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 مقدمه
اكرات در پايان مذ) final act of the Uruguay round(با صدور سند نهايي دور اروگوئه

و طاقت فرسا كه به زعم برخي،طوالني ترين مذاكره تاريخ جهان محسوب بزرگ،پر انرژي

 كشور شركت كننده در 123 تمام وزراي1994 آوريل15باالخره در)WTO,2007,p:20(شودمي

و سازمان جهاني تجارت تشكيل شد سند نهايي. اجالس مراكش توافق حاصله را امضاء كردند

ه نتيجه يكي از مجادله برانگيزترين ادوار مذاكراتي گات براي حذف موانع تجاري دور اروگوئ

كه قلمروهاي جديد چون تجارت خدمات، جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، بود

و ضوابط تجاري سرمايه گذاري را نيز در بر  و پوشاك  كشاورزي، منسوجات

هاي بارز مذاكرات دور اروگوئه توجه بيشتر به يكي از جنبه.)wto,2007,p:25( گيردمي

هاي مذاكرات تجاري كه پيش از دور اروگوئه برگزار در دوره. كشورهاي در حال توسعه بود

و توجه به مسائل آنها محدود بود عدم معامله به مثل،. شدند نقش كشورهاي در حال توسعه

وسرفتار ترجيحي در مورد صادرات اين و وجود فضايي هاي تر براي سياستعي كشورها

و متفاوت نسبت به آنها بود در. تجاري آنها، عناصر اصلي رفتار ويژه در عين حال كشورهاي

هاي مرتبط حال توسعه مشاركتي فعال در مذاكرات آزاد سازي تجاري يعني هسته اصلي دوره

و تجارت  اين وضعيت تا حدي در خالل دور. نداشتند) گات(با موافقتنامه عمومي تعرفه

و در آن موضوع دسترسي به بازار براي محصوالت صادراتي از كشورهاي  اروگوئه تغيير يافت

به بازارهاي جنوب مورد  و براي صادرات خدمات از كشورهاي توسعه يافته در حال توسعه

و في بر،(بررسي قرار گرفت ا.)19،ص1386ديجك به اين باور در واقع مذاكره كنندگان دور روگوئه

كه ساماندهي مناسب نظام تجارت جهاني بدون در نظر گرفتن نقش كشورهاي  درست رسيدند

و لذا تالش  و در حال توسعه ناممكن است ند با وضع مقرراتي در كردكم توسعه يافته

و تعهدات اين سازمان امتيازاتي در مورد اين گروه از كشورها لحاظ  تاكمجموعه حقوق نند

و عملي آنها را در اين نظام تجاري نوپا فراهم بسترن دلگرمي آنها ضم  هاي مشاركت فعال

به،بدين ترتيب. كنند و در حال توسعه و ويژه با كشورهاي كم توسعه يافته  رفتار متفاوت

.عنوان يكي از اصول اساسي سازمان جهاني تجارت به رسميت شناخته شد

و متفا  وت علل تبيين اصل رفتار ويژه
و نامتعادل كشورها  توسعه متفاوت

و تفاوتهاستجهان امروز جهان گوناگوني ،هر يك از كشورهاي جهان به لحاظ سياسي. ها

و اجتماعي متفاوت از ديگري است و واقعيتيكي از ويژگي. اقتصادي، فرهنگي هاي جهان ها

در؛معاصر تفاوت كشورهاي جهان از نظر سطح توسعه است كه  فرهنگ روابط به طوري
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به كشورهاي توسعه يافتهبين  شهرت دارند)Developed countries(الملل برخي كشورهاي جهان

به كشورهاي در حال توسعه كه) Developing countries(كه تعداد آنها اندك است، برخي

مييتعداد و برخي به كشورهاي با سطح توسعه بيشتر از كشورهاي جهان را شامل شوند

 يا)Non-developed countries(و حتي برخي توسعه نيافته)Least developed countries(ضعيف

در. اند موسوم شده)Fourth world(كشورهاي جهان چهارم و مشخص البته مرزبندي كامال دقيق

و در حال توسعه  به دو گروه كشورهاي توسعه يافته اين مورد وجود ندارد اما تقسيم كشورها

اين عدم تجانس به خصوص از لحاظ اقتصادي همواره يكي از مباحث. ول استبيشتر متدا

و نقطه عطف مناقشات بين به ويژه در رابطه با مسائل تجارتمهم . المللي بوده استبين المللي

و كشورهاي داراي كمترين سطح توسعه در طبقه بندي سازمان ملل مثالً جهان چهارم

و طرحگيرد كه كشورهايي را در بر مي  هاي توسعه نيازمند رفتاري ويژه از لحاظ كمك

مي. باشندمي كه سطح درآمد شان بسياري از مردم جهان چهارم تحت شرايطي زندگي كنند

و سرپناه را نمي در بسياري از دولتهاي. دهدحتي تكافوي نيازهاي ضروري مانند غذا، پوشاك

و افزايش ماندگاري  اقتصادي وجود دارد اما كشورهاي جهان چهارم جهان سوم رشد مستمر

 كنفرانس ويژه سازمان ملل در مورد كشورهاي داراي كمترين1981در سال. گرفتار فقرند

و مورد گفتگو قرار داد مجمع. سطح توسعه وسايل رهايي از اين وضعيت نامساعد را مطرح

و بينعمومي سازمان ملل در دهه سوم توسعه يك استراتژي جديد توسعه  المللي را پذيرفته

و اولتون،(دكربرنامه اساسي جديد را براي كشورهاي داراي كمترين سطح توسعه تدوين  پالنو

.)65ص،1376

هاي اخير اين شكاف عمده ميان كشورهاي جهان باعث طرح مبحث حق توسعه در دهه

و در اوائل دهه  يكي از موارد مهم1970شده  حقوق بشر مطرح مفهوم حق توسعه به مثابه

و 1970در دهه. ده استش  جامعه بين المللي بارها جنبه هاي گوناگون حق توسعه را بحث

 صراحتاً حق توسعه را 1979 مارس2رد كميسيون حقوق بشر4قطعنامه شماره. بررسي كرد

و از دبيركل خواست شرايط الزم را به عنوان يكي از موارد حقوق بشر به رسميت شناخت

و همه افراد از اين حق بررسي براي هاي گزارش متعاقباً.ندك برخورداري مؤثر همه مردمان

به تدوين  و مجمع عمومي و مباحثات مفصل در كمسيون مختلف درباره بررسي حق توسعه

كه در دسامبر  به حق توسعه منتهي شد  رسماً به تصويب 1986پيش نويس اعالميه راجع

و در كنفرانس جهاني دوم سازمان ملل درباره 1993در سال. مجمع عمومي رسيد  نيز در وين

و جزيي الينفك از حقوق بنيادين به عنوان يك حق مسلم جهان شمول حقوق بشر حق توسعه

 نام حقوق،كاسسه استاد مشهور حقوق آنتونيو.)184و 183،ص 1383سنگوپتا،(بشر شناخته شد

باالملل در جهاني نامتحد را بين كه عنوان ايشان در بخشي. است مسما بر كتاب خود گذاشته
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از اين كتاب در تشريح موقعيت اقتصادي كشورهاي داراي اقتصاد توسعه نيافته چند ويژگي را

دو.هاي اقتصادي غالباً در آنها كشاورزي است از جمله آنكه فعاليت؛شماردبراي آنها بر مي

يكي پيشرفبخش فعاليت و ديگريهاي اقتصادي به صادرات توجه دارد كه به ته كه سنتي

ميتوليد نيازمندي ميهاي روزمره زندگي  بيشتر.دهندپردازد در كنار هم به حيات خود ادامه

و هم ساخت فراوردهاوقات هم فعاليت هاي صنعتي به صورت نوعي توليد هاي كشاورزي

و كشاورزي ابتدا.خانوادگي درآمده است و تجهيزات صنعتي  سطح توليدهنتيجدريي است

و باالخره ميزان ذخيره سرمايه در اين كشورها بسيار پايين است، بيكاري پنهاني رواج دارد

به طور  و و جمع آوري سرمايه الزم براي دستيابي به تجهيزات صنعتي پيشرفته پايين است

ن سطوح توسعهاي.)297،ص1370كاسسه،(كلي براي وسائل توليد مجهزتر صورت نگرفته است

و توجيه مي و ويژه را ايجاب و نامتقارن تبيين رفتارهاي متفاوت .ندكمتفاوت

در حال توسعه با كشورهاي توسعه و تفاوت اساسي نيازهاي كشورهاي فقير
 يافته

به افزايش است و ثروت در جهان امروز رو از. شكاف فقر در حالي كه دغدغه بسياري

ب و رخي از مردم كشورهاي در حال توسعه تامين نيازهاي ضروري مردم در كشورهاي فقير

و سرپناه است اما در غالب كشورهاي پا مانند غذا، پوشاك توسعه يافته چنين موضوعاتي پيش

و در حال توسعه عمدتاً رسيدن به توسعه اقتصادي.دشوافتاده تلقي مي توجه كشورهاي فقير

و علميو نو سازي زيرساخت كه در هاي اقتصادي و فني به شكل مدرن است در حالي

و در حال حاضر در مرحله كشورهاي توسعه يافته چنين تغييراتي سالها پيش اتفاق افتاده

 ساترلند مدير كل سابق سازمان جهاني تجارت در 2004در سال.تحوالت پيشرفته تراست

ب و صاحب نظران برجسته از سوي سازمان مامور ررسي وضعيت راس گروهي از متخصصان

و ارائه راهكارهايي براي تقويت اين نظام نوپا شدند اين گروه در پايان تحقيقات. موجود آن

دركردقيق خود نتاج آن را در گزارشي تحت عنوان آينده سازمان جهاني تجارت ارائه  كه دند

و چالش و آن وضعيت سازمان و بررسي قرار گرفته به خوبي مورد نقد هاي پيش روي آن

كهيبخش. يشنهاداتي براي اصالح اين سازمان نيز داده شده استپ يلهوسب مهم از اين گزارش

و همزمان با جشن دهمين سالگرد تأسيس آن منتشر  بخش انتشارات سازمان جهاني تجارت

و نقش آنها در اينش و جايگاه و در حال توسعه به مسئله كشورهاي كمتر توسعه يافته د

بسازمان اختصاص يافته و مصالح كشورهاي عضو سازمانهو در آن درستي بر تفاوت نيازها

 يلهوسبهاي بعد نقدهاي متعدد در سال. اندعنوان يكي از معضالت اساسي تاكيد كردههب

برنارد هوكمن يكي از صاحبت نظران. ده استشصاحب نظران در مورد اين گزارش ارائه
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گسازمان جهاني تجارت مقاله و عنوان آن را اي در نقد گسترش«زارش ساترلند نوشته

و عالئق نا متجانس ده كه به خوبي ناهماهنگيكرانتخاب» عضويت سازمان جهاني تجارت

ميرا از جنبه توسعه اعضاي آن و مصالح متفاوت آنها را نشان و نيازها و بر اين نكته اي دهد

كه در سازمان جهاني تجارت براي  پيچيد وان نسخه واحدتهمه نمي تاكيد دارد

)Hoekman,2005,p402-403(.در هر حال اين واقعيت را بايد پذيرفت كه در سازمان جهاني

. تجارت در حال حاضر اكثريت با كشورهاي در حال توسعه است كه نيازهاي متفاوت دارند

وز2001در همين راستا در سال يران شركت كننده در كنفرانس اعالمبه دنبال اجالس دوحه

و ما بدنبال كر كه اكثريت اعضاي سازمان جهاني تجارت كشورهاي در حال توسعه هستند دند

و نام برنامه كاري خود را  و منافع آنها در قلب برنامه كاري اين دور هستيم قرار دادن نيازها

 لذا موضوع توسعه همواره. نهادند)Doha Development Agenda( دستور كار توسعه دوحه

و هم در سازمان جهاني تجارت بازي كرده استينقش . Andrew,2006,p:445)( مهم هم در گات

در نتيجه بر اساس اين واقعيت كه نيازهاي كشورهاي در حال توسعه اساساً متفاوت از نيازهاي 

ت و متفاوت در سازمان جهاني جارت يك مقداري كشورهاي توسعه يافته است اصل رفتار ويژه

به نفع كشورهاي در حال توسعه مجاز شناخته است .)Kerry,2006,p:27(معين از تبعيض را

در يك نظام تجاري واحد  ادغام كشورهاي با سطح توسعه متفاوت
و كمتر توسعه يافته با توجه به و كشورهاي در حال توسعه ادغام كشورهاي توسعه يافته

يتفاوت و دشوار استهاي مهم آنها در در.ك نظام تجاري واحد امري پيچيده لذا كشورهاي

و مثبت بين قواعد  و كمتر توسعه يافته همواره مشتاق برقراري ارتباط سازنده حال توسعه

و اهداف توسعه به توسعه آنها كمك سازمان جهاني تجارت كه و هستند بطوري .ندكاي بوده

سازمان جهاني تجارت را صرفاً آزاد سازي تجاري ند هدف هستكشورهاي توسعه يافته مايل

كه هدف كليدي اين سازمان توسعه است  قلمداد كنند اما كشورهاي در حال توسعه معتقدند

)Debra,2007,p:492(.و گاهي متضاد تمهيداتي بايد انديشه براي ادغام اين ديدگاه هاي مختلف

 كشورهاي صنعتي پنج سال براي 1995د از سالش براي نمونه در دور اروگوئه مقرر.شدمي

هماهنگ سازي مقررات خود با قوانين سازمان تجارت جهاني فرصت داشته باشند در حالي كه

د يعني يك فرصت پنج ساله بيشترشاين مهلت براي كشورهاي در حال توسعه ده سال تعيين 

د را براي خودبه كشورهاي در حال توسعه داده شد تا شرايط ادغام در نظام تجاري جدي

و در حال توسعه از نظر زماني. فراهم كنند  سال5ولي آيا شكاف توسعه كشورهاي صنعتي

از. كندمي براي برخي از كشورهاي در حال توسعه اين شكاف از يك قرن هم تجاوز. است

كه نفوذ بين،سوي ديگر هاي المللي كشورهاي در حال توسعه در سازمان بايد اذعان داشت
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به. لمللي قابل مقايسه با نيمه اول قرن بيستم نيستابين كشورهاي در حال توسعه با توجه

و افزايش توان علمي،  و همكاري و با هماهنگي كه در سازمان جهاني تجارت دارند اكثريتي

و اطالعاتي خود مي  در صحنه تجارت جهاني كسب كنندي قابل توجهيتوانند امتيازهافني

و طبري،( ا1384بيدآباد و مطلوب فرايند ادغام كشورهاي كمتر.)نترنتيي، سايت لذا تحقق صحيح

و در حال توسعه در يك نظام تجاري واحد در قالب سازمان جهاني تجارت  توسعه يافته

و اين توقعي مشروع از  و ويژه در مورد اين گروه از كشورها ميباشد مستلزم رفتار متفاوت

كه معلول فرصتسوي آنها براي غلبه بر نقاط ضع هاي از دست رفته آنها در روندفي است

و توسعه اقتصادي جهان در طول قرن بيستم است كه كشورهاي توسعه يافته. پيشرفت فرصتي

و اتخاذ سياست هاي كارآمد اقتصادي در سايه ثبات سياسي با تكيه بر داشته هاي پيشين خود

به خوبي از آن و تعادل اقتصادي بين كشورهاي باز يافته بعد از جنگ جهاني دوم  بهره گرفتند

به نفع خود به شكل و جنوب را لذا كشورهاي فقير. تقريبا برگشت ناپذير بر هم زدنديشمال

به خصوص در بخش صنعت را با كشورهاي توسعه  و در حال توسعه قدرت رقابت اقتصادي

. بين اين دو گروه مشاهده كرديافته ندارد اما در بعد كشاورزي شايد بتوان مختصر رقابتي را

ا يكي از دالئل عدم حصول نتيجه در دور مذاكراتي دوحه .)Kerin,2008,p:62(ستاين

از توليدات داخلي  تعديل حمايت
رغم آنكه حمايت از توليدات داخلي با فلسفه تجارت آزاد كه از اهداف سازمان علي

 قبال اتباع داخلي خود احساس نوعي تجارت جهاني است مغايرت دارد اما دولتها هنوز در

و حمايت از اقتصاد داخلي مورد پشتيباني اكثر كشورهاست حتي اياالت كننمسئوليت مي د

يكي از پيشروان تجارت آزاد است در موارد بحراني سياست حمايت از متحده آمريكا كه

ل آنكه توليد آمريكا بدلي1930 در سال اقتصاد داخلي را با شدت اعمال كرده است مثالً

و هزينه يتوانستند رقابتهاي توليد كمتر نميكنندگان آمريكايي بدليل دستمزدهاي خارجي

بي سابقه در آن زمان. اعمال كردموفق با توليد كنندگان خارجي داشته باشند موانع تجاري

ب-كنگره آمريكا قانون تعرفه اسموت كه حصار تعرفه اي بلند را راي هاولي را تصويب كرد

.)Sevilla,2007,Intrrnet site(كردمحافظت از بازار آمريكا در برابر رقابت خارجي ايجاد مي

و وارداتي گويي با مفهوم سنتي حاكميت پذيرش اصل رفتار بدون تبعيض با توليدات داخلي

و ضربه به گرايش حمايت از اقتصاد داخلي كه در قلمرو سرزميني در تضاد است اي شديد

ميمورد پشت .)381،ص1370كاسسه،(شوديباني اكثر كشور هاست محسوب

به خصوص دولت كه دولتها و در حال علت بروز تبعيض آن است هاي جهان سومي

كه قادر به كنترل تأثيرات آن  و در زماني توسعه براي مقابله با هجوم اقتصاد بازار آزاد جهاني
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و شكننده خود نيستند راه تبع چه از طريق بر اقتصادهاي ضعيف و چه از طريق قانوني يض را

هاي ايجاد شده در طول دوران دن رويهكربا مخلوط. پندارندواقعي يا عملي تنها چاره كار مي

و سازمان جهاني تجارت مي De(توان دو نوع تبعيض قانونيگات Jure Discrimination(و

De(تبعيض واقعي Facto Discrimination(و قانونيهن. را مالحظه كرد گامي كه قواعد حقوقي

و مي منشأ ايجاد تبعيض بين تبعه داخلي اما هنگامي. ند اين تبعيض قانوني استشوخارجي

مييكه قواعد حقوقي شرايط و خارجي انشاء و كنن مشابه را براي تبعه داخلي د ولي اعمال

به رفتارتبعيض آميز مي ميشواجراي آنها منتهي ،به عبارت ديگر. گويندد اين را تبعيض واقعي

به رفتار تبعيض آميز گرديده است بي طرف بوده ولي اجراي عملي آن منتهي  قواعد قانوني

و بزرگي،( .)25ص،1383فتحي زاده

و خارجي حتي گاهي  گروه كشورهاي توسعه يافته يلهوسباعمال تبعيض بين اتباع داخلي

درمثالً اياالت.دشودر موارد ضروري اعمال مي سازمان متحده امريكا پذيرش عضويت

كه با حضور بيل كلينتون، جورج  و تصويب در كنگره امريكا جهاني تجارت را هنگام طرح

و تحت الشعاع قانون سوپر  و جيمي كارتر برگزار شد منوط بهكر 301بوش كه اين اجازه را د

م ميزبدولت كه در مواقع ضروري اعالم جنگ تجاري ور مكردهد و آنده را اجرا كند قررات

و مقررات سازمان جهاني تجارت مغاير است تازه ترين موضوع مورد. كه البته با اساسنامه

به اياالت متحده آمريكا30استناد تحت اين عنوان وضع ماليات   درصدي بر واردات فوالد

و ساير كشورهايلهوسب كه واكنش شديد كشورهاي صنعتي را رئيس جمهور كشور مزبور است

و عدم.)183،ص1383ايرواني،(به همراه داشت بديهي است وضع چنين مالياتي براي واردات فوالد

و عدول از اصل عدم  وضع آن براي فوالد توليدي در داخل اياالت متحده نوعي تبعيض قانوني

و تعديل.تبعيض است اما اين حمايت گرايي از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت كنترل

ق و و واعد اين سازمان تأثير فرايندهشده اي بر وضعيت جهاني بخصوص روند جهاني شدن

كل.)Button,2006,p:297(هاي داخلي كشورها گذاشته استنظام همچنين بر پاسكال المي مدير

و توسعه فعلي سازمان جهاني تجارت فلسفه اصلي آزاد سازي هاي تجاري را ارتقاء رشد

و تصحيح انحرافات اقتصادي كشورها از طريق آز اد سازي بازارها، كاهش حمايت گرايي

و درك درست اين رابطه  و اقتصادي ميبوسيلهتجاري موضوع حمايت گرايي. داند آنها

و همواره از مباحث مطروحه در نشست و هست هاي وزيران سازمان جهاني تجارت بوده

ن هاي دوحه سياستاعالميه اخيرا نيز در في(في شده استهاي حمايت گرايانه و ديجك

سياست حمايت گرانه كشورهاي در حال توسعه بيشتر متأثر از وضعيت.)18،ص 1386بر،

از. اقتصادي آنهاست اقتصادهاي شكننده اين گونه كشورها غالباً بدون اتخاذ سياست حمايتي

سا؛سوي دولتهايشان تاب مقابله با هجوم ناشي از آزاد سازي تجاري را ندارد زمان لذا در
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جهاني تجارت علي رغم نفي اصولي سياست حمايت گرايانه اعطاي امتيازاتي در اين زمينه به

و در حال توسعه الزم تشخيص داده شده است . كشورهاي كمتر توسعه يافته

و متفاوت  مقررات مربوط به رفتار ويژه
به تفاوت ن با توجه و اين كه هاي كشورهاي مختلف عضو سازمان جهاني تجارت كته

باشند تعجب آور نيست كه بيش از دو سوم اعضاي اين سازمان كشورهاي در حال توسعه مي

و مالحظات توسعه به نيازها و اجراي مقرراتياي آنها از جايگاهتوجه  ويژه در تدوين

و يا مفاد موسومآن. باشدسازمان جهاني تجارت برخوردار دسته از مقررات مربوط به توسعه

كه در طول چند دهه قبل از تأسيسبه رفتار  و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه ويژه

 1947 كه شامل گات 1994سازمان جهاني تجارت شكل يافته بودند از طريق موافقتنامه گات 

و اصالحيهو يك رشته تفاهم نامه دهشبه سازمان جهاني تجارت منتقل استهاي جديد ها

هاي متشكله سازمان جهاني تجارت نيز هر يك رفتار ويژه نامه ديگر موافقت،در عين حال. است

دفتر نمايندگي تام(اندهكردو متفاوت با كشورهاي در حال توسعه را به اشكال مختلف پيش بيني 

.)سايت اينترنتي،1387االختيار جمهوري اسالمي ايران، 

و متفاوت با كشورهاي در در تبعيض ناشي از رفتار ويژه  سازمان جهاني حال توسعه

به دو شكل مالحظه مي به وسيله خود؛شودتجارت و تعهدات متفاوت كه  يكي حقوق

و دوم رفتار متفاوت اعطا شده به كشورهاي در حال توسعه موافقتنامه ها مقرر شده  يلهوسباند

نمونه شكل اول مقررات سازمان در مورد تأخير زمان اجراي تعهداتي خاص براي. ساير اعضاء

به كشورهاي توسعه يافته فرصتكش كه نسبت  طوالني تر براييورهاي در حال توسعه است

به آنها داده شده استاجراي اين اي ترجيحي نمونه شكل دوم رفتار تعرفه. گونه تعهدات

م. يك كشور توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه استاز سوي اعطايي  ورزبهر دو شكل

 كه نيازهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه اساساً با نيازهاي ناشي از اين اعتقاد است

و لذا بر اين دو دسته از كشورها نبايد قواعد تجاري كشورهاي توسعه يافته متفاوت است

كه جزء ضميمه شماره . Andrew,2006,p:446)(يكسان اعمال شود مثالً در موافقتنامه كشاورزي

و متفاوت به اين15 ماده استيك موافقتنامه تأسيس سازمان   تحت همين عنوان رفتار ويژه

و مقرر مي : داردموضوع اختصاص يافته

و مساعدتر در قبال كشورهاي در حال توسعه عضو.1 همگام با تأييد اين كه رفتار متفاوت

دريجز الينفك مذاكرات است، رفتار كه و متفاوت در خصوص تعهدات به نحوي  ويژه

ا و تعهدات درج گرديده مقررات مربوطه و در جدول امتيازات ين موافقت نامه تعيين شده

. است در پيش گرفته خواهد شد
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كشورهاي در حال توسعه عضو مجاز خواهند بود تعهدات مربوط به كاهش را در طول.2

كشورهاي عضو با كمترين درجه توسعه. ساله به مرحله اجرا بگذارند10اي حداكثر دوره

كه تعهدات مربوط به كاهش را به عهده بگيرنديافتگي الز . امي نخواهند داشت

و كشورهاي16همچنين در ماده  تحت عنوان كشورهاي با كمترين درجه توسعه يافتگي

،به طور كلي. ده استش مشابه وضعيدر حال توسعه وارد كننده مواد غذايي نيز مقررات

كه كشورهاي غني تر بايتصميم وزيران در پايان دور اروگوئه بر اين قر  در اجرايدار گرفت

تعهدات خود مبني بر دستيابي به بازار كاالهايي كه از كشورهاي با حداقل توسعه يافتگي صادر

و به موجب اين تصميم بايد كمك فني بيشتمي  را براي آنان فراهمرشود سرعت بخشند

عم.دآورن و تقريباً براي اخيراً كشورهاي توسعه يافته به اين مسئله جامه  تماميل پوشانده

و سهميه كاالهاي وارداتي از كشورهاي با حداقل توسعه يافتگي بدون وضع حقوق گمركي

و،به طور كلي.)WTO,2007,p:15(دهندوارداتي اجازه ورود مي  مقررات راجع به رفتار متفاوت

سه بخش مالحظه مي  در حال توسعه بخشي ناظر بر تسهيل تجارت كشورهاي:ندشوويژه در

اقدامات يكجانبه كشورهاي توسعه يافته در اعطاي رفتار است كه شاملو كمتر توسعه يافته

به استناد شرط  به كشورهاي در حال توسعه در قالب نظام عموميت يافته ترجيحات ترجيحي

به كشورهاي حوزه1979توانا سازي مصوب  به، ترجيحات تجاري هاي جغرافيايي خاص

م  اصل دولت كامله الوداد، حذف كامل1994هاي موقت از ماده يك گات عافيتاستناد

 كشورهاي يلهوسبعوارض گمركي كاالهاي صادراتي كشورهاي با كمترين توسعه يافتگي

توسعه يافته، توجه بيشتر به آزادسازي تجاري كاالهاي مورد عالقه صادراتي كشورهاي در

و  به استناد فصل چهار گات ميحال توسعه كال نظام عمومي.شوندمواردي مانند اينها

هاي اوليه تشكيل گات مورد توجه بودهكه از سال) General system of preferences(ترجيحات

و متفاوت بايد بر مبناي غير متقابل اعطا  كهشوبر اين رويكرد استوار است كه رفتار ويژه د

ن كه رفتار برابر با ميمنعكس كننده اين فرض است شود ابرابرها تنها سبب تشديد نابرابري

و كمتر توسعه بخش دوم.)112،ص 1386فرانسوا،( انعطاف بيشتر براي كشورهاي در حال توسعه

اين دسته از مقررات شامل انعطاف در حمايت از صنايع جديد. استيافته در پذيرش تعهدات

، معافيت از برخي مقررات خاصو اقدامات محدود كننده در زمان بروز مشكل تراز پرداختها

هاي سازمان جهاني تجارت، مهلت طوالني تر برايو ديگر موافقتنامه1994در چارچوب گات

و معافيت  هاي گسترده تر براي كشورهاي با كمترين درجه توسعه يافتگي اجراي تعهدات

اع. شودمي و بطور مستمر ميدر واقع بر اين اساس تغييرات به تدريج و كشورهاي در مال شود

و كمتر توسعه يافته فرصت بيشتر براي اجراي  تعهداتشان دارند حال توسعه

WTO,2008,p:15)(.هاي فني به كشورهاي در حال توسعه باالخره بخش سوم شامل ارائه كمك
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بهشود كه اينميو كمتر توسعه يافته هاي تخصصي، منظور ايجاد ظرفيتگونه كمكها

و كمتر توسعه يافته  و حقوقي الزم براي همگرايي بيشتر كشورهاي در حال توسعه سازماني

هاي مختلف سازمان جهاني تجارت پيش بيني در اين نظام تجاري چند جانبه در موافقتنامه

ر شايد با چنين كمك. شده است و هايي همه كشورها بتوانند مزيت نسبي خود ا كشف كرده

و سپس مقدرات اقتصادي خود را با اتخاذ سياستكاز آن استفاده هاي مورد نظرشان رقم نند

.)Ethan,2007,p:123( بزنند

و ويژه- بر اصل رفتار متفاوت  ايرادات وارده
و دشواري اجرايي-  ابهام حقوقي

به طور اگر چه برخي از مقررات مربوط. محتواي اين اصل مبهم است،اوالً به اين اصل

و غير مشخص هستنددهشمفصل تبيين  تفاوت نيازهاي،ثانياً. اند اما بسياري از آنها مبهم

يك كشورهاي در حال توسعه در موقعيت و در مراحل مختلف توسعه استفاده از هاي متفاوت

و ويژه را محدود مي م،ثالثاً.سازداصل كلي يعني رفتار متفاوت هاي نامهوافقتدر جريان تفسير

كه يك قاعده كجا با منافع كشورهاي  سازمان جهاني تجارت اين اصل غالباً در حل اين مسئله

و متفاوت،رابعاً. باشددر حال توسعه مغاير است ناتوان مي اين واقعيت كه اصل رفتار ويژه

ب ه انحرافي موقت از اصل كليدي عدم تبعيض است بدين معني است كه اين دو اصل بايد

و به Andrew,2006,p:469)( دقت به حالت تعادل درآورده شوند كه اين امري مشكل است

و كشورهاي با كمترين سختي مي به وضعيت متفاوت كشورهاي در حال توسعه توان با توجه

و عادالنهايدرجه توسعه يافتگي نسخه و دقيق و لذا اجراي صحيح  واحد براي همگان پيچيد

به غايت دشوار استاين اصل در پس پرد و مواضع سياسي متفاوت امري .ه معامالت

كه ضمانت اجراي حقوقي ندارد و ويژه اين است از ديگر ايرادات اصل رفتار متفاوت

د چنين رفتاري را درباره كشورهاي در حال توسعهكنيعني كشورهاي صنعتي را مكلف نمي

م؛اعمال كنند كهزب اما اصل  طبق ديدگاه كشورهاي پيشرفته بر سر راه ور يكي از موانع اصلي

به كشورهاي جهان سوم وجود داشت يعني تعهد محترم شمردن اعطاي معافيت هاي گمركي

 معافيت گمركي اعطاه،نتيجدر. داردقيد ملت كامله الوداد مورد قبول گات را از ميان بر مي

ب و متعرض به به كشورهاي در حال توسعه يك استثناي موقتي رابري رفتار ايجاد شده از شده

كه در روابط تجاري بين المللي پذيرفته شده ناحيه گات نيست بلكه يك قاعده رفتاري است

از اين حيث اين شرط پاسخگوي يكي از مسائل اساسي كشورهاي در حال توسعه است. است

يكي از قديمي ترين خواستهكه موفق شده كهاي خود را در سطح بيناند به رسي المللي

.)384ص،1376 كاسسه،( بنشانند
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و همكارانش در گروه مشورتي و سازمان جهاني تجارت ساترلند مدير كل سابق گات

به سازمان  سازمان جهاني تجارت معتقدند در زماني كه در مراكش گات در حال تبديل شدن

به24در حالي كه ماده. جهاني تجارت بود اصل عدم تبعيض به شكل جدي ضربه خورد  گات

و در مواقع به طور معقول و قرار بود عنوان استثناي اصل رفتار كامله الوداد در نظر گرفته شد

به شدت افزايش خاصي مورد استفاده قرار گيرد در گذر زمان تعداد موافقتنامه هاي ترجيحي

و در حال حاضر به حال انفجار نزديك شده است و.)Sutherland,2004,para.73( يافت اقع به در

و مرز و متفاوت وجود دارد كه در ماهيت اصل رفتار ويژه  روشنيخاطر همان ابهامي

كه در نظر طراحان سازمان جهانيكرتوان در شرايط متفاوت براي آن تبيين نمي د اين اصل

به عنوان استثنايي بر اصل عدم تبعيض عمل را ند امروز حالت استثنايي خودكتجارت قرار بود

و مستثني عوض شده است به عبارتي جاي استثناء و . از دست داده

و متفاوت با اصل عدم تبعيض  تعارض اصل رفتار ويژه
به رفتار و رعايت مقررات مربوط اصل عدم تبعيض شامل رعايت رفتار دولت كامله الوداد

ي كاملهاه اصل دولت.كه يكي از اصول زيربنايي سازمان جهاني تجارت استاستملي 

بالوداد قاعده كه ميه اي است پذيرد مبني موجب آن يك دولت تعهدي را در قبال دولت ديگر

بر اينكه اگر آن دولت در خالل روابطش با ساير دولتها در مورد خاص توافق شده امتيازي 

به آن  به سايرين اعطا كند اين افزايش امتيازات به آن دولت اعطاء كرده دولت افزون تر از آنچه

ماهيت اين تعهد تبديل روابط دو جانبه به روابط چند جانبه.ندكنيز بطور خودكار تسري پيدا 

و حركتي است از دو جانبه گرايي به سوي چند جانبه گرايي ،موجب اصل رفتار مليهب. است

و ساير هر كشور عضو متعهد مي و از مالياتها شود از توليدات داخلي خود حمايت نكند

و كيفيت كاالهاي داخلي نسبت به عوارض  و فروش و مقررات موثر در خريد و قوانين داخلي

و خارجي بگونه . اي استفاده نكند كه باعث حمايت از توليدات داخلي شوندمحصوالت داخلي

و داخلي بطور يكسان برخورد كنندبه عبارتي دولت . هاي عضو بايد با محصوالت وارداتي

و اهداف كلي آنها نشان از آن موافقتنامهبايد توجه داشت محتواي هاي سازمان جهاني تجارت

و متفاوت استثنائي بر آن  و رفتار ويژه كه اصل عدم تبعيض يك اصل اساسي به استدارد كه

و موقتي قابل اجراست كه پيشتر بيان شد بطور استثنائي در سياست. عللي هاي ارشادي دولت

از1930ت هر چند در بحران دهه اقتصاد مغاير اصل عدم تبعيض اس  توانست اقتصاد جهان را

و و رفع بحران مؤثر بود حالت بحران خارج سازد اما كارايي آن تنها در همان دوران خاص

كه توسعه تجارت بينشپس از آن مشخص  و ترويج اصل عدم تبعيض بايد ابتدا خودد الملل

و دستوري دو و بند سياست هاي ارشادي وكنلتها خارج را از قيد و لذا با رفع بحران د
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كه اصل عدم تبعيض دوباره بازگشت به دوره محدود سازي حاكميت دولت ها در اقتصاد بود

و در موافقتنامه گات جايگاه خاص يافت اما در دهه هاي بعد وضعيت اقتصاد جان گرفت

و در حال توسعه دوبا و شكاف اقتصادي عظيم كشورهاي توسعه يافته ره اصل عدم جهاني

و  كه در اوائل قرن بيست به طوري و استثنائات فراوان را پذيرفت تبعيض را در تنگناه قرار داد

و پس از گذشت ده سال از تأسيس سازمان جهاني تجارت به گفته پيتر ساترلند مدير كل  يكم

ن كه تأخستينسابق گات سيس مدير كل سازمان جهاني تجارت نيز بوده با گذشت پنج دهه از

به  و گات امروز شرط دولت كامله الوداد ديگر يك قاعده نيست بلكه تقريباً يك استثناست

و خاطر ظهور انبوه اتحاديه  هاي گمركي، بازارهاي مشترك، مناطق تجارت آزاد دو جانبه

به ظرف اسپاگتي منطقه كه بي پايان روابط تجاري و و انواع مختلف اي، ترجيحات تجاري

به يك رفتار استثنايي مبدل ساخته استمشهور شده به طنز. مفهوم دولت كامله الوداد را ايشان

كه بهتر است از عبارت دولت با كمترين مودتاظهار مي به جاي)least-favored nation(دارد

.)Sutherland,2004,para.60(دولت كامله الوداد استفاده كرد

و ويژه  كارايي اصل رفتار متفاوت
و ويژه از لحاظ نظري راهكاراصل و همسو شدنيرفتار متفاوت  مناسب براي همگرايي

و كشورهاي در حال توسعه يا با كمترين درجه توسعه يافتگي در مسير كشورهاي توسعه يافته

به نظر مي به تجارت بازار آزاد جهاني سازمان جهاني تجارت بر محور صرفاً عمل. رسدگذار

به همان)Plain reciprocity(صرفمتقابل يا دو جانبگي  كه بر اساس آن هر دولتي  استوار نيست

مي دهد دريافت كند بلكه بر مبناي دو جانبگي منعطف كه  Relaxed or diffuse(مقداري

reciprocity(كه در آن از اعضاي ضعيف  ,Ethan,2007( تر توقعات كمتر دارند استوار است

p:124(.ب به لحاظ نظري و تفاوتا توجه به ويژگيلذا اساسا هاي اعضاي سازمان جهاني ها

و ضروري است و متفاوت منطقي، عادالنه اما اجراي اين ايده در عمل. تجارت رفتار ويژه

و اساسي كه اعضاء با آن مواجه هستند اين است كه  و در حال حاضر مسئله اصلي دشواراست

به توسعه اقتصادي نوين را در ارتباط با اين اصل در انديچگونه طرح ازند كه هم بتواند

و كشورهاي در حال توسعه نيز آن را از اين نظر قبولككشورهاي با درآمد پايين كمك  ند

و مناسب تلقي  و هم كشورهاي توسعه يافته آن را مشروع و(نندكداشته باشند هوكمن

كه فعال در مجموعه قواعد سازما.)156،ص 1386همكاران، ن جهاني تجارت اين اصل به شكلي

و معظالت اجرايي از منظر كشورهاي در حال توسعه لحاظ شده با به ابهامات نظري توجه

و كارساز نيست و سازمان تجربيات سال. چندان مفيد هاي گذشته نظام تجاري چند جانبه گات

م. دهدجهاني تجارت نشان مي هر بيشتر آن را به يك نمونه ايده آل تبديل كردزبوماهيت اصل
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تا يك اصل قابل استفاده زيرا غالباً مسئله تشخيص تعارض قواعد با منافع كشورهاي در حال

كه موجب عدم توافق بر سر اجراي دقيق اين اصل  و مجادله انگيز است توسعه امري دشوار

و اصل كليدي عدم تبعيض در عمل بغايت دشوارشومي و از طرفي اجراي موازي اين اصل د

به حالت تعادل درآورده شونديعني اين. است كه (Andrew,2006,p:469) دو اصل بايد به دقت

و كشورهاي كمتر توسعههب. اين امري مشكل است عالوه كثرت كشورهاي در حال توسعه

و متعدد از اين اصل آن را از حالت استثنائي  و استفاده مكرر يافته در ميان اعضاي سازمان

و مشكل آفري كه مثالًبودن خارج ساخته  در گذر زمان تعدادن شده است بطوري

به حال انفجار نزديك شده و در حال حاضر به شدت افزايش يافته موافقت نامه هاي ترجيحي

اختالف ديدگاه اعضاي سازمان در چگونگي اجراي اين اصل.)(Sutherland,2004,para.73 است

و لذا اجراي صحينيز از كارايي آن مي و عادالنه اين اصل در پس پرده كاهد و دقيق ح

و مواضع سياسي متفاوت دشوار شده است . معامالت

 نتيجه
و در حال توسعه به و ويژه با كشورهاي با كمترين سطح توسعه يافتگي رفتار متفاوت

تفاوت. عنوان يكي از اصول اساسي سازمان جهاني تجارت به رسميت شناخته شده است

كه از واقعيتكشورهاي جهان مي از نظر سطح توسعه ازو گيرد هاي جهان معاصر نشات يكي

و نقطه عطف مناقشات بين امباحث مهم الملليط با مسائل تجارت بينابرتالمللي به ويژه در

 اين تفاوت سطح توسعه كه موجب تفاوت اساسي نيازهاي كشورهاي با كمترين. است

ده است ادغام آنها در يك نظامشو كشورهاي توسعه يافته توسعه يافتگي در حال توسعه

ميتجاري واحد را با دشواري به كشورهاي. سازدهايي مواجه و متفاوت نسبت رفتار ويژه

و قواعد اين سازمان تبيين شده تا حدودي  كه در مقررات و در حال توسعه كمتر توسعه يافته

حل مي م.ندكتواند اين مشكل را و ويژه از لحاظ نظري راهكاراصل رفتار  مناسبيتفاوت

و در حال توسعه يا با كمترين درجه و همسو شدن كشورهاي توسعه يافته براي همگرايي

به تجارت بازار آزاد جهاني است اما اجراي اين اصل در عمل با  توسعه يافتگي در مسير گذار

مت.معظالتي روبروست و ويژه ابهام حقوقي از جمله ايرادات وارده بر اصل رفتار فاوت

و غير مشخص  محتواي اين اصل است زيرا بسياري از مقررات مربوط به اين اصل مبهم

و كارساز  و معظالت اجرايي چندان مفيد و لذا به شكل فعلي با توجه به ابهامات نظري هستند

و سازمان جهاني تجارتجربيات سال. نيستند ت نشان هاي گذشته نظام تجاري چند جانبه گات

م و در عمل اجراي آن يا مشكالت فراوانزبمي دهد كه اصل ور بيشتر جنبه نظري دارد

و بحث  روبروست زيرا تشخيص تعارض قواعد با منافع كشورهاي در حال توسعه دشوار



 1390 بهار،1شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 112

و همين امر موجب مي هبشود كه توافق بر سر اجراي دقيق اين اصل خصوصاًانگيز است

بموازات اجراي اصل كليدي بعالوه كثرت.دشوغايت دشواره عدم تبعيض در عمل

و كشورهاي با كمترين سطح توسعه يافتگي در ميان اعضاي سازمان  كشورهاي در حال توسعه

و متعدد از اين اصل ماهيت استثنائي بودن آن را تحت الشعاع قرار داده است .و استفاده مكرر

و مواضع سياسي آنها اختالف ديدگاه اعضاي سازمان در چگونگي اجراي و معامالت اين اصل

و عادالنه آن به شمار مي و دقيق . آيدنيز مانع مهم ديگري در راه اجراي صحيح

و ماخذ  منابع
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