
  
  451  - 469     ، صفحات1396  پاييز،3، شمارة 47، دوره  خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه 

 
 
 
 

 تبيين شرط تواناسازي در سازمان تجارت جهاني

 
 
 
 

  *رضاييعلي 
   دانشگاه شيرازحقوق و علوم سياسيدانشكدة  استاديار گروه حقوق خصوصي

 )1/3/1396:  تاريخ تصويب -  17/3/1394: تاريخ دريافت(

  
 

 چكيده

تبعيض نبود  اصل ها نترين آ بناي سازمان تجارت جهاني بر اصول متعددي استوار است كه مهم     
با . كند ميمقيد اين اصل، كشورهاي عضو سازمان را به داشتن رفتار يكسان با يكديگر . است

، ورود كشورهاي در حال توسعه يا كم يافتگي توسعهنبودن كشورها از لحاظ  يكسانتوجه به 
 تا ستابه سازمان تجارت جهاني، نيازمند مراقبت جدي از اقتصاد اين كشورهيافته  توسعه

شرط تواناسازي، به كشورهاي . نشونددچار آسيب يافته  توسعههنگام رقابت با كشورهاي 
تا به كشورهاي در حال توسعه، ترتيبات تجاري ترجيحي اعطا دهد  مي اين اجازه را    يافته توسعه

ت  اما كامالً تابع قواعد سازمان تجار،عمل براساس اين شرط، ارادي و داوطلبانه است. نندك
. براي فرار از تعهدات اين سازمان قرار دهنداي  وسيلهآن را توانند  نميو كشورها است جهاني 

، يافته عموميتترجيحات اعطايي به موجب شرط تواناسازي كه بايد واجد سه ويژگي 
باشد، بعضاً بر مبنايي انتخابي و گزينشي از سوي كشورهاي آميز  غيرتبعيضغيرمعوض و 

شدن  عقيمموجب تواند  مياين امر . شوند ميه كشورهاي در حال توسعه داده  ب   يافته توسعه
اقتصادي كشورهاي توسعة وجودي آن، يعني تشويق و ترويج فلسفة و شود كارايي اين وسيله 

 .كنددر حال توسعه را مخدوش 

  
  

 واژگان كليدي 

  .   ترجيحاتةيافت عموميتتبعيض، رفتار ويژه و متفاوت، گات، نظام نبود اصل       
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  مقدمه. 1
 2»عمومي تعرفه و تجارتنامة  موافقت«يا » گات«تر  گسترده  كه شكل 1سازمان تجارت جهاني

كشورهايي . هاست مزيتتبادل عرصة اين مفروض كليدي شكل گرفته كه تجارت پاية ست، بر 
شد و تجاري، رهاي   طرفگسترة ند، در صورت افزايش ا خاصهاي  حوزهكه داراي مزيت در 

 كشورها براي رسيدن به ،بنابراين. ها فراهم خواهند كرد شكوفايي اقتصادي بيشتري را در ملت
باقري و (رشد و توسعه، الزم است با محوريت يك نهاد جهاني، موانع تجارت آزاد را بردارند 

و تجاري، به رعايت شروط هاي  طرفو هر يك از نيست  اين آزادسازي مطلق .)13: 1388ديگران، 
  .)165: 1388قنبرلو، (ند ا  ملزتعهدات

سازمان تجارت جهاني براي پيشبرد اهداف خود به معرفي اصول سياست آزادسازي 
  است كه به دو 3»تبعيضنبود اصل «ترين اصل حاكم،  اولين و مهم. پردازد ها مي دولتتجاري 

 كه 4»اصل رفتار ملي«. شود ميتقسيم ) الوداد ةكاملرفتار ملي و دولت (اصل داخلي و خارجي 
 ، با محصوالت وارداتيكشورهاي عضو سازمانمعناست كه رفتار  اين  گات آمده به3 مادةدر 

 كشورهاي عضو را با  كاالهاي وارداتياين قاعده،. از رفتار با كاالهاي داخلي نباشدتر  نامطلوب
5»الوداد ةكاملاصل دولت « .دهد ميكاالهاي داخلي در موقعيت يكساني قرار 

 به تكميل اصل  
رواداشتن تبعيض در اعطاي امتيازات به    حق   ها   دولت   معني كه اين ، بهپردازد ميرفتار ملي 

 تجارت   و   تعرفه   عمومي   ةنام موافقت   در   صراحت   با   اصل   اين   .ندارندرا شركاي تجاري خود 
 تجاري   هاي    جنبهةنام موافقت و 6)گاتس(   دماتخ   تجارت   عمومي   ةنام موافقت   ،1994   )گات(  
 منظور   به   ها دولت   ،الوداد ةكامل   دولت   وضعيت   طبق   .است   آمده   7)تريپس(فكري    مالكيت   حقوق  
 را   جاريت   امتياز   هرگونه   بايد   تجاري،   هاي طرف   بين   رقابت   امكان   و   آزاد   تجارت   اصل   تقويت  
  .دهند   تسري   نيز   تجاري   هاي طرف   ساير   به   ،دهند مي   يا   اند داده   خاص   كشوري   به   كه  

، در حال توسعه    يافته توسعههاي عميق سطوح اقتصادي كشورهاي كمتر  توجه به تفاوت   با
 اصل آزادسازي تجارت در ، مشكالتي در اجرايها نآهاي  دغدغه و نيازها و    يافته توسعهو 

 و در حال    يافته توسعهالمللي وجود دارد كه لزوم توجه به نگراني كشورهاي كمتر    سطح بين
اين ترتيبات تجاري . كند    يادآوري مي8»ترتيبات تجاري ترجيحي«بيني    توسعه را از طريق پيش

 5   مادة   گات،   24   مادة   طبق   الوداد،   ةكامل   دولت   و   تبعيض   نبود   اصل   بر   تأكيد   وجود   با   ترجيحي
                                                            

1.World Trade Organization (WTO) 
2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
3. Non-discrimination 
4. National Treatment 
5. Most-favored Nation (MFN) 
6. General Agreement on Trade in Services (GATS) 
7. Trade-Related Intellectual Property Rights (TRIPs) 
8. Preferential Trading Arrangements 
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اين مقاله بر آن .  مجاز شناخته شده است1»توانمندسازي يا تواناسازي«شرط    همچنين   ،گاتس  
تاريخي، ماهيت حقوقي، عناصر و اركان آن را تبيين و پيشينة است تا مفهوم شرط تواناسازي، 

رود و    وري اسالمي ايران، كشوري در حال توسعه به شمار مياز آنجا كه جمه. كندمشخص 
حقوقي اين شرط، براي آن هاي   جنبهدرصدد پيوستن به سازمان تجارت جهاني است، توجه به 

  .مفيد و سازنده است
  

   مفهوم شرط تواناسازي. 2
ت آن، ناپذير سازمان تجارت جهاني و ماهي   شرط تواناسازي، امروزه يكي از اجزاي جدايي

اصل دولت .  است1994 گات 1:1مادة الوداد مندرج در  ةبر اصل دولت كاملاستثنايي 
اصلي گات و ستون سازمان تجارت جهاني را به خود اختصاص هستة الوداد كه عنوان  ةكامل

 كه كند ميملزم اي يكسان    داده است، كشورهاي عضو را به اعطاي امتيازات و ترجيحات تعرفه
استثناي شرط تواناسازي بدان معني است كه . ميان شركاي تجاري را به دنبال داردتبعيض نبود 

تر و متفاوتي با كشورهاي در حال توسعه     مجاز به اعمال رفتار مطلوب   يافته توسعهكشورهاي 
اي در جهت تشويق و ترويج    شرط مذكور وسيله .بدون اعطاي اين حق به ديگر اعضا هستند

 همانند تصميم راجع به معافيت از دقيقاً. كشورهاي در حال توسعه استاقتصادي توسعة 
 عضو را به رفتار تجاري ترجيحي ةيافت توسعه  اين شرط كشورهاي 19712تعهدات مصوب 

. كند   ميمجاز واردات از كشورهاي در حال توسعه بدون اعطاي حق به اعضاي ديگر براي 
رفتار ويژه و «كند كه از     عمل مي3» ترجيحاتةتياف عموميتنظام «شرط تواناسازي براساس 

 به موجب تصميم 1979گيرد و در سال     ريشه ميحال توسعه با كشورهاي در 4»متفاوت
 .  وزيران گات به تصويب رسيد

  
  تاريخيپيشينة . 3

تاريخي شرط تواناسازي، با مراجعه به آشفتگي كشورهاي در حال منشأ جوي    و   براي جست
توان    ، به اين اصل مي1968 تا 1964هاي    يافته بين سال   ر تجارت با كشورهاي توسعهتوسعه د

. كند مي را مطرح ها نرسيد كه لزوم حمايت از اين كشورها، بحث اعطاي امتياز براي آ
 ترجيحات بود كه براساس آن، كشورهاي در ةيافت عموميتبيني نظام    شدن موضوع با پيش عملي

 اقتصادي ة طريق حمايت و ترجيحات خاص به بازارهاي كشورهاي پيشرفتحال توسعه از

                                                            
1. Enabling Clause 
2. Waiver Decision, Decision of the Contracting Parties to the GATT of 25 June 1971 
3. Generalized System of Preferences (GSP) 
4. Special and Differential Treatment 
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مربوط به )  ترجيحاتةيافت عموميتنظام (اولين نشست . )Cline, 2004: 65-66( يافتنددست 
گويد     است كه مي1964در سال ) آنكتاد(سازمان ملل متحد توسعة كنفرانس تجارت و 

متيازات به كشورهاي عضو، ملزم به اعطاي امتياز به  با اعطاي ا   يافته توسعهكشورهاي ...«
را ) 38-35مواد (، اعضاي گات بخش چهار 1965در سال  11.»... نيستند   يافته توسعهكشورهاي 

شناختن نيازهاي اقتصادي كشورهاي در حال  رسميت كه اين مواد ضمن به افزودندبه گات 
كرد كه براساس آن، كشورهاي    را ايجاد مي» ترجيحاتبودن  غيرمعوضاصل «توسعه، 
ها در قبال    داشت يا معوضي، در جهت حذف يا كاهش تعرفه گونه چشم  بدون هيچ   يافته توسعه

 1968دومين نشست آنكتاد در سال . كردمحصوالت كشورهاي در حال توسعه اقدام خواهند 
هنگام نظام برقراري زودمصوبة در دهلي نو برگزار شد كه در اين جلسه، با اجماع، 

متقابل به نفع كشورهاي در حال   ترجيحات بدون در نظر گرفتن تبعيض و عملةيافت عموميت
توسعه و هيئت ويژة به دنبال اين نشست، . رسيدتأييد به ) 2 (21قطعنامة توسعه به موجب 

 ترجيحات مبني بر برقراري ةيافت عموميت، در نظام 1970در سال . تجارت آنكتاد تشكيل شد
 بدون تبعيض و عمل متقابل به سود كشورهاي در حال توسعه و ةيافت توسعههنگام نظام زود
اين تصميم، . گرفترا ) S-IV (75تصميم  افزايش عايدات ناشي از صادرات منظور به

كرد    سازي و تسهيل رشد اقتصادي مي صنعتيكشورهاي در حال توسعه را تشويق به 
)Abdulqawi, 2000: 86( .شكل ديگري به خود گرفت و 1971قي اين نظام در سال اجراي حقو 

. براي مدت ده سال بود) تصميم به اعراض(الوداد    ةآن معافيت از تعهدات اصل دولت كامل
تر را به محصوالت كشورهاي در حال توسعه    تصميم اتخاذشده، حق اعمال رفتاري مطلوب

تبعيض نبود وجب نگراني از نقض اصل بدون اعطاي امتياز به كشورهاي عضو داد بدون آنكه م
  .گات شود

تر و مشاركت كشورهاي در حال    رفتار متقابل متفاوت و مطلوب« با عنوان 1979در سال 
تر به    دائميمبنايي را با » شرط تواناسازي« ترجيحات، ةيافت عموميت تصميم نظام 2»توسعه

جاري دور توكيوست كه به دنبال تچندجانبة مذاكرات نتيجة ترين    تصويب رساند كه اصلي
 . )Mckenzie, 2005: 3(انقضاي مهلت ده ساله، تصميم به معافيت از تعهدات گرفته شد 

  
  
  

                                                            
1. Principle 8 of Recommendation A.I.1 in final Act of the First United Nations conference on 
Trade and development (Geneva: UNCTAD, Doc E/CONF.46/141, 1964), Vol. 1, at 20. 
2.Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of 
Developing Countries 
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   شرط تواناسازيةگان   اركان سه. 4
تصميم موجد شرط تواناسازي آمده است، ترجيحات اعطايي بايد مقدمة گونه كه در  همان

 .دنشو   ميبررسي حال اين اصول . رمعوض باشندآميز و غي   يافته، غيرتبعيض عموميت

  
   1يافته عموميت. 1. 4

مطابق عنوان تصميم .  ترجيحات بر دو معنا استوار استةيافت عموميتنظام برنامة اين صفت در 
يافته صفت براي نظام است؛ حال آنكه به موجب  عموميت -  ترجيحاتةيافت عموميتنظام - 

يافته صفت  عموميت -يافته اشاره دارد عموميت نظام ترجيحات كه به برقراري- متن اين تصميم 
هايي    اصطالح اول، از ديدگاه. يافته باشد عموميتبراي ترجيحات است؛ يعني ترجيحاتي كه 

 مبني بر وجود طرحي عمومي    يافته توسعهكشورهاي از سوي گيرد كه ابتدا    ميسرچشمه 
مروزه اين اصطالح از نظر قانوني زايد است ؛ نظامي كه هرگز ايجاد نشد و اشدپذيرش 

)Krishnamurti, 1971: 46(.زيرا ،تر است   د كه اصطالح دوم، صحيحنده    داليل مختلف نشان مي 
 اعطايي به كشورهاي در حال توسعه را از ترجيحات ةيافت اين اصطالح، ترجيحات عموميت

اري انتخابي و گزينشي از يكديگر خاص اعطايي به برخي از كشورهاي در حال توسعه با راهك
  . )Ibid, 1967: 647(كند    متمايز مي

كه توجه كرد توان اشاره     شرط تواناسازي مي3) ج(در توضيح و تقويت اين ديدگاه، به بند 
اي، مالي و تجاري كشورهاي در حال توسعه را كه به بهبود وضعيت    به نيازهاي توسعه

نيازهاي - بديهي است اين معيار . دهد   د هدف قرار ميشو   ميمنجر اقتصادي اين كشورها 
 است    يافته توسعه متفاوت و تابع متغير زمان و به اختيار كشورهاي -اي، مالي و تجاري   توسعه

. )Ukpe, 2007: 10(طلبد    كه برخوردي متناسب با نيازهاي كشورهاي در حال توسعه را مي
  .تبعيض ابتدايي هماهنگ استنبود بنابراين، اصطالح دوم، با معيار 

  
   2آميز   غيرتبعيض .2. 4

 عموماً درخصوص اين موضوع كه امتيازات اعطايي به موجب نظام    يافته توسعهكشورهاي 
له ئاختالف بر سر اين مس. د، اختالفي ندارندنآميز باش    ترجيحات بايد غيرتبعيضةيافت عموميت

منوط توانند اعطاي امتيازي را به تحقق شرط يا شرايطي     مي   يافته توسعهاست كه آيا كشورهاي 
آميز اين است كه هر ترجيحات    نند يا خير؟ تفاوت مهم ترجيحات مشروط و تبعيضك

، بايد به ماهيت و معني هر دو سؤالدر پاسخ به اين . آميز باشد   تواند تبعيض   مشروطي نمي

                                                            
1. Generalized 
2. Non-discriminatory 
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زيرا براساس اين مفهوم، تبعيض به . كرد توجه  ترجيحاتةيافت عموميتاصطالح براساس نظام 
در نتيجه اصطالح . معناي رفتاري متفاوت با كشورهايي است كه موقعيت برابر ندارند

تجاري، بدان معناست كه چنين روية  ترجيحات و ةيافت عموميتآميز براساس نظام    غيرتبعيض
  . )Ustor, 1976: 128(د نترجيحاتي نبايد ميان كشورهاي در حال توسعه متفاوت باش

ويژه ركن حل و  اين، برخي تصميمات اتخاذي از سوي سازمان تجارت جهاني بهوجود با 
 به اعطاي همان    يافته توسعهكند؛ يعني كشورهاي     را اثبات ميذكرشدهفصل آن، خالف مطلب 

دعواي هند اين ركن حل اختالف در رأي . نيستندملزم كشورهاي در حال توسعه همة امتياز به 
در اين دعوا، هندوستان مدعي بود كه . اروپا مصداق بارز اين موضوع استاتحادية به طرفيت 

مواد دارويي به پاكستان، بايد براساس شرط تواناسازي و زمينة اروپا در اتحادية امتياز اعطايي 
تبعيضي كشورهاي در حال توسعه داده شود و در اين مورد همة آميز، يكسان به    غيرتبعيض

تبعيض، ادعاي هندوستان را پذيرفته نبود رسيدگي با تفسير اصل هيئت . وجود نداشته باشد
كه تفسير كرد  اما ركن استيناف، اين تصميم را در مقام تجديدنظر، نقض و بيان ،بود

 ةاي برابر به هم    به اعطاي امتياز تعرفه   يافته توسعهآميز، به معناي الزام كشور    غيرتبعيض
توانند با توجه به    بر اين اساس، كشورهاي اعطاكننده مي. كشورهاي در حال توسعه نيست

درواقع كشور . )Engelsman, 2008: 11-15(شوند تمايز قائل يافتگي، ميان كشورها  سطح توسعه
، بايد همان امتياز را به ديگر كند، چنانچه امتيازي به كشور در حال توسعه اعطا    يافته توسعه

كه از لحاظ اقتصادي با آن كشور در وضعيت برابري هستند، اعطا نيز     يافته توسعهكشورهاي 
 ,Cui( و نه اينكه الزامي به اعطاي آن امتياز به تمامي كشورهاي در حال توسعه داشته باشدكند 

2008: 136(.   
سبتاً تشخيص تبعيض و موقعيت نابرابر در برخي موارد، ساده و در برخي ديگر، كار ن

 موقعيت برابر كشورها با يكديگر و هدف اصلي يعني، ةلئبا توجه به جديت مس. دشواري است
توان گفت، اولين معيار در اين زمينه،    تسهيل و تشويق تجارت كشورهاي در حال توسعه، مي

  .ظرفيت فني و اقتصادي كشورهاست
  

  1غيرمعوض. 3. 4

هر (المللي،    ر معناي رايج حقوق معاهدات بينن، اصطالح متقابل يا معوض را دابرخي مفسر
 ترجيحات اين اصطالح را محدودتر معنا ةيافت عموميت اما نظام ،اند     دانسته2»بودن مشروط«نوع 

                                                            
1. Non-reciprocal 
2. Conditionality 
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داند كه مرتبط با كاهش موانع در دسترسي به    كند؛ به اين مفهوم كه مختص به امتيازاتي مي   مي
  . بازار است

 پيشنهاد ة يا قادر به اعطاي امتيارات متقابل نيستند يا به ارائكشورهاي در حال توسعه
 گات 26:8 ةماد. ندارندتمايلي     يافته توسعه امتيازات اعطايي كشورهاي امتيازات تجاري در قبال

: كند   گونه توصيف مي   بودن را اين ، اصل غيرمعوض)بخش چهارم با عنوان تجارت و توسعه(
 به نحو متقابل در قبال تعهداتي كه در مذاكرات تجاري نسبت به كاهش    يافته توسعهكشورهاي «

 به عهده    يافته توسعه   ها و ديگر موانع فراروي تجارت كشورهاي كمتر   و يا حذف تعرفه
به نحو متقابل (اصطالح «: گويد   توضيح تكميلي اين ماده مي. »گيرند، انتظاري ندارند   مي

عهده گرفتن   نيازي به بر   يافته توسعهمعني است كه كشورهاي كمتر  بدين) انتظاري ندارند
اين موضوع مورد . »شخصي و نيازهاي ماليشان ناهماهنگ است، ندارندتوسعة تعهداتي كه با 

كارگيري ه با اندكي تفاوت در ب( ترجيحات و شرط تواناسازي ةيافت عموميتنظام تأييد 
  . قرار گرفت) اصطالحات
بودن نبايد با رفتار ترجيحي غيرمشروط مترادف  است اصل غيرمعوضي يادآورشايان 
 شرط تواناسازي، اصل غيرتقابلي، صرفاً 5 گات و هم بند 36:8 ة زيرا هم در ماد،شمرده شود

اي، مالي و تجاري كشورهاي در حال     تعهدات و اقداماتي كه نبايد با نيازهاي توسعهمنزلة به
 آن يعني ةپس در روند مذاكرات تجاري و نتيج. ده استتوسعه معارض باشد، تعريف ش

تواند     اين اعمال ميزيرا ،اعطاي ترجيحات تجاري، برخي اعمال متقابل و دوسويه مجاز است
به عبارت ديگر، .  شخصي و نيازهاي مالي كشورهاي در حال توسعه هماهنگ باشدةبا توسع

دهند، مادامي كه    ورهاي در حال توسعه انجام مي در قبال كش   يافته توسعهاقداماتي كه كشورهاي 
 اند ، اگرچه مشروط هم باشند، نافذ و صحيحدنباشهمسو  ها نبا نيازهاي مالي و تجاري آ

)Altaer, 2010: 82( .است زيست محيطاي از اين اقدامات مشروط، استانداردهاي كار و    نمونه 
 كرده حال توسعه از ترجيحات تجاري مقرر مندي كشورهاي در    بهرهبراي اروپا ةكه اتحادي

وجودي فلسفة و شود اي اين معيار    اعمال سليقهسبب تواند     در عين حال، اين امر مي1.است

                                                            
اي را به كشورهاي در حال توسعه از طريق  ، ترجيحات تجاري ويژه   يافته  اروپا نيز همانند ديگر كشورهاي توسعهةاتحادي. 1

برقراري اين . دكن اعطا مي) Generalized Scheme of Preferences (GSP)( ترجيحات موسوم به ةيافت  عموميتةبرنام
 دسامبر 31 تا 2002 ة ژانوي1 زماني ة و در ابتدا براي باز2001 دسامبر 10 شوراي اروپا مصوب ةب مقرربرنامه كه به موج

اعطاي اين امتيازات و ) Council Regulation (EC) No 2501/2001 of 10 December 2001(د ش ايجاد 2004
براي بررسي .  حال توسعه دانسته استمحيطي و كاري از سوي كشورهاي در ترجيحات را مستلزم رعايت معيارهاي زيست

  :ك به.بيشتر ر
Harrison, James (2005). Incentives for development: The EC’s Generalized System of 
Preferences, India’s WTO challenge and reform, Common Market Law Review, Vol. 42, 
Issue 6, 1663–1689. 
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 مسئله، از اين    يافته توسعه زيرا ممكن است كشور ،ندكشرط تواناسازي را مخدوش 
  . اف غيرتجاري خود قرار دهدن اهدكرد اي براي برآورده    و آن را وسيلهنداستفاده ك سوء

  گانه   بودن شروط سه الزامي. 5
يافته، غيرمتقابل و     عموميتةگان   آيا شرط تواناسازي تنها در صورت جمع شرايط سه

تري دارد و     شمول گستردهةپردازد يا دامن   آميز به حمايت از ترجيحات تجاري مي   غيرتبعيض
  ؟يست تمام شروط مزبور ناعطاي ترتيبات تجاري مستلزم تحقق

واقعيت آن است كه بررسي مذاكرات تصميم دوحه در كنفرانس وزراي سازمان تجارت 
 زيرا اين تصميم تنها بر مطابقت ترجيحات ،دهدپاسخي شفاف ال ؤتواند به اين س   جهاني نمي

گانه     سه و ظاهراً بيان شروطرد داتأكيداعطايي به كشورهاي در حال توسعه با شرط تواناسازي 
هرچند از ديد . )WTO Ministerial Conference, 2001: 12.2(از باب توصيف بوده است 

وجود نداشته باشند، ذكرشده در نتيجه اگر صفات . دارد) مخالف(اصوليين، وصف، مفهوم 
ديگري كه تحقق امارة . اعطاي امتيازات تجاري به كشورهاي در حال توسعه مجاز نيست

 اعطاي براياست كه در متن تصميم، » بايد«دارد، اصطالح    گانه را الزم مي   تمامي شروط سه
تواند بيانگر    اين اظهار تنها مياست با اين حال، گفته شده . ترتيبات تجاري ترجيحي آمده است

از اين منظر، قلمرو .  به رعايت تعهداتشان در عمل باشد   يافته توسعهالتزام و پايبندي كشورهاي 
دربردارندة و تنها به اقدامات است تواناسازي غيرانحصاري و غيرتمثيلي تلقي شده شرط 

اما داليل ديگري . نيستمحدود آميز    يافته، غيرمتقابل و غيرتبعيض عموميت ةگان   شروط سه
گانه را درخصوص مشروعيت ترجيحات تجاري مبني    بودن شروط سه انحصاريوجود دارد كه 

 ةيافت عموميتنظام برنامة توان به متن اين شرط،    از جمله مي. كند   ابت ميبر شرط تواناسازي ث
در .  سازمان تجارت جهاني اشاره كرد   ةيافت توسعهترجيحات و اظهارات و عملكرد كشورهاي 

  .شود   زير به اين موارد پرداخته مي
  

   ترجيحاتةيافت عموميت مفاد شرط تواناسازي و نظام .1. 5
 گات در مورد زير 1مادة الوداد    ةتعهد دولت كامل«: دارد    شرط تواناسازي مقرر مي)الف (2بند 

 به محصوالت    يافته توسعهاي اعطايي توسط كشورهاي    رفتار ترجيحي تعرفه: شود   اعمال نمي
گونه كه در   ترجيحات؛ آنةيافت عموميتتوليدشده در كشورهاي در حال توسعه مطابق با نظام 

 در ارتباط با برقراري ترجيحات 1971 ژانويه 25كشورهاي عضو به تاريخ تصميم 
  . »آميز به نفع كشوهاي در حال توسعه توصيف شده است   يافته، غيرمتقابل و غيرتبعيض عموميت

 اين رفتار به ، زيرااي نيست   آنچه در اين مقرره حمايت شده است، رفتار ترجيحي تعرفه
درواقع، موضوع شرط . ه بودشدحمايت تر  پيش ترجيحات ةافتي عموميتموجب تصميم نظام 
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يافته، غيرمتقابل و  عموميتاي است كه واجد سه ويژگي ترجيحات    تواناسازي، رفتار ترجيحي
اي كه     ترجيحات از ترجيحات تعرفهةيافت عموميتخالصه آنكه نظام . آميز باشد   غيرتبعيض

كه است در حالي اين كند؛    الوداد است حمايت مي   ةنوعي اعراض از تعهدات دولت كامل به
 ةگان   د كه شروط سهكن شرط تواناسازي تنها آن دسته از ترجيحات تجاري را حمايت مي

  .آميز را دارا باشد   يافته، غيرمتقابل و غيرتبعيض عموميت
ترش و  به گس   يافته توسعهويژه كشورهاي  بهدرواقع تمايل اعضاي سازمان تجارت جهاني 

وجود با  را بر آن داشت تا ها نتدوين رفتار ترجيحي در قبال كشورهاي در حال توسعه، آ
. نندك ترجيحات، شرط تواناسازي را وضع و براي آن چارچوبي مشخص ةيافت عموميتبرنامة 

براي . گانه است   طبيعي است اجراي اين قاعده، مستلزم رعايت الزامات آن از جمله شروط سه
 ترجيحات همانند ةيافت عموميتبرنامة . توان از اين مثال بهره جست   ن مطلب ميشد روشن

اين . و از ذكر جزئيات سخني به ميان نياورده استكند  ميقانوني است كه تنها به كليات اشاره 
رو شده و در عمل نتايج خوبي كسب كرده است، اما در عين حال الزم  هقانون با استقبال روب

شرط تواناسازي درواقع . د تا در اجرا دچار مشكل نشودوت آن دقيقاً تبيين شاست تا جزئيا
آن قانون است كه الزامات و ساختارهاي رفتار ويژه و متفاوت را اجرايي  ةنام   ينيسان آ به

 كشورهاي ةدر حقيقت، اين شرط، اثري ملموس در تبديل انگيز. ده استكرتر بيان    جزئي
  . دن ترجيحات داشته استكر  به عملي   يافته توسعه

اين «: كند؛ به موجب اين مقرره    شرط تواناسازي نيز اين نظريه را تقويت مي2پاورقي بند 
پذير است تا نسبت به اقداماتي كه داخل در قلمرو شرط    موضوع براي كشورهاي عضو امكان

ظور انجام اقدام من به - بر حسب مقررات گات-گيرند، مبناي ديگري    تواناسازي قرار نمي
» اقدام مشترك«اصطالح . »تر، مورد بررسي قرار دهند   مشترك داير بر رفتار متفاوت و مطلوب

 گات اشاره دارد كه به كشورهاي عضو اجازه 25:5 ةآشكار به مادشكل در اين مقرره، به 
ت نيز  گاةگونه كه روي همان. نندكنظر  ، از تعهدات گات صرفاستثناييدهد در شرايط    مي

دانستن اعطاي  كند يكي از اهداف اين مقرره، امكان انصراف از تعهدات و مجاز   اثبات مي
يافتگي    ترجيحات براي تمامي كشورهاي در حال توسعه به استثناي كشورهاي با حداقل توسعه

آميز است    ، حمايت از ترجيحات تجاري غيرتبعيض2 يادآوري است كه مفهوم بند شايان. است
 يافتة عموميت ترجيحات تجاري در نظام ةگان   بودن شروط سه ين مقرره، دليلي متقن بر حتميو ا

 .)Feichtner, 2012: 212(ترجيحات است 

 
  كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني روية .2. 5
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آوربودن شروط    قطعي درخصوص الزامنتيجة ، ما را به    يافته توسعهبررسي عملكرد كشورهاي 
سال از     دليل اين امر آن است كه كشورهاي عضو با گذشت حدود سي. رساند   ه نميگان   سه
هاي مختلف، دست به انتخاب كاالهاي تحت پوشش   ترجيحات، به روشةيافت    عموميتةبرنام

با داليل مختلفي در مواردي اين گزينش . اند   نفع و مستحق زده  ذيةو كشورهاي در حال توسع
، شرايط    يافته توسعهاما نتوانسته است كامالً اين احساس را كه كشورهاي ده، شنيز توجيه 

  .گيرند، از بين ببرد   حقوقي شرط تواناسازي را ناديده مي
 اروپا از جمله اعضايي هستند كه بر اين باورند نظام ةو اتحاديامريكا  ةاياالت متحد

 در ،براي مثال. كندي را رعايت  ترجيحات بايد شرايط مقرر در شرط تواناسازيافتة عموميت
 ترجيحات خود را نقض مسائل يافتة عموميت ة دليل حذف شيلي از برنامامريكا، 1988سال 

 امريكامربوط به حقوق كار دانسته و ابراز داشته است كه بر خالف ادعاي شيلي، اقدام 
 ,GATT Council( و اين معيار نسبت به تمامي كشورها رعايت شده است نيستآميز    تبعيض

 به يافته عموميت ةترجيحات تجاري مطابق با برنام« اروپا نيز ابراز داشته است ةاتحادي. )1988
 را كامالً همسو با شرط زيست محيطشود كه استانداردهاي كاري و  كشورهايي اعطا مي

 »...هيچ تبعيضي اتفاق نيفتاده و هيچ عمل متقابلي الزم نيست. كنند   تواناسازي رعايت مي

)WTO Document, 2000: 165( . اين اتحاديه، رويكرد مذكور را در مقابل اعتراض هند به نظام
گانه، از اين    آوربودن شروط سه   نبودن الزام روشن ترجيحات نيز اعمال و با وجود ةيافت عموميت

دفاع كرده  را داشته باشد، شدهرود و بايد سه شرط ذكر   برنامه كه يك نظام مستقل به شمار مي
  . است

كشورهاي عضو تصديق و شناسايي از سوي گانه را    آوربودن شروط سه   ها، الزام   اين نشانه
 بر خالف برخي ابهامات در ،بنابراين.  غالب پي بردةتوان به روي    ميها ن آةواسط د، اما بهنكن   نمي

 برايگانه را    روط سه بايد شيافته عموميت، ترتيبات تجاري نظام 2001 سال ةتصميم دوح
  .مندي از شرط تواناسازي دارا باشد   بهره

  
  گات1:1مادة شرط تواناسازي با رابطة . 6

شرط تواناسازي بر .  گات، اعضا مكلف به اعمال رفتاري برابر با يكديگرند1:1مادة مطابق 
حال توسعه دارد تا به كشورهاي در     را مجاز مي   يافته توسعهخالف اين اصل، كشورهاي 

 اين دو مقرره، در فهم ديگر اصول و قواعد ة تبيين رابطقطعاً. نندكاعطا امتيازات ترجيحي 
 منزلة يك نظر آن است كه شرط تواناسازي را به. داردنقش بسزايي سازمان تجارت جهاني 

 1مادة طبق اين نظر، شرط تواناسازي درواقع مخصص .  گات به حساب آوريم1مادة استثناي 
 گات است؛ مگر 1 ة پذيرش اين استدالل آن است كه اصل بر رعايت مادةنتيج.  استگات
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نظر ديگر، شرط تواناسازي را . باشدمنطبق  با الزامات شرط تواناسازي آنكه امتياز اعطايي كامالً
رود كه جزء گات    آورد، بلكه خود يك سند مستقل به شمار مي   صرف يك استثنا به شمار نمي

 گات قرار 1مادة  حقوق، تعهدات و شرايطي است كه كامالً در چارچوب ةدربردارند اما ،است
اما بيشتر از يك ، آور نيست    تعهدات الزامةدربردارند درواقع، شرط تواناسازي. گيرد   نمي

ر د سازمان تجارت جهاني، ةنام موافقت ةموضوع و هدف اين شرط منطبق با مقدم. استثناست
شرط تواناسازي . داللت دارد» رفتار ويژه و متفاوت«ن در رسيدن به اثر مثبت تشويقي آ

 ترجيحات، يك اقدام مثبت در جهت تقويت اهداف سازمان يافتة عموميتبراساس نظام 
در . رود    اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به شمار مية توسعةويژه در زمين تجارت جهاني به

، 20، 11 گات از جمله مواد ةل كرد كه مقررات استثناكنندتوان چنين استدال   تقويت نظر دوم مي
 چارچوب و ساختاري براي خود ندارد؛ حال آنكه شرط تواناسازي حداقل داراي 24 و 21

  . قلمرو شمولي ويژه و منحصر به خود است
كند،     متمايز مي1971ويژگي بارزي كه شرط تواناسازي را از تصميم به معافيت از تعهدات 

براساس اين تصميم، هرگونه انحراف، اعراض از .  حقوقي و قلمرو اجرايي آن استساختار
 گات براي 1مادة مفاد .. «: داشت   تصميم مذكور مقرر مي. آمد    گات به حساب مي1مادة مفاد 
    يافته توسعه اين اعراض به كشورهاي 1.»الزم بايد ناديده گرفته شود ده ساله و تا حددورة يك 

اي به كشورهاي در    هف، غيرمعوض و ترجيحات تعريافته عموميتداد كه رفتارهاي    ياجازه م
كند    گات عمل مياستثناكنندة مشابه مقررات » تا حد الزم«اصطالح . حال توسعه داشته باشند

خواهد آن را تعليق كند، حال    پردازد و مي    مينامه موافقت اين 1:1مادة تصويري از ارائة كه به 
 2اي به موجب بند    طرح رفتار ترجيحي تعرفه. نكه در شرط تواناسازي قابل طرح نيستآ
نكردن  رعايتد و در صورت شو    گات مي1مادة  نكردن اعمالسبب شرط تواناسازي، ) الف(

بنابراين، اين اقدام . توان گفت رفتار ترجيحي، معارض با اين شرط است   مفاد اين شرط، مي
 گات در چنين 1مادة و معموالً گيرد  نمي شمول شرط تواناسازي قرار معارض، هرگز تحت

  . )Ukpe, 2007: 7(د شو   مواردي اعمال مي
 

   وضعيت حقوقي شرط تواناسازي.1. 6
 ترجيحات، شرط تواناسازي ةيافت عموميت ةتحقق برناموسيلة ترين  تر عنوان شد كه مهم   پيش

و موقعيت حقوقي كامالً روشني ندارد؛ يعني اهميت آن، ضمانت اجرا با وجود است كه 
 را به اعمال رفتار ويژه و متفاوت در قبال كشورهاي در حال توسعه    يافته توسعهكشورهاي 

 گات 1مادة شرط تواناسازي تنها اعراض از ). 108: 1390، رضاييباقري و (كند    نميمكلف 
                                                            

1. "… the provisions of Article 1 of the GATT shall be waived for a period of ten years to the 
extent necessary". 
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بر . رود    به شمار مي1994) گات( عمومي تعرفه و تجارت ةنام موافقتنيست؛ بلكه بخشي از 
گذار است و تنها تأثير كشورهاي عضو ةر حقوق و تعهدات همداين اساس، شرط تواناسازي 

د كه اين شرط حالت استثنا به نده   ها نشان مي   البته در برخي موارد، گزارش. يك استثنا نيست
 به اختالفي است كه بين ژاپن از يك سو و اياالت از جمله يك مورد مربوط. خود گرفته است

اين كشورها مدعي بودند، ژاپن .  اروپا از سوي ديگر اتفاق افتادة، كانادا و اتحاديامريكا ةمتحد
خذ مالياتي بيشتر از مشروبات الكلي وارداتي در مقايسه با محصوالت داخلي، مقررات أبا 

 ,Appellate Body Report, Japan-Taxes on Alcoholic Beverages(سازمان را نقض كرده است 

اروپا درخصوص اتحادية  با متحدة امريكامورد ديگر، ناظر به اختالف ميان اياالت . )13 :1996
 Appellate Body Report, United(  بودامريكاهاي خارجي مستقر در  ماليات از شركتأخذ 

States-Tax Treatment for Foreign Sales Corporations, 2002: 108( . ركن استيناف در اين دو
صراحت ابراز داشته است كه مسائل حكمي و موضوعي، تنها ناظر به همان  به، استثناييمورد 

ر حقوق و دو در نتيجه نيست اختالف است و نسبت به ديگر اعضاي سازمان، قابل تسري 
  .)Bartels, 2003: 515( اثري ندارد ها نتعهدات آ
هاي تجاري    نامه هاي عضو حق دارند مانند انعقاد موافقت دولتهمة ، 24مادة طبق 

ر ديگر د مؤثرمبنايي قانوني در جهت اقدامات داوطلبانه منزلة  اي، از شرط تواناسازي به   منطقه
 بلكه ، آن اين است كه اين شرط، يك اعراض و استثنا نيستةكنند و نتيج   اعضا استفاده 

 به 1994آن در سال ) 4) (ب (1است كه در بند  1947اي عضو گات تصميمي ديگر از كشوره
 1994بنابراين، اين شرط بخشي از گات . ده است ش سازمان تجارت جهاني ملحقنامة موافقت

 .)Ibid: 516(است 

 به كشورهاي در حال    يافته توسعه است كه مساعدت و كمك كشورهاي  يادآوريشايان
الملل نيز همواره اين    نيست و در سطح بينمحدود  جهاني توسعه تنها به سازمان تجارت

كشورهاي در حال . برانگيز ميان اين دو دسته از كشورها بوده است چالشموضوع از مصاديق 
دستيابي به سطحي از توسعه تفسير براي  حق دريافت مساعدت منزلة توسعه، حق توسعه را به

اما در مقابل، . دشوي بايد به طور حتم انجام كه چنين مساعدتنظرند اند و بر اين    كرده
اند و اعطاي چنين    كلي اذعان نكردهوظيفة گاه به وجود چنين     هيچ   يافته توسعهكشورهاي 

دانند كه بر تعهداتي معين در    مي) متمايز با تكليفي اخالقي (يكمكي را تا جايي تكليفي قانون
المللي دادگستري نيز در قضاياي    ديوان بين. )12: 1385، هوهن فلدرن(اين مورد گردن نهاده باشند 

جانبه و داوطلبانه دارد  درستي مقرر داشته است كه اعطاي كمك، بيشتر ماهيتي يك  به1متعددي
كشورهاي در حال . توان ناقض اصل حقوق عرفي عدم مداخله قلمداد كرد   و قطع كمك را نمي

                                                            
1. Judgment of 27 June 1986, Nicaragua v. Unites States, Merits, ICJ Reports 1986, 138, 276. 
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.  تحميل كنندها ن به آ   يافته توسعهف تمايل كشورهاي توسعه قادر نيستند چنين حقي را برخال
 در مقابل چنين حقي، مانع از آن شده است تا حق    يافته توسعهمخالفت مستمر كشورهاي 

  1.دشوالملل عرفي قلمداد     بخشي از حقوق بينمنزلة مزبور، به
ند كه از تالش ا   ، به طور اصولي موافقت كرده   يافته توسعهبا وجود اين، كشورهاي 

 اما اين كار را بدون پذيرش هرگونه تعهد حقوقي و ،كشورهاي در حال پيشرفت حمايت كنند
اين كشورها اميدوارند از اين طريق بتوانند . دهند   فقط براساس روح همبستگي جهاني انجام مي

طرفه   يكبا اين حال، اين همبستگي. هاي فقير عليه خود را دفع كنند خطر طغيان جهاني دولت
 دسترسي خويش به مواد ة برآنند كه مساعدت خود را به اجاز   يافته توسعهكشورهاي . نيست

اين امر .  منوط كنندها نخام با ارزش از سوي كشورهاي در حال توسعه و وابستگي سياسي آ
 شعار ها نموجب خشم شديد كشورهاي در حال توسعه شده است و بر همين اساس آ

  .)13: همان(دهند    سر مي» تجارت نه كمك«
  

  ضرورت رعايت قواعد سازمان تجارت جهاني نسبت به امتيازات اعطايي .2. 6
بودن ترجيحات تجاري نظام  ارادياساسي درخصوص اثر حقوقي شرط تواناسازي، نكتة 

تصميم ديباچة گونه كه در  اين تعهد همان.  است   يافته توسعه كشورهاي از سوييافته    عموميت
دهة در . آور نيست و ماهيتي موقتي دارد    ترجيحات آمده است، الزامةيافت عموميتنظام نامة بر

 اما ، استگرفتهشكل دن اعطاي اين ترجيحات كرآور    الزاممنظور بههايي    ، تالش1980 تا 1970
در حال حاضر، اين ديدگاه در اقليت است و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز ماهيت 

  . )GATT Council, 1987(اند     اين نظام را پذيرفتهةادي و داوطلبانار
وجه به معناي  هيچ بودن اعطاي امتيازات به استناد شرط تواناسازي به اراديبا اين حال، 

همواره ترجيحات تابع . يستگرفتن يا نقض اصول و قواعد سازمان تجارت جهاني ن ناديده
مر هم آن است كه شرط تواناسازي نسبت به حقوق و علت اين ا. ندا قواعد اين سازمان

به .  داشته باشدها ناي نسبت به آ   كننده   بسا اثر تضعيف گذار است و چهتأثيرتعهدات ديگر اعضا 
ند، اما اين مجازبيان ديگر، كشورها به اعطاي ترتيبات تجاري به كشورهاي در حال توسعه 

بنابراين، .  تجارت جهاني ضروري است و رعايت الزامات سازمانيستآزادي مطلق ن
 آمده، ارادي و 4:24 ةاي كه صريحاً در ماد   ترجيحات اعطايي به موجب توافقات تجاري منطقه

  . تابع شرايط سخت مقررات است

                                                            
1. ICJ, 18 December 1951, Anglo-Norwegian Fisheries case, ICJ Reports 1951, p. 131, ILR 
18, 93. 
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بر همين اساس، جبران خسارت به موجب قواعد حل و فصل اختالف نيز ارادي و همسو 
نامه    تفاهم «22-1مادة . الوداد است   ةشرط دولت كاملبا حقوق اعضاي ديگر سازمان، مبتني بر 

جبران «: دارد   در اين خصوص مقرر مي» هاي حاكم بر حل اختالف   راجع به قواعد و رويه
 ،بنابراين. »نامه باشد  اما در صورت اعطا بايد مطابق با پوشش موافقت،خسارت ارادي است

 از نكردن ، ملزم به استفاده2مادة امتياز به موجب  به اعطاي ندادن اعضاي سازمان در عين تعهد
اين اصل در گزارش كارگروه گات . ندا نقض تعهدات ديگر سازمانبراي اين راهكار 

. پذيرفته شده است) 1989 ژانويه 22(هاي ناظر بر واردات شكر    درخصوص محدوديت
دهد تا اقداماتي را     را مي به اعضا اين اجازه2مادة «كارگروه در اين خصوص اظهار داشته است 

 اما اين اقدامات نبايد ،عمومي انجام دهندنامة  موافقتدر راستاي اعطاي حقوق به موجب 
  . )GATT Panel Report, 1989: 5.2(»  را نقض كندنامه موافقتتعهدات آن 

 به  بعضاً   يافته توسعهاست تا كشورهاي شده بودن موجب  داوطلبانهالبته، ماهيت ارادي و 
طور مشروط و به صورت انتخابي و گزينشي به اعطاي ترجيحات تجاري به كشورهاي در 

امتياز، از معيار اعطاكنندة در حقيقت، كشورهاي . )Howse, 2005: 219(نند مبادرت كحال توسعه 
كشورهاي در حال توسعه در جهت اعمال تبعيض استفاده » اي، مالي و تجاري   نيازهاي توسعه«

بديهي است در صورتي كه . آورند   به حساب مي» رفتار ويژه و متفاوت«د و آن را نوعي كنن   مي
كشورهاي اعطاكننده را رعايت ة امتياز، معيارها و استانداردهاي مقررشدپذيرندة كشورهاي 

و درصدد توقف آن برخواهند تمايلي ندارند رفتار متفاوت ادامة نكنند، اين كشورها ديگر به 
    يافته توسعهآور داشت، اختيار كشور    كه در صورتي كه شرط تواناسازي ماهيتي الزامآمد؛ حال آن

  .بود   سادگي ميسر نمي بهدر قطع ترجيحات تجاري 
هاي    د، نظامكن    بودن اعطاي امتياز را توجيه مي مشروطاز سوي ديگر، يكي از موضوعاتي كه 

 است كه اعمال يك نظام يكپارچه و    يافته توسعهاي متفاوت كشورهاي    اقتصادي و تعرفه
بودن اعطاي امتيازات را در  متفاوتو در نتيجه كرده است متحدالشكل امتيازات را غيرممكن 

 ترجيحات به هر يك از يافتة عموميت نظام ةبرناماجراي در نهايت، واگذاري . پي دارد
  .)Cline, 2004: 65-66( يافته، امري گريزناپذير است   كشورهاي توسعه

  
  حل و فصل اختالفات ناشي از شرط تواناسازي. 7

از آنجا كه ممكن است بين متعهد و متعهدله اين شرط، اختالفي حادث شود، مرجع صالح حل 
  .شوندترين مسائلي است كه بايد بررسي  و فصل اختالف و موضوع بار اثبات ادعا از مهم
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  صالحيت ركن حل و فصل دعاوي. 1. 7
طرفه عليه يكديگر،  يكميمات صتررات سازمان تجارت جهاني، اعضا نبايد به اتخاذ براساس مق
اند تا دعاوي خود را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان تجارت     موظفها نآ. اقدام كنند

چنانچه طرفين يا اطراف دعوا توافق كنند، . جهاني و طبق مقررات سازمان حل و فصل كنند
 براساس ميانجيگري، سازش يا از طريق مساعي جميله حل و فصل موضوع مورد اختالف

 يا شكست ميانجيگري يا سازش، كشور شاكي ممكن نكردن در صورت توافق. خواهد شد
حل و فصل اختالف براساس . است طبق مقررات حقوقي درخواست حل و فصل دعوا كند

 و ركن حل و شدانجام خواهد   1»فهاي حاكم بر حل اختال    راجع به قواعد و رويهةنام   تفاهم«
اين موضوع . )140: 1391شيروي، (  اداري آن را بر عهده خواهد داشتةظيفو 2فصل دعاوي

در حقيقت، ركن .  اختالفات ناشي يا مرتبط با شرط تواناسازي كامالً صادق نيستخصوصدر
. داردحل و فصل دعاوي، صالحيت مستقيم را در بررسي ادعاي نقض شرط تواناسازي ن

 يافتة عموميت ةبودن ترجيحات اعطايي تحت برنام  نيز همواره بر مصون   يافته توسعهكشورهاي 
 در سال ،براي مثال. اند    داشتهتأكيدترجيحات از تشريفات حل و فصل اختالفات سازمان 

 يافتة عموميتده است كه نظام كر چنين ابراز عقيده امريكا ة، دولت اياالت متحد1981
اي غيرقراردادي است و در نتيجه اقداماتي كه براساس    جانبه، غيرمتقابل و برنامه ات، يكترجيح

 ةاتحادي. يستهاي عضو، شورا يا ديگر اركان گات ن   د، تحت نظارت دولتگير    ميشكلآن 
دليل اين امر را بايد در اين  .)GATT Council, 1981(اروپا نيز رويكردي مشابه اتخاذ كرده است 

هاي حاكم بر     راجع به قواعد و رويههنام    تفاهم1- 1مادة جو كرد كه به موجب    و   ته جستنك
شدن اختالف تحت قواعد حل   مطرحخصوصحل اختالف، ركن حل و فصل دعاوي تنها در

 تحت پوشش صالحيت دارد و چون شرط تواناسازي نامة موافقتاختالف در يك يا چند 
، حق مشورت )ب (4به حل و فصل اختالف نيست و تنها در بند  مقررات مربوط ةدربردارند

توان به قواعد حل و فصل    بيني شده است، در نتيجه در صورت نقض اين شرط، نمي   پيش
  . اختالف متوسل شد

تواند اختالفات ناشي از اين شرط را به ركن حل و فصل دعاوي    رسد آنچه مي   به نظر مي
ده كر گات را نقض 1 ةگرفته، ماد   الل است كه اقدامات صورتارجاع دهد، طرح اين استد

به بيان ديگر، در اين مورد، . گيرد   است و اساساً داخل در قلمرو شرط تواناسازي قرار نمي
رود تا سند مستقل سازمان    عملكرد شرط تواناسازي بيشتر يك استثناي گات به شمار مي

 تحت ةنام  يك موافقت1994 بخشي از گات نزلةم  زيرا شرط تواناسازي به،تجارت جهاني

                                                            
1. Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes (DSU) 
2. Dispute Settlement Body (DSB) 
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شود و در نتيجه، ركن حل و فصل دعاوي صالحيت رسيدگي به    پوشش محسوب مي
  .)Pauwelyn, 2001: 535(اختالفات ناشي از اين شرط را دارد 

  
  بار اثبات ادعا. 2. 7

ه دارد ايجاد امتياز يا يك وظيف كدام، )   يافته توسعهكشور در حال توسعه يا (خواهان يا خوانده 
  ترجيح و تحقق امتيازات اعطايي را براساس شرط تواناسازي اثبات كند؟

 كلي را ةه است، اين قاعدشدركن استيناف بررسي از سوي بررسي دعاوي متعددي كه 
 گات، موظف به اثبات رعايت 20 مادة همانند 1»آميز   دفاع تصديق «ةدهند دهد كه ارائه   نشان مي
 در صورت استناد به شرط    يافته توسعهمعني كه كشور  بدين.  ناشي از اين شرط استتعهدات

 تعهدات اين شرط را ندنكر تواناسازي بايد از ترجيحات اعطايي خود دفاع و داليل رعايت
  . دكنارائه 

هاي متفاوتي اتخاذ كرده است كه اصوالً    با اين حال، ركن استيناف در دعاوي ديگر، تصميم
 -  مثال، ركن مزبور، ساز و كار امنيتيبراي. دهد    اثبات ادعا را بر دوش خواهان قرار ميبار

، امريكا ة بلوز و لباس اياالت متحدة منسوجات و لباس را در قضيةنام موافقت 6 مادةترانزيتي 
.  بخش اساسي حقوق و تعهدات كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني توصيف كردمنزلة به

شده  بودن مكانيزم ترانزيتي مقرر  متعارضمسئلة اثبات براييه، اسناد و مدارك الزم در اين قض
)    يافته توسعه كشور منزلة به( اين كشور ةشد  با تعهدات پذيرفتهامريكا ة اياالت متحداز سوي

 Appellate(قرار گرفت ) هندوستان( خواهان ة، بر عهدشده ذكرنامة موافقت 6 و 2براساس مواد 

Body Report, 1997: 16( . اعمال اقدامات ةنام موافقت «3- 3 مادةركن استيناف همچنين 
حقي « اروپا، ة را در دعواي محصوالت هورموني و گوشتي اتحادي2»بهداشتي و بهداشت گياهي

 Appellate( خواهان قرار داد ةتوصيف كرد و بار ديگر، اثبات نقض تعهد را بر عهد» مستقل

Body Report, 1998: 104( .مين مالي أ تةركن استيناف در اقدامي ديگر، در اختالف برنام
ها و اقدامات     يارانهنامة موافقت«) 4 (27 مادةبرزيل، از توصيف  -يي فضاةصادراتي سفين

شمرد كه كشورهاي در حال » تعهد مثبت« استثنا خودداري كرد و آن را منزلة  به3»جبراني
كشور در ( شاكي ةدر اين دعوا نيز بار اثبات بر عهد.  هستندكردن آن توسعه ملزم به برآورده

 تحمل بار اثبات، طبق مسئلة اروپا، ةدر دعواي هند به طرفيت اتحادي. قرار گرفت) حال توسعه

                                                            
1. Affirmative Defence 
2. WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS  
Agreement) 
3. WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) 
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به )  اروپاةاتحادي( هند گذاشته شد تا در صورت اثبات، خوانده ةشرط تواناسازي بر عهد
  . )Ranjan, 2004: 1(باشد ملزم رعايت تعهدات اين شرط 

 يكي از حقوق بنيادين اعضاي سازمان تلقي منزلة توان شرط تواناسازي را به    نمي،بنابراين
. شوند   در نظر گرفته مي» تعهد مثبت و ايجابي« يك منزلة د، اما اركان و عناصر اين شرط بهكر

رط هستند بايد آن را در نتيجه، اعضايي كه درصدد استفاده از منافع و امتيازات ناشي از اين ش
 كشور در حال ة اثبات اقدام خارج از قلمرو شرط تواناسازي، بر عهد،بنابراين. نندكاثبات 
 ,Bartels(اي است كه براي احقاق حق خود، به ركن حل اختالف مراجعه كرده است    توسعه

2003: 517(. 

  
  گيري نتيجه. 8

 رشد براي الزم ة تجاري دنيا، بايد زمينترين سازمان    بزرگمنزلة سازمان تجارت جهاني به
يافتگي،    از آنجا كه تمامي اعضاي سازمان، از حيث توسعه. ندكاقتصادي تمامي اعضا را فراهم 

هاي    يكي از مصداق. طلبد   در يك سطح نيستند، اجراي اهداف نيز رفتاري ويژه و متفاوت مي
 را به اعطاي    يافته توسعهكه كشورهاي كارگيري شرط تواناسازي است    اين نوع رفتار، به

تبعيض و نبود ترجيحات تجاري به كشورهاي در حال توسعه بدون الزام به رعايت اصل 
قواعد سازمان تجارت جهاني براساس نظام . كند   ميمجاز الوداد به ديگر اعضا    ةدولت كامل
شرط تواناسازي خارج از . دشو    ترجيحات، حتي در موارد ارادي، اعمال ميةيافت عموميت

روية مفاد اين شرط و . دهد    را تشكيل مي1994 بلكه قسمتي از گات ،تعهدات گات نيست
، يافته عموميت ةگان   كشورهاي سازمان تجارت جهاني، اعمال آن را به تحقق شروط سه

  .داند   ميمنوط آميز    غيرمعوض و غيرتبعيض
 اختالفات ناشي از اين شرط را ندارد، اما ركن حل و فصل دعاوي، صالحيت رسيدگي به

تواند وارد رسيدگي     گات از سوي شرط تواناسازي باشد، مي1 مادةاگر ناظر نقض تعهدات 
توسعة اول، تسهيل رشد و درجة هدف اين شرط، در . د و اختالفات را حل و فصل كندوش

به دليل آنكه كشورهاي  اما ، است   يافته توسعهاقتصادي كشورهاي در حال توسعه يا كم 
دانند، همين    ، حق برخورداري از امتيازات تجاري را رعايت معيارهاي خويش مي   يافته توسعه
تحديد اختيار . انحراف از اصول سازمان تجارت جهاني قرار گيردبراي اي    تواند وسيله   امر مي

ين امتيازات متناسب با  در اعطاي ترجيحات، مانعي براي اعطاي ا   يافته توسعهكشورهاي 
اي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه است، اما وضعيت حقوقي مبهم و    نيازهاي توسعه

استفاده از اين راهكار را    سوءوسيلة تواند     دقيق ساز و كار و ضمانت اجراها، مينكردن تعيين
 .كندفراهم 
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 فارسي) الف

اجراي اصل آزادسازي تجاري در سازمان جهاني «). 1388(، محمدتقي  و رضاييه، عليرضازاد   حجت؛ باقري، محمود. 1
 .WTOويژة ، 27شمارة ، سال يازدهم، پژوهش حقوق و سياستمجلة ، »ها   ها و فرصت چالش: تجارت

ي با كمترين سطح ارزيابي استراتژي رفتار ويژه و متفاوت در قبال كشورها«). 1390(، محمدتقي رضاييباقري، محمود و . 2
حقوق و علوم سياسي دانشگاه مجلة دانشكدة ، حقوقنامة  فصل، »يافتگي و در حال توسعه در سازمان جهاني تجارت توسعه
 .1شمارة ، 41دورة تهران، 

هاي  جنبهمحسن محبي، سمينار  ةترجم، حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانيين يآ). 1375(پروفسور آندرومگي . 3
 .علوم قضايي و خدمات اداري ةدانشكد :تهرانسازمان تجارت جهاني، حقوق 
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 .43مسلسل شمارة اول، شمارة 

 .51 و 50شمارة ، روندمجلة ، WTOگرايي و    منطقه). 1385(موحدي، فاطمه . 6
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