نه یوا هلومړۍ مادې لومړۍ فقر  د د ګاټ

م ه ،خو په واقعیت کې تبعیض وي ،یا هغه تبعیض چې په قانون کې نه وي  de factoبلکې 

 يویب کړ قانون تص ینو  یو غړي په توګهیو افغانستان د سازمان د  بېلګې په توګهمنع کوي. د 

ول هر ډ لهت یيش یا هندي الرۍ د ترانز ایچې له مخې يې هندي الریو ته د ترانزیت حق ورکړ 

ونو وادهېيش، خو د نورو  ایيش یا پر هندي زراعتي توکو تعرفه ختمه کړ  ایفیس څخه معاف کړ 

يش یا پرې فیس وضع يش یا یې پر زراعتي توکو  یت حق واخیستال ید ترانزبیا الریو څخه له 

و منځ تبعیض کوي اهېوادونو تر  ويش. د افغانستان دغه اقدام د سازمان د غړ  ایتعرفه وضع کړ 

. همدا راز که د یوه کېږيتبعیض ګڼل   de jureدا هېوادونو په پرتله فایده ورکوي،هند ته د نورو 

 وي؛کنه ښکاري چې تبعیض  څه داسې څرګنده توګه قانون یا پالیسۍ له منت څخه په د هېواد

تبعیض هم  دغهنتیجه تبعیض وي،  یې تطبیق پر مهالقانون یا پالیسۍ د خو په حقیقت کې د 

ړي، دغه تعرفه وضع ک سلنه ۱۰ړ وي ېهند پر هغو مڼو چې رنګ يې ز د بېلګې په توګه منع دی. 

ول هند د مڼو نور ټ ؛ او دغه رازپاکستان صادروي یې ېز ږي او یواېمڼې په پاکستان کې تولید

منت  هل ننه هم د قانو او ډولونه له تعرفې معاف کړي. دلته هند په قانون کې تبعیض نه کوي، 

ړو مڼو تعرفه وضع کړې او رسې مڼې يې له تعرفې معاف ېز پر ځکه هند  ؛څخه تبعیض ښکاري

ه رس رسو مڼو  لهړې مڼې چې ېقانون تبعیض کوي ځکه ز  اهند د د کړي دي. خو په واقعیت کې

فکیک هم منځ تو پاکستان يې صادروي او د مڼو تر ږي اېې په پاکستان کې تولیدز شبیه دي یوا

وجیبې نقض   MFN اسې داو د کېږيګڼل  de factoډول تبعیض   اکېږي، دې په رنګ ز یوا

 .کېږيګڼل 

 اصل استثناءات  MFNد  .1

  MFNونو ته د دې اجازه ورکوي چې د هېوادحاالتو کې غړي  ځانګړود ګاټ معاهده په ځینو 

مه ۱۸مه، ۱۲حاالت د ګاټ د معاهدې په  ځانګړيتطبیق څخه  رصف نظر وکړي. دا  لهاصل 

مه ۲۴مه )امنیت( او ۲۱مه )عمومي استثناءات(، ۲۰، (Balance of Payments)ب فقره 



مخ پر ودې هېوادونو رسه ترجیحي  لهدو کې ذکر شوي دي. پر دې رسبېره )منطقوي تړونونه( ما

کړې له مخې ېدې پر  د 41هم مشهوره ده.  Enabling Clause رکړه پېپر  وکول چلنداو مطلوب 

وارداتو رسه ځانګړی او  له مخ پر ودې هېوادونو داصل نقضوي او   MFNپرمختليل هېوادونه د

  42کوي. چلندترجیحي 

ړي چې ېه وکړي، لومړی دا څېې د ګاټ معاهدې پر استثناءاتو تکدې چ لهونه مخکې هېواد

نه.  او کهنورو اصولو رسه مطابقت لري  لهمعاهدې د اخیستي د ګاټ  هېواد ههغه تدابیر چې یو 

بیا دې ته اړتیا نشته چې خپل اقدام د استثناءاتو له مخې توجیه کړي.  درلودکه یې مطابقت 

خو تر ټولو مهم يې عمومي  ؛لريډېر نور استثناءات هم همدا راز که څه هم د عدم تبعیض اصل 

عمومي استثناءاتو کې هغه تدابري  استثناءات، امنیتي استثناءات او منطقوي معاهدې دي. په

، ميل او تاریخي روغتیانباتاتو ژوند یا د ، ځناورو، انودي چې د عامه اخالقو، د انسانشامل 

، د ساتنې ېشو  یادونهمه ماده کې یې ۲۰شیانو چې په  شتمنیو، طبیعي منابعو او داسې نورو

ونو ته هېواد ،ه کې ذکر شويمه معاهد۲۱امنیتي استثناءات چې د ګاټ په  43لپاره رضوري وي.

 هېوادونو ته پراخې مادې له مخې چې د عدم تبعیض اصل نقض کړي. د دد دې واک ورکوي 

ړي د نوموچې له کبله یې  و له افشا کولو ډډه وکړيتمعلوما وهغد چې  یصالحیت ورکړل شو 

 نوموړيچې د  واخيلځینې داسې تدابري  ز. همدا راله ګواښ رسه مخ کېږيميل امنیت هېواد 

ل د وسلو یا جنګي سامان االتو وړ  د بېلګې په توګهميل امنیتي منافعو لپاره مهم وي، د  هېواد

او امنیت  ې سولېنړېوالحاالتو کې، یا د  وېبېړن پهو اړیکو نړېوال دړل، یا د جنګ په حالت یا ورا

                                                           
41 Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of Developing 

Countries (12 April 1979).  
42 Bossche and Zdouc, (n 37) 330-334 

 :د عمومي استثناءاتو په اړه نور جزئیات دلته ولولئ43 

<https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf> accessed 2 July 2019.  



اتحاديې دي. معاهدې یا ګمرکي  ۍمنطقوي سوداګر د اصل بله استثناء   MFNد  44په خاطر.

مه ماده بیا د ۲۴خو د ګاټ  ؛ونو ترمنځ تبعیض منع کويهېوادکه څه هم د ګاټ معاهده د 

 ونه یو بل ته ځینې اصول نرموي یا تعرفېهېوادمعاهدو ته چې له مخې یې  وسوداګریز  وییز سیمه

ویبولو تصونه کوالی يش چې د سوداګریزې معاهدې په هېواد ېښکته کوي اجازه ورکړې ده. یعن

 ونه په خپلو منځونوهېواددغه د بېلګې په توګه اصل نقض کړي.   MFNد ګاټ معاهدې د ،رسه

کې پر ځینو توکو تعرفې ښکته کړي، خو د سازمان نورو غړو پر شبیهو توکو بیا لوړې تعرفې وضع 

معاهده چې د  NAFTAنافټا  د دي لکه ډېرکړي. د منطقوي سوداګریزې معاهدو مثالونه 

 اسیا سویيلچې د  SAFTAونو ترمنځ ده. همدا راز هېوادکسیکو او ځینو نورو ېډا، ماکا، کانامری

 ولنهټمثال بیا اروپايي  یېاو د ګمرکي اتحاد ،ده منطقوي سوداګرۍ معاهدهد  منځهېوادونو تر  د

 ده. 

ii.  چلندميل National Treatment  

مادې له مخې هېوادونه مکلف دي  ېدد  45وجیبې په اړه ده.د  چلندد ګاټ درېیمه ماده د ميل 

چې په داخيل مارکیټ کې د داخيل او واردايت توکو )کله چې واردايت توکي تعرفه ورکړي او 

 هېواد «ب»یا  «الف»کله چې د  د بېلګې په توګهبازار ته داخل يش( ترمنځ تبعیض ونه کړي. 

 باید د واردايت توکو هېواد «ج»صورت کې  ېپه د ،هېواد بازار ته داخل يش «ج» د واردايت توکي

توکو  وادرايت توکو رسه باید تر داخيلله او د خپلو داخيل شبهیو توکو ترمنځ تبعیض ونه کړي او 

 داخيل مالیې، ده چې  داخيل تدابري )مثال   ونه کړي. د درېیمې مادې موخه دا چلندکم ګټور 

داسې نورو اغیز  پر عامل اوقوانین، مقررې او شایط چې پر خرڅالو، اخیستنې، توزیع، است

                                                           

44 Roger P. Alford, ‘The Self-Judging WO Security Exception' (2011) UTAH LAW REVIEW 697; Dapo Akande & 

Sope Williams, ‘International Adjudication on the National Security Issue: What Role for the WTO?’ (2003) 43 

Virginia Journal of International Law 381.  

فرق دادی چې لومړين اصل تر رسحدي تدابريو پورې محدود دی لکه د تعرفې اخیستل   National Treatmentاو   MFNهمدا راز د45 

ارداتو تعرفه واخیستل يش او داخيل بازار ته واردات داخل يش په دغه محدودیت او داسې نور. خو کله چې له و  د کمیتیا د وارداتو 

 .اصل عميل کېږي  National Treatment صورت کې بیا د



 مالتړداخيل توکو  د ايت توکو په مقابل کېرديش چې د واه وغورځوي(  باید د دې موجب ن

ې وکړ چ ټینګارقضیه کې استیناف رکن پر دې  په Alcoholic Beverages II -Japanد  46يش.و 

ترالسه  د مخه ونیول يش او د همدې موخې protectionism د ده څو د درېیمې مادې موخه دا

چې واردايت او داخيل توکو  لمادې د سازمان غړي پر دې مکلف کړ کولو لپاره د ګاټ درېیمې 

  47ته مساوي رقابتي شایط برابر کړي.

 هم پوښتنېاصل د تطبیق پر مهال د نورو پوښتنو رسبېره باید درې   National Treatmentد 

د ه ک، یا مستقیم رقابتي او «توکي هشبیه»چې واردايت او داخيل توکي ي. لومړی دا کړ ځواب 

 ې په توګهي، د بېلګتوکي یا مستقیم رقابتي توکي نه و  هیو بل ځای نیوونکي دي؟ که شبیه

اصل   National Treatmentصورت کې د  ېپه د ،موټر بیا واردات خټکي وي او داخيل توکي

 ېپه د نو ،والبته که دواړه خټکي و  .توکي نه دي هیهږي، ځکه خټکي او موټر شبېنه تطبیق

و یا په واردايت توکو تر داخيل شبیهو توکآم دا چې ی. دوېدای شویاد اصل تطبیقبیا صورت کې 

يل څو داخ ېد دې لپاره وضع شو  هیا دغه داخيل مالیآ؟ او او که نه زیاته داخيل مالیه وضع شوې

 ،یا یې مالتړ وکړي؟ که يې ځواب هو وياو  خوندي کړيتولیدات د واردايت تولیداتو مقابل کې 

بیا تبعیض  نو کېږيیو ډول مالیه اخیستل  څخه او که تر ټولو ورته توکو کېږينو تبعیض ګڼل 

خو پر  ی؛وضع کړ   sales tax سلنه۱۰هند پر داخيل زعفرانو  د بېلګې په توګه. کېږينه ګڼل 

. پر افغاين یوضع کړ  sales tax سلنه ۲۰هغو زعفرانو چې له افغانستان څخه وارد شوي وي 

                                                           
46 General Agreement on Trade and Tariffs (15 April 1994) art III (1); United States - Section 337 of the Tariff Act 

of 1930 - Report by the Panel (7 November 1989) L/6439-36S/345, para. 5.10.  
47 Japan - Taxes on Alcoholic Beverages- Report of the Appellate Body (4 October 1996) WTDS8/A/R, 

WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, para 16; See also: Taxes on Alcoholic Beverages - Appellate Body Report, 

Korea (17 February 1999) WT/DS75/AB/R and WT/DS84/ AB/R, para. 119; Chile – Taxes on Alcoholic Beverages 

- Appellate Body Report (12 January 2000) WT/DS87/AB/R and WT/DS110/AB/R, para. 67; European 

Communities – Measures Affecting 

Asbestos and Asbestos-Containing Products - Appellate Body Report (5 April 2001) WT/DS135/AB/R, para 97. 



اټ تبعیض دی او د ګ ي،توکی د هچې د هندي زعفرانو شبیه ،وضع کول ېزعفرانو اضايف تعرف

 د درېیمې مادې نقض دی.

د نورو توکو  ؟ کوم توکييد یڅه ش like productsتوکي یا  هده چې شبیه اوس پوښتنه دا 

ریف څ یو هوکړه لیک کې نه ده تعېاصطالح د سازمان په ه« توکي هشبیه»د ؟ کېږيګڼل  هشبیه

کې تحلیل کړې  اپورونوډېرو ر خو د سازمان د شخړو حل و فصل رکن یاده اصطالح په  ؛شوې

 دمرتادفه ده( ې ابتدايي محکمد نل )ېقضیه کې پ په  Japan – Alcoholic Beveragesده. د 

ل تفصیل رسه تحلی ډېرمې مادې د منت او کانټکسټ رسه سم په ۳یادې اصطالح معنا د ګاټ د 

)دواړه الکويل مرشوبات دي( د  Vodkaاو  Shochuقضیه کې پوښتنه دا وه چې   ې. په دېکړ 

ي دي؟ د سازمان هیئت یا پینل توک همې فقرې رسه سم شبیهیدوله مادې  ېګاټ د درېیم

 .خاصیت باید یو شی وي د توکو فزیکي ؛لپاره درې معیارونه وضع کړل: لومړی  like productد

 ( Harmonized System) ستېد تعرفو په ل ؛، او درېیميې یوشان وي موخهد استعامل  ؛میدو

 ،ځینې حقوقپوهان څلورم معیار هم ورزیاتوي  48.رايشالندې  ګورۍ یا عنوانې کټکې تر یو 

توکو کې یو ډول  وکه دغه څلور معیارونه په دو  49هغه د استهالک کوونکي څکه او عادت دی.

 .کېږيه توکي ګڼل هوي نو شبی

 deې دا چې ز په بحث کې یادونه وکړه چې د ګاټ معاهده نه یوا  MFNلکه مخکې مو چې د 

Jure  بلکې  ،یا په قانون کې تبعیض منع کويde facto  چې په قانون کې نه  ،یا هغه تبعیض

 زهمدا راهم اصل  National Treatmentهم منع کوي. د  ،خو په واقعیت کې تبعیض وي ؛وي

تبعیض هغه دی کله چې یو قانون یا پالیيس په داسې  De Jureدغه دوه ډوله تبعیض منع کوي. 

                                                           
48 Japan - Taxes on Alcoholic Beverages - Report of the Panel (11 July1996) WT/DS8/R, para. 6.23. 
49 Kawan E Choi, and Hartigan C James, Handbook of International Trade: Economic and Legal Analyses of 

Trade Policy and Institutions (Blackwell Publishing Ltd 2004) 186-187. 



د  50.يمنځ تبعیض کو رسه د داخيل او واردايت توکو تر  بڼه تصویب يش چې منت يې په وضاحت

یدات داخيل تول ېچې له مخې يې ځین ی،قانون تصویب کړ  یافغانستان یو نو  ه توګهمثال پ

واردايت  پر خو ؛څخه معاف کړي  sales taxلهڅرمنې جوړ وي  لهلکه هغه بوټان چې د غوا 

کړي. همدا راز د ګاټ د درېیمې مادې تعرفه وضع  سلنه ۲۰څرمنو بوټان( بیا د توکو ) وشبیه

؛ کوي ېنه ښکاري چې تبعیض دڅه داسې  ښکاره په یو قانون یا مقررې له منت څخهد له مخې 

 51خو په واقعیت کې دغه قانون د ورادايت توکو په مقابل کې داخيل توکو ته ګټه/فایده ورکوي.

څخه معاف کړي. دغه  sales tax لهافغانستان یو نیم ټنه آیرکنډیشنونه  ه توګه،د مثال پ

تر  ۲له  ږي. خو په مقابل کېېاخيل شکتونو له خوا تولیدد افغانستان د د آیرکنډیشنونه عموما  

افغانستان ته  له بهر څخهتعرفه وضع کړي چې سلنه  ۲۰باید  باندې ټنو آیرکنډیشنونو ۵

دا نه ښکاري چې افغانستان  څرګندهمنت څخه  له ږي. اوس که څه هم د قانون یا مقررېېوارد

داخيل توکو رسه مرسته کړې وي خو  له ايت توکو مقابل کې دېدې تبعیض کړی وي او د وارد

 .د ګاټ د درېیمې مادې له مخې منع دی اوپه عمل کې بیا دا تبعیض دی 

 اصل استثناءات  National Treatmentد    .1

استثناءات هم   National Treatmentاستثناءات ذکر کړل چې هغه ټول د   MFNپورته مو د 

استثناءات هم لري چې د  ځانګړياصل بیا ځینې نور   National Treatmentدي. البته  د 

فقره  ۹م بند )سبسیډي(، یبند )دولتي تداراکات(، دو یمې فقرې لومړن ۸ ددرېیمې مادې 

څلورمه ماده په فقره او  مه۱۰درېیمې مادې د )داخيل تر ټولو لوړ نرخ د کنرتول تدابري( او 

دولتي  په افغانستان کوالی يش چېپه توګه، ي دي. د مثال )سیناميي فلمونه( کې ذکر شو 

                                                           
50 Trade in Goods: Non‐Discrimination Principle: Most Favored Nation (MFN) and National Treatment in the 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994,  

<https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_179/Module_531/ModuleDocuments/eWTO-M2-R1-E.pdf> 

accessed 2 July 2019. 
51 Laster, Mercurio, and Davies (n 37) 265. 



چې د  کې وحاالت ځانګړولو ټینګار وکړي، یا په ځینو داخيل تولیداتو پر اخیست د تدارکاتو کې

. دا که ډي ورکړيېداخيل تولیداتو ته اعانه یا سبسوي،  يسازمان هوکړه لیکونو ورته اجازه ورکړ 

خو د درېیمې مادې له مخې دا ډول ګټه ورکول د  ؛ورکول ديڅه هم داخيل تولیداتو ته ګټه 

National Treatment   .د اصل څخه استثناء دي 

iii.  توب اصلې تعبیض څخه د لېر  لهافغانستان او 

ه وب اصل د سازمان یو له مهمو اصولو څخه دی. هېوادونه تر هر څې تلېر  د تبعیض څخه له

اتو او خدمپه کاري راپور کې هم د وارداتو  کوي. د افغانستان ژمنهوړاندې د عدم تبعیض په اړه 

م ۲۰د پانګونې د رژیم تر عنوان الندې په  ه توګهدی. د مثال پ یرسه پر عدم تبعیض ټینګار شو 

کال د خصويص پانګونې قانون  ز۲۰۰۵پارګراف کې افغان استازي ویيل چې د افغانستان د 

خنیکي ت د سوداګرۍ پر وړاندېد نګار کړی دی. همدا راز ټی چلندو پانګوالو رسه پر ميل ېبهرن

مې  پورې ۳۱کال د دسمرب تر ز ۲۰۱۷قوانینو کې افغانستان د سازمان څخه د  واړوند خنډونو

پرته  ه بهجرونېنور پروس ، ستاندرد اوې وخت غوښت او ژمنه يې وکړه چې تخنیکي مقرر انتقايل

او   MFN ندچلتر ټولو مطلوب د ټولو وارداتو ته رسه به  له ږي اوېتطبیق ډولتبعیضه یو  له کوم

د حیواناتو او نباتاتو د روغتیا په اړه د تدابیرو هوکړه  52.کېږي  National Treatment چلندملی 

مواردو کې چې انتقايل موده ورته نه ده ټاکل شوې  وچې په هغ ژمنه وکړهلیک اړوند افغانستان 

د ترانزیت په برخه کې  53.کېږياصول پر ټولو وارداتو عميل   National Treatmentاو  MFNد 

نو رسه دهېواچې د ترانزیتي معاهداتو باوجود چې افغانستان يې د نورو  هوکړ  ژمنهنستان هم افغا

ونو ته د ترانزیت هېواداصل پر اساس ټولو   MFNلري، افغانستان به د ګاټ  د پنځمې مادې او د 

همدا راز د معنوي ملکیت د قوانینو په برخه کې افغانستان جدي تغیرات  54رابر کړي.شایط ب

                                                           
52 Report of the Working Party on the Accession of the Islamic Republic of Afghanistan (13 November 2015) 

WT/ACC/AFG/36 and WT/MIN(15)/6, para 170. 
53 ibid, para 186. 
54 ibid, para 206. 



 ژمنهلو اصولو د عميل کو د  چلنداو تر ټولو مطلوب  چلندراوستل او په ټولو قوانینو کې یې ميل 

  55وکړ.

b.   کمول خنډونوپر وړاندې د  سوداګرۍد 

او د سوداګرۍ پر وړاندې د  تعرفو کمولد السلیک یو مهم المل پر وارداتو د  د ګاټ د معاهدې 

کمول او ختمول  د خنډونوپر وړاندې  . د سازمان یو مهم اصل هم د سوداګرۍوکمول و  خنډونو

 هېوادکوي چې له مخې يې غړی  ژمنېاتو پر مهال د تعرفو اړوند د مذاکر  یدي. د سازمان هر غړ 

عرفې ت  وضع کوالی. د هر توکي اړونديشه و تعرفو زیاتې تعرفې نیشو ژمنوپر توکو او خدماتو تر 

ست کې هر هېواد هر ېل ېي. په دکې ذکر شوي و   Schedule of Concession په د هر هېواد

ا د ست لري اوېل خپلي تعرفه وضع کړې وي. هر هېواد توکي ته چې یو ځانګړی منرب هم لر 

  schedule of concession د د  افغانستان بېلګې په توګهي. د لر  توپیر هېواد تر هېواده لېستونه

سلنه  ۳۳.۶په اوسط ډول   متفاوت دی، افغانستان پر ټولو تجاريت محصوالتو هست تر پاکستانېل

ده،   سلنه ۵ده او پر ځينو نورو توکو  سلنه ۱۰۰دې کې په ځینو توکو تعرفه  په تعرفه لري چې

تعرفه لري چې په دې   سلنه۱۰۲ټولو  زراعتي وارداتو د خو بالعکس بیا پاکستان په اوسط ډول 

  56تعرفه هم شته دی. سلنه ۲۰۰کې پر ځینو توکو 

مه ماده د تعرفو په اړه رصاحت کوي. د یادې مادې له مخې ټول غړي هېوادونه پر ید ګاټ دو

 چلند وکړي او ترونو رسه یو ډول هېوادست رسه سم ټولو غړو ېدې مکلف دي چې د تعرفو د ل

خپل د  . افغانستانهد ېکړ  ژمنهست کې يې ېه کړي چې د تعرفو په لزیاتې تعرفې وضع ن ېهغ

تعرفه  سلنه ۶۰د حالل شوي حیوان پر غوښه تر ټولو لوړه  ه توګهست کې د مثال پېتعرفو په ل

زیاته  سلنه ۶۰یاده غوښه تر  روضع کړې ده. افغانستان اوس دوه وجیبې لري: لومړی دا چې پ

                                                           
55 ibid, para 222-223, 253. 
56 Naeem Ullah Khan and Muhammad Ashfaq, ‘WTO’s Implications on Agriculture Sector in Pakistan: Threats, 

Opportunities and Possible Strategies’ (2018) 5 (2) Journal of Advancements in Life Sciences 30.  



غوښې پر وارداتو  ورته ټولو غړو هېوادونو څخه د له م دا چېیيش وضع کوالی، او دوه تعرفه ن

نو د ټولو هېوادونو  ،کمه تعرفه وضع کوي سلنه ۶۰که تر  ېباید يو ډول تعرفه وضع کړي یعن

 لپاره به یې یو ډول کموي.

 :یوه برخه ده Schedule of Concessionد لست ې د افغانستان د تعرفو الند

Schedule CLXX- Afghanistan 

PART 1 – MOST-FAVOURD-NATION TARIFF 

SECTION 1- Agricultural Products  

 هم باید بند له غړو هېوادونو غواړي چې عام ګمرکي مالیات «ب»مې مادې لومړنۍ فقره ید دو

 ؛وي که عميل تعرفې کمې ېيش. یعنه شوو تعرفو څخه زیات ن یادوو ست کې ترېد تعرفو په ل

يش څومره ه اخيل، دا مالیات باید تر هغه زیات ن هېوادخو نور اضايف ګمرکي مالیات هم یو 

ونه له دې منع هېوادده چې  ست کې ذکر شوي دي. د دې مادې موخه داېچې د تعرفو په ل

ه لوړې کړي چې د تعرفو پ ېکړي څو د عامو ګمرکي مالیاتو تر نوم الندې خپلې تعرفې تر هغ

  57.هد ېکړ  ژمنهې ست کې يې پر ېل

i.  ژمنېد تعرفو اړوند د افغانستان 
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افغانستان په ټولو توکو  کم کړي دي.  ډېرهتر  خنډونهتان هم د سوداګرۍ پر وړاندې افغانس

 سلنه ۳۳.۶ته ښکته کړي دي. په زراعتي توکو یې تعرفې  سلنې ۱۳.۵تعرفې په اوسط ډول 

  special safeguardsاو   tariff rate quotaوجایبو په لړ کې د   WTO Plusدي. افغانستان د 

صادرايت پر دې رسبېره د کرنې هوکړه لیک په هغه صورت کې  58اسانتیاوې هم نه دي ورکړي.

کې یاد هېواد زراعتي   based periodډي یا اعانه ته اجازه ورکوي چې د اساس کلونو ېسبس

  وو پورې ز۲۰۱۱-۲۰۰۹ساس کلونه توکو ته صادرايت تعرفې ورکړې وي. د افغانستان لپاره د ا

کبله   له همدې ،ډي نه وه ورکړېېستان زراعتي توکو ته صادرايت سبساو په دغه موده کې افغان

ډي ېي چې زراعتي توکو ته صادرايت سبسافغانستان د کرنې د موافقې له مخې د دې حق نه لر 

کرنې د موافقې د نهمې مادې ورکړي. البته افغانستان د یوه لږ پرمختليل هېواد په توګه د 

 رېه غډي ورکوالی يش.  پېنې او داخيل ترانسپورت لپاره سبسلومړنۍ فقرې له مخې بازار موند

 ېکړ ه نه د ژمنهتوکو اړوند يې هېڅ ډول  ۳۰۰د دي.  سلنه۱۰.۳زراعتي توکو یې اوسط تعرفې 

اقالمو يې صادرايت  ۲۴۳ رپ ېز ډوله توکو پر وارداتو يې بندیز لګولی دی. همدا راز یوا ۶۵ د او

 ژمنهټکنالوژۍ موافقې رسه د الحاق افغانستان همدا راز د معلومايت   59تعرفه وضع کړې ده.

عرفې ند پر ټولو توکو تو معلومايت ټکنالوژۍ اړ د . د یادې موافقې له مخې افغانستان باید هوکړ 

 تعرفې وضع کړي دي اقالمو صادرايت ۲۴۳ رې پز صفر ته ښکته کړي. افغانستان همدا راز یوا

سلنه  ۲.۵سلنو باندې  ۲۴.۲سلنه او پر  ۱۰ې ز سلنه اقالمو  یوا ۲۹.۶چې له دې جملې په 

د رسې کلونو دننه  ۱۵د به الحاق وروسته  له. افغانستان همدا راز تعهد وکړ چې ېو  ېتعرف

                                                           
نه مانا داده چې یو هېواد د وارداتو لپاره حد وټاکي او تر هغه حد پورې پرې کمه تعرفه وضع کړي خو کله چې  tariff rate quotaد  58 

واردات حد څخه زیات يش نو تعرفه هم زیاتیږي. د مثال پر ډول افغانستان هر کال د غنمو واردات سل زره ټنو ته محدود کړي او هر 

وضع کړي خو که ترې دې زیات يش نو په هر  %۱۰غانستان ته صادروي تعرفه پرې یواځې هېواد چې تر دوه زره ټنو څخه کم غنم اف

 اضافه تعرفه وضع کړي.  وګوره: %۲۰اضافه ټن باندې 

Working Party Report (n 51) para 86.  
59 Overview of Afghanistan’s Commitments (n 31). 



ولو اص لهمالیه هم ختمه کړي او د تعرفو د معافیت اړوند اصول به د سازمان  سلنه۰،۲میاشتې 

  60رسه سم تطبیق کړي.

ې سکتورونو کې بېالبېلعضوي  ۱۰۴او په  سکتورونو ۱۱په افغانستان د خدماتو په برخه کې 

ه د دې ته ب وچې بهرين اتباعو یا حقوقي اشخاص هدا و  ه ژمنهیو  د بېلګې په توګه. ېوکړ  ژمنې

کلونو پورې ځمکه په اجاره واخيل  ۹۰دولت څخه تر  لهچې په افغانستان کې  کېږيحق ورکول 

  61. کړياو دا اجاره نوره هم متدید 

c.  ختمول  خنډونور تعرفوي ېغد 

 رېډېر وخت غبلکې  ،ږيېرفو په وضع کولو نه ایجادې د تعز یوا خنډونهازاد بازار پر وړاندې د 

و لپاره زیاتې ستونزې جوړوي. واردتد  خنډونوتر تعرفوي   Non-Tariff Barriersخنډونهتعرفوي 

خو په پرنسیپ کې په دې کې ټول  ؛تعریف نشته دی ځانګړی خنډونور تعرفوي ېد غتر اوسه 

د  صنایع ږي څو داخيل ېاستعامل موخهدې په ري شامل دي چې تعرفوي نه وي او هغه تداب

وارداتو لپاره سهم وضع کول، په سوداګریزو مقررو کې  د لکه کړي،خوندي مقابل کې  په وارداتو

تر ټولو مشهور  62عدم شفافیت، د سوداګریزو مقررو یو اړخیز یا استبدادي تطبیق او داسې نور.

دي چې له مخې  Quantitative Restrictionsمقداري یا کمیتي محدودیت یا  خنډتعرفوي  رېغ

ه د او په عمومي توګ کېږيیې یو هېواد ته پر صادراتو د مقدار یا کمیت له نګاه محدودیت وضع 

بیا په ځینو حاالتو کې جواز   Tariff-Rate Quotasمې مادې له مخې منع دی. خو ۱۱ګاټ د 
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62 WTO, Introduction to Market Access in Trade in Goods in the WTO 

<https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_385/Module_1578/ModuleDocuments/MA-L1-R1-E.pdf> 

accessed 2 July 2019.  

زره ټنو پورې  انګور ۱۰نون تصویب کړي چې له مخې یې په کال کې هر هېواد پاکستان ته یواځې تر د مثال په ډول پاکستان نوې قا

مې مادې له مخې منع دی او له ۱۱په عمومي ډول د ګاټ د  Quantitative  Restrictionsصادروالی يش. دغه کمیتي محدودیت 

 همدې کبله هېوادونه مکلف دي چې دغه غیرتعرفوي تدابريو پر ځای تعرفه وضع کړي. 



کړي او که  تر یوې اندازې پر وارداتو یو ډول تعرفه وضع هېوادده چې یو  لري. د دې معنا دا

ې یمحدودیت رسه  يد مقداري یا کمیت ږي.ېنو تعرفه هم وررسه زیات ت شول،واردات تر هغه زیا

  Tariff-Rate Quotasخو  ؛دی چې مقداري محدودیت د وارداتو کمیت ته حد ټاکي دا توپري

عرفه ت کمو وارداتو لږه یا ترجیحيپر بیا د وارداتو حجم ته په کتو هغسې دوه ډوله تعرفه ټاکي )

وارداتو کوم مقداري محدودیت نه وضع کوي.  رترجیحي او زیاته تعرفه(  او پ رېزیاتو بیا غ راو پ

باید له تبعیض پرته  Tariff-Rate Quotasمې مادې رسه سم د کمیت محدودیت او ۱۳البته د 

)په  de facto)په قانون کې( او  de jureمه ماده همدا راز د تبعیض دواړه ډولونه ۱۱اداره يش. 

 واقعیت کې( منع کوي. 

د ختمولو یا کمولو په اړه رصاحت  خنډونوتعرفوي  رېډېری هوکړه لیکونو مادې د غد سازمان د 

 تواتعرفوي تدابري د مرشوع هدف لپاره وي لکه د خوراک، نبات رېمواردو کې چې غ وکوي. په هغ

 چې د دي ونه بیا مکلفهېوادهلته   او حیواناتو د مصوونیت لپاره یا  تخنیکي ستاندردونه،

 63تعرفوي تدابري واخيل. رېسازمان د هوکړه لیکونو رسه سم غ

مقداري یا کمیتي محدودیت اصل یو څو عمومي او ځانګړي استثناءات هم لري. عمومي د 

مه )حفاظتي ۱۹مه )امنیتي استثناءات(، ۲۱مه )عام استثناءات(، ۲۰استثناءات د ګاټ په 

مه ماده )منطقوي ۲۴(، او waiversمه )ابرا یا ۲۵،  (Balance of Payments)مه ۱۲تدابري( 

مه ماده ۱۳مه فقره او یمې مادې په دو۱۱تړونونه( کې ذکر شوي دي. ځانګړي استثناءات بیا د 

حاالتو کې استفاده کېدالی يش لکه  ځانګړومې مادې استثناءات په ۱۱کې ذکر شوي دي. د 

                                                           
سوداګرۍ ته د تخنیکي موانعو موافقه د ګمرکي ارښت موندنې موافقه او د  حیواناتو او نباتاتو د روغتیا په اړه د تدابیرو موافقه،  د 63 

مه ماده د غیرتعرفوي موانعو په اړه ۸مه ماده؛ د توکو د واردولو د الیسنس پروسیجرونو موافقه؛ د منشاء مقرراتو موافقه او د ګاټ ۷ ګاټ

اصول وضع کړي دي. د یادو هوکړه لیکونو له مخې په ځینو ځانګړو مرشوعو حاالتو کې غیرتعرفوي تدابري مرشوع دي البته دغه تدابري 

 هوکړه لیکونو د اصولو رسه سم وي.  بیا د سازمان د



کمښت پر مهال، د ماهیانو پر وارداتو بندیز حامیه کول او   توکو د نواړید خوراکي توکو یا نورو 

 داسې نور.  

i. ژمنېتدابيو اړوند د افغانستان تعرفوي  رېد غ 

افغانستان ته هر څومره توکي  ېیعن 64ستم نه لريېس Tariff Quotasافغانستان هېڅ ډول 

 تدابريو په لړ کې افغانستان دتعرفوي  رې. همدا راز د غکېږيږي تعرفه پرې یو ډول وضع ېوارد

او  ولونطبي االتو، وترنري درم اړوند ۍو، درملتون االتو، د وترنر دسينګار شيان، طبي االتو، ودرمل

، مخابرايت و، فلمونوچاپ شوي توک ر، رسالې او نو و، بروشونو، چاپ شوي کتابونوبیولوژیکي توک

 او داسې نورو توکو د واردولو لپاره وسامان االت، مرمۍ، نظامي و، وسلوموټر  ووال، وسلهوسامان االت

مې مادې له ۶۶د  هـ ش( ۱۳۹۵)جواز یا اجازه یا موافقه غواړي. همدار راز د ګمرکونو قانون 

د ټولنیزو اخالقو، عامه امنیت، د ژوند »مخې د ګمرک مامورین کوالی يش پر هغو توکو چې 

تو د روغتیا او ژوند د هرني ارزښت لروونکو ميل چاپېریال ساتنې، د انسانانو، حیواناتو او نباتا

ثروتونو، تاریخي او فرهنګي آثارو، یا د سوداګریز او صنعتي شتمنیو او د دولت د نورو پالیسیو په 

 65«.منظور له اړندو تقنیني سندونو رسه سم ممنوعیتونو او محدودیتونه وضع کړي

ii.  يتعرفو  رېنستان واردايت رژیم )تعرفوي او غافغاد 

 تدابي(

مرکونو د ګ راوستي دي. بدلونونهډېری همدا راز د وارداتو رژیم په اړه په قوانینو کې  افغانستان

مادو  ۱۹۴فصلونو او  ۱۶کال کې په  هـ ش۱۳۸۴لومړی په  ،ظیمويتنقانون چې واردات هم 

ته پورته شو. د ګمرکونو  ۲۰۷کې تصویب شو. دغه قانون وروسته تعدیل او د مادو شمېر یې 

قانون د وارداتو، تعرفو او مالیو اړوند ټول احکام  په تفصیل رسه ذکر کړي دي. یاد قانون د 
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یحي تعرفه په هغه صورت کې چې ترج 67ګمرکي تعرفه او د مالونو د بیې ټاکل، 66ګمرکونو اداره،

پر وارداتو محدودیت یا   69د منشاء اصول، 68ټاکيل حجم حد ته محدودوي، دواردايت مالونه 

 73دامونه،و آزادې حوزې او ګ 72ګمرکي پړاوونه، 71ګمرکي اظهارلیک، 70ممنوعیت وضع کول،

 75.کړي دي او ګمرکي رسغړونو )تخلفات( په اړه په تفصیل رسه احکام ذکر 74ګمرکي موقفونه،

 ۱۹مې مادې له مخې ۴۰قانون د کمولو په لړ کې د ګمرکونو  خنډونود سوداګرۍ پر وړاندې د 

ګمرکي محصول څخه معاف کړي دي چې په دې کې د تحصیل او تعلیم  لهاموال )توکي(  ډوله

مه ماده د ۴۱نو واردول هم شامل دي. همدا راز و په نیت د کتابونو، جرایدو، مجلو او اخبار 

کوونکی کوالی يش د دې السته راوړلو لپاره  یحي تعرفو په اړه رصاحت کوي چې اظهارترج

غوښتنلیک وړاندې کړي. البته که ترجیحي تعرفه د واردايت مالونو د ټاکيل حجم حد ته 

دا  ؛تعرفوي مجاز کمیتد حالتونو کې خپل اعتبار له السه ورکوي. لومړی   ومحدودوي، نو په دو 

م تعرفوي اعظمي حد یدو 76شوي( مالونو حجم له ټاکيل حد څخه زیات وي. چې  توریدي )وارد

 کړنالرو کې اټکل شوې وي. وچې په اړوند ،دی

                                                           
 مادې. ۲۳-۸پورته مرجع،  66 

 مادې. ۴۰-۲۶پورته مرجع،  67 

 ماده. ۴۱پورته مرجع،  68 

 مادې. ۴۶-۴۲پورته مرجع،  69 
 مادې. ۶۶-۶۵پورته مرجع،   70

 مادې. ۸۱-۶۷پورته مرجع،  71 

 مادې.  ۱۳۸-۸۲پورته مرجع،  72 

 مادې. ۱۴۸-۱۳۹پورته مرجع،  73 

 مادې. ۱۷۵-۱۵۲پورته مرجع،  74 

  مادې. ۱۹۹-۱۸۲پورته مرجع،  75 
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دی چې په ځینو  د دې اصل اهمیت دا .کېږيتعرفوي اقدام ګڼل  رېاصل غ د مالونو د منشاء

د ګمرک قانون  77.کېږيحاالتو کې تعرفې او محدودیتونه د اموالو منشاء ته په کتلو اخیستل 

هغه مالونه »مه ماده د مالونو منشاء داسې تعریفوي: ۴۲دغه اصل ته یو فصل ځانګړی کړی دی. 

ولید د د مالونو د ت هېوادچې په یوه هېواد کې په بشپړه توګه استحصال یا تولید شوي وي، هغه 

څخه ګټه  ویاد فصل د منشاء اصل تصدیق، ترجیحي اسانتیاو «.  کېږيمنشاء په توګه پېژندل 

ونو کې تولید شوي وي په اړه هم احکام هېوادزیاتو په یو هېواد څخه  لهاخیستنه او که مالونه 

 موافقې رسه مطابقت لري.  لهلري چې د منشاء اصل 

ې ن تصویب کړي دي. موږ مخکی قوانیډېر تعرفوي تدابريو په لړ کې افغانستان نور هم  رېد غ

چې افغانستان په ځینو حاالتو کې د مالونو واردولو لپاره جواز یا اجازه غواړي. د مثال  یادونه وکړه

یا قانون) تو، درملتون االتو د تورید په اړه د عامې روغسينګار شيان دد  درمل، طبي االتو،  په توګه

 د درملو او (،هـ ش ۱۳۸۵( ، د درملتون مقرره )هـ ش ۱۳۸۷) (، د درملو قانونهـ ش ۱۳۸۶

( تصویب شوي دي چې تر دې دمه نافذ دي هـ ش ۱۳۸۵لوازمو د تولید او تورید مقرره ) يطب

جواز ولري او د باید اموالو تر وارداتو وړاندې  نوموړومخې  اشخاص باید د او د یادو قوانینو له 

د وناړ  ۍ، د وترنر چې یاد توکي وارد کړي. همدا راز يش کوالیه جواز نه درلودلو په صورت کې ن

 ۱۳۹۵) روغتیا )وترنری( قانون حیواين طبي االتو، وترنري درملونه او بیولوژیکي توکو اړوند یې د

( تصویب کړی دی. رسبېره پر دې د کتابونو د تورید اړوند د ولسمرش تقنیني فرمان دی هـ ش

کال مقرره شته ز ۱۹۸۹( کې یې صادر کړی دی. د فلمونو واردولو په اړه د هـ ش ۱۳۸۵چې )

کال یې  ز۲۰۱۱چې په  هه دحچارو وزارت الی ېوتوکو د واردلو په اړه د کورن و. د وسلو او اړوندهد

د موافقې د تطبیق لپاره د ميل ستاندرد  خنډونوغانستان همدا راز د تخنیکي صادره کړې ده. اف

مادو کې تصویب کړ چې د تخنیکي استندردونو په اړه په کې  ۳۴کال کې په ز ۲۰۱۰قانون په 

په تفصیل رسه احکام ذکر شوي دي. د یاد قانون د تطبیق لپاره افغانستان د ستندرد ميل اداره 
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ارۍ تدابیرو موافقې د تطبیق مرجع د کرنې، آبی ود حیواناتو او نباتاتو د روغتیا اړوندتاسیس کړه. 

رسه د مطابقت لپاره افغانستان د  و د عامې روغتیا وزارتونه دي. د سازمان د اصولواو مالدارۍ ا

( قانون يروغتیا )وترنر  (،  د حیواينهـ ش ۱۳۹۵)ساتنې( قانون ) یو د حفاظتټورای نبايت

د نباتاتو د ساتنې او قرنطین قانون  (،هـ ش ۱۳۹۵(، د کرنیزو آفت وژونکو قانون )هـ ش ۱۳۹۵)

( تصویب کړل. هـ ش ۱۳۹۵او د خوراکي توکو د خوندیتوب )مصئونیت( قانون )( هـ ش ۱۳۹۶)

طین په نباتاتو د قرن د یادو قوانینو تر انفاذ وروسته پخواين قوانین چې د وترنرۍ د خدماتو د او

کې  د افغانستان په داخيل قوانینوې ز قوانینو تصویبولو موخه یوا وملغی شول. د نوي واړه نافذ و 

پېشنهادنو او معیارونو تطبیقول وو. د یادونې وړ ده چې افغانستان تر دې دمه د هغو د سازمان 

لري او نه يې  پر مټ تولید شوي وي هېڅ قانون او مقرره نه ۍیوټکنالوژ اتوکو په اړه چې د ب

 78ږي.ېانستان د کوم قانون له خوا تنظیمواردات تر دې دمه د افغ

d. شفافیت 

مه TRIPS ۶۳مه ماده او د ۳ مه ماده، د ګاټ۱۰د ګاټ  ت دی.د سازمان یو بل مهم اصل شفافی

ماده د شفافیت په اړه احکام ذکر کړي دي. د ګاټ لسمې مادې له مخې غړي هېوادونه د 

افغانستان په شمول مکلف دي چې ټول قوانین، مقررې، قضايي پریکړې، اداري احکام په داسې 

 د ډول نرش کړي چې حکومتونه او سوداګر وررسه اشنا يش. همدا راز هر هېواد مکلف دی چې

د ګمرکي موخو لپاره؛ ګمرکي مالیو او محصوالتو اندازاه؛  ېاو د هغې اټکل شوې بیتوکو اصناف 

ر پپه وارداتو او صادراتو باندې وضع شوي شایط، محدودیتونه او ممنوعیتونه؛ هغه موافقې چې 

 منځمنځ یا د یو غړي او بل هېواد تر  او د سازمان د غړو هېوادونو تر ه کويتجارت اغېز  نړېوال

 ي وي نرش کړي.تررسه شو 
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مه ماده پر دې رسبېره د غړو هېوادونو څخه غواړي چې د سوداګرۍ اړوند ټول مقررات ۱۰د ګاټ 

ونو غواړي چې پر هېوادیو ډول، بې پرې او په معقول ډول اداره کړي. همدا راز دغه ماده له غړو 

د اضافه  نرش وړاندې ي او ترکړ وضع کولو وړاندې باید نوې تعرفې نرش   ې لهوارداتو د اضافه مالي

 ډډه وکړي.اخیستلو له نورو تدابیرو  دتعرفو وضع کولو او 

 

 

i. افغانستان او د شفافیت اصل 

 ې ملکي قوانین او نور مقررات نرشسازمان ته تر الحاق وړاندې افغانستان په دې مکلف نه و چ

الحاق وروسته بیا د ګاټ د لسمې مادې رسه سم باید ټول قوانین او  لهکړي. البته سازمان ته 

چې تر الحاق  هوکړ  ژمنهاکراتو پر مهال افغان استازو سازمان رسه د مذ لهمقررات نرش کړي. 

په بشپړه توګه تطبیق کړي او د سازمان د هوکړه لیکونو رسه سم  مه ماده۱۰د ګاټ به وروسته 

ي. افغانستان همدا راز پر دې توافق وکړ چې افغانستان به د و رکو به ټول معلومات سازمان ته 

اصولو رسه سم سازمان ته پر خپل وخت او د سازمان له خوا د وضع شوو شایطو رسه  لهسازمان 

 79سم اطالع ورکوي. 

دی چې افغانستان د قوانینو  افغان استازي همدا راز څرګنده کړه چې  عمومي عادت یا رواج دا

ې د هغو اشخاصو، ډلو  او ارګانونو ز خلکو د تبرصو لپاره نه نرشوي. مسودې یوا هممسودې د عا

ستان . هغه وویل چې افغانکېږيچې په یاد قانون کې عالقه ولري یا ترې اغېزمن  کېږيرسه شی
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نوې مسودې کار کوي چې د شفافیت اصل اړوند شایط چې د سازمان د یوې  رتازه اوس پ

 80مطابقت ولري ځای پر ځای کړي.هوکړه لیکونو رسه به 

( کال کې ز کال۱۹۹۹ق )ـه ۱۴۲۰د تقنیني سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون لومړی په 

دغه قانون پنځمه ماده د یو شمېر سندونو د خپرولو په اړه رصاحت کوي. د پنځمې د تصویب شو. 

ې یچې عامو خلکو ته اسالمي امارت رسمي اعالمیې »مادې له مخې په رسمي جریده کې د 

بېره پر دې رس  ؛ږيېخپر « تقنیني سندونه، قوانین، مصوبې، او نور پارملاين يخربتیا الزمه و 

 همدا راز ؛شورا مصوبې چې تقنیني ماهیت ولريفرمانونه، مقررې، اساسنامې او د وزیرانو د 

د هغو  او يکېږلیک ې مقاولې چې د افغانستان له خوا السنړېوالتړونونه، موافقتنامې او  نړېوال

حکمه حکم رسه سم یې سرته م لههغه تقنیني سندونه چې د قانون  ؛د تصویب په هکله فرمانونه

ږي.  ېت اعالنونه په رسمي جریده کې خپر د تصویب واک ولري او تجاريت عالیم او د سندونو د ثب

ډول قانون په   د تقنیني سندونو د خپرولو او انفاذ کې کالهـ ش ۱۳۹۵افغانستان وروسته په 

یق قجامع دی. یاد قانون د تسوید، تد ډېر قانون مادو کې تصویب کړ. دا قانون تر پخواين ۶۸

 ېاو داسې نورو په اړه په تفصیل رسه احکام لري. البته د عدلی او تایید، تصویب، توشیح، نرش

 وا ديس اوس ښيي چې پورته دواړه قوانین اوس ملغی ېوزارت د رسمي جریدې رسمي ډیتاب

 ږي.ېونو نرش د کوم قانون له مخې تنظماوس څرګنده نه ده چې د تقنیني سند

e. د شخړو حل و فصل 

وکړه هتر ږي چې د سازمان ېټولو هغو شخړو تطبیقپر ستم ېد سازمان د شخړو د حل و فصل س

 Dispute Settlementفصل د پوهاوي  لیکونو الندې راوړل شوي وي او د شخړو د حل و

Understanding (DSU)  هوکړه لیکونو ته په  وپه ضمیمه کې ذکر شوي وي. دغDSU  کې
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Covered Agreements او دواړه څو اړخیز او ګڼ اړخیز هوکړه لیکونه په کې شامل  81وايي

یا دوه مادې د شخړو د حل و فصل په اړه لري چې له مخې  هد سازمان هر هوکړه لیک یو  82دي.

شخړه د سازمان د شخړو د حل و فصل د رکن له خوا حل  هیې هر غړی هېواد کوالی يش خپل

مه مادې هم د شخړو د حل و فصل په اړه احکام لري. همدا راز د ۲۳مه او ۲۲د ګاټ  83کړي.

نه ورکول و ونو لپاره ځانګړي امتیاز هېوادو یپرمختلل ول په پروسیجرونو کې د لږ شخړو د حل و فص

 ونوهېوادغړو  لهمه ماده DSU ۲۴د   84شوي دي او د دوی لپاره ځانګړي اصول وضع شوي دي.

د شخړو د حل په  ټولو پړاوونو کې په نظر  ونهحالت يهېوادونو ځانګړ و یپرمختللو غواړي چې د لږ 

ف نو خال هېوادو یپرمختلل ووي چې د لږ ونو څخه غوښتل شهېوادکې ونیيس.  همدا راز له غړو 

ږ قضیه بایيل یا د ل هېواددې د قضیو راوړلو څخه حداالمکان ځان وسايت او که لږ پرمختللی 

ونکی نو شکایت کو  ،له خوا اخیستل شوي تدابیر د سازمان د موافقو خالف وي هېوادپرمختليل 

االمکان وضع کولو څخه تر حد له جیبېدې د تاوان غوښتلو، یا د تعرفو ښکته کولو یا بلې و  هېواد

 ځان وسايت، یعنی نه دې ترې غواړي.

i. ستمیافغانستان او د شخړو د حل و فصل س 

شخړو »سازمان غړیتوب د اخېستلو یوه احتاميل ګټه د هغې د  نړېوالافغانستان ته د سوداګرۍ 

و یډدی چې د ګاون هیله من. افغانستان هستم څخه کار اخېستل ښودل کېدېس« د حل و فصل

ونو له خوا د سازمان د اصولو و قوانینو د نقض په صورت کې هېواد ارواو نورو تجاريت شاکت د

ستم څخه استفاده وکړي او هغوی به دې ته مجبور کړي چې د ېبه د شخړو د حل و فصل س
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ستم د نړۍ تر بل ېد سازمان د شخړو د حل و فصل س 85اصولو رسه سم عمل وکړي. له سازمان

 دي چې یو یې هم پهیې ر الملونه ېډ بۍکېږي. د کامیاګڼل  بریالۍسازمان څخه  نړېوالهر 

ونه د سازمان پریکړې عميل هېواددا چې  یې میاو دو ،و حلېدل ديد شخړ  کې ټاکيل وخت

 دې اجازه ورکوي چې متقابل عمل وکړي. کوي او د نه عمل په صورت کې بل هېواد ته د

نو لپاره خورا ښه ښکاري، خو هېوادد ټولو غړو  کې ۍستم په تیور ېد حل و فصل س د شخړو

اغیزمن  ونو لپارههېوادو او مخ پر ودې ید پرمختللیوازې ستم ېچې دغه س بل ډول دیواقعیت بیا 

 ۵۸۴تر دې دمه په   86ونو لپاره ځانګړي څه نه لري.هېوادپرمختللیو  ولږ د خو  ؛دی یثابت شو 

سوداګرۍ سازمان د شخړو د حل و فصل  نړېوالهېواد د  ې یو ځل لږ پرمختليلز قضیو کې یوا

نګ په یوه ېمپکې د ډ ز کال۲۰۰۴هغه هم بنګالدیش د هند خالف په  87ستم کارولی دی.ېس

پرمختللیو و د لږ  88.هحل شو بیا دغه ستونزه نل تر جوړیدو وړاندې ېکې کارولی و چې د پقضیه 

 دي، خو تر ټولو مهم ډېرنه کارولو الملونه خورا  د ستمېفصل س هېوادونو لخوا د شخړو د حل و

کي تخنی نهو هېوادبل لږ پرمختليل  ؛دعوو مصارف زیات راځيپر دي چې په سازمان کې  يې دا

رۍ په ې سوداګنړېوالدرېیم دا چې د  ؛ويسیظرفیت نه لري چې خپلې قضیې په خپله پر مخ 

او څلورم دا چې پرمختليل هېوادونه د افغانستان په  ؛برابر ديرسه نشت  لهیې برخه کې پوهان 

و فورمونو نړېوالتل د نورو تر سیايس فشار الندې وي او له همدې کبله نيش کوالی چې په  ګډون

  .89و دفاع وکړينکې له خپلو حقو 
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 تبعیض یوې مخې دا مکلفیت لري چې تعرفې او نور د سازمان اصول دله د سازمان غړي که 

 هد ېړ ک ژمنهسازمان رسه يې پرې  لهو هغه لوړې تعرفې وضع نه کړي چې پرته تطبیق کړي ا

 «رقابت/سوداګرۍ هساملنا »چې د  یونو ته د دې حق هم ورکړل شو هېوادخو؛ د بلې مخې غړي 

ح نه اصطال « ملې سوداګرۍسانا »ډول د  ځانګړيضع کړي. سازمان په پر مهال اضايف تعرفې و 

څه معنا لري او « امله سوداګريس»چې  شوې ځانګړېړې او نه هم دا تر دې دمه ک تعریفده 

ډي ېاو سبس  (Dumping)نګ ېڅه دي؟ البته سازمان د ډمپ« عاملسامله سوداګريز انا»

(Subsidy) سامل رېغ»ې په عام ډول دغه دواړه اعامل په اړه په تفصیل رسه اصول ذکر کړي چ »

کبله سازمان د دواړو اعاملو اړوند دوه بېالبېل هوکړه لیکونه لري چې او له همدې  کېږيګڼل 

  90الندې به په تفصیل رسه ذکر يش.

i. نګ ېډمپDumping 

کړی دی. نګ تعریف ېمادې لومړۍ فقره ډمپ مې۲ ک دنګ ضد هوکړه لیېمه او د ډمپ۴د ګاټ 

خپل صادرايت توکي د بل هېواد مارکیټ ته تر هغه  هېوادده چې یو  نګ عمومي مانا داېد ډمپ

ي حقوقد نګ ېداخيل مارکیټ کې یې پلوري. د ډمپپه کم ارزښت وړاندې کړي چې په خپل 

نګ ېنګ خالف اقدام کوالی يش چې د ډمپونه په هغه صورت کې د ډمپیهېوادتعریف له مخې 

ړي. تاوان یا تهدید پېښ ک ه یا مستقیم رقابتي صنعت ته جديهله کبله داخيل ورته یا شبی

ې د لومړی دا ثابته کړي چنګ ضد تدابیر واخيل بایېومتونه باید مخکې تر دې چې د ډمپحک

ا ن رسوي ینګ داخيل صنعت ته زیاې؟ او ایا ډمپیڅومره شو که شوی نو ؟ ینګ شو ېایا ډمپ

ه مهال بلکې هغ ،نک په خپل ذات کې بد نه دیېجدي تهدید ورته پېښوي؟ له همدې کبله ډمپ

ږي.  ېرسو عت ته د وارداتو له کبله زیان نګ له کبله داخيل صنېکېږي کله چې د ډمپښه نه ګڼل 

زره کلدارې  ۴۰پاکستاين زراعتي شکتونه په پاکستاين بازار کې  یو ټن امونه په  ه توګهد مثال پ

و باندې خرڅوي، کلدارو معادلو افغانی وزر  ۳۰ امونه د ورتهبازار کې افغانستان په  د خو ؛خرڅوي

رسه له دې چې پر دې د حمل و نقل مصارف هم راغيل او تعرفه هم پرې وضع شوې خو د دې 
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زره روپۍ  ۱۰باوجود یې نرخ د پاکستان تر داخيل مارکیټ ارزانه دی. دلته په ساده عبارت تر 

دی او افغانستان په هغه صورت کې چې د امونو کم نرخ د افغانستان  ینګ شو ېزیات ډمپ

ه مالیه ومر نګ ضد هېډمپ د کوالی يش زیان رسوي یا داخيل صنعت تهدیدوياخيل صنعت ته د

 وسايت.   وخپل داخيل صنعت د وارداتو له اغېز  څو واخيل

نګ ېنګ خالف اقدام وکړي. د ډمپېنو ته د دې اجازه ورکوي چې د ډمپو هېوادمه ماده ۶د ګاټ 

ک نګ ضد هوکړه لیېتفصیل ورکړی دی. د ډمپه اړه نور ضد هوکړه لیک د ګاټ شپږمې مادې پ

 ،نګ په صورت کې پر وارداتو اضايف تعرفې وضع کړيېهېوادونو ته د دې جواز ورکړی چې د ډمپ

یا داخيل صنعت ته چې کوم زیان ږدې کړي ېته ن« نورمال ارزښت»وي توکي نرخ څو د ډمپ ش

 کړي. يږي هغه زیان نفېرس

ii. ډي ېسبسSubsidies  

ټ ډي ورکول دي. د ګاېصادراتو یا داخيل توکو ته سبس ډولم یدو« سوداګرۍساملې ې غیر »د 

احکام لري چې تر کومه  مه ماده او د سبسېډي او تعویيض تدابیرو هوکړه لیک په دې اړه۱۶

ډي ېمه ماده سبس۱۶ډي ممنوع ده. د ګاټ ېډي ورکول جواز لري او کومه سبسېحده د سبس

ډي په اړه چې ېونه مکلف کړي چې د سبسهېوادي ې یې غړ ز نه ده تعریف کړې، بلکې یوا

و د بل غړي هېواد ګټ خرب ورکړي او همدا راز که سبسېډيوي باید سازمان ته منز سوداګري اغې

ترو خربو اد ګوای و ونه باید خپله سبسېډي محدوده کړي. د اور هېوادغړي  ،ته جدي تاوان رسوي

 ی هوکړه لیک تصویب شو. دغه هوکړه لیکډي او تعویيض تدابیرو په اړه ځانګړ ېپر مهال د سبس

ډي هغه  مايل مرستې دي چې د دولت له لوري ورکول ېسبس»ډي داسې تعریف کړه: ېسبس

ه دی چې ل . لومړۍ ماده دوه مهم شایط لري. لومړی شط دا«کېږياو ګټه ترې ترالسه  کېږي

ه ورسوي. مايل مرستم دا چې دغه مايل مرسته ګټه یوي او دو ېتولیداتو رسه مايل مرسته شو 

په دې مانا چې دولت له تولیدونکو رسه مستقیم نغدي مرستې وکړي، یا قرضونه ورکړي یا دولت 



ې ده چې که چېر  ترالسه کولو مانا دا د له داخيل شکتونو مالونه واخيل او داسې نور. د ګټې

شاید  سه کړې،نو هغه ګټه چې اوس یې ترال  ي،دولت له تولیدونکو رسه مايل مرسته نه وې کړ 

ي و کو ته په داسې شایطو قرضونه ورکدولت داخيل تولیدون ه توګهنه وای ترالسه کړې. د مثال پ

 ګټور وي خو په همدې شایطو قرضونه نورو ته نه ورکوي.  ډېرچې 

 مې فقرې له مخې دیډي او تعویيض تدابیرو هوکره لیک د لومړۍ مادې لومړۍ او دوېد سبس 

ډي په عام ېږي، که سبسېډي تطبیقېسبس ځانګړوپر ې ز زمان اصول یواسبسېډي په اړه د سا

ډي او تعویيض ېهغه د یاد هوکړه لیک له مخې منع نه ده. د سبس کېږيډول هر چاته ورکول 

کتونو ش  وډي چې ځانګړ ېډي منع کړې: لومړی هغه سبسېتدابیرو هوکړه لیک څلور ډوله سبس

ته  نوو صنعت وچې ځانګړ  ده ډيېم هغه سبسی؛ دويکېږاو ټولو ته نه ورکول  کېږيته ورکول 

؛ ېږيکي سیمې ته ورکول و چې د یوې ځانګړې جغرافیا ده ډيې؛ درېیم هغه سبسکېږيورکول 

ر هوکړه لیک کې ذک په ډي او تعویيض تدابیروېچې د سبس ده ممنوعه سبسیډي ؛او څلورم

 91. يشوې د

شل شوې. ېصنفونو و  یودرې رډي پېډي او تعویيض تدابیرو هوکړه لیک له مخې سبسېد سبس

فعالیت پورې مرشوط وي یا د وارداتو بدیل تر ډي ده چې د صادراتو ېممنوعه سبس ۍلومړ 

ډي په هغه صورت کې یو صنعت ته ورکړل يش چې د وارداتو ېاستعاملول وي، مانا دا چې سبس

 هډول نه د ځانګړېاو دا په  هډي دېم ډول یې تعقیبي سبسیدو 92پر ځای داخيل توکي وکاروي.

ډي ېډي تر تعریف الندې راځي هغه تعقیبي سبسسې، بلکې هر هغه څه چې د سبېتعریف شو 

مې مادې له مخې هر هغه اقدام ۵ ي او تعویيض تدابیرو هوکړه لیک دډې. د سبسکېږيګڼل 

 خالف هېواداو د سازمان غړي  کېږيډي ګڼل ېچې د یاد هوکړه لیک د تعریف له مخې سبس

لکه  هډي دېتعقیبي سبس .  درېیم ډول غیرکېږيډي ګڼل ېولري هغه تعقیبي سبس هېز ناوړه اغ
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 ډي ورکول چې وروسته پاتې وي.ېسیمو ته سبس وډي ورکول یا هغېد تحقیق په موخه سبس

ډي چې ېکال کې لغوه شو او اوس هر هغه ډول سبس ز۲۰۰۰ډي حکم په ېالبته دغه سبس93

 که بل غړي ته زیان رسوي نو منع ده.  ډي ده اوېوي هغه تعقیبي سبس ځانګړې

iii. تعویيض تدابیر Countervailing Measures  

ړي. تعویيض مالیه وضع ک پرضدډي ېد منع شوو او تعقیبي سبس چې ونه کوالی يشهېوادغړي 

لپاره شایط  وځم فصل د تعویيض تدابیرو د اخیستډي او تعویيض تدابیرو هوکړه لیک پنېد سبس

ته د افغانستان په شمول د تعویيض مالیو د وضع کولو  هېوادوضع کړي دي. دغه فصل هر غړي 

 ي:کړ اجازه په هغه صورت کې ورکوي چې الندې درې شایط پوره 

 ډي ورکول شوي وي؛ېوارداتو ته سبس .1

 داخيل صنعت ته زیان رسولی وي؛ او ؛وارداتو .2

 داخيل صنعت ېنځ ربط وي )یعنموي او د زیان تر  ېډي ورکول شو سېتو چې سباوارد .3

 94دلی وي(.ېته زیان د وارداتو له کبله رس

 ېرهډنګ خالف په عمل کې ېنګ ضد مالیه ده، خو دا بیا د ډمپتعویيض تدابیر هم لکه د ډمپې

نګ د شخيص ېدی چې ډمپ داډېر الملونه دي. یو المل یې هماو د دې  کېږينه استفاده 

ډي خالف ېډي ورکول د حکومتونو. په دې حالت کې کله چې د سبسېاو سبسشکتونو کار دی 

ې په چارو ک هېوادونه مجبور دي چې د بل هېوادنو  ،کېږياو معلومات تحلیل  کېږيتحقیقات 

د ډي ضېم دا چې د سبسیونه د مصلحتونو له مخې دا کار نه کوي. دوهېوادالسوهنه وکړي او 
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ډي معلومول ېد سبس ې پېچلې دي. مثال ډېر نګ ضد څېړنو ته ېد ډمپ مالیې په اړه څېړنې نسبتا  

ډي دې داخيل صنعت ته زیان رسولی وي، دا هر څه ېاو بیا دا هم معلومول چې یادې سبس

 ته اړتیا لري.  هېواد همکاریوو تحقیقاتو او د مقابل ډېر 

iv. افغانستان او سامله سوداګري/رقابت 

ډي او تعویيض تدابیرو په اړه کوم قانون تصویب کړی ېسنګ، سبېافغانستان تر دې دمه د ډمپ

نین تصویب په اړه قوانګ او تعویيض تدابیرو ېفغانستان په نظر کې لري چې د ډمپنه دی. البته ا

نګ ضد او تعویيض ېمې مادې د ډمپ۱۷ مسودېد سوداګرۍ قانون  د و اموالوېکړي. د بهرن

انګړي قوانین تدابیرو په اړه ځ ویاد د ېپه اړه رصاحت کړی دی چې له مخې به ی وتدابیر 

 95هوکړه لیکونو رسه به مطابقت ولري. لهږي چې د سازمان ېتصویب

 لهپای

تل. قوانینو، مقرراتو او الیحو کې تغیرات راوس ولسګونپه تر الحاق وروسته افغانستان ته  سازمان

ځينې برخې چې زموږ په نظر مهمې وي تحلیل کړې. دوه مهمې  ځانګړېموږ په دې مقاله کې 

ته  بلې ځانګړې مقالې اوسنۍ مقاله یې اوږدولهد پانګونې رژیم( چې برخې )معنوي ملکیت او 

ه قوانین تصویب کړي دي او افغانستان پ ډېربرخو کې افغانستان  اړینو. په دغو دوو لېپرېښود
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نورې زیاتې هوکړه لیک په برخه کې د سازمان پر اصولو د ځانګړي ډول د معنوي ملکیت 

 دي. غوښتنې منيل

او پېچلې پروسه ده. افغانستان دغه پروسه  نیونکېاوږده، ستونزمنه، وخت  هسازمان ته الحاق یو 

ر پ ې نورې غوښتنېډېر او په دې برخه کې يې د سازمان پر اصولو  ،کلونو کې طی کړه ۱۲په 

و څخه د برخمن نحقو  لهېر شو. افغانستان د سازمان و څخه تنحقو  وډېر  لهاو هم  ومنلېځان 

. په ځينو برخو ستلو را بدلونونهقوانینو کې  وکې په لسګون وپه برخ پيل کولواو د وجایبو د  دوېک

پورې میاشتې  ترکال د جنورۍ ز ۲۰۱۹ډېره دغه موده د کې یې انتقايل موده واخیستله چې تر 

 وه.

انتقايل  هلضايف وجایب واخیستل چې یو یې هم په برخه کې افغانستان ا د معنوي ملکیت قانون

دوی  ېپورې انتقايل موده لري، یعنز کال ۲۰۳۳هېوادونه د دل و. لږ پرمختليل ېېر مودې څخه ت

هوکړه لیک ځینې مادې نقض د چې د معنوي ملکیت اړوند د سازمان  یته دا حق ورکړل شو 

چې  هکړ و  ژمنهفغانستان د مذاکراتو پر مهال ځکه ا ؛حق نه لريکړي. البته افغانستان بیا دغه 

ه توګ بشپړهپه  د معنوي مالکیت په اړههوکړه لیک   TRIPSتر لومړۍ نېټې پورې به د  ۍد جنور 

ډي او تعویيض تدابیرو او نورو هوکړه لیکونو ېتطبیق کړي. همدا راز د کرنې هوکړه لیک، سبس

 ته ورکړل شوي وو. غړوپه ابتدا کې اصيل  و حقونو څخه تېر شو چېډېر کې له 



مل کې عپه خو  ؛ښيېستم ته خوښ بر ېفصل س افغانستان که څه هم د سازمان د ستونزو حل و

په توګه  دهېوااقتصادي او تخنیکي پلوه کمزوري  یو دستم څخه د افغانستان په څېر ېله دې س

من ثابت ونو لپاره اغېز هېوادې د پرمختللیو او مخ پر ودې ز ستم یواېاستفاده ستونزمنه ده. دغه س

ه نه ده تر اوسه په سمه توګه ګټ ډېرو الملونو له کبلهد و ترې هېوادون وپرمختللي ودی خو لږ  یشو 

  اخیستې.

 پای


