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 تجارت جهانی اختالف سازمان  لنقش نهاد ح  تبیین

 الملل حقوق بین در توسعه
 *   1ی قاسم زمان   د ی س 

 2ی  محسن قاسم 

 چکیده 

المللییی بییینعنوان یکی از ارکان یک سازمان  پیدایش نهاد حل اختالف سازمان جهانی تجارت به

-بییین وققیی ح در نوین دهپدی  و تحول یک تجاری حوزه المللی دردر زمینه فیصله اختالفات بین

 مختلفییی  جهییات  از  کییه  اسیی   تکییاملی  فراینیید  یک  حاصل  تحول  این.  گرددیم  محسوب  الملل

قییرار داده و موجیی   ریتیی  و برخییی مفییاآیم ان را تحیی    الملییلبین  نظام حقوق  بدنه  و  ساختار

لییل المالملل در میان تابعان بیشتری از حقوق بینگسترش ان از حیث اجرای مقررات حقوق بین

. اسیی   گردیییده  الملل در حوزه ساختاری این نظام  آای حقوق بینتوسعه برخی نهادو از حیث  

 طور به المللیبین حل اختالفات نظام در اختالف  حل  روش  در  جدیدی  ایین  مبتکر  مذکور،  نهاد

 حقییوق  نظییام  یهمجموعیی   در  که  گردیده  خاص  طور  به  تجاری،  اختالفات   حل  حوزه  در  و  کلی

 نظییام کلییی ساختار در فعال بازیگر یک  منزله به سو، یک از  نهاد،  این.  شدبایم  نظیریب  المللبین

 اعضییای  میییان  اجبییاری  صییالحی   توسییعه  بییا  دیپلماتیییک،  مرکز  یک  مثابه  به  و  المللبین  حقوق

 ایفییا   المللیییبییین  اختالفییات   حییل  حوزه  در  المللبین  حقوق  گسترش  در  مو ری  نقش  سازمان،

 کییردن یامرحلییه چنیید خییود، بییه منحصییر عملکییرد  و  ارکییان  بییا  نهاد  این  ،وس  دیگر  از  ونموده  

 المللییی،بییین  اختالفات  فصل  و  حل  در  سرع   و  دق   رسیدگی،  مراحل  بندی  زمان  ،آایدگیرس

 .اس  نموده تضمین را اختالف حل نهاد ارا اجرای و داده توسعه را نظام این

 رژیم آای بین المللی  ،هانیتجارت ج اختالف، سازمان حل نهاد   : اژگان کلیدی و 
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   مقدمه 

به معنای رشد تدریجی در جهت قدرتمندترشدن و حتی بزرگتر شدن است.   واژه توسعه

الملوو  حقوووب بوو ن  شودیفرآیندی است که باعث م   در این مقولهمنظور ازمفهوم توسعه  

 کشوو ده وبووه مظوو   ها را  جدید وارد شده و آن  یهایک سری عوام  به حوزه  ر تحت تأث

امومگذاری المل  فاقد یک رکن متمرکز قنمظام حقوب ب . اگر چه،  دیممارو خود  قلم  وارد

متشوو    مزبورولی مظام    اعده بپردازدود به وضع قخ  یهتوسع  در راستایاست که بتوامد  

الملوو  را بووه ای قواعوود حقوووب بوو ندامنووه اجوور،اعووده  بووا وضووع قکه  ی است  بازیگرام  از

المللووی بوو ن  یهاهووا و سووازمانعبارت دیگوور، دولت ه  ب  می دهند.  شقلمروهای مو گستر

ها و یا أسنادی بووه مهماالمل  هستند که از طریق موافقت نبازیگران اصلی عرصه حقوب ب 

-یمحسوووم موو عام  المل   حقوب ب نحوزه    ،بعاالتدر حوزه خاص خود که ب  اعدهایجاد ق

های جدید مووی وزهدر ح  المل ب نوب  حق  جب توسعهاز این طریق مو و    پردازمدمی  ؛شود

مهاد ح  اختالف سازمان جهامی تجووارت م ووز بووه عنوووان ی ووی از   ،اساسبر این    .گردمد

در  تواموودیممسووتینی مبوووده و  از این پروسووهالمللی یک سازمان ب نارکان تش    دهنده  

یووافتن   در پووی  حاضوور  تحق ووق،  اثر گذار باشد. از ایوون روالمل   جریان توسعه حقوب ب ن

در مگوواه  .باشوودیم  الملوو حقوب بوو ن  توسعه  اثر گذاری مهاد مذکور در فرآیندهای  زم نه  

المل  از مهاد ح  اختالف سازمان جهامی تجارت کووه اول، شاید امتظار توسعه حقوب ب ن

 شووودیمالملوو  شووناخته قضووایی در مظووام حقوووب بوو نشبه ماه ت آن به عنوان یک مهاد 

ب نی گردیووده؛ محوودود پ شی که برای این مهاد  افه وظزیرا،  باشد    امتظاری عبث و ب هوده

ن مهاد در فرآیند حوو  و . ایباشدیمسازمان  م ان اعضاء  تجاری  به ح  و فص  اختالفات  

تعهد جدیدی برای اعضاء ایجاد مماید و یووا تعهوودات قووامومی   توامدیممفص  اختالفات  

ش من یک موآوری و پ مایمتض  م توسعه،که مفهو   است   در حالیاین  آمها را کاهش دهد.  

، با ایوون حووال  .باشدیم  هاحوزهی جدید و به مظ  در آوردن قواعد حاک  بر این  هاحوزه

در این رومد مشووارکت  توامدیمی مذکور چگومه هات یمحدودح  اختالف با وجود   مهاد

قواعوود  شفاف سووازیمحدود به ح  اختالف و  صرفاًآیا وظ فه مهاد ح  اختالف مماید؟  
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بووا امجووام فراتوور از حوو  اخووتالف و  تواموودیمو یا این ه مهاد مزبووور   اختالف است رد  مو 

در وهلووه ی که  امسئلهوصف،  تبا این    در این راستا مشارکت داشته باشد؟  ی پویارها تفس

 سووازمان جهووامی تجووارت  به تبع ت از  که مهاد ح  اختالفاین است    شودیممطرح  اول  

الملوو  ی مربوط به خود، جدای از مظام حقوب بوو نیهو ثاماول ه و  داشتن قواعد  ،علی رغ 

 سوواختار از بخشووی تجووارت، جهامی سازمان  قالب   مزبور دریا این ه مهاد    شودیمشناخته  

محلی بوورای وجود  تا  بتوان به    شودیممحسوم    عام  المل ب ن  حقوب  مظام  مجموعه  کلی

 موشووتار  هوورروی،  بووه.  شوود  ل  عام  قائ در فرآیند توسعه حقوب ب ن الم  تاث ر گذاری آن

 مهوواد  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  مزبور  یهمسئل  به  پاسخ  ضمن  تا  است   صدد  در  حاضر

 مقووش  ایوون  و  دارد  مقشووی  چووه  المل ب ن  حقوب  ساختاری  توسعه  فرآیند  در  اختالف  ح 

 مقالووه  در  تحل وو   مووورد  ی ه. فرضوو است   رس ده  ظهور  منصه  به  مواردی  چه  در  و  چگومه

 از  بخشووی  عنوووان  بووه  تجووارت،  سووازمان جهووامی  اخووتالف  ح   مظام  که  است   این  رحاض

 در اعضوواء، م ان اختالفات فص  و فرآیند ح  در  عام،  المل ب ن  حقوب  مظام  کلی  ساختار

بررسووی مقووش مهوواد مووذکور در . اسووت  ورزیووده مبادرت المل ب ن حقوب  توسعه  به  رویه

تحل لی با استفاده از   -ص فی  و ت  ناء بر روشالمل  با ابتتوسعه حوزه ساختاری حقوب ب ن

-دیوودگاه تب وو ن .به این منظور، ابتدا بهباشدیممقاله حاضر  مطالعات کتابخامه ای موضوع

های مظری راجع به مقش مراجع قضایی در توسعه حقوب ب ن الملوو  خووواه   پرداخووت 

ف ختالهاد ح  اجایگاه م،  ه دیدگاههای مذکورروی رد مهاد ح  اختالف ب  سپس با تب  ن

توودریجی سووعه  از مقش این مهوواد در روموود تو   متأثری  هانه زمالمل  و  در مظام حقوب ب ن

 .رد گ یمو ساختمان مظام مذکور، مورد مطالعه قرار   المل  با تمرکز بر ساختارحقوب ب ن

 رهیافت نظری

 کنشووگری قضووایی در  طور کلی جنبه مظری بحث بر دو دیدگاه خود محدود سازی و  به

دیوودگاه خووود ابر  بنوو   .(74  :1392،  شوواملو و  حب بی  )  المل  متمرکز است ب نتوسعه حقوب  

یک وظ فه خاص بوده و آن ه  محدود به جع قضایی  ی مرمحدود سازی قضایی، وظ فه

از طریووق اعمووال قواعوود قابوو  ودر چارچوم اساسوونامه    ح  و فص  اختالفات مطروحه

وظ فه مراجع قضووایی فراتوور ،  یکنشگری قضای  لی که مطابق دیدگاهباشد در حامی  اعمال

الملوو  اینگومه مراجووع در توسووعه حقوووب بوو ناز این بوده و در برگ رمده مقشی است که  
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مراجووع مووذکور بووه   ،ممایند.بر این اسوواسو فص  اختالفات مطروحه ایفاء می  ضمن ح 

 اییقضوو  از طریق تفسوو رمطروحه    اتخود در جریان ح  اختالفبرکت آراء و تصم مات  

آینوود المل  به شمار میپردازمد که متضمن توسعه حقوب ب نخلق قواعدی میو    به ایجاد

ی در توسووعه ابرجسووتهمقووش    مراجع،، اینگومه  از این منظر  .(79  :1392،  شاملو و  حب بی  )

تعهوودات »ظهور قاعده    ،. به عنوان میالندیممایمالمل  ایفاء  ساختار و محتوای حقوب ب ن

 المللووی دادگسووتری اسووت ی دیوووان بوو نرأملوو  مرهووون  لاحقوووب بوو نر  د  «عام الشمول

(Zarbiyev, 2012: 248.)  المللووی پذیرش صالح ت مراجع قضووایی بوو ناز آمجایی که

ست و لذا اخت ار عموو  اینگومووه مبتنی بر رضایت آمهاالمل   ها در حقوب ب نتوسط دولت 

ز از آن مجووا  وده و خوورو بوو   هم ن رضایت در فرآیند ح  اختالف م ز محدود به    مراجع

ز ایوون قاعووده م ز ا  مهاد ح  اختالف سازمان جهامی تجارتصالح ت اجباری    باشد.ممی

صووالح ت مهوواد حوو  اخووتالف   ،. در مت جههاست مستینی مبوده و ماشی از رضایت دولت 

سازمان جهامی تجارت در ح  اختالفات مطروحه محدود و مق د به اخت اراتی است کووه 

خوورو  ،  از یک سووو .  است   دهیگردداده شده و ملتزم به آن    مهاد  ها به اینلت به وس له دو

مرجع ح  اختالف از حدود اخت ارات تفویضی و ایجاد تعهد خار  از اخت ووارات خووود 

مزبووور بووه مرجووع  ،. از دیگر سو باشدیمممجاز   آیند ح  اختالف برای طرف ن دعوادر فر

سازی قواعوود مووورد   ن و شفافتب  الزم برایاخت ارات  دارای  ،  ح  اختالفعنوان مرجع  

به ح    ،جع ح  اختالف. با این وجود، اخت ار مردباشیماختالف طرف ن از طریق تفس ر  

، مسووئله بووا ایوون حووال.  باشدیممحدود    -مه، به وضع و ایجاد قاعده    -  اختالف مطروحه

ه و در صوودد های مظری بووودمظری مورد بحث در مقوله حاضر ه  منبعث از این دیدگاه

تفاه  مامه روی رد    ،تالف در این راستا، مگاه دکتریناد ح  اخست تا با تب  ن روی رد مها

رویووه همچنوو ن و   عنوان سند موجد مهاد ح  اخووتالفی ح  اختالف بههاهیروقواعد و  

ید که مهاد مزبور علی رغ  معوو ن تا معلوم مماقرار داده  بررسیمورد  را  مهاد ح  اختالف  

 . المل  مشارکت کندتوامد در توسعه حقوب ب نیمه مچگو   ،شراتت ااخ بودن

 نگاه دکترین

الملوو  در حوووزه تجووارت بوو ناز مهاد حوو  اخووتالف    ی کهی ی از توقعات  مگاه دکتریناز  

 المللووی محوو ط زیسووت،مطالباتی است که در زم نه س است ب ن  راجع به  مطرح می باشد



187 

 

 

 

 

 لنقش نهاد ح  تبیین

اختتف س زتتتا  ا  

د   تجتتا ج اهتتان 

-حقوق بتین  توزعه

 الملل

 

گردیووده اسووت. در  جتموواعی عنوووانی ارات مظووارتسایر مقر  ی کار، واستامداردها  حداق 

ی چدید با هامامهحط ه سازمان جهامی تجارت تنظ   این مقررات از طریق تدوین توافق  

ی س استگذاری شورای عمومی و یا از طریق کنشووگری قضووایی رکوون هاهیرواستفاده از  

هووامی ی سازمان جهامامهتفس ر موافقت  قضایی و دارای اخت ار  به عنوان ارگان، است ناف 

. کارکرد رکن ح  اختالف از این ح ووث (Kelly, 2001: 353) باشدمم ن می، تجارت

ی غ ر تجاری در رژی  تجاری است که ایوون خووود هاارزشوارد کردن  ماشی از اصرار بر

. ی ی تحول در س ست  ح  اختالف سازمان جهامی باشدیممحصول توسعه در دو زم نه  

مهاد ح  اختالف و به عنوان شوورط عضووویت باری  نی صالح ت اجتجارت که با پ ش ب 

قواعد   المللی بر مبنایرا برای ح  اختالفات ب ن  در سازمان جهامی تجارت، یک فرصت 

فراه  آورده است و دیگری مربوووط بووه   -مبتی بر قدرت  تا مبتنی بر یک رژی   -حقوقی  

  مشوو الت ز قب وو المللووی اب نها برای رفع مظام مند مش الت  فقدان اراده س اسی دولت 

هووا بوور خووالف سووایر تعهوودات کووه دولووت   باشوودیمزیست مح طی و مقض حقوب بشر  

اعمووال تجوواری یووک   قراردادی خود، فاقد عمل رد صریحی برای امطباب یا شفاف سازی

. بار مسئول ت پر کردن ایوون خووالء بووه عهووده باشندیمالمللی  ی ب نارها مع  جامبه خود با

ارت قرار گرفته است. مهاد مذکور از طریووق بووه کووار می تجف سازمان جهامهاد ح  اختال

بووا اسووتفاده از مسووئله   گ ری قواعد عرفی و سایر قواعد حقوب ب ن المل  از یک طرف و

 .(Kelly, 2001: 356) دیممایماین خالء را پر ، تفس ر خالب از طرف دیگر 

 الف حل اختحاکم بری هاهی رورویکرد تفاهم نامه قواعد و  

اک د قوورار تفاه  مامه م ز مجدداً مورد ت 19در ماده  ه مزبور کهتفاه  مام 3ماده   2  ندب  برابر

ی خووود بووه هاه توصوو و    هاافتهدر ی  توامندیممهای رس دگی و رکن است ناف  ه ات  گرفته،

ی تحت پوشووش ب فزاینوود یووا از آمهووا ب اهنوود. هامامهحقوب و تعهدات مقرر در موافقت  

ی هاهیوو روی قواعوود و  همحوودودف سازمان جهامی تجووارت در  رکن ح  اختالزمامی که  

 شووودیمدر واقع به آن به عنوان مهادی مگریسته  پردازدیمموجود به ح  اختالف طرف ن  

حوواک  بوور تنها ح  اختالف طرف ن با استفاده از مقررات ماهوی و شوو لی    اشفه وظکه  

 ه در راستای ح  اخووتالف،ک  نوان مهادیو مه به ع  گرددیمح  اختالف مطروحه محدود  

عریووف گردیووده ت خووار  از تعهوودات طوورف ن اخت ار ایجاد قواعد جدیدی داشته باشد که
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در مجموعووه سووازمان جهووامی تجووارت ی که از رکن ح  اخووتالف سووازمان  امتظار.است 

ست. در مگاه اول به عمل وورد رکوون حوو  اخووتالف، ه  محدود به هم ن فرآیند ا  رودیم

و  ممووودهی است که رکن مزبور در جریان ح  اختالف ایفاء افه وظ  رسدیممظر    آمچه به

طرف ن اختالف متعهوود بووه پووذیرش آن   دیممایمبا تصم می که برای ح  اختالف اتخاذ  

و جاری اسووت. م ز به همان احتالف و ب ن طرف ن اختالف ساری  تصم    شده و آثار آن  

 ی مسووبی بووودن آراء حوو  اخووتالفهقاعوود  مبوو ن،  تفاه  مامه  3ماده    2بند  ،  بر این اساس

ی رکن ح  اختالف فقط مسبت به طرف ن اختالف و مسبت رأکه به موجب آن،    باشدیم

ایجوواد ممایوود.  تواموودیممبه همان اختالف حاکم ت دارد و خار  از آن ه چ گومه الزامی 

. بووه عنوووان این روی رد در ب شتر آراء رکن ح  اختالف مورد تاک وود قوورار گرفتووه اسووت 

، ی ال لووی ژاپوون هایدم شوو مو رکن است ناف در ی ی از اول ن تصم ماتش راجع به    ،مومهم

قوورار   دی تأالمللی دادگستری مورد  اساسنامه دیوان ب ن  59این روی رد را با اشاره به ماده  

 . (Appellate body report) داده است 

این است که مفاد ود  مستفاد می ش  احت تفاه  مامه ح  اختالفبنابر این، آمچه که از صر

قاعووده از طریووق  رکوون اسووت ناف را بووه وضووع  اختالف و مههای ح   مه ه ات  تفاه  مامه

 :Zarbiyev, 2012)  دیممایممتفس ر مقررات موجود در سازمان جهامی تجارت تشویق  

نوود این امر مامع از تفس ر و شفاف سازی قواعد مورد اختالف در فرآی،  با این حال.  (257

مه و قواعد حوو  اخووتالف تفاه  ما  3ماده    2پاراگراف  ات مطروحه ممی باشد  ح  اختالف

سازمان جهامی تجارت ضمن معرفی مظام ح  اختالف سازمان به عنوووان عنصوور اصوولی 

، ایوون مظووام را در نی در مورد مظام تجووارت چنوود جامبووهایجاد اطم نان و قابل ت پ ش ب 

هووای تحووت پوشووش بووا مامووه  موجب موافقووت   عهدات اعضاء بهخدمت حفظ حقوب و ت

 کند.المل  عنوان میوب ب نعرفی تفس ر حقاستفاده از قواعد  

و قاب  اعمووال در جریووان حوو  اخووتالف، بووه بدیهی است که مقررات حاک  بر سازمان   

هووای های سازمان جهامی تجارت، مامند قواعد حوواک  بوور سووایر مظوو عنوان موافقت مامه

بوووده های خاص خود  دارای ابهامات و پ چ دگیلی   الملدات ب نحقوقی به موجب معاه

وع اخووتالف ، م ازمند تفس ر در صووورت وقوو روشن شدن ابهامات و پ چ دگی آمهاو برای  
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تواموود ی مهاد ح  اختالف از این طریق موویبه هر روباشند.  توسط رکن ح  اختالف می

 باشد.  المل  مشارکت داشتهضمن ح  اختالف در توسعه حقوب ب ن

 

  د حل اختالفنها رویه

ی تحت پوشش سازمان جهووامی هامامهف مبتنی بر موافقت مبنای عمل رد رکن ح  اختال

. رکن ح  باشدیمی حاک  بر ح  اختالفات  هاهیروتجارت از جمله تفاه  مامه قواعد و  

اختالف در جریان ح  اختالفات مطروحه همواره پای بنوودی خووود را بووه قاعووده مسووبی 

تفاه  مامه ح  اختالف مورد تاک وود  3ماده    2رشات خود با استناد به بند  ن آراء و گزابود

ی ی از گزارشات خود، هدف اصلی رکن ح  اخووتالف  قرار داده است. رکن است ناف در

 .(United states-Measure, 1997: 19) دیممایم  را ح  اختالفات عنوان

ی رفتار مموده است که اگومهبه  د در عم   واری ماپارهرکن ح  اختالف در    ،با این حال 

ی ح  اختالف تعب ر شده و مورد هف وظفراتر از    از تمای  این مهاد به مقش آفرینیحاکی  

اعضاء رکوون اسووت ناف گردیووده و  گ ری آمها از تع  نها تا حد کنارهاعتراض برخی دولت 

 United states trade) عمووالً ایوون مهوواد را بووه صووورت م مووه فلوو  در آورده اسووت 

representative, 2020: 1-174).  قضایای متعددی وجود دارد که رکن حوو  اخووتالف

در ح  اختالف مطروحه با استفاده از کنشگری قضووایی و بووا تاسووی از س سووت  حقوووقی 

حقوب و تعهدات جدید برای اعضاء بوودون موافقووت آمهووا مووته  شووده   کامن ال به ایجاد

سه جنبه قاب  بررسی است. ی ووی در زم نووه این ح ث از    است. عمل رد رکن است ناف از

ی ووی دیگوور در زم نووه   ،شووومدیمایجوواد قاعووده« محسوووم  »تصم ماتی است که موجوود  

وده و دیگوور این ووه تصم ماتی است که متضمن ترغ ب در اسووتناد بووه »قاعووده سووابقه« بوو 

دعوووا ر  د  «که موجد »توض ح و تب  ن مسووتندات و اسووتدالت فرعووی  باشندیمتصم ماتی  

 . (Bahri, 2019: 9) شومدیمتلقی 

، مربوط بووه اخووتالف 2014و    2011های دولتی ب ن آمری ا و چ ن در سال  قض ه شرکت 

و اقوودامات   هاارامهمامه مربوط به »یکه موافقت   بخش عمومی«»راجع به تعریف اصطالح  

ست ناف مووورد متقاب « تعریفی از آن ارائه م رده، موضوع در دو دعوای محتلف در رکن ا

ایجاد قاعده جدید از طریق تفس ر صورت گرفتووه دو تفس ر متفاوت قرار گرفته که ب امگر 



190 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

. ه  چن ن در قضوو ه (Appellate Body Report, 2015) باشدیمتوسط رکن است ناف 

م گوهای صادراتی آمری ا و م ز در قص ه فوالد ضد زمگ ب ن آمری ووا و م زیووک، رکوون 

 Appellate) مموووده اسووت  دی تأکن ح  اختالف را بق ری ساهاافتهیاستناد به  ،است ناف

Body Report, 1998: 107-109) ی کامادا، ادوره. یا این ه در قض ه مربوط به مشریات

خدمات مالی آرژامت ن و محصوالت کشاورزی هند، گزارشات رکن است ناف بووه شوو لی 

 باشووندیمه،  د طوورف ن مبوووددر توص ح و تب  ن مسووتندات فرعووی دعوووا کووه مووورد اسووتنا

(Appellate Body report, 2015) . 

 المللنوان بخشی از ساختار حقوق بینع به تجارت جهانی سازمان و فصل حل نهاد

موجودیت مهاد ح  اختالف سووازمان جهووامی تجووارت مبتنووی بوور تفوواه  مامووه قواعوود و 

مووه بووه این تفوواه  ما  که  1باشدیمی حاک  بر ح  اختالف سازمان جهامی تجارت  هاهیرو

سووازمان جهووامی   س تأسوو مامووه  ی اصوولی ضووم مه موافقووت هامامه ی از موافقت  عنوان ی

. سووازمان جهووامی تجووارت شومدیمی این سازمان محسوم هدهندتجارت، اسناد تش     

المللووی سازمان بوو ن  نیترمه بعد از سازمان مل  متحد از مظر تعداد اعضاء و گستردگی،  

ی پ وست از جملووه هامامهسازمان به همراه توافق   س تأس  موافقت مامه  .دیآیمبه حسام  

عنوان توافق مامه موجد مهوواد حوو  ی حاک  بر ح  اختالف بههاهیروتفاه  مامه قواعد و  

کووه در چووارچوم مقووررات حقوووب   شومدیمالمللی تلقی  ی ب نهامامهاختالف، موافقت  

الجرا شووده و شوورایط رفته و الزم اامضاء قرار گ  المل  م ان اعضاء در فرآیند مذاکره وب ن

التزام کشورهای غ ر عضو از طریق الحاب، به عنوان روش پ وستن کشورهای جدیوود بووه 

 ن مؤسسوو   . مووه تنهووادیآیمالمل  به عم   المللی، در مظام حقوب ب نی ب نهامامهموافقت  

کننووده ننووده و اجوورا رکن ایجاد ک  نیترشاخصبه عنوان   هادولت سازمان جهامی تجارت،  

یی هاجنبووهبل ه مقررات حاک  بر این سووازمان هوو  از    باشندیمالمل   مقررات حقوب ب ن

و  بووه لحووای وظ فووه  هوو   المللی، مصوووم ت و ....  مامند: شخص ت حقوقی، مسئول ت ب ن

المل  را تحت حاکم ت حقوب ب ن  المللی، این سازمانتخصص آن در حوزه تجارت ب ن

 
رکن حل اختالف  بدین وسیله »:  داردی م ی حاکم بر حل اختالف در این مورد مقرر  آاه یروتفاآم نامه قواعد و   2ه  ماد 1. صدر بند  1

...... جه  اعمال مقررات مربوط به مشورت و حل اختالف در موافق  نامه آی تح  پوشش    آاه یروبه منظور اجرای این قواعد و  

 .....«.  شودی متشکیل 
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-در برگ رمده مفهوووم حقوووب بوو نی، این سازمان از دو جهت  ت. به طور کلقرار داده اس

ی حوواک  هادولت ی ی به عنوان یک مرکز دائمی برای امجام مذاکرات ب ن    باشدیمالمل   

المل  یی که مطابق حقوب ب نهاکنفرامسو دیگری به عنوان یک هم اری سازمامی مشابه  

المللی ی ب نهاسازمانه، امروزه مضافاً این  .(Lamy, 2006: 970) امدشده س تأسسنتی 

ی از اداره امووور روابووط اعموودهالمل  عهده دار قسمت  به عنوان ی ی از تابعان حقوب ب ن

الملوو  که در کنار سایر تابعان حقوووب بوو ن ندیآیمالمللی به شمار المل  در جامعه ب نب ن

ارت م ووز بووه عنوووان هامی تجمان ج. سازدهندیمالمل  را تش     ساختار مظام حقوب ب ن

-المللی با برخورداری از این وضع ت، مقش مهمی در تنظ   روابط بوو نسازمان ب نیک  

. اگر چووه مهوواد حوو  اخووتالف سووازمان دیممایمالمللی ایفاء  المللی در زم نه تجارت ب ن

در  و راسوواً از چنوو ن موووقع تی شودیممالمللی تلقی جهامی تجارت خود یک سازمان ب ن

اما عمل وورد ایوون رکوون از سووازمان جهووامی   باشدیممالمل  برخوردار  قوب ب نساختار ح

مقووررات  مطووابق المللی، به عنوان ی ی از ارکووان سووازمان مووذکور،تجارت در جامعه ب ن

 بوو ن  کم سوو ون)  دیآیمالمل  عمومی به میابه عمل رد خود سازمان به حسام  حقوب ب ن

. و به عنوان بخشووی از سوواختار حقوووب (47  :1394،  متحد  مل   سازمان  المل   ب ن  حقوب

این ه، مهاد ح  اخووتالف سووازمان جهووامی   ترواضح. به صورت  گرددیمالمل  قلمداد  ب ن

ی سووازمان در زم نووه حوو  و هفوو  وظتجارت به عنوان رکن قضایی سازمان که عهووده دار  

اسووت کووه ار مسئول تی در واقع سردمد باشدیمن اعضاء  فص  مسالمت آم ز اختالفات م ا

-المللی بوده که به حقوووب بوو نآم ز اختالفات ب ن  مسألت فص     برخاسته از اص  ح  و

 المل  عام پ ومد خورده و از طریق منشور مل  متحد این ماه ووت را کسووب کوورده اسووت 

(Lamy, 2006: 975). 

 یبین المللسعه دامنه اجرای مقررات  و تو تجارت جهانینهاد حل اختالف سازمان 

ص  اختالفات سازمان جهامی تجارت مبتنی بر تفاه  مامه قواعد و هاد ح  و فآی ن کار م

. وظ فه این مهاد، ح  اختالفات مطروحه باشدیمی حاک  بر ح  اختالف سازمان  هاهیرو

آمها به عنوووان موافقووت که از  باشدیمای ی تجاری دو یا چند جامبههامامهمطابق موافقت  

در چووارچوم  هامامووه. ایوون موافقووت شووودیمم بوورده ن موواشش سووازمای تحت پو هامامه

پروسه معمووول و قواعد الزام آور آن در   هات یمحدوداز    متأثرالمل  و  مقررات حقوب ب ن
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و در صورت لزوم با رعایت  ندیآیمالمللی مورد مذاکره و به اجرا در امعقاد معاهدات ب ن

در  هات  خصوصوو وجود برخی حال،    با این.  رمد گ یمهم ن استامداردها مورد تفس ر قرار  

سازمان جهامی تجارت این چالش را به وجود آورده است که وضع ت مذکور مسبت بووه 

رکن ح  اختالف به تبع ت از سازمان متبوع آن مورد ایراد قوورار گ وورد و بووه مهوواد حوو  

از  ف و مقررات قاب  اعمال در آن به عنوان یووک رژیوو  حقوووقی خوواص و مسووتق اختال

المل  مگریسته شود. این چالش، ماشی از وضع تی است که بر اثوور بووه قوب ب نمقررات ح

ی حقوووقی هووا یرژالمل  تحت عنوووان  ی خاص در مظام حقوب ب نهاحوزهوجود آمدن  

یی مامند رژیوو  حقوووقی ها یرژست به  خاص یا خود بسنده پدید آمده و باعث گردیده ا

الملوو  در ی  مستق  در مظام حقوب بوو نعنوان یک رژ حاک  بر سازمان جهامی تجارت به

تحت قواعد مربوووط بووه   ها یرژهای مستق  مگاه شود که هر کدام از این  کنار سایر رژی 

خود را ضمن خود از لحای قواعد اول ه و ثامویه و بدون رجوع به قواعد عام دیگر مس ر  

 . (Simma and Pulkowski, 2006) ندیما پیمتعام  با ی دیگر 

یک استیناء، مه تصم می و مه سندی در سطح سازمان جهامی تجارت و مووه   وی، بابه هرر

که قواعد سازمان جهامی تجارت را بخشی از قواعد حقوب   شودیممویسنده علمی یافت  

کووه  شودیم. به این ترت ب، مالحظه (Pauwelyn, 2001: 583) المل  عمومی مدامدب ن

سووازمان )المللووی  پذیر از یک سازمان ب نک ماتف    بخشیک    مهاد ح  اختالف به عنوان

المللی بعد از مل  متحد از مظوور تعووداد جهامی تجارت( و به عنوان بزرگترین سازمان ب ن

المللووی در اعضاء و گستردگی جغراف ایی با اعمال برخی از قواعد و مقررات حقوب بوو ن

مقووررات ه اجرای  سعه دامنو تو موجب گسترش    المللی،حوزه ح  و فص  اختالفات ب ن

 المللی در عرصه جامعه جهامی گردیده است.حقوب ب ن

 المللنظام حقوق بین ساختار نهاد حل اختالف به عنوان یک بازیگر فعال در

ی ووی از   ان رکوون ف صووله اختالفوواتمهاد ح  احتالف سازمان جهووامی تجووارت بووه عنووو 

 ،لحای تعووداد اعضوواء  از  تردگی و ه گسی ب ن المللی ه  از لحای  هاسازمان  نیتربزرگ

کووه متشوو   از مماینوودگان   شووودیمالمل  محسوم  ی ی از مهمترین مهادهای روابط ب ن

تمام اعضاء سازمان، یک مقش پررمگ در حوزه ح  و فصوو  مسووالمت آم ووز اختالفووات 
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ء االمللووی ایفوو الملوو  و در جامعووه بوو نی تجاری در مظام حقوب ب نهانه زمالمللی در ب ن

 اشاره ممود. توانیمدر مورد این مقش به موارد ذی   .دیممایم

 

 

 نهاد حل اختالف به مثابه یک »رکن دیپلماتیک«

هووای عضووو مهاد ح  اختالف سازمان جهامی تجارت متش   از کل ووه مماینوودگان دولووت 

تش    ه ات های ح  اختالف، رکوون اسووت ناف، عنوان مسئول  زمان جهامی تجارت بهسا

این دو مرجع، ماظر بر اجرای قواعد سازمان و تجووویز کننووده رشات  ی گزاهکنند  تصویب 

گ ری به مامنوود یووک رکوون ل یک اجماع مع وس در جریان تصم  تعل ق امت ازات با اعما

. این مهاد با مشارکت کل ه مماینوودگان اعضوواء (Paine, 2018) دیممایمدیپلمات ک عم  

این اختالفات به بحث و مووذاکره   های ح  و فص راجع به اختالفات مطروحه و راه ار

ی رأآن بووه عنوووان  دی تأو در مهایت از طریق ارکان خود یک تصم   اخذ و با   پردازدیم

صوص تی در مووورد . چن ن خرد گ یممهایی رکن ح  احتالف در اخت ار تمام اعضاء قرار  

المللووی در یک مرجع ح  اختالف در حوزه ح  و فص  مسالمت آم ووز اختالفووات بوو ن

. مظارت بر اجرای قواعد با مرکزیت رکوون باشدیمالمللی بی سابقه و بی مظ ر  رصه ب نع

ح  اختالف از طریق داوری راجع به قواعوود و مقووررات قابوو  اعمووال در مراجووع حوو  

ررات سازمان در جریان و پس از قضاوت مراجع حوو  اخووتالف، اختالف در امطباب با مق

. بووه باشوودیمالمللووی  ی بوو نهاوانیدقایسه با سایر  ن مزبور در می بی بدی  رک هاجنبهاز  

هرحال، تمرکز بر ادب ات رکن ح  اختالف در فرآیند ح  اختالف ب امگر این اسووت کووه 

المللی باشد شووب ه یووک م ووام زم  ناین عمل رد ب شتر از این ه شب ه به روش یک دیوان ب

نوود ه ووات حوو  ی مامالمللوو یی بوو ندیپلمات ک است که خار  از عمل رد مهادهووای قضووا

 .(Paine, 2018) رد گ یماختالف و رکن است ناف صورت  

 نهاد حل اختالف به عنوان یک رکن فعال در حوزه حل و فصل اختالفات تجاری

با وجود اجباری بودن م ام زم صالح ت اجبوواری مظووام حوو  اخووتالف سووازمان جهووامی 

تووزام اعضووای سووازمان بووه تالف وم ز التجارت و به تبع آن صالح ت اجباری مهادح  اخ

ح  و فص  منازعات خود در چارچوم این مظام، ولووی ایوون مظووام، صووالح ت خووود را 
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ن صالح ت مظووام حوو  اخووتالف در ی که خصوص ت اجباری بوداگومهمحدود مموده به  

ی م ان اعضاء سازمان به تمامی اختالفات اعضاء سازمان تسری مداشووته بل ووه ایوون هرابط

ی هامامووهی موافقووت  همحوودودد به اختالفات تجاری طرف ن در  اجباری محدو  صالح ت 

ی طرف ن خار  از تعهدات آمان هرابطتحت پوشش سازمان جهامی تجارت شده است و  

. کما این ه مهاد ح  اختالف )رکن اسووت ناف( در گرددیمموم سازمان را شام   در چارچ

که در آن دولووت   1ان در مفتابا اختالف آماختالف ب ن دولت آمری ا و م زیک در ارتباط  

آمری ا مدعی بود دولت م زیک عوارض تبعوو ض آم ووزی مسووبت بووه واردات محصووول 

م کرد که مظام ح  اختالف سازمان، قابوو  خاصی از این کشور اعمال مموده صریحاً اعال

اعمال مسبت به اختالفات طرف ن خار  از مظام سازمان مبوووده و ایوون س سووت  موواظر بوور 

. از طوورف (Lamy, 2018: 10) ن در حوزه سازمان جهامی تجووارت اسووت اختالفات آما

دیگر، در چارچوم مظام ح  اختالف این فقووط کشووورهای عضووو سووازمان هسووتند کووه 

اختالفات خود را به این مرجع ارجاع و یا این ه طرف دعوا قوورار گ رموود. ایوون   توامندیم

ی، ضع ف، توسعه یافتووه و ضو اع  از قو حقوب به صورت برابر برای تمامی کشورهای ع

ح  اختالف سووازمان جهووامی تجووارت . با این حال، مظام  باشدیمدر حال توسعه برقرار  

-ی ح  و فص  مسالمت آم ز اختالفات بوو نهامظامگران  ترین بازیعنوان ی ی از فعالبه

ه کووه اختالف مزد آن مطرح شوود  592که تا کنون    شودیممحسوم    1995المللی از سال  

 .2مورد از آمها ح  وفص  گردیده است  035حدود 

 المللید در عرصه حل و فصل اختالفات بیناختالف به عنوان نهادی جدی  حل نهاد

. ی ووی رکوون ه ووات باشدیاختالف سازمان جهامی تجارت مرکب از دو رکن ممهاد ح   

ختالف از ح  اختالف یا ه ات رس دگی و دیگری رکن است ناف. رس دگی در مهاد ح  ا

که مرحله مشورت به پایان رس ده و طرف ن از طریق مشورت موفق   شودیمی شروع مزما

ختالف م ز توافقی صورت مگرفتووه دیگر ح  ا  یهابه ح  اختالف خود مشده و به روش

است. شروع به رس دگی با درخواست دولت خواهووان و تصووویب رکوون حوو  اخووتالف، 

. این مرجع، ضمن تالش دیآیم  ماختالف به ع  ابتداء، در مرجع بدوی یعنی ه ات ح 

برای ح  موضوع از طریق سازش، برای رس دگی به اختالف مبادرت به تشوو    جلسووه 
 

1. NAFTA (North American Free Trade Agreement) 

2. World Trade Organization, Dispute Settlement 
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. در صووورت لووزوم، ه ووات دیوو ممایاظهووارات و دفاع ووات طوورف ن م  رس دگی و اسووتماع

رس دگی مم ن است موضوع را با کارشناسووان متخصووص مووورد مشووورت قوورار دهوود. 

رسوو دگی هووای است. ه ووات  یاواقع یک رس دگی دو مرحله  این مرجع در  رس دگی در

صووادر و بووه  خود را در قالب گووزارش اول ووه  یهاافتهیبدوآ  ،  بعد از برگزاری جلسه اول  

. در صورت وصول اعتراض، ه ات مبادرت بووه تشوو    جلسووه و دمداریطرف ن اعالم م

. در دیوو ممایم  گووزارش مهووایی  استماع اظهارات طرف ن کرده و سپس مبادرت بووه صوودور

بووه رکوون همان گزارش به صورت مهایی  ،  صورت عدم وصول اعتراض به گزارش اول ه  

مرجع بدوی   گزارشبدوی چنامچه    یهپایان گرفتن مرحل. با  گرددیاعالم م  ح  اختالف

مورد تقاضای تجدید مظر قرار گ رد رکن است ناف به عنوان مرجووع تجدیوودمظر، تقاضووای 

. دیوو ممایم  اعووالم مظوورو در پایان مبووادرت بووه    دهدیی قرار مگ د را مورد رستجدیدمظر  

ه عنوووان مهوواد حوو  هر دو مرجع، مستلزم تصویب رکن ح  اختالف بوو   یهاافتهیقطع ت  

که مهوواد حوو  اخووتالف پووس از  شودی. با این وصف، مالحظه مباشدیاختالف سازمان م

را  ده و اختالف طوورف نارد رس دگی شارجاع اختالف به آن به میابه یک مرجع قضایی و

ارکان حوو  اخووتالف یعنووی ه ووات هووای رسوو دگی و رکوون   .دهدیممورد رس دگی قرار  

اتخاذ تصووم   و بووه صوودور مطروحه  ضایی در مورد اختالف  است ناف بر خالف مراجع ق

ی خود را در مورد اختالف در قالب گزارش به هاه توصو    هاافتهی  بل ه  پردازمدیممی  رأ

گزارش ارکان ح  اخووتالف در رکوون حوو  اخووتالف یووا  کنندیماعالم ن ح  اختالف  رک 

خووتالف و رکوون اسووت ناف در ی ه ات ح  اهاافته. یگرددیمو یا با اجماع منفی رد    دی تأ

بووه عنوووان   هوواگزارشدر غ وور ایوون صووورت ایوون    شومدیمصورت تصویب الزم االجرا  

ماه ت مهاد ح  اختالف سووازمان   توانیم  رو،  این  . ازمامندیمگزارشات غ ر الزامی باقی  

 یهوواکه در کنار سایر روشالمل  دامست  در حقوب ب ن  جدید  قضایی  شبه  را یک ماه ت 

و   دهندیح  اختالف، مظام ح  اختالف سازمان جهامی تجارت را تش    م  حقوقیغ ر  

الملوو  حقوووب بوو نالمللووی در  ح  و فص  مسالمت آم ووز اختالفووات بوو نظام  جزیی از م

 .شودیم  حسومم

و توسعععه صععالحیت اج ععاری در نظععام حععل و فصععل نهاد حل و فصل اختالفات  

 المللحقوق بین اختالفات
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خالف سازمان مل  متحد که عضویت در آن مستلزم پذیرش صالح ت اجباری رکوون بر  

عضووویت در سووازمان جهووامی   باشوودیالمللی دادگستری، ممقضایی مل  متحد، دیوان ب ن

ه تبووع زمان و بش صالح ت اجباری مظام ح  و فص  اختالفات سامنوط به پذیرتجارت  

. باشوودیرکان مظام ح  اختالف سازمان ممهاد ح  اختالف سازمان به عنوان ی ی از ا  آن

سووابقه المللووی بوویموینی است که در مظام حقوب بوو ن  یهاخصوص ت مزبوری ی از جنبه

فص  مسالمت آم ز اختالفات   واز مظام ح     فص  اختالف سازمان را  بوده و مظام ح  و

 جووه برسووند اعضای سازمان در صورت  ه به این مت  . هر یک ازدیممایالمللی متمایز مب ن

که ی ی از طرف ن متعاهد، مقض عهد مموده بدون این ه مگرامی از بابت رضووایت دولووت 

 را مزد مرجع  متخلف در ارجاع اختالف به مرجع ح  اختالف داشته باشند اختالف خود

. عالوه بر این، شرط تحقق صالح ت اجباری مرجووع حوو  ندیممایح  اختالف مطرح م

از مظوور  . به عبارت دیگر، وقوع اخووتالفباشدیقض تعهد مممنوط به م،  اختالف سازمان  

گاهی مم وون اسووت ی ووی از   باشدیس ست  ح  اختالف سازمان، مستلزم مقض تعهد مم

صورت گرفته باشوود اقوودامات طوورف دیگوور مقض پ مامی    اعضاء مدعی شود بدون این ه

وی شده است. اینگومه ادعاها در مظام ح  اخووتالف بوورای موجب لطمه و زیان به منافع  

بوده و مشوومول صووالح ت تحقق اختالف و طرح اختالف مزد مرجع ح  اختالف کافی  

 .رمد گ یمف قرار اجباری مهاد ح  اختال

 المللینحقوق ب نظام سی دررتوسعه مراحل و مواعد داد

وجود مراجع بدوی و تجدید مظوور و وجووود مواعوود معوو ن در رسوو دگی بووه اختالفووات 

 یهایژگ یمطروحه مزد هر یک از مراجع بدوی و تجدیدمظر مهاد ح  اختالف، ی ی از و

المللووی در سوواختار مظووام ات بوو نبی مظ ر در س ست  ح  و فص  مسالمت آم ووز اختالفوو 

ا ساختار رس دگی در مهاد ح  اختالف مبتنی بر تنه  . مهشودیم مالمل  محسو حقوب ب ن

بل ه رس دگی در مرحله مخسووت ن خووود مرکووب از  باشدیرس دگی مخست ن و است نافی م

رس دگی ه  موجب اعتماد و اطم نان اعضوواء   یهو  . این شباشدیجداگامه م  یهدو مرحل

آیند رسوو دگی و دقت در فر  و ه  موجب سرعت   شودیدر رجوع به مهاد ح  اختالف م

 ه  چن ن رس دگی در ارکان مختلف مهاد ح  اختالف مق د بووه مواعوود مع نووی.  گرددیم

-بوو نکه به عنوان روشی موین در مقایسه با سایر مراجع ح  و فص  اختالفات    باشدیم
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کمک شایامی به تسریع در حوو  اختالفووات   المل  تلقی شده والمللی در مظام حقوب ب ن

و ارکووان مهوواد   مواعوود رسوو دگی  . روش ح  اختالف،دیممایممهاد  در مزد این    مطروحه

به شوورح   شومدیمالمل  یاد  مذکور که از آمها به عنوان توسعه در ساختار مظام حقوب ب ن

 .باشندیمذی  

 رویه حل اختالف  مراحل و

وه بوور تفاه  مامه ح  اختالف به عنوان مظام ح  اختالفات سازمان جهامی تجارت، عووال

، شووودیورت که به عنوان اول ن گام در جهت پایان دادن به اختالفات شناخته مروش مش

یووا روشووی کووه از طریووق   حقوقی  متضمن سه روش برای ح  اختالف است. ی ی روش

. بدین دیآیه ات های رس دگی و رکن است ناف به عم  م  یهرکن ح  اختالف به واسط

را بوورای اجوورای قواعوود و   1ح  اختالف«  »اجرا«، »رکنتفاه  مامه با عنوان    2منظورماده  

مورد عم  در تفاه  مامه پ ش ب نی کرده است. رکن حوو  اخووتالف بووه عنوووان   یهاهیرو

اختالف سازمان جهامی تجارت، مسئول ت اجرای قواعد تفاه  مامه ازابتووداء تووا   مهاد ح 

 امتها را به عهده دارد.

ه و سازش  امجی گری، مساعی جم ل: مری، مامندیا اخت ا  حقوقیغ ر    یهاتوس  به روش

بووه عنوووان روش حوو  اسووت کووه بعوود از مشووورت مم وون   باشندیم  ییهاروشدیگر  از  

به حقوب   یامزبور ه چ خدشه  هاید. امتخام روشموس له طرف ن برگزیده شو اختالف به  

  ح  اختالف وارد مخواهد کوورد. مداخلووه موودیر کوو   یهاهیطرف ن در رجوع به سایر رو

 ق بالمووامع شووناخته شوودهیوو از ایوون طر سازمان در کمک به طرف ن در جهت ح  اختالف

یووا ر برای ح  اختالف در ضمن مزبو  یهادر صورت توافق طرف ن، استمرار روش  است.

 .می باشد  اختالف م ز مم ن آغاز کار ه ات ح

بووه عنوووان یووک ،  در چارچوم سازمان جهووامی تجووارت  رویه ارجاع اختالف به داوری  

مطروحووه در تفوواه  مامووه حوو  ات  زین مسبت به آی ن عمووومی حوو  اختالفوو روش جایگ

قلمووداد جهامی تجووارت    سازمانروش دیگر ح  اختالف در مظام ح  اختالف  ف،  تالاخ

مشووورت مم وون   درخواسووت برای ح  اختالف بعوود از    مذکور. توس  به روش  شودیم

 تالف و شورا یا کم ته موافقت مامه مربوطم  آید. آرای داوری به رکن ح  اخاست به ع

 
1. Dispute Settlement Body (DSB) 
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اطالع داده خواهد شد. اجرای آرای داوری مورد تعهد طرف ن   (،جهت اظهار مظر اعضاء)

ابع مظام ضمامت اجرا از ح ث جبران و تعل ق امت ازات که در مظام ح  اخووتالف بوده و ت

 بود. پ ش ب نی شده خواهد

 

 نهاد حل اختالف ارکان

، تحووت عنوووان سوواختار سووازمان    سازمان جهامی تجارت  س افقتنامه تأسمو   4ماده    3بند  

متشوو   از و    شورای عمومی سازمان را به عنوان ی ی از ارگامهای تش    دهنده سازمان

ایفووای   ،آن  یهات  ممایندگان تمام اعضاء، به عنوان رکنی معرفی مموده که ی ی از مسئول

. بنابراین، ساختار رکن مزبور به عنوووان اشدبیمقام رکن ح  اختالف سازمان م  وظ فه در

مهاد ح  اختالف سازمان )از ح ث مراجع رس دگی( مطابق مقررات تفاه  مامه قواعوود و 

 :باشدیح  اختالفات به شرح ذی  م برحاک     یهاهیرو

 هیات های رسیدگی

ب نووی شووده بوورای ن اول ن گام پوو ش»مشورت« به عنوا  پس از وقوع اختالف و طی رومد

ایان دادن به اختالف پ ش آمده در چارچوم مظام ح  اختالف سازمان جهامی تجووارت پ

بووه   توووانیرس دگی را م  یهاات و عدم حصول مت جه از این طریق، طرح اختالف مزد ه

قضایی برای ح  اختالفات مطروحه م ان اعضاء سازمان شبه  عنوان آغاز فرآیند رس دگی  

 :باشدیبدین شرح م    گ ری این مرجعدامست. چگومگی ش 

در صورتی کووه دولووت خواهووان بووا خوامووده متوامنوود :  رس دگی  های  ه ات  تش   الف(  

هووا از قب وو  م ووامج گری، مسوواعی و یووا سووایر روش  اختالف خود را از طریق »مشورت«

ه ووات درخواسووت تشوو     تواموودیخاتمه دهنوود دولووت خواهووان م و ... سازش  ،جم له

ع رس دگی به این درخواست، شورای عمومی سووازمان در رس دگی را به عم  آورد. مرج

مزبور پس از وصول درخواست، در اول ن جلسووه   . رکنباشدیقالب رکن ح  اختالف م

. در صورت تصویب رکن ح  اخووتالف، ه ووات دیممایخود در مورد آن اتخاذ تصم   م

اد واجد توسط رکن ح  اختالف از م ان افر  ه اختالف مطروحهرس دگی برای رس دگی ب

. دب وور خامووه سووازمان بووا گوورددیصالح ت تش    و رومد رس دگی در این مرجع آغاز م

مشورت طرف ن اختالف، اعضاء ه ات را تع  ن خواهوود کوورد. در صووورت عوودم توافووق 
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ف و ریوو س طرف ن، مدیر ک  سازمان جهامی تجارت با مشورت ری س رکن حوو  اخووتال

تفاه  مامه   8)ماده    دیممای ات رس دگی اقدام ما کم ته مربوط به امتخام اعضاء هشورا ی

 .حاک  بر ح  اختالفات(  یهاهیقواعد و رو

 باشووندیرسوو دگی مرکووب از سووه عضووو م  هووای  ه ات:  رس دگی  های  ه ات  ترک ب م(  

دارای حسوون سووابقه   کووهاعضاء ه ات از افراد با سابقه در امور سازمان جهووامی تجووارت  

دارای تابع ت طرف ن دعوا مخواهند بود مگر این ووه   ت. اعضاء ه اشومدیامتخام مباشند  

طرف ن به محو دیگری توافق ممایند. تعداد اعضاء ه ات در صورت درخواست طرف ن تووا 

. در صورتی که ی ی از طرف ن دعوا از کشووورهای در حووال دباشیپن  مفر قاب  افزایش م

واسووت کشووور در ای توسعه یافته باشد در صووورت درختوسعه و طرف دیگر از کشوره

حداق  ی ی از اعضاء ه ات رس دگی از یک کشور در حال توسعه امتخام ،حال توسعه  

هووا خواهان، مسووالهارتباط بووا یووک  در موردی که در  تفاه  مامه(.  8ماده    10)بند    شودیم

بوورای   متعدد باشند با رعایت حقوب همووه طوورف ن مم وون اسووت یووک ه ووات رسوو دگی

 تفاه  مامه(. 9)ماده   ودش    ش ایات متعدد تشرس دگی به 

 کمووک اخووتالف ح  ه ات  یا  رس دگی  هایه ات  وظ فه:  رس دگی  های  ه ات  وظ فه (  

 در و  مطروحووه  اختالفووات  حوو   راسووتای  در  وظووایفش  ایفووای  در  اخووتالف  حوو   رکن  به

 هووای  ه ووات  فوظووای  اجوورای  محوه.  باشدیم  سازمان  اختالف  ح   مامه  تفاه   چارچوم

 باشوودیم  ثالووث   و  اصلی  هایطرف  به  مسبت   ها  ه ات  کاری  یهاروش  بر  مبتنی  رس دگی

 صوودور  بووا  مشووخص  زمووامی  پروسووه  یووک  در  و  آغوواز  رس دگی  های  ه ات  مشست   با  که

  بند  در  به گومه ای است که  رس دگی  های  ه ات  کار  روش.  ابدییم  خاتمه  مهایی  گزارش

 تمووام  اطالع  به  اختالف  ح   های  ه ات  مهایی  گزارش  حال،  هر  به  .شد  داده  ح توضفوب  

 بووود  خواهوود  اخووتالف  حوو   رکن  تصویب   به  منوط  آن  قطع ت   و  رسدیم  سازمان  اعضاء

اخووتالف در دو صووورت گووزارش کن ح   . ر(1390،  المللیدفترمطالعات س اسی و ب ن)

در صووورتی کووه ی ووی این ووه  .  دهوودیمهایی ه ات ح  اختالف رامورد تصویب قوورار مم
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، رکن ح  اختالف این ه قرار گرفته باشد و دیگر  زارش مزبور مورد تقاضای تجدیدمظرگ 

 .1 )اجماع منفی(  به عدم تصویب گزارش به اجماع برسد

 

 

  رکن استیناف

است نافی یا تجدید مظر از ابت ارات مظام ح  و فص  اخووتالف سووازمان جهووامی رس دگی  

حوو  هووای  ه ات    یهامسبت به گزارش. پ ش ب نی رس دگی تجدید مظر  باشدیتجارت م

قضووایی   یهایدگ  رسوو   یهصوو  ختالف، رس دگی رکن حوو  اخووتالف را ب شووتر بووه خصا

ن دائمووی مرکووب از هفووت رکن است ناف یک رک  (.1389دژم خوی، ت )مزدی تر کرده اس

. شومدیرکن ح  اختالف برای یک دوره چهار ساله امتخام م  یهل که به وس  باشدیمفرم

 .باشدیمامع مء برای یک دوره چهارساله دیگر بالامتخام اعضا

موضوووعی ی  هنوو  الملوو  و زماعضاء رکن است ناف از افووراد متخصووص در تجووارت بوو ن 

. وظ فه رکن اسووت ناف رسوو دگی شومدیتحت پوشش سازمان امتخام م  یهاموافقت مامه

سوو دگی بووه . رباشدیمهایی ه ات های ح  اختالف م یهابه تقاضای است نافی از گزارش

. حضور اعضوواء در رسوو دگی بووه دیآیضور سه عضو به عم  مهر موضوع است نافی با ح

 یهاهیوو ه محوه موبت دهی در روموارد است نافی در رکن است ناف به صورت موبتی بوده ک 

مهووایی ه ووات هووای   یها. تقاضای است ناف از گزارشگرددیکاری رکن است ناف تع  ن م

اصووالحاتی کووه در رویووه ه طرف ن اصلی اختالف بود ولی بووا مختص بابتدا  ح  اختالف  

ثالث با توجووه   یهارفته این حق برای طرفگ صورت    2003ی رکن است ناف در سال  کار

ن منافع قاب  توجه پ ش ب نی گردیده است. زمان رس دگی در رکوون اسووت ناف بووه به داشت

به موضوعات حقوقی   محدوداست نافی  رس دگی    .روز تجاوز مخواهد کرد  90حال از  هر  

تفاس ر حقوووقی بووه عموو  آمووده و بووه صووورت   ،ش ه ات ح  اختالف  درگزار  مطروحه

یا تغ  ر و اصووالح و یووا   دی در تأمحرمامه خواهد بود. گزارش رکن است ناف مم ن است  

مقض گزارش ه ات ح  اختالف باشد. گزارش رکن است ناف م ازمند تصووویب در رکوون 

 
. اجماع منفی روش جدید تصمیم گیری معمول در نظام حل اختالف سازمان جهانی تجارت اس  که مطابق ان، اصل بر تصوی   1

 چ مخالفتی( شود. اس  مگر اینکه به عدم تصوی  اجماع )بدون آی
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ف، طوورف ن بوودون زارش پس از تصویب در رکن ح  اختال. این گ باشدیح  اختالف م

ق د وشرط آن را قبول خواهند کرد و برای آمان الزم االجرا خواهد بووود. گووزارش رکوون 

تفاه   17م ن است با اجماع اعضاء رکن ح  اختالف به تصویب مرسد )ماده است ناف م

 مامه و قواعد حاک  بر ح  اختالفات(.

 

 

 ختالفات بین المللیدر نظام حل و فصل ا اء حل اختالفتوسعه مکانیسم اجرای آر

 یهی ی دیگر از م ات برجسته در س ست  ح  اختالف سازمان جهووامی تجووارت مداخلوو 

الزم به طرف ن در   یهاه رکن ح  اختالف در اجرای آراء صادره از طریق مظارت و توص

تووا طوورف ن  شووودیاعث مب کار و . پ ش ب نی این ساز باشدیراستای اجرای آراء صادره م

 یهازمان جهامی تجارت مگرامی چندامی در این مورد مداشته باشووند. مرحلوو متعاهد در س

جع ح  و فص  اختالفات بوو ن المللووی از مظوور حقوووقی دارای اجرای آراء صادره از مرا

که آراء صووادره   شودی. فرآیند ح  و فص  اختالف زمامی کام  مباشدیم  یاژهیاهم ت و

. تجربووه ماموودیت جریان ح  اختالف عقوو   ماجرا در آیند در غ ر این صور  یهبه مرحل

المللی که ارجاع الف ب ندر برخی مراجع ح  اخت  یمشان داده است علی رغ  صدور رأ

با چالش مواجهه گردیده   یاختالف مبتنی بر رضایت طرف ن به آن مرجع بوده، اجرای رأ

و در مظووام ه  ان سازمان جهامی تجارت قرار گرفتاما این مقص مورد توجه بن امگذار  است 

است. به عالوه، روش پ ش ب نووی شووده بوورای اعمووال اقوودامات   شدهح  اختالف مرتفع  

اجرا موجب شده تا طرف ن متوامنوود بووه صووورت خودسوورامه بووه ایوون   یهمتقاب  در مرحل

 متوس  شومد.  زمم ام

 المللتوسعه رژیم خود بسنده در نظام حقوق بین

ده در ایوون خود بسن  یها یرژ  یهعث طرح مسالالمل  باگرایی در مظام حقوب ب نکیرت  

کووه  بودهبه مام حقوب خاص  یادهیرژی  مذکور برخاسته از وجود پد  .مظام گردیده است 

از خود به مام حقوووب عووام ی  ترع وس  یهدیبرخاسته از دل پد  به موبه خود  م ز  این پدیده

دو مظ  حقوقی به وجود هنگامی که تعارضی ب ن قواعد این . ممود این دو پدیده  باشدیم

. بر این اساس، در صورت وجود تعارض، قواعد حقوووب کندیب شتر خود ممایی م  دیآیم



202 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  دوازدهطططط دوره 

شماره    دومشماره  

  پططن پ اپی چه  و 

 1401 تابستان

 
 
 

. ایوون راه رد وو گ یخاص بر حقوب عام مرجح بوده و برای ح  تعارض مالک عم  قرار م

 باشوودیم«  دهوودیح  برگرفته از اص ِ معروفِ »حقوب خاص حقوب عام را تخصوو ص م

هووای خووود پسوونده در حقوووب دن رژی . بارزترین اثر پدیدار ش(1389  ،سل می ترکمامی)

ت المل  اسدرحقوب ب ن  یدیگر به مام امشقاب یا چند پارگ   یادهیالمل  پدید آمدن پدب ن

-در حقوووب بوو ن  یاهم ت پ دایش امشقاب و چند پارچگ  .(1391،  کدخدایی و عابدینی)

 2000ب شده کووه ایوون مسوواله در سووال آثار ت یر گرایی در این مظام موجالمل  ماشی از  

المل  سازمان مل  متحد قرار گ رد. کم س ون این مسووئله مورد توجه کم س ون حقوب ب ن

الملوو : مشوو الت ماشووی از گوموواکومی و را در طرحی موسوم بووه »امشووقاب حقوووب بوو ن

ت. کم سوو ون در ایوون طوورح ضوومن ، مورد توجه قرار داده اس1المل «گسترش حقوب ب ن

 ماشی از توسعه، تخصصی شوودن  المل امشقاب در مظام حقوب ب نخطر ظهور پدیده  ب ان  

در بستر حقوب عام و خاص به تب  ن موضوع پرداخته و تعام  این   ،  ... حقوب ب ن المل 

سووت، ها بر ی دیگر را م ز خاطر مشووان مموووده االمل  و تاث رات آندو جنبه از حقوب ب ن

خووود را در ایوون زم نووه اتی  عوو گروه مطال  ها مت جه گزارشسر امجام کم س ون بعد از سال

 یهووا یبووه عنوووان »رژ  2خووود بسوونده«  یهووا یدر این گزارش مصووادیق »رژ  منتشر ممود

 ،ه است. دسووته اولیدردگ ها، ب ان  در سه دسته، بدون ارائه تعریف خاصی از آن  3خاص«

سووندگی ین اساس، خودب. براباشدیدر مفهوم مض  ق آن م  خودبسنده  یها یمربوط به رژ

 ازحقوب خاص در صورت مقض تعهدات و تخلف ازمقووررات آن  یانه یک رژی  در زم

مامند ضمامت اجوورای پوو ش ب نووی شووده در حقوووب   کندیممود پ دا م  )حقوب مسئول ت(

ا و ایووران کنسولی و دیپلمات ک )عنصر مامطلوم( که در قض ه گروگان گ ری ب ن آمری وو 

مربوووط بووه  ،ورد اشاره قرار گرفته است. دسووته دوملی دادگستری مالملدیوان ب ن  یدر رأ

خودبسنده در مفهوم مسبتآ وس ع ماظر بر حقوب و تعهوودات قابوو    یها یب ان اوصاف رژ

)مامند معاهده راجووع   باشدیاعمال در یک موضوع خاص و مرتبط با یک منطقه خاص م

هوم موسع رژیوو  خووود بسوونده خامه خاص(. دسته سوم، ماظر بر مفبه حمایت از یک رود

المل  با وجود تمام قواعد اول ه و آن در حالتی است که یک شاخه از حقوب ب ن  باشدیم

 
1. Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of 
international law. 

2. Self-contained 

3. Special regimes 
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و ثامویه مورد م از در حوزه خود، در قالب یک »رژی  خاص«، خود را در حالت اسووتغناء 

مح ط حقوب بشر،  )  دامدیالمل  عام منوع به سایر قواعد موجود در مظام حقوب ب از رج

کم س ون حقوب ب ن الملوو  در موواده  .(United Nations, 2013( )زیست، تجارت و...

ها، این مسئله را در قالب حقوب خوواص المللی دولت طرح پ ش مویس مسئول ت ب ن  55

ن رژی  خودبسوونده ش   قوی آن به عنوا  از  در دو ش   ضع ف و قوی استعمال کرده و

 .  (1393، ابراه   گ )  یاد کرده است 

به هر ش   که به موضوع مگریسته شود و دالی  وجودی رژیوو  خودبسوونده از این رو ،  

ی  خاص دامسته شود و ژدو دسته از قواعد اول ه و ثامویه در یک ر  چه در لزوم وجود هر

 گوورددیصووراً در قواعوود ثامویووه قائوو  بووود مالحظووه مچه این ه به تبلور این پدیووده منح

خووود بسوونده تحووت عنوووان رژیوو  خوواص   یهووا یای رژکه بوور  ییهایژگ یخصایص و و

برشمرده شده است در مهاد ح  و فص  اختالفووات سووازمان جهووامی تجووارت، البتووه، در 

قالب مظام ح  و فصوو  احتالفووات و در چووارچوم سووازمان جهووامی تجووارت، موجووود 

ریشه در حقوب عام   ،ان حقوب خاصخاص به عنو   یها یو با توجه به این ه رژ  باشدیم

حقوب عام و در مرحله اجرا و شووفاف   یهات یراح  ت وین متأثر از محدوداشته و در مد

امشووقاب و   یهدیوو و لووذا وجووود پد  باشووندیسازی الجرم به رجوووع بووه اصوو  خووویش م

بووا   می باشد. نه از حقوب مسبت به ی دیگر مگذاری این دو زم  ر خودبسندگی مامع از تأث

 ر گووذاری و تووأث  ر ص مذکور از تووأثا بودن خصایمهاد ح  اختالف م ز با دار  وصف،  این

و پوو ش ب نووی ایوون مهوواد در   بووودهالملوو  مسووتینی معه مظام حقوووب بوو نپذیری از مجمو 

موجب توسعه مفهوم رژی  های خود بسنده در مظووام   ارچوم سازمان جهامی تجارت  چ

 .حقوب ب ن المل  گردیده است 

 بین المللام حقوق تصویب آراء رکن حل اختالف در نظ تحول در آیین

المللووی مبتنووی براجموواع میبووت آی ن معمولی و مرسوم تصویب مصوبات در مجامع بوو ن

کووه حتووی  باشدیماست.  شرط تصویب در این روش، مبتنی بر اجماع میبت کل ه اعضاء 

ایوون   .  رسدیممدر صورت وجود یک مظر مخالف، مصوبه مورد بحث به تصویب مهایی  

 ز مورد عم  بوده طرف اختالفی که گووزارش بووه ف گات مروش که در روش ح  اختال

حوو  اخووتالف را بووه بوون بسووت  با ابراز مخالفت، گزارش مرجع  توامست یمسود او مبود  
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مبت ر روش موووینی بوورای تصووویب   سازمان جهامی تجارت  اما مظام ح  اختالفب شامد  

. بووه 1 است  به اجماع منفی و یا مع وس معروف  گزارشات رکن ح  اختالف گردیده که

کووه   باشدیمموجب این روش شرط الزم برای عدم تصویب گزارش، اجماع کل ه اعضاء  

زیرا در هر گزارش یک طرف اختالف معموالً بووه می رسد  ه چگاه به مت جه م  اعاین اجم

مع عوودم و این طرف با ابراز مظر مخالف خووود مووا  شودیماصطالخ برمده دعوا محسوم  

ی میبووت کووافی رأوجووود یووک  ای تصویب گزارش  رب  ،یگر. به عبارت دشودیمتصویب  

سابقه بوده که روش معمووول المل  بیی در مظام حقوب ب نرأاین روش اعالم  .  2باشدیم

المل  را  متحول مموده و به ح  اختالفات تجاری م ووان تصویب مصوبات در حقوب ب ن

ظام حوو  اخووتالف ، مه   مموده است.مبت ر این روش تس اعضاء سرعت بخش ده و آن را

الملوو  در از آن به عنوان توسعه حقوووب بوو ن  توانیمکه    باشدیمسازمان جهامی تجارت  

 .المللی مام بردحوزه ح  و فص  اختالفات ب ن

ایجاد سلسله مراتب رسیدگی به اختالفات در نظام حل و فصععل اختالفععات حقععوق 

 المللبین

ح  و فص  اختالفات سووازمان جهووامی  نوان گردید ی ی از ابت ارات مظامع  همامگومه که

بوودوی و   ،تجارت ایجاد یک س ست  ح  و فص  اختالف مبتنی بر دو مرحلووه رسوو دگی

ی امرحلووهاین روش رس دگی مه تنها از ح ث ایجاد یک دادرسی چند   .باشدیم  ،است نافی

بووه عنوووان یووک تحووول در   توووانیمن  و از آ  بودهت  المل  حائز اهم در حوزه حقوب ب ن

المل  مام بوورد بل ووه روش وزه ح  و فص  مسالمت آم ز اختالفات در مظام حقوب ب نح

کووه کمووک   گوورددیمالمل  قلمداد  مذکور متضمن یک مو آوری دیگر در مظام حقوب ب ن

رس دگی دو مرحله ای، بوودوی و   این س ست   در  .دیممایم  هایدگ  رسشایامی به دقت در  

نی ه ات های رس دگی و رکوون اسووت ناف ، عهووده جدیدمظر ،  دو رکن ح  اختالف، یعت

چنامچه آراء ه ووات هووای .  باشندیمدار رس دگی به ح  اختالفات مطروحه مزد این مهاد  

ح  اختالف مورد تجدیدمظر قرار گ رد رسوو دگی بووه درخواسووت تجدیوودمظر در رکوون 

و مت حه  هاافته دگی است نافی مم ن است یرکن است ناف در رس  عم  می آید.است ناف به  

 
1. Negative or river consensus 

2. The process – Stages in a typical WTO dispute settlement case: www.world Trade Organization 
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. اخت اراتی که مطابق 1مه ممایدتغ  ر یا وارا  کند  دی تأی حقوقی ه ات رس دگی را  هایر گ 

اختالف به رکن است ناف برای دخ  و تصرف   ی حاک  بر ح هاهیروتوافق مامه قواعد و  

سله مراتب دادرسووی اختالف داده شده ح ایت از وجود یک سلی ه ات ح   هاافتهدر ی

  ح  و فص  اختالفات سازمان جهامی تجووارت تحووت عنوووان مراجووع در ساختار س ست

ح  اختالف عالی و تالی دارد. به عبارت دیگر، پ ش ب نی رکن است ناف در س ست  حوو  

ی بوور سلسووله مبتنوو   اختالف سازمان جهامی تجارت متضمن ایجاد یک سوواختار دادرسووی

ورد در . ایوون دسووتا(20Rai ,07) باشوودیمالملوو  حقوووب بوو نمراتب برای اول ن بووار در 

کووه   شووودیمالملوو  یووک موووآوری تلقووی  حقوب ب ن  ساختار مظام ح  و فص  اختالفات

اختالف سازمان جهامی تجارت بوده و موجووب رشوود و گسووترش ایوون   مرهون مطام ح 

 حوزه از حقوب ب ن المل  شده است.

  ر استناد به رویه سابق حل اختالفالملل ناشی از تحول دتوسعه حقوق بین

ی حقوقی خصوصاً کشووورهایی کووه از مظووام حقوووقی کووامن ال تبع ووت هامظامدر برخی  

ی در تفس ر قامون اساسی یا دیگر اصووول بن ووادین جامعووه اژهیودیوان عالی مقش   کنندیم

تووا از   گوورددیمعمدتاً از طریق تفس ر ایجاد    هاممظای قضایی در این  یهرو.  دیممایمایفاء  

از طریق رویه قضووایی یووک مظوو    هامظامک دعوای ساده. اینگومه  طریق ف صله دادن به ی

. رد وو گ یمکه در موارد مشابه برای مراجع قضایی مورد عموو  قوورار   کنندیمحقوقی ایجاد  

ب نی بودن رویه قضایی، برای افراد، مشاغ  و بازیگران الوه بر این، اطم نان و قاب  پ شع

. امووا در شووودیمه قامون چ ست و چگومه اعمال ک   دامندیماعتماد فراه  مموده و  جامعه،  

المل  ح ایت دیگری است در این عرصه یک دیوان عالی وجود مدارد عرصه حقوب ب ن

شبه قضایی وجود دارمد   ی و یاقضای  یهاارگانالمللی و یا  ی ب نهاوانیدبل ه یک سری  

. نوودیممایمیفوواء  الملوو  اک مقش مشابه در حقوب ب نالمللی خاصی یکه با صالح ت ب ن

المل  بووه شوومار المللی در زمره منابع حقوب ب نی ب نهاوانیدتصم مات قضایی اینگومه  

آور م ستند. . اینگومه تصم مات به جز ب ن طرف ن اختالف و در همان مورد الزام  رومدیم

-الزام آور بودن آن در حقوب بوو ن  ی برای وجود رویه قضایی یااقاعدهبا این حال، ه چ  

. با وجود اتفاب مظر جهامی مبنی بر (Bacchus and Lester, 2020) المل  وجود مدارد

 
 . ی حاکم بر حل اختالفآاه یروتفاآم نامه قواعد و  17ه ماد 13و بند  16ماده   4. بند 15
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المل  اما این اتفاب مظر به صورت گسترده وجووود عدم وجود رویه قضایی در حقوب ب ن

روحه مف د در ح  اختالفات مط  توامندیمالمللی در موارد مشابه  آراء قضایی ب ندارد که  

المل  بر اساس واقع ات و مسووتندات رو، هر اختالف در حقوب ب نباشند. از این    مؤثرو  

 .رد گ یمآن اختالف مورد قضاوت قرار  

یووک شرط الزم بوورای اجوورای دکتوورین رویووه قضووایی در   شودیمبه این ترت ب مالحطه  

عنوووان سووطح مراجووع قضووایی بووه  س ست  حقوقی، وجود یک سلسله مراتووب قضووایی در

المل  و م ز الووزام در حقوب ب ن  ت. عدم وجود چن ن س ستمیهای عالی و تالی اسهدادگا

آور بودن هر تصم   قضایی فقط مسبت به طرف ن آن تصم   و در همووان مووورد، اعمووال 

. با این حال، (Rai, 2007) غ ر قاب  اجرا مموده است المل  را این دکترین در حقوب ب ن

ی قضووایی همچووون هاهیوو روسازمان جهامی تجارت م ووز اگوور چووه    در مظام ح  اختالف

وجود داشته باشد اما شوورایطی   توامدیمم  شودیمی داخلی اعمال  هامظامیی که در  هاهیرو

س ست  ح  اخووتالف  که در مظام ح  اختالف سازمان پ ش ب نی شده از جمله ایجاد یک

ی هاافتووهرکان ح  اخووتالف بووا یمبتنی بر سلسله مراتب و لزوم عدم مغایرت تفس رهای ا

ق خود به عنوان ضامن برقراری هماهنگی و قابل ت پ ش ب نووی مظووام تجوواری و هوو  ساب

 سازمان جهووامی تجووارت در اسووتفاده از تصووم مات، س تأسی که موافقتنامه ااجازهچن ن  

(، بووه عنوووان 16موواده    1بنوود  )  1947ی متعاهوود گووات  هوواطرفو عمل رد عرفی    هاهیرو

کووه راه را بوورای اعمووال   شووومدیملی تعب وور  تجارت جهامی داده به عنوان عوووام  راهنمای

 ,Rai) امدممودهدکترین رویه قضایی در مهاد ح  اختالف سازمان جهامی تجارت هموار 

ی گات هاهیرواز    از جمله  ی سابقهاهیرواز  . استفاده گسترده ارکان ح  اختالف  (2007

ن ووه در پ شووبرد ختالف و رکن است ناف عالوه بر ایدر آراء و تصم مات ه ات های ح  ا

ی تجاری در سازمان جهامی تجارت هات  فعالاهداف سازمان، امن ت و قابل ت پ ش ب نی  

ف بوور خووالف حائز اهم ت بوده بل ه به مظریه اعمال رویه قضایی در رکوون حوو  اخووتال

اف در ی تحت پوشش سووازمان داموون زده اسووت. رکوون اسووت نهامامهمصرحات موافقت  

های ال لی گزارشات تصویب شده ه ووات بوط به موش دمیتصم   خود در قض ه ژاپن مر

کووه اغلووب بوورای   دامدیمرس دگی به عنوان تش    دهنده بخش مهمی از مقررات گات  

. رکوون اسووت ناف در ایوون رمد گ یمورد توجه قرار  ه ات رس دگی در موارد مشابه بعدی م
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 وودی در موووارد ت رس دگی را به عنوان راهنمای مفمورد حتی گزارشات غ ر مصوم ه ا

 دی وو تأ. رکن است ناف در قض ه م گو، مربوط بووه آمری ووا یووا 1دیممایممشابه بعدی معرفی 

ی خووود، اسووتناد رکوون حوو  هاافتهاستدالل قبلی خود و گسترش این استدالل مسبت به ی

رار داده و خوواطر مشووان قوو   دی تأی رکن است ناف در این قص ه را مورد  هاافتهاختالف به ی

، تصم مات قبلی است ناف را در مواردی که مربوط بووه هاات هکه    رودیمتظار  کرده که ام

. رکن است ناف در برخی قضایای دیگر مامنوود قضوو ه 2ر بگ رمداختالف بعدی است در مظ

ی ی قبلوو هاافتووهالوار چوم مربوط به آمری ا و قض ه کتان مربوط به اتحادیه اروپا اعمال ی

ت قرار داده است. این عمل رد رکن اختالف در اعمووال خود را در این قضایا مورد حمای

عنوان ش لی غ ر رسوومی از رویووه قضووایی ی سابق خود در موارد مشابه بعدی به  هاافتهی

. به این ترت ووب بوورای پایووان دادن بووه ایوون وضووع ت و (Bhala, 1999) تعب ر شده است 

، اصووالح تفوواه  به طور رسمی  ف در اختالفات بعدیاعمال رویه سابق ح  اختال  مجوز

 . بووه(2000Bhala ,) ی حاک  بر ح  اختالف پ شنهاد گردیده است هاهیرومامه قواعد و 

که رکوون اسووت ناف  دهدیمهر حال، بررسی قضایای مطروحه در رکن ح  اختالف مشان 

ت الووزام به مظر برخی اعضاء سازمان جهامی تجارت به تدری  به سوومت گسووترش قوودر

 (.David, 2009د )داریمام بر  آوری تصم مات سابق خود گ 

 گیرینتیجه
در دامنه اجوورای قواعوود آن المل ، گسترش چه به سمت الزامی شدن قواعد حقوب ب نهر

ی ضمامت اجرای فوووری و هاروشو دست ابی به  المل   حقوب ب نم ان تابعان ب شتری از  
لمللووی حرکووت اوب ب ن المل  در سطح جامعه ب ندر مقاب  تخلف از مقررات حق  تریقو 

 . مهاد حوو  یاافتهالمل  ب شتر دست یی مجموعه مظام حقوب ب ناتوسعهممای   به اهداف  

از مهاد های روابط بوو ن الملوو  در رویووه   اختالفات سازمان جهامی تجارت به عنوان ی ی
  مشارکت داشووته باشوود. فرآیند توسعه حقوب ب ن الملتحقق  مشان داده که می توامد در  

بووا اعمووال برخووی  ین مسوو ردر ا  ،علی رغ  محدودیت های اساسنامه ای خود  مهاد مزبور

سوواختار کلووی  به عنوان بخشووی از ،ن المل  عام در جریان ح  اختالفمقررات حقوب ب 

مظام حقوب ب ن المل  و به عنوان یک بازیگر جدیوود در مظووام حوو  و فصوو  اختالفووات 

 
1. Japan-Alcoholic Beverages II 

2. US-Shrimp 
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مسووالمت آم ووز  زم نه ف صوولهادی در به عنوان مه این مهاد کرده است. موفق عم تجاری ،

مهاد حوو  وفصوو  اختالفووات تجوواری م ووان المللی به طور عام و به عنوان  اختالفات ب ن

-حقوووب بوو ن،برخی مفاه      در  ی ساختاری وهانه زمدر    ،به طور خاص  ماناعضاء ساز

، از یک سووو  مهاد ح  اختالف، ه است.مظ ری متحول ممودالمل  را به محو ک  مظ ر یا بی

با استناد به قواعد حاک  بر ح  اخووتالف و بووا اسووتفاده از   قامت یک مهاد شبه قضاییدر  

المل ، ابهامات ماظر بر تعهوودات مووورد و به کارگ ری قواعد عرفی حقوب ب ن  ابزار تفس ر

عه ماه ووت و ی ح  اختالف در توسوو هاهیروبر طرف مموده و از طریق ایجاد    را  اختالف

مظووام حوو  اختالفووات گوور سووو،  از دی  ایفای مقش مموده اسووت  الملمحتوای حقوب ب ن

پوو ش بووا  ب نی یک م ام س  جدید از مظر ساختاری، و م ز  با پ شتجارت    سازمان جهامی
ب نی قواعد و مقررات قاب  اعمال مربوط به خود، مبت وور یووک مظووام موووین رسوو دگی در 

ان و ساختار حقوووب که ساختمالمل  عمومی گردیده  ب نچارچوم مجموعه مظام حقوب  

با این ه مطابق سووند موجوود مهوواد حوو  .است   را دچار تحول کرده و توسعه دادهالمل   ب ن
 اختالفات تجاری م ان اعضاء محدود شده است ولی، وظ فه مهاد مذکور به ح    اختالف

د موعی رویه ی واحوود خود با کنشگری قضایی و حرکت به سمت ایجااین مهاد در رویه  

ه  به شفاف سازی قواعد حاک  بر سازمان به عنوان   ،س دگی به اختالفاتو ی سان در ر
بخشی از قواعد حقوب ب ن المل  عام جامه عم  پوشام ده و ه  سردمدار تحولی در این 

حقوب ب ن المل  قضایی در     ن را به موعی به مفهوم ایجاد سابقهزم نه شده که می توان آ

 زمان اسووت نافی رسوو دگی،مراحوو  بوودوی و    ب نوویود. مهادح  اختالف بووا پوو ش  ب ر ممتع
و  ی را در عرصووه حوو لوو المل،محوه رس دگی به اختالفات ب نرا تعریف کرده  رس دگی ها

سوورعت بووه همووراه دقووت در ،المللووی  دگرگووون ممودهفص  مسالمت آم ز اختالفات ب ن

. مهوواد حوو  به دادرسی ها را افووزایش داده اسووت و قابل ت اعتماد   رس دگی ها را باالبرده

در جریان ح  اخووتالف ایفوواء   مسبت به اعضاء سازمان  ا صالح ت اجباری که  اختالف ب
بوو ن  وسوو عی از جامعووه ب ن المل  در حوووزه می مماید موجب الزامی شدن قواعد حقوب

توسووعه .وب ب ن المل  را گسترش داده است المللی شده و از این ح ث اجرای قواعد حق

م با پ ش بنی مهاد ح  اختالف در مظووا  در حقوب ب ن المل   مفهوم رژی  های خود بسنده

در رویووه ی  مهوواد مزبوووراسووت.  شووده و گسووترش یافتووهحقوب ب ن الملوو  پررمووگ توور  

خود،اجرای اح ام صادره را در حوزه مظ  سازمان جهامی تجارت بووه عنوووان بخشووی از 

بووه اقوودامات   مداخله ی خود تضم ن مموووده و توسوو ، با  ار مظام حقوب ب ن المل ساخت



209 

 

 

 

 

 لنقش نهاد ح  تبیین

اختتف س زتتتا  ا  

د   تجتتا ج اهتتان 

-حقوق بتین  توزعه

 الملل

 

آخر سر این ه با ایجاد قاعده اجموواع منفووی  قاعده مند کرده است.را در این زم نه ،متقاب   

دن تصووویب خطر به بن بسووت کشووام در محوه ی رای گ ری در رویه مهاد ح  اختالف، 

ف ) بوور اسوواس رویووه مخال توسط طرف بازمده از طریق ابراز مظر آراء مهاد ح  اختالف،

مهوواد حوو  اخووتالف سووازمان و در مجموووع    ، بر طرف شوودهاجماع میبت(سابق مبتنی بر  

 موجب توسعه حقوب ب ن المل  در موارد مذکور گردیده است جهامی تجارت 

 
 منابع 

مسئولیت بین المللی دولت: متن وشرح مواد کمیسیون جقوق (،  1393ابراآیم گل، علی رضا )

 .تهران: انتشارات شهر دانش، شمچاپ ش ،بین الملل

حقییوق  یهالمللی دادگستری در توسع  نقش دیوان بین»(،  1392)  سوده  ،شاملوو    آمایون  ،بیبیح

 ،انتشارات دانشگاه عالمههه اطااطهها یپژوهش حقوق عمومی،    یهفصلنام  «،  الملییل  بین

 .41 شماره

نی تجارت، در کتاب، ان جهانظام حل و فصل اختالفات در سازم(،  1389دژم خوی، غزالییه )

االختیار تجاری جمهوری اسههالمی ا ههران، سههازمان جهههانی تجههارت:   نما ندگی تام

تهییران: انتشییارات شییرک  چییاپ و نشییر ،  . چییاپ دومهانامهساختار، قواعد و موافقت  

 .بازرگانی

انتشارات تهران: ، ، چاپ اولسازمان جهانی تجارت (،1390دفترمطالعات سیاسی و بین المللی )

 .ارت امور خارجهوز
ی خودبسنده و مناسبات انها با حقوق بین الملل عام«، آامی رژ»(،  1389حج  )سلیمی ترکمانی،  

 ،مجله حقوقی بین المللی، نشر ه مرکز امور حقوقی بههین المللههی ر اسههت جمهههوری

 .42 شماره
انی م سییازمان جهیی »اوصییاف خودبسییندگی نظییا  (،1391ایی، عباسعلی و عابدینی، عبداهلل )کدخد

مجله حقوقی بین المللی، نشر ه مرکز امور حقوقی للی«،  تجارت در نظام حقوقی بین الم

 .460 شماره ،بین المللی ر است جمهوری

ی بههین هاسههازمانحقوق مسئولیت (،  1394)  کمیسیون بین حقوق بین الملل سازمان ملل متحد

جمه: عبداهلل عابییدی ن الملل. تر، ترجمه متن و شرح مواد طرح کمیسیون حقوق بیالمللی

 .تهران: انتشارات خرسندی، ری، چاپ دومو خلیل روزگا
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