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چكيده
براساس  بررسی می كند.  را  مقاله روندهاي متحول كننده ماهيت سازمان تجارت جهانی  اين 
استدالل نويسنده، روندهاي كالن بازتوزيع قدرت در درون سازمان، مخالفت درحال گسترش 
افكار عمومي كشورهاي توسعه يافته با تجارت آزاد، تكثير روزافزون موافقتنامه های تجارت 
و  آن  و كاركردهاي  اهداف  بر سر  سازمان  اعضاي  ديدگاه  تشديدشونده  تفاوت  ترجيحي، 
نقش رو به گسترش تشكل های دولتي در حكمراني جهاني، ماهيت سازمان تجارت جهانی 
بنابراين، نظريه ثبات  را از كلوب كشورهاي توسعه يافته به سازماني جهاني تغيير داده است. 
قابليت  می رود،  به كار  نهاد  اين  نظري  تبيين  براي  سنتي  به طور  مدل كلوب كه  و  هژمونيك 

توضيح دهندگي خود را در پيامد روندهاي فوق الذكر از دست داده  است. 

D71, J11  :JEL طبقه بندی

*.عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني.
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مقدمه

ناميد. گسترش  فرايند جهاني شدن  دوران طاليي  می توان  را  از جنگ سرد  دوران پس 
و تعميق اين فرايند در اين دوران، حوزه های مختلف اقتصاد جهاني را به درجات متفاوت 
كه  است  حوزه هايي  از  يكي  جهاني  اقتصاد  حكمراني  حوزه  است.  داده  قرار  تحت تأثير 
آشكارا از اين فرايند متأثر شده است؛ حوزه اي كه تجلي آن نهادهاي موسوم به برتن وودز 

است. 
در ميان اين نهادها شايد شكل گيری سازمان تجارت جهاني در اوج فرايند جهاني شدن، 
باعث تأثيرپذيری بيش تر اين سازمان نسبت به نهادهای ديگر شده  است. اين تأثيرات ماهيت 
و كاركرد اين نهاد را تغيير داده است. به بيان ديگر ، در دوران جديد نمي توان با قالب های 
به واكاوي و تحليل روندهايي  مقاله حاضر  اين راستا،  را تحليل كرد. در  نهاد  اين  گذشته 
معطوف است كه تأثيرات متحول كننده ای بر ماهيت و كاركرد اين نهاد گذاشته اند. پرسش 
كليدي در اين باره آن است كه چه روندهايي بر ماهيت و كاركرد سازمان تجارت جهاني 

مؤثر بوده  و چه چالش هايي براي آن ايجاد شده است؟ 
فرضيه اي كه در پاسخ به اين پرسش ارائه شده عبارت است از:

تجارت  با  روبه گسترش  مخالفت  روند   )2 سازمان؛  در درون  قدرت  بازتوزيع  روند   )1
آزاد در كشورهاي توسعه يافته؛ 3( روند تفاوت ديدگاه اعضا بر سر اهداف و كاركردهاي 
سازمان؛ 4( روند نقش روزافزون نهادهاي غيردولتي؛ 5( روند تكثير موافقتنامه های تجارت 
ترجيحي كه ماهيت سازمان تجارت جهاني را از كلوب كشورهاي توسعه يافته به سازماني 
اين سازمان  براي  و كارامدي  و چالش های جديدی همچون مشروعيت  داده  تغيير  جهاني 

ايجاد كرده  است. 
تقسيم می شود. در بخش  به چند بخش  مقاله  باال،  فرضيه  برای آزمون  و  راستا  اين  در 
نخست مدل كلوب به عنوان مهم ترين تالش نظري براي مفهوم بندي سازمان تجارت جهاني 
توضيح داده خواهد شد. بخش دوم به چگونگي تأثيرگذاري روندهاي فوق الذكر بر سازمان 
دارد كه سازمان  اختصاص  به چالش هايي  در بخش سوم  و  است  معطوف  تجارت جهاني 
به دنبال پيامد اين روندها با آن ها مواجه شده است. در نهايت، جمع بندي مطالب ارائه شده 

است. 
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1. سازمان تجارت جهاني به مثابه کلوب

سازمان تجارت جهاني يكي از نهادهاي نوبنياد اما تأثيرگذار بين المللي به شمار می آيد. 
اهداف،  ماهيت،  درباره  بسياري  ديدگاه هاي  تاكنون  نهاد  اين  تأسيس  ابتداي  از  اين رو،  از 
مورد  در  می توان گفت  به گونه اي كه  است؛  نهاد مطرح شده  اين  بحران های  و  كاركردها 
اين نهاد نوپا نوعي ادبيات )به معنايي كه در حوزه های موضوعي مطرح است( شكل گرفته 

است. 
از آنجا كه بخشي از  اين ادبيات به تبيين نظری اين نهاد اختصاص دارد، مفهوم بندي های 
اين مفهوم بندي ها توسط جوزف  از مهم ترين  انجام شده است. يكي  مختلفي در مورد آن 
ناي و رابرت كيوهن، دو تن از انديشمندان سرشناس حوزه اقتصاد سياسي، ارائه شده است. 
در مقاالتي كه اين دو در سال های اخير به رشته تحرير درآورده اند سازمان به عنوان كلوب 
دو عضو  از  متشكل  مجمعي  از  است  عبارت  تعريف  بر  بنا  كلوب  است.  مفهوم بندي شده 
مدل  آمده اند.  گرد  مشترك  اهداف  يا  منافع  پيگيري  براي  كه  اعضا  از  بيش تري  تعداد  يا 
وزراي  شامل  محدودي  جمع  كه  معناست  اين  به  جهانی  تجارت  سازمان  تبيين  در  كلوب 
تجارت كشورهاي توسعه يافته )اساساً  گات( و سپس سازمان تجارت جهانی را شكل داده، 
منظر،  اين  از  می كنند.  تعيين  را  مذاكرات  نتيجه  و  كرده  كنترل  را  مذاكرات  كار1  دستور 
مذاكره كنندگان  كلوب های  سنتي  به طور  جهانی   تجارت  سازمان  همچون  سازمان هايی 
اين  در  موضوعی خاص  حوزه های  در  كه  مذاكره كنندگانی  می شود،  محسوب  متخصص 

كلوب ها وارد چانه زنی با يكديگر می شوند.
مدل كلوب درواقع در چارچوب نظريه ثبات هژمونيك2 ارائه شده است. در چارچوب 
اين نظريه، وقتی نظم بين المللي باثبات و باز شكل می گيرد كه يك قدرت مسلط يا هژمونيك 
در صحنه بين المللي وجود داشته باشد. اين قدرت بايد از ويژگي های ذيل برخوردار باشد:

1( سهم عمده اي از منابع جهاني را در اختيار داشته و به كمك آن قادر به رهبري باشد. 
مفهوم »رهبري« در اين نظريه از چند ويژگي برخوردار است: 

حجم نسبتاً بزرگ بازار اين كشور، به عنوان منبع قدرت اش محسوب می شود و  ●

1. Agenda.
2. Hegemonic Stability Theory.
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حوزه نفوذ اقتصادي براي آن ايجاد می كند.
اين كشور  ● به  اقتصاد جهاني  در  اين كشور  پولي  واحد  مركزي  و  اساسي  نقش 

قدرت مالي و پولي می بخشد.
انعطاف و پويايي اقتصاد، يكي ديگر از ويژگي های اين كشور است. ●

2( بخواهد سياست های الزم براي شكل دهي و تداوم  نظم اقتصادي ليبرال را اخذ كرده 
و تداوم بخشد.

3( با سياست هايي كه به اعتقاد ساير بازيگران منافع نسبي در بردارد، همراهي نشان دهد.

هژمون  قالب  در  و  نظريه  اين  در  شد،  اشاره  باال  در  كه  گونه ای  به  هژمونيك  قدرت 
خيرخواه1 مفهوم پردازي شده است. هژمون خيرخواه قدرتي است كه مهم ترين كار ويژه اش 
از  بيش  بازيگران،  ساير  همراهی  جلب  براي  قدرتي  چنين  است.  عمومي  كاالهاي  توليد 
آن كه به تهديد و اجبار مبادرت ورزد، از پاداش به عنوان ابزار اصلي استفاده می كند. در اين 
باز و  با هدف ايجاد و تداوم نظم اقتصادي  نظريه، توليد كاالهاي عمومي از سوي هژمون 

باثبات انجام شده است. كاالهاي عمومي از دو ويژگي عمده برخوردارند:

1( غيرقابل استثناء هستند. به اين معنا كه همگان )بدون توجه به اين كه در توليد آن نقشي 
داشته اند يا خير( مي توانند از اين گونه كاالها استفاده كنند. 

سهم  كاهش  به  يكي  استفاده  زيرا  نمي گيرد  در  كاال  اين  از  استفاده  سر  بر  رقابتي   )2
ديگري منجر نمی شود.

تجارت  سازمان  به  گات  تبديل  و  وودز  برتن  نهادهاي  درواقع شكل گيري  رو،  اين  از 
جهانی در متن نظمي شكل گرفته اند كه در آن اياالت متحده موقعيت هژمونيك داشته است. 
به بيان ديگر، خواست و اراده امريكا و تعداد محدودي از كشورهاي اروپايي نقش اساسي 
دستور  فضايي  چنين  در  طبيعی  به طور  است.  داشته  جهاني  تجارت  سازمان  شكل دهي  در 
كار اين نهادها نيز توسط امريكا و ساير كشورهاي توسعه يافته تعيين شده و درمورد شرايط 
ورود ديگران و نقش اعضاي جديد نيز اين كشورها تصميم گرفته اند. اما اين وضعيت يا به 
تبع آن هويت سازمان تجارت جهانی  به  بهتر موقعيت مسلط كشورهاي توسعه يافته و  بيان 

1. Benevolent.
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متأثر  تغييراتي مواجه شده است. تحول هويت سازمان تجارت جهانی  با  در سال های اخير 
از چند روند كالن در اقتصاد سياسي بين الملل بوده است كه در ادامه واكاوي خواهند شد.

2. تحول در موازنه سنتی قدرت

نخستين روندی كه تأثيرات مهمی بر هويت و كاركرد سازمان تجارت جهانی بر جای 
گذاشته است را می توان تحول موازنه سنتی قدرت در درون اين نهاد دانست. به بيان ديگر، 
تحول رژيم تجاری دوقطبی با تسلط اياالت متحده و اتحاديه اروپا )كه از شكل گيری گات 
تا سال های اخير تداوم داشته است( به يك نظام تجاری چندقطبی، تحولی تثبيت شده است. 
به  از آن  بدتر  يا  به بن بست و  اين تحول  امر است كه  اين  اين رو، چالش اصلی تضمين  از 

ناكامي روند تجارت چندجانبه و قاعده مند در كليت آن منجر نشود.
اين تحول را می توان به افزايش نقش و جايگاه كشورهای درحال توسعه در اين نهاد نيز 
تعبير كرد. مثاًل اين كشورها در گذشته در تشكيل گروه 77 بر مبنای معضل مشترك شان كه 
فقر بود گرد هم می آمدند، اما اكنون اين وضعيت تغيير كرده است. اين كشورها در وضعيت 
كنونی بر مبنای رويكرد مشترك شان گرد هم آمده اند و همين امر وضعيت حاكم بر سازمان 
را دچار تحول كرده است. بنابراين، می توان گفت جغرافيای جديدی در ائتالف های سازمان 
تجارت جهانی شكل گرفته است. شكل گيری و تداوم حيات گروه هايی همچون گروه 20 و 
گروه 90، نماد اين جغرافيای جديد است. به دنبال پيامدهای اين تحول، در مذاكرات دور 

دوحه منافع كشورهای درحال توسعه در كانون مباحث و مذاكرات قرار گرفته است. 
نهادهای  و  بين الملل  نظام  در  قدرت  موازنه  درحال توسعه،  پيامد خيزش كشورهای  در 
آن، از جمله سازمان تجارت جهانی، شروع به تغيير كرده است؛ تغييری كه به تدريج شتاب 
و  در سازمان شكل گرفته  رقابتی  اهداف  و  روند، دستوركارها  اين  در  بيش تری می گيرد. 
به عنوان  قرار دهند.  منافع شان را در دستوركار سازمان  كشورهای درحال توسعه می كوشند 
مثال، يكی از حوزه های مورد تأكيد اين كشورها بررسی موانع تجارت در بخش كشاورزی 
دستوركار  و  نداشت  وجود  دور  نه چندان  گذشته ای  در  وضعی  چنين  درحالی كه  است، 
سازمان را امريكا و اروپا شكل می دادند. اين كشورها در سازمان تجارت جهانی با يكديگر 
بر  تأثيرگذاری  برای  عظيمی  قدرت   ،20 گروه  مانند  گروه هايی  قالب  در  و  شده  شريك 



پژوهشنامه بازرگانی 118 

دستوركار سازمان كسب كرده اند؛ به ويژه كشورهايی مانند هند و برزيل كه خود را به عنوان 
هدايت كننده فرايند1 مذاكرات نشان دادند. يكی از اين نشانه ها، تبديل گروه كوادكه شامل 
چهار  گروه  به  امريكا(   و  ژاپن  اروپا،  اتحاديه  )كانادا،  جهاني  تجارت  سنتي  قدرت های 
متشكل از امريكا، اتحاديه اروپا، هند و برزيل است. همان طور كه  در بررسی آرای رابرت 
به  ثروتمندان  كلوب  از  را  سازمان  هويت  تغييرات  اين گونه  آمد،  نای  جوزف  و  كيوهن 

سازمانی جهانی تغيير داده است. 
كشورهای  خيزش  كه  است  واضح  نيست.  مشخص  چندان  تغيير  اين  پيامدهای  اما 
درحال توسعه يكی از داليل طوالنی شدن و چه بسا به بن بست رسيدن مذاكرات دور دوحه 
 ،1994 سال  در  نهاد  اين  حيات  پايان  تا   1947 سال  در  گات  شكل گيري  زمان  از  است. 
تجارت  سازمان  شكل گيري  زمان  از  درحالي كه  است،  شده  انجام  تجاري  گفت وگوهاي 
به  و  مانده  بی سرانجام  هنوز  و  شده  گذاشته  مذاكره  به  دوحه  دور  تنها  تاكنون  جهانی 
دور  مذاكرات  دشواري  است.  شده  تبديل  چندجانبه  تجاري  مذاكرات  دور  طوالني ترين 
به يك سازمان  ثروتمندان  از كلوب  نهاد  اين  تغيير ماهيت  نشانه های روشن  از  دوحه يكي 
با  نهادي  از  دشوارتر  به مراتب  جهاني  سازمان  يك  در  تصميم گيري  زيرا،  است؛  جهاني 
سازمان  در  درحال توسعه  كشورهای  نقش  گسترش  تبعات  ديگر  از  است.  كلوبي  ماهيت 
تجارت جهانی، می توان به طور كلی به پيچيده تر شدن روند تصميم گيری در اين نهاد اشاره 
كرد. اين امر از يك سو ظرفيت قدرت های سنتي تجارت جهاني ــ به ويژه اياالت متحده ــ 
براي شكل دهي دستوركار مذاكرات و مديريت فرايند آن را كاهش داده و از سوی ديگر، 
به  است.  داده  كاهش  را  مذاكرات  توفيق  جهت  هزينه  پرداخت  براي  كشورها  اين  تمايل 
اعتقاد مايك مور، دبيركل سابق سازمان تجارت جهانی، مهم ترين دليل طوالني شدن دور 

دوحه معطوف، عدم اراده سياسي در سطح سران كشورها براي دستيابی به توافق است2. 
كشورهاي  كلوپ  درواقع  گات  جهانی،  تجارت  سازمان  در  برزيل  نماينده  اعتقاد  به 
ثروتمند بود اما اكنون ديگر چنين نيست. در آن دوران كشورهاي صنعتي دستوركار سازمان 
را تدوين كرده  و كشورهاي درحال توسعه در حاشيه آن نظراتي ابراز می كردند، اما اكنون 

1. Driving Process.
2. Serfaty (2011).
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اولين بار در گفت وگوهاي دور دوحه  براي  اعتقاد وی،  به  تغيير كرده است.   اين وضعيت 
و به ويژه در مذاكرات كنكون، تغيير آشكاري در اين وضعيت صورت گرفته و كشورهاي 
درحال توسعه به رهبري اقتصادهاي درحال ظهور با دستوركار تعيين شده از سوي كشورهاي 
صنعتي مخالفت كردند. او تأكيد می كند كه فرايند مذاكره در سازمان بيش از گذشته دشوار 
شده است، اما اين فرايند از اعتبار بيش تري برخوردار است. نماينده چين در اين سازمان نيز 
با اشاره به اين روند معتقد است سازمان تجارت جهاني درواقع برخي كاالهاي عمومي را 
ارتباط مستقيم  بين الملل مرسوم است، توليد می كند. آينده سازمان  به معنايي كه در روابط 
و مستحكمي به درك صحيح كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه از يكديگر دارد. بايد 
بخشيد؛  متعادل تري  حالت  سازمان  به  و  گشت  طرف  دو  ميان  مشترك  زمينه هاي  دنبال  به 

موضوعي كه هنوز در مذاكرات دور دوحه تحقق نيافته است1.
همان گونه كه نماينده برزيل در سازمان اشاره كرده است، يكی از مهم ترين موضوعات 
و پديده هايی كه در دور دوحه رخ داده و بر آينده سازمان تأثيرات مهمی خواهد گذاشت، 
» جغرافيای جديد« ائتالف هاست. اين جغرافيا از اجالس كنكون آشكار شد و بر مبنای آن 
كشورهای درحال توسعه در قالب هايی چون گروه 20 و گروه 90 تشكيل شدند؛ امری كه 
در گذشته سابقه نداشت. اين دو گروه در اجالس هنگ كنگ، گروه 110 را تشكيل دادند 
اما شكل گيری اين گروه ها به اين معنا نيست كه استراتژی منسجمی را نيز پی گيری می كنند. 
مهم ترين ريسك جغرافيای جديد ائتالف ها اين است كه گفت وگوها و مذاكرات تجاری را 
به بازی حاصل جمع صفر تبديل كند. اكنون گروه 2 يعنی امريكا و اروپا از يك سو و گروه 
با چه  اما  قرار داده اند؛  بن بست  را در  با قدرت نمايی مذاكرات  برزيل  يعنی هند، چين و   3

هدفی؟ از اين رو، برخی حتي معتقدند سيستم حكمرانی تجاری چندجانبه، آينده ای ندارد.

3. مخالفت روبه گسترش کشورهای صنعتی با آزادسازی تجاری

مخالفت روزافزون با گسترش بيش تر آزادسازی تجاری در كشورهای صنعتی از جمله 
روندهای كالنی است كه بر آينده سازمان تجارت جهانی تأثير خواهد گذاشت. اين مخالفت 
با  گسترده تر  آزادسازی  سر  بر  توافق  در  را  كشورها  اين  مذاكره كنندگان  می تواند  طبيعتاً 

1. Rockwell (2010).



پژوهشنامه بازرگانی 120 

به  كشورها  اين  سياستمداران  سياسي  حيات  زيرا  سازد،  مواجه  جدی ای  محدوديت های 
آراي مردم بستگي دارد و وقتی افكار عمومي با موضوعي مخالف باشد، سياستمداران توان 

پيگيري آن را نخواهند داشت. 
تناقض جالبی در مورد آزادسازی تجاری وجود دارد: از يك سو در جهان درحال توسعه 
اين روند در شكل های يك جانبه، چندجانبه و دوجانبه درحال رشد است؛ درحالی كه در 
كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه با اين روند ــ كه خود مبدع آن 
بوده اند و ده ها سال آن را به عنوان يك ارزش گسترش داده اند ــ به طور جدی مخالف اند. 
و  دستمزدها  آمدن  پايين  شغلی،  بی ثباتی  بی كاری،  درمورد  كشورها  اين  جدی  نگرانی 
به طور كلی كاهش سطح رفاه و نيز تخريب محيط زيست است و همه اين نگرانی ها از زاويه 
به گونه ای  اين كشورها تجارت آزاد  بهتر، در  بيان  به  گسترش تجارت آزاد ديده می شود. 
تبديل شده است. در  از مسأله  به بخشی  اقتصادی  از راه حل معضالت  از بخشی  روزافزون 
چنين شرايطی، رهبران سياسی اين كشورها برای به دست گيری ابتكار عمل در پيشبرد نظام 
تجاری چندجانبه در تنگنا قرار دارند و ترجيح می دهند به موافقتنامه های تجاری ترجيحی 
روی آورند. به بيان بهتر، نظام تجارت چندجانبه در وضعيت كنونی با يك تناقض آشكار 
روبه رو است و آن اين كه از يك سو تجارت آزاد در جهان رو به گسترش است و از سوی 

ديگر حمايت سياسی از اين روند رو به زوال.
در  آتالنتيك،  سوی  دو  در  اقتصادی  بحران  روزافزون  افزايش  به  توجه  با  تناقض  اين 
نگرش  پيو در سال 2006 درباره  نظرسنجی  مؤسسه  مبنای  بر  آينده می تواند ژرف تر شود. 
جهانی شدن،  فرايند  به  نسبت  توسعه  و  اقتصادی  همكاری  سازمان  عضو  كشورهای  مردم 
تنها 20 درصد مردم كشورهای مذكور جهانی شدن را پديده ای مثبت می دانند، درحالی كه 

حدود 30 درصد آنان اين پديده را منفی ارزيابی كرده اند1.
اين تغيير رويكرد كشورهای صنعتی ــ به ويژه اياالت متحده ــ به اين نهاد نشان می دهد 
كه هژمون يا قدرت های هژمونيك برخالف گذشته ديگر اراده چندانی برای تداوم بخشی 
به عنوان يك كاالی  نظام تجاری چندجانبه  به موقعيت مركزی سازمان تجارت جهانی در 
عمومی ندارند. همچنين، فقدان اراده سياسی اين كشورها برای توسعه نظام تجاری چندجانبه 

1. Pew Research Center (2010).
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باعث به بن بست كشيدن گفت وگوهای دور دوحه شده و آينده اين نهاد را با ابهام مواجه 
است  معتقد  تجارت جهانی  بريتانيا در سازمان  نماينده كشور  راستا،  است. در همين  كرده 
نتيجه در گفت وگوهاي دور دوحه، مشاركت جدي تر  به  لوازم دستيابی  از مهم ترين  يكي 
اين  فعال  نقش آفريني  مانع  متحده  اياالت  فشار  گروه هاي  از  بسياري  است.  متحده  اياالت 
نيز  بيان بهتر، همان گونه كه پاسكال المي  كشور در روند گفت وگوهاي دوحه هستند1. به 
بتوانند  بايد  درنهايت  درحال توسعه  و  توسعه يافته  كشورهاي  رهبران  است،  گفته  به تازگی 
موضوعات مورد توافق را براي افكار عمومي خود توضيح دهند؛ امري كه با توجه به شرايط 

فعلی اقتصاد جهاني، همواره دشوارتر مي شود2.

4. توافق بر سر اهداف و کارکردهای سازمان تجارت جهانی

يكي ديگر از تبعات تغيير ماهيت سازمان تجارت جهانی از كلوب كشورهاي توسعه يافته به 
يك سازمان جهاني، دشواري روزافزون دستيابی به توافق كالن ميان اعضای سازمان تجارت 
جهانی بر سر اهداف و كاركردهای اين نهاد است؛ توافقی كه در صورت حصول، مرزهای 
سازمان را به گونه ای مؤثر بازتعريف خواهد كرد. از اين رو، می توان گفت اختالف بر سر 
تعيين اهداف و كاركردهاي سازمان در آينده اين نهاد تأثير می گذارد. به عنوان مثال، برخي 
كشورها تأكيد دارند كه بايد تناسبي ميان سياست گذاري تجاري و تأثيرات زيست محيطي 
اين امر به وجود آيد. به بيان ديگر در سياست گذاري تجاري تالش می شود آسيب جدي ای 
تغييري در سياست گذاري  با چنين  برخي كشورها  نشود؛ درحالي كه  وارد  به محيط زيست 
تجاري موافق نيستند. به عنوان مثال وزير تجارت اندونزي در مصاحبه اي با وب گاه سازمان 
تجارت جهانی استدالل كرد كه »اگر می خواهيم همزمان به اهداف تجارت جهاني، توسعه 
درمورد  سر چارچوب چندجانبه  بر  بايد  اول  وهله  در  يابيم،  تغييرات آب و هوايي دست  و 
تغييرات آب وهوايي به اجماع برسيم«. بر مبناي اين اجماع، در گام بعد می توان نظام تجاري 
چندجانبه را اصالح و تعديل كرد. نكته اي كه وی بر آن تاكيد دارد آن است  كه بين آنچه 
اميدوار  با آنچه  انجام دهد  تغييرات آب وهوايي  به لحاظ حقوقي درمورد  سازمان می تواند 

1. Rockwell (2009).
2. Badavy (2011).
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به انجام آن هستيم و فعاًل فراتر از ظرفيت های سازمان است، بايد تمايز قائل شد. به اعتقاد 
به ويژه  ــ  درحال توسعه  كشورهاي  نشود،  انجام  كاری  آب وهوايي  تغييرات  براي  اگر  او، 
راه حل های  ارائه  بدون  همچنين  كرد.  خواهند  را  ضرر  بيش ترين  ــ  فقير  بسيار  كشورهاي 
را خواهند  بيش ترين ضربه  و  افت شده  اين كشورها دچار  اقتصادی  مناسب، رشد  و  دقيق 
تغييراتي كه در سال هاي اخير در روند توليد جهاني  اين، برخي معتقدند  بر  افزون  خورد1. 
به  با سياست گذاري در حوزه هاي مربوط  رخ داده  است، لزوم هماهنگي سياست تجاري 
اين امر را عينيت می بخشد. در اين ميان، به ويژه با ظهور پديده »ساخت جهان«2 ، هماهنگي 
تبديل  به يك ضرورت  با سياست كارگري و سياست مالي كشورها  ميان سياست تجاري 

شده است3.
ورود  است،  شده  مطرح  جهانی  تجارت  سازمان  آينده  درباره  كه  گزينه هايي  جمله  از 
چندجانبه  تجارت  نظام  اين رو،  از  است.  زمينه ها  اين  قواعد  تدوين  و  جديد  حوزه هاي  به 
از دوران گات تاكنون از تالش های سلبي يعني كاهش تعرفه ها به تالش هاي ايجابي يعني 
چندجانبه،  تجارت  نظام  الزامات  با  هماهنگي  براي  كشورها  در  جديد  قوانين  ايجاد  لزوم 
اين كه  برای  و  نگريست  مذاكرات  ورای  به  بايد  ديگر،  برخی  اعتقاد  به  است.  كرده  گذر 
سازمان در قرن بيست ويك نيز همچنان در تجارت جهانی محلی از اِعراب داشته باشد، بايد 
محدوديت های  تغييرات آب وهوايی،  رقابتی،  سياست  سرمايه گذاری،  موضوعاتی چون  به 
تغيير  همچنين،  انديشيد.  كشورها  تجاری  سياست  در  آن ها  جايگاه  و  سهميه ها  صادراتی، 
با توجه به تغييرات شگرفی كه در اين سال ها داشته  موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی 

است، نيز بايد مورد توجه قرار گيرد4. 

5. تکثیر موافقتنامه های تجارت ترجیحی

است  مربوط  چالش هايی  و  منطقه ای  تجارت  موافقتنامه های  تكثير  به  چالش  چهارمين 
كه اين موافقتنامه ها برای اصول عدم تبعيض  و شفافيت  به عنوان اصول بنيادين نظام تجاری 

1. Rockwell (2010).
2. Made in the World.
3. Lamy (2011).
4. Rockwell (2011).
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چندجانبه ايجاد كرده اند. براساس آمارهاي سال 2010، چهارصد موافقتنامه تجارت ترجيحي 
در جهان منعقد شده است كه از اين ميان، 360 موافقتنامه در سازمان تجارت جهانی به ثبت 
كشورهای  با  كه  است  جهانی  تجارت  سازمان  عضو  تنها  مغولستان  درواقع،  است.  رسيده 
موافقتنامه هاي  تاريخي  به طور  اگرچه  است.  نكرده  امضا  ترجيحی  تجارت  موافقتنامه  ديگر 
وضعيت  در  اما  بوده اند،  آزاد  تجارت  گسترش  مهم  روش هاي  از  يكي  ترجيحي  تجارت 

كنوني به داليل زير به نوعي در مقابل روند تجارت چندجانبه قرار گرفته اند:

1( اياالت متحده كه مهم ترين نقش را در ايجاد و تداوم بخشی نظام تجارت چندجانبه 
داشته است، اكنون به طور فعاالنه در پی انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجيحی است. 
اگرچه تعداد موافقتنامه های منعقدشده اش نسبتاً محدود است، اما تالش اين كشور 
در اين جهت را می توان گسستی از رويكرد سنتی آن مبنی بر تقويت نظام تجاری 
چندجانبه دانست. تغيير رويكرد امريكا به شيوه های گسترش تجارت آزاد در جهان 

با توجه به موقعيت اين كشور می تواند پيامدهای اساسی ای در بر داشته باشد.
روند  اين  به  نيز  تجاری در جهان  بزرگ  قدرت های  از  يكی  به عنوان  اروپا  اتحاديه   )2
كشورهای  با  ترجيحی  تجارت  موافقتنامه های  انعقاد  دنبال  به  فعاالنه  و  شده  وارد 

مختلف است.  
3( قدرت های آسيايی به ويژه چين، ژاپن و كره جنوبی فعاالنه در اين روند شركت داشته 
و تالش های وسيعی برای افزايش انعقاد موافقتنامه های تجاری با كشورهای مختلف 
پيشنهاد  مقاله(،  اين  نگارش  زمان  )تا  تالش ها  اين  نمونه  جديدترين  داده اند.  انجام 

چين برای تشكيل منطقه آزاد تجاري سازمان همكاري شانگهاي است. 
قاعده مند  سازوكار های  از  فراتر  بسيار  ترجيحی  تجارت  موافقتنامه های  از  بسياری   )4
با  تجاری  موافقتنامه های  انعقاد  در  امريكا  مثال،  به عنوان  هستند.  تجاری  كردن 
شريك هايش  از يك سند الگو  بهره می گيرد، سندی كه بر قانون گذاری تجاری 
اين كشورها تأثير گذاشته و به نوعی نظام قانونی موازي با تجارت چندجانبه  را ايجاد 
می كند كه مديريت تجارت بين الملل را نسبت به شرايطی كه همه اين حوزه در زير 
چتر سازمان تجارت جهانی قرار داشته باشد، مشكل تر می سازد. طبيعی است وجود 

انبوهی از هنجارها و قواعد متعارض، تجارت جهانی را تسهيل نمی كند. 
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به اعتقاد مايك مور، دبيركل سابق سازمان، اگر سازمان با مشكل مواجه شود توافقنامه های 
تجاري دوجانبه و چندجانبه قارچ گونه رشد خواهند كرد؛ توافقاتي كه قانون جنگل بر آن ها 
استثمار می كنند. سازمان چارچوبي  را  قوي، ضعفا  معنا كه طرف های  اين  به  است.  حاكم 
مبتنی بر قانون فراهم كرده است؛ از اين رو، اگر وضعيت كامله الوداد از بين برود، به اعتقاد 
جهانی  تجارت  سازمان  در  بريتانيا  نماينده  بود.  خواهد  خطرناك  بسيار  بشريت  آينده  وی 
بالقوه عليه  تهديد  معتقد است كه موافقتنامه های تجاري دوجانبه و چندجانبه مهم ترين  نيز 

سازمان در دهه آينده هستند1.
با  مواجهه  ترجيحي،  تجارت  موافقتنامه هاي  روزافزون  تكثير  چالش های  از  ديگر  يكي 
به  بايد  موضوع  اين  تبيين  براي  است.  جديد  ريسك های  و  خطرات  با  عدم تبعيض  اصل 
بين  در  اجماع  اين  اكنون  كرد.  اشاره  چندجانبه  تجاري  نظام  در  عدم تبعيض  اصل  اهميت 
اول  جهاني  جنگ هاي  علل  از  يكي  كه  دارد  وجود  بين الملل  سياسي  اقتصاد  پژوهشگران 
انواع و اقسام تبعيض هايي بوده است كه در روابط تجاري  و دوم، حمايت گرايي و وجود 
اصل  به مثابه  كامله الوداد  يا  عدم تبعيض  اصل  بنابراين،  داشت.  وجود  دوره  آن  كشورهای 
اساسي گات و سازمان تجارت جهانی در نظر گرفته شده است؛ اما اين اصل، پنج دهه پس 
از تأسيس گات، ديگر نه به عنوان يك اصل بلكه به عنوان استثنايي در نظام تجارت چندجانبه 
محسوب می شود و به نوعي مورد تعرض واقع شده و درواقع رو به حاشيه رفته است. انواع 
و اقسام اتحاديه هاي گمركي، بازارهاي مشترك، مناطق آزاد تجاري دوجانبه و چندجانبه و 
ساير ترجيحات باعث شده است تا اصل كامله الوداد به اصل غيركامله الوداد  تبديل شود. اين 
امر يكي از چالش های پيش روي سازمان به شمار مي آيد. به طور خالصه، آسيب هاي ناشي 
از گسترش قارچ گونه موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي بر نظام تجاري چندجانبه را می توان 
در آسيب رساندن به ثبات نظام تجاري، منصفانه بودن آن و از بين رفتن فرصت هاي ناشي 
از آن به ويژه براي كشورهاي ضعيف و درنهايت، از ميان رفتن  انسجام  اين نظام دانست2. 
افزون بر اين، به دليل آن كه در آينده حجم بيش تر و بيش تری از تجارت جهانی از طريق 
اهميت ركن حل اختالف سازمان  موافقتنامه های منطقه ای صورت خواهد گرفت، احتماالً 

1. Stoler (2004).
2. The Warwick Commission (2011).
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بيش از پيش كاهش خواهد يافت1.
افزون بر اين، براساس اجماع كارشناسان مختلف، افزايش سريع توافقات تجاري دوجانبه 
و چندجانبه در مناطق مختلف مهم ترين ريسك  عدم دستيابی به نتيجه در دور دوحه خواهد 
بود. در اين صورت بي اعتمادي ميان اعضا گسترش يافته و كشورهاي درحال توسعه به اين 
مهم تر  نكته  نيستند.  امتيازي  هيچ  دادن  به  حاضر  توسعه يافته  كشورهاي  كه  می رسند  باور 
آن كه اين بي اعتمادي به حوزه كاركردهاي جاري سازمان نيز سرايت خواهد كرد.  برخي 
موافقتنامه های  انعقاد  اساساً  كه  معتقدند  جهانی  تجارت  سازمان  در  استراليا  نماينده  مانند 
تجارت آزاد می تواند با پيچيده تركردن فضا، زمينه اصالحات تجاری گسترده تر در تجارت 
جهانی را از بين ببرد. به اعتقاد وي، مهم ترين چالش پيش روی سازمان تجارت جهانی تا 
آينده ای نزديك، به سرانجام رساندن موفقيت آميز مذاكرات دور دوحه است. ناتمام ماندن 
و  مواجه كرده  مشكل  با  را  تجاری  آزادسازی  روند  تعميق  در  سازمان  توانايی  دوحه  دور 
باعث می شود در مورد ظرفيت های اين نهاد ترديدهای جديدی ايجاد شود. او تأكيد می كند 
دور  شكست  كه  است  پيامدهايی  از  ديگر  يكي  حمايت گرايی،  طرفدار  نيروهای  پيروزی 

دوحه در پی خواهد داشت2.

6. نقش تشکل های غیردولتي

گذاشته  تأثير  سازمان  آينده  بر  و  داده  رخ  اخير  سال هاي  كه  تحوالتي  از  ديگر  يكي 
است، ورود جامعه مدني يا به بيان بهتر بازيگران غيردولتي به اين حوزه ــ به ويژه از اوايل 
دهه 1990 به اين سو ــ است. درواقع، ورود جامعه مدني به اين عرصه را مي توان يكي از 

ويژگي هاي متمايز نظم موجود بين المللي در قياس با نظم هاي گذشته دانست3. 
دولت ها  تجاري  سياست گذاري  براي  وسيعي  چالش های  يك سو  از  نهادها  اين  ورود 
را واجد مشروعيت می سازد و  اين حوزه  از سوی ديگر سياست گذاري در  ايجاد كرده و 
درنهايت سياست گذاري ها را كارامد می كند. سياست گذاري تجاري متأثر از روند حضور 
تبديل  گذشته  از  پيچيده تر  بسيار  موضوعي  به  تجارت،  حوزه  در  مدني  جامعه  روزافزون 

1. Dadush (2011).
2. Crook (2008).
3. Crean (2008).
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شده و به نوعي ماحصل گفت وگوي دولت و جامعه مدني است. اين امر به وضوح درمورد 
سياست كشورهاي دموكراتيك ــ به ويژه اياالت متحده و هند ــ در مذاكرات دور دوحه 
سنتی  كارشناسان  از  اندكي  دسِت  از  تجاري  سياست گذاري  ساده،  بيان  به  می شود.  ديده 
دارند1.  مؤلفه هاي مختلفي در آن دخالت  و  اقتصادي كشورها، خارج شده  وزارتخانه های 
مؤثر  جهانی  تجارت  سازمان  كلوبي  ماهيت  تغيير  بر  كه  است  روندهايي  جمله  از  امر  اين 
بوده است. مشاركت اين نهادها در سازمان تجارت جهانی دو جنبه دارد: يكي معطوف به 
شفافيت و پايش روند شفافيت در روند تصميم گيري اين نهاد است و ديگري به مشاركت  
گام هايي  مسير  اين  در  سازمان  البته  است.  معطوف  روند  اين  در  غيردولتي  سازمان هاي 
برداشته است؛ به عنوان نمونه تقريباً تمام اسناد اين نهاد بر طبق قوانين انتشار عام پيدا می كنند. 
اما مدعيان عدم شفافيت اين نهاد معتقدند سازمان تجارت جهانی قواعدي وضع می كند كه 
تأثيرات شان بر زندگي شهروندان اگر بيش تر از قوانين تصويبي دولت هاي ملي نباشد، كم تر 
اين  بر روند تصميم گيري  تأثيرگذاري  توان  نيست. در چنين فضايي، شهروندان  از آن هم 
نهاد را ندارند. اين نقيصه بايد با ورود نهادهاي جامعه مدني در اين روند برطرف شود. به 
سنتي  سازمان های  ساختار  شبيه  سازمان  ساختار  دليل  آن كه  به  معتقدند  آن ها  ديگر،  بيان 
بين المللي است، چندان با الزامات فضاي جهاني شده هماهنگ نبوده و با كمبود دموكراسي  

و به تبع آن، بحران مشروعيت مواجه است.
مشاركت جامعه مدني در روند تصميم گيري سازمان تجارت جهانی به دو شكل انجام 
از فرايند  به عنوان بخشي  نهادها  اين  می شود: يكي مشاركت مستقيم و درواقع نقش آفريني 
ارائه  براي  نهادها  اين  از  مجمعي  تشكيل  و  غيرمستقيم  مشاركت  ديگري  و  تصميم گيري 
برتر دانسته و می كوشند نهادهايي  البته نهادهاي غيردولتي گزينه اول را  به سازمان.  توصيه 

همچون سازمان تجارت جهانی، آن ها را در روند تصميم گيري مشاركت دهند2.

جمع بندي: چالش هاي کلیدي فراروي سازمان تجارت جهانی

با دقت در روندها و چالش هاي كليدي ذكرشده، می توان گفت سازمان در روند تحول 

1.Rockwell (2011).
2. Steger (2011); p.54.
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خود از نهادی كه اوالً ماهيت كلوبي داشته و ثانياً دغدغه اصلی آن كاهش تعرفه های تجاری 
محسوب  جهاني  پهنه  در  بازار  اقتصاد  هنجار كالن  حافظ  كه  شده  تبديل  نهادی  به  است، 
می  شود و با چالش انواع و اقسام اقدامات پيچيده دولت ها برای مقابله با اين موضوع مواجه 
ماهيت جهاني  نيز  نهاد، چالش های پيش روي آن  اين  ماهيت  تغيير  با  بيان ديگر،  به  است. 

يافته و بيش از هر چيز از تحوالت فرايند جهاني شدن متأثر شده اند.
اصلي  بخش  به عنوان  درحال توسعه  كشورهای  گسترده  نارضايتی  شرايطي،  چنين  در 
اعضاي اين نهاد از نامعادله هزينه فايده ميان جهان درحال توسعه و جهان توسعه يافته در عمل 
به تعهداتي كه سازمان بر عهده آنان گذاشته است، نيز اين نهاد را با فشارهاي گسترده تري 
مواجه ساخته است.  اين نارضايتی با افزايش تعداد كشورهای درحال توسعه در اين سازمان 
تجاری  گفت وگوهای  قفل شدن  موضوع،  اين  نماد  است.  گرفته  به خود  جديدی  ابعاد 
نيروهای  يك سو  از  يابد  افزايش  كشورها  اين  نارضايتی  درصورتی كه  است.  دوحه  دور 
مطرح كننده بحث های حمايت گرايانه در اين كشورها هواداران بيش تری می يابند و از سوی 
ديگر، اين كشورها گرايش روزافزونی به موافقتنامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه يافته و 
می كوشند قواعد سازمان را به نوعی ناديده بگيرند. اين امر می تواند اهميت و توان سازمان 

برای ايفای نقش حافظ تجارت آزاد در جهان را با چالش های جديدی مواجه سازد.
موضوع ديگري كه در اين شرايط سازمان را براي برون رفت از چالش ها دچار معضل 
كشورهای  از  بسياری  و  توسعه يافته  كشورهای  ميان  عميق  اختالفات  است،  كرده  اساسي 
در حال توسعه بر سر گسترش قواعد سازمان جهت در بر گيری موضوعات جديدی همچون 
رقابتی  سياست های  و  كار  نيروی  شرايط  بين المللی،  سرمايه گذاری  زيست محيطی،  مسائل 
است.  درواقع، برخی كشورهای توسعه يافته مايلند اين قواعد را گسترش دهند، درحالی كه 
با آن مخالف اند. كشورهای درحال توسعه معتقدند  قاطبه كشورهای درحال توسعه به شدت 
دارد كه  واقعيت  اين  در  ريشه  سازمان،  قواعد  برای گسترش  توسعه يافته  تالش كشورهای 
اين كشورها در رقابت با دنيای درحال توسعه بسياری از بازارهای خود را از دست داده اند 

و می كوشند در پرتوی مقررات سازمان، توان رقابتی جهان درحال توسعه را كاهش دهند. 
افزون بر مشكالتي كه سازمان در سطح تعامل دولت ها با آن مواجه است، فشار سازمان های 
بين المللی غيردولتی بر سازمان تجارت جهانی برای شفاف سازی بيش تر فرايند تصميم گيری 
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به گونه ای  است كه هويت  فرايند تصميم گيری سازمان  به  اين سازمان ها  نهاد و ورود  اين 
بشر،  حقوق  همچون  موضوعاتی  كه  نهادی  به  تجاری  صرفاً  مجموعه  يك  از  را  سازمان 
حفاظت از محيط زيست و مبارزه با فقر را نيز پوشش می دهد، تغيير دهند. اولين و مهم ترين 
تصميم گيری  فرايند  كه  است  اين  جهانی  تجارت  سازمان  از  سازمان ها  اين  نگرانی  و  نقد 
اين نهاد غيرشفاف  بوده و پاسخگوی دغدغه های جامعه مدنی نيست. اين نهادها معتقدند 
كه  بوروكرات هايی  است؛  بين المللی  بوروكرات های  برعهده  سازمان  در  تصميم گيری 
كم ترين مسئوليتی درقبال جوامع مدنی ــيعنی همان جوامعی كه تصميمات آن ها بر حيات 
اجتماعی شان تأثيرات تعيين كننده ای می گذارد ــ احساس نمی كنند. از زمان اجالس وزرای 
كاستی های  بيان  عمومی،  افكار  جلب  در  تشكل ها  اين   ،1999 سال  در  سياتل  در  سازمان 

قواعد و نيز فرايند تصميم گيری سازمان بسيار موفق عمل كرده اند1.
به  ديگر  بار  مدني  نهادهاي  غرب  در  سرمايه داري  ضد  جديد  جنبش هاي  درگرفتن  با 
مخالفت با اقتصاد جهاني سرمايه داري برخاسته اند. طبيعي است كه فضاي موجود نقش اين 
نهادها را در مخالفت با روندهاي اقتصاد جهاني تقويت كرده است و از اين رو سازمان بايد 
با نهادهاي تقويت شده و مخالف خوان جامعه مدني جهاني روبه رو شود. به بيان ديگر يكی 
باعث  اين ويژگی  بنيادين سازمان تجارت جهانی دولت محوری آن است.  از ويژگی های 
مشترك  منافع  و  شوند  گرفته  نظر  در  دولت ها  تنها  نهاد  اين  مقررات  و  قوانين  در  تا  شده 
فراملی و تبعات اين قوانين در حوزه های فراملی مورد توجه قرار نگيرد. از اين رو در جهانی 
كه به گونه ای روزافزون موضوعات وچالش های فراملی مورد توجه قرار می گيرند، سازمان 

نيز نيازمند تطبيق خود با اين شرايط است.
برمبنای مدل كلوب و حوزه های موضوعی2 شكل  برتن وودز كه  نهادهای  نهايت،  در 
شدن  تكثير  چالش،  اين  دليل  مهم ترين  مواجه اند.  جدی  چالش های  با  اكنون  گرفته اند، 
قاعده سازی3 و تفسير قواعد در حكمرانی جهانی است. به بيان ديگر، قاعده سازی از انحصار 
فرادولتی  و  فراملی  شبكه های  و  شركت ها  غيردولتی،  سازمان های  و  شده  خارج  دولت ها 
با دولت ها شريك شده اند.  اين عرصه  در  و  دارند  نقش  بين المللی  قاعده سازی  در  همگی 

1. Baldwin (2004).
2. Decomposable.
3. Rule-making.
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بر همين اساس، هر الگوی پايداری از حكمرانی نيازمند پيوندهای نهادينه ميان سازمان های 
بين المللی و نهادهاي1  درون جامعه مدنی است. به بيان بهتر، رژيم های بين المللی بايد بيش تر 
رنگ و بوی سياسی به خود بگيرند، لباس تكنوكراسی را از تن درآورده و به نهادهای سياسی 
دارای مشروعيت در صحنه داخلی، بپيوندند. خالصه آن كه طراحی نهادهای بين المللی مؤثر 
كه ساختار متناسب داشته و هنجارهای دموكراتيك دارند، يكی از مسائل اساسی قرن بيست 

و يك محسوب می شود2.

1. Constituencies.
2. Keohane & Nye (2006).
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