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واکاوی اصول سازمان تجارت جهانی از منظر توافق جدید پکن -واشنگتن
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تهدید اصل عدم تبعیض در نظام چند جانبه تجارت جهانی
ادامه از صفحه 7

در چهار دهه گذشته
رشد اقتصادی چین
 ۱۰برابر سریعتر از
امریکا بوده است و هنوز هم دو
برابر سریعتر است
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امریکا خودش چین
را به سازمان تجارت
جهانی آورد ،به
بزرگترین مشتری چین تبدیل
شد و حاال این کشور را دزد بزرگ
فناوری میخواند
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ایرنا

 -2ëëنقــض اصــول ســازمان تجــارت
جهانیدرتوافقتجاریچینوامریکا
موضــوع توافــق تجــاری اخیــر چین
و امریــکا که در فوق بررســی شــد ،نوعی
«تجــارت مدیریتشــده» مابیــن ایــن
دو کشــور اســت کــه برخــاف «اصــل
عــدم تبعیــض» و «قاعده رفتــار دولت
کاملهالوداد» ذیل آن و همچنین «اصل
تجــارت آزاد» و «اصــل ارتقــای رقابــت
منصفانه» مقــرر برای سیســتم تجارت
اعضای سازمان تجارت جهانی است.
 -2 /1اصــول و قواعــد نظــام تجــارت
چندجانبهدرسازمانتجارتجهانی
در ســازمان تجــارت جهانــی چنــد
اصــل بنیادیــن ( )WTO Rulesبــرای
تجارت وجود دارد که باید رعایت شوند:
«اصل عدم تبعیض» (Trade without
 :)Discriminationایــن اصــل خــودش
دو قاعده فرعی دارد :اول) «قاعده رفتار
دولت کاملهالــوداد» (Most-favored-
 )nation Treatmentبــه مفهــوم اتخاذ
رفتار برابر با اشخاص کشورهای مختلف
( )Treating other People Equallyکــه
بهموجــب آن بــا کاالها و خدمــات و آثار
فکری تمام خارجیها اصوالً باید یکسان
رفتــار شــود .دوم) «قاعــده رفتــار ملی»
( )National Treatmentبــه مفهــوم
اتخــاذ رفتار برابــر با اشــخاص داخلی و
خارجــی (Treating Foreigners and
 )Locals Equallyکــه بهموجــب آن بین
کاالها ،خدمات و آثار فکری خارجیها با
داخلیها اصوالً نباید تبعیض قائل شد.
«اصــل تجــارت آزاد» (:)Free Trade
کشــورها بایــد تــاش کننــد بهتدریــج و
در قالــب مذاکــره (Gradually and
 )through Negotiationبه سمتی بروند
که همه موانــع تعرفهای و غیرتعرفهای
کنار گذاشته شود و عوامل غیراقتصادی
در قیمتگــذاری یا ارزش کاال و خدمات
تأثیرگــذار نباشــند .درنهایــت ،یــک
جامعــه جهانی حاصل شــود کــه در آن
آنچه موجب جابهجایــی کاال و خدمات
در آن میشــود صرفــاً بهدلیــل روابــط
حســنه سیاســی ،فرهنگــی و تاریخــی
میــان دولتهــا نیســت بلکــه عوامــل و
عناصر اقتصــادی (کیفیت کاال و قیمت
کاال) تعیینکننــده اصلی اســت« .اصل
پیشبینی پذیری» ( :)Predictabilityدر
قالب ملتزم شدن و شفافیت (through
)Binding and Transparency
کشــورهای عضو به اینکه بهطور مستمر
قوانیــن و مقررات تجــارت خارجی خود
را از طریــق ســازمان تجــارت جهانــی
بــه دیگــر کشــورها اعــام کننــد« .اصل
ارتقای رقابت منصفانــه» (Promoting
 :)Fair Competitionسیســتم ســازمان
تجــارت جهانــی حــاوی قواعدی اســت
که به رقابت آزاد ،منصفانه و دســتکاری
نشــده (Open, Fair and Undistorted
 )Competitionاختصــاص مییابــد؛
اگرچــه بهطور اســتثنایی اجــازه میدهد
تا تعرفهها و در شــرایط محدود ،اشکال
دیگر حمایت در اختیار کشورهای عضو
قــرار گیــرد« .اصــل تشــویق توســعه و
اصالحــات اقتصــادی» (Encouraging
Development and Economic
 :)Reformبیــش از ســهچهارم اعضــای
ســازمان تجــارت جهانــی را کشــورهای
ل توســعه و در حالگذار به اقتصاد
درحا 
بازار تشکیل میدهند .موافقتنامههای
سازمان تجارت جهانی برای این کشورها
بخصــوص کشــورهای فقیرتــر و کمتــر
توسعهیافته بهمنظور تطبیق با مقررات
ن گذار قائل شده است.
این سازمان دورا 
 .2/2نقــض اصل عدم تبعیض ســازمان
تجــارت جهانی در توافق تجــاری چین و
امریکا
بســیاری بــر ایــن عقیــده هســتند که
«اصــل عــدم تبعیــض» مهمتریــن
اصــل نظــام تجــارت چندجانبه اســت؛
چراکه شــرط اصلی برقــراری این نظام،
پیــش از هــر چیــز اطمینــان اعضــا از
رفتــار غیــر تبعیضآمیــز دیگــر اعضا با
آنهاســت .درنتیجه «قاعده رفتار دولت
کاملهالــوداد» اعضــای ســازمان جهانی
تجارت بهطور یکســان از بهترین شرایط
تجــاری ایجــاد شــده در نظــام تجــارت
یکدیگر (چــه در رژیم تعرفهای و چه در
سایر مقررات تجاری) برخوردار خواهند
بــود .درواقــع ،ایــن قاعــده محصــوالت
تمامی شــرکای تجاری کشــورهای عضو
را در موقعیــت برابــر قــرار میدهــد.
درنتیجه «قاعــده رفتار ملی» که مکمل
قاعــده رفتار دولــت کاملهالوداد اســت،
عمــاً کاالهــای وارداتی شــرکای تجاری

کشــورهای عضو را با کاالهای تولیدشده
در داخل در موقعیت برابر قرار میدهد.
موضــوع توافــق تجــاری اخیــر چین
و امریــکا ،نوعــی تجارت مدیریتشــده
مابیــن ایــن دو کشــور اســت .بهطورکلی
«تجــارت مدیریتشــده» (Managed
 )Tradeبــه تالشهایــی از دولتهــا
اشــاره دارد کــه بهموجــب آن بــا ایجــاد
محدودیتهــای کمــی (Quantitative
 )Restrictionsروی تجــارت و ســایر
رویکردهــای عــددی هدفگذاریشــده
( )Numerical Targetedماننــد ســهم
مشــخص از بازار یــا تولیــدات معین به
نتایــج قابلاندازهگیــری (Measurable
 )Resultsدر تجــارت میرســند .اهــداف
این تالشهــا از طریــق توافــق دوجانبه
( )Mutual Agreementیــا در قالــب
تهدید به اقدام تجــاری (under Threat
 )of Trade Actionبهعنوانمثــال،
تعرفههــای افزایشیافتــه (Increased
 )Tariffsبرآورده میشوند.
بــا ایــن تعریــف ،واضــح اســت کــه
تجــارت مدیریتشــده برخــاف «اصل
عــدم تبعیــض» و «قاعده رفتــار دولت
کاملهالوداد» ذیل آن و همچنین «اصل
تجــارت آزاد» و «اصــل ارتقــای رقابــت
منصفانه» مقــرر برای سیســتم تجارت
اعضای سازمان تجارت جهانی است.
 -3ëëرکــن حــل اختــاف ازکارافتــاده
سازمانتجارتجهانی
نقض اصول سازمان تجارت جهانی
توسط توافق تجاری اخیر چین و امریکا،
قابلبررســی در رکــن حــل اختــاف
()Dispute Settlement Body: DSB
این سازمان نیست؛ زیرا این رکن پیشتر
توســط امریــکای ترامــپ ازکارافتــاده
( )Disfunctionشده است.
 -3 /1رکن حل اختالف ســازمان تجارت
جهانی
مســئولیت حلوفصــل اختالفــات
میان اعضای ســازمان تجــارت جهانی،
بــا رکن حل اختالف این ســازمان اســت
کــه اعضــای آن همــان اعضای شــورای
عمومــی ســازمان تجــارت جهانــی و
متشــکل از کلیه اعضای ســازمان است.
رکــن حــل اختــاف تنهــا مقامی اســت
کــه میتوانــد هیأتهــای رســیدگی
بــدوی و رکــن اســتیناف را برای بررســی
قضیه موضــوع اختالف تشــکیل دهد و
یافتههای هیأتهای رســیدگی بدوی یا
نتایج رکن استیناف را در رابطه با قضیه
موضــوع اختالف قبــول یا رد کنــد .رکن
حــل اختــاف بــر اجــرای آرا و توصیهها
نظــارت میکنــد و ایــن قــدرت را دارد
درصورتیکــه کشــوری رأی را اجرا نکرد،
اجازه اقدام مقابلهجویانه را برای کشــور
شاکی صادر کند.
 -3/1/1مراجع رکن حل اختالف سازمان
تجارتجهانی
رکن حــل اختــاف ســازمان تجارت
جهانــی از دو مرجــع تشــکیل شــده
اســت )1( :هیأتهــای رســیدگی بدوی:
ایــن هیأتهــا هماننــد رســیدگیهای
داوری هســتند؛ امــا برخــاف معمــول
در داوریهــا معمــول اســت اعضــای
ایــن هیأتهــا بــا مشــورت کشــورهای
دیگر تعیین میشــوند .تنهــا در صورت
بــه توافــق نرســیدن طرفیــن اختــاف،
مدیرکل ســازمان تجــارت جهانی اقدام
به تعییــن اعضای هیــأت میکند .البته
این مســأله بنــدرت اتفــاق میافتد .این
هیأتهای بــدوی از  3نفر (گاهی 5نفر)
کارشــناس در زمینههــای مربوطــه از
کشــورهای مختلف تشکیل میشوند که
شواهد را بررسی میکنند و درباره برحق
بــودن یا برحــق نبودن طرفیــن اختالف
تصمیمگیری میشــود .گــزارش هیأت
رســیدگی بــدوی بــه رکــن حــل اختالف
متشــکل از نماینــدگان کل اعضــای
ســازمان تجــارت جهانی ارائه میشــود.
این رکن تنها در صورتی میتواند گزارش
ارسالی هیأت رسیدگی را رد کند که کلیه
اعضــا بهصورت اجمــاع این گــزارش را
نپذیرند.
رکــن اســتیناف :ایــن رکــن برخــاف
هیأتهــای رســیدگی بــدوی کــه موقت
هستند ،یک رکن دائمی است متشکل از
 7عضو که اعضای آن در حد گستردهای
نمایانگر اعضای سازمان تجارت جهانی
هســتند و برای مدت چهار ســال توســط
رکــن حــل اختــاف منصوب میشــوند.
رویــه کاری رکــن اســتیناف ،توســط خود
این رکن با مشــورت با مدیرکل ســازمان
تجارت جهانی و رئیس رکن حل اختالف
تهیــه و تنظیــم میشــود و هــر قضیه در
مرحله اســتیناف توسط  3عضو از  7نفر
عضو رکن استیناف بررسی میشود.

 -3/1/2مراحل رکن حل اختالف سازمان
تجارتجهانی
پساز اینکه رکن حل اختالف سازمان
تجارت جهانی متشــکل از نمایندگان کل
اعضای این ســازمان گــزارش هیأتهای
رســیدگی بدوی یــا رکن اســتیناف را مورد
تأییــد قــرار داد ،بــر اجــرای توصیههــای
صــورت گرفتــه بــه کشــور متخلــف (مثالً
دست برداشتن از اقدامی که منافع کشور
شاکی را از بین میبرد یا به آن لطمه وارد
مــیآورد) اعمــال نظــارت میکنــد و اگــر
ظرف مدت معقولی اقدامات اصالحی،
توصیههــا و احــکام توســط آن کشــور بــه
اجــرا درنیایــد این کشــور ملزم بــه جبران
(بــرای مثال از طریــق کاهش تعرفههای
بخصوصی که کشور شاکی در آن منفعت
یشود.
دارد) م 
رویــه ســازمان تجــارت جهانــی در
خصوص ضمانت اجرای آرای رکن حل
اختالف آن بدینصورت است که کشوری
که عمل خالفی انجام داده باید دست از
این کار بردارد و اگر به خالف خود و نقض
مقررات ادامه دهد باید متحمل غرامت
یا جریمه شود .درواقع وقتی در خصوص
قضیهای تصمیم گرفته شد حتی قبل از
اعمال ضمانت اجراهای قانونی تجارت
بینالملل ،کارهای زیادی میتوان انجام
داد .اولویــت در این مرحله این اســت که
کشور خوانده سیاستهایش را هماهنگ
با توصیهها و آرا تغییر دهد.
موافقتنامــه حلوفصــل اختالفــات
ســازمان تجــارت جهانــی تأکیــد میکند
که هماهنگســازی فــوری بــا توصیهها و
آرای رکــن حل اختــاف برای حلوفصل
مؤثــر اختالفات بهنفــع همه اعضــا الزم
و ضــروری اســت .زمانــی کــه رأی به ضرر
کشــوری که هدف طــرح دعــوا قرارگرفته
صادر میشــود ،آن کشور باید توصیهها و
آرا و گزارشهــای هیأت رســیدگی یا رکن
اســتیناف را رعایــت کند .در جلســهای که
ظــرف  30روز از تاریــخ تصویــب گزارش
رکن حــل اختالف برگزار میشــود ،قصد
خــود را مبنــی بــر انطبــاق اعــام نماید.
اگــر انجام فوری توصیهها مقدور نباشــد،
به عضــو مزبــور فرصــت معقولــی برای
اجــرای توصیههــا داده خواهــد شــد و
درصورتیکــه آن عضــو ظــرف این مدت
نتوانــد توصیههــا را اجــرا نمایــد ،بایــد با
کشور یا کشورهای خواهان برای ارائه یک
شــیوه جبــران قابلقبــول (بهعنوانمثال
کاهــش تعرفههــا در حوزههایــی کــه
خواهــان در آن منفعــت دارد) وارد
مذاکره شــود .درصورتیکه ظــرف  20روز
در مــورد جبــران رضایتبخــش توافقــی
حاصــل نشــود ،کشــور شــاکی میتوانــد
«اختیار اقدام متقابل» (Authorization
 )for Retaliatory Actionرا از طریــق
«تعلیــق اجــرای امتیــازات یــا تعهدات»
(Suspension of Concessions for
 )Obligationsنســبت به کشــور خاطی از
رکن حل اختالف درخواســت نماید .رکن
حــل اختــاف بایــد ظــرف  30روز پس از
اتمام فرصت معقول ،این اجازه را صادر
نماید؛ مگر اینکه اجماع نســبت به عدم
صدور اجازه وجود داشته باشد.
 -3/1/3تصمیمگیــری در رکــن حــل
اختالفسازمانتجارتجهانی
رکن حل اختالف تصمیم خود در این
سه مرحله از روند حل اختالف را میباید
بــه اتفاقنظــر (اجمــاع) همــه اعضــای
خــود (نماینــدگان کل اعضــای ســازمان
تجارت جهانی) تصویب کند :هنگامیکه
رکن حــل اختــاف هیأتهای رســیدگی
بدوی را «تشــکیل» میدهد؛ هنگامیکه
گزارشهــای هیأتهای رســیدگی بدوی
و رکــن اســتیناف را «تصویــب» میکنــد؛
هنگامیکــه «اختیــار اقــدام متقابــل» را
مجاز میکند .البته اصل و فرض بر وجود
ایــن اجمــاع بیــن کل اعضــای رکن حل
اختالف (همــه اعضای ســازمان تجارت
جهانــی) نســبت بــه ایــن مــوارد اســت؛
مگــر اینکــه یکــی از اعضــا علیــه آن ابراز
مخالفــت کند (بنــد ( )1مــاده  ،6بند ()4
ماده  ،16بند ( )14ماده  17و بند ( )6ماده
 22موافقتنامــه حلوفصــل اختالفــات
ســازمان تجــارت جهانــی) .ایــن روش
تصمیمگیــری ویــژه معمــوالً بهعنــوان
«اجماع منفی یا معکــوس» (Negative
 )or Reverse Consensusگفته میشود.
در ایــن ســه مرحلــه تشــکیل ،تصویب و
اختیار اقــدام متقابــل (Establishment,
 )Adoption and Retaliationاز رونــد
حل اختــاف ،رکن حل اختالف با فرض
وجــود اجمــاع الزم بهطــور خــودکار این
روند را پیش میبرد؛ مگر اینکه خالف آن
بــا ابراز مخالفت یــا مخالفتهایی ثابت
شــود .این بدان معنی اســت که تنها یک

نکته
از مقاله

عضــو میتوانــد از این اجمــاع معکوس
جلوگیــری کنــد و مانــع از تصمیمگیــری
رکن حل اختالف شــود .بــرای انجام این
کار ،فقط کافی است عضوی بر تصمیمی
که ازنظر او میباید تصویب شــود ،اصرار
کند.
 -3/2ëëنحــوه ازکارافتــادن رکــن حــل
اختالفسازمانتجارتجهانی
هیــأت اســتیناف رکــن حــل اختــاف
سازمان تجارت جهانی حرف آخر (Final
 )Sayرا در تأییــد ،تغییــر و اصالح قوانین
ســازمان تجــارت جهانــی (Upholding,
Modifying, or Reversing WTO
 )Rulingsمیزنــد ،قوانینــی کــه بــر
بزرگتریــن شــرکتهای جهــان و
میلیاردهــا دالر تجــارت بینالمللــی اثــر
یگذارند.
م 
امریــکا از زمــان اوباما اختیــارات رکن
حل اختالف ســازمان تجــارت جهانی را
ناقض اســتقالل تجاری خود میدانسته
اســت .به اعتقــاد دولت امریــکا ،اعضای
هیأت اســتیناف این رکن خود را مرجعی
بــرای رســیدگی بــه تصمیمات کشــورها
میداننــد درحالیکــه وظیفــه آنهــا تنها
میانجیگریاست.

الزم جهــت بررســی اختالفــات در رکــن
حل اختالف ســازمان تجارت جهانی» را
از کار انداخته است.
واشــنگتن نــه مخالفت خود بــرای به
کار گماشــتن دو عضــو جدیــد در هیــأت
اســتیناف ســازمان تجــارت جهانــی را
برمــیدارد و نــه مجموعــه اصالحاتــی را
هم که کشورهای عضو ،ازجمله اتحادیه
اروپــا پیشــنهاد کردهانــد ،کافــی میداند.
درواقع دولت ترامپ در دو ســال گذشته
ازیکطرف از روند انتخاب اعضای جدید
هیأت استیناف رکن حل اختالف سازمان
تجارت جهانی جلوگیری کرده و از طرف
دیگــر هیچگونــه راهحل جایگزینــی ارائه
نکــرده اســت و بدیــن ترتیب ایــن هیأت
ازکارافتاده شده است.
در حــال حاضــر دههــا پرونــده حــل
اختالفات در این سازمان باز است ،شامل
اختالفی که در خصوص محدودیتهای
اتحادیــه اروپــا بــر واردات گاز طبیعــی از
روســیه وجــود دارد و همچنیــن اختالف
میــان امریــکا و کانــادا در خصــوص
تعرفههای واردات کاغذ.
در ایــن رابطه کانــادا ،اتحادیــه اروپا و
نروژ تاکنون کانالهایی برای پایان دادن به

امریــکا برای ســوق دادن اعضای این
سازمان به اصالحاتی در راستای کاهش
این اختیــارات ،از رأی خود برای انتخاب
اعضــای هیــأت اســتیناف ایــن ســازمان
اســتفاده کرده و این انتخــاب را منوط به
انجام این اصالحات کرده است 4 .عضو
از اعضــای  ۷نفــره هیــأت اســتیناف این
ســازمان با عــدم رأیی که امریــکا از زمان
دولت اوباما پیش میبرد بازگزینی نشده
بودند .با توجه به اینکه هیأت استیناف با
 3عضــو هم مشــروعیت دارد تا روزهای
اخیــر این هیــأت بــه کار خود ادامــه داد.
از ایــن ســه عضــو فعــال در ایــن هیــأت
نیــز اخیــراً دو عضــو بازنشســته شــدند و
میبایست تا  ۲۰آذرماه  1398جانشینان
آنهــا معرفــی میشــدند .در حقیقــت
امریــکا بــا مخالفــت بــا تعییــن اعضای
جدیــد هیــأت اســتیناف از حدنصــاب
افتاده ســازمان تجــارت جهانــی ترتیب
مرحلــه  6و  7از «جــدول مراحل و زمان

بنبســت حل اختالفات سازمان تجارت
جهانی ارائه کردهاند .طرحی که اتحادیه
اروپــا ارائــه کــرده اســت فرآینــد داوری
جایگزینــی (Alternate Arbitration
 )Processرا بــرای روند قضاوت ســازمان
معرفی خواهد کــرد .در این روند ،اصول
و ویژگیهای بدنه استیناف پیشین (The
Essential Principles and Features of
 )the Former Appellate Bodyحفــظ
خواهــد شــد .بــه عقیــده صاحبنظــران
طــرح اتحادیه اروپا تا زمانی که بنبســت
امریکا حلوفصل شود میتواند بهعنوان
ل اختالفات تجارت
راهی موقت برای ح 
جهانی باشد.
ن ذکــر اســت دســتگاه اجرایــی
شــایا 
ترامــپ جهت تضعیف بیشــتر ســازمان
تجــارت جهانــی از مقــرره امنیــت ملــی
)National-security
(Provision
هــم بــرای توجیــه اعمــال تعرفههــای
تبعیضآمیز ()Discriminatory Tariffs

بــر واردات فوالد و آلومینیــوم جهت دور
زدن اصــول ایــن ســازمان اســتفاده کرده
است .آشکار است که امریکا بههیچوجه
از سوی متحدان خود مثل کانادا و ژاپن با
تهدید جدی امنیت ملی مواجه نیســت.
اگــر امریــکا رکــن حــل اختالف ســازمان
تجــارت جهانــی را از کار نمیانداخــت،
اعمال این تعرفهها هم یقیناًمیتوانست
بهعنــوان مصــداق تخطــی از اصــول
ســازمان تجــارت جهانــی در آن مــورد
بررسی قرار گیرد.
سازمان تجارت جهانی در سال 1995
تأســیس شــد و در آن زمــان اعضــای آن
91درصــد از حجم تجــارت بینالمللی را
در اختیار داشتند .اکنون پس از  20سال از
فعالیت این سازمان ،با بیش از  160عضو
ایــن رقــم به بیــش از  98درصــد افزایش
یافتــه اســت .چیــن در  ۱۱دســامبر ســال
 ۲۰۰۱بهعنــوان یکصــد و چهل و ســومین
عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته
شــد .اگرچــه ســازمان تجــارت جهانی در
ســال  1995تشــکیل شــد؛ امــا مناســبات
اقتصادی مبتنی بر جهانیشــدن اقتصاد
از ســال  ٢٠٠٠شــکل گرفــت .بــرای فهــم
تأثیر جهانیشدن اقتصاد بر کشورها باید

بسياري بر این عقيده
هستند كه «اصل
عدم تبعيض»
مهمترين اصل نظام تجارت
چندجانبه است؛ چراکه شرط
اصلي برقراري اين نظام ،پيش
از هر چیز اطمينان اعضا از رفتار
غير تبعیضآمیز ديگر اعضا با
آنهاست
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مسئولیت
حلوفصل اختالفات
میان اعضای
سازمان تجارت جهانی ،با رکن
حل اختالف این سازمان است
که اعضاي آن همان اعضاي
شوراي عمومی سازمان تجارت
جهانی و متشکل از کلیه اعضای
سازمان میباشد
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رویه سازمان تجارت
جهانی در خصوص
ضمانت اجراي آراي
رکن حل اختالف آن
بدینصورت است که کشوري
که عمل خالفی انجام داده باید
دست از این کاربر دارد و اگر به
خالف خود و نقض مقررات
ادامه دهد باید متحمل غرامت
یا جریمه شود
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مراحل و زمان الزم جهت بررسی اختالفات در رکن حل اختالف سازمان تجارت جهانی
ترتیب
مرحله

توضیح مرحله

1

مشورت ،میانجیگری و غیره

 60روز

2

تشکیل و تعیین اعضای هیأت بدوی

 45روز

3

ارائه گزارش نهایی هیأت بدوی به طرفهای اختالف

 6ماه

4

ارائه گزارش نهایی هیأت بدوی به اعضای سازمان تجارت
جهانی

 3هفته

5

تصویب گزارش نهایی هیأت بدوی توسط رکن حل اختالف
سازمان تجارت جهانی در صورت عدم استیناف

 60روز

مجموعًا

در صورت عدم استیناف

 1سال

6

گزارش رکن استیناف

 60تا  90روز

7

تصویب گزارش رکن استیناف توسط رکن حل اختالف
سازمان تجارت جهانی در صورت استیناف

 30روز

مجموعًا

در صورت استیناف

 1سال و  3ماه

زمان مرحله

امضای معاهده نانجینگ

صــادرات جهان را با ســال  ٢٠٠٠مقایســه
کرد .صادرات امریکا نسبت به سال ٢٠٠٠
فقــط  ١٠٣درصــد رشــد کــرده اســت؛ اما
صادرات چین  ٩٠٠درصد افزایش داشته
است .متوسط صادرات جهان نیز نسبت
به ســال  ٢٠٠٠فقط  ٢٠٠درصد رشد کرده
اســت .چین برنده جهانی شــدن اقتصاد
است و امریکا بازنده.
ترامــپ آمــده تــا میــز جهانیشــدن
اقتصــاد را وارونه کند .اگــر اقتصاد جهان
با همیــن فرمان پیــش بــرود چین جای
امریــکا را میگیــرد .واضــح اســت کــه
موضوع توافق تجاری اخیر چین و امریکا
نوعــی «تجــارت مدیریتشــده» مابیــن
ایــن دو کشــور اســت که برخــاف «اصل
عــدم تبعیــض» و «قاعــده رفتــار دولت
کاملهالــوداد» ذیل آن و همچنین «اصل
تجــارت آزاد» و «اصــل ارتقــای رقابــت
منصفانــه» مقرر بــرای سیســتم تجارت
اعضای سازمان تجارت جهانی است.
ایــن نقض اصول توســط ایــن توافق،
ل بررســی در رکــن حل اختــاف این
قابــ 
ســازمان میبــود اگــر ایــن رکــن پیشتــر
توســط امریــکای ترامــپ از کار نیفتــاده
بود .ســازمان تجارت جهانــی بدون رکن
حــل اختــاف و رکــن حــل اختــاف این
ســازمان بــدون رکــن اســتیناف آن ،مثل
«ببر بیدندان» است .در چنین شرایطی
قانــون قلدرها بــر تجــارت جهانی حاکم
میشود .این یعنی نظام تجارت جهانی
بــه ســمت حاکــم کــردن قانــون جنــگل
(ِ )Rule of the Jungleمیل کرده است.
هماکنــون اولیــن تهدید بــرای امریکا
فقــط چین اســت و توافــق تجــاری اخیر
چیــن و امریــکا در راســتای کنتــرل ایــن
تهدیــد اســت؛ حتــی اگــر اجــرای آن بــه
قیمــت نقــض «اصــول و قواعــد نظــام
تجــارت چندجانبــه در ســازمان تجــارت
جهانی» تمام شود.

سازمان تجارت
جهانی در سال 1995
تأسیس شد و در آن
زمان اعضای آن  91درصد از
حجم تجارت بینالمللی را در
اختیار داشتند .اکنون پس از
20سال از فعالیت این سازمان،
با بیش از  160عضو این رقم به
بیش از  98درصد افزایش یافته
است .چین در  ۱۱دسامبر سال
 ۲۰۰۱به عنوان یکصد و چهل و
سومین عضو در سازمان
تجارت جهانی پذیرفته شد
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هماکنون اولین
تهدید برای امریکا
فقط چین است و
توافق تجاری اخیر چین و
امریکا در راستای کنترل این
تهدید است؛ حتی اگر اجرای
آن به قیمت نقض «اصول و
قواعد نظام تجارت چندجانبه
در سازمان تجارت جهانی»
تمام شود
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