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  WTOحل و فصل اختالفات تجاری بر مبنای رویه داوری سازمان جهانی تجارت 

 کامل حمید

 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مشاور حقوقی در حوزه تجارت بین الملل

 

رود و به عنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می(، Globalization« )جهانی شدن»

ی عدی است که قابل تسرّبُ ای چندجهانی شدن پدیده ،گیرد. از این جهتمی بر زندگی را دربک علم، فرهنگ و سَ

های عمل به اشکال گوناگون عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصه

، اثرگذاری «هانی شدنج»یکی از مهم ترین آیتم های تأثیر گذاری فرآیند  اجتماعی همچون زیست محیطی است.

بر اقتصاد داخلی کشورها است که توسط سازمان های بین المللی انجام می گیرد؛ این سازمان ها وظیفه های 

مشخصی طبق اساسنامه )منشورهای تشکیل( خود دارند و عضویت در هر یک از آنها مطابق مقررات داخلی آنها 

المللی المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بینهای بینسازمان ،ر حال حاضرخواهد بود. د

نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و (، WTOتجارت ) و سازمان جهانی (WB) بانک جهانی(، IMF) پول

آور هستند، اقتصادهای هایی که بسیار الزاماند. این سه سازمان با توصیهیند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفتهآفر

نمایند. بطوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می

قابل تبیین  نامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی های موافقتموریتأچارچوب اهداف و م

المللی است بین سازمان یک، به انگلیسی Organization World Trade یا تجارت سازمان جهانی. )خواهد بود

کند. اعضای سازمان تجارت جهانی را حل و فصل می ءتنظیم و اختالفات بین اعضا  را تجارت که قوانین جهانی

اند. مقر سازمان تجارت کرده ءاین سازمان را امضا «نامهموافقت ۳۰حدود »های نامهکشورهایی هستند که موافقت

حال حاضر   افغانستان در ،اندکشور عضو این سازمان شده ۱۶۴، ۲۰۱۶قرار دارد. تا سال  سویس ،ژنو جهانی در

به همین مناسبت، باید گفت که یکی از سازمان هایی که امروزه . (شودجدیدترین عضو این سازمان محسوب می

نقش مهمی در تسهیل معامالت و مراودات تجاری را در سطح کالن )بین المللی( به عهده گرفته است، سازمان 

 جهانی تجارت می باشد. 

این   غاییارد. هدفِوکار د نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سر، «جهانی تجارتسازمان »

تجاری و  سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادالنه برای رقابت

جهانی تجارت، سازمان  ف،اهدا. در راستای این همچنین، ایجادِ سازوکارهای حل اختالف میان اعضاء می باشد

خواهد قواعد فع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها میکشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و ر

. یکی از این مزایا، حل و فصل اختالفات تجاری میان کنند ءمشترکی را در مورد تجارت کاالها و خدمات اجرا
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خواهد بود که توسط خودهِ سازمان )شورای عمومی( انجام خواهد گرفت. قابل ذکر « نهاد داوری»اعضاء به وسیله 

ظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کامالً با مفاد ؤممذکور، نیز اعضای سازمان باشد که در مقابل،  می

نامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کاال و خدمات ت این موافق

ی، موانعی غیرضروری برای تجارت به وجود شود که مقررات ملگردد. همچنین باعث میباعث تسهیل تجارت می

های باالتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه

وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید 

نامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این  تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنظام چند جانبه 

  گیرد.سازمان تعلق می

، حل و فصل اختالفات از طریق مشاوره تجارت از اصول بنیادی سازمان جهانیبا این اوصاف، باید بیان داشت که 

گستردگی روزافزون و پیچیدگی روابط تجاری میان }ت. های ترافعی و قضایی اسو تبادل نظر، به جای رسیدگی

منظور جلوگیری از بروز  کشورها و افزایش احتمال بروز اختالف میان کشورها باعث شد سازمان جهانی تجارت به

اختالفات تجاری گذشته و حل و فصل این اختالفات، دست به نوآوری زده و مکانیزم نسبتاً دقیقی را جهت رسیدگی 

ایجاد ساز و کاری چند جانبه و قدرتمند برای حل و فصل  ،تعبیه نماید. در واقع ءفصل اختالفات میان اعضاو حل و 

را برطرف کند، یکی از جدیدترین اهداف مذاکرات دور اروگوئه « گات»های قبلی  اختالفات که برخی ضعف

ها است، بات حل و فصل یا کاهش تعرفهموضوع اختالفات بین اعضای سازمان، معموالً ناشی از تخلف از ترتی{. بود

حل و فصل آن از طریق مشارکت همگانی را  ،ند، بنابراینشومی متضرر آن از عضو کشورهای که چون همه

 بروز صورت در اول،در مرحله  :نماید. نظام حل و فصل اختالف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله استایجاب می

 روز ده ظرف باید عضو، کشورهای سایر و کندمی مشورت درخواست مربوط کشور سازمان، اعضای بین اختالف

ت، ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از سن نیّ وند و با حُش شور وارد

در  .ها مشارکت نکندای حاصل نشود یا عضو متخلف )کشور خاطی( جوابی ندهد یا در روند مشورتنتیجه ءاعضا

. این درخواست، شود تشکیل رسیدگی هیئت که کند درخواست تواندمی ،(شاکی) متقاضی کشور دوم،مرحله 

های رسیدگی، سه عضو ، آن را الزم نداند. هیئتءشود، مگر این که شورای عمومی به اتفاق آرامعموالً پذیرفته می

 طرفین،ها به صورت نماینده یک از آن ا هیچمّباشند، ادارند که متخصّص در موضوع اختالف )کاالی مربوط( می

رسیدگی، پس از بررسی موضوع، به ویژه بررسی واقعیات گزارشی  هیئت. دارند عمل استقالل و کنندنمی عمل

 باشد، اعتراض مورد هیئت گزارش چنانچه سوم،نماید. در مرحله کند و به رکن حل اختالف تسلیم میتهیه می

ل از هفت شود. رکن استیناف، متشکّارجاع می)تجدیدنظر(  رکن استیناف به که خواست فاستینا آن از توانمی

شوند. رکن ها با قید قرعه انتخاب میباشند و سه نفر از آننظر میالملل، صاحبنفر است که در مسائل تجارت بین
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روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل  نودپردازد و باید ظرف های حقوقی موضوع میاستیناف، بیشتر به جنبه

ای دارد که رکن حل اختالف بر آن بندی پیچیدهیناف، زماناختالف مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن است

تواند کند. هرگاه کشور خاطی، تصمیم مذکور را اجرا نکند، رکن حل اختالف؛ یعنی شورای عمومی، مینظارت می

های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از: محرومیت بعضی از ضمانت

 علیه آمیز تالفی اقداماتای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازه ، تعلیق امتیازات تعرفهگات داخلترتیبات 

گیری رود. البتّه تصمیمشمار میبه گات در اختالف فصل و حل نظام چهارم مرحله واقع در روند این که خاطی کشور

 . باشددر شورای عمومی، محتاج اتفاق آرا است که خود، در جهت تأمین چند جانبه ماندن گات می

های قبلی و  ی تجارت که نسبت به روشتوان گفت سیستم حل و فصل اختالفات در سازمان جهان در مجموع می

های این سازمان،  نامه باشد، در قالب اجزاء نظام حقوقی یعنی بسیاری از موافقت تر می ویژه در گات، کامل به

ثربودن و پذیرش متقابل ؤبینی شده است و با توجه به رعایت برخی اصول نظیر مشورت، انصاف، سرعت، م پیش

های  اهی و چگونگی اجرای احکام صادره توسط رکن حل اختالف و همچنین شیوهبینی نحوة استیناف خو و پیش

عالوه ایجاد ه جبران خسارت از یک سو و توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر و ب

 ءضاای، شرایط بسیار مناسبی را جهت حل و فصل درونی اختالفات میان این اع ای مناسب با ترتیبات منطقه رابطه

، در نوع خود ءبینی نموده است که با توجه به تعداد اعضاء، سطح و گستردگی و پیچیدگی روابط میان اعضا پیش

متکامل، پیشرفته و کم نظیر می باشد و ارزیابی عملکرد این سیستم نیز از عالقه کشورهای عضو سازمان جهانی 

 .ن حکایت داردتجارت نسبت به استفاده از این نظام و مؤثر و مفید بودن آ
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