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  يرازـدانشگاه شمطالعات حقوقي مجله 
 1392 و تابستان بهار، اول، شماره پنجمدوره 

  
  

  بررسي ماهيت حقوقي تعهدات سازمان جهاني تجارت
  

  ∗∗حجت ايزدي               ∗محمدتقي رضايي
   

  :چكيده   
تعهدات سازمان جهاني تجـارت دو نظريـه    ماهيت حقوقيدر زمينه 

يك نظريه آن است كه اين تعهدات ماهيتـا دوجانبـه هسـتند    . مطرح است
متقابل بـين   بدين معني كه ميتوان آنها را مجموعه اي از روابط دوجانبه يا

بايد بر اسـاس قواعـد مربـوط بـه      اعضا تلقي كرد و لذا آثار حقوقي آنها
اين نظريه بر اين باور . در حقوق بين الملل ارزيابي گرددتعهدات دوجانبه 

استوار است كه هدف تعهدات اين سازمان تجارت است و تجارت امـري  
بعالوه اين تعهدات قابل قياس بـا تعهـدات   . ماهيتا دوجانبه و متقابل است

بنـابراين روابـط ميـان    . حقوق بشري كه ماهيتا چندجانبه ميباشند نيسـتند 
نظريـه  . مستقل از يكديگرنـد  اساسا ماهيت دوجانبه دارد و دولتهاي عضو

جمعي يا چند جانبه هسـتند   ديگر آن است كه تعهدات اين سازمان ماهيتا
زيرا هدف اساسي آنها حمايـت از انتظـارات جمعـي در زمينـه سياسـت      
تجاري دولتهاست و لذا يك منفعت جمعي برتر از منفعت فردي اعضا مد 

به بررسي اين دو نظريه پرداخته و به اين نتيجه ميرسد  اين مقاله. نظر است
ي كامله ها ملتاصل  ،كه تاكيد بر تشكيل نظام چندجانبه در اسناد سازمان

فرايند قانونگذاري و رويه قضايي نهاد  ،الوداد مقرر شده در ماده يك گات
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دهند كه اين تعهدات ماهيت چند جانبه يـا جمعـي    حل اختالف نشان مي
جراي اصل توسعه، رفتار ويژه و متفاوت با كشـورهاي در حـال   دارند و ا

توسعه و ضعيف، برقراري نظام اجباري حل و فصـل اختالفـات و ايجـاد    
نهاد ويژه بررسي سياست تجاري كشورهاي عضو از آثار پذيرش ماهيـت  

  . رود شمار مي هچندجانبه تعهدات اعضاء آن ب

  . گات ،روابط دوجانبه و چندجانبه ،تعهدات، سازمان جهاني تجارت: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه  -1
چندجانبـه و يـا همگـاني قابـل      ،اساسا تعهدات بين المللي به سه صورت دوجانبه

تعهدات دوجانبه ميان دو كشور و تعهدات چندجانبه ما بـين چنـد كشـور    . تصور است
مربـوط بـه   برقرار ميشود در حاليكه تعهدات همگاني يا جهاني مانند اغلـب معاهـدات   

گيرد و همه اعضاي جامعه بين المللـي را   حقوق بشر همه كشورهاي جهان را در بر مي
هر تعهد بين المللي را ميتوان از دو جنبه شكلي و ماهوي در سه . ملزم و متعهد مينمايد

. قالب مذكور مورد مطالعه قرار داد و آثار حقوقي متفـاوتي را بـر آنهـا مترتـب دانسـت     
عضو ناظر دارد از  30عضو رسمي و  153جهاني تجارت كه هم اينك تعهدات سازمان 

پرسـش مهمـي كـه در مـورد     . لحاظ شكلي جزء تعهدات چند جانبه بين المللي هستند
تعهدات اعضاي اين سازمان مطرح ميباشد اين است كه آيا اين تعهدات ماهيتاً نيز چنـد  

تـاً دو جانبـه و چنـد جانبـه در     جانبه هستند؟ و با معيارهايي كه در مورد تعهـدات ماهي 
. گيرنـد  مي حقوق بين الملل وجود دارد تعهدات اعضاي اين سازمان در كدام دسته قرار

آيا اين تعهدات علي رغم اينكه از نظر شكلي چندجانبه هستند از لحاظ ماهوي مـاهيتي  
ابطه حقـوقي  تعيين اين ر. باشند دو جانبه و متقابل دارند يا آنكه ماهيتا نيز چند جانبه مي

آثار حقوقي مهمي در مرحله اجراي اين گونه تعهدات ميان اعضاي سازمان و اختالفات 
  . ناشي از عدم اجراي آنها دارد
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  تعهدات بين المللي از نظر ماهوي -2
  تعهدات موجد روابط با ماهيت دو جانبه .1-2

بـين دو  تعهدات دوجانبه از قديمي ترين انواع تعهـدات بـين المللـي هسـتند كـه      
اساسـنامه ديـوان    38كه در بند اول مـاده   شوند چنان مي شخص حقوق بين الملل ايجاد

اشاره شده و موجد آثـار    ي خاص به آنهاها بين المللي دادگستري تحت عنوان عهدنامه
كه تعهدي است دو جانبـه   1مانند تعهد به استرداد مجرمين. حقوقي بين طرفين آنهاست

شوند و هيچ دولتي مكلف  مي وسط دولتي به دولت ديگر مستردكه به موجب آن افراد ت
و موظف به استرداد نيست مگر بر اساس قرارداد و يا وجود قواعد عرفـي بـين طـرفين    

برخي از حقوقدانان حقـوق ديپلماتيـك را    ).107 :1987 2،آكهرست( اين گونه تعهدات
: 1988 4برونلي،(بين دولتها  3كه وسيله اي است براي برقراري روابط دو جانبه يا متقابل

نيز از انواع تعهدات دوجانبه ميدانند كه بر اساس آن برقراري رابطه ديپلماتيك بـا  ) 348
معاهـدات مـودت و دوسـتي بـين     ). 22 :1376 صدر،(گيرد  مي رضايت طرفين صورت

كه پديده اي نسبتاً جديد در حـوزه بـين    5و معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ها دولت
. از انواع ديگر تعهدات دوجانبه هستند) 251 :1383  6سورناراجا،(ملل اقتصادي است ال

تعهدات دوجانبه محصول گذار از مرحله يكجانبه گرايي به مرحله دوجانبـه گرايـي در   
در دورانهاي ابتدائي تشكيل جامعه بين المللي شـكل كالسـيك   . روابط بين الملل است

يه حاكم بوده است و منافع هر كشور مقدم بر منافع كل ي اولها ملتبر  7يكجانبه گرايي
يا اصوالً هنوز براي  ها لذا دولت). 46:  1370 8كاسسه،( جامعه بين المللي قرار ميگرفت

برقراري روابط و قبول تعهد بين الملي آمادگي الزم را نداشتند و يا اگـر هـم ضـرورت    
با دولت خاصي داشتند و همين نقطه  نمود اصوالً تمايل به برقراري تعهد تنها مي ايجاب

از  هـا  تمايلي كه با گذشـت قـرن  . شروع پذيرش تعهدات با ماهيت روابط دو جانبه بود
شروع برقراري روابط دو جانبه همچنان در سطح بين المللي بسيار قوي و استوار است 

 دو به طوري كه حتي در جهان كنوني تعداد كثيري از تعهدات بين المللي روابط كـامالً 
  ). 11: 2002 9سيسيليانوس،( كنند مي جانبه ايجاد
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  :تعهدات موجد روابط با ماهيت چند جانبه. 2-2
شـوند   مـي  اينگونه تعهدات كه ميان بيش از دو شخص حقـوق بـين الملـل ايجـاد    

عموماً ناظر بر روابط تجاري، سياسي و فرهنگي چنـد كشـور اسـت ماننـد كنوانسـيون      
در كويت  1978حمايت از محيط زيست دريايي كه در آوريل منطقه اي همكاري براي 

به تصويب هشت دولت حاشيه خليج فارس رسيده و بـه كنوانسـيون كويـت معـروف     
در قرن نوزدهم اغلب تعهدات بـين المللـي اصـوال ماهيـت     ). 191: 1376 ،ممتاز( است

دوجانبـه گرايـي بـه    دوجانبه داشته اند اما از اواخر قرن نوزدهم به بعد گذار از مرحلـه  
چندجانبه گرايي در روابط بين المللي شدت بيشتري گرفت كه تصويب كنوانسـيونهاي  

شـتاب ايـن   . الهه محصول همين رويكرد در جامعه بـين المللـي اسـت    1907و  1899
رويكرد در طول قرن بيستم به مراتب بيشتر گرديد و حاصل آن تصويب دههـا معاهـده   

مله تدوين كنوانسيون حقوق معاهدات بـود كـه نشـانه بـارز     بين المللي چندجانبه از ج
 10اسـپيندي، (گريز از مفهوم كامالً دو جانبه گرايانه در روابط بـين المللـي بـوده اسـت     

اجراي دقيـق آنهـا    آيد و مي اين گونه تعهدات ميان چند دولت به وجود). 1101: 2002
ط اساسي براي ادامـه حيـات   يي كه به آن تعهدات ملزم شده اند شرها توسط همه دولت

ي خلـع  ها كنوانسيون). 2002،15يسيليانوس،س(نظامي است كه آنها آن را ايجاد كرده اند
ي خلـع  هـا  كنند، موافقت نامـه مي ي خاصي را منعها سالح كه توليد و استفاده از سالح

 سالح در مناطق خاص يا موافقت نامه ايي كه ماهيگيري را در مناطق خاص دريايي منع
  ). 1071: 2002 11دوپويي،( يي از تعهدات با ماهيت چند جانبه هستندها كنند مثال يم
  
  تعهدات موجد روابط با ماهيت همگاني. 3-2

اينگونه تعهدات همگاني يا جهانشمول هستند و غالباً ريشه در ديدگاه آن دسـته از  
 را حقوق طبيعيحقوق داناني دارد كه منشاء پيدايش قواعد و مقررات حقوق بين الملل 

اينگونه قواعد عميقاً در وجدان بشريت و وجدان هر ). 440: 1377ذوالعين،( دانستند مي
اصـولي قهـري و   . يابـد  مـي  تجلي ها انسان عاقلي ريشه دارند و لذا فراتر از اراده دولت

اليتغيرند كه عام و فراگير بـوده مشـمول مـرور زمـان نشـده و الزمـه حيـات فـردي و         
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شناسايي تعهدات بـا ماهيـت همگـاني در    ). 9: 1377 ممتاز،(شناخته ميشوند اجتماعي 
كند زيرا تبعاتي ماوراي روابط دو جانبه بـر   مي حيطه مسئوليت ناشي از نقض آنها تبلور

چنانكه گروسيوس نظريه پرداز حقـوق طبيعـي بـر ايـن بـاور بـود كـه        . گذارد مي جاي
ه به خود يـا اتباعشـان و هـم بـه علـت      پادشاهان حق دارند هم به علت خسارات وارد

خساراتي كه مستقيماً به آنها وارد نمي شود بلكه به حقوق طبيعي يا حقوق ملت ديگـر  
در ). 1084: 2002 ،12نولتـه ( كند درخواست مجازات كننـد  مي بيش از اندازه لطمه وارد

 قـرار  دوره معاصر دسته ويژه اي از تعهدات كه نقض آنها همه كشورها را تحـت تـأثير  
شـود موضـوعي    مي دهد و باعث مسئوليت دولت نقض كننده در برابر همه كشورها مي

دارد تـا سـاز و كارهـايي را در     مي شود و حقوقدانان بين الملي را بر آن مي جدي تلقي
 چارچوب نظام دسته جمعي بـراي مقابلـه بـا نقـض چنـين تعهـداتي جسـتجو نماينـد        

در قضـيه معـروف    1970مللي دادگستري در سال ديوان بين ال). 1241: 2002 ،13كلين(
دو نوع تعهد بين المللي يعني تعهدات در مقابل جامعه بين الملي  14به بارسلونا تراكشن

از هـم   مانند ممنوعيت بردگي و تبعيض نـژادي و تعهـدات در مقابـل دولـت معـين را     
وسـعه و  در حـال حاضـر بـا ت   ). 196:  1375 شـريفي طرازكـوهي،  (متمايز دانسته است 

نـوع  . شـود  مي رسد مرتباً بر شمار چنين تعهداتي افزوده مي تكامل جامعه جهاني به نظر
اين قواعد به مراتـب   ديگري از تعهدات همگاني قواعد آمره است كه اهميت و جايگاه

حقوق معاهدات قاعـده   1969كنونسيون  53ماده . از ساير تعهدات بيشتر و باالتر است
داند كه به وسيله اجماع جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعـده  قاعده اي مي آمره را

اي تخلف ناپذير پذيرفته و به رسميت شناخته شده است كه تنهـا توسـط يـك قاعـده     
در واقـع تفـاوت قواعـد    . بعدي حقوق بين الملل عام با همان ويژگي قابل تعديل است
 ف ناشـي از آنهـا حاصـل   آمره بـا قواعـد ديگـر در نتـايج متفـاوتي اسـت كـه از تخلـ        

پيش نويس كنوانسيون مسئوليت  41و  40و لذا در مواد ) 149: 1974 15،ولفكي(شود مي
كميسـيون حقـوق بـين الملـل كـه از بحـث        2001مصـوب سـال    ها بين المللي دولت

انگيزترين موضوعات در حيطه مسئوليت دولت بـوده اسـت در صـورت نقـض جـدي      
آوري بـراي دولـت مسـئول نقـض و همچنـين بـراي       قواعد آمره تعهدات ويـژه الـزام   

بنابراين قواعد آمره هم از ). 1161: 2002 16تامز،( ي ديگر پيش بيني شده استها دولت
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حيث ماهوي در باالترين مرتبه اهميت قرار دارد و هم باالترين حمايت و ضمانت اجرا 
از مصـاديق  ). 12: 1988 17هانيكاينن،. (را در جامعه بين المللي از آن خود ساخته است

 بارز قواعد ميتوان به اصل وفاي به عهد، اصل حسـن نيـت، اصـل منـع توسـل بـه زور      
اصـل احتـرام بـه     ،هـا  اصل حق تعيين سرنوشت دولـت  ،تحريم جنگ، اصل منع تجاوز

حاكميت، استقالل و تماميت سرزميني كشورها، اصل دفـاع مشـروع، اصـل احتـرام بـه      
: 1384 ضـيايي بيگـدلي،  (و اصل منـع كشـتار جمعـي    ي اساسي بشر ها حقوق و آزادي

برخي از حقوقدانان تعهدات ناشي از منشور ملل متحـد را نيـز واجـد    . اشاره كرد) 232
  ). 128: 1987 18مك دونالد،( اند وصفي برتر از ساير تعهدات بين المللي دانسته

  
  ماهيت روابط اعضاء سازمان جهاني تجارت -3

  تعهدات سازمان از نظر شكلي و ماهوي . 1-3
 از لحاظ شكلي تعهدات سازمان جهاني تجارت در دسته معاهدات چند جانبه قرار

در قالب موافقت نامه عمومي تعرفـه و تجـارت    1947گات سابق كه در سال . گيرند مي
 كشور رسيده بود 128تعداد اعضاء آن به  1994عضو داشت كه در سال  23تشكيل شد 

بـا تشـكيل سـازمان جهـاني     ). 2008 ،19اعضـاي گـات   سايت سازمان جهاني تجارت،(
تعداد اعضاء افزايش چشمگيري داشته بـه طـوري كـه در حـال      1995تجارت در سال 

 عضـو نـاظر رسـيده اسـت     30عضو رسـمي و   153حاضر تعداد اعضاء اين سازمان به 
از همـان ابتـداي   ). 2010 20سـازمان جهـاني تجـارت،    سايت سازمان جهاني تجـارت، (

تشكيل گات و همچنين در طول تشكيل سازمان جهاني تجارت همـواره از نظـام چنـد    
شود هر چند كه در نام اين سازمان واژه جهاني به كار رفتـه   مي صحبت 21جانبه تجاري

البته با توجه به تعداد اعضاي رسمي و اعضاي نـاظر آن كـه تقريبـاً بـا انـدكي       22.است
توان گفت كه تعهدات  مي كند حتي مي مار اعضاي سازمان ملل متحد برابريتفاوت با ش

) 409: 1383 نـونژاد، ( اين سازمان از لحاظ شكلي در زمره تعهدات جهاني قـرار دارنـد  
تعهـدات سـازمان جهـاني    . همان گونه كه نام اين سازمان تبلور همـين واقعيـت اسـت   

جانبـه هسـتند كـه در روابـط ميـان       تجارت علي الظاهر و از جنبه شكلي تعهداتي چند
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چندين دولت الزام آور هستند اما در اين مورد كه اين تعهدات ماهيتـاً نيـز چنـد جانبـه     
  .هستند يا ماهيتي دو جانبه و متقابل دارند دو نظريه مطرح است

  
  دوجانبه بودن تعهدات سازمان جهاني تجارت . 2-3

سـازمان جهـاني تجـارت از نـوع     برخي از حقوقدانان بر اين باورند كـه تعهـدات   
 تعهدات دو جانبه يا متقابل هستند يعنـي تعهـداتي حقـوقي ميـان دو دولـت محسـوب      

حقوقي تعهدات اين سازمان متقابل يـا   23طرفداران اين نظريه معتقدند شيرازه. شوند مي
شود هرچند كه اين تعهدات از يك معاهده به ظاهر  مي دو جانبه و محدود به دو دولت

توانـد بـه يـك تعـدادي      مي چنين تعهدات متقابلي همواره. انبه ناشي شده است چند ج
روابط دو جانبه دولت با دولت تجزيه شود از اين رو تغيير يا تاثير هر يك از اين روابط 

در نتيجه تعليق يا تغيير يا اصالح دو جانبه تعهـدات  . دو جانبه مستقل از ديگري است 
هايي كـه در طـرف ديگـر آن     تنها بوسيله دولت يا دولت متقابل مجاز است و نقض آنها

اين گروه استدالل ميكنند كـه هـدف   . رابطه يا روابط متقابل قرار دارند قابل استناد است
يـك كشـور    كاال يا خدمات از. تجارت ايجاد رابطه بين يك دولت با دولت ديگر است

 دو جانبه هسـت و بـاقي   تجارت يك واقعه "بنابراين. شوند  مي به كشور ديگري صادر
هدف تعهدات و حقوقي كه در سـازمان جهـاني تجـارت مـورد مـذاكره و      . 24"ماند مي

گيرند حصول اطمينان از دسترسي به بازار براي يك محصول معـين از   مي تصويب قرار
و تعهـدات ناشـي از   ) 907: 2003 25،پويلين(باشد  مي بازار عضو الف به بازار عضو ب

ناشي از معاهدات ديپلماتيك و كنسولي از نوع متقابل و دوجانبه است  آن مانند تعهدات
نحوي كه ديوان بين المللي دادگستري در مورد تعهدات حقوق بشري تبيين كـرده   و به

زيرا نقض تعهـدات سـازمان جهـاني تجـارت     ) 723: 2006 26،گزيني( باشند است نمي
داشته باشد اما اين بدان معني ممكن است اثرات اقتصادي بر بيش از يك عضو سازمان 

نيست كه ضرورتاً حقوق همه اعضـاء را تحـت تـاثير قـرار ميدهـد درسـت بـرخالف        
تعهدات حقوق بشري و زيست محيطي است كه نقض آنها همه اعضـاء ديگـر جامعـه    

لذا تجـارت بـر خـالف مفـاهيمي ماننـد حمايـت از       . دهد مي جهاني را تحت تاثير قرار
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يا حفظ محيط زيست يك ارزش نيست بلكه تنها يـك وسـيله    منع ژنوسيد ،حقوق بشر
تجارت و مقررات سازمان جهاني تجـارت بـه دنبـال    . براي افزايش رفاه اقتصادي است

توسعه تجارت هستند كه حاصلش منافع شخصي اعضاست بر خالف مـثالً كنوانسـيون   
فعـت عمـومي و   ژنوسيد كه به گفته ديوان بين المللي دادگستري دولتهاي متعاقد يك من

تعهدات سازمان و كـالً تعهـدات تجـاري بـين     ). 2002 27پويلين،( مشترك در آن دارند
از لحـاظ حقـوقي دو جانبـه هسـتند و ايـن       ،المللي بر خالف تعهدات حقـوق بشـري  

 گزينـي، ( توان به يك شبكه اي از روابط دو جانبـه متعـدد تجزيـه نمـود     مي تعهدات را
توان از  مي طرفداران اين نظريه ماهيت دوجانبه تعهدات سازمان رابه باور ). 725: 2006

تعهـدات  . روند مذاكرات در مرحله تصويب و چگونگي اجراي آنها نيز استنباط نمـود  
سازمان بخصوص تعهداتي كه در جداول مخصـوص بـه هـر كشـور در مـورد اعطـاي       

گيرنـد   مـي  مـذاكره قـرار   گردند در ابتدا درقالب دولت با دولت مورد مي امتيازات تنظيم
  ). 2002 28پويلين،(گيرند  مي دهند و امتيازي مي بطوري كه دولت الف و ب امتيازي

  
  بودن تعهدات سازمان جهاني تجارت چند جانبه . 3-3

گروه ديگري از حقوقدانان معتقدند كه تعهدات اعضاي اين سازمان ماهيتا از نـوع  
اصلي موافقت نامه سازمان جهاني تجارت  تعهدات چند جانبه بين المللي است و هدف

مثالً اعضـا ملـزم شـده    . حمايت از انتظارات اعضاء است و اين يك هدف جمعي است
اند كه بر محصوالت خارجي ماليات داخلي وضع نكننـد و بـا آنهـا ماننـد محصـوالت      
داخلي برخورد كنند و اين تعهدي است كه طبيعتاً در كشورهاي ديگر عضو هم همـين  

ي كامله الوداد اين انتظارات را كه در ابتدا دو جانبه ها ملتاصل . كند  مي ار را ايجادانتظ
در واقع دولتها با پيوستن ). 432: 2006 ،29كارمودي(آورد مي هستند به حالت جمعي در

به اين سازمان و قبـول تعهـدات آن بخشـي از حاكميـت خـود در حـوزه اقتصـادي را        
داراي قـدرت و صـالحيتي اسـت كـه قـبال در انحصـار       محدود ميكنند و اين سـازمان  

بـه عبـارت ديگـر نظـام     ). 5: 2004 و همكـاران،  30سـاترلند (دولتهاي عضو بوده است 
توان با توسـل بـه    است و نمي 31سازمان جهاني تجارت فراتر از يك قرارداد بين دولتي
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اعضـاء در  و تعهـدات  ) 395: 2005 32،چـو ( توجيه حاكميت از تعهدات آن تخطي كرد
اين سازمان در حكم قانون اساسي اين نظام تجاري چند جانبه ميباشـد و همـه اعضـاء    

   .باشند ملزم به رعايت اين قواعد مي
  

  تحليل حقوقي نظريات مطرح شده -4
 دوجانبه بودن تعهدات  نقد نظريه. 1-4

 طرفداران نظريه دوجانبه بودن تعهدات سازمان تجـارت را واقعـه اي اساسـا دو    -
دانند اما اين فرض به سختي قابل دفاع است زيرا تجارت به عنوان يك واقعـه   مي جانبه

ي پيشين تـاريخي صـادق باشـد امـا سـازمان جهـاني       ها دو جانبه ممكن است در دوره
تجارت آنچنان كه امروز وجود دارد يك نظام تجارت چند جانبه كامل است كه اعضاي 

بينـي بـودن     ح بين المللي شفافيت و قابليت پيشآن مصمم شده اند تا به تجارت در سط
ي سـازمان جهـاني   هـا  اصل شفافيت در اغلـب موافقـت نامـه   ). 300، همان، را ببخشند

تجارت مورد تاكيد قرار گرفته و به عنوان يكي از اصول اساسي سازمان پذيرفتـه شـده   
مات اداري گات مقرر ميدارد كه قوانين، مقررات، آراي قضـايي و تصـمي   10ماده . است

آيند بايد فوراً به گونه اي منتشر  مي الزم االجرا كه توسط هر طرف متعاهدي به اجرا در
در اين ماده حتي بـر لـزوم   . و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهي يابند ها شوند كه حكومت

در موافقـت نامـه   . انتشار رسمي مقررات تجاري قبل از اجراي آنها تأكيـد شـده اسـت   
 34ي تجاري حقوق مالكيت فكـري ها و در موافقت نامه جنبه 33رت خدماتعمومي تجا

بنـابراين  . ي بين المللي مربوطـه تاكيـد شـده اسـت    ها نيز بر انتشار مقررات و موافقتنامه
شفافيت در امر تجارت بين المللي امروزه يكـي از نيازهـاي اساسـي جامعـه جهـاني و      
الزمه تجارت منصفانه و رقابتي در سطح بين المللي است و سازمان بـا تاكيـد بـر ايـن     

عضـاء از طريـق   اصل كشورها را از توافقات دوجانبه محرمانه كه قابل تسري به سـاير ا 
ي كامله الوداد نباشد بر حذر داشته است و نمي توان تجارت به شكلي كـه  ها ملتاصل 

  . ي اين سازمان در نظر گرفته شده را امري صرفاً دوجانبه دانستها در موافقت نامه
مقايسه تعهدات تجاري سازمان بـا تعهـدات حقـوق بشـري و زيسـت محيطـي        -
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دي ارزشي اين دو دسته تعهدات به گونه اي كه طرفداران و رتبه بن )73: 2003 پويلين،(
زيرا جامعه جهاني به همان اندازه كـه بـه    قابل پذيرش نيست اين نظريه ادعا ميكنند نيز

حقوق بشر و محيط زيست براي ادامه حيات پايدارش نيازمند است به تجارت آزاد نيـز  
و از تعهـدات زيربنـايي در    نيازمند است و آزاد سازي تجاري كه يكي از اصول اساسي

بين اعضاي اين سازمان بشمار ميرود در شرايط فعلي جهاني يك ارزش همگاني اسـت  
و ثمرات و بركات ناشي از آن براي اكثر جوامـع قابـل لمـس اسـت و در سـايه همـين       
آزادسازي تجاري است كه اغلب دسترسـي مـردم جهـان بـه انـواع و اقسـام كاالهـا و        

بشر امروز همان قدر به كـامپيوتر و  . د به آساني ممكن شده استخدمات مورد نياز خو
اتومبيل و توليدات صنعتي نيازمند است كـه بـه محـيط زيسـت سـالم محتـاج اسـت و        
برخورداري از حقوق اقتصادي بخشي از نظام حقوق بشر كنوني است بنابراين تجـارت  

مه برخـورداري بشـر از   الز آزاد يك تعهد دوجانبه نميتواند محسوب شود زيرا مقدمه و
 , حقوق اقتصادي پيش بيني شده در اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق اقتصادي

مناسب و پايدار در سطح بين  ،بنابراين يك نظام تجاري چند جانبه. اجتماعي و فرهنگي
و اين هـدف عـام   ) 300: 2005 چو،( است 35المللي خودش يك هدف مشترك جهاني

دهد  مي زيرا به نيازهاي مربوط به حقوق اقتصادي نوع بشر پاسخخود يك ارزش است 
اعالميه مراكش كه همزمان با تاسيس سازمان جهاني تجارت صادر شد نيـز بـه همـين    . 

دارد كه وزيران تاكيد ميكنند كه تاسـيس سـازمان    مي هدف مشترك اشاره كرده و اعالم
  هـاني در پـي داشـته كـه    جهاني تجارت فضاي جديدي را در همكاريهاي اقتصـادي ج 

منعكس كننده تمايلي وسيع در اجراي نظام تجاري چند جانبه بازتر و منصفانه تر بـراي  
   36.باشد مي رفاه و منفعت مردمشان

ي كامله الوداد كه به عنوان ها ملتفرض دو جانبه بودن تعهدات سازمان با اصل  -
در . گرفته است در تناقض استيكي از اصول اساسي سازمان مورد پذيرش اعضاء قرار 

   .اين مورد در بخش بعدي توضيحات بيشتري ارائه خواهد گرديد
اينكه روند مذاكرات در مورد تعهدات سازمان و بخصوص نحوه تنظيم تعهدات  -

هر كشور در مورد اعطاي امتيازات دو جانبه است دليلي بر ماهيت دوجانبه آنها نيسـت  
الحاق يك كشور به سازمان جهاني تجارت در ابتـدا در   انزيرا اين مذاكرات تنها در زم
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قالب دولت با دولت انجام ميگيرند به اين ترتيب كه وقتي كشوري تقاضـاي الحـاق بـه    
شود و مذاكرات اين گروه كـاري بـه دو    مي نمايد يك گروه كاري تشكيل مي سازمان را

ه شدن تقاضاها سـندي  در صورت برآورد. شود مي مرحله چند جانبه و دو جانبه تقسيم
شـود و جمـع ايـن     مي حاوي جدول تعهدات متقاضي با كشور عضو گروه كاري امضاء

تعهـدات  ). 94: 1386 فـاخري، ( شـود  مي اسناد تبديل به پروتكل الحاق كشور متقاضي
شـود   مـي  اعضاي جديد كه در قالب جداول تعهدات كشور متقاضي ساماندهي و تنظيم

سازمان بصورت مساوي و به دور از هر گونـه تبعـيض اجـرا    بايد در قبال كليه اعضاي 
). 105: 2010 37شناخت سازمان جهاني تجـارت، (شود اگر چه مذاكرات دو جانبه باشد

از طرفي نتايج مذاكره در مورد امتيازات تعرفه اي كـه غالبـĤ بصـورت دو جانبـه انجـام      
متعهد هسـتند بـه همـه     ي كامله الوداد كه همه اعضاء بدانها ملتميشود با لحاظ اصل 
  . يابد مي اعضاء سازمان تسري

  
  هدات اثبات نظريه چند جانبه بودن تع. 2-4

در نقد نظريه دو جانبه بودن تعهدات در سازمان جهـاني تجـارت انتقـاداتي وارد     
در اين بخش دالئل ديگـري در تاييـد نظريـه    . شد و دالئلي در رد آن نظريه ارائه گرديد

  :گردد مي چند جانبه بودن تعهدات اين سازمان به شرح زير ارائه
  د سازمان تاكيد بر چندجانبه گرايي در اسنا. 1-2-4

در اغلب اسناد حقوقي الزم االجراي سازمان جهاني تجارت كه شامل يك اعالميه، 
سـت  ها موافقت نامه و پيوستهاي آنها و تصـميمات و تفـاهم نامـه    60يك سند نهايي و 

صراحتا از يك نظام چندجانبه و در برخي موارد جهاني نام برده شـده كـه ذكـر عنـوان     
ماهيـت چندجانبـه    از سوي ديگر. شاهد بارز اين مدعاست 38جهاني در نام اين سازمان

در اعالميه مراكش . تعهدات آن را ميتوان بطور ضمني با بررسي اين اسناد استنباط نمود
توســط وزراي كشــورهاي شــركت كننــده در مــذاكرات دور  1994آوريــل  15كــه در 

امضـاء كننـده    اروگوئه صادر شد و تشكيل سازمان را اعالم داشت به تصميم كشورهاي
در . مبني بر مشاركت اقتصادهايشان در يـك نظـام تجـاري جهـاني اشـاره شـده اسـت       
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ي هـا  موافقت نامه تاسيس نيز بر نقش اين سـازمان در اجـرا و مـديريت موافقـت نامـه     
و از دسـتيابي بـه انسـجام در     39تجاري چندجانبه و پيشبرد اهداف آنهـا تاكيـد گرديـده   

سخن گفته شده و براي اين سازمان شخصيت  40جهاني سياستگذاري اقتصادي در سطح
حقوقي در نظر گرفته شده و اعضاء ملزم بـه اعطـاي صـالحيت حقـوقي الزم بـه ايـن       

اصوال تشكيل يـك سـازمان بـين المللـي بـا       41.اند سازمان براي ايفاي وظائفش گرديده
در . مويد چند جانبه بودن تعهدات آن اسـت  صالحيت و وظائف مشخص بطور ضمني

ي سازمان نيز همين رويكرد استنباط ميشود كه به ذكـر يـك مـورد    ها ساير موافقت نامه
در موافقت نامه منسوجات و پوشاك بـه صـراحت مقـرر شـده كـه تمـام       . اكتفا ميشود

ي دوجانبه پيشين كه تا روز قبل از الزم االجرا شـدن  ها محدوديتهاي كمي موافقت نامه
ت مجري بوده اند پس از الزم االجـرا شـدن موافقـت    موافقت نامه سازمان جهاني تجار

در واقع بـا تشـكيل ايـن سـازمان هـر توافـق        42.نامه مذكور مشمول مقررات آن هستند
دوجانبه اي خارج از چارچوب مقررات اين سازمان منع شده كه نشانگر ماهيـت چنـد   

     .جانبه تعهدات اين سازمان است
  ي كامله الودادها ملتاصل . 2-2-4

ي كامله الوداد يكي از اصول اساسي و تعهـدي زيربنـايي در سـازمان    ها ملتاصل 
. ي كامله الوداد را بـين اعضـاي آن برقـرار ميكنـد    ها ملتجهاني تجارت است كه رفتار 

ي كامله الوداد امتيازي است كه دولت اعطاء كننده به دولت ذينفع ميدهد و ها ملترفتار 
ه و افزايش اين امتياز در روابـط فـي مـابين دولـت     گردد كه در صورت توسع مي متعهد

امتياز توسعه يافته را به ايـن دولـت ذينفـع نيـز تسـري       ،اعطاء كننده با يك دولت ثالث
اين اصل از قرن دوازدهم به منظور جلوگيري از تبعيض در تجارت بين المللـي   43.دهد

دو جانبه سـرمايه  و معاهدات  44و سپس از طريق معاهدات مودت، تجارت و كشتيراني
ي بـين المللـي   ها در موافقت نامه ها گذاري با هدف ترويج و حمايت از سرمايه گذاري

اين اصل در هر سه موافقت نامه اصلي سازمان ). 758: 2007 ،45يانيك( وارد شده است
هدف اين اصل در واقع چند جانبه كردن روابطـي اسـت كـه ممكـن     . 46وارد شده است

است در قالب دوجانبه تنظيم شوند و حركتي از دوجانبه گرايي بـه سـوي چنـد جانبـه     
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بنابراين تعهـدات در ايـن سـازمان از رهگـذر اصـل      . گرايي در روابط بين المللي است
اي اين اصـل موجـب تسـهيل    اجر. ي كامله الوداد ماهيت چند جانبه پيدا ميكنندها ملت

و برقراري نظامي برابـر در   آزادي تجارت و رفع تبعيضات موجود بين كشورهاي عضو
بر طبق ماده يك گات اگر يكي از ). 280: 1370 كاسسه،( روابط تجاري آنها خواهد شد

امتياز يا معافيتي را در روابط تجاري به يـك   ،مساعدت ،هر گونه مزيت اعضاي سازمان
سازمان اعطاء كند بايد آنرا فوراً و بدون قيد و شرط به همه اعضاي سازمان  عضو ديگر
در اين ماده دليل بـر ايـن اسـت كـه      47ذكر واژه فوراً و بدون قيد و شرط. نيز اعطا كند

لزومي به هيچگونه توافق دو جانبه با ساير اعضاء نيست و در واقع امتيازات تجاري كـه  
گيرند از طريق اين ماده به حالت جمعـي   مي ورد مذاكره قرارابتدائاً در قالب دو جانبه م

  ).32: 2006 كارمودي،(روند  مي شوند و بصورت جمعي و چند جانبه بكار مي تبديل
  يب قواعد در سازمان جهاني تجارت چگونگي تصو. 3-2-4

روش . تصويب قواعد در اين سازمان عمدتا بـر اسـاس اجمـاع صـورت ميگـردد     
است كه از رهگذر آن هر يك از اعضاي سازمان از حق تأثير گذاري اجماع ساز وكاري 

. برخوردار است بر تصميمات اين سازمان و حتي جلوگيري از اتخاذ يك تصميم خاص
رويه اجماع در اين نهاد هرگز نقض نشده است هرچند كـه در موافقـت نامـه تأسـيس     

اي فقير از همين طريق كشوره. استفاده از روش رأي گيري نيز مجاز شناخته شده است
قدرت خود را براي تأثير گذاري بر فرآيند تصميم گيري نشان ميدهند كه مذاكرات دور 

مذاكرات بسيار داغ و جدي ميان دولتهاي ). 50 :2004 ساترلند،( دوحه نشانگر آن است
ي مذاكراتي مختلف خود نشـانگر تـاثير   ها عضو سازمان جهاني تجارت در جريان دوره

اگر تعهدات سازمان جهاني تجارت ماهيتاً دو جانبـه  . گي اين مذاكرات است چند جانب
ي مـذاكراتي  هـا  باشد در اين صورت چه لزومي دارد كه دولتهاي عضـو در طـول دوره  

آنقدر براي به كرسي نشاندن مواضع خود و قاعده سـازي در جهـت سياسـتهاي خـود     
بوسيله كشورهاي قدرتمنـدي   همه اين تالشها و مذاكرات سخت و دشوار. تالش كنند 

ي دول عضـو  ها مانند آمريكا يا اتحاديه اروپا و يا كشورهاي در حال توسعه و پافشاري
سازمان بر مواضع خود نشانگر آن است كه تعهدات حاصـل از ايـن مـذاكرات متعاقبـاً     
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ماهيتي چند جانبه خواهد داشت و همه دولتهاي عضو بدانها ملزم خواهند شد و عمـالً  
 رضـايي، ( به شانه خالي كردن از زير بـار مسـئوليتهاي ناشـي از آن نخواهنـد بـود      قادر

1390 :182.( 
  رويه قضايي سازمان جهاني تجارت. 4-2-4

اختالفات اعضاء سازمان جهاني تجـارت در خصـوص حقـوق و تعهداتشـان بـر      
كـه   48ي حاكم بر حـل و فصـل اختالفـات   ها اساس تفاهم نامه مربوط به قواعد و رويه

در صـورت  . باشد حل و فصل ميشـوند  مي دومين ضميمه موافقت نامه تأسيس سازمان
بـراي حـل اخـتالف     49بروز اختالف با درخواست طرف شاكي يـك هيـأت رسـيدگي   

دائمي بـراي   50به عالوه يك ركن استيناف. تشكيل و پس از رسيدگي راي صادر ميشود
احكام صادره پس از . شده است تجديد نظرخواهي از احكام هيأت رسيدگي پيش بيني

از زمان تشكيل سازمان جهاني تجـارت تـا كنـون صـدها راي     . قطعيت الزام آور هستند
توسط ركن حل و فصل اختالفات صادر شده كه نشانگر تفسير مقررات اين سازمان نيز 

در اين بخش برخي از آراء صادره كـه تاييـدي بـر نظريـه چنـد جانبـه بـودن        . ميباشند
  :ازمان است ارائه ميگرددتعهدات س

 ,WT/DS246/AB/R, 2004( 51ترجيحات تجـاري  -در قضيه اتحاديه اروپا -1

Parag.146-148 (    ركن حل و فصل اختالف اعالم ميدارد كـه ترجيحـات تجـاري در
بكار  52مورد كشورهاي در حال توسعه بايد بصورت عمومي، غيرمتقابل و بدون تبعيض

ه آن است كه مقررات مربوط به ترجيحات تجاري كـه  اين رويكرد نشاندهند. برده شود
بخشي از تعهدات دول عضو ميباشند بايد به شكل چند جانبه و نه دوجانبه يا متقابل به 
اجرا گذاشته شوند و دول عضو نميتوانند اين مقـررات را بصـورت دوجانبـه در مـورد     

د و يا در صـورت  برخي كشورهاي درحال توسعه اجرا كنند و در مورد برخي اجرا نكنن
 .اجرا بين آنها تبعيض قائل شوند

) WT/DS58/AB/R,1998,Parag.156( 53ميگـو  -در قضيه ايـاالت متحـده   -2
ركن حل و فصل اختالف اعالم ميدارد كه بايد يك تعادلي بين حق استناد يك عضو به 

موافقت نامـه گـات و تعهـد آن عضـو بـه رعايـت        20يكي از استثنائات بر اساس ماده 



103  بررسي ماهيت حقوقي تعهدات سازمان جهاني تجارت

مجـاز  . ساير اعضاء كه بر اساس همان موافقت نامه ايجاد شده است برقرار گردد حقوق
بـه معنـي كـاهش     20شناختن يك عضو به سوء استفاده از ايـن حـق منـدرج در مـاده     
در اينجا ركـن حـل و   . تعهدات آن عضو نسبت به ساير اعضاء و تضييع حقوق آنهاست

ل سـاير اعضـاء و نـه يـك عضـو      فصل اختالفات از حقوق و تعهدات يك عضو در قبا
خاص سخن ميگويد و بر اين موضوع تاكيـد دارد كـه حقـوق و تعهـدات هـر يـك از       

 .اعضاء بصورت چندجانبه در قبال همه ديگر كشورهاي عضو بايد مد نظر قرار گيرد
 ,WT/DS108/AB/R, 2002( 54رفتـار ماليـاتي   –در قضيه ايـاالت متحـده    -3

Parag.5 ( اقدامات متقابـل ركـن حـل و فصـل اخـتالف اعـالم       در مورد حق استناد به
ميدارد كه اين حق را بايد با توجه به وضعيت حقوقي عمل خالف و وضعيتي كه در آن 
نقض آن تعهد تعادل حقوق و تعهدات بين اعضاء را بر هم ميزند مـورد ارزيـابي قـرار    

  .داد
ــايي -4 ركــن ) WT/DS69/AB/R,1998,Parag.94( 55در قضــيه جوامــع اروپ

اصـل اساسـي و زيـر بنـايي      ،ي كامله الوداد را به عنوان مركز ثقلها ملتاستيناف اصل 
نظام تجارت جهاني شمرده و اعالم ميدارد كه اغلـب امتيـازات تعرفـه اي در قالـب دو     

گيرند اما نتايج اين مذاكرات بر يك مبناي چند جانبه توسعه  مي جانبه مورد مذاكره قرار
  .كنند مي پيدا

  
  آثار حقوقي چندجانبه بودن تعهدات در سازمان جهاني تجارت. 3-4

  اجراي حق توسعه. 1-3-4
در حال حاضر حدود دو سوم از اعضاي سازمان جهاني تجارت را كشـورهاي در  

از همـين روي در تنظـيم   . دهنـد  حال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه يافته تشكيل مي
حـق توسـعه    اي به چندجانبه گرايي توجه ويژه قواعد و مقررات آن با اعتقاد به رويكرد

در موافقـت  . 56ي سازمان مملو از مقرراتي در مورد توسعه اسـت ها شده و موافقت نامه
توسعه داده شده و كشورهاي كمتر توسـعه   امتيازات زيادي به كشورهاي در حال ها نامه

سايت (يافته از امتيازات ويژه از جمله معافيت از بسياري از مقررات برخوردار شده اند 
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آزاد سازي تجارت در سطح بـين المللـي كـه هـدف     ). 2010 ،57سازمان جهاني تجارت
عه اساسي و يكي از اصول مهم و زيربنايي اين سازمان ميباشد در چارچوب حـق توسـ  

تبيين گرديده و به زعم موافقان آزاد سازي تجارت اين هدف به نفع كشورهاي در حال 
يابـد و   مـي  توسعه است و در حقيقت توسـعه از رهگـذر آزاد سـازي تجـارت تحقـق     

ي كشـاورزي،  هـا  كشورهاي در حال توسعه ذينفع باالقوه آزاد سـازي تجـاري در زمينـه   
 آزادسازي تجـاري ). 75 :1388 همكاران، رضايي و( كاالهاي توليدي و خدمات هستند

تواند با آماده كردن زمينه اي كه در آن همه دولتها مزيت اقتصاديشان را بكار اندازند  مي
و به رشد پايدار برسند مشكالت جهان را حل نمايد و هدف عدالت اقتصادي جهاني را 

متيـازدهي از  در سازمان جهـاني تجـارت توقـع ا   ). 22 :2007 58كاپستين،( تحقق بخشد
اعضاي ضعيفتر كمتر است و اين مصداق همان تعهدات جمعي يا دسته جمعـي اسـت   
كه در وراي آن يك هدف عمومي و دسته جمعي وجود دارد و در واقـع اعضـاي ايـن    
رابطه برآنند تا در سايه توافق و همكاري دسته جمعي و نـه صـرفاً متقابـل بـه اهـدافي      

  .مرو همه كشورهاي عضو برسندمشترك مثالً توسعه پايدار در قل
  ال كشورهاي در حال توسعه و ضعيفرفتار ويژه و متفاوت در قب. 2-3-4

يكي از آثار مهم چند جانبه انگاري تعهدات در سازمان جهاني تجارت توجه ويژه 
به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه و ضعيف در جريان تدوين و اجـراي مقـررات و   

آنها در رشد تجارت بين المللي متناسب بـا نيازهـاي توسـعه    تالش براي تضمين سهم 
ي سـازمان رفتـاري ويـژه و    هـا  از اين رو در اغلـب موافقـت نامـه    59.اقتصادي آنهاست

مثال در تنظيم . متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و ضعيف در پيش گرفته شده است
راتي كشـورهاي در  ي صادها و اعمال اقدامات بهداشتي يا بهداشت گياهي حفظ فرصت

حال توسعه و كشورهاي با كمترين درجه توسعه يافتگي زمان طوالني تري بـراي اجـرا   
در موافقت نامه كشاورزي كشورهاي در حـال توسـعه عضـو     60.به آنها داده شده است

سـاله بـه    10مجاز شده ا ند تا تعهدات مربوط به كاهش را در طـول دوره اي حـداكثر   
كشورهاي با كمترين درجه توسعه يافتگي از التزام بـه تعهـدات    مرحله اجرا بگذارند و

در مورد كشورهاي در حال توسعه كه توليد كننده . 61اند مربوط به كاهش معاف گرديده
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پشم هستند و اقتصاد و تجارت منسوجات و پوشاكشان به بخـش پشـم وابسـته اسـت     
هـا در مـورد   مالحظات خاصي در هنگام بررسـي سـطوح سـهميه و نرخهـاي رشـد آن     

همچنين اجازه عدول از برخي از مقـررات  . 62نيازهاي صادراتيشان در نظر گرفته ميشود
معافيت از برخي ممنوعيتهـاي   ،63موافقت نامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت

، افزايش ظرفيت خدمات و از جمله دسترسي به فناوري و 64ها مقرر شده در مورد يارانه
و معافيت كشورهاي  65ي اطالعاتيها دسترسي به كانالهاي توزيع و شبكه بهبود امكانات

با كمترين درجه توسعه يافتگي از اغلب مقررات مربوط بـه حقـوق مالكيـت فكـري و     
ي بارزي از تدوين و اجراي مقررات سازمان به ها نمونه 66انتقال فناوري به اين كشورها

تبعـيض ناشـي از رفتـار    . انبه گرايي اسـت نفع اين دسته از كشورها بر پايه تفكر چندج
ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه و كمتر توسـعه يافتـه ناشـي از ايـن اعتقـاد      
است كه نيازهاي تجاري آنها اساساً با نيازهاي كشورهاي توسعه يافته متفاوت اسـت و  

: 2006 ،67ميشـل ( نبايد بر اين دو دسته از كشورها قواعد تجاري يكسـان اعمـال شـود   
446(68 .  

  اجباري شدن حل و فصل اختالفات . 3-3-4
پيش بيني يك نظام مناسب براي حل و فصـل اختالفـات يكـي از عوامـل اصـلي      

ي تجـاري بـين   هـا  در مورد موافقت نامه. موفقيت و كارايي سازمانهاي بين المللي است
ورد توافـق بـه   المللي عالوه بر مذاكراتي كه براي رسيدن به توافق و تعيين تعهـدات مـ  

و تعهدات ناشي از آنها منوط به اين خواهـد   ها آيد اجراي اينگونه موافقت نامه مي عمل
ايـن  ). 1: 2005 ،69باي ول و همكاران( بود كه اين تعهدات داراي قدرت اجرايي باشند

قدرت اجرايي داشتن تا حدود زيادي بستگي به ابزارهايي است كه به عنوان پشـتوانه و  
ضمانت اجرايي آن پيش بيني شده انـد و هـر چـه سـاختار و چگـونگي حـل و فصـل        
اختالفات در سازماني كاملتر و قوي تر باشد پشتوانه اجراي تعهـدات آن سـازمان بـين    

سازمان با ايجاد نهاد اجباري حـل و فصـل اختالفـات    اين . اعضاء محكم تر خواهد بود
ركن مركزي اين نظام تجارت چند جانبه است دسـتاورد ويـژه اي در جهـت ثبـات     كه 

نظام حل و فصل اختالفـات ايـن سـازمان بـه مراتـب      . اقتصاد جهاني ارائه نموده است
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ست كـه  ا 70كاملتر از ركن قضايي سازمان ملل است و نشانگر يك نظام اشتراكي خاص
در اين سـازمان اساسـاً   ). 976 :2007 ،71المي( در اين سازمان جهاني در جريان ميباشد

تضمين احترام به قواعد سازمان مهمتر از تعيين غرامـت اسـت كـه نشـانه آشـكاري از      
بـراي اقامـه دعـوي داشـتن منـافع قـانوني و       . است 72تبديل يك اجتماع به يك جامعه

تواند به نظام حل و فصـل اختالفـات    مي دولت عضويكافي است يعني هر  73اقتصادي
رجوع كرده و عليه عضو ديگري اقامه دعوي نمايد چه در آن قضيه يك نفع شخصي و 

بنابراين صـحبت از منـافع كـل دولتهـاي عضـو      . مستقيم داشته باشد و چه نداشته باشد
اشـت كـه   اظهـار د  74جامعه اروپايي –ركن حل و فصل اختالفات در قضيه موز . است 

اياالت متحده منفعت كافي براي اقامه دعوي عليه جامعه اروپايي را دارد هر چند عمـالً  
 75كردند و اين اثر اشتراكي كردن قواعد سازمان جهاني تجارت امريكائيها موز صادر نمي

  ).976 همان،( باشد مي
   76نظارت مستمر بر سياست تجاري كشورهاي عضو. 4-3-4

تجارت نهادي ويژه به منظور بررسي سياست تجاري كشورهاي در سازمان جهاني 
تاسيس اين . 77رود عضو پيش بيني شده است كه يكي از اركان اصلي سازمان بشمار مي

نهاد و وظائف آن كه در قالب موافقت نامه اي خـاص ضـميمه موافقـت نامـه تاسـيس      
لـذا  . ن اسـت سازمان شده است يكي از آثار پذيرش چندجانبـه بـودن تعهـدات سـازما    

قواعدي كه در سازمان حاكم است قانوناً براي همه اعضا الـزام آورنـد و از طريـق ايـن     
شوند و از طريق نظام حل و فصل اختالفات ضمانت اجرايي پيـدا   نهاد ويژه نظارت مي

هدف از بررسي خط مشي تجاري كمك به تبعيـت بهتـر   ). 2006:990 ،78نوتايه(ميكنند
اين ركن موظف است تا نسـبت بـه   . 79تعهدات ايجاد شده استهمه اعضاء از قواعد و 

چهار واحد عمده تجاري از جمله اتحاديه اروپا هر دو سال يكبار و نسـبت بـه شـانزده    
 واحد تجاري ديگر هر چهار سال يك بار و در مورد ساير اعضاء هر شش سـال يكبـار  

و تدابير تجاري اعضاء را مورد بررسي قرار داده گزارشي دراين رابطـه تهيـه    ها سياست
اين گزارش همراه بـا توضـيحات دولـت متبـوع آن كشـور منتشـر شـده و در        . 80نمايد

در واقع هدف از وضـع ايـن مقـررات تضـمين     . معرض ديد ديگر كشورها قرار ميگيرد
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م تعهـداتي اسـت كـه ماهيـت     وفاداري اعضاء به مقررات سـازمان و نظـارت بـر انجـا    
چندجانبه دارند و با تاسيس اين نهاد به گفته پاسـكال المـي مـدير كـل فعلـي سـازمان       
جهاني تجارت اين سازمان يك نظام حقوقي يكپارچه و منحصـر بـه خـود دارد كـه از     

  ). 971 :2007 ،81المي( .نمايد مي طريق آن بر يك اجتماعي از دولتها حكومت
  

  گيري نتيجه. 5
 ،تعهدات بين المللي با توجه به ماهيت روابط ميان متعهدين به سه دسـته دوجانبـه  

در مورد ماهيت حقوقي تعهـدات سـازمان جهـاني    . چندجانبه و همگاني تقسيم ميشوند
تجارت گروهي معتقدند تعهدات اين سازمان اصوال جنبه تجاري دارند و هدف تجارت 

ت با دولت ديگـر اسـت و مـاهيتي دو جانبـه     ايجاد يك رابطه متقابل در روابط يك دول
كنند كه منافع  مي اين گروه با مقايسه قواعد تجاري با قواعد حقوق بشري استدالل. دارد

چگـونگي  . تجاري مانند ارزشهاي حقوق بشري جنبـه جهـاني يـا چنـد جانبـه ندارنـد      
هيـت دو  مذاكرات و اجراي تعهدات در سطح سازمان نيز به باور اين گروه دليلي بـر ما 

تـوان بـه تعـداد     مـي  جانبه اين تعهدات هستند و لذا روابط كشورهاي عضو سـازمان را 
زيادي روابط تجاري دو جانبه تفكيك كرد و در صورت نقض تعهـد از سـوي يكـي از    
. اعضاء مقررات مربوط به تعهدات دو جانبه بين المللي بر روابط آنها حاكم خواهد شـد 

ر امـر تجـارت بـين المللـي امـروزه يكـي از نيازهـاي        گروه ديگري معتقدند شفافيت د
اساسي جامعه جهاني و الزمه تجارت منصفانه و رقابتي در سطح بـين المللـي اسـت و    
اين سازمان كشورهاي عضو را از توافقات دوجانبه محرمانه كه قابـل تسـري بـه سـاير     

رش نظريـه  ي كامله الوداد نباشـد بـر حـذر ميـدارد و پـذي     ها ملتاعضاء از طريق اصل 
ي كامله الوداد كه از اصول اساسي ها ملتدوجانبه بودن تعهدات در اين سازمان با اصل 

مقايسه تعهدات تجاري سازمان بـا تعهـدات حقـوق بشـري و     . آن است در تضاد است
و رتبه بندي آنها به شكلي كه طرفداران نظريه دو جانبه بـودن تعهـدات    زيست محيطي
رش نيست و حقوق اقتصـادي بـين المللـي يكـي از ارزشـهاي      قابل پذي ادعا ميكنند نيز

فعلي جامعه بين المللي و از مصاديق حقـوق بشـر اسـت و برقـراري امنيـت، عـدالت،       
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رقابت عادالنه و شفافيت در امر تجارت كه از تعهدات اساسي سازمان جهـاني تجـارت   
. م تجاري اسـت هستند تعهداتي ماهيتا چند جانبه و ضامن منافع جمعي اعضاي اين نظا

ي كامله الـوداد در  ها ملتتاكيد مكرر بر نظام چندجانبه تجاري و پيش بيني اصل رفتار 
ي اصلي اين سازمان كه به موجب آن امتيازات تجاري دوجانبه بـه سـاير   ها موافقت نامه

مويد چندجانبـه بـودن    اعضاء تسري مييابند و چگونگي تصويب قواعد در اين سازمان
اجراي اصل توسعه، رفتار ويژه و متفاوت بـا كشـورهاي در حـال    . شندتعهدات آن ميبا

توسعه و ضعيف، برقراري نظام اجباري حل و فصل اختالفات كه از دستاوردهاي ويژه 
اين سازمان بشمار ميـرود و ايجـاد نهـادي ويـژه بـه منظـور بررسـي سياسـت تجـاري          

ملكـرد اعضـاء نظـارت    كشورهاي عضو به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان كه بـر ع 
مستمر دارد از آثار پذيرش ماهيت چندجانبه مقررات اين سازمان و تعهدات اعضـاء آن  
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