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Abstract
World Trade Organization reform has been discussed since its establishment.
Issues such as the reform of special and differential treatment and also the
reform of the consensus decision-making system have been among the most
important cases of attention. The constant conflict between developed and
developing countries, which led to the collapse of the Doha Round negotiations
and the failure of the reforms debate in WTO, can be attributed to the different
perspectives of these two country groups on the main purpose of WTO.
Developed countries believe that the final aim of WTO is to facilitate free trade
between countries, they also demand that WTO should expand free trade to ecommerce and intellectual property. On the other hand, developing countries
believe the final goal of the WTO is to accelerate the development of all
countries. They also expect WTO to announce the approval of an overall result
of the Doha Development Round negotiations as a precondition for new
negotiations of WTO reform .In addition, after the U.S crisis in WTO Dispute
Settlement Body (DSB), the reform of DSB has become one of the most
challenging pillars of the WTO reform process.Making consensus in the
decisions has faced a deadlock in the decision-making mechanism of WTO. For
instance, some of the recent issues in international trade, such as e-commerce
have created different conditions in WTO in comparison to time WTO was
established. Furthermore, in recent years some events like the Coronavirus
pandemic and changing of the president of the United States, have made WTO
reform inevitable.
Keywords: WTO Reform, World trade egotiation, Collapse of Doha round,
WTO appellate body
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چکیده
موضوع اصالحات در «سازمان جهانی تجارت» از زماان تأساس

ایا ساازمان مطاح و

مسائلی مانند اصال رفتار متمایز و ویژه و اصال سسستم تصمسم گسحی بح اساا

اجمااع

همواره مورد بحث بوده اناد .اختالفاات همسشایی کشاورهای توساه یافتا و کشاورهای
درحال توسه و نیاه متفاوت ای دو گحوه ب فلسفة وجودی سازمان تاکنون از با نتسجا
رسسدن اصالحات در سازمان جلوگسحی کحده است .کشورهای توسه یافتا هاد نهاایی
ای سازمان را ایجاد تجارت آزاد بس کشورها می دانناد و مهتقدناد تجاارت آزاد بایاد با
تجااارت الکتحونس ا

و تجااارت مالکساات فکااحی گسااتح

یاب اد و در مقاب ا کشااورهای

درحال توسه  ،هد نهایی سازمان را توسهة هم کشورها قلمداد می کنند و تصویب یا
نتسجة کلی از مذاکحات «دور توسهة دوح » را پسششاح شاحوع ماذاکحات جدیاد باحای
اصال سازمان اعالم مینمایند .عالوه بح ای در سالهای گذشت و بهد از ایجاد بححان در
رک ح اختال توسط ایااتت متحاده آمحیکاا ،اصاال رکا ماذکور نساز با یکای از
چالشی تحی موضوعات در روند اصالحات سازمان بدل شده است .همچناس رساسدن با
اجماع در تصمسمگسحیهای سازمان عمالً مکانسزم تصامسمساازی را باا با بسات روبا رو
ساخت و موضوعات جدیدتح در تجارت بس المل مانند تجارت الکتحونس
تأسس

نسبت ب زماان

سازمان شحایط متفاوتتحی را ایجاد کحدهاند .ب نظح میرسد مشکالت پسشگفت

با توج ب تحوتت تأثسحگذار در تجارت بس المل در سالهای گذشت مانناد هما گساحی
بسماری کحونا و همچنس تغسسح رئس جمهور ایاتت متحده آمحیکا ،نسااز با اصاالحات در
سازمان را در سالهای آینده امحی اجتناب ناپذیح کحده است .بح ای اسا
 .1ان ن ن م ملال دسی،س ی زاد تج ز مج
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

پژوهش حاضح

وزCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/

واکاوی روند اصالحات در سازمان جهانی تجارت 79

با رو

توصسفی -تحلسلی ب دنبال پاسخ ب ای مسئل بوده است کا مهامتاحی عواما

مؤثح بح روند اصالحات سازمان جهانی تجارت کدام اند و تأثسح ای روند بح آینده سازمان و
نظام تجارت بس المل چیون خواهد بود.

واژههای کلیدی :اصالحات سازمان جهانی تجارت ،مذاکحات تجارت باس الملا  ،بحاحان
رک استسنا  ،دور دوح
تاریخ دریافت1911/11/70 :

تاریخ بازبینی77/71/11 :

تاریخ پذیرش77/79/11 :

فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال  ،5شماره  ،1پیاپی  ،11بهار  ،1177صص 191-15

مقدمه
سازمان جهانی تجارت به عنوانن یکوی نز مهو تویی سوازمان هوا بون نلمللوی نز
جایگاهی ممتاز در تجارت بن نلملل بیخاردنر نست .نی سازمان در سال  1991و
پس نز هفت سال مذنکینت ماسام به «دور نروگائه» جایگزی مانفقت نامه عمامی
تعیفه و تجارت شد و در طال  51سال فعالنت خاد بوه دنبوال قاعود منود کویدن
تجارت بن نلملل و کاهش تعیفه ها گمیکی و نز بن بیدن ماننع تجارت آزند بن
کشارها جهان باد نست.
بحث نصالحات در سازمان جهانی تجارت قودمتی بوه ننودنزة تواری آن دنرد.
پس نز ناکامی مذنکینت دور دوحه ،در سال  5002دیدگا نعضا درحال تاسوعه و
نعضا تاسعه یافته در بحث نصالحات نز ه فاصله گیفوت .در سوال  5012و در
کنفیننس وزرن یازده در بائناس آیویس آرژننتون  ،نیواتت متحود در بناننوهن
جامع خانستار نصالحات سازمان جهانی تجوارت شود و بوا جلواگنی مجودد نز
ننتصاب قضات بین هنئت نستنناف رک حل نختالف سازمان ،نیو رکو رن ونرد
بحینن ساخت .به نی تیتنب بحث نصالحات در سازمان در کانان تاجهوات قوینر
گیفت و باعث شد پنشنهاد ها زیاد بین نصالح سازمان جهانی تجوارت روننوه
دبنیخانه نی سازمان شاد.
نعضا تاسعه یافتة سازمان و نعضا درحال تاسعه نظینت متفاوتی در زمننوة
نصالحات دنرند .نیاتت متحد آمییکا و نتحادیه نروپا به نماینودگی نز کشوارها
تاسعه یافته خانهان نصالحات ماضاعاتی مانند رفتار متموایز و ویوه در سوازمان،
نصالح مکاننزم شفافنت و نطالع رسانی ،نصالح سازوکار تصمن گنوی و همچنون
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نصالح رک نستنناف سازمان هسوتند و در مقابول ،کشوارها درحوال تاسوعه بوه
رهبی چن و هند عقند دنرند که بین شیوع دور جدید نز مذنکینت با هودف
نصالحات سازمان جهانی تجارت ،نبتدن باید مذنکینت دور تاسوعة دوحوه در یو
جمعبند کلی به تصایب بیسد و سپس مذنکینت جدید آغاز شاد.
روش تحقنق در نی پهوهش به صارت تاصنفی -تحلنلی باد و تالش شود
نست به نی پیسش پاس دند شاد که مه تیی عانمل مؤثی بوی رونود نصوالحات
سازمان جهانی تجارت چنست و تأثنی نی روند بی آیند سوازمان و نظوام تجوارت
بن نلملل چگانه نست؟ فیضنه بحث ننز نی باد که نقش تجارت بی تاسعه ،عدم
نجین مؤثی مانفقت نامه ها ،پنچندگی روش تصمن گنی  ،تغننی نگویش حواک بوی
تجوارت بون نلملول و نختالفوات عمنوق کشوارها درحوالتاسوعه و کشووارها
تاسعهیافته نز عانمل مؤثی بی روند نصالحات باد و تاکنان مانع به نتنجوه رسوندن
نصالحات در نی سازمان شد نند.
 .1پیشینه تحقیق
دربارة نصالحات در سازمان جهانی تجارت منابع متعدد وجاد دنرد که بیخی نز
نی منابع عبارتنند نز:
 مقاله «آمریکا و چالش سازوکار حل اختالف سازمان جهانی تجارت» از
مهدی فاخری :نی مقاله به بیرسی ریشهها بحینن نیجادشد تاسط نیالت متحد
آمییکا در رک حل نختالف سازمان جهانی تجارت می پیدنزد .نایسند در بخشوی
نز نی مقاله می نایسد« :نز زمان تأسونس سوازمان جهوانی تجوارت مسوائلی ماننود
تصمن گنی به روش نجماع ،رفتار متمایز و ویه بوین کشوارها تاسوعه یافتوه،
نجین مانفقت نامه ها به نحا دقنق قبل نز مذنکی و تانفق دربار ماضاعات جدیود
مطیح باد و کشوارها مختلو

خانسوتار ننجوام نصوالحاتی در سوازمان بوین

آزندساز تجار ونقعی و دستنابی به تجارت عادتنه بواد ننود» (فواخی ،1999 ،
ص.)91 .
 مقاله «آیندة سازمان جهانی تجارت :فراتر از مدل کلوب» نوشتة محسن
شریعتی نیا :نی مقاله به بیرسی روندها متحوالکننودة سوازمان جهوانی تجوارت
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میپیدنزد و می آورد« :گستیش نقش کشارها درحالتاسوعه در سوازمان جهوانی
تجارت باعث پنچند تی شدن روند تصمن گنی گیدید نسوت؛ بوه گانوهن کوه نز
ی سا ظیفنت قدرتها سنتی تجارت جهانی به ویه آمییکا رن بین شوکلدهوی
دستار کار مذنکینت و مدیییت فینیند آن کاهش دند و نز سا دیگی تمایول نیو
کشارها رن بین پیدنخت هزینوه در جهوت تافنوق موذنکینت کمتوی کوید نسوت»
(شییعتیننا ،1991،ص.)112 .
 کتاب «اصالحات سازمان جهانی تجارت و بحران چندجانبه گرایی» اثنر
«فیصل اسماعیل» :0نایسند در نی کتاب معتقد نست که سازمان جهوانی تجوارت
نز همان بدو تأسنس درگنوی بحوث نصوالحات بواد نسوت؛ نموا دو موا نصولی
نصالحات در طال دورة  51سال فعالنت آن وجاد دنشته نست؛ ما نخست پوس
نز فیوپاشی مذنکینت دور دوحه و ما دوم بعود نز بحوینن رکو حول نخوتالف.
نایسند در ندنمه نصالحات پنشنهادشد تاسط نعضا در نیو دو موا رن بیرسوی
میکند)Ismail, 2020(.
 کتاب «رک استیناف سازمان جهانی تجارت و اصالح آن» ،نویسنندگان:
«جونجی ناکاگاوا»« ،2چانگفالو» 3و «سای فانگچ » :4نی کتواب تجزیوهوتحلنول
کاملی نز رک حل نختالف سازمان جهانی تجوارت و بحوینن نیجادشود در رکو
نستنناف نی نهاد نرنئه می دهد و رک نستنناف رن بهمنزلة جانهی بی توا تجوارت
جهانی می دنند که ممک نست فقدنن آن ،به ناباد سازمان جهانی تجوارت منجوی
شاد .نی کتاب به جنبه ها مختل

نی بحینن و شوناة نصوالح آن موی پویدنزد و

بحینن نیجادشد در رک حل نختالف سازمان رن عامل مهمی در رونود نصوالحات
سازمان میدنند (.)Chang-fa, Nakagawa, Tsai-Fang, 2019
 مقالة «نیاز برای اصالحات سازمان جهانی تجارت :برای کنترل تجنارت

1. FaizelIsmail
2. Junji Nakagawa
3. Chang-faLo
4. Tsai-FangChen
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جهانی از کجا شروع کنیم؟» از «مهمت اکمان» 0و پنج نفر دیگر :نیو مقالوه کوه
به عنانن جلسة تاجنهی 2بین نجوالس سوال « 5050گویو بنسوت» 3در عیبسوتان
سعاد نرسال شد  ،به بیرسی شش پنشنهاد نصلی بین نصالحات سازمان جهانی
تجارت پیدنخته نست .تمامی نی پنشنهادها بی سه جنبة عملکوید سوازمان،یعنوی
«شفافنت»« ،نظارت» و «رک حل نختالف» متمیکز هسوتند .بوی نسواس نیو مقالوه
چالش نصلی ماجاد که باعث ب بست در سازمان شود  ،رقابوت ژئواپلنتنکی بون
نعضا باد نست و ب بست نیجادشد در رک نستنناف می تانند به منزلوة فیوپاشوی
رک حل نختالف باشد و نی ماضاع بایود هیچوه سوییع توی حول و فصول گویدد.
)(Akman et.al, 2020

 مقالة «راههای خروج سازمان جهانی تجارت از بحران دسامبر» ،نز «لنورا
وون دنیل»« ،4سوزاندروگه» 5و «الکساندرا بوگنر» :6نی مقاله بوه بیرسوی بحوینن
به وجادآمد در سال  5019در رک حل نختالف سازمان جهانی تجوارت پیدنختوه
و نی بحینن رن بزرگتیی بحینن سازمان نز زمان تأسونس تواکنان دننسوته نسوت؛
ضم نینکه به نتحادیه نروپا پنشنهادها سهگانهن بین خیو سوازمان نز بحوینن
ماجاد نرنئه می دهد و بی حفاظت نز نقش سازمان جهانی تجوارت در حول وفصول
نختالفات بن نلمللی تأکند میکند.

)(Daniels, Droge, Bogner, 2019

 مقالة «آگاهی نز نصالحات سوازمان جهوانی تجوارت ،عملکوید رکو حول
نخووتالف  »1991-5050نز «بینووارد هوواکم »« ،9پتوویوس ماورویوودیس» 8و «ماریووا
سالاسته» :7نی مقاله با نستفاد نز مجماعهن نز دند ها نز پیوند ها حل نخوتالف
1. M. Sait Akman
2. Policy Brief
3. G20
4. Laura von Daniels
5. Susanne Droge
6. Alexandra Bogner
7. Bernard Hoekman
8. Petros C. Mavroidis
9. MaarjaSaluste
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در طال عمی سازمان جهانی تجارت ،به بیرسی عملکید رک حل نختالف سازمان
پیدنخته نست .نایسندگان معتقدند وجاد رک حل نختالف بین سوازمان جهوانی
تجارت ضیور نست؛ نما بین بهباد کارنیی نی رک  ،مانرد مانند حل به ماقوع
تعارضات و جلاگنی نز طواتنی توی شودن رونود حول نخوتالف ننواز بوه ننجوام
نصالحات دنرد ).(Hoekman,Mavroidis,Saluste, 2020
 .1مبانی نظری
در مارد چارچاب نظی ماضاع نصالحات سازمان جهانی تجوارت ،بهتوی نسوت
نظییه ن ننتخاب شاد که عملکید  51سالة آن رن بهتی تبنن کند .هدف نصولی نیو
سازمان کاست تعیفه ها گمیکی بن نعضا باد و در طال فعالنتش بوه خوابی بوه
نی مه دست یافته نست .عالو بی نی  ،قانعد سازمان جهانی تجوارت بوی قانعود
کشارها عضا بیتی دنرد و نی سازمان بن نلمللوی ،نقشوی مسوتقل در تجوارت
بن نلملل نیفا میکند و در طال حناتش نز پدیدة جهانیشدن تأثنی پذییفته نست.
در تحلنل عملکید سوازمان جهوانی تجوارت ،ماضواع جهوانیشودن نهمنوت
بسنار دنرد و بهتی نست بین چارچاب نظی پهوهش حاضی نظییوه ن ننتخواب
شاد که نی پدید رن بهتی پاشش می دهد کوه نز بون مکاتوب رونبوط بون نلملول،
لنبینلنس در نولایت قینر دنرد.
جهانی شدن به عنانن ی

فینیند نباید چنز جز ت

محوار شودن گنتوی و

حاکمنت بننانها و نرزشها لنبینل در نظی گیفته شاد .جهانی شدن در ونقع نافوذ
شدن و نعتبار یافت منطق حاکمنت عقل در بینبی نلزنمات فین مواد  ،نعتبوار یوافت
فید در جایگا میجع و مأخذ ،پذییش منطق سونی صوعاد قودرت سناسوی و بوه
عیصه آمدن تناع و رقابت ،به عنانن سنبلها زیسوت بشوی نسوت؛ بوه عبوارت
دیگی ،ماهنت و جاهیة لنبینلنس و جهانی شودن یکسوان نسوت (دهشونار،1922 ،
ص.)19 .
همچنن دربارة نقش سازمانها بن نلمللی در رونبط بن نلملل بون نظییوات
گاناگان نختالف وجاد دنرد؛ به طار که بیخوی نز نظییوه هوا نز نقوش مسوتقل و
بیخی دیگی نز عدم نستقالل سازمان ها بن نلمللی صحبت می کنند .نسوتانر بوادن
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نظییات ونقعگینیی بی دولتمحار باعوث شود کوه آنهوا نقوش مسوتقلی بوین
سازمانها بن نلمللی قائل نباشند؛ نما در مارد نظییات لنبینلنستی و بهویه نظییوة
نئالنبینلنس شینیط متفاوت نست .نلبته گیوهی نز لنبینل هوا دولوت هوا رن بوازیگینن
نصلی در رونبط بن نلملل محساب نمیکنند ،نما نئالنبینل ها دولتهوا رن بوازیگینن
نصلی رونبط بن نلملل می دننند و بین همکوار بوا یکودیگی بوه کمو
بن نلمللی در فضا آنارشن

نهادهوا

آمادگی دنرند« .رنبیت کاه » در نیو رنبطوه نظهوار

کید نست« :نئالنبینلنس مانند ناونقعگینیی دولتمحار نست ،ولی نقش مسوتقل و
مؤثی بین سازمانها بن نلمللی قائل نست .کشوارها کوه در پوی بنشوننهسواز
ساد و منفعت خاد هستند ،سازمانها بن نلمللی رن تأسنس و تقایت میکننود توا
منافع رفاهی خاد رن نفزنیش دهند .نز نی رو ،سوازمانهوا بون نلمللوی نبوزنر در
دست کشارها عاقل هستند تا نهدنف و منافع خاد رن که بوه صوارت یو جانبوه
قابل حصال ننست ،با کمتیی هزینه تأمن کنند» (.)Keohane, 1984, pp. 80-83
درمجماع به نظی می رسد بین ننتخاب چارچاب نظی بحث نصوالحات در
سازمان جهانی تجارت ،نظییة نئالنبینلنس جامع تیی نظییه باشد .نی نظییه بوین
سازمان جهانی تجارت ،به عنانن یو

نهواد بون نلمللوی نقشوی مسوتقل در رونبوط

بن نلملل قائل نست .همچنن سازمان جهانی تجارت سومبل جهوانی شودن در 51
سال گذشته شناخته میشاد و نظییات لنبینلنستی بهمثابه جاهیة جهانی شدن ،نیو
پدید رن بهخابی پاشش میدهند .عالو بوی نبو  ،نئالنبینلنسو بوهعنوانن یکوی نز
مکاتب نقتصاد سناسی بن نلمللی در مقایسه با نظییات مارکسنستی و ونقوع گینیوی،
در تحلنل عملکید سازمان جهانی تجارت نز جایگا بهتی بیخاردنر نست.
 .9اصالحات سازمان جهانی تجارت
بحث نصالحات سازمان جهانی تجارت نز زمان تأسنس نی سازمان مطویح بواد ،
نما در طال حنات سازمان در دو بیهة زموانی تاجوه بنشوتی بوه آن شود نسوت:
نخست ،بعد نز به نتنجه نیسندن مذنکینت دوحه و دوم پس نز بحینن نیجادشد در
رک حل نختالف سازمان تاسط نیاتت متحد آمییکا.
در ی

بیرسی کلی نز پنشنهادها نعضا بین نصالحات در سوازمان جهوانی
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تجارت ،محارها زیی نستخین میشاد:
 .1نصالح رفتار متمایز و ویه در سازمان؛
 .5نصالح مکاننزم شفافنت و نطالعرسانی؛
 .9نصالح سنست تصمن گنی در سازمان جهانی تجارت؛
 .4نصالح رک حل نختالف سازمان؛
 .1ماضاعات جدید در تجارت بن نلملل.
در ندنمه به بیرسی جزئی تی هیی

نز نی ماضاعات و دیدگا هوا متفواوت

نعضا سازمان در هی مارد پیدنخته میشاد.
 .1-9رفتار متمایز و ویژه

رفتار متمایز و ویه رن میتانن مه تیی ماضاع مارد نختالف در سوازمان جهوانی
تجارت دننست .نی رفتار در سالها گذشته چالشهوا زیواد رن بون نعضوا
تاسعه یافته و نعضا درحال تاسعة سازمان نیجاد کید نست و یکوی نز پایوه هوا
نصلی نصالحات سازمان جهانی تجارت محساب میشاد.
کشارها درحال تاسعه در فینیند مذنکینت دور نروگائوه توالش کیدنود کوه
نصل رفتار متمایز و ویه رن یکی نز نصال نساسی سازمان جهانی تجوارت معیفوی
کنند؛ چان نز دید آنها تجارت وسنلهن بوین تاسوعه نسوت و سوازمان در قبوال
تاسعة نعضا مسؤولنت دنرد .در مقابل بوه نعتقواد کشوارها تاسوعهیافتوه ،هودف
نصلی سازمان جهانی تجارت ،آزندساز تجارت بن نلملول بواد و بوین تشوایق
آنها و با هدف نیجاد رونبط تجار متعادل ،پذییفتهنند نمتنازنتی بوه نیو کشوارها
نعطا کنند تا آنان ننز در مذنکینت دور نروگائه تعهودنتی بپذیینود .رفتوار متموایز و
ویه به عنانن یکی نز نصال نساسی سازمان جهانی تجارت در مانفقت نامه ها دور
نروگائه گنجاند شد نست.
مانفقتنامهها سازمان جهانی تجارت شامل مقیرنت ویه ن هستند کوه بوین
کشارها درحالتاسعه حقاق ویه ن در نظی میگنیند و به کشارها تاسعهیافتوه
نی نمکان رن می دهند که با کشارها درحال تاسعه رفتوار مطلواب توی نسوبت بوه
سایی نعضا سوازمان جهوانی تجوارت دنشوته باشوند .نیو مقویرنت خواص شوامل
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دور ها زمانی طاتنی تی بین نجین مانفقت نامه ها و تعهودنت و نقودنماتی جهوت
نفزنیش فیصتها تجار بین کشارها درحالتاسعه نست (.)WTO, 2021
کشارها درحالتاسعه رفتار متموایز و ویوه ماجواد در مانفقوتناموههوا
سازمان رن کافی تشخنص ندندند و در تالشی همه جانبه بحوث تاسوعه در سوازمان
جهانی تجارت رن به عنانن دغدغة نصلی خاد مطیح کیدند و مافق شدند مذنکینت
دور دوحه رن با عنانن مذنکینت دور تاسعهن دوحه در سازمان مطیح کننود؛ ولوی
کشارها غیبی به تدریج نز زیی بار تعهدنت مزبار شانه خوالی کیدنود و سویننجام
در سووال  5002ندعووا نمادنوود کووه بووه دلنوول تیکنووب متفوواوت نقتصوواد کشووارها
درحال تاسعه نمیتاننند نمتنازنت یکسانی رن به همه نعطوا کننود .مهو تویی دلنول
شکست مذنکینت رن می تانن تغننی در جغینفنا سازمان و به قدرت رسندن بیخوی
نز کشارها درحال تاسعه مانند چن  ،هند و بیزیل و عدم تحمل نی ماضواع نز
سا کشارها تاسعهیافته دننست.
نز سال  5002تا  5050چندی پنشونهاد بوین نصوالح رفتوار متموایز و ویوهة
سازمان جهانی تجارت به دبنیخانه نی سازمان نرنئه شد که جوامع تویی آنهوا نز
طیف نیاتت متحد آمییکا و نتحادیه نروپا باد نست و کشارها درحوالتاسوعه
ه در پاس به کشارها تاسعه یافته ،پنشنهاد ها خواد رن بوه دبنیخانوه سوازمان
نرنئه کید ننود .در ندنموه نصوالحات پنشونهاد تاسوط کشوارها تاسوعهیافتوه و
همچنن کشارها درحال تاسوعه جهوت نصوالح رفتوار متموایز و ویوه بیرسوی
میشاد.
 .1-1-9پیشنهاد کشورهای توسعهیافته جهت اصالح رفتار متمایز و ویژه

کشارها تاسعه یافته تا سال  ،5050بین نصوالح رفتوار متموایز و ویوه سوازمان
جهانی تجارت سه پنشنهاد به دبنیخانه نیو سوازمان نرنئوه کوید ننود؛ دو پنشونهاد
نیاتت متحد آمییکا و ی

پنشنهاد نتحادیه نروپا که پنشونهاد نول نیواتت متحود

آمییکا رن میتانن جامعتیی پنشنهاد در سال  5019دننست.
در پنشنهاد ها نیاتت متحد و نتحادیه نروپا حدنقل سه نستدتل نصولی زیوی
وجاد دنرد:
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 .1بیخی نز کشارها درحال تاسعه دیگی نباید نجاز دنشته باشند که خاد رن
«درحالتاسعه» نعالم کنند ،زیین نی تعیی

به دلنل گامها بزرگ نی کشارها در

مسنی تاسعه ،بین آنها منسوا شود نسوت .گوامهوا تاسوعهن نیو کشوارها
عبارت نند نز :کاهش فقی ،نفوزنیش سوه صوادرنت ،نفوزنیش سویمایه گوذنر هوا
مستقن خارجی ،نفزنیش هزینه ها دفواعی ،نفوزنیش نبیرنیانوه هوا ،نفوزنیش تعودند
شیکت هایشان در  100شیکت ثیوتمند دننا و نفوزنیش تعودند مواهانر هایشوان در
فضا.
 .5کشارها ناظهار درحال تاسعه وضعنت خواد رن درحوال تاسوعه معیفوی
میکنند تا نز زیی بار فشار کم ها معنادنر به ساییی شانه خالی کننود و تعهود
رن نپذییند و نی به ضیر کشارها تاسعهیافتهن نست که باید بوه هموة تعهودنت
ماجاد در سازمان پایبند باشند.
 .9ناتاننی در تمایز بن نعضا درحال تاسعه سوازمان جهوانی تجوارت ،نیو
سازمان رن در مسنی مذنکینت نامافق قینر دند نست (.)Ismail, 2020, p. 29
نمایندگی نیاتت متحد آمییکا در سوازمان جهوانی تجوارت در پنشونهاد دوم
خاد در فاریة  5019در تاضنح عبارت «کشارها ناظهار درحال تاسعه» عنوانن
میکند که باید دستهها زیی نز کشارها درحالتاسعه نز شمال رفتوار متموایز و
ویه خار شاند:
 .1کشارها درحالتاسعة عضا سازمان همکار و تاسعة نقتصاد .
 .5نعضا گیو .50
 .9کشارها درحال تاسعه که بان

جهانی آن ها رن بوا عنوانن کشوارها بوا

«درآمد بات» تقسن بند میکند.
 .4کشارها با  0/1درصد یا بنشتی نز تجارت جهانی کات (.)WTO, 2019
نتحادیه نروپا ننز بین رفع شکاف بن کشوارها درحوال تاسوعه مطویح در
نبتدن سه پنشنهاد نرنئه کید تا بیخی نز کشارها درحوالتاسوعه نز شومال رفتوار
متمایز و ویه در سازمان خار شاند و کشارهایی که تمایول بوه نسوتفاد نز نیو
نمتناز دنرند تاضنح دهند که چگانه می خانهند نز رفتار متموایز و ویوه در جهوت
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تاسعة خاد نستفاد کنند و تاریخی رن بین پایان نستفاد نز رفتوار متموایز و ویوه
مشخص نمایند .نتحادیه نروپا در پنشنهاد دوم عنانن کید نست که باید بوی نسواس
نناز و شانهد رفتار متمایز و ویه ن بین مانفقت نامه ها آیند سازمان نجین شاد؛
به نی معنی که همة طیفها باید بوین شویوع ،نجوین کامول مانفقوتناموههوا
سازمان رن به عنانن هدف نصلی خاد تصدیق کننود و ننعطواف پوذیی در تعهودنت
نضافی سازمان متناسب با تعدند نعضا درگنی در هی مانفقت نامه نعموال شواد .در
پنشنهاد سام ننز عنانن شد که نگیچه نتحادیه نروپا معتقد نست مقویرنت ماجواد
بین رفتار متمایز و ویه باید ندنمه یابد ،نما تأکند می کند کوه هیگانوه درخانسوت
بین رفتار ویه و متمایز نضافه بی مانرد قبلوی ،بوه تعنون یو

هودف تاسوعه ن

مشخص نناز دنرد (.)Bacchus,Manak, 2020, pp. 8-9
 .1-1-9پیشنهاد کشورهای درحالتوسعه جهت اصالح رفتار متمایز و ویژه

در مقابل دیدگا ها نیواتت متحود آمییکوا و نتحادیوه نروپوا ،بیخوی نز نعضوا
کشارها درحال تاسعه نقدنم به نرنئه پنشنهاد هایی جهت نصوالح رفتوار متموایز و
ویه در سازمان جهانی تجارت نمادند .کشارها درحال تاسعه هون گوا نز نظوی
دییینة خاد مبنی بی حمایوت کامول نز رفتوار متموایز و ویوه در سوازمان جهوانی
تجارت دست بینمی دنرند و معتقدند که تیتنبوات کنوانی در فوینه آوردن رفتوار
متمایز و ویه در سازمان جهانی تجارت رفتار مناسب در تجارت بون نلملول بوه
حساب میآید.
در مه تیی نقدنم نعضوا درحوال تاسوعه سوازمان ،چون و  9عضوا دیگوی
سازمان در بناننه ن جوامع کوه در فاریوة  5019تسولن دبنیخانوه سوازمان جهوانی
تجارت شد ،نستدتلهایی بین رد پنشنهاد نیواتت متحود آمییکوا نرنئوه نمادنود.
کشار

چن  ،هند ،آفییقا جنابی ،ونزوئال ،تئاس ،بالنا  ،کننا ،کابا ،پاکسوتان

و جمهار آفییقا میکز نستدتل کیدند که رفتار متمایز و ویه یکی نز نصوال
نساسی سوازمان جهوانی تجوارت و نز حقواق نساسوی کشوارها درحوالتاسوعه
محساب می شاد و پس نز مذنکینت طاتنی به نی کشوارها نعطوا شود نسوت و
تالشها نیاتت متحد آمییکا بین ک نهمنت نشان دندن نختالفات بون نعضوا
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تاسعه یافته و نعضا درحال تاسعه نز طییق شاخص ها نقتصاد خواص ،بنشوتی
نشان دهندة شکاف ها تاسعه ن بن نعضا سوازمان جهوانی تجوارت نسوت .در
ندنمه  10کشار درحال تاسعه به تفاوت بن تالند ناخالص دنخلی و درآمود سویننه
کشارها درحالتاسعه و تاسعهیافته نشار و نستدتل کید نند« :تاسعهیوافتگی در
پنشیفت نفیند معنوی موی شواد و بوین نرزیوابی منوزنن تاسوعة یو

کشوار بایود

شاخص ها سیننه هی کشار در نولایت قینر بگنید که بن تالند ناخالص دنخلوی
سیننه نیاتت متحد آمییکا و کشارها درحال تاسعة پنشیفته تی مانند چن  ،هنود،
ننوودونز و بیزیوول ،نخووتالف زیوواد وجوواد دنرد»

)2019

 .(WTO,نیو کشووارها

همچنوون نسووتدتل موویکننوود« :وضووعنت کشووارها تاسووعهیافتووه و کشووارها
درحال تاسعه در چانهزنیها مشخص نمیشاد ،بلکه در قاننن نهایی نی کشوارها
نهفته شد نست و هی عضا درحال تاسعه بی نساس شینیط خاد به تنهوایی تصومن
می گنید که آیا چه وقت و کجا و تا چه منزنن خواد رن نز شومال رفتوار متموایز و
ویه خار کند».(WTO, 2019) .
به نظی می رسد یکی نز مه تیی عانمل در به نتنجه نیسندن بحث نصوالحات
سازمان جهانی تجارت تاکنان ،نباد درک مشتیک طویفن دربوارة رفتوار متموایز و
ویه در سازمان جهانی تجارت باشد و هموان طوار کوه مشواهد شود نز یو سوا
کشارها تاسعه یافته به رهبی نیاتت متحد آمییکا و نز سا دیگی کشوارها
درحالتاسعه به رهبی چن تعارض منافع شدید دربارة رفتار متمایز و ویوه در
سازمان جهانی تجارت دنرند و به نتنجه رسندن نختالفات در نی بحوث مویتاننود
مسنی نصالحات سازمان جهانی تجارت رن در سالها آیند همانر سازد.
 .1-9اصالح رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت

شارن عمامی سازمان جهانی تجارت بهعنانن رک حل نختالف وظنفة حلوفصول
نختالفات سازمان رن بی عهد دنرد .طبوق مانفقوتناموه حولوفصول نخوتالف کوه در
ضمنمة دوم مانفقتنامه تأسونس سوازمان جهوانی تجوارت پونشبننوی شود نسوت،
نختالفووات تجووار بوون نعضووا سووازمان کووه ممک و نسووت ناشووی نز هیکوودنم نز
مانفقتنامهها ماجاد در سند نهایی دور نروگائه باشد ،به شارن عمامی سوازمان
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جهانی تجارت نرجاع دند میشاد .رک حل نختالف میتانند بوین حول نخوتالف
بهوجادآمد درخانست تشکنل «هنئت رسندگی» 0نماید .نی هنئت باید بیرسیهوا
خاد رن ظیف شش ما و در مانرد نضطینر  9ما ننجام و گزنرش نهایی خاد رن بوه
رک حل نختالف سازمان جهانی تجارت و طیفن درگنی تحایل دهد.
رک حل نختالف ماظ

نست که  00روز پوس نز دریافوت گوزنرش هنئوت

رسندگی ،آن رن تصایب کند؛ مگی در دو حالت زیی که به نرجاع پیونود بوه رکو
نستنناف منجی میشاد:
 .1یکووی نز طوویفهووا نخووتالف تصوومن خوواد رن بووین نسووتنناف خووانهی
(درخانست تجدیدنظی) رسماً به رک حل نختالف نعالم کند.
 .5رک حل نختالف با نجماع تصمن بگنید گزنرش رن تصایب نکند.
رک نستنناف سازمان جهانی تجارت ی

رک دنئمی در سازمان نست کوه در

سال  1991و طبق ماد  12مانفقتنامه حل نختالف تأسنس شد .تأسنس نی رکو
یکی نز مه تیی نبدنعات در نظام حل وفصول نخوتالف سوازمان جهوانی تجوارت
نسبت به «گات» ( 2)GATTباد که ماجب قضاییتوی شودن رویوة حول نخوتالف
گشووته نسووت .رکو نسووتنناف دنرن هفووت عضووا نسووت کووه نعضووا آن نز نفوویند
بیجسته ن در زمننة حقاق و تجارت بن نلملل بین ی

دورة چهار ساله ننتخواب

می شاند و با تاجه به نینکه نحکام نی رک تزم نتجین به حساب می آیند ،سنسوت
حل نختالف سازمان در طال دور فعالنت خاد نز کارنیی خابی بیخاردنر نسوت؛
به طار که نز آن به عنانن «نگننی بی تا سازمان جهانی تجارت» نام بید می شواد.
(فاخی  ،1999 ،ص)55 .
 .1-1-9آمریکا و ایجاد بحران در رکن استیناف سازمان جهانی تجارت

رک نستنناف سازمان جهانی تجارت بین تشکنل جلسات خواد ننواز بوه حضوار
حدنقل سه عضا دنرد .نیاتت متحد آمییکا نخستن بار در سال  5011نز ننتصواب
1. pannell
2. The General Agreement on Tariffs and Trade
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مجدد «جننفی هنلم » 0حقاقدنن آمییکایی عضا هنئوت نسوتنناف جلواگنی کوید.
نی کشار در نونخی ریاست جمهار بارنک نوباما در سوال  ،5010رسوماً تصومن
جد خاد رن بین جلاگنی نز ننتخاب قضات رکو نسوتنناف نجوین نمواد .نیو
سناست در زمان ریاست جمهار دونالد تینمپ در نیاتت متحد آمییکا ننز ندنمه
یافت و سیننجام در  11دسامبی  5019که رک نستنناف فقط سه عضا دنشت ،دورة
چهارسالة «نوجال سننگ باتنا» 2نز هند و «تامواس گینهوام» 3نز نیواتت متحود بوه
پایان رسند و با تاجه به جایگزی نکیدن قاضوی جدیود ،رکو نسوتنناف سوازمان
جهانی تجارت حدنصاب تزم بین تشکنل جلسوات خواد رن نز دسوت دند .دورة
چهارسالة تنها قاضی باقیمانود ننوز در  90نوانمبی  5050بوه پایوان رسوند و نز آن
تاری به بعد رک نستنناف سازمان جهانی تجارت هن عضا ندنشته نست.
با تاجه به بحینن نیجادشد در رک نستنناف سازمان جهانی تجارت ،نصوالح
رک حل نختالف به یکی نز چالشی تیی ماضاعات در روند نصوالحات سوازمان
تبدیل شد نست .نیاتت متحد آمییکا که خواد بوانی نصولی بحوینن ماجواد بوه
حساب میآید تا زمان ننجوام نیو پوهوهش (نکتبوی  )5051هون پنشونهاد بوین
نصالح بدنة نستنناف نرنئه نکید نست و صیفاً بوا تکنوه بوی قواننن دنخلوی خواد
نستدتل می کند که ندنمة کار هنئت نستنناف رن به صالح نمی دنند و خانهوان تغننوی
رویة نی رک نست .هناز مشخص نشد نست که هدف نهوایی نیواتت متحود نز
نیجاد بحینن در رک حل نختالف چنست؛ بیخی نز صواحبنظوینن نیو سوازمان،
هدف نهایی نیاتت متحد رن بازگیدنندن شوینیط رکو حول نخوتالف بوه شوینیط
مذنکی شد در دور نروگائه می دننند و بیخی معتقدند بازگشوت شوینیط بوه دورنن
گات ،یعنی قبل نز تأسنس سوازمان جهوانی تجوارت بوین منوافع نیواتت متحود
آمییکا مفندتی نست.
در ندنمه به بعضی نز نصالحات پنشنهادشد بین حول بحوینن در رکو حول
نختالف سازمان جهانی تجارت نشار میشاد.
1. Jennifer Hillman
2. Ujal Singh Bhatia
3. Thomas R. Graham
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 .1-1-9تالشهای اتحادیه اروپا و کشورهای درحالتوسعه جهت اصالح رکن استیناف

نتحادیووه نروپووا در سووالهووا گذشووته در ی و

همکووار نزدی و

بووا کشووارها

درحال تاسعه مانند چن و هند و سایی نعضا فعال سازمان تالش هوا زیواد رن
بین خیو رک حل نختالف سازمان نز بحینن ننجام دند و بناننه ها جدنگانه ن
صادر کید نست که تفاوت چندننی با یکدیگی ندنشتند.
به طارکلی پنشنهاد ها نتحادیه نروپا در مارد نصالح بدنة نستنناف رن می تانن
در مانرد زیی خالصه کید:
 قاننن سازمان جهانی تجوارت بایود شوینیطی رن فوینه کننود کوه طویفننختالف ،تاننایی درخانست نفزنیش مهلت  90روزة هنئت تجدیودنظی رن بوین بوه
نتنجه رسندن نستنناف خانهی دنشته باشند.
 -بین کم

به نفزنیش تاننوایی بدنوة نسوتنناف بایود تعودند نعضوا هنئوت

تجدیدنظی نز هفت عضا به  9عضا نفزنیش یابد.
 «قاننن ننتقالی» 0باید در مارد نعضا خیوجی هنئت تجدیدنظی وضع شادتووا در شووینیط خاصووی بیخووی نز نعضووا هنئووت در پایووان دورة خوواد بتانننوود
نستننافخانهیهایی رن که در طال دورة آنها آغاز شد نست تکمنل کنند.
 -نعضا هنئت نستنناف باید فقوط بوین یو

دورة شوش توا هشوت سواله

ننتخاب شاند و نمکان ننتخاب مجدد آنها وجاد ندنشته باشد.
 ماضاعات قانانی مارد بحث در رک نسوتنناف نبایود ماجوب هون گانوهتعیی

یا بازبننی در قاننن دنخلی نعضا شاد.
 -رک نستنناف فقط باید به مانرد ضیور در مصابات هی نخوتالف خواص

رسندگی کند.
 باید بن نعضا سازمان جهانی تجارت و هنئت نستنناف جلسات ساتنه نتیتنب دند شاد تا مجالی بین بحث دربوارة ماضواعات گذشوته و سنسوتمن

و

رونووودها حقوووواقی و دیوووودگا هووووا رکووو نسووووتنناف فووووینه گوووویدد
).(Chatham House, 2020, p.19
1. Transitional rules
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 .9-1-9پاسخ ایاالت متحده به تالشهای اعضا جهت اصالح رکن حل اختالف

هدف نهایی نیاتت متحد نز نیجاد بحینن در رک نستنناف سازمان جهانی تجارت
مشخص ننست؛ نما رویة نی کشار در مقابل پنشنهادها سایی نعضا در نی زمننوه
نشان می دهد که هدفی فینتی نز نصالح رک نستنناف سازمان در سوی دنرد .آمییکوا
تاکنان با هی پنشنهاد بین نصالح رک نسوتنناف مخالفوت کوید و درحوالیکوه
بیخی نز پنشنهادها میتاننست ماجبات رفع نگیننیها نعالمی نیواتت متحود رن
دربارة رک نستنناف فینه کند ،نز به نتنجه رسندن آنها جلاگنی نماد نست.
در نکتبی  5019نیاتت متحد در بناننهن جامع خطاب بوه رکو حول نخوتالف
سازمان جهانی تجارت با رد تمامی پنشنهادها نرنئهشد بین نصالح رک نسوتنناف
سازمان به قانان «گستیش تجارت» 0مصاب  1905نیاتت متحد آمییکا نستناد کوید
نست .بی طبق بند  595نی قانان رئنسجمهار نیواتت متحود نجواز دنرد ،چنانچوه
ونردنت ی

کات نمننت ملی نیو کشوار رن بوه خطوی بننودنزد ،نز منوافع ملوی خواد

محافظت نماید .همچنن طبق مواد  11گوات  1994نعضوا سوازمان نجواز دنرنود
نقدنمات تزم رن بین حمایت نز منافع حناتی خاد ننجام دهند .نیاتت متحود کوه بوا
نستناد به نی دو ماد قانانی ،تعیفه ونردنت فاتد و آلامنننام رن نفوزنیش دند نسوت،
در ندنمه نی بناننه و در پاس به درخانست چن مبنی بی نیجاد هنئت بین رسوندگی
به نقدنمات ی جانبة نیاتت متحد آمییکا دربارة صنایع فاتد و آلامننن بهصوینحت
عنانن کید نست« :ما به حزب کماننس چن نجاز نخانهن دند که صونایع فواتد و
آلامنننام نیاتت متحد آمییکا رن که نرتش آمییکا و بهتبوع آن نمننوت جهوانی بوه آن
ونبسته نست به ناباد بکشاند» (.)U.S. Mission in Geneva, 2018, 28
در بخش دیگی نز بناننة نکتبی  5019نیاتت متحد آمییکا بحوث رن فینتوی نز
نصالح بدنة نستنناف بید و دربارة بیخی نز نگیننی ها خاد در مارد سناست ها
تجار چن هشدنر دند نست .نیاتت متحد همچنون در موارد مالکنوت فکوی
نستدتل کید نست که سناستها خاص چن در نرتباط با صدور مجاز فنواور
به ی

شیکت چننی نجاز می دهد ،بعود نز پایوان قوینردند ،نسوتفاد نز تکنالواژ
1. Trade Expansion Act of 1962
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کمپانیها نیاتت متحد رن ندنمه دهود و شوینیط نوامطلابی رن جهوت حمایوت نز
شیکت ها خاد به نیاتت متحد تحمنل می کند .آمییکا در ندنمه نظهار کید نست
که نی نقدنمات با تعهدنت چن در ماند  9و  52مانفقوت ناموه «توییپس» مغواییت
دنرد ).(U.S. Mission in Geneva, 2018, p. 28
بحینن در رک حل نختالف رن میتانن ناعی بازگشت به لنبینلنس نقتصواد
نز سا نیاتت متحد آمییکا دننست که منافع شیکتها و مؤسسات آمییکوایی رن
بی منافع جمعی و تانفق جمعی که در رونود جهوانی شودن شوکل گیفتوه بادنود،
تیجنح میدهد .بیخی نز نعضا سابق هنئت نستنناف معتقدند:
«درحالیکه نیاتت متحد بیخی نز نگیننی هوا ونقعوی خواد ماننود طواتنی
بادن دورة نسوتننافخوانهی رن در موارد عملکوید رکو نسوتنناف سوازمان نعوالم
می دنرد ،بنشتی به دنبال نستفاد نز بحوینن رکو نسوتنناف بوه عنوانن نهیموی بوین
نستخین نمتنازنت بنشتی در تالش گستیدة خاد بین نصالح کلی سوازمان جهوانی
تجارت نست و تا زمانی که نیواتت متحود نتاننود کول سنسوت سوازمان جهوانی
تجارت رن به نفع خاد متعادل کند ،بحوینن رکو نسوتنناف ندنموه خانهود دنشوت»
).(Ismail, 2020, p.72
 .9-9اصالح سیستم تصمیمگیری در سازمان جهانی تجارت

بنا تصمن گنی ها در سازمان جهانی تجارت بی نساس نجماع نست و همة نعضوا
نز ناعی حق وتا در تصمن گنی هوا بیخواردنر هسوتند .پنچنودگیهوا ناشوی نز
تصمن گنی نجماعی و مشکالت روش غنیرسمی در تصمن گنی هوا سوازمان،
روندها مذنکینتی رن در ب بست ها طاتنیمدت قینر دند و در سازمان جهوانی
تجارت مکاننزم تصمن ساز  0رن با چالشهایی روبهرو کید نسوت« .سوطح بوات
ناهماهنگی در منافع نعضا کواربید نصول نجمواع رن بسونار سوخت کوید نسوت و
میتانن گفوت موذنکینت دور دوحوه بوه دلنول نواتاننی در رسوندن بوه نجمواع در
ماضاعات مه رقابت صادرنتی ،حمایت دنخلی و دستیسی بوه بوازنر محصواتت
کشاورز بینتنجه ماند» ) .(Ansong, 2012, p. 16به نیو تیتنوب پوس نز شکسوت
1. Law making
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مذنکینت دور دوحه ،همانر نز نصالح روش ها تصمن گنی در سازمان به عنانن
یکی نز محارها نصلی در نصالحات سازمان جهانی تجارت یاد میشاد.
کشارها درحال تاسعه نز طیفدنرنن سنست تصمن گنی بوی نسواس نجمواع
هستند و معتقدند با تاجه به نختالف در درآمد سیننه و ظیفنت و تاننایی نقتصاد
کشارها ،سنست تصمن گنی نجماعی تنها حالتی نسوت کوه هموة کشوارها رن در
وضعنتی بینبی قینر می دهود و بایود ندنموه پنودن کنود .در طویف مقابول کشوارها
تاسعه یافته نعتقاد دنرند که سنست رأ گنی نجماعی مانع نز تاننایی نکثییت نعضا
در پنشبید ماضاعات در سازمان می شاد و گیو کاچکی ماضواعات مهو رن در
سازمان در ب بست قینر دند نند.
نصالح مکاننزم تصمن گنی در سازمان جهانی تجارت نز سال  5002توا قبول
نز نیجاد بحینن در رک حل نختالف سازمان مه تیی محار نصالحات در سازمان
جهانی تجارت محساب می شد؛ نما پس نز سال  5012و نیجاد بحینن در رک حل
نختالف ،تمیکز بحث نصالحات سازمان بی رو ماضاعات دیگی ننز قینر گیفت.
در ندنمه به پنشنهادها نصوالح سنسوت تصومن گنوی سوازمان جهوانی تجوارت
پیدنخته میشاد.
 .1-9-9پیشنهاد کشورهای توسعهیافته جهت اصالح سیستم تصمیمگیری

کشارها تاسعه یافتوه نز بودو تأسونس سوازمان جهوانی تجوارت مخوال

شوناة

تصمن گنی به روش نجماع باد نند و پوس نز بوه نتنجوه نیسوندن موذنکینت دور
دوحه ننتقادنت نز شناة تصمن گنی نجماعی بوه نو خواد رسوند .نیو کشوارها
روش تصمن گنی نجماعی رن مه تیی مانع در تصمن گنی ها مهو و نساسوی
در سازمان جهانی تجارت قلمدند مویکننود و معتقدنود کشوارها کاچو توی در
سازمان جهوانی تجوارت بوین نفوزنیش وزن خواد در تصومن گنوی هوا نز شوناة
تصمن گنی نجماعی ساءنستفاد مینمایند .در همن رنستا کشارها تاسعهیافتوه
سه دسته پنشنهاد رن بین نصالح مکاننزم تصمن گنی در سازمان جهوانی تجوارت
پنشنهاد میدهند که در ندنمه بیرسی میشاد.
 -پنشنهاد نخست :حفاظت نز نجماع بوه عنوانن یو

روش نساسوی؛ در نیو
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پنشنهاد ،بیخی تغننینت رویهن باید به نی صارت نیجاد شواد کوه بوهطوار مثوال
وقتی نکثییت کشارها خانهان تصایب یو
تصایب آن می شاد ،آن عضا ماظ

عضوا موانع

ماضواع هسوتند و یو

باشد که چینیی نقدنم خاد رن تاضونح دهود.

گزنرش «ساتیلند» 0در سال  5004تاصنه کید نست عضا که خانهان جلواگنی
نز تصمن گنی نست باید کتباً نعالم کند نی ماضاع در منوافع ملوی آن کشوار نز
نهمنت حناتی بیخاردنر نست.
 پنشنهاد دوم :تغننی رویکید به رأ گنی وزنی یا بهنصطالح وزن بحیننوی2؛بین نتخاذ نی رویکید باید ی

هنئت نجینیی تشکنل شاد .در رأ گنی وزنی به

دو صارت عمل میشاد؛ نخست هنگامی نست کوه بوین تصوایب یو
نکثییت قییب بهنتفاق کشارها مانفق باشند و دوم ،بین تصایب ی

پنشونهاد
پنشنهاد باید

کشارها مانفق آن در حدود  90درصود نز حجو تجوارت جهوانی رن در نختنوار
دنشته باشند .رویکید رأ گنی وزنوی رن روشوی بوین نجتنواب نز «جلواگنی نز
نجماع» تاصن

میکنند.

 -پنشنهاد سام :نیجاد ی

کمنتة نجینیی؛ در نی رنستا دو طیح متفاوت نرنئوه

شد نست؛ طیح نخست تقلند نز مدیییت صندوق بن نلمللی پال یا بانو
نست که در آن قدرت تصمن گنی در نختنار ی

جهوانی

گیو  90-50نفی نز نماینودگان

کشارها قینر میگنید و طیح دوم نیجاد هنئتمدیی ن نست که چنانچوه موذنکینت
در مجمع عمامی یا کمنتهها سازمان جهانی تجارت با ب بسوت روبوهرو شودند،
نی کمنته بهعنانن نبوزنر جهوت سوازش در موذنکینت عمول کنود و بوا بیرسوی
نستینتهی

شینیط نقدنم به طبقهبند نولایوتهوا ماجواد در موذنکینت سوازمان

نماید (.)Hokeman, 2011, pp.7-8
نصالح روند تصومن گنوی پنشونهاد نز سوا کشوارها تاسوعهیافتوه رن
میتانن بهناعی ونگینیی نقتصاد تعبنی کید که نی کشوارها دیگوی مایول ننسوتند
بین پنشیفت جهانیشدن ،همة کشارها رن در مسائل و تصمن گنی ها دخنل کنند
1. Sutherland
2. Critical mass
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و میخانهند تصمنمات در ی

گیو کاچ

ذ نفاذ نخذ و به دیگی نعضوا نرنئوه

شاد و بهناعی مذنکینت نتاق سبز گات رن دوبار نحنا کند یا نهاد ماننود شوارن
نمننت سازمان ملل رن در سازمان جهانی تجارت نیجاد

نمایند.

 .1-9-9پیشنهاد کشورهای درحالتوسعه جهت اصالح سیستم تصمیمگیری

در مووذنکینت دور نروگائووه کشووارها درحووالتاسووعه طیفوودنرنن نصوولی سنسووت
تصمن گنی نجماعی به شمار می رفتند .نی سنست به کشارها درحال تاسوعه و
همچنن کمتی تاسعهیافته که وزن کمتی در تجارت جهانی دنرند نمکان مویدهود
با سایی کشارها در سازمان جهانی تجارت کوه نز قودرت رأ بینبوی
باشند .در سال ها گذشته ننز نکثی کشارها درحال تاسوعه مخوال

بیخواردنر
تغننوی شوناة

رأ گنی نجماعی در سازمان جهانی تجارت باد نند.
در دو دهة گذشته نقش کشارها درحال تاسعه در سازمان جهوانی تجوارت
گستیش چشمگنی دنشته نست .نی کشارها که در دورنن گات بنشتی در حاشونة
مذنکینت تجارت جهانی قوینر موی گیفتنود ،بوا نفوزنیش قودرت نقتصواد خواد و
بهی گنی نز مکاننزم نجماع در تصمن گنی ها سازمان تاننستند نقشوی محوار
در مذنکینت تجارت جهانی و قانان ساز در سازمان جهوانی تجوارت نیفوا کننود.
کنشگی فعال کشارها درحال تاسعه در کنار عدم تمایل کشارها تاسعه یافتوه
به هزینه دندن در سنست تصومن گنوی و قوانان سواز ماجواد باعوث شکسوت
مذنکینت دور دوحه شد.
گفتنی نست کشارها درحال تاسعه در منان خاد ننوز نظوی ونحود دربوارة
نصالح مکاننزم تصمن گنی در سازمان جهانی تجارت ندنرند ،نما در نگاهی کلوی
و در پاس به سه پنشنهاد کشارها تاسعه یافته میتوانن عنوانن کوید کشوارها
درحال تاسعه به شدت با مدلی شبنه به صندوق بن نلمللوی پوال یوا بانو
مخال

جهوانی

هستند و معتقدند که نصل نجماع تاننایی آن ها رن در دفاع نز منافع خاد بوه

حدنکثی رساند نست .نلبته نیو روش بون کشوارها تاسوعه یافتوه ننوز طیفودنر
چندننی ندنرد .به نظی می رسد طیح دوم در پنشنهاد سام مارد نسوتقبال کشوارها
درحال تاسعه قینر گیفته نست .نی طیح حیکت به سمت نیجاد ی

کمنتة نجینیی
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و تأسنس ی

گیو با  90عضا سازمان جهانی تجارت رن مطیح می کنود .نعضوا

نی گیو  90نفی رن بیخی نز کشارها به صارت عضا دنئو و بیخوی بوه صوارت
عضا غنی دنئ تشکنل می دهند .نی گیو بین رسندن به تانفق نحتمالی و پنشوبید
مذنکینت در سازمان رنهنماییهایی نرنئة میکنند (.)Hokeman, 2011, pp. 8-9
پس نز شکست مذنکینت دور دوحه و نیجاد ب بسوت در تصومن گنوی هوا
سازمان جهانی تجارت ،نیاتت متحد در ی

بینامه ریز چندساله و با بهی گنوی

نز حق وتا ناشی نز مکاننزم نجماع در تصمن هوا سوازمان نز ننتخواب قضوات
بدنة نستنناف رک حل نختالف سازمان جهانی تجارت جلواگنی و نیو رکو رن
ونرد بحینن کید؛ به نظی می رسد ساءنستفادة نیاتت متحد آمییکا نز روش نجمواع
در تصمن گنی ها سازمان ماجبات تغننوی دیودگا کشوارها درحوال تاسوعه و
حامنان روش نجماع در تصمن گنی ها سازمان رن فینه آورد و میتانن نمنودونر
باد که در مذنکینت آتی سازمان ،حساسنت بیخی نز نعضا دربارة نصوالح مکواننزم
تصمن گنی سازمان جهانی تجارت کاهش پندن کند.
 .1-9اصالح مکانیزم شفافیت و اطالعرسانی

طبق نساسنامه سازمان جهانی تجارت همة نعضا ماظ

به نجین کامول تعهودنت

خاد ذیل مانفقت نامه ها سازمان هستند و مکاننزم شفافنت و نطالعرسوانی بوین
نظارت بی نجین دقنق مانفقتنامه در نظی گیفته شد نسوت؛ نموا نجوین نلزنموات
میباط به شفافنت و نطالع رسانی یکی نز ماضاعات جنجال بیننگنوز در سوالهوا
گذشته باد و پنشنهاد هایی بین نصالح نی فینینود بوه سوازمان جهوانی تجوارت
نرسال شد نست.
ماضاع شفافنت به صارت ذنتی یکی نز مباحث پذییفتوه شود در کشوارها
تاسعه یافته نست و در قواننن دنخلوی نیو کشوارها بوهمثابوه حوق دستیسوی بوه
نطالعات شناخته می شاد .در مقابل در قاننن دنخلی کشارها کمتی تاسوعه یافتوه
و کشارها درحالتاسعه به حق دستیسی به نطالعوات کمتوی تاجوه مویشواد و
شفافنت در نی کشارها کمتی نست.
کشارها تاسعه یافته در سال ها گذشته بوین بهبواد عملکوید شوفافنت و
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نظارت ماجاد در مانفقت نامه ها سوازمان جهوانی تجوارت پنشونهاد هوایی نرنئوه
کید نند .نیاتت متحد آمییکا و نتحادیه نروپوا و ژنپو نز طیفودنرنن نصولی بهبواد
مکوواننزم شووفافنت و نطووالعرسووانی هسووتند کووه در مووانرد بیخووی نز کشووارها
درحالتاسعه رن ننز با خواد هموین سواختهننود .در طویف مقابول هو کشوارها
درحال تاسعه به رهبی هند مخالفوت هوا خواد رن بوا پنشونهاد هوا کشوارها
تاسعه یافته نعالم نماد نند .در ندنمه به مه تیی پنشنهادها کشارها تاسعهیافته
و نستدتلها کشارها درحالتاسعه در رد کلی نی نستدتلها نشار میشاد.
 .1-1-9پیشنهادهاای کشاورهای توساعهیافتاه جهات اصاالح مکاانیزم شافافیت و
اطالعرسانی

کشارها تاسعه یافتوه تواکنان چنود پنشونهاد بوین نصوالح مکواننزم شوفافنت و
نطالع رسانی سازمان جهانی تجارت نرسال کید ننود کوه آخویی و در عون حوال
مه تیی پنشنهاد رن می تانن پنشنهاد نمایندگان کشارها نیواتت متحود آمییکوا،
نتحادیه نروپا ،ژنپ  ،کانادن ،آرژننتن  ،نستینلنا ،کاستاریکا ،رژی صهناننستی ،توایانن
و پننگا 0دننست .نی پنشنهاد که در بناننهن در مارس  5050به دبنیخانوه سوازمان
نرنئه شد  ،با تأکند بی لزوم نصالح مکاننزم شفافنت و نطالع رسانی ،خانستار بهبواد
کارنیی آن گشته نست .نی کشارها در ندنمه منظار خاد رن نز شفافنت به شیح زیی
نعالم کید نند.
هدف نصلی نز شفافنت و نطالعرسانی در نرتبواط بوا مانفقوتناموههوا زیوی
نست:
 .1مانفقتنامه کشاورز
 .5مانفقت نامه در مارد نجین ماد  1مانفقت نامه گات ( 1994نقدنمات ضود
قنمتشکنی)
 .9مانفقتنامه یارننهها و نقدنمات جبیننی
 .4مانفقتنامه نقدنمات حفاظتی
1. Penghu
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 .1تفسنی ماد  12نز مانفقتنامه گات ( 1994تجارت دولتی)
 .0تفسنی ماد  2نز مانفقتنامه گات ( 1994نرزیابی گمیکی) ).(WTO, 2020
نی بناننه نطالع رسانی رن یکی نز عملکیدها منظ سوازمان جهوانی تجوارت
معیفی می کند و به شارن عمامی «شارن کات سازمان» پنشنهاد می دهد نهواد
رن بین پنگنی نمار میباط به تقایت و نفزنیش شفافنت و بهباد عملکید نلزنموات
نطالعرسانی در سازمان نیجاد کند تا نی نهاد با قینر دندن نقدنمات تنبنهوی سونگن
بین نعضا ،نز آن ها بخانهد کوه بوه طوار سواتنه گوزنرشهوا منظموی رن دربوارة
وضعنت خاد در شفافنت و نطالع رسانی به نی نهاد نرسال کننود .همچنون نعضوا
به طار دنوطلبانه عدم ننطباق خاد رن با نلزنمات شفافنت و نطالعرسانی بوه سوازمان
نعالم و زمان مشخصی رن بین رفع کاستی ها خاد مشخص نمایند و در صارتی
که نتاننند به تعهدنت خاد در ماعد مقیر عمل کنند ،تنبنه شاند (.)WTO, 2020
 .1-1-9پیشنهادهای کشاورهای درحاال توساعه بارای اصاالح مکاانیزم شافافیت و
اطالعرسانی

کشارها درحال تاسعه بین مقابله با پنشنهاد ها کشارها تاسعه یافته موانرد
رن تاصنه کیدند .در مه تویی نقودنم ،کشوارها هنود ،آفییقوا جنوابی ،عموان،
ماتو  ،تانس ،بالنا  ،کابوا ،نکواندور ،نوگانودن و زیمبواو در بناننوه ن نسوتدتل
کید نند که عدم ننطباق کشارها درحالتاسعه با نلزنمات شفافنت و نطالعرسوانی
سازمان جهانی تجارت عمود ننسوت و نیو کشوارها بوه دتیول محودودیت در
ظیفنتها دنخلی خاد تاننایی همینهی با تعهدنت نطالعرسانی سازمان رن ندنرنود
و سخت گنیننه تی کیدن تنبنهات میباط به عدم نجین نلزنمات نطالع رسانی ،کمکی
به بهباد شینیط ماجواد نخانهود کوید .نیو کشوارها در ندنموه نظهوار موی کننود:
«کشارها درحال تاسعه به دلنل محدودیت ها منوابع ننسوانی و ظیفنوت نهواد
خاد ،در رعایت کلنه تعهدنت نطالعرسانی با چالشهایی روبهرو هسوتند .هیگانوه
عدم ننطباق عمد ننست و تعهدنت معاهدنت باید با حسو ننوت ننجوام شواند و
نی کشارها علی رغ دنشت نهدنف عوالی بوه دلنول عودم سوطح تاسوعة مناسوب
تاننایی ننجام کلنة نلزنموات میبواط بوه شوفافنت و نطوالع رسوانی رن ندنرنود .نیو
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کشارها مخالفت خاد رن با هیگانه تعهود نضوافی در نیو موارد نعوالم و عنوانن
میکنند که ظیفنت ها ماجاد باید در جهت پنشیفت کشوارها درحوال تاسوعه
نستفاد شاد و کشارها تاسعه یافته می تاننند بهعنوانن نلگاهوایی بوین سواییی
نقدنم به نرنئه نطالعرسانیها بهماقع و دقنق نمایند» (.)WTO, 2019
همچنوون در «بنوود  5نز موواد  »1بنانن وة مووذکار ،کشووارها درحووالتاسووعه
پنشنهادها خاد رن بین نصالح مکاننزم شفافنت و نطالعرسوانی سوازمان جهوانی
تجارت به شیح زیی نعالم کید نند:
«بیخی نز نعضا سازمان به دنبوال یوافت رن هوایی نبتکوار بوین تضوعن
تعهدنت خاد ذیل مانفقت نامه ها سوازمان جهوانی تجوارت و عودم نجوین روح
مانفقت نامه ها سازمان هستند .مباحث میباط به شفافنت نباید بنشوتی نز ظیفنوت
کشووارها در تاننووایی نجووین تعهوودنت باشوود .نخسووتن قوودمهووا در شووفافنت و
نطالع رسانی بین نز بن بیدن ماننع در نجین صحنح تعهدنت باید به صارت زیی
باشد:
 .1نطالعرسانی منظ دربارة نلزنمات میباط به «تعهدنت حالت چهار»( )0نعضوا
و تأثنیگذنر آن بی جابهجایی نفیند؛
 .5بند  5نز ماد  0مانفقتنامه تییپس کوه در آن کشوارها تاسوعهیافتوه بوه
ننتقال فناور به کشارها کمتی تاسعه یافته متعهد میشاند .شفافنت در نی مارد
بنشتی به کشارها کمتی تاسعه یافتوه جهوت نیجواد یو
فناور کم

منبوع بوادونم و مناسوب

میکند.

 .9نفشا کیدن خاستگا نصلی دننش سنتی و منابع ژنتنکی در ثبت نختینعها.
 .4شفافنت در تعیفه ها؛ «تعیفه ها میکب» 0باید به تعیفوه هوایی متناسوب بوا
قنمت نولنة کات تبدیل شاند» ). (WTO, 2019
همووانطووار کووه در نسووتدتلهووا طوویفن مشوواهد مویشوواد هووی دو طوویف
تاسعهیافته و درحالتاسعه ماضاع شوفافنت و نطوالعرسوانی رن در جهوت منوافع
خاد تفسنی میکنند .کشارها تاسعه یافته بوه دنبوال تقایوت نلزنموات شوفافنت و
1. non-ad valorem
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نطوالعرسوانی در جهووت نجوین دقنووق مانفقوتنامووههوا و پایبنوود کویدن نعضووا
درحال تاسوعه بوه نجوین کامول مانفقوت ناموه هوا سوازمان هسوتند و در مقابول
کشووارها درحووالتاسووعه تووالش موویکننوود بووا تأکنوود بووی بیخووی نز بنوودها
مانفقتنامهها سازمان به کشارها تاسعهیافته یادآور نمایند که نیو کشوارها
تعهدنتی در جهت پنشیفت نعضا کمتی تاسعه یافتة سازمان دنرند و قبل نز تأکنود
بی بهباد مکاننزم شفافنت و نطالعرسوانی در سوازمان ،بایود بوه تعهودنت خواد در
کم

به سایی نعضا بین رسندن به تاسعه پایودنر عمول کننود توا سوایی کشوارها

تاننایی نجین نلزنمات شفافنت و نطالعرسانی رن بنابند.
 .5-9موضوعات جدید در اصالحات سازمان جهانی تجارت

در  50سالی که نز تأسنس سوازمان جهوانی تجوارت گذشوته ،تجوارت بون نلملول
دستخاش تغننینت زیاد شد نست و ماضاعاتی مانند تجارت نلکتیونن  ،ننتقال
نجبار تکنالاژ و نحنا مجدد شیکت ها دولتی نگیننوی هوا جدیود بوین
بیخی نز نعضا سازمان به وجاد آورد نست و به همن دلنل ماضواعات جدیود
در تجارت بن نلملل نناز سازمان به نصالحات رن نفزنیش دند ننود .در ندنموه توالش
می شاد نظینت کشارها تاسعه یافته و کشارها درحال تاسعه دربوارة بیخوی نز
ماضاعات جدید در تجارت بن نلملل و سازمان جهانی تجارت بیرسی گیدد.
 .1-5-9کشورهای توسعهیافته و موضوعات جدید در تجارت بینالملل

کشارها تاسعهیافته در سالها گذشته مخالفت خاد رن با نحنا موذنکینت دور
دوحه نعالم کیدند .نی کشارها معتقدنود کوه شوینیط دننوا و ماضواعات روز در
سازمان جهانی تجارت نسبت به سال ها نولنة هزنرة سام و شیوع موذنکینت دور
دوحه به کلی دگیگان گشته و ماضاعات جدیود در تجوارت بون نلملول ظواهی
شد نند که نهمنت فینوننی دنرند .نی کشارها ماضاعاتی ماننود قانانمنود سواخت
فعالنت شیکت ها با مالکنت دولتی ،نیجواد قواننننی جهوت سویمایه گوذنر هوا
بن نلمللی و بهویه بحوث ننتقوال نجبوار تکنالواژ و رفوع ماننوع غنیمجواز در
تجارت نلکتیونن

رن نصلیتیی دغدغهها تجارت بن نلملل معیفی میکنند.

022
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علی رغ گذشت بونش نز  90سوال نز فیوپاشوی نتحواد جمواهنی شوارو و
نقتصاد دولتوی در نیو کشوار ،در دهوة گذشوته شویکت هوا دولتوی ماردننتقواد
کشارها تاسعه یافته در بیخی نز کشارها دننا نحنا شد نند و کشارهایی ماننود
روسنه ،چن  ،هند و نمارنت متحد عیبی نقدنم به نحنوا شویکت هوا دولتوی بوا
سازوکارها جدید نماد نند .در سال  5019در حودود  21درصود نز درآمود 10
شیکت بیتی کشار روسنه میباط به شیکتها دولتی باد؛ نی رقو بوین کشوار
بیزیل  10درصد ،نمارنت متحد عیبی  22درصود ،هنود  19درصود و فیننسوه 12
درصد محاسبه شد .نی شیکت ها به نشکال مختلفی نز یارننه ها دولتوی بهوی منود
می شاند و مانع رقابت آزند در تجارت بن نلملل به شمار می رونود .بوه طوار مثوال
میتانن شیکت ها حمل ونقل هانیی رن در خاورمنانه و تیکنه و چن مشاهد کید
که ماجبات تضعن

خطاط هانیی کشارهایی مانند نیاتت متحد آمییکا ،نروپا و

نستینلنا رن فینه آورد نند .کشارها تاسعه یافته که نز نحنا شیکت هوا دولتوی
متضیر شد نند معتقدند باید با رویهها خسارتبار نی شیکتها دولتوی مقابلوه
کید .به نعتقاد نی کشارها نعطا ونم ها خاص دولتی و یارننه ها پنهان متفاوت
به چنن شیکت هوایی شوینیطی غنیرقوابتی رن فوینه موی آورد و سوازمان جهوانی
تجارت باید قاننن مؤثی رن در مقابل رفتارها مزنحمت آمنز شیکت هوا تحوت
کنتیل دولتها به تصایب بیساند (.)Duesterberg, 2019, p. 7
در مارد ننتقال نجبار فناور  ،کشارها تاسعه یافته ،به ویه نیاتت متحود
معتقدند که سازمان جهانی تجارت باید بین

ممناعنت ننتقال نجبوار تکنالواژ

به کشارها تاسعهیافته سوازوکار فوینه کنود؛ زیوین کشوارها تاسوعهیافتوه،
به خصاص چن با عنوانن کویدن محودودیت هوایی ماننود نلزنموات دنخلوی بوین
سیمایه گذنر خارجی و نیجاد محدودیت بین شیکت ها با مالکنت خوارجی در
نی کشار ،شیکت ها خارجی رن بین ننتقال فناور نز کشار مبدأ خواد بوه نیو
کشار زیی فشار قینر می دهند .نی ماضاع منفعت سیمایه گذنر و تاننایی رقابوت
شیکت ها آمییکایی رن در بازنر جهانی کاهش دند نست .در نجالس سه جانبوه ن
که بن نتحادیه نروپا ،نیاتت متحد و ژنپ در سپتامبی  5012بیگوزنر شود ،طویفن
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طی بناننهن نعالم کیدند:
با یادآور نی ماضاع که سناست هوا و روش هوا ننتقوال نجبوار فنواور
عالو بی نیجاد شینیط رقابتی ناعادتنه بین کارگینن و مشاغل آنان ،مانع تاسوعه و
نستفاد نز فناور ها ناآورننه و عملکوید صوحنح تجوارت بون نلملول مویشواد،
وزرن نی سه عضا متعهد می گیدند که بین متاق

ساخت مؤثی ننتقوال نجبوار

تکنالاژ با سایی نعضا همفکی در سازمان جهانی تجارت همکوار کننود و بوه
دنبال نیجاد قاننن جدید در سازمان جهانی تجارت به عنانن نبزنر جهوت رفوع
نی مشکل باشند (.)European Commission, 2018, p. 2
عالو بوی نیو  ،تجوارت نلکتیوننو

یکوی دیگوی نز مباحوث مطویح تاسوط

کشارها تاسعه یافته به عنانن ماضاعات جدید در تجارت بون نلملول محسواب
می شاد« .در نونیل سال  5019چندی عضا مه سازمان نز جمله نیاتت متحود و
چن پنشنهادها قابلتواجهی رن در حوازة تجوارت نلکتیوننو

بون نلملول نرنئوه

دند نند و به نظی میرسد کشارها در مارد ماضواعات کمتوی بحوث بیننگنوز ماننود
ممناعنت پنام ها نلکتیوننکی تجار ناخانسوته ،نطمننوان نز صوحت قینردندهوا
نلکتیوننکی ،محافظت نز مصیفکنندگان آنالی در بینبی نقودنمات کالهبیدنرننوه یوا
فییبندة تجار و به رسمنت شناخت مجاز نلکتیوننکوی و نمضواها نلکتیوننکوی
تانفق دنرند ،نما سه عضا بیجستة سازمان ،چن و نتحادیه نروپوا و نیواتت متحود
در رویکیدها خاد نسبت به ماضواعات چوالش بیننگنزتوی نختالفوات زیواد رن
عنانن می کنند .نی ماضاعات عبارتنند نز :جییان دند هوا ،محلویسواز دند هوا،
حمله به حیی خصاصی تاسط جمعکنند ها دند ها ،ننتقوال کود منبوع ،تحمنول
حقاق گمیکی ،مالنات نینتینت و سانسار نینتینت» ().Hufbauer, Zhiyao, 2019
 .1-5-9کشورهای درحالتوسعه و موضوعات جدید در تجارت بینالملل

نکثی کشارها درحال تاسعه در مباحث میباط به ماضواعات جدیود در تجوارت
بن نلملل به پنشنهادها کشارها تاسعهیافته ونکنش نشوان مویدهنود و مخوال
مطیح شدن ماضاعات جدید در تجارت بن نلملول هسوتند و معتقدنود نبتودن بایود
مذنکینت دور تاسعة دوحه با ی

نتنجه گنی کلوی بوه پایوان بیسود و پوس نز آن
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مباحث جدیدتی مطیح شاند .فیوپاشی مذنکینت دور دوحه در سال  5002شوکاف
بن کشارها درحال تاسعه و کشارها تاسعه یافته رن بنشتی نمایان کید .ه نظوی
بادن کشارها درحال تاسعه در ماضاعاتی مانند تعیفه ونردنتوی بوین پارچوه و
منساجات و ماهی و محصاتت دریایی باعث شد که نیو کشوارها نئوتالف هوا
گستید ن مانند گیو کشارها آفییقایی و گیو کشارها کمتی تاسعهیافتوه در
سازمان نیجاد و بهصارت منسج تی و با هماهنگی بنشتی با ه تالش کنند.
نز دیوود کشووارها درحووالتاسووعه ،مووذنکینت دور تاسووعة دوحووه بایوود بووه
نتنجهگنی و تعهد ونحد 0منجی میشد .نی کشوارها مخالفوت خواد رن بوا توالش
بین به حاشنه رنند شدن مذنکینت دور دوحه به دست کشارها تاسوعهیافتوه و
تالش آن ها بین شویوع دور جدیود نز موذنکینت بوین ماضواعات جدیود در
تجارت بن نلملل نعالم کیدند.
کشارها درحال تاسعه در سازمان جهانی تجارت مخوال

تمیکوز بوی رو

ماضاعات جدید مانند سیمایه گذنر  ،رقابت ،ننیژ و تغننینت آب و هانیی و به
حاشنه رنندن دور تاسعة دوحه بادند و نسوتدتل مویکیدنود کوه نگوی قوینر باشود
مسئله ن زودتی بوه نتنجوه بیسود ،نولایوت بایود بوا ماضواعاتی در جهوت منوافع
کشارها کمتی تاسعه یافته و ماضاعاتی مانند دستیسوی آزند و بودون تعیفوه بوه
بازنر پنبه بین کشارها کمتی تاسعه یافته باشد؛ نی ماضواعات باعوث شود کوه
هشتمن کنفیننس وزرن سازمان در دسامبی  5011بدون هن رن حلی بین خیو
نز ب بست به پایان بیسد ).(Ismail, 2020, p. 53
در کنفیننس وزرن بالی در سال  5019و کنفیننس وزرن نواییوبی در 5011
ننز بنشتی به نگیننی ها کشوارها تاسوعه یافتوه در موارد ماضواعات جدیود در
تجارت بن نلملل پیدنخته شد و ماضاعات مارد عالقه کشارها درحوال تاسوعه
به کنفیننس ها بعد ماکال گشت .نی کشارها ننز در چند بناننوه نگیننوی هوا
خاد رن نز خیوجی نی دو کنفیننس نعالم کیدند .به طارکلی می تانن گفت در هوی
کنفیننسی که پس نز فیوپاشی دور دوحه بیگزنر شود  ،فاصولة بون خانسوته هوا
1. single undertaking
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کشارها درحالتاسعه و خانستهها کشارها تاسعهیافته نفزنیش یافته نست.
کنفیننس وزرن یازده در بائناس آییس آرژننتن در سال  5012رن میتوانن
نو نختالف کشارها تاسعه یافته و کشارها درحال تاسعه در مارد ماضاعات
جدید در سازمان جهانی تجارت دننست .در نی کنفیننس ماضاعات جدید کوه
قبالً در سازمان جهانی تجارت دربارة آن هوا بحوث نشود بواد ،نز جملوه تسوهنل
سیمایه گوذنر و مشوارکت شویکت هوا خوید ،کاچو

و متاسوط 0در تجوارت

بن نلملل ننز ونرد مذنکینت شد و باعث نفزنیش نختالفات گشوت و سویننجام نیو
کنفیننس بدون هن گانه دستاورد پایان یافت.
در کنفیننس وزرن یازده که نولن کنفیننس پس نز رو کار آمودن دونالود
تینمپ در نیاتت متحد محساب می شد ،فشار کشوارها تاسوعه یافتوه بوی رو
ماضاعاتی مانند تجارت نلکتیونن  ،تسهنل سیمایه گذنر و مشارکت شیکت ها
خید ،کاچ

و متاسط در تجارت بن نلملول ،نختالفوات زیواد بون کشوارها

درحال تاسعه با کشارها تاسعه یافته و همچنن بن کشارها درحال تاسوعه بوا
یکدیگی نیجاد کید و باعث شد که هن تانفقی حتی در موارد ماضواعاتی فینگنوی
بن همة نعضا مانند یارننة شنالت به دست نناید و زمننوهسواز نیجواد موا جدیود
نصالحات در سازمان جهانی تجارت با رویکید تهاجمی تی و تفیقه ننگنزتی گشت
(.)Ismail, 2020, p. 42
گفتنی نست به علت شینیط ناشی نز همه گنی وییوس کیونوا و درحوالیکوه
قینر باد کنفیننس وزرن دونزده در سال  5050در نارسلطان بیگزنر شواد ،نیو
کنفیننس به ما نانمبی  5051و شوهی ژنوا ماکوال گشوت و بوه نظوی مویرسود در
کنفیننس آیندة سازمان ننز نختالفاتی دربارة نتنجه گنوی نز دور تاسوعة دوحوه یوا
ماضاعات جدید در تجارت بن نلملل یکی نز نختالفات نصلی در شیوع مذنکینت
باشد.
نتیجهگیری
در نی پهوهش تالش شد محارها نصلی پنشونهادها نعضوا جهوت نصوالحات
1. MSMEs
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سازمان جهانی تجارت بیرسی شاد .به همن منظار ماضاعاتی مانند نصالح رفتار
متمووایز و ویووه در سووازمان ،نصووالح مکوواننزم شووفافنت و نطووالعرسووانی ،نصووالح
شنا ها تصمن گنی  ،ماضاعات جدید در تجارت بن نلملل و همچنون بحوینن
در رک حل نختالف نز دیدگا کشارها تاسعهیافته و درحالتاسوعه در سوازمان
مارد بیرسی قینر گیفت.
ب وینتنجووه مانوودن مووذنکینت دور دوحووه در سووال  5002نصووالح روشهووا
تصمن گنی نجماعی در سازمان جهانی تجارت رن در کانان تاجهوات قوینر دند و
پنشنهاد ها کشارها تاسعهیافته جهت نصالح مکاننزم تصمن گنی رن مویتوانن
به ناعی ونگینیی نقتصاد تعبنی کید .کشارها تاسعهیافته سند دوحه رن با منوافع
تجار خاد سازگار ندننسوته و بوهتودریج نز نجوین تعهودنت خواد شوانه خوالی
کید نند و مایل ننستند بین پنشیفت جهانیشدن نمتناز تجار بدهند و کشارها
درحالتاسعه رن نز رن دستیسی بوه بوازنر تاننمنود سوازند .آنوان موذنکی در بواب
سناستها تجار و دستار کار سازمان رن در ی

گیو کاچ

ذ نفاذ جستجا

میکنند تا نتنجه آن بوه دیگوی نعضوا نرنئوه شواد و بوه عبوارت دیگوی قوینر نسوت
آزندساز  ،جهانشمال ی و شوفافنت نئوالنبینل جوا خواد رن بوه رفتوار گزینشوی
تیجنحات تجار بین شیکا خاص و روشها ننموهشوفاف بدهود کوه در آن
کشارها بزرگ و قدرتمند دربوارة آرن مهو و چوارچاب آنهوا تصومن گنوی
نمایند و سپس جزئنات رن به سایی کشارها نرنئه کنند .نگوی در حوال حاضوی هموه
نعضا سازمان دنرن حق وتا هستند ،با طیح جدید میتاننند یو
نمننت سازمان ملل رن در سازمان جهانی تجارت نیجاد

شوبه شوارن

نمایند.

پووس نز بحووینن نیجادشوود در رکو حوول نخووتالف سووازمان در سووال ،5012
ماضاعات دیگی مانند نصالح مکاننزم حل نختالف و ماضواعات جدیودتوی در
تجارت بن نلملل ننز مارد تاجه نصالحات سازمان قینر گیفت.
کشمکش همنشگی بن کشارها درحالتاسعه و کشارها تاسعهیافتوه در
سازمان جهانی تجارت در بحث نصالحات سازمان کامالً نمایان نسوت :کشوارها
تاسعهیافته معتقدند که چندمان تاسعه یافتگی کشارها بوین بهوی منود نز رفتوار
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متمایز و ویوه بایود تغننوی کنود ،ماضواعات جدیود در تجوارت بون نلملول ونرد
مانفقتنامهها سازمان شاد و مکاننزم شفافنت و نطالعرسانی تقایوت گویدد .در
مقابل کشارها درحالتاسعه مخال

دیدگا ها کشارها تاسعهیافته در تمامی

نی مباحث و حامنان نصلی نجماع در تصمن گنی ها هستند و شناة کنانی نجین
رفتار متمایز و ویه در سازمان رن بهتیی روش بین کم

بوه تاسوعة کشوارها

درحالتاسعه می دننند .نی کشارها همچنن هدف نهایی سازمان جهوانی تجوارت
رن تاسعة همه نعضا عنانن کید و معتقدند بین شیوع دور جدید مذنکینت دربارة
ماضاعات جدید در سازمان بایود نبتودن ماضواعات دور تاسوعة دوحوه بوا یو
نتنجه گنی کلی به تصایب بیسد و سپس مذنکینت بعد آغواز شواد .کشوارها
درحووالتاسووعه نصووالح مکوواننزم شووفافنت و نطووالعرسووانی رن ننووز در جهتووی کووه
کشارها تاسعهیافته به تعهدنت تاسعهن خاد عمل کننود ضویور مویدنننود و
بهناعی مخال

نصالح ،به نحا مطلاب کشارها تاسعهیافته هستند.

در بحث بحینن در رک حل نختالف ننز نتحادیه نروپوا مخالفوت خواد رن بوا
رویة نیاتت متحد آمییکا نعالم کید نست و در همکار نزدیو

بوا کشوارها

درحال تاسعه به دنبال نرنئة رنهکارهایی بین حل بحینن مذکار نست .هدف نهایی
نیاتت متحد آمییکا نز نیجاد بحینن در رک حل نختالف بهطوار دقنوق مشوخص
ننست و بیخی نز محققان معتقدند که شینیط کنانی سازمان جهانی تجارت و رک
نستنناف دیگی بیآورد کنند منافع نیاتت متحود ننسوت و نیو کشوار قصود دنرد
سازمان جهانی تجارت رن به دورنن گات بازگیدنند .در مقابل ،گیوهی نعتقاد دنرنود
که هدف نصلی نیاتت متحد آمییکا متعادل کیدن شینیط کنانی سازمان در جهت
منافع خاد و نستفاد نز نهیم بحینن در رک حل نخوتالف بوین گویفت نمتنوازنت
بنشتی در نصالحات نحتمالی و آیندة سازمان نست.
بحینن در رکو حول نخوتالف سوازمان جهوانی تجوارت رن مویتوانن نواعی
بازگشت نیاتت متحد آمییکا به لنبینلنس نقتصاد دننست که منافع شویکتهوا و
مؤسسات آمییکایی رن بی منافع جمعی و تانفق جمعی که در رونود جهوانی شودن
شکل گیفته بادند ،تیجنح میدهد.
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گفتنی نست که کنفیننس ها وزرن سازمان پس نز فیوپاشوی موذنکینت دور
دوحه نتاننسته نست نختالفات بن نعضا رن کاهش دهد .کنفویننس وزرن بوالی در
سووال  5019و کنفوویننس وزرن نوواییوبی در  5011و سوویننجام کنفوویننس وزرن
بائنوواس آیوویس در  5012روزبووهروز نختالفووات بوون نعضووا تاسووعهیافتووه و
درحالتاسعه رن آشکارتی کیدند؛ نما نتفاقات سالها گذشته نظنی بحوینن در رکو
حل نختالف سازمان ،همهگنی ویویوس کیونوا و رکواد ناشوی نز آن در تجوارت
جهانی و لزوم نحنا سازمان جهانی تجارت و همچنن تغننی رئنس جمهار نیاتت
متحد آمییکا در سال  5050کنفیننس وزرن آتی سوازمان جهوانی تجوارت رن کوه
قینر نست در نانمبی  5051در ژنا بیگزنر شاد ،به کنفیننس بسنار مهموی در تواری
سازمان جهانی تجارت تبدیل کید نست که می تانند به نقطه عطفی در تاری نیو
سازمان بدل شاد.

پینوشت
 .1تعهدنت حالت  )Mode 4( 4میباط به زمانی نست که ی عضا سوازمان بوین نرنئوة
خدمات به عضا دیگی سازمان رنهی قلمیو آن عضا شود و سوکانت و تابعنوت
دنئ در قلمیو آن عضا ندنشوته باشود؛ نعضوا سوازمان در دور نروگائوه تانفوق
کیدند که مذنکینت رن بین بهباد در شینیط رفوت وآمود نفویند بوین بازدیودها
کاتا مدت تجار یا حضار به عنانن پیسنل ضیور در کشار منزبان ندنمه دهند.
کشارها درحال تاسعه در سال ها گذشته بین بهباد در جابه جوایی هوا غنوی
دنئ نفیند بین نهدنف تجار تأکند زیاد بی نفزنیش تعهدنت نعضا دنشتهنند.
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