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:دهچكي
و پيوست، موافقت60متون حقوقي سازمان جهاني تجارت شامل بيش از و آنها نامه تصميمات

مييشمار نامه است كه تعهدات بي تفاهم و دولت را در بر هاي عضو موظف به رعايـت گيرد

ي مـوثرياجراي صحيح اين همه تعهـدات مـستلزم سـازوكارها. ها هستندو اجراي درست آن 
ا. است و نظارت از طريـق، اول:ين سازمان دو سازوكار اصلي پيش بيني شده است در  كنترل

هاي نظارتي مانند كنفرانس وزيران، شـوراي عمـومي، شـوراي تجـارت كـاال، شـوراي ارگان

و شوراي تجارت   سازوكار اصلي توسل، دومين؛مرتبط با مالكيت معنوي امور تجارت خدمات

و فصل اخ . را پذيرفته اند تالف است كه همه اعضاي سازمان صالحيت اجباري آن به ركن حل

و و توصيه اين ركن عالوه بر حل و فصل اختالف بر مراحل اجراي احكام هـا نظـارت كـرده

مي. تواند مجوز اقدامات تالفي جويانه را عليه كشور محكوم عليه صادر نمايد مي رسد به نظر

. در اين سازمان موثر بوده استاين دو سازوكار در اجراي تعهدات

:واژگان كليدي
. حل اختالفات، اجراي تعهدات، سازمان جهاني تجارت
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 مقدمه
از مهميتاسيس سازمان جهاني تجارت در آخرين دهه قرن بيستم رويداد بود كه پس

( تجارت المللي سال از طرح اوليه تاسيس سازماني بين60حدود  (ITO) International Trade 

Organization (به تحقق پيوستب پيشنهاد تاسيس. راي پرداختن به امور تجاري جهاني باالخره

آم با مداخلة دولتالمللي تجارت پس از جنگ جهاني دومسازمان بين  ريكاهاي بزرگ نظير

و لذا تشكيالتي غيررسمي در قالب موافقت و تجارت اقبالي نيافت گات(نامه عمومي تعرفه

تا23بين)بقسا و پس از حدودشسيس كشور مذاكره كننده و بلوغ60د اين رسيدن سال

هاي متعدد هاي اين سازمان در پي دورهپايه. نظام از دل آن سازمان جهاني تجارت سر برآورد

آنمذاكرات  كه آخرين و نهايتاً در سال تجاري به طول انجاميد ريخته شد ها حدود هشت سال

از 1994 و طاقت فرساي جهاني در پس و عدم حصول نتيجه، مذاكرات طوالني دور اروگوئه

 رسماً كار خود را آغاز1995 اين سازمان از اول ژانويه با ايدة جديد مطرح شده براي ايجاد

انجام شده هزاران صفحه اسناد حقوقي الزم االجرا شامل يك اعالميه، حاصل مذاكرات. كرد

و  و پيوست موافقت60يك سند نهايي آننامه و تفاهمهاي و تصميمات كه مملو نامهها هاست

آناز تعهدات گوناگون دولت ترين اين اسناد يك موافقت نامه مهم. باشدميهاهاي امضاء كننده

سه موافقتقتفراگير تحت عنوان مواف و نامه اصلي براي نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت

و تجارت جنبه سه حوزه گسترده تجارت يعني تجارت كاال، تجارت خدمات هاي هر يك از

و تبديل. تجاري مالكيت فكري است تصويب اين اسناد باعث تغيير ماهيت حقوقي گات سابق

به يك سازمان تمام عيار بين و تعهداتالمللي گردآن  خاص را براي اعضاي خودييد كه حقوق

مي.دارددر بر و متعهد به رعايت آنها . باشدهر دولتي با تصويب اين اسناد بدانها ملزم گرديده

 خاص براي نظارت بر اجراي آنها نيز در نظر گرفته شده است كه سازوكارهاييدر اين اسناد

از. مان را تضمين نمايدتواند تا اندازه زيادي اجراي تعهدات سازمي به عالوه اين تعهدات

و فصل اختالفات كه جنبه اجباري دارد نيز قابل اجراست به نظام حل .طريق توسل

بر اجراي تعهدات: گفتار اول  نظارت
و نظارت بر اجراي تعهدات در درون هر سازماني مي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم تواند

و ضمانت  در سازمان جهاني تجارت.دش اجرايي آنها تلقي قاطع اجراي تعهدات

آنسازوكارها و نظارت بر كهي اجرايي متعدد براي اجراي صحيح تعهدات ها پيش بيني شده

و ضمانت اجرايي آنها محسوب مي در واقع نظام.دشوخود از عوامل موثر در اجراي آنها

به گفته پاسكال المي مدي ر كل فعلي اين سازمان دو ويژگي اساسي دارد سازمان جهاني تجارت
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ازكه و: عبارتند و در واقع اين دو)Lamy, 2007, p:970(اي اجراييسازوكارهقواعد معتبر

. ويژگي اساسي ضامن تداوم اين نظام چند جانبه تجاري است

 نظارت قبل از عضويت-
مللي امري داوطلبانه استالهاي بينعضويت در سازمان جهاني تجارت مانند ساير سازمان

به اين سازمان نه تنها اجباري در پيوستن به آن ندارندو هر يك از دولت هاي متقاضي الحاق

و تغييراتي در نظام به آن بايد راهي طوالني را بپيمايند هاي اقتصادي بلكه حتي براي الحاق

به اين باشگ و كافي براي ورود اه اقتصادي جهاني را كسب خود ايجاد نمايند تا شايستگي الزم

كه گاهي سالسازوكارهاي.كنند به سازمان مي الحاق به طول انجامد دولت داوطلب الحاق ها

و اجراي تعهدات اين سازمان مي دوره عضويت به عنوان عضو ناظر. نمايدرا آماده پذيرش

كه در آي و خود راهكار مناسبي براي آشنايي دولت داوطلب با نظام قواعدي است نده نزديك

به آن آنپس از الحاق بايد و از. ها را اجرا نمايدها ملزم گردد كشور30در حال حاضر بيش

به سازمان جهاني تجارت هستند و مذاكرات خود را)WTO,2007,p:112(جهان متقاضي الحاق

به اين سازمان انجام مي ن. دهندجهت الحاق  نظارت قدم در راهخستينمذاكرات الحاق در واقع

از. دولت متقاضي استهرسازمان بر اقتصاد ملي با تشكيل يك گروه كاري خاص پس

پذيرش تقاضا، متقاضي بايد مذاكرات دو جانبه با تك تك اعضاي گروه كاري در مورد 

و مالكيت معنويدسترسي آن و امتيازاتي درباره كاالها، خدمات  ها به بازار خود را انجام داده

از.)112:،ص1386فاخري،( ارائه كندرا و قبل به عبارت ديگر هر كشور متقاضي بايد از همان ابتدا

و اين سازمان مي تواند در مورد عضويت كامل خود را در معرض نظارت اين سازمان قرار دهد

و پرسشيهارژيم تجاري آن كشور بررسي هايي را از دولت متقاضي مطرحي را انجام دهد

و حتي انجام  اين گروه كاري. تقاضا نمايدرا تغييراتي در نظام اقتصادي دولت متقاضي نمايد

مي،است وزيران كه باالترين ركن سازمان هاي خود را به كنفرانسنتايج بررسي و ارائه نمايد

ميجا در مورد الحاق كشور متقاضي تصميمدر آن گر نوعي خود نشانسازوكاراين. شودگيري

و حساب شد درنظارت دقيق كه حتي قبل از عضويت يك دولت در سازمان اوه است  مورد

و طبعاً صورت مي ميپذيرد و ابعاداين چنين نظارتي حتي پس از عضويت نيز ادامه ييابد

مي وسيع هاي نامهعضويت در سازمان جهاني تجارت مستلزم پذيرش موافقت. نمايدتر پيدا

ض و اسناد حقوقي مندرج در و معاهدات نامه موسوم به موافقت(نامه مائم آن موافقتمراكش

A( اي واحدبه عنوان يك سند معاهده) تاسيس سازمان جهاني تجارت single treaty 

instrument(است .
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از،بنابراين  بخشي از ضمانت اجراي تعهدات در سازمان جهاني تجارت را بايد ناشي

و بهره و اشتياق پيوستن به اين سازمان و منافع عضويت در آن كه در واقع منديتمايل  از مزايا

 يك واقعيت قابل توجه در حقوق. عضويت در بازار تجارت جهاني است جستجو كرد

ميبين كه كمتر مورد توجه قرار ها همواره الزامات آن را گيرد آن است كه دولتالملل

و وجود جامعه بينظامنمندي واقعيتي كه داللت بر قانون؛كنندداوطلبانه رعايت مي المللي

.)11،ص1384رستم نژاد،(المللي دارد حقوقي بين

)ان سازمان بر حسن اجراي تعهداتنظارت ارك( نظارت بعد از عضويت-
 كنفرانس وزيران-

و متشكل از همه اعضاي سازمان كنفرانس وزيران باالترين ركن سازمان جهاني تجارت

 تمامي مسائل مربوط به امور سازمان جهاني تجارت در هاي آن در خصوصو در نشستاست

ميهاي تجاري چند جانبه تصميمنامهچارچوب موافقت  بنابراين كنفرانس وزيران1.شودگيري

و در صورت و باالترين مرجع نظارتي بر همه امور سازمان نظارت عاليه دارد به عنوان ابر ناظر

ملزوم در هر مورد تصميم گيري مي  2006ثالً طبق بيانيه وزيران در هنگ كنگ در سال نمايد

هاي الزم را براي عملي كردن برنامه كمك براي تجارت ميالدي يك ستاد تاسيس شد تا توصيه

به گونه اي برنامه ها در به نتيجه رسيدن موفقيت آميز جنبه توسعهاي كه اين كمكارائه كند

ميان نقش سازمان جهاني تجارت بسيج كردن در اين. دستور كار توسعه دوحه كار ساز باشد

به تجارت است  و تحليل فرآيند كمك خبرنامه دفتر نمايندگي تام االختيار جمهوري(نيروها، نظارت

.)97:،ش1386 وزارت بازرگاني اسالمي ايران،

 شوراي عمومي-
ر كه وظائف كنفرانس وزيران يكي ديگر از اركان نظارتي سازمان است ا در شوراي عمومي

كه متشكل از2.فاصله ميان جلسات آن بر عهده دارد  اعضاي سازمان تمامي شوراي عمومي

يكمي مي باشد تقريباً هر ماه و طبري،( دهدبار تشكيل جلسه شوراي عمومي.)1386 بيدآباد

كه در تفاهم حلهمچنين در مقام ركن حل اختالف فصل اختالفات پيش بيني شده استونامه

مينيز  هاي ركن بررسي خط مشي تجاري را نيز بر اين شورا همچنين مسئوليت. نمايدعمل

3.عهده دارد

. موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت4 بند اول ماده.1

. موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت4بند دوم ماده.2

و چهارم ماده.3 . موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت4بند سوم
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)Trade Policy Review Mechanism(هاي تجاري ركن دائمي بررسي خط مشي-

و كار بررسي خط مشي نامه موافقت)3ضميمه شماره(هاي تجاري يكي از ضمائم ساز

خط. تاسيس سازمان جهاني تجارت است مشي تجاري كمك به تبعيت بهتر هدف از بررسي

و كاركرد روان تر نظام تجاري چند جانبه از طريق دست و تعهدات سازمان  اعضاء از قواعد

به شفافيت بيشتر در سياست و رويهيابي و درك اين سياستها و رويههاي اعضا  ها ها

ار،بنابراين. است و و كار بررسي، درك خطزيابي همه ساز و منظم همه انواع و مشيجانبه ها

آنرويه و اثر ميها بركاركرد نظام تجاري چند جانبه را امكانهاي يكايك اعضاء 1.سازدپذير

و رويهمشيخط .ب مورد بررسي قرار خواهند گرفتمتناوبطور هاي تجاري همه اعضاء ها

آنتاثير يكايك اعضاء بر كاركرد نظام تجاري چند جان ها در تجارتبه كه بر حسب سهم

به دوره  مي شود عاملي تعيين كننده در تصميم گيري راجع جهاني طي يك دوره نمونه تعيين

به بيشترين ميزان شفافيت ممكن هر عضوبه منظور دست2.ها خواهد بودتناوب بررسي يابي

خطهب به ركن بررسي ازطهب3.مشي تجاري گزارش خواهد دادطور منظم ور كلي هدف

خطسازوكارمقررات مربوط به  هاي تجاري تضمين وفاداري اعضاء به مقررات مشي بررسي

و نظارت بر انجام تعهدات آن ميسازمان ها را تشويق به تبعيت ها دولتاين بررسي.باشدها

و انجام تعهداتشان مي و ضوابط سازمان ددر عمل اين بررسي. نمايدبيشتر از مقررات و ها

:نتيجه كلي در بر دارد

مي-1 و شرايط يك كشور را درك نمايندسازد تا سياستديگران را قادر ؛ها

 بررسي دولترا به جهاني كشور در نظامهر مناسب از چگونگي عملكرديبازخورد-2

. دهدشده ارائه مي

ني هاي تجاري تمام اعضاي سازمان جهاست پس از مدتي سياسازوكاره از اين با استفاد

. فاصله دفعات بررسي به اندازه كشور بستگي دارد. شودتجارت رسيدگي دقيق مي

و كانادا قدرت بزرگ تجاريچهار هاي سياست  يعني اتحاديه اروپا، اياالت متحده امريكا، ژاپن

يك) گروه چهار( مي تقريباً هر دو سال تن(شانزده كشور بعدي. شوندبار بررسي اسب سهمبه

يك) ها در تجارت جهانيآن ميهر چهار سال ساير كشورها هر شش سال. شوندبار بررسي

مييك  كشورهاي كمتر توسعهشوند با امكان در نظر گرفتن فاصله زماني بيشتر برايبار بررسي

مي. يافته ست-1: شودبراي هر بررسي دو سند آماده  اعالميه كشور تحت بررسي در مورد سيا

ب-2؛اري خودتج كه مستقالً وسيله دبيرخانه سازمان تجارت جهانيه گزارش كتبي تفصيلي

 
، ضميمه شماره بند اول.1 و كار بررسي خط مشي تجاري .نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت موافقت3بخش اول ساز

.بند اول بخش دوم همان منبع.2

.بخش چهارم همان منبع.3
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هاي ركن بررسي سياست هاي نشستجلسه اين دو گزارش همراه با صورت. شودتهيه مي

..WTO,2008a, p) (53شود تجاري پس از مدت كوتاهي منتشر مي

و كميته هاي تخصصي-  شوراهاي فرعي
تاموافقت سيس سازمان جهاني تجارت سه شوراي فرعي براي نظارت بر كاركرد سه نامه

و مهم سازمان پيش بيني موافقت ، شورايي شورايي براي تجارت كاال:كرده استنامه اصلي

و شورايي براي جنبه  كه با هدايت هاي تجاري حقوق مالكيت فكريبراي تجارت خدمات

تج. كنندكلي شوراي عمومي فعاليت مي هاي تجاري نامهارت كاال بر كاركرد موافقتشوراي

مي) بخش اول(چند جانبه مذكور در ضميمه يك  بر. كندنظارت شوراي تجارت خدمات

ميكاركرد موافقت و شوراي جنبهنامه عمومي تجارت خدمات نظارت هاي تجاري حقوق كند

فكرهاي تجاري حقوقنامه جنبهمالكيت فكري بر كاركرد موافقت مي مالكيت . نمايدي نظارت

 اين شوراها در صورت لزوم1.عضويت در اين شوراها براي نمايندگان همه اعضاء آزاد است

- عالوه هر يك از شوراهاي سطوح عالي داراي كميتههب.2.توانند اركان فرعي تاسيس كنندمي
ب به هاي تخصصي وابسته كه از نظر سلسله مراتب سازماني در مرحله اخود هستند ز اين عدي

كه متشكل از تمامي اعضاي سازمان هستند، اين كميتهگيرندشوراها قرار مي به شوراهاي ها

مي. دهندمربوطه گزارش مي همهمه اعضاء سازمان جهاني تجارت و توانند در ه شوراها

و هيات. ها شركت نمايندكميته هاي رسيدگي به حل تنها استثنائات در اين زمينه ركن استينافي

ف و كميتهصل اختالفاتو  Plurilateral(هاي جمعي نامههاي موافقت، ركن نظارت بر منسوجات

Committees(آند كه همه اعضاي سازمان نميهستن  ها شركت داشته باشدتوانند در

(WTO,2008b) . و و غيرمتعارف است ظاهر تحت تاثيرببرخي معتقدند اين ساختار پيچيده

بين نمايندگان مذاكره كننده در خصوص تالش براي كنترل بر منافع گوناگون معارض در 

و بايد ديد كه در آينده اين موضوعات متنوع در سه موافقت نامه ضميمه صورت پذيرفته است

و.)219.،ص1382جكسون،( ساختار چگونه عمل خواهد كرد برخي نيز بر تعداد اين همه شورا

و بر اين نكته كه همه اعضاء مي آنتوانكميته و كردها شركت داشته باشند انتقاد ند در ه

كه مديريت شلوغ . (WTO,2007,p:101) كارايي عملياتي ندارد)Mass Management(معتقدند

و نظارتبرخي نيز معتقدند با در نظر داشتن انواع كنترل هاي حاكم بر اختيارات سازمان ها

و ارگان و با توجه به اين جهاني تجارت گرايش كه سعي دارد از هر گونه تمركز هاي فرعي آن

 
. موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت4بند پنجم ماده.1

. بند ششم همان ماده.2
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و عمليات در بخش مي هاي مختلفاختيارات توان انتظار داشت كه سازمان پرهيز كند

.)22.،ص1382جكسون،( مشكالت فرا راه موثر بودن سازمان جهاني تجارت افزايش خواهد يافت

و: گفتار دوم و نظارت بر اجراي آرايتوسل به نظام حل  قضاييفصل اختالف
 مان جهاني تجارت دستاورد ويژه ساز-

و دستاورد ويژه سازمان و فصل اختالفات ركن مركزي نظام تجارت چند جانبه است حل

هاي مبتني بر قانون بدون وجود نظام.دشوجهاني تجارت در ثبات اقتصاد جهاني محسوب مي

و منازعات هيچ و فصل اختالفات  در هند داشت زيرا قوانينگونه ارزشي نخواابزاري براي حل

و پياده شدن ندارندآنها بر. قابليت اجرا و فصل اختالفات سازمان جهاني تجارت نظام حل

و جدول زماني براي حل هر مورد اختالف نيز در آن  پايه مقرراتي روشن استوار است

نظام) 1947گات(23و22 با تاسيس گات در مواد.(WTO,2009,p:55)مشخص شده است 

و فصل اختالفات پيش بيني شد ولي در دوران حيات  رغم ارجاع ساله گات علي48حل

به دليل فقدان ضمانت اجرايي توفيق چندان در اين مسير بدست نياورد به آن  دعاوي زيادي

 در طول مذاكرات دور اروگوئه دامنه.)93:ش،1386خبرنامه دفتر نمايندگي تام االختيار جمهوري اسالمي ايران،(

به حوزه و از حوزه كاال به مراتب افزايش يافت و مالكيت تعهدات گات سابق هاي خدمات

كه بايد الزاميفكري نيز تسري يافت حجم مي وسيع از تعهدات ايجاد شد و اين در آور گرديد

حلصورتي امكان آور الزاميقانوناز نظر فصل اختالفات موثرو پذير بود كه از طريق يك نظام

ال لذا در جريان مذاكرات دور اروگوئه . (Nattage & Sebastian, 2006, p. 989) زم االجرا گرددو

و و با درجه تخصص كه بايد ركن مستقل به مراتب باالتري اعضا به اين نتيجه رسيدند كارآيي

در واقع مذاكره كنندگان دور اروگوئه. را براي نظام سازمان جهاني تجارت طراحي كنند

ك كه آن همه موافقتاحساس كه در چارردند و تعهدات متعدد چوب سازمان جهاني نامه

اماگرفته تجارت شكل  و موثر دارند تا متضمن به يك پشتوانه قوي و ند براي اجرا نياز نيت

 رئيس ركن استيناف سازمان)Sacerdoti(پرفسور ساكردوتي. قابليت پيش بيني بودن باشد

حل2007مي سال جهاني تجارت در اجالس عمو فصلو سازمان اظهار داشت كه نظام

به خود جلب كرده استيبسياراختالفات در كل نظام تجاري چند جانبه سازمان توجه   را

و مي هاي براي ساير نظامالگوتواند به عنوان يك زيرا اين سيستم خيلي ماهرانه طراحي شده

و  ا قضايي در سازمانشبههقضايي . (WTO, 2008, p. 196)ستفاده قرار گيرد هاي ديگر مورد

ج،بنابراين كه و فصل اختالفات به نظام حل نبه اجباري تعهدات اين سازمان از طريق توسل

و فصل اختالفات كه پيوست شماره تفاهم. دارد نيز قابل اجراست  موافقت نامه2نامه حل
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و جزء الينفك آن مي اختاسيس سازمان و فصل آنباشد در واقع حل  را تضمين تالفات

و فصل اختالفات در سازمان جهاني تجارت در . (Jennings, 2004, p.2)نمايدمي نظام فعلي حل

و به عنوان يك ركن قوي موثر از ديد اعضاييسطح  وسيع مورد استفاده اعضاء قرار گرفته

و مفسران امور آنسازمان اين ركن قضايي . (Steger,2007, p.484) گرددمي تلقيمرتبط با

در. تواند مجوز اقدامات تجاري تالفي جويانه را صادر كندسازمان مي چنين اقداماتي همچنين

 ها را قادر دولتاين عنصر كليدي.ز نيز وجود داردسااي قاعدهمهناموارد عدم رعايت موافقت

,ش دهندرا افزاي) Regolatory Commitments(سازسازد اعتبار تعهدات قاعدهمي 2006, p. 856) 

(Bievre.

و-  احكام مرجع ناظر بر اجراي توصيه ها
و فصل اختالفات سازمان جهاني تجارت ضعف مودر نظام حل  در روند اجراي جودهاي

اين نهاد يك صالحيت اجباري براي. للي تا حدود زيادي مرتفع شده استالمآراي قضايي بين

اعو حل ميفصل اختالف تجاري بين و همه اعضاء به آن رجوع ضاء سازمان دارد توانند

ب و در آن احكام مي)ها از دولت( وسيله اشخاص مستقله نمايند و در مرحله صادر شود

كه رضايت دولت شاكي جلب اجراي احكام نظارت چند جانبه مستمر وجود دارد تا زماني

م(Lamy, 2007, p. 976).گردد بري تفاهم نامه حل اختالف مقرر كه ركن حل اختالف دارد

و اگر تصميم ديگري اتخاذ نكرده  اجراي توصيه ها يا احكام مصوب نظارت خواهد داشت

ها يا احكام شش ماه پس از تاريخ تعيين فرصت معقول در دستور باشد مسئله اجراي توصيه

و تا حل مسئله در دستور كار ركن حل  كار جلسات ركن حل اختالف قرار خواهد گرفت

1.اختالف باقي خواهد ماند

و احكام-  مهلت اجراي توصيه ها
كه گزارش هيات رسيدگي يا ركن استيناف به تصويب ركن حل اختالف رسيد پس از آن

به روز دولت محكوم شده قصد خود را در مورد اجراي توصيه30ظرف مدت و احكام ها

و احكام رعايت فوري توصيهاگر. ركن حل اختالف در جلسه آن ركن اطالع خواهد داد ها

 در2. معقول را جهت انجام چنين كاري در اختيار دارديمزبور عملي نباشد عضو مربوطه فرصت

مصورتي كه كشور مذكور نتواند در زمان تعيين شده خود را با توصيه درزبهاي  ور

ياگزارش  كشورهاي شاكي هاي هيات رسيدگي يا ركن استيناف تطبيق دهد بايد با كشور

.حل اختالفنامه تفاهم21بند ششم ماده.1

.بند سوم همان ماده.2
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كه مورد قبول طرفين باشد مثالً كاهش تعرفهمذاكره كند تا جريمه هاي مورد ها در زمينههايي

اگر عضو محكوم در دوره زماني.(WTO, 2009, p. 58) نظر شاكي براي آن كشور تعيين شود

به معقول از تطبيق اقدامات خود با تعهدات سازمان امتناع نمايد دولت شاكي برنده مي تواند

و تعليق اي مرحلهو.اقدامات موقتي عليه دولت محكوم متوسل گردد ديگر شامل جبران

. گرددامتيازات مطرح مي

يكم-  جانبه اعضاء نع اتخاذ تصميمات
به اتخاذ تصميمات يك طرفه عليه بر اساس مقررات سازمان جهاني تجارت اعضاء نبايد

تا. يكديگر اقدام كنند و بلكه موظفند و فصل دعاوي سازمان  دعاوي خود را از طريق ركن حل

و فصل نمايند د. طبق مقررات آن حل ير كل سابق سازمان جهاني تجارت معتقدبپيتر ساترلند

و همچنين اند كه از قضاوت اعضاي سازمان جهاني تجارت پذيرفتهتماميكه است اين ها

اي اقدامات يك به تشخيص و خود سرانه نسبت كه ديگر اعضاء سازگار با مقرراتنجانبه

و فصل اختالف سازمان عمل كرده ومي اند يا خير خوداري كنند عامل كارآيي نظام حل باشد

 در تضمين اين امر دارد كه نظام تجارت چند جانبه براي بسياراين محدوديت اهميت 

و قاعده و نه تشخيص اقدام در برابر اختالفات تجاري نظامي مبتني بر قانون مي باشد حقوقي

اين رويكرد در سازمان جهاني . (Sutherland, 2004, para 220)نظامي مبتني بر قدرت اقتصادي

مندترين كشورهاي اقتصادي هاي جهان از قدرت گسترده از كشوري اعضاي آن طيفتجارت كه

و شيرازه اين نظامجهان تا فقيرترين آن  را تشكيل ها را در بر دارد بسيار حائز اهميت است

هاي بزرگ اقتصادي در صورت اختالف نظر در مورد نقض تعهدات زيرا اگر قدرت. دهدمي

ميسازمان با كشورهاي ضعيف خود نمودند كل نظام سازمان جهاني تجارت زير سرانه اقدام

ميسئوال مي و شيرازه آن از هم هاي جاري واقعيت اما خوشبختانه در اين مورد. پاشيد رفت

به نفع كشور كوچك،به عنوان مثال.ر كننده استاميدوا  صدور راي نهايي ركن حل اختالف

و باربودا با و69آنتيگوا و عليه آمريكا در روز481 هزار 30 نفر جمعيت در منطقه كارائيب

شد با واكنش گسترده2007مارس خبرنامه دفتر نمايندگي تام االختيار( در محافل تجاري جهان روبرو

 نظام قضايي سازمان براي همه اعضاء اجباري است ضمناً.)93:ش،1386ي اسالمي ايران،جمهور

، همه اعضاي سازمان المللي دادگستريي مثل ديوان بينالمللهاي بينبرخالف ساير ديوان

و فصل اختالف براي همه موضوعات و انحصاري ركن حل جهاني تجارت صالحيت اجباري

.(Lamy,2007, p. 976) اندي سازمان را پذيرفتههانامهمربوط به موافقت
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 ابزارهاي ضمانت اجراي آراي قضايي: گفتار سوم
 اقدامات پس از دادرسي-

و تاييد آن توسط ركن حل پس از صدور راي توسط هيات رسيدگي يا ركن استيناف

به نقض موافقت و  بايد طريق نامه ادامه داداختالف اگر دولت محكوم آن حكم را اجرا نكرد

و يا اين با جبران را ارائه كند كه كه بايد تنبيهي مناسب براي آن كشور در نظر گرفته شود

و فصل اختالفات بر اين نكته تاكيد دارد كه رعايت موافقت. تحميل همراه خواهد بود نامه حل

ت ها يا احكام ركن حل اختالف توسط كشورها براي تضمين حل موثر اختالفافوري توصيه

و اين به نفع كليه اعضاء مي و ضروري است . (WTO,Settling Disputs, 2009, p. 58)باشدالزم

كه توصيه و احكام ظرف فرصتدر صورتي به اجرا در نيايند جبرانيها )compensation( معقول

 مطرح)Suspension of concessions or other obligations(و تعليق امتيازات يا ساير تعهدات

ب البته دولت1.شوندمي هايي به مذاكره براي جاي تحمل چنين تحريمه ها در اين مرحله غالباً

مييابي به جايگزيندست بسازوكاراين. پردازندهاي ديگر طور قابلهبه ظاهر ساده اجرايي

سنامه در مورد رعايت موافقتمالحظه  ,Antell, 2005(ازمان جهاني تجارت موثر بوده استهاي

p. 528.(اقدامات متقابل تجاريسازوكارلذا صرف وجود همين )Trade Countermeasures(كه 

 كشور خاطي در صورت امتناع از اجراي آراء هيات رسيدگي يا ركن استيناف با آن روبرو

ميمي و به عبارتي از منافع حضور در سازمان جهاني تجارت محروم به عقيدشود ه گردد

به صورت يك انگيزه اي پروفسور ساكرودوتي رئيس ركن استيناف سازمان جهاني تجارت

 بنابراين از ميان.(WTO, 2008c, p.107)نمايد براي رعايت داوطلبانه احكام سازمان عمل مي

و ضمانت اجراهاي موجود در حقوق بين الملل درسازمان جهاني تجارت تنها دو شيوه جبران

گردد به عنوان پشتوانه احكام قضايي تعليق امتيازات كه نوعي اقدام تالفي جويانه محسوب مي

.ركن حل اختالف انتخاب شده است

) غرامت( جبران خسارت-1

بسجبران خسارت در مفهوم مو وهع شامل اعاده وضعيت به حال سابق  يا طور كامل

. اما در معني مضيق جبران خسارت به معني پرداخت غرامت است. شودپرداخت غرامت مي

كه با پرداخت پول صورت مي و( گيردپرداخت غرامت شكلي از جبران خسارت است مستقيمي

ص1377طارم سري،  ب.)242:، به معني پرداخت ه اما در نظام سازمان جهاني تجارت اين جبران

ن كه دولت بازنده بايد يك منفعتي مثل صورت وجه پولي يست بلكه بيشتر بدين معني است

كه  كه اين كاهش تعرفه برابر با همان منفعتي است به دولت برنده اعطاء نمايد كاهش تعرفه را

 
.نامه حل اختالف تفاهم22بند اول ماده.1
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بر.(WTO, 2008d, para. 6.9)ديده در اثر اقدام دولت خاطي از دست داده است دولت زيان  لذا

و سازم باساس مقررات گات هاي مالي طور سنتي پرداخته ان جهاني تجارت اقدامات جبراني

به بازار توسط،نبوده است  بلكه برعكس اين اقدامات عموماً ناظر بر اعطاي دسترسي بيشتر

در صورت. طرف بازنده در راستاي اجراي تعهدات ناشي از سازمان جهاني تجارت بوده است

به بازار طرف برندهعدم وجود توافق بر جبران خسارت يا اعطا ي هر چه بيشتر دسترسي

 ,Sutherland( را در جهت تعليق تعهدات نسبت به طرف بازنده اتخاذ نمايد تواند اقداماتيمي

(2004,para.238.

كه جبران خسارت يك امر توافقي است يعني يك الزام خودكار براي بايد توجه داشت

 بلكه دولت بازنده در مورد توافق بر سر (Carmody, 2008, p. 543) جبران خسارت وجود ندارد

 نامه حل اختالف در اين مورد مقررتفاهم. جبران خسارت از اختيار كامل برخوردار است

نامه تحت پوشش مغايرت اگر عضو مربوطه اقدامي را كه معلوم شده با يك موافقت؛داردمي

به گونه و احكام را ظرف فرصت معقول تعييني ديگر توصيهادارد با آن منطبق نسازد يا ها

شده رعايت نكند در صورت درخواست دولت زيان ديده، دولت خاطي با او حداكثر تا 

انقضاي فرصت معقول به منظور ارائه يك طريقه جبران كه مورد قبول طرفين باشد وارد 

ل در مورد طريقه جبران روز پس از تاريخ انقضاي فرصت معقو20اگر ظرف. شودمذاكره مي

به رويه ميرضايت بخشي توافق نشود كشوري كه تواند هاي حل اختالف متوسل شده است

هاي تحت پوشش از ركن نامهبراي تعليق اجراي امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقت

.حل اختالف كسب اجازه كند

و شكل غي ر مالي آن يكي از دالئلي همين موضوع لزوم توافق در مورد جبران خسارت

كه به علت آن اعضاء به سختي تن به جبران خسارت مي دهند زيرا اگر جبران خسارت است

ب هايي غير از دولت الوداد دولتهاي كاملهخاطر اصل دولته در قالب مثالً كاهش تعرفه باشد

ميشاكي نيز از آن بهره به چنين جبران خسامند و لذا دولت خاطي تن  دهدرتي نميشوند

(WTO, 2008d, para. 6.9).جبران خسارت خرده سازوكاراز همين رو برخي بر اختياري بودن 

و معتقدند اگر هدف موافقتگرفته هاي تجاري سازمان افزايش رفاه اقتصادي باشد در نامهاند

و هم به به تطبيق مقررات دولت خاطي با مقررات سازمان  بحث نقض تعهدات الزم است هم

و جبران خسارت مي به شكل پرداخت مالي باشدجبران خسارت توجه شود  & , Geen(تواند

(Trebilcock , 2007, p. 653 .

اند نظران پيشنهاداتي در جهت اصالح وضع پرداخت غرامت ارائه نمودهصاحب برخي

و صاحب18مثالً در گزارش ارائه شده توسط گروهي متشكل از  وزير نظر تحت رياست استاد

كه هدف آن بررسي راه كارهايي براي خدمت بهتر نظام تجارت چند جانبه سابق تجارت كانادا
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به جامعه جهاني بوده است پيشنهاداتي براي اصالح اين نظام ارائه شده سازمان جهاني تجارت

يكي از آن دن غرامت نقدي در مواردي است كه يك عضو سازمان از حكم ركنكرها مقرركه

در واقع اين پيشنهاد به . (Warwick Commission, 2008, p. 455) كندالف پيروي نميحل اخت

كه شايد براي كشورهاي فقيرتر خوشايند باشد .معني الزامي كردن پرداخت خسارت است

 تعليق امتيازات-2

به عنوان آخرين حربه براي)Retaliation(تعليق امتيازات به منزله مقابله به مثل و  است

به تعهدات سازمان جهاني تجارت پيش بيني شده استا و تضمين التزام او جبار دولت خاطي

به اعضاء براي اقدامات  كه به خاطر همين اختياري و برخي معتقدند سازمان جهاني تجارت

به عنوان قويتالفي المللي در انتهاي ترين موسسه بينجويانه بر اساس كسب مجوز داده است

ميقرن بيستم محس و نيز. (Cothier,2007,p:498) شودوب  اگرچه در متن مقررات گات

را،نامه حل اختالفتفاهم به مثل نشده است ليكن اكثر نويسندگان تعليق امتياز  ذكري از مقابله

و مقابلهاز جمله عمليات تالفي ميبه جويانه مي. دانندمثل ازبه نظر رسد اگرچه اين مطلب

ميمجمو بع مقررات استنباط كار بردنه شود ليكن تهيه كنندگان اسناد دور اروگوئه عامداً از

و مقابله به مثل خودداري كرده تا از گسترش روحيه اختالف در ميان دول عضو  لفظ تالقي

و در عمل انت.)163ص،1376كدخدائي،( جلوگيري نمايند قاداتي البته بر اين روش در حيطه اجرايي

كه كشور خوانده يا خاطي از رعايت حكم در دوره زماني معقول وقتي. وارد شده استنيز 

ب صورت دو جانبه با كشور شاكي نرسده تعيين شده امتناع كند يا به يك توافق رضايت بخشي

. تواند با كسب مجوز از سازمان اقدام متقابل يا تالفي را در پيش گيردكشور شاكي مي

كه سطح تالفي بايد برابر با سطح از ميان رفتن منافعنامه تفاهم )Nullification( تصريح مي كند

به اين منافع چه معيار.1 باشد)Impairment(يا لطمه كه اقتصادي بايد دقيق اما روشن نيست

و همچنين سطح تالفي بكار رود  به منافع براي سنجش سطح از ميان رفتن منافع يا لطمه

(Chang,2004,p:10).روز پس از تاريخ انقضاي فرصت معقول در مورد طريقه20 اگر ظرف 

تواند براي تعليق اجراي جبران رضايت بخشي بين طرفين اختالف توافق نشد شاكي مي

هاي تحت پوشش از ركن حل اختالف كسب نامهامتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقت

ام،بنابراين.2اجازه كند و كسب اعمال تعليق تيازت منوط به درخواست از ركن حل اختالف

.باشدمجوز از آن مي

.نامه حل اختالف تفاهم22بند چهارم ماده.1

. تفاهم نامه حل اختالف22بند دوم ماده.2
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كه اقدام و تا زماني اعمال خواهد شد تعليق امتيازات يا ساير تعهدات جنبه موقتي دارد

ها يا احكام را نامه تحت پوشش كنار گذاشته شود يا عضوي كه بايد توصيهمغاير با موافقت

جلرعايت راه به اين منافع ارائه دهد يا حلي را در مورد  وگيري از ميان رفتن منافع يا لطمه

ها يا احكام ركن حل اختالف همچنان بر اجراي توصيه. الطرفين بدست آيدمرضيحل راه

 جنبه موقتي داشتن اقدامات متقابل ناشي از اين حقيقت است1.مصوب نظارت خواهد داشت

و امتيازات باعث ميكه تعليق تعهدات و روشن است تعادل مجدد منافع تجاري متقابل شود

ميكه دولت يا دولت به تعليق تعهدات كنند قصدشان ترغيب به رعايت هاي شاكي كه اقدام

كهو لذا تا زماني ادامه مي (WTO, 2008d, para.6.10)تعهدات از سوي دولت خاطي است  يابد

به پيروي از تعهدا زيرا اصوالً اقدام متقابل مغايرت ترغيب گردددولت خاطي تغيير موضع داده

و بهبود تجارت بين و هدف با هدف اصلي سازمان جهاني تجارت يعني ارتقاء الملل است

.(Sutherland, 2004, para.240) محدود ساختن چنين تجارتي نيست

و تعهدات-  انواع تعليق امتيازات
مي شوند مثالً ممكن است تعهدات مربوط به كاهش تعرفه باشد كه امتيازاتي كه تعليق

و بر اساس ماده دوم گات اعضاي سازمان در مذاكرات تجاري چند جانبه اعطاء مي 1994كنند

 چنين تعليقي بر پايه اصل تبعيض تنها عليه عضو خاطي اعمال. االجراستها الزمبراي آن

و ديگر اعضاي سازمان را شامل نميمي مو. گرددشود ميدر كه توانند تعليق رد نوع تعهداتي

ميشوند تفاهم سه نوع تعليق را تجويز :نمايدنامه

)The same sector(هاي يكسان تعليق در بخش-1

كه طرف شاكي ابتدا بايد تعليق امتيازات يا ساير تعهدات را در مورد اصل كلي آن است

نقض يا ساير موارد از ميان رفتن كه هيات رسيدگي يا ركن استيناف) هاييبخش(همان بخش 

آن(منافع يا لطمه به اين منافع را در آن  از اما بايد ديد2.تشخيص داده مطالبه كند)هايا  منظور

 نامه حل اختالف در اين مورد كل اساس مقررات تفاهمبر. چيستارتباطاين بخش در

نامه تاسيس به سه قسمت فقتهاي تجاري چند جانبه طبق ضميمه شماره يك موانامهموافقت

:زير تقسيم شده است

به تجارت كاالنامه موافقت-الف ؛هاي چند جانبه راجع

؛نامه عمومي تجارت خدمات موافقت-ب

.بند هشتم همان ماده.1

 تفاهم نامه حل اختالف22پاراگراف اول بند سوم ماده.2
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.هاي تجاري حقوق مالكيت فكرينامه جنبه موافقت-ج

هاي نامهها بدين صورت تعريف شده كه در مورد موافقت بخش،در درون اين سه قسمت

به معني همه كاالچند به تجارت كاال بخش هاست يعني همه كاالها در يك دسته جانبه راجع

تجدر مورد موافقت. نام بخش قرار دارندهب به معناي يك ارت خدماتنامه عمومي ، بخش

آنبخش اصلي به نحو مذكور در فهرست طبقه ها را بندي خدمات بر حسب بخش است كه

.1مشخص كرده است

ح قوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت بخش به معناي هر يك از مقوالت حقوق در مورد

 يا بخش6 يا بخش5 يا بخش4 يا بخش3 يا بخش2، بخش1مالكيت فكري مشمول بخش 

هاي تجاري نامه جنبه موافقت4، يا قسمت3 يا تعهدات مذكور در قسمت2 از قسمت7

ك2.حقوق مالكيت فكري است به نقض صورت گرفته در اين بدان معني است ه مثالً در پاسخ

 اقدام متقابل نيز بايد در حوزه همين)The area of distribution services(حوزه خدمات توزيعي

همدر مورد تجارت كاال با توجه به دستورا. بخش باشد كه ه كاالها در يك بخش لعمل فوق

) به عنوان يك كاال(در مورد مثال اتومبيل، اگر تعرفه ناسازگار با مقررات سازمان اندلحاظ شده

دباشد مي و پنير، اسباب منزل يا شلوارر مورد تعرفه هر كاالي ديگر مثالًتوان اقدام متقابل را

.(WTO,2008d,para.6)دكربه عنوان يك كاالي ديگر اعمال هاي زير پوش لباس

 تعليق در بخش ديگر همان موافقت نامه-2

ت كه تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در مورد همان بخش اگر دولت شاكي شخيص دهد

مي)هابخش( هاي ديگر تواند تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در بخشعملي يا موثر نيست

به حوزه كاال نمي3.نامه را مطالبه كندهمان موافقت كه چنانا زير،شود اين مقرره مربوط

نامه ديگر يعني اما در مورد دو موافقت. اندقرار داده شدهمالحظه شد همه كاالها در يك بخش

و تجارت حقوق مالكيت معنوي مصداق پيدا مي مثالً اگر نقض. كننددر حوزه تجارت خدمات

تواند در رابطه با عالمت تجاري صورت تعهد در رابطه با حق اختراع باشد اقدام متقابل مي

اگهمين. گيرد ر نقض صورت گرفته در حوزه خدمات توزيعي طور در مورد تجارت خدمات

 . (WTO, 2008d, para.6) توان در حوزه خدمات بهداشتي اقدام متقابل انجام دادباشد مي

ده است يازده بخش را مشخص نمو MTW.GNS/W/120 1 اين فهرست در سند.

.نامه حل اختالف تفاهم22پاراگراف ششم بند سوم ماده.2

.نامه حل اختالف تفاهم22پاراگراف دوم دوم بند سوم ماده.3
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 تعليق در موافقت نامه ديگر-3

هاي اگر دولت شاكي تشخيص دهد كه تعليق اميتازات يا ساير تعهدات در مورد بخش

مديگر همان موافقت و احوال به اندازه كافي وخيم باشدنامه عملي يا و اوضاع  وثر نيست

1.نامه تحت پوشش ديگري را مطالبه نمايدتواند تعليق امتيازات يا ساير تعهدات در موافقتمي

كه مربوط به به اين مقرره مثالً اگر نقض تعهد در مورد حق اختراع  بنابراين با توجه

تنامه جنبهموافقت توان اقداممي؛ صورت گرفته باشد،جاري حقوق مالكيت معنوي استهاي

به موافقت نامه عمومي تجارت خدمات است متقابل را در مورد خدمات بهداشتي كه مربوط

 هاي ديگر را اقدام متقابل متفاوت نامههاي ديگر يا موافقتامكان تعليق در بخش. انجام داد

.نامندمي

و در هاي اقدام عليه بخش كاهش فرصت، اين سلسله مراتبهدف از ايجاد هاي غير مرتبط

خصوص در مورد كشورهاي در حالهب. عين حال تجويز تاثيرگذاري اقدامات متقابل است

و كوچك تر عضو سازمان امكان تعليق تعهدات در يك بخش متفاوت يا در يك توسعه

ميموافقت گونه كشورها هميشه كاال اين، اينكهنخست زيرا.تواند حائز اهميت باشدنامه ديگر

هايي كه نقض تعهد در همان بخش) به اندازه كافي(يا خدمات يا حقوق مالكيت فكري 

مي. كنندصورت گرفته وارد نمي آناين ها نتوانند معادل همان سطحي كه تواند باعث شود كه

آن؛ كنندمنافعشان از ميان رفته يا لطمه ديده است مقابله به مثل در مگر كه اجازه داشته باشند

به اقدام متقابل بزنندنامههاي ديگر يا در موافقتبخش در،دوم اينكه. هاي ديگر دست  تعليق

ميهمان بخش يا تحت همان موافقت  زيرا اين رابطه،تواند غيرموثر يا غيرعملي باشدنامه

كه نسبت به دولت شاكي مهم است بدين. است)Asymetrical(تجاري دو جانبه نا متقارن معني

. خصوص اگر دولت خاطي يك كشور تجاري بزرگ باشدهب،و براي دولت خاطي مهم نيست

و تحميل موانع تجاري ممكن است در آمار تجاري دولت در اين صورت اثرات تعليق تعهدات

ب عه سوم اينكه ممكن است براي كشورهاي در حال توس. حساب هم نيايده خاطي حتي

و توان اين كار را نداشته تحميل موانع تجاري عليه واردات از نظر اقتصادي امكان پذير نباشد

و  در نتيجه افزايش قيمت آن محصوالت وارداتي باشند زيرا اين باعث كاهش موجودي

كه ممكن است توليدمي و مصرفشود آنكنندگان به به. ها وابسته باشندكنندگان آن كشورها

هايي براي همين دالئل براي كشورهاي در حال توسعه خيلي مهم است كه بتوانند از روش

به موانع تجاري نشود اين موضوع يعني تفاوت سطح.تعليق تعهدات استفاده كنند كه منجر

و توسعه باقتصادي كشورهاي در حال توسعه هاي جبران طور كلي در مورد شيوهه يافته

ف سازمان جهاني تجارت از اهميت بسيار برخوردار است زيرا خسارت در نظام حل اختال

.نامه حل اختالف تفاهم22پاراگراف سوم بند سوم ماده.1
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آنكشورهاي بزرگ ميتر با اعمال به ها توانند كشورهاي در حال توسعه را براي اجراي احكام

 ,WTO(.باشدمراتب بيشتر تحت فشار قرار دهند در حالي كه عكس اين قضيه صادق نمي

2008d, para.6(.كه اساساً از نظر در مورد كشورهاي فقير عضو  سازمان جهاني تجارت

يكاقتصادي روابطشان با كشورهاي قدرتمند اقتصادي عضو سازمان عمدتاً رابطه طرفه استي

به مراتب بدتر است جويانه را بدون اين كشورها عموماً امكان استفاده از اقدامات تالفي.وضع

هر نوع اقدام . (Sutherland, 2004, para.243)وارد كردن آسيب بر پيكر اقتصاد خودشان ندارند

ميها امكانمتقابلي حتي اگر براي آن به مراتب سنگينتواند دشواريپذير باشد ازيترهاي

به كاملميان رفتنِ از منافع يا لطمه آن بخشي يا منافعشان براي و لذا ها در پيش داشته باشد

ت و يا و منصرف گردند .هاي مضاعف دهندن به دشواريبايد از دادخواهي دست كشيده

 نتيجه
به عنوان ضمانت اجراي تعهدات  در سازمان جهاني تجارت سازوكارهاي مختلف

و پيش  توسل به نظام بيني شده است كه شامل دو دسته اصلي نظارت بر اجراي تعهدات

هم.دشوميفصل اختالفاتوحل با تقاضاي زمان نظارت بر اجراي تعهدات در اين سازمان

دولت متقاضي براي الحاق به آن بايد راهي طوالني را بپيمايدهر.شودعضويت در آن آغاز مي

به اينو تغييراتي در نظام اقتصادي خود ايجاد نمايد تا شايستگي الزم  و كافي براي ورود

ن. اقتصادي جهاني را كسب كندباشگاه رت قدم در راه نظاخستينمذاكرات الحاق در واقع

از. سازمان بر اقتصاد ملي دولت متقاضي است و قبل كشور متقاضي بايد از همان ابتدا

و اين سازمان مي تواند در مورد عضويت كامل خود را در معرض نظارت اين سازمان قرار دهد

و پرسشرژيم تجاري آن كشور بررسي هايي را از دولت متقاضي مطرح هايي را انجام دهد

و حتي انج  خود سازوكاراين. تقاضا نمايدرا ام تغييراتي در نظام اقتصادي دولت متقاضي نمايد

كه حتي قبل از عضويت يك دولت در نشان و حساب شده است گر نوعي نظارت دقيق

و طبعاً اين چنين نظارتي حتي پس از عضويت نيز ادامه سازمان در مورد او صورت مي پذيرد

و ابعادمي . يابدميتر وسيعييابد

ب طور مستمر توسط اركان مختلفه نظارت بعد از عضويت بر حسن اجراي تعهدات نيز

و خط مشيسازمان اعمال مي و رويهگردد  مورد بررسي قرار هاي تجاري همه اعضاء متناوباًها

ب. گيردمي ميه همچنين هر عضو به ركن بررسي خط مشي تجاري گزارش . دهدطور منظم

و انجام ها دولتاين بررسي و ضوابط سازمان به تبعيت بيشتر از مقررات ها را تشويق

به ركن حل اختالفات سازمان است.نمايدتعهداتشان مي ديگر ضمانت اجراي تعهدات توسل

و موثر از ديديكه در سطح به عنوان يك ركن قوي و  وسيع مورد استفاده اعضاء قرار گرفته
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مي و مفسران امور سازمان تلقي كه در مرحله اجراي احكام آن نظارت چند جانبه اعضا گردد

 اين ركن قضايي سازمان. كه رضايت دولت شاكي جلب گردد مستمر وجود دارد تا زماني

كه توصيهمي به اجرا در نيايند مجوز تواند در صورتي و احكام آن ظرف فرصت معقول ها

اماقدامات تجاري تالفي بجويانه را صادر كند كه تعليق صورته تيازات يا ساير تعهدات

بالبته دولت. باشدموقتي مي به مذاكره جاي تحميل چنين تحريمه ها در اين مرحله غالباً هايي

به جايگزينبراي دست مييابي بسازوكاراين. پردازندهاي ديگر طوره به ظاهر ساده اجرايي

بهر. استي تجارت موثر بودههاي سازمان جهاننامهقابل مالحظه در مورد رعايت موافقت

كه براي ايجاد سازوكارهاي اجراي تعهدات در چهارچوب  تقدير علي رغم همة تمهيداتي

سازمان جهاني تجارت صورت پذيرفته هنوز هم كشورهاي در حال توسعه راهي دشوار براي 

.هاي حل اختالف دارنداحقاق حقوق خويش در پانل
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