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آمریکا و چالش سازوکار حل اختالف سازمان جهانی تجارت
دکتر مهدی فاخری

چکیده
سازمان جهانی تجارت یک رژیم حقوقی است که سیاستهای تجاری اعضایش را قانونمند و
سازگار میسازد .اختالفات تجاری اعضا به رکن حل اختالف ارجاع میشود .عملکرد رکن
مذکور همواره مورد شناسایی اعضا و سایر سازمانهای بینالمللی بوده اما آراء رکن اخیرا مورد
اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته و با ممانعت از انتخاب داوران رکن استیناف آن را از حیض
انتفاع انداخته است .هدف از انجام تحقیق شناخت ریشه های بحران و پاسخ به این سوال است که
سازوکار عبور رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت از موضع آمریکا چیست؟ روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی خواهد بود و یافته هایی مانند رویه کشورها ،اثرات آراء صادره بر تجارت
عادالنه ،تبعات احتمالی نظرات آمریکا ،پیشنهاد های ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی مورد
بحث قرار خواهد گرفت .نوآوری پژوهش بررسی سناریوهایی است که ممکن است نظام تجارت
بینالملل را متحول سازد .نتیجه پژوهش بیانگر این واقعیت است که موضع آمریکا بیش از اینکه
در رابطه با عملکرد حقوقی رکن حل اختالف باشد به تفسیر حقوقی آن کشور از اصل
جهانشمولی سازمان بر میگردد .طبق اصل مذکور موافقتنامههای تجاری سازمان بر قوانین ملی
برتری دارند .آمریکا با انکار این موضوع و پرهیز از پذیرش تعهدات ،معتقد است رکن حل
اختالف از حوزه مذاکره شده در دور اروگوئه فراتر رفته و ادامه کار آن به شکل فعلی به
مصلحت نیست .اما پشتیبانی یکپارچه سایر اعضا از ارکان مزبور دسترسی آمریکا به اهدافش را با
پیچیدگی مواجه میسازد.
کلیدواژگان
آمریکا ،بحران ،رکن تجدیدنظر ،سازمان جهانی تجارت
 نویسنده مسئول ،استادیارگروه دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی ،دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه،
تهران ،ایران /ایمیلm.fakheri@sir.ac.ir :
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مقدمه
سازمان جهانی تجارت یک نظام تجارت حقوق بینالمللی میباشد و قواعد و هنجارهای
حاکم بر آن متغیرهایی هستند که اعضا میتوانند متناسب با امکانات و مشارکت خود بر آنها تأثیر
گذارند .این سازمان مقررات تجارت بینالملل و سیاستهای تجاری کشورهای عضو را قانونمند
میسازد .لذا هر کشوری که بخواهد به دنبال افزایش سهم در تجارت بینالملل ،افزایش صادرات
و مدیریت واردات خود باشد مایل است در این روند قانون سازی که سرنوشت همه کشورها را
تحت الشعاع قرار می دهد سهیم گردد.
سازمان جهانی تجارت دارای چند ویژگی است که در سایر سازمانها کمتر به چشم
میخورد .پذیرش موافقتنامههای سازمان بدون حق شرط ،اولین پیش نیاز عضویت است .الحاق
به سازمان روندی سخت و طوالنی داردکه نظام اقتصادی کشورها را متحول ساخته و آن را بر
اساس روح حاکم بر موافقتنامههای سازمان شکل میدهد ،در حالی که عضویت در بقیه
سازمانهای بینالمللی عمدتا پس از پذیرش اساسنامه سازمان مربوطه و پرداخت حق عضویت
تحقق مییابد .ویژگی مهم دیگر رکن حل اختالف سازمان است که آن را جواهری بر تاج
سازمان تلقی میکنند .هر زمان بین دو عضو سازمان اختالفی تجاری بروز کند موضوع به رکن
حل اختالف ارجاع شده و پس از رسیدگی و صدور رای ،طرفهای دعوی ملزم به رعایت
میباشند و در صورت لزوم وادار به پرداخت خسارت نیز خواهند شد .ضمانت اجرای آرای
صادره یکی از وجوه ممیزه سازمان بوده و هر کشور را مطمئن میسازد که با عضویت در سازمان
و رجوع به رکن حل اختالف خواهد توانست از منافع تجاری خود دفاع نماید.
اختالف تجاری زمانی شکل میگیرد که یک عضو سازمان متقاعد میشود که عضو دیگر
یکی از موافقتنامههای سازمان را خدشه دار کرده و یا به تعهدات خود پایبند نبوده است.در این
زمینه قواعد مشخصی با برنامه زمان بندی شده برای رسیدگی به اختالفات تنظیم شده که به مثابه
آیین دادرسی اختالفات تجاری بینالمللی به حساب میآید .وقتی یک عضو متوجه نقض عهد از
سوی عضو دیگری می گردد به جای دست زدن به اقدامات یکجانبه متعهد است از سیستم
بینالمللی در چارچوب رویه های توافق شده استفاده کرده و به رای صادره احترام بگذارد.
نظام حل اختالف سازمان جهانی تجارت یکـی از وجوه تـمایز آن بـا سـایر سازمانهای
بینالمللی میباشد ،چون از ضمانت اجرای واقعی برخوردار بوده است .البته این ضمانت اجرا تا
اندازه زیادی بستگی به اندازه ،خصوصیات و سطح توسعه اقتصادی کشورها دارد و درعمل برای
اجرای برخی رای ها مشکالت ساختاری بروزمینماید .طبق سند تأسیس سازمان جهانی تجارت
در مراکش ،درصورت بروز اختالف بین دو یا چند عضو ،اگرمذاکرات دوجانبه و مساعی جمیله
کشورهای ثالث به نتیجه نرسد ،طرف شکایتکننده میتواند رسماً تقاضای تشکیل پانل کند .البته
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اکثر کشورها تالش میکنند حتیاالمکان به صورت مرضیالطرفین راه چارهای برای مشکل پیدا
کنند« ،به همین دلیل از نزدیک به  600مورد اختالف تجاری فقط  282مورد آن به تشکیل پانل
رسید و بقیه در مرحله مشورتهای دوجانبه حل و فصل شدند .این امر بیانگر تمایل غالب اعضا به
حل اختالفات خارج از پانل میباشد چون بر اعتبار و وجهه آنها بیشک تأثیرگذار خواهد
بود»).(WTO, 2019: 21-38
-1پیشینه
حل اختالفات تجاری سابقهای طوالنی دارد اما تحقیق در این زمینه عمدتا به چهل سال اخیر
محدود میگرددکه نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در زمینه حل اختالفات تجاری فعال و اثر
گذار شدهاند .یکی از ادبیات موجود در این زمینه «داوری تجاری بینالمللی»به قلم هنری دو وریز
و ترجمه محسن محبی است که قوانین و مقررات داوری تجاری و سرمایه گذاری بینالمللی را
بررسی کرده و آن را به عنوان یک روند مستقل با ابزار حقوقی قلمداد کرده و تصمصمات متخذه
را فراتر از اراده ملی کشورها به رسمیت میشناسد .نویسنده و مترجم که خود از داوران تجاری
معروف بینالمللی هستند داوری بینالمللی را به عنوان یک جایگزین مؤثر رسیدگی قضایی طبقه
بندی میکنند ).(De Vries, 1977: 43-70
تحقیق دیگر «اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بینالمللی»
اثر عباسعلی کدخدایی و عبداهلل عابدینی است که معتقدند یکی از مهمترین مقررات مندرج در
تفاهمنامه حلوفصل اختالف سازمان جهانی تجارت ،ماده  23آن ،تحت عنوان «تقویت سیستم
چندجانبه» است که ایده خودبسندگی سازمان جهانی تجارت ازآن نشات میگیرد ،حلوفصل
اختالفات را با توجه به قواعد و رویه های موافقتنامهها ممکن ساخته و جبران نقض تعهدات،
لطمه به منافع پیشبینیشده در موافقتنامهها مینماید« .تفاهمنامه ،توسل به قواعد و رویههای
خارج از سازمان ،پذیرفتنی نیست و شائبه خودبسندگی رژیم حقوقی سازمان جهانی تجارت را به
ذهن متبادر میسازد»).(Khadkhodaie and Abbedini, 2012: 24
سومین اثر ارزشمند کتاب برنارد هوکمن و ماورویدیس تحت عنوان «بحران رکن استیناف
سازمان جهانی تجارت» است که ریشه های این بحران را بررسی و بر کارآیی رکن حل اختالف
تاکید میکنند .نویسندگان که از اقتصاددانان بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت هستند و به
نظام نئولیبرال اعتقاد دارند استدالل مینمایند که موضع آمریکا در باره ناکارایی رکن استیناف
طرفدار چندانی در سازمان ندارد و همه اعضا خواستار ادامه فعالیت رکن هستند و ختی در
صورت ضرورت بدون آمریکا به این راه ادامه خواهند داد ).(Hoekman and Mavroidis, 2018
پژوهش دیگری که به بررسی عمیق موضوع پرداخته به فیورینی و همکاران وی تعلق دارد و
به نام «بحران رکن حل اختالف و استیناف سازمان جهانی تجارت :اطالعات درونی سازمان و
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اعضا» با بررسی پرونده های ارجاع شده به رکن مزبور نشان میدهند که آراء صادره توسط این
رکن هر چند در برخی موارد متفاوت ،اما بیطرفانه بوده است .نویسندگان بر این باورند که
آشنایی کشورهای در حال توسعه با حقوقشان و ورود چین به سازمان باعث شده آمریکا در
معرض شکایات بیشتری قرار گرفته و در موارد بیشتری محکوم شود .هر چند نارضایتی ایاالت
متحده میتواند عملکرد رکن را با چالش مواجه سازد ،ولی اجماع سایر اعضای این سازمان در
مورد ضرورت ادامه کار این رکن مانعی در راه انحالل یا تبدیل به یک رکن مشورتی خواهد بود
).(Fiorini and et.al, 2019
 -2مبانی نظری
اختالفات تجاری بین دولتها و مؤسسات خصوصی یکی از جنبههای مهم حقوق تجارت
بینالملل میباشد و نظرات مختلفی در باره آن ارائه شده است .قراردادهای تجاری مهم معموال
حاوی بخشهایی برای رسیدگی به اختالفات احتمالی هستند و نحوه حل و فصل را مشخص
میکنند .اولویت اکثر بنگاههای تجاری اعم از دولتی و خصوصی حل اختالفات تجاری از راه
داوری میباشد و طرفین ترجیح میدهند قبل از طرح دعوا در محاکم قضایی ملی یا بینالمللی
برای دستیابی به راه حل مرضیالطرفین به مساعی جمیله یا میانجیگری طرف ثالث روی آورند .هر
چند داوری پذیری و انتخاب مرجع رسیدگی ممکن است یکی از محدودیتهای حقوق بینالملل
به حساب آید ،اما در تجارت بینالملل این امر پذیرفته شده و نهادهای بینالمللی و خصوصی در
این زمینه شکل گرفته و مورد اقبال واقع شدهاند.
مبنای نظریهک حل اختالف میتواند در چارچوب روابط بینالملل و حقوق بینالملل مورد
بررسی قرار گیرد« .نظریههای روابط بینالملل به مسائل مهم حقوق بینالملل مانند منشاء تعهدات
دولتها ،و قواعد رفتار مناسب در نظام بینالملل اهمیت میدهند و و تبعیت یا تخطی دولتها و
کشف دالیل آن برای نظریهپردازان بینالمللی مهم است») .(Ghanbari, 2019: 7لذا پی بردن به
ریشه اختالف نظر در رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت از بعد نظریهک میتواند بر شیوه
یافتن راه حلی مناسب کمک نماید ،چون بر خالف رویه های ملی داوری که موضوعاتی مانند
صالحیت رسیدگی به موضوعات یا فرع بودن قرارداد داوری نسبت به اصل قرارداد تجاری مطرح
میشود ،در سازمان جهانی تجارت  164دولت عضو توافق کردهاند که رکن حل اختالف
صالحیت رسیدگی به اختالفات تجاری بین دول را داشته و آراء صادره فراتر از آراء دادگاههای
ملی بوده و از سوی همه اعضا الزم االتباع میباشد.
نظریات حقوقدانان فرانسوی و انگلیسی در پذیرش و تحول مفهوم داوری تجاری بینالمللی بین
دولتها نقش مثبتی ایفا کرده است چون داری تجاری را شرطی ترغیب کننده و کارساز تلقی
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کردهاند که تعامل تجاری دولتها را تسهیل مینماید .نظرات افرادی مانند لوبوالنژه1و رنه
باعث تبیین این نظریه گردید که توافق کشورها در مورد داوری تجاری در حقیقت استفاده از حق
حاکمیت برای تأمین منافع ملی و تضمین اجرای موافقتنامههای سازمان است.
از منظر حقوق بینالملل ،موضوع حل اختالف میتواند در نظریه ساختارگرایی بهتر مورد
بررسی قرار گیرد .از آنجا که ماهیت اختالفات تجاری حقوقی است و ریشه در موافقتنامههای
تجاری و قراردادهای بازرگانی دارد باید ساختار نهادها و نظامهای حقوقی متفاوت مورد بررسی
تطبیقی قرار گیرد .مطالعه مقایسهای نهادی به ارزیابی اثرات تصمیمات حقوقی و نقش آنها در
تخصیص منابع به سازمانهای جایگزین میپردازد .مثال اختالفات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا
در مورد محصوالت کشاورزی تراریخته سهم آمریکا از بازار غذایی اروپا را کاهش داد .یا رای
سازمان در دعوای بین بوئینگ و ایرباس باعث افزایش سهم آمریکا در صنعت هوایی اروپا شد.
نظریه ساختارگرایی بر این باور است که ایجاد نهادهای بین ا لمللی باعث انتقال قدرت
تصمیمگیری از نهادهای ملی به سازمانهای بینالمللی میگردد و رکن حل اختالف سازمان
جهانی تجارت نیز با تصمیمات خود قوانین تجاری ملی را تحت الشعاع قرار میدهد.
بر اساس نظریه ساختار گرایی «نقاط قوت و ضعف یک نهاد بدون مقایسه با ساختارهای مشابه
دیگر امکان پذیر نخواهد بود .میزان کارآیی رکن حل اختالف سازمان زمانی مشخص میگردد
که هم با ارکان داوری دیگر سازمانها مقایسه گردد و هم شمول تصمیماتش مورد توجه عمیق
قرار گیرد»).(Schneider, 1999: 697
-3تاریخچه محتوایی
توسعه و پیشرفت حقوق بینالملل با تالش های مربوط به حل و فصل مسالمتآمیز مناقشات
بین دولتهای مستقل جهان مرتبط بوده است .هدف از برگزاری کنفرانسهای اول و دوم الهه
 1899و  ،1907موضوع حل و فصل دعاوی بینالمللی بوده است و دیوان دائمی داوری ثمره این
دو کنفرانس میباشد«.دیوان دائمی دادگستری بینالمللی 1920سنگ بنای توسعه قضایی حقوق
بینالملل در سیستم جامعه ملل بود .در حالی که دیوان بینالمللی دادگستری  1945طالیهدار عصر
مدرن تئوریهای حقوقی است که در آن سازوکارهای مختلف راهحلهای حقوقی حل اختالفات
بین دولتها به عنوان محور نظام حقوقی جهانی و محور روابط بینالدولی و بینالمللی بهشمار
میرود»).(De Vries, 1977: 43-70
داوری تجاری ابتدا توسط اتحادیهها و انجمنهای بازرگانی در تفسیر قراردادهای تجاری
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آغاز شد و سپس حالت قانونی و نهادینه یافت .اتاقهای بازرگانی به تدریج از اعضای خود
خواستند تا هنگام بروز اختالف به جای مراجعه به دادگاهها از خدمات حل اختالف آن اتاقها و
سایر نهادهای پشتیبان تجارت استفاده نمایند .به تدریج خود اتاقهای بازرگانی دست به تأسیس
چنین واحدهایی زدند و سپس نوبت به سازمانهای اقتصادی بینالمللی رسید تا ارکان داوری و
حل اختالفات تجاری را بر پا سازند .اتاق بازرگانی استکهلم سال  1976مؤسسه داوری خود را بنا
نهاد و اتاق تجارت لندن نیز در سال  1981مؤسسه داوری خود را بهروز نمود.
در سطح بینالمللی موافقتنامهها عمومی تعرفه و تجارت از دهه  60به به داوری تجاری
پرداخت و در صورت بروز اختالف بین شرکای تجاری توصیههایی برای حل مشکل به آنان ارائه
می نمود «.مرکز داوری ایکسید با هدف داوری در اختالفات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در
سال  1964توسط بانک ترمیم و توسعه از گروه بانک جهانی بنا نهاد شد .ملل متحد قواعد داوری
خود را تحت عنوان «قوانین داوری آنسیترال» در سال  1976تصویب نمود»).(Dietz, 1979: 449
دیوان بینالمللی داوری وابسته به اتاق بازرگانی بینالمللی ،از سال  1992شروع به کار کرد و
باالخره مهمترین رکن حل اختالف در سال  1995با شروع به کار سازمان جهانی تجارت ،پا به
عرصه وجود نهاد.
 -4آمریکا ،روابط تجاری و بحران در رکن حل اختالف
در اینجا به تالش می شود تا عالوه بر روابط و اختالفات تجاری ،به خود رکن حل اختالف،
بحران در آن و مواضع آمریکا در این رابطه پرداخته شود.
 -1-4روابط تجاری و اختالفات تجاری

سازمان جهانی تجارت بیست و پنج سال پیش کار خود را آغاز و در حال حاضر  164عضو
کامل و  27کشور از جمله ایران به عنوان عضو ناظر دارد .تصمیمات سازمان از طریق اجماع
اتخاذ میگردند تا بدین طریق هم ،کشورها از رای و وزن مساوی برخوردار باشند و هم تشویق
شوند راهحلهایی اتخاذ نمایند که مورد حمایت بقیه ممالک نیز باشند .شورای عمومی و
کمیته های وابسته به آن ارکان مذاکراتی سازمان هستند و از آن جا که اکثر تصمیمات اتخاذ شده
ماهیت حقوقی دارند ممکن است با تفاسیر گوناگون یا نحوههای اجرای متفاوت اعضا روبرو
شود .در چنین حالتی رکن حل اختالف وظیفه تفسیر موافقتنامهها و رسیدگی به حل اختالف
بین اعضا را دارد .این سازمان را به دلیل تأثیرگذاری بر سیاستهای تجاری اعضا ،گسترش
تجارت بینالملل و نظام منحصر به فرد حل اختالف مهمترین سازمان بینالمللی بعد از جنگ دوم
جهانی قلمداد کردهاند.

آمریکا و چالش سازوکار حل اختالف سازمان جهانی تجارت 27 
اساس کار سازمان را موافقتنامههای آن تشکیل میدهد .سه موافقتنامه اصلی شامل
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ناظر بر تجارت کاالها؛ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
و موافقتنامهها جنبههای تجاری مالکیت فکری میباشد که چارچوب حقوقی سیاستهای
تجاری اعضا را مشخص نموده و آنها را نسبت به اجرای مفاد متعهد مینماید.
بر خالف گات که در صورت بروز اختالف بین طرفین متعاهد ،حداکثر میتوانست نسبت به
صدور توصیههایی دست بزند ،رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت تبدیل به نقطه قوت آن
شده و ضمانت اجرای تصمیمات در حدی بوده است که یک کشور کوچک میتواند شریک
بزرگ تجاری خود را به آن رکن کشانده و نه تنها آنرا محکوم نماید ،بلکه از تضمینهای الزم
برای تالفی و اخذ غرامت نیز برخوردار گردد .اعضای سازمان جهانی تجارت نمیتوانند در
تجارت خارجی خود هیچگونه تبعیضی قائل شوند ،نه در بین کشورهای طرف تجاری و نه در بین
کاالهای داخلی و خارجی .در ده سال اول فعالیت سازمان بیشتر شکایتها به رکن حل اختالف
از سوی کشورهای صنعتی و پیشرفته صورت میگرفت .پس از پیوستن چین و همزمان با فعال
شدن کشورهایی مانند هند ،برزیل ،آرژانتین ،مصر ،آفریقای جنوبی در روند مذاکرات،
کشورهای در حال توسعه مراجعه به رکن حل اختالف را در مقایسه با سالهای اول افزایش داده
و دفاع آنها از حقوق تجاری خود سبب شد آراء صادره به مقدار زیادی به نفع آنها چرخش نماید
که نارضایتی و تغییر رویه آمریکا را به دنبال داشته است.
 -2-4رکن حل اختالف

همانطور که توضیح داده شد در صورت بروز اختالف تجاری بین دو یا چند عضو ،طرفهای
درگیر حق دارند برای حل مشکل به رکن حل اختالف مراجعه کنند .در صورت عدم امکان
توافق و اصرار طرف شاکی به تشکیل پانل ،اقداماتی در چند مرحله به عمل میاید .در مرحله اول
طرفین  60روز فرص ت دارند تا دست به مشورتهای دوجانبه زده و اختالف را بین خودشان حل
نمایند .اگر این اقدام به نتیجه نرسد میتوانند از مدیر کل سازمان درخواست میانجیگری یا
کمک به یافتن یک راه حل دوستانه نمایند .در صورت عدم توافق طرفین پانل مربوطه ظرف 45
روزازسه نفر یا پنج نفر با توصیه دبـیرخـانه تشکیل میشود ،این هیأت موظف است ظرف یک
دوره  6ماهه گزارش خود را به رکن حل اختالف ارائه کند .اگر پانل به این نتیجه برسد که یکی
از موافقتنامههای سازمان نقض شده است در گزارش نهایی توصیه میگردد طرف ناقض
سیاستهای خود را مطابق با موافقتنامهها مزبور اصالح نماید .گزارش پانل معموال در رکن
پذیرفته میشود مگر این که اعضای رکن با اجماع آن را رد کنند .هر یک از طرفهای اختالف
میتوانند از رای صادره تـقاضای اسـتیناف کند .پانل تجدیدنظر هفت عضو ثابت دارد که برای
دورههای چهار ساله از بین متخصصین حقوق و تجارت بینالملل انتخاب میشوند و به عنوان
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نمایندگان دولتهای متبوع خود نیستند.
هر پرونده تجدیدنظر با سه عضو تشکیل و حداکثر سه ماه برای تایید ،اصالح یا رد رای اولیه
فرصت دارد .لذا رای نـهایی میبایست حداکثر ظرف  9ماه بعد از تشکیل پانل صادرگردد و
طرفی که ناقض تـعهدات بـوده میبایست توصیههای هیأت رسیدگی یا رکن استیناف را اجرا
نماید .اولویت سازمان و اعضای آن در اصالح سیاست و رویه طرف محکوم میباشد و این امر
در جلسه رکن حل اختالف توسط دولت محکوم به رسمیت شناخته شده و زمان کوتاهی برای
این موضوع در نظر میگیرند .ناکامی طرف محکوم در اجرای رای در مهلت مزبور باعث میشود
طرفین دعوی به منظور جبران خسارت وادار به مذاکره گردند و این امر میتواند به شکل کاهش
تعرفه وارداتی روی کاالهای خاص مورد نظر شاکی باشد .در صورت عدم توافق در مورد جبران
ظرف  20روز ،طرف شـاکی میتواند از رکن حل اختالف تقاضای مجوز برای لغو امتیازات
تجاری یااقدام تالفی جویانه نماید .اقدامات تالفی جویانه میبایست در ارتباط با همان کاال یا
همان بخش کاالیی باشد .اما «اگر ترکیب تجارت دو طرف اجازه چنین امری را ندهد خسارت
وارده میتواند از سایر بخشهای کاالیی ،خدماتی یا حتی مالکیت فکری تأمین شود و اگر هیچ
یک از این موارد میسر نگردد ،پرداخت خسارت نقدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تصمیم
نهایی گرفته شود.(Van den Bossche and Zdouc, 2013: 311)».
بیانیه مراکش پیشبینی میکرد که مقررات و آییننامههای ناظر بر حل اختالفات مجددا
مورد بازبینی قرار گیرد که این امر با هدف روشن کردن و تکمیل روند حل اختالف در اجالس
دوحه در سال  2001صورت پذیرفت .پیشنهادها مختلفی در رابطه با بخشهای مختلف روند و
نحوه کارکرد رکن مانند تقویت حقوق طرف ثالث ،تعریف مجدد مراحل استیناف ،روشن کردن
نحوه اجرای احکام ،تقویت سازوکار غرامت ،بهبود رویه اطالع رسانی و نحوه اجرای مناسب
رفتار متمایز و ویژه در زمینه حل اختالفات تجاری کشورهای در حال توسعه ارائه شدف ولی
هیچیک نهایی نگردید .در سال  2016رئیس رکن حل اختالف پس از مطالعه پیشنهادها12 ،
موضوع را به عنوان دستور کار برای تجدیدنظر در مقررات حل اختالف با اعضا مطرح نمود .این
موضوعات «تعاریف ،طرف ثالث ،ترکیب پانل ،زمان بندی ،رسیدگی سریع به شکایات تجاری
ویژه ، ،روند اقدامات تالفی جویانه ،راهحلهای مرضیالطرفین ،منافع کشورهای در حال توسعه،
شفافیت ،اطالعات محرمانه ،انعطاف و کنترل اعضا ،و اجرای مؤثر احکام در چارچوبهای
مختلف مطرح بوده که نشان میدهد علیرغم رضایت کلی از واحد حل اختالف ،مالحظاتی نیز د
باره عملکرد آن وجود داشته است»). (Reich, 2017: 2
از زمان تأسیس سازمان تا کـنون 595« ،مورد اختالف تجاری به رکن ارجاع شده که نزدیک
به یک سوم از شکایات مطرح شده هرگز به پانل نرسیدند و در مرحله مشورت با مذاکره دوجانبه

آمریکا و چالش سازوکار حل اختالف سازمان جهانی تجارت 29 
یا وساطت کشورهای ثالث به نتیجه رضایت بخشی رسیدند 350 ،مورد منجر به صدور رای
گردیده استکه از کل اختالفات رسیدگی شده در نیم قرن عمر گات بیشتر است ،چون هم نظام
رسیدگی سازمان کامل تربوده و هم امکان تجدیدنظر وجود دارد .این امر به معنای میانگین ساالنه
 23پرونده است») .(Hillmann, 2020: 1بیشترین تعداد شکایات در سال  1997با  48درخواست
تشکیل پانل و کمترین در سال  2011با  9پانل بوده است .رکن استیناف در  135مورد مجبور به
رسیدگی شده که از پیشبینی اولیه بسیار باالتر میباشد.از این تعداد « %82اراء رکن حل اختالف
مورد تایید قرار گرفته %14 ،اصالح و  %4نیز رد شده است .همچنین از مجموع شکایات انجام
شده تا کنون به  18مورد نقض موافقتنامهها از سوی کشورها رای و به کشور شاکی اجازه تالفی
داده است»).(http//:www.wto.org, 2019
سرعت رسیدگی به اختالفات تجاری از سوی رکن ،آشنایی بیشتر کشورهای در حال توسعه
با زبان ،اصول و مبانی داوری تجاری بینالمللی و پیچیده تر شدن پرونده های مورد اختالف سبب
افزایش تقاضا برای استفاده از این خدمات گردید که خود به چالشی برای نظام تبدیل شده است.
« فرموله کردن مفاهیم و کدهای حقوقی اولین ماموریت کشورها اولین ماموریتی است که
کشورها در قالب الگوهای مشترک میآموزند») (Azadbakht, 2019: 28مورد نظر از سوی دیگر
موارد متعددی از شکایت کشورهای کوچک برعلیه ممالک قدرتمند وجود داشته ورای رکنحل
اختالف به نفع کشورکوچکتر نشان داده که در سازمان هنوز ارزشهای دموکراتیـک حکمفرما
است و بر خالف مؤسسات برتون وودزحق کشورها ارتباط مستقیمی به سهم آنها در بودجه
سازمانن دارد .در حقیقت آنچه تنظیمکنندگان آیین دادرسی اختالفات تجاری در نظر داشتند
بسیار ساده تر از متونی است که امروز به دست دبیرخانه سازمان میرسد .پیشبینی اولیه این بود
که رکن استیناف در موارد نادری وارد عمل شود ،اما گسترش تجارت بینالملل این رویه را کامال
تغییر داده و گاهی گزارشهای رکن استیناف آنچنان پیچیده است که حتی برای فهم آن نیاز به
متخصصان کامال حرفه ای میباشد و این امر اعضا و دبیرخانه سازمان را تا حد زیادی درگیر
نموده است %90.آرایرکن تا کنون به مرحله اجرا رسیده و رضایت کشور شاکی را به دنبال داشته
است .سرعت رسیدگی به شکایات نیز از مزیتهای نسبی سازمان است« .میانگین زمان مورد نیاز
برای رسیدگی و حل و فصل یک اختالف تجاری در سازمان جهانی تجارت ده ماه میباشد ،در
حالی که این زمان برای دیوان عدالت اروپایی دو سال ،دیوان بینالمللی الهه چهار سال و نفتا سه
تا پنج سال میباشد») .(Davey, 2015: 351تنها سیستم داوری که از نظر تعداد پروندهها میتواند با
رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت رقابت نماید «داوری سرمایهگذاریهای بینالمللی»1
. ICSID
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میباشد که ظرف سی سالی که از عمرش میگذرد ،به بیش از  700شکایت شرکتهای
سرمایهگذار علیه کشورهای میزبان رسیدگی کرده است .بنابراین اگر میانگین آرای صادره در
سال مالک باشد هنوز رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت در صدر قرار میگیرد.
).(http://investmentpolicyhub.unctad.org, 2019
از نظر تعداد شکایات کشورها در رکن حل اختالف« ،آمریکا با طرح  %22شکایتها (114
مورد) به عنوان خواهان %27 ،از کل شکایتها ( 130مورد) به عنوان خوانده و  140مورد به عنوان
طرف ثالث در راس فهرست شاکیان و مشتکی علیهم قرار دارد .اتحادیه اروپا نیز به همان ترتیب با
 18%و  %19در مقام دوم ،کانادا ،چین ،هند ،برزیل ،آرژانتین ،ژاپن ،مکزیک وکره در ردیفهای
بعدی جای میگیرند .از ارقام فوق میتوان یک نتیجه غیر مستقیم گرفت و آن ارتباط تعداد
داوریهای تجا ری با تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کشورها ،سهم از تجارت بینالملل و
میزان فعال بودن دیپلماسی تجاری ممالک مذکور است») .(http://www.wto.org, 2019مشاهده
دیگری که از آمار فوق میتوان داشت این است که از بین ده کشوری که بیشترین میزان استفاده
از رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت را داشتهاند با محاسبه اتحادیه اروپا به عنوان یک
عضو ،پنج کشور توسعهیافته و پنج کشور در حال توسعه بیشترین بهره را از رکن حل اختالف
تجاری بردهاند .تفاوت این موضوع با سالهای پس از تأسیس سازمان که شکایات عمدتا از سوی
کشورهای توسعه یافته انجام میشد این است که ممالک در حال توسعه به تدریج با حقوق خود
آشنا شده و با به کارگیری وکالی زبردست بینالمللی توانستهاند موارد اختالف بیشتری را به نفع
خود حل و فصل نمایند .با این وجود باید در نظر داشت که «کشورهای توسعه یافته  %25اعضای
سازمان را تشکیل میدهند ،اما  %57درخواست مشاوره %57 ،تقاضای تشکیل پانل%59 ،
گزارشهای پانلها و  %63گزارشهای رکن استیناف را به خود اختصاص دادهاند ،در حالی که
ارقام فوق برای کشورهای در حال توسعه که  %53اعضا را تشکیل میدهند به ترتیب ،%43 ،%43
 41%و %37میباشد»).(http://www.worldtradelaw.net, 2017
 -3-4بحران در رکن حل اختالف و استیناف

همانطور که توضیح داده شد ممکن است بین دو عضو سازمان جهانی تجارت در مورد
نحوه اجرای یک موافقتنامهها یا اجرای تعهدات اختالف نظری بروز کند و موضوع به رکن حل
اختالف ارجاع شود .بر خالف رکن حل اختالف که داورهایشان هر بار متغیر بوده و بر اساس
اولویتهای اعضا و دبیرخانه تعیین میشوند ،هفت نفر اعضای رکن تجدیدنظر برای یک دوره
چهار ساله توسط رکن حل اختالف انتخاب و حداکثر یکبار حق انتخاب شدن مجدد دارند .از
بین افراد مزبور یک نفر به عنوان رئیس رکن برای یکسال انتخاب میشود و در صورت توافق
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سایر اعضا تجدید دوره وی برای یکسال دیگر ممکن میباشد .برای اعتبار یافتن رای این رکن
حداقل سه داور باید حضور داشته باشند تا آرا معتبر و الزم االجرا گردند .انتخاب اعضای هر
بخش به نحوی صورت میگیرد که اتفاقی بودن ،تخصص و عدم امکان قابلیت پیشبینی تضمین
گردد .طبق مقررات سازمان در باره رویه کاری رکن تجدیدنظر ،اعضای رکن باید مستقل و
بیطرف بوده و از هر گونه تعارض منافع پرهیز کنند1.
هر یک از اعضای رکن حل اختالف باید دارای وجهه و اعتبار بینالمللی بوده و ضمن تسلط در
مسائل حقوق بینالملل و تجارت بینالملل با موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت نیز آشنایی
کافی داشته و فاقد هر گونه ارتباطی با دولت متبوع خود باشند .آخرین اعضای رکن استیناف
اوجال سینگ باتیا 2از هند ،شری بابو چکیتان 3از موریتس ،توماس گراهام 4از آمریکا ،دیوید
آنترهالتر 5از آفریقای جنوبی ،هونگ ژائو 6از چین ،جورج مایکل ابی صعب 7از مصر و جیمز
بیکاس8از آمریکا بودهاند.
 -1-3-4آمریکا و رکن استیناف

طی ده سال اول پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت ،آمریکا بیش از هر کشور دیگری
شکایات تجاری بر علیه دیگر اعضای سازمان طرح و رای مثبت رکن حل اختالف را به خود
اختصاص داد که معلول تجربه و امکانات فراوان در تجارت و حقوق بینالملل بود .اما این روند به
تدریج تغییر کرد .کشورهای دیگر نیز توانستند دانش حقوقی و تجربه تجاری خود را ارتقاء
بخشند و بیاموزند چگونه از منافع تجاری خود دفاع نمایند .استفاده از سازمانهای حقوقی
مشاورهای و وکالی زبردست تجارت بینالملل سبب دستیابی کشورهای در حال توسعه به آرای
مثبت رکن حل اختالف گردید.
حال باید دید چه موضوعاتی باعث نارضایتی آمریکا از رکن حل اختالف شده که علیرغم
بیشترین میزان درگیری در رکن حل اختالف خواستار تجدیدنظر جدی در رویه آن رکن است و
حتی توقف فعالیتها ی آن سازمان برایش اهمیتی ندارد ،در حالی که به عنوان اولین اقتصاد دنیا و
1

. See: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_e.htm
. Ujal Singh Bhatia
3
. Shree BabooChekitanServansing
4
. Thomas R. Graham
5
. David Unterhalter
6
. Hong Zhao
7
. Georges Michel Abi-Saab
8
. James Bacchus
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دومین صادرکننده جهان مسائل زیادی در روابط تجاری آن کشور ممکن است به وقوع بپیوندد
که بر منافع ملی اش تأثیر بگذارد .نکته اساسی در برداشتی است که مقامات آمریکایی از تفسیر
قانون از زمان مذاکرات دور اروگوئه داشتهاند .مذاکرهکنندگان تجاری آمریکا فکر میکردند که
با توجه به اختیارات قانونی برای وضع تعرفه اضافی بر محصوالتی که به زعم آنان با استفاده از
بازارشکنی وارد آمریکا شده بودند ،بقیه کشورها نیز مجبور به تبعیت از این قانون خواهند بود،
ولی این موضوع در عمل شکل دیگری پیدا کرد و اصل جهان شمولی باعث شد اصول و
موافقتنامههای سازمان دارای اعتبار حقوقی بیشتری از قوانین ملی باشند .به استناد همین موضوع
رکن استنیاف مکررا شکایات ایاالت متحده بر علیه کشورهایی که بازار آن کشور را به تسخیر
خود درآوردهاند بال اثر گذاشته ،امکان اقدامات جبرانی را از آن سلب و سیاستهای اتخاذ شده
آمریکا را غیرقانونی اعالم کرده است .از سوی دیگر امید واشنگتن این بود که بر اساس
موافقتنامه های سازمان ،هرگاه عضوی مانعی در راه صادرات سایر کشورها ایجاد کند سازمان و
رکن حل اختالفش وارد عمل شده و در جهت رفع مانع و جبران خسارت اقدام کنند .این امر در
ابتدای کار اتفاق افتاد و آمریکا تقریبا تمام شکایاتی را که بر علیه سیاستهای تجاری دیگر
کشورها انجام داد برنده شد .مثال شکایت از اتحادیه اروپا برای حمایت از ایرباس در مقابل
بوئینگ و رای مثبت رکن به نفع آمریکا باعث استقبال آن کشور گردید ،اما متقابال کشورهای
دیگر هم بعدا از همین رویه بر علیه آمریکا استفاده کردند و به تدریج اکثر آرای صادره توسط
رکن حل اختالف و رکمن استیناف به ضرر آمریکا صادر شد.
دالیل دیگری نیز برای نارضایتی آمریکا از رکن استیناف وجود دارد .ایاالت متحده
مدعیست که روند استیناف بیش از حد طول میکشد و بازبینی حقوقی پرونده ها فراتر از اختیارات
رکن حل اختالف رفته است .ادعای دوم آمریکا در مورد برخورد دوگانه رکن حل اختالف و
رکن استیناف با شکایات انجام شده توسط آن کشور و بر علیه آن کشور است .سومین موضوع
آراء رکن استیناف فراتر از حوزه اختیاراتش است و مسئله چهارم عدم صدور رای توسط رکن
حل اختالف بر علیه کشورهای کمتر توسعه یافته و یا عدم امکان تنفیذ آراء در قبال آنهاست
).(Chang-fa and et.al, 2019: 59
بدین ترتیب آمریکا معتقد است بیشترین میزان شکایت و رای صادره بر علیه آن کشور است
و در برخی موارد که آرا به نفع آن کشور صادر میگردد منجر به اجرای مؤثر حکم نمیشود .اما
مهمتر ین موضوعی که آمریکا را از رکن استیناف ناامید ساخته متدولوژی به کار گرفته شده برای
محاسبه ضرر و زیانی است که سیاستهای آن کشور به شرکای تجاریاش وارد کرده است.
واشنگتن قضات رکن استیناف را متهم به استفاده از رویه هایی میکند که در جریان مذاکرات
مور د توافق قرار نگرفتند .سیاست مخالفت آمریکا به تعیین قضات رکن استیناف اعتراض
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کشورهای دیگر و حتی جامعه تجاری آمریکا را برانگیخته است چون آن کشور به عنوان خواهان
یا خوانده حضوری فعال در رکن دارد .حال اگر آمریکا شکایتی بر علیه کشور دیگری انجام دهد
و برنده شود ،طرف مقابل به احتمال زیاد اعتراض کرده و چون جلسات رکن تجدیدنظر تشکیل
نمیشود آمریکا نمیتواند به حق خود برسد .اگر هم آمریکا رای را ببازد نهادی برای رسیدگی
مجدد وجود ندارد و مؤسسات تجاری آمریکا متضرر خواهند شد.
دیگر کشورها منجمله اتحادیه اروپا با موضع ایاالت متحده آمریکا موافق نبوده و استدالل
میکنند وضعیت فعلی بیش از هر چیز معلول سیاست خود آمریکاست .مثال اگر قرار است رکن
استیناف ظرف  90روز به پرونده ها رسیدگی کرده و رای صادر کند ،مخالفت آمریکا با تعیین
داوران از سال  2011باعث کم شدن داوران و نتیجتا طوالنی تر شدن روند گردیده است .پیچیده
تر شدن پرونده های تجاری در مقایسه با  25سال پیش عامل دیگری است که مدافعان رکن حل
اختالف به آن اشاره میکن ند که هم باعث طوالنی شدن زمان و هم سخت شدن نحوه محاسبه
زیان میگردد.
این موضوع نارضایی واشنگتن را برانگیخته و از زمان روی کار آمدن ترامپ قوانین چند
دهه پیش آمریکا به کار گرفته شدهاند تا وضع تعرفه های اضافی بر محصوالت وارداتی از
کشورهای مختلف توجیه شده و جنگهای تجاری بر علیه متحدان آمریکا در ناتو ،شرکای
اروپایی ،همسایگان نفتایی ،متحدین در آمریکای التین و بزرگترین شریک تجاری یعنی چین راه
بیفتد که بیش از هر چیز کم اثر کردن سازمان جهانی تجارت را به دنبال داشته است .از آنجا که
فشار آمریکا برای خنثی کردن نقش سازمان هنوز به جایی نرسیده است تهدید ترامپ به خروج از
سازمان واکنش دیگر کشورها را به دنبال داشته و برخی از آنها دست به عمل متقابل زده و
موانعی برای ورود کاالها و خدمات آمریکایی به کشورشان در نظر گرفتهاند .سه سال پس از
آغاز اقدامات یکجانبه آمریکا ،مشکالتی مانند مازاد جهانی تولید فوالد ،کسری موازنه تجاری
آمریکا ،ارز ضعیفتر سایر کشورها و سرمایه داری دولتی چین همچنان به قوت خود باقی هستند.
برداشت آمریکا این بود که بازارش به اندازه کافی باز است ولی دیگر اقتصادها برای دسترسی به
بازارشان مانع تراشی میکنند .اما در عمل دیده شد که هر چند بازار آمریکا آزاد است اما موانعی
هم دارد که دیگران میتوانند از آنها به سازمان شکایت کنند و برنده هم بشوند« .این درست است
که ما در اکثر شکایاتی که انجام دادیم برنده شدیم ،اما از ما هم بیش از همه شکایت شده است و
ما اکثر آنها را باختهایم»).(Johnson, 2019
حتی کشوری مانند مکزیک که شریک تجاری آمریکاست و میتواند اختالفات تجاری
خود با آن کشور را در چارچوب نفتا حل و فصل نماید ،در باره موضوعاتی مانند صید میگو و
وال ،آنتی دامپینگ گوشت گوساله و تعرفه اضافی روی آلومینیوم و فوالد به رکن حل اختالف
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سازمان جهانی تجارت مراجعه و به نفع خود رای گرفت) .(Reinsch, 2019: 2البته باید در نظر
داشت که بلوکه کردن انتخاب داوران رکن استیناف اولین بار در سال  2011زمان باراک اوباما
اتفاق افتاد که از تجدید انتخاب هیلمن داور آمریکایی برای بار دوم جلوگیری کرد ،ولی در زمان
ترامپ به اوج خود رسید.
در شرایط فعلی پانلهای حل اختالف تشکیل میگردد و این به منزله تداوم اعتماد اعضا به
سازمان است .بقیه ارکان سازمان نیز به کار عادی خود ادامه میدهند و مذاکرات چندجانبه ،طرح
موضوعات خاص در کمیتههای مربوطه و کارهای عادی رکن بازبینی سیاستهای تجاری به
روال سابق ادامه دارد .اما در عین حال بعضی از اعضای سازمان رسما اعالم کردهاند که از کار
افتادن رکن استیناف به منزله یک نقص جدی برای سیستم تجارت بینالملل میباشد .چون تا
زمانی که آرای صادره توسط رکن حل اختالف مورد قبول طرفین باشد مشکلی پیش نمیآید،
ولی به محض اعتراض یکی از طرفین به رای پانل سردرگمی و بالتکلیفی شروع شده و به مرور
امکان تضمین اجرای احکام صادره زیر سوال خواهد رفت .این امر به نوبه خود ظرفیت سازمان
برای قانون گذاری بعدی را تحت الشعاع قرار میدهد چون قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد
تصویب و اجرایش نیز با مشکل مواجه خواهد شد .بیشتر اعضای سازمان ضمن ابراز رضایت از
عملکرد رکن حل اختالف بر این باورند که حتی در صورت وجود برخی مسائل ،الزم است راه
حلی در داخل سیستم برای آن یافت و سیاسی کردن موضوع و بلوکه کردن روند تصمیمگیری بر
اعتبار سازمان و اعضایش تأثیر منفی خواهد داشت .علت انتقاد آمریکا برخورد دوگانه رکن
استیناف در ارتباط با موضوعات مشابه بوده است و معتقد است به دلیل عدم رعایت آیین دادرسی
و اتخاذ رویه های متفاوت در موارد یکسان آنتی دامپینگ پا را از حوزه اختیارات خود فراتر نهاده
است .محدودی از کشورها نیز بر این باورند که به دلیل ناسازگاری آراء صادره رکن حل
اختالف ،امکان پیشبینی روند برای حکومتها و جامعه تجاری کاهش مییابد .اما در مقابل،
اکثریت اعضا رضایت خود را از کار رکن حل اختالف و رکن استیناف اعالم کردهاند.
پیشنهادهای زیادی که در مورد بهبود رویه رکن به دبیرخانه سازمان فرستاده شده بیانگر رضایت
اعضا از عملکرد رکن و میل به تعیین داوران جدید رکن استیناف میباشد .تا پایان اکتبر ،2019
 88کشور شامل  28کشور اتحادیه اروپا خواهان رفع مشکل ،ادامه فعالیت رکن و تعیین داوران
جدید رکن استیناف بودند .باید توجه داشت که عملکرد رکن حل اختالف عمدتا مورد توجه و
عالقه کشورهای بزرگ تجاری با اقتصاد باز و دیپلماسی تجاری فعال میباشد .اکثر اعضای
سازمان به صورت فعال درگیر رکن حل اختالف و مخصوصا رکن استیناف نیستند ،ولی از تداوم
فعالیتهای آن پشتیبانی میکنند .این گروه معتقدند نظام فعلی دو مرحله ای که در دور اوروگوئه
برای حل اختالف پیشبینی شده مطلوب بوده و رکن استیناف نیز الزم میباشد و باید به کار خود

آمریکا و چالش سازوکار حل اختالف سازمان جهانی تجارت 35 
ادامه دهد .اما میتوان از مواضع کشورها چنین برداشت کرد که در ارتباط با نحوه کار رکن
استیناف اختالف نظرهایی وجود دارد و نظرهای گوناگون در پایتخت کشورها تشدید میشود.
هرچند هیچ کشوری از موضع آمریکا در بلوکه کردن تعیین داوران جدید پشتیبانی نمیکند ،ولی
کشورهای دیگری هستند که معتقدند همانطور که مکانیسم بازبینی سیاستهای تجاری هر چند
وقت یکبار سیاستهای اعضایش را بازبینی میدهد ،رویه رکن استیناف نیز الزم است  25سال
بعد از تأسیس مورد بازبینی و در صورت لزوم تجدیدنظر قرار گیرد.
 -2-3-4روند اصالحات سازمان جهانی تجارت

از زمان تأسیس سازمان مسائلی مانند تصمیمگیری به روش اجماع ،رفتار متمایز و ویژه برای
کشورهای توسعهیافته ،اجرای موافقتنامهها به نحو دقیق قبل از مذاکره و توافق درباره موضوعات
جدید مطرح بوده و کشورهای مختلف خواستار انجام اصالحاتی در سازمان برای آزادسازی
تجاری واقعی و دستیابی به تجارت عادالنه بودهاند .از زمان انتخاب ترامپ و ممانعت وی از
تجدید انتخاب داوران رکن استیناف این موضوع در صدر فهرست اصالحات قرار گرفت .برای
حل این مشکل پیشنهادهایی از سوی کشورهای مختلف در مقاطع گوناگون ارائه گردید .مثال در
پایان سال  2018پیشنهاد مشترکی از سوی  12کشور مانند اتحادیه اروپا ،کانادا ،چین ،هند و
دیگران صادر و ضمن به رسمیت شناختن تالشها و دستاوردهای رکن استیناف پیشنهادهای برای
رفع نگرانیهای آمریکا ارائه شد .یک سال بعد  120کشور در بیانیه ای خواستار حل مشکل رکن
استیناف شده و به اثرات منفی آن بر نظام تجارت بینالملل پرداختند ،اما نماینده آمریکا در
سازمان جهانی تجارت اعالم کرد که کشورش به دنبال اصالح واقعی سازمان است و لذا
نمیتواند از بیانیه مشترک مزبور حمایت نماید .در این میان پیشنهاد نیوزلند بیش از بقیه جلب نظر
کرده و مورد بحث قرار گرفت ،ولی مجددا با این استدالل که به موضوع اصلی یعنی «چرایی
خارج شدن رکن استیناف از ریل» نپرداخته است نظر آمریکا را به خود جلب نکرد .به نظر میرسد
نیت اصلی آمریکا از حیض انتفاع انداختن رکن حل اختالف و استیناف سازمان جهانی تجارت و
بازگرداندن آن به حالت مشورتی گات باشد .در صورت موفقیت آمریکا در این زمینه تاج
سازمان جهانی تجارت بدون جواهر خواهد شد و در صورت ناکامی ،احتمال دارد سازمان مانند
کنوانسیون پاریس مجبور شود فعالیت خود را بدون آمریکا ادامه دهد .در صورت پافشاری
آمریکا بر موضع فعلی و رنگ باختن سازمان جهانی تجارت میتوان انتظار داشت که بقیه
کشورها نیز به سان آمریکا شروع به استفاده از اهرم امنیت ملی کرده و بدون این که با کشوری
در جنگ باشند یا مورد تهدید قرار گرفه باشند تعرفه های خود را افزایش دهند که این امر به مثابه
بازگشت به عقب معادل یک قرن میباشد.
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رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت که در طی حیات سازمان توانسته با رسیدگی مؤثر
به اختالفات تجاری اعضا برای خود عنوان کاراترین و سریع ترین نهاد داوری تجاری جهان به
رسمیت شناخته شود و با حل مشکالت تجاری مهمی در بین اعضا به تضمین اجرای تصمیمات
سازمان تبدیل گردد دچار بحران شده و آینده سازمان را به خطر انداخته است .آمریکا با این باور
که رکن حل اختالف از حدود اختیاراتش فراتر رفته خواستار تجدیدنظر در این موضوع و باز
تعریف حوزه شمول تصمیمات رکن حل اختالف شده و برای دستیابی به هدفش از انتصاب
داوران و قضات رکن تجدیدنظر خودداری میکند .این رویه باعث شده که در دسامبر  2019با به
پایان رسیدن دوره دو داور باقیمانده امکان تجدید دوره آنها و یا انتخاب داوران جدید به پایان
برسد و فقط یک داور فعال باقیمانده بماند در حالی که برای تشکیل پانل تجدیدنظر حداقل سه
داور مورد نیاز میباشد.
بررسیهای موجود نشان میدهد که هرچند اکثر اعضای سازمان جهانی تجارت از عملکرد
نظام حل اختالف سازمان حمایت قوی به عمل میاورند اما اصرار آمریکا بر تصمیمات فراقانونی
رکن استیناف و ممانعت از ادامه کار آن مانع از انجام تجارت عادالنه بین اعضا شده و در بلند
مدت نظام تجارت بینالملل را با چالش مواجه خواهد ساخت .بررسی کارنامه  25ساله رکن حل
اختالف و تجدیدنظر نشان میدهد که کشورهای توسعه یافته با درآمد سرانه باال مانند آمریکا،
اتحادیه اروپا ،کانادا و ژاپن از مکانیسم حل اختالف و استیناف استفاده بیشتری کرده و بیشترین
شکایات را از کشورهای دیگر کردهاند و اکثر پرونده ها را به نفع خود به پایان بردهاند ،اما انجام
این عمل از سوی کشورهای در حال توسعه مانند چین ،هند ،برزیل و غیره را بر علیه خود بر نمی
تابند و تصمیمات صادره رکن بر علیه خود را فراقانونی قلمداد کرده و خواستار تغییر آن هستند.
این مسئله از دو نوع نگرش ناشی میشود .نگرش اول حقوقی بوده و به تفسیر اعتبار قوانین ملی و
فراملی برمیگردد .موافقتنامهها تأسیس و سایر موافقتنامههای تجارت کاال ،خدمات و مالکیت
فکری به وضوح بر برتری موافقتنامههای سازمان بر قوانین ملی تاکید دارد و آن را برای کلیه
اعضا منجمله آمریکا الزم االجرا میداند ،در حالی که دولت آمریکا این تفسیر را فراتر از
مذاکرات انجام شده و مصوبات دور اوروگوئه دانسته و با منافع ملیخود در تضاد می بیند.دلیل
دوم گرایش یکجانبهگرایانه آمریکا و تعهد اندک به سازمانهای بینالمللی است .مشکل اخذ
تصمیم از طریق اجماع باعث شده که واشنگتن مانند برجام ،تی پی پی ،کنوانسیون پاریس و نفتا
در سازمان جهانی تجارت که خود بانی آن بوده است نیز رویه مشابهی اتحاذ کرده و از طریق
فشار سعی در ک سب امتیازات جدید و کاهش تعهدات بنماید و در صورت ناکام شدن از آن
خارج شود .بنابراین درپاسخ به سواالت مطروحه میتوان ادعا نمود که بحران به وجود آمده بر
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ادامه فعالیت سازمان و وظیفه اصلی آن یعنی آزاد سازی تجاری تأثیر خواهد داشت و آمریکا با
وجودی که تا کنون از رکن حل اختالف بیشترین استفاده را کرده است اما تمایل چندانی به ادامه
این روند نداشته و مایل است از طریق اعمال فشار بر این رویه تأثیر بگذارد .در چنین وضعیتی
ممکن است آمریکا موفق به اخذ امتیاز از سایر اعضا در باره رکن استیناف بشود و رویه آن
اصالح گردد .با ممانعت از انتخاب داوران امکان تشکیل جلسه و صدور رای را از آنان ،احتمال
دارد رکن حل اختالف به کار خود به روال سابق ادامه دهد اما تقاضای تجدیدنظر یکی از طرفین
راه به جایی نبرد و شکایت بالاثر بماند یا مجبور به حل از طریق مذاکرات دوجانبه خارج از
چارچوب حقوقی مص وب سازمان گردد .احتمال دیگر این است که آمریکا تالش کند کل نظام
حل اختالف سازمان را دگرگون کرده و آن را به وضعیت مشاوره ای زمان گات برگرداند تا
تعهد ویژهای به توصیهها ی آن نداشته باشد که در بلند مدت کارآیی و عدالت تجاری سازمان را
زیر سوال خواهد برد.
در شرایط فعلی که رئیس جمهور آمریکا ،ترامپ ،از فشار استیضاح رهایییافته و با مشکل
جدی تأثیر کرونا بر اقتصاد آن کشور مواجه شده است میتوان انتظار داشت واشنگتن بر نظر قبلی
خود اصرار ورزد تا بتواند در مبارزات انتخاباتی از دستاورد احتمالی آن استفاده نماید .جنگ
تجاری با چین ،افزایش تعرفه های جبرانی بر محصوالت وارداتی از اتحادیه اروپا ،ارتقاء تعرفه
های وارداتی فوالد از آرژانتین ،مکزیک و برزیل نشان دهنده واقعیت کم شدن قابلیت رقابت
محصوالت و خدمات آمریکایی در جهان است و همین امر سبب شده که واشنگتن برای جبران
از دست رفتن مزیت تجاری به دوستان و شرکای خود نیز به دیده رقیب بنگرد و به نظر آنان مبنی
بر حفظ و تداوم فعالیت رکن حل اختالف وقعی ننهد.
از سوی دیگر ،هر چند با افزایش اختیارات دولتها به منظور مبارزه با تبعات اقتصادی بیماری
کرونا ،میل به چندجانبه گرایی همچنان روند کاهشی خواهد داشت ،اما اعتقاد و رضایت سایر
اعضای سازمان ازعملکرد رکن حل اختالف و استیناف سبب خواهد شد بقیه کشورها با اتخاذ
مواضع دسته جمعی در مقابل موضع آمریکا مقاومت کرده و با ارائه پیشنهادها جدید در این زمینه
سازمان جهانی تجارت را به ریل اثرگذاری بر تجارت بینالملل و حل اختالفات تجاری
برگردانند.
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