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بررسی و تبیین مکانیسم حل و فصل اختالفات و رویکرد ویژه با کشورهای در 

 نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت  حال توسعه در

 1ایمان فرزان

 چکیده

ب نالت  یدرنظا روابطب نالت لدان  اطییهاسازماندور اکوفاییتوانیمدور معاصررا

سازمانمنت فب نالت  یبااتابزیادین ب بهگذاته،هاد چنددههاخ ر،تأس سوفعال  

مع ولتش نصن ازمبر بهایننهادهایب نالت  یدرتوانیمصورتگرفتهاس ااینموضوعرا

منت فس اسی،یهانه زمدان  اتوسعهروابطب نالت لدرهادول ارصهروابطب نالت لدرهنار

ب نالت  یبرایسازماندهیوقااد یهاسازمان،ا تیوغ ر نقشاقتصادی،فرهنگی،ورزای

مندهردناینروابطچندجانبهب نهشورهاراپ شازگذاتهضروریساختهاس اباتوسعهنقش

ب نالت  یدرروابطخارجیهشورهان زبهطورخودهاربهصورتم تق میایهاسازمان

ب نالت  یمتأثرگردید اس ابرایناساس،بررسییهاسازماناماتغ رم تق م،ازمصوباتواقد

وهااس  سب نالت  یازهردوجنبهتنظ مروابطخارجیوتنظ میهاسازماناثراتحقوقی

ب نیهاسازمانیکیاز2(WTO)مقرراتداخ یبرایهشورهااهت  دارداسازمانجهانیتجارت

هم زانمشاره هشورهایجهانوم زانفراگ ربودنموضوعفعال  آن،الت  یاس ههازدوجنب

دارایاهت  ویژ ایگردید اس انواتارحاضرباهدفبررسیابعادحقوقیموافقتنامههایمنعقد 

درچارچوبسازمانجهانیتجارتباتاه دبررویکردویژ درقبالهشورهایدرحالتوسعهته ه

مندرجاتآنموردتوجهواستفاد قرارگ ردرودیمم داد اس ،هها

   بین المللی،کشورهای در حال توسعه، سازمان جهانی تجارت یها سازمانکلیدی:  یها واژه

      .(WTO)  

 

 مقدمه

برایهرهشوریضروریهاآنب نالت  ی،اولوی بندیم زاناهت  یهاسازمانباتوجهبههآرث

ب نالت  یبادومع ارفراگ ربودنیهاسازماناس وتع  نم زاناهت  وتأث ریگذاری

آنازلحاظمشاره هشورهاوهتچ نموضوعفعال  آن،رابطهم تق مداردابراییها  فعال

                                                           

  Email:Imanfarzan65@yahoo.com ادانشجویهاراناسارادحقوقخصوصیودب رانجتنا تیحقوقدانشگا باهنر1

 The World  trade organization(WTO).2 ا
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ودرموردموضوایخاصنتونه،سازمانب نالت  یههدرمحدودةیکمنطقهومرهبازچندهشور

فعال  دارد،باسازمانب نالت  یدیگریههدرسطحجهانیودرموردموضوااتمنت ففعالو

وازطرفدیگربررسیط بندیمفراگ راس ،دارایاختالفاساسیبود ورویکردهایمتفاوتیرا

برایهشورهامامف دوالز بااداتواندیمازدوجنبهWTO) (نظا حقوقی،سازمانجهانیتجارت

ومربوطبهط فوس عیازهانی آاوالً،نظا حقوقیمزبوردربرگ رند مجتواهایوس عازقواادو

ولذاازلحاظاندآورد موضوااتاس ههتحولچشتگ ریدرحقوقب نالت  یاقتصادیپدید

ب  ارمف دبااداتواندیمیوقانونگذاریهشور،برایجامعهحقوقهاینوآورات ی،آاناییبااین

ثان اً،ازاظهاراتبرخیازمقاماتدول جتهوریاسالمیایران،ااال آمادگیهشوربرایاروع

الذااناساییدق ققب ینظا حقوقیوگرددیممذاهراتاتوی دراینسازمان،بهخوبیاستنباط

اتوی درهرسازمانب نالت  ی،بهویژ سازمانجهانیتجارتابعادتعهداتوامت ازاتمترتببر

اباایندوفرضگرددیمههداراینظا حقوقیب  ارپ چ د اس ،یکپ شن ازاساسیت قی

موضوعبررسینظا حقوقیسازمانجهانیتجارتیکیازموضوااتالز دراینبرهه،اززمانبرای

ااودیمهشورمامح وب

 حث اول: مکانیسم حل و فصل اختالف مب

طب عیدرتجارت،ازجت هدرتجارتب نیهاد یپدبروزاختالفاتب نطرفهایتجاری،یکیاز

ابرهت ناساس،درجماد ایاختصاصیدرقرارداد،هتوار ازموضوااتمهماودیمالت لمح وب

ین زبرایقااد مندهردنونظا بنش دنوجهانیاقداماتترع وسموردتوجهبود اس ادرسطح

دردوگرو توانیمحلوفصلاختالفاتتجاریصورتگرفتهاس اایناقداماترایهاروشبه

طبقهبندیهرد:

 بین المللی غیر دولتی یها سازماناول ا اقدامات 

بود قواادیدراینزم نهبرای1(ICC،اقداماتاتاقبازرگانیب نالت  ی)هاآننیترمهمازجت ه

رس دگیبهاختالفاتتجاریبنشخصوصیهشورهابایکدیگروضعهرد اس ا

 بین المللی دولتی یها سازماندوم ا اقدامات 

                                                           
 International Chambre of commerce – (ICC)3ا
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سازمانم لمتحددرتأس سنهادین مؤس وچشتگ رترینایناقدامات،اقدا نیترمهمازجت ه

بهانوانرهنقتاییسازمانم ل(ICJ) 1«الت  یدادگ تریدیوانب ن»حقوقیوقتاییبهنا 

ب نالت  یدولتیوغ ردولتیدرایجادنظامیبراییهاسازمانمتحداس ابهرغماقداماتموازی

رس دگیبهاختالفاتتجاری،باتوجهبهگ ترشچشتگ رحجموتنوعتجارتیبنالت ل،ن ازبه

ایجادنظامیجامعتروفراگ رتردراینزم نهب  ارمح وسبود وبرایناساسدرچارچوب

ورجدیترن ب بهگذاتهنگری تهاد وباالگوبرداریازسازمانجهانیتجارتبهاینم ألهبهط

سازمانم لمتحد،رهنحلوفصلاختالفاتبرایسازمانمقد الذهرطراحیاد اس ا

 مبحث دوم: نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت

تجارتا و حلوفصلاختالفاتجوابگوین ازنظا نوینتجارتب نالت لنبود،لذاسازمانجهانی

بانگراینوینبهموضوعنگری  ادرمجتواهاسنادسازمانجهانیتجارت،اسنادمتعددییاف 

ههم تقالًویادرضتنسایرموضوااتبهم ألهنحو رس دگیبهاختالفاتب نااتایایناودیم

دهند مکان  محلاایننواتاربهمعرفیاینمنابعههاکلاندپرداختههاآنسازمانوحلوفصل

اپردازدیموفصلاختالفاتدراینسازمانه تند،

  2الف ا موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت

اینموافقتنامهههبهااال تأس سسازمانجهانیتجارتوتشریحتشک التووظایفآناختصاص

(مربوطبهساختارسازمانبه3ند)ب2(مربوطبهوظایفسازمانودرماد 3)بند3یافتهاس ،درماد 

موضوااتمربوطبهحلوفصلاختالفاتااار داردا

  3ب ا تفاهم در مورد قواعد وآیین حاکم بر حل و فصل اختالفات

پ وس م تقالًبهموضوعحلوفصلاختالفاتب نااتأاختصاصدااتهو3ماد و21اینسندبا

زمانیعنیموافقنامهتأس سسازمانجهانیتجارتمح وبازسنداص یاینسا2ضت تهاتار 

اگرددیم

 2پ ا تصمیم درباره اجرا و بررسی تفاهم نامه راجع به قواعد آیین حل و فصل اختالفات

                                                           

Of Justice (ICJ)
  International Court2 ا

 
 
Agreement Establishing the World Trade Organization 6ا  
 Understanding on Rules and Procedures Governing the settlement of  Diputes(DSU) 5ا  
  Decision on the Application and Review of the Understanding on Rules and procedures Governing the 

Settlement of Disputse 1ا  
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راتازمانااتباریافتنموافقنامه1012اینسندب انههوتاهیاس ههااتبارقواادوآی ننامهگات

ابنشدیمرت،تتدیدتأس سسازمانجهانیتجا

حل و فصل اختالفات برای موافقنامه عمومی تجارت  یها نییآت ا تصمیم درباره برخی 

  1خدمات

بهموازاتقواادوآی ناتومیحلوفصلاختالفاتدرنظا سازمانجهانیتجارت،برایبعتیاز

ویژ ایدرنظرگرفتهاد اس ،ازجت هاینیها م مکانموضوااتباتوجهبهویژگ هایخاصشان،

ااینتصت منامهن زتشریفاتیاختصاصیبرایرس دگیاختالفاتباادیمموارد،تجارتخدمات

قا لگردید اس اGATS)(  ناایازموافقنامهاتومیتجارتخدمات

یننواتارخارجاس وبهذهرازحوص هاهاآنمواردیدیگرن زدراینراستاموجودداردههتب  ن

ااودیماینمواردهفای 

  2ث ا مواردی از موافقنامه خرید دولتی

 3ج ا مواردی از موافقنامه تجارت هواپیمای غیر نظامی

 2چ ا مواردی از موافقنامه بین المللی لبنیات

 6مرتبط با تجارت حقوق دارایی فکری یها جنبهح ا موادی از موافقنامه 

  5مواردی از موافقنامه اجرا تدابیر بهداشتی و بهداشت نباتیخ ا 

 1د ا موادی از موافقنامه منسوجات و پوشاک



 مبحث سوم: قواعد ویژه کشورهای در حال توسعه

  قااد ه یرفتارویژ درموردهشورهایدرحالتوسعهوهشورهایباهتترینتوسعهیافتگی

(LDC)درموردنظا حلوفصلاختالفاتگرددیمانیتجارتراای ههدرنظا حقوقیسازمانجه،

امواردزیربههشورهایدرحالتوسعهاخت ارداد اد گرددیمدرچارچوپسازمانمزبورن زاجرا

اس :

                                                           
  Decision on Certain Dispute Sttlement Procedures for GATS 1ا  

   

Agreement on Government Procurement
0ا  

  Agreement on Trade in Civil Aircfaft 10ا  

 International Dairy Agreement 11ا  

 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellctual Property Rights 12ا  

 Agreement on the Application of sanitary and Phytosanitary Measures 13ا  

 Agreement on Textiles and Clothing 12ا  
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برایرس دگیاختالفاتیترعیسرالفاانتنابآی ن

بادرخواس مه  زمانیب شتربرایآمادگیبهدفاع

خواس معاضدتهایحقوقیتکت  یازسازمانجهانیتجارتجادر

ههمالحظاتخاصیدررابطهباوضع  هشورهایاندد یگردهتچن نسایرااتایسازمانترغ ب

درحالتوسعه،هنگا طرحاختالفاترامدنظرقراردهندا

رس دگیاختالفاتدرباتوجهبهراای حقوقویژ درموردهشورهایدرحالتوسعهدرآی ن

سازمان،اینمکان ز حلوفصلبهصورتگ ترد مورداستفاد هشورهایدرحال(DSB)چارچوب

بهتوانیمارا هاد اس ابراینتونهDSBموضوع،مطروحدر13موضوعازهل21توسعهدرمورد

مواردزیرااار هردا

1برصادراتهواپ تایم افربریمؤثرالفااکای برزیلازهانادادرمورداقدامات

وارداتپوااکومن وجاتیها یمحدودبااکای هندازتره هدرمورد

جااکای هندازله تاندرموردنظا وارداتاتومب ل

ااستفاد ازاودیمخوداریهاآنومواردب  اردیگر،ههازحوص هایننواتارخارجاس وازذهر

تکت  یسازمانجهانیتجارتن زیکیازحقوقویژ اینگرو ازهشورهااس ههدرخدماتحقوقی

تفاهممزبور،بهارحوظایفدب رخانهسازمانجهانیتجارتدراجرایتفاهمنامهوپ شبردرس دگی

ازماد مزبوربهوظ فهدب رخانهسازماندرارا هخدمات1طرفهایداویاختصاصیافتهاس ابند

هتانماد ،ارا هخدماتویژ حقوقیبه2حقوقیواجراییبهه اتهایرس دگیااار داردادربند

یکیازطرفهایاختالفههازهشورهایدرحالتوسعهبااد،توسطدب رخانهپ شب نیاد اس ا

هییاااتواندیمطبقبندمزبور،هشوردرحالتوسعهمتقاضیاستفاد ازخدماتویژ حقوقی،

خواند درقت همطروحهباادابندمزبوربهارحذیلاس :]درحالیههدب رخانهبهااتا،بنابه

،هتچن نمتکناس الز باادههبههندیم،درخصوصحلاختالفهتکهاآندرخواس 

هشورهایدرحالتوسعهاتو،مشورتوهتکحقوقیب شتریدرخصوصحلاختالفار هنتایدا

دینمنظوردب رخانهدرصورتدرخواس یکهاراناسحقوقیواجدارایطازدوایرهتکاریفنیب

سازمانتجارتجهانیرادراخت ارهشوردرحالتوسعهاتوبهطریقیهتکخواهدهردههحفظ

ب طرفیدب رخانهتتت نگردد[

 نتیجه گیری

                                                           
ا30،ص1311رویدادهاوتحوالتسازمانجهانیتجارتابهاراخبرنامه16
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چندجانبه،نقشیهایهتکارژ درزم نهباتوجهبهتوسعهفوقالعاد روابطب نالت لبهوی

ب نالت  یبرایتنظ مروابطب نهشورهایجهانب  ارچشتگ رتروموثرترازگذاتهیهاسازمان

تواندیمب نالت  یدرنقاطمنت فجهانگویایاینموضوعیهاسازماناد اس اهتیوه فی

ب نالت  ی،طیدههاخ ر،حقوقیهاسازمانباادابههت ندل ل،بهموازاترادفعال  

ب نالت  ین زدچارتحولچشتگ ریگردید ههاینتحوالتم ت ز پ گ ریات قویهاسازمان

م تتراس ایکیازپدیدهایب  ارمهمدرارصهروابطب نالت  ی،طیدههگذاته،تأس س

بزرگق تروجغراف اییودرا نحالاس اباتوجهبهگ تر (WTO) سازمانجهانیتجارت

موضوعسازمانمزبور،نظا حقوقیحاهمبراینسازمانن زازویژگ هایخاصیبرخوردارگردید 

ویژگینظا حقوقیسازمانجهانیتجارت،تنظ مقواادوآی نویژ ایبرایدونیتربزرگاس ا

بالحاظوضع  (LDC) توسعهیافتگیگرو ازهشورهایدرحالتوسعهوهشورهایباهتترین

خاصاقتصادیواجتتاایایندوگرو ازهشورهااس اایندومجتواهازقواادوآی نبهموازات

ااگرچهدرچارچوبموافقنامهدهندیمقواادوآی ناتومی،نظا حقوقیسازمانمزبورراتشک ل

عهن افتهاتناذاد بود ولیباتأس سن زرویکردویژ این ب بههشورهایتوس1021گات

سازمانجهانیتجارتاینرویکردبهصورتقابلتوجهینهادینهگردیدانظربهاینههمنافعو

امت ازاتویژ ایبرایایندوگرو ازهشورهادرنظا حقوقیسازمانمزبورمح وظاد اس وبا

رهایدرحالتوسعه،درایننواتارصرفاًبرتوجهبهاهت  اناخ اینحقوقویژ برایهشو

محورهایاص یحقوقناظربراینگرو ازهشورهاتأه دگردیدانظا حلوفصلاختالفاتدر

چارچوبسازمانجهانیتجارتن زحقوقویژ ایبرایهشورهایدرحالتوسعهپ شب نیهرد 

برایرس دگیدره اتدرخواس هننداهتچن نیترهوتا دور توانندیمهاآناس ابراینتونه،

ازسازمانجهانیتجارتدرخواس ارا هخدماتحقوقیدرتوانندیمهشورهایدرحالتوسعه

جریانرس دگیبهاختالفاترابهاتلآورنداازطرفدیگرباتوجهبهسهمزیادهشورهایدرحال

درمقای هباهاآنآنهاپ شب نیگردید ،تاتوانرقاب توسعه،قواادومقرراتویژ منت فیبهنفع

سایرااتاتوسعهیافتهسازمانجهانیتجارتبهم زانموردقبولافزایشیابد،وایناقدا ههبا

ب نالت  یهمنظ ریهاسازماناقتصادیاینهشورهاصورتگرفتهدرتاریخیها  واقعتوجهبه

هشورهایدرحالمؤثراینقواادومقرراتویژ منوطبهنحو استفاد اس اولیم زاناثربنشی

ب تگیخواهدداا اهاآن«دیپ تاسیتجاری»ویابهابارتیبههافرص توسعهازاین

 فهرست منابع:
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