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جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی

  *زهرا محمودي کردي
  

  )9/11/92:ریخ پذیرشتا    8/2/92:  تاریخ دریافت(

  چکیده
ي قبل آغاز گردیده، اما هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دهه

در این . نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدي میان متخصصان هر دو حوزه شده است
الملل بیان شده است و از دو حوزه از حقوق بینهاي متعددي پیرامون روابط میان این بین نظرات و تئوري

المللی ي روابط تجاري در سطح بینترین تنظیم کنندهجایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلیآن
در . ي عملکرد این سازمان از نگاه منتقد طرفداران محیط زیست پنهان نمانده استاست، مقررات و نحوه

هاي نامه ي اختصاصی در رابطه با محیط زیست است، اما اکثر موافقتنامهافقتفاقد یک مو» WTO«حالی که 
- تحت پوشش این سازمان داراي ضوابط زیست محیطی هستند که طبق آن ضوابط، کشورهاي عضو می

توان به عملکرد در کنار این ضوابط می. توانند اقداماتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست انجام دهند
  .نیز اشاره داشت WTOطی برخی از ارکان و نیز مقررات نهادین زیست محی

و جایگاهی است که باید به این » WTO«این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه کنونی محیط زیست در  
 WTOي محیط زیست در گر جایگاه شایستهي مهم اختصاص داده شود، هدف آن راهکاري که بیانمقوله

پیروي از آن بتواند به بهترین شکل ممکن، میان تجارت و محیط زیست آشتی و  با WTOباشد، روشی که 
گویی و مسئولیت بیشتر این سازمان را نسبت به مسائل زیست محیطی  سازش برقرار نماید و به تبع آن پاسخ

  .سبب گردد
  

  مقررات بنیادین سازمان تجارت جهانی، محیط زیست، مقررات و ضوابط، :واژگان کلیدي
                                                                                                                                                                                                                     

Email: zmahmoodi4@gmail.com                               زندراناستادیار گروه حقوق دانشگاه ما*
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  دمهمق
در سازمان » تجارت و محیط زیست « ي حاضر، نظري اجمالی بر فعل و انفعاالت میان مقاله

بدین . تجارت جهانی دارد و هدف آن ارائه و پیشنهاد روشی براي پیشرفت این روابط است
پردازد که منظور مقاله به بررسی جایگاه محیط زیست در ضوابط و مقررات سازمان مزبور می

  .گرددها و نواقص آن مقررات آشکار میرسی مذکور، برخی از خالءدر خالل بر
ي روابط میان بخش یک؛ مروري مختصر به تاریخچه. مقاله به چهار بخش تقسیم شده است

سازمان تجارت بخش دو؛ مروري دارد بر ضوابط زیست محیطی . تجارت و محیط زیست
پردازد که بر مسائل می مان تجارت جهانیسازتر، به بررسی مقرراتی از و به بیان دقیق جهانی

در بخش سه؛ عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و مقررات . زیست محیطی داللت دارند
توان به نهادي سازمان تجارت بررسی شده است، از خالل مطالب مطرح شده در این بخش می

ن ارزیابی و در نهایت در بخش چهار؛ ضم. برد پی WTOجایگاه کنونی محیط زیست در 
پیشنهادي به منظور حل مشکالت موجود در مورد  هاي ارائه شده،  به بیان راه حلحلتحلیل راه

  .گیري ارائه شده استپرداخته شده و در نهایت  نتیجه WTOجایگاه محیط زیست در 
  
  ي روابط میان تجارت و محیط زیستبررسی تاریخچه) الف

، از مداخله در مسائل مربوط به سالمت ملّی و 1920ي دههنظام تجاري در آغاز کار خود یعنی 
ي تجاري؛ یعنی ي چند جانبهاولین معاهده. ورزیدهاي زیست محیطی اجتناب میسیاست

: خود بیان داشته 17ي در ماده) 19231(کنوانسیون کاهش تشریفات حقوق و عوارض گمرکی
ها، به منظور تضمین سالمت انساني حاضر به اقداماتی که دول متعاهد مقررات معاهده"

  ."آورند، لطمه وارد نخواهد ساختحیوانات و گیاهان به عمل می
هاي ي مهم در آن زمان، کنوانسیون ممنوعیتاز دیگر معاهدات تجاري چند جانبه

  .هاي وارده بر صادرات و واردات وضع شده بوداست که با هدف لغو ممنوعیت) 19272(تجاري
ها یا خود، به بیان استثنایی در رابطه با ممنوعیت 4ي ماده 4ر در بند کنوانسیون مزبو

ها، حیوانات و گیاهان در برابر هایی پرداخته که به منظور حفاظت از سالمت انسانمحدودیت
  .گردیدها وضع و اعمال میها، حشرات، آفات و انگلبیماري

                                                                                                                                                                                                                     

1. International Convention Relating to the Simplification of Customs Formalities, 3 November 1923.
2. International Convention for the Abolition of Import and Export Prohibitions and Restrictions, 8 
November 1927.
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بر عدم وضوح و کفایت استثناء مندرج هایی مبنی پس از انعقاد کنوانسیون یاد شده، نگرانی
ي این استثنا،  رو به منظور روشن ساختن حوزهاز این. مطرح گردید 4ي ماده 4در بند 

  .هاي عضو مبادرت به انعقاد یک پروتکل نمودنددولت
المللی از ي بیننیز جامعه 1927سازد که حتی در سال ي این پروتکل بر ما روشن میمطالعه
رض مقررات تجاري بر امنیت و تنوع زیستی، آگاه بوده است؛ زیرا عالوه بر موارد آثار و عوا

زیست محیطی ذکر شده در کنوانسیون، پروتکل به اقداماتی اشاره دارد که به منظور حفاظت از 
  .)4ي بند الف ماده(پذیردها صورت میحیوانات و گیاهان در برابر نابودي و انقراض آن

ي نامهها در حال مذاکره پیرامون موافقتم، یعنی زمانی که دولتپس از جنگ جهانی دو
 ,ITO)(Havana Charter(المللی تجارت و منشور سازمان بین) 1گات(عمومی تعرفه و تجارت 

هاي زیستی محیطی چندجانبه با تعهدات تجاري خاص  نامهبودند، شماري از موافقت)187 ,1948
که دوران پس ازجنگ، زمان مناسبی براي جاییت، از آنالمللی وجود داشي بیندر عرصه

المللی زیست محیطی هاي بینهاي خود را در قالب کنوانسیونطرفداران محیط زیست بود تا سیاست
هاي زیست محیطی آغاز شد  که تنظیم نمایند، در این دوره مذاکرات متعدد پیرامون کنوانسیون

ها بود که نویسندگان منشور به دلیل وجود همین کنوانسیون 2.دمنتهی به انعقاد چند کنوانسیون گردی
ITO شد که بر این استثنا شامل اقداماتی می. اقدام به درج یک استثناي عام درآن منشور نمودند

ان مهاجر الدولی مرتبط با حفاظت از منابع دریایی و شیالت،  پرندگهاي بیننامهاساس موافقت
  ).Havana Charter, 1948, art. 45(پذیرفتحیوانات وحشی، انجام می

نظران، موسسان نظام تجارت جمعی، از ي اکثر صاحبرسد بر خالف عقیدهبنابراین به نظر می
هاي تجاري در حال ظهور با این هاي زیست محیطی مشخص و ضرورت انطباق سیاستچالش
دید و به جاي آن تا زمان تأسیس االجرا نگرهیچ زمان الزمITOاما منشور . ها مطلع بودندچالش

  .نمودروابط تجاري چندجانبه را تنظیم می» گات«، 1995سازمان تجارت جهانی در سال 
. ي هفتاد بودالملل، اوایل دههي اثرگذاري مسائل زیست محیطی بر تجارت بیندومین دوره

ز تحت تأثیر المللی، گات نیي بیندر آن زمان با قوت گرفتن بحث محیط زیست در عرصه
مبادرت به تهیه گزارشی پیرامون » گات«رو دبیرکل از این. مسائل زیست محیطی قرار گرفت

به عالوه گروهی با عنوان . نمود) GATT, 1971(»المللکنترل آلودگی صنعتی و تجارت بین«
                                                                                                                                                                                                                     

1.  55 U.N.T.S, 194. 30 October 1947.
و سند  1946گیري ، کنوانسیون تورهاي ماهی1946ها المللی والتوان به کنوانسیون بیناز جمله می.2

.اشاره نمود 1948المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ي بیناساسی اتحادیه
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ت به منظور بررسی روابط متقابل میان تجار» المللگروه اقدامات زیست محیطی و تجارت بین«
اما متأسفانه این گروه به مدت دو دهه هیچ نشست و .  تأسیس گردید» گات«و محیط زیست در 

  .اي نداشتجلسه
گروه اقدامات «ي نود، تحت تأثیر فشارهاي وارده مبنی بر تشکیل جلسه توسط در اوایل دهه

گردید، میهاي غیر دولتی اعمال ، که عمدتاً از سوي سازمان»المللمحیطی و تجارت بینزیست
در . سرانجام گروه اقدام به تشکیل جلسه نمود، اما این جلسات نتایج چشمگیري در پی نداشت

ي سبب جایگزینی آن با کمیته» گات«نهایت عملکرد ضعیف گروه تجارت و محیط زیست 
این کمیته تالش . گردید 1995سازمان تجارت جهانی در سال ) CTE(تجارت و محیط زیست 

بخشی پیدا نموده و نیز همکاري بهتر و بیشتري با هاي میانبهتري از سیاستنمود تا درك 
هاي بعدي در بخش). Shaffer, 2001, 93(تصمیم گیرندگان داخلی و ملّی داشته باشد

  .تر به بررسی عملکرد این کمیته خواهیم پرداختمفصل
ي مؤسس آن هدهمحیطی، با معانخستین گام توجه سازمان تجارت جهانی به مسائل زیست

ي مزبور، کشورهاي نامهي موافقتزیرا در مقدمه .)WTO, Online 1994(سازمان برداشته شد
  :اندعضو به صراحت بر اهمیت حفاظت و حمایت از محیط زیست تأکید نموده

بایست با هاي اقتصادي آنان مینمایند که روابط تجاري و فعالیتطرفین متعاهد تصدیق می... "
ي بهینه از منابع جهان که استفادهضمن این... افزایش استانداردهاي زندگی همراه باشد  نگرش به

ي پایدار لحاظ شده و در جستجوي حفاظت از محیط زیست و افزایش مطابق با اهداف توسعه
  ).WTO, Online 1994("... ي پایدار باشد ابزارها و وسایل این حفاظت درسطوح مختلف توسعه

ممنوعیت وارداتی وضع شده توسط ایاالت متحده آمریکا بر « ي ، در قضیه1998در سال 
 ,United States-Shrimp-Turtle(»انواع مشخصی از میگو و محصوالت به دست آمده از آن

1998, Para. 58( از عبارات فوق به منظور تفسیر  سازمان تجارت جهانی، رکن پژوهشی
رکن پژوهش در گزارش خود بیان . استفاده نمود» گات«20ي استثنائات عام مندرج در ماده

هاي نامه، بر تمام موافقتسازمان تجارت جهانینامه مؤسس ي موافقتدارد که مقدمهمی
ي پایدار به عنوان هدف این عالوه، به صراحت از توسعهتجاري آن سازمان قابل اعمال بوده و به

  ).United States-Shrimp-Turtle, 1998, Para .129(بردسازمان نام می
در خصوص  سازمان تجارت جهانیي تجارت و محیط زیست در این راستا عبارات کمیته

نیز شایان توجه  سازمان تجارت جهانیهاي آن کمیته براي ایجاد اصالحات در مقررات توصیه
  :داردکمیته بیان می. است
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بط و تعامل مثبت میان تجارت و نیازمند قواعدي است که روا] سازمان تجارت جهانی[...« 
هاي چند نامهاقدامات زیست محیطی را افزایش داده و نیز نیازمند پذیرش مقررات و موافقت

گویی نظام تجارت جمعی نسبت به اهداف زیست محیطی مندرج ي مؤثر به منظور پاسخجانبه
  »...باشدیه میآن اعالم 12ویژه اصل به» ریو«ي و اعالمیه 21ي در دستور کار شماره
بایست می سازمان تجارت جهانیها با این مسئله که گر این است که دولتبیانات فوق نشان

واجد مقرراتی به منظور حصول به تعامل مثبت میان تجارت و محیط زیست باشد، مشکلی 
 که محیط زیستتواند در اینچراکه امروزه کمتر کسی می. اند و حتی موافق آن هستندنداشته

.است تردید به خود راه دهد سازمان تجارت جهانیبخشی از قلمرو 
  

  هاي سازمان تجارت جهانینامهضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت) ب
نامه است که بخشی نامه و تعدادي تفاهمموافقت 24حاوي سازمان تجارت جهانیي معاهده

مقررات مرتبط با محیط زیست  ويبسیاري از این متون حقوقی، حا. از یک سند واحد هستند
یعنی (» مقررات سبز«از این مقررات با عنوان  سازمان تجارت جهانیباشند که دبیرکل می

مقررات «اما اصطالح . یاد نموده است) مقرراتی که هدف آن حفاظت از محیط زیست باشد
  .تعریف نشده است WTOدر هیچ یک از مقررات » سبز

سازمان ید به آن توجه شود این است که؛ گرچه مقررات اي که در این ارتباط بانکته
ها دیکته نکرده و یا حتی هاي زیست محیطی را به دولتبطورمستقیم سیاست  تجارت جهانی

سازمان تجارت ي قواعد اند، اما دامنهها را در استفاده از ابزارهاي مورد استفاده آزاد گذاشتهآن
تا انتخاب کشورها را متأثر سازد و درعمل، آزادي عمل  ي کافی گسترده استبه اندازه جهانی
  .شان محدود ساخته استهاي زیست محیطیها را در اتحاذ سیاستدولت

در این بخش از مقاله به بررسی و تحلیل ضوابط و مقررات زیست محیطی مندرج در 
  .پردازیممی سازمان تجارت جهانیهاي  نامهموافقت

  
  )GATT(ات محیطی گمقررات زیست- 1

در حال مذاکرهی آن » گات«که مؤسسان  1947گونه که پیش از این بیان شد، در سال همان
را  20ي رو مـاده نامه بودند، از اثرگذاري تجارت بر محیط زیست اطالع داشتند، از ایـن موافقت

کـه  ییامـا از آن جـا  . نامـه درج نمودنـد  در آن موافقـت »گـات  «به عنوان استثنائی بر قواعد عـام  
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ي صریحی به محیط زیست و حمایت از آن نکرده بـود، در طـول   گونه اشارههیچ 1947» گات«
و اضافه نمـودن   20ي برخی از کشورهاي عضو، اصرار به اصالح ماده» دور اروگوئه«مذاکرات 

آن مـاده را داشـتند، امـا در نهایـت، آن مـاده بـدون هرگونـه        » ب«عبارت محیط زیست در بنـد  
ي عـدم تمایـل   ي مزبـور نشـان دهنـده   عدم تغییر متن ماده. گنجانده شد 1994» گات«تغییري در

نامه اعضاي سازمان تجارت جهانی نسبت به درج استثنائات جدید زیست محیطی در آن موافقت
با هدف پوشـش   20ي ماده»  ز«و » ب«هاي گونه استدالل کرد که بندتوان ایناست؛ هرچند می

ي محـیط زیسـت اشـاره    تدوین شده، بنابراین به صورت ضمنی به مسـئله اهداف زیست محیطی 
، الهام بخش ضوابط زیست محیطی مقرر در اکثـر  1994» گات«20ي جایی که مادهاز آن. دارد

ي فضایی حـول ایـن مـاده شـکل     ترین رویههاي سازمان تجارت جهانی است و غنینامهموافقت
اي داشته باشیم ؛ ي قضایی مرتبط با آن اشارهین ماده و رویهگرفته است ، لذا شایسته است تا به ا

ــناخت     ــراي ش ــاده، راه را ب ــن م ــناخت  ای ــرا درك و ش ــر   زی ــی در دیگ ــت محیط ــوابط زیس ض
  .سازد هموار میWTOهاي نامهموافقت

، دو استثناء مرتبط با مسائل زیست محیطی است 20ي از میان استثنائات عام مندرج در ماده
مربوط به اقداماتی است که براي » ب«بند . باشدآن ماده می» ز«و » ب « بندهاي  که شامل 

اقداماتی را در »  ز«ها، حیوانات و گیاهان ضروري است و بند نحفاظت از سالمت یا حیات انسا
اما هر دو استثناء . گیرد که مربوط به حفاظت از منابع طبیعی محدود و تجدید ناپذیراستبر می

بایست هستندکه بر اساس آن اقدامات مزبور می 20ي ي مادهشرایط مندرج در مقدمه منوط به
اي اعمال شوند که نخست؛ سبب تبعیض غیر قابل توجیه میان کشورهاي داراي شرایط به شیوه

در مطالب . الملل نگرددیکسان نشود ودوم؛ باعث ایجاد محدودیت مبدل و پنهان بر تجارت بین
یعنی اقدامات ضروري براي حفاظت از سالمت و حیات با  20ي ماده» ب«د رو ابتدا بنپیش

این ماده » ز«ي قضایی موجود تحلیل شده و سپس از همین روش براي تحلیل بند استناد به رویه
  .استفاده خواهد شد

  
  اقدامات ضروري براي حفاظت از سالمت و حیات. 1. 2.1

دهـد بـراي حفاظـت از سـالمت و     عضو اجـازه مـی  به کشورهاي » گات«20ي ماده» ب«بند 
» گـات «ي نامـه حیات انسان ، حیوان و گیاه اقداماتی را یه عمل آورنـد و هـیچ چیـز در موافقـت    

  . ها گردد اي تفسیر شود که مانع از اجراي این اقدامات توسط دولتنباید به گونه
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جدیـدي نیسـت، امـا بـا     هر چند روابط میان تجارت با مسائل مربـوط بـه سـالمت ، موضـوع     
ي سالمت نیز اهمیت بیشتري پیدا کرد و سبب شد تا سالمت را، که سابق افزایش تجارت، مساله

بر این موضوعی داخلی بود، وارد قلمرو تجارت از جمله سازمان تجارت جهانی نماید، امـا ایـن   
  . ورود، ورودي بی قید و شرط و مطلق نبوده است 

ي ایـن مـاده، قیـود الزم بـراي توسـل بـه اقـدامات مـرتبط بـا          اه مقدمـه به همـر  20ي ماده» ب«بند 
اند، این قیود شامل ضـرورت و عـدم  اعمـال تبعـیض خـود سـرانه و       حفاظت از سالمت را بیان نموده

اي برخوردار هستند ، امـا در  هاي یاد شده از بار معنایی گستردهشود، با وجودي که عبارتناموجه می
ها ارائه نشده است و به دلیل ابهامات موجود ، اختالفـات بسـیاري   تعریفی از آن» اتگ«ي نامه موافقت

رکن حل و فصل اختالفات در خـالل بسـیاري   . بر سر تفسیر این مفاهیم میان کشورها بروز یافته است
در رابطه بـا اجـراي بنـد    . هاي خود سعی در ایضاح و تفسیر عبارات ذکر شده داشته استاز رسیدگی

اختالفاتی مطرح شده است ، این اختالفات مربوط » WTO«و هم در  » گات«هم در   20ي ماده» ب«
کاهش آلودگی هوا ،خطراتـی  ها ، هاي حفاظتی از قبیل حفاظت از سالمت و حیات دلفینبه سیاست

ها بـه دنبـال دارد و حفاظـت از سـالمت     ي نسوز و محصوالت ناشی از آن براي سالمت انسانکه پنبه
  . شودها در برابر خطرات ناشی از استعمال دخانیات میسانان

ي قضایی حاصل از قضایاي فوق، گویاي تفسیر عبارات ضرورت است کـه در زیـر بـه    رویه
  :شوداختصار توضیح داده می

  ضرورت و تفسیر آن *
که در موارد مرتبط با محیط زیست در  20ي هدف از درج قید ضرورت در بند ب ماده

هاي عضو به منظور اتخاذ ها نیز تکرار شده است، صدور مجوز براي دولتنامهافقتسایر مو
ي عمومی و براي نیل به اهداف مهم نامهي تجاري مخالف موافقتاقدامات محدودکننده

ضرورت در حقیقت . ناپذیر باشدسیاست عمومی است، اما تا جایی که این عدم تطابق اجتناب
زم میان هدف مورد تعقیب و اقدامی است که براي رسیدن به آن ي الي رابطهکنندهمشخص

 20ي که آیا اقدامات انجام شده بر اساس بند ب مادهشود، لذا تعیین اینهدف دنبال می
  . ي بسیار مهمی استضرورت داشته یا خیر؟ مسئله

انجام  1»سیگار تایلند«ي نخستین بار در قضیه» ب«بررسی و تفسیر معیار ضرورت مقرر بند 
توسط هیئت بدوي  "حداقل محدودیت تجاري"در این قضیه، الزام جدیدي به نام گرفت،

  :گونه تشریح می نمایدرکن بدوي در این پرونده معیار ضرورت را این. به وجود آمد  2گات
                                                                                                                                                                                                                     

.ودیت تایلند علیه سیگارهاي وارداتی از کشور آمریکا در هیئت بدوي گات مطرح گردیداین قضیه تحت عنوان محد.1
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تواند ضروري تلقی هاي وارداتی اعمال شده توسط تایلند در صورتی میمحدودیت...."
ي عمومی نباشد ویا تطابق بیشتري با آن نامهایگزین دیگري که مخالف موافقتشود که اقدام ج

اي براي رسیدن به اهداف سالمت تایلند به داشته باشد و بتوان توقع داشت که به نحو معقوالنه
  ".کار رود، وجود نداشته باشد

(WTO Panel, Thailand- Cigarettes, 1990, Para. 74) 

  "محدودیت تجاري کمتر "به  "حداقل محدودیت تجاري"تفسیر فوق؛ یعنی اما به مرور زمان 
ارزیابی تناسب میان ( آزمون تناسب » ي نسوزپنبه«ي بدل گردید ودر نهایت رکن پژوهش در قضیه

را براي تعیین ضرورت اقدام به عمل ) شودهدف و اقداماتی که براي رسیدن به آن هدف انجام می
هاي دنبال شده، حیاتی و مهم بق این آزمون به هر میزان که منافع یا ارزشط.آمده به کار گرفت 

  .توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات انجام شده ضروري بوده استتر میباشد راحت
ي یاد شده، رکن پژوهش با به کار گرفتن معیار ضرورت در قالب تناسب به براي مثال در قضیه
ها اتخاذ شده، حفاظت از اهدافی که اقدامات بهداشتی براي نیل به آن. ..":این نتیجه دست یافت

  ".سالمت و حیات انسان است که هر دو در باالترین سطح اهمیت قرار داشته و حیاتی هستند
(WTO, AB Report, European communities-Asbestos, 2001, Para. 172)

رویکرد رکن حل و توان چرخشمیي قضایی پیرامون معیار ضرورت، از مجموع رویه
تر و در راستاي اقدامات بهداشتی و حفاظت از محیط فصل اختالفات را به سمت تفسیر موسع

محیطی نظر زیستزیست مالحظه نمود که اگر به همین منوال تداوم یابد روندي مثبت از نقطه
اخته شدن اقدامات ي تفسیر مضیق از عبارت ضرورت ، چیزي جز غیر قانونی شننتیجه. است

که تفسیرهاي دست و پاگیر و کما این.زیست محیطی انجام شده طبق بند ب، نخواهد بود 
ي رکن حل و فصل اختالفات از معیار  هاي اولیهموجد قید و بندهاي فراوان، که در گزارش

ي ها را در اتخاذ اقدامات محدود کنندهکه دست دولتشد عالوه بر آنضرورت انجام می
گات  20ي بست، در عمل کارکرد بند ب مادهمی» گات«20ماده ي » ب«تجارت بر اساس بند 

  . داداي تزئینی و بدون کاربرد تنزل میرا در حد مقررهساخت و حتی جایگاه آنرا منتفی می

  اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و تفسیر آن . 2. 1. 2
ي یاد شده بر خالف بند مقرره. آورده شده است» گات«20ي ماده» ز«بند این اقدامات در 

 20ي ماده» ز«بند . است» گات«ها ندارد و منحصر به نامه، مورد مشابهی در سایر موافقت»ب «
  :متضمن دو شرط است
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.اقدامات باید مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر باشند -اول
.مات باید همراه با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی باشداقدا -دوم       

و در  -ماهی کاناداشاه –ي ماهی سالمون نخستین بار در قضیه»  ارتباط«بحث پیرامون معیار 
رکن بدوي معتقد بود که این معیار را باید در پرتو سیاق . رکن حلّ و فصل اختالفات مطرح شد

  .و هدف آن مقررات مورد بررسی قرار داد» تگا«20ي ماده» ز«کلی بند 
(WTO Panel Report, Canada- Herring and salmon,1998)

حاکی از این است که اقدامات انجام شده براي رسیدن به  20ي بعضی از بندهاي ماده 
فقط به » ز«درحالی که بند » ضروري و الزم باشد«هاي آن ماده باید اهداف مقرر در بند

منظور از اظهارات فوق این . اتی اشاره دارد که در ارتباط با حفاظت از منابع طبیعی هستنداقدام
شود بلکه نه تنها شامل اقدامات ضروري براي حفاظت می 20ي ماده» ز«است که بند 

، بعضی مواقع الزم نیست که یک در نظر رکن بدوي. گیردتري را نیز در برمیي وسیعمحدوده
اي حفاظت از یک منبع طبیعی ضروري باشد، بلکه باید هدف نخستین آن اقدام تجاري بر

  .(Ibid., Para 4. 6)حفاظت از یک منبع طبیعی تجدیدناپذیر باشد
بنابراین مشخص است که رکن بدوي اقدامی را مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر 

تفسیر فوق در دیگر قضایایی که در . اشدآن اقدام حفاظت از آن منبع ب »يهدف اولیه« داند کهمی
مطرح گردید؛ یعنی قضایاي  20ي ماده» ز«در خصوص بند WTO«رکن حل و فصل اختالفات 

  . هاي دریایی نیز تکرار شده است پشتالك –بندي جدید و میگو بنزین فرمول
« یعنی ي دیگري  ؛ ضابطه"هدف اولیه"ي قضایی مورد اشاره، عالوه بر معیار  طبق رویه

 "ارتباط"نیز براي احراز معیار » وجود ارتباط منطقی میان هدف مورد نظر و اقدام انجام شده
ي اخیرالذکر امکان مشروعیت اقدامات انجام البته مشکل بودن اثبات ظابطه. اضافه شده است
با  فاقیتصادفی و اتنماید، زیرا مطابق این معیار، اقداماتی که صرفاً به صورت شده را کمتر می

  . اند ي گات خارج نامه موافقت 20ي ماده) ز(هدف حمایتی مرتبط باشند، از شمول بند 
  اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی *
را » گات«20ي ماده» ز«قید اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی، استناد به بند  

بندي جدید، شرط فوق به ین فرمولي بنزسازد، بر اساس نظر رکن پژوهش در قضیهمحدود می
اقدامات دولتی اشاره دارد که همراه با وضع محدودیت بر تولید و یا مصرف منابع طبیعی داخلی 

  .شوداعمال می
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هاي مربوط به حفاظت از منابع طبیعی منظور عبارت فوق این است که محدودیت
  .نیز باید اعمال شود تجدیدناپذیر نه تنها بر واردات بلکه نسبت به محصوالت داخلی

و » گات«3ي شایان ذکر است که شرط یاد شده متفاوت از شرط عدم تبعیض مقرر در ماده
یکی از اصول سازمان تجارت جهانی است ، زیرا طبق شرط اعمال محدودیت بر تولید یا 

این  ي قضایی نیز مویدمصرف داخلی ، لزوم رفتار یکسان با کاالهاي مشابه مدنظر نیست، رویه
  . (WTO,AB Report. US-Gasoline. 1996, Para 21 )مهم است

» گات«3ي عالوه بر این اگر این دو شرط را یکسان تلقّی نماییم هر اقدامی که ناقض ماده
ي منطقی آن چیزي شود که نتیجهنیز شناخته می 20ي باشد ، به طور خودکار ناقض بند ز ماده

  .آن نخواهد بود» ز«جمله بند  از20يجز محدود شدن اعمال ماده
، به بیان انتقادات وارد بر این مقررات »گات«محیطی پس از آشنایی با مقررات زیست

  . پردازیممی
ارائه داده ، گام هاي مثبتی  20ي ماده» ز«و » ب«ي قضایی در تفسیرهایی که از بندهاي رویه

توان تغییرات و تحوالت را می ت که به سمت تعدیل این مقررات به نفع محیط زیست برداشته اس
مالحظه ) اصل تناسب ( در تفسیر معیار ضرورت از تفسیري مضیق به برداشتی متعادل و متناسب 

  . اما تحوالت ذکر شده نافی انتقاداتی نیست که کماکان بر این ماده سایه افکنده است. کرد
وارد نمود این » گات«20ي ماده توان براز جمله ایراداتی که از نقطه نظر زیست محیطی می

موضوعات اصلی مندرج در آن منعکس ) 40ي دهه(است که با توجه به زمان نگارش این ماده 
گردد که با باشد، لذا این سوال مطرح میهاي غالب در آن زمان میها و دغدغهي اولویتکننده

خاص محیط زیست، آیا متن المللی و به طور ي بینتوجه به تحوالت به وجود آمده در عرصه
  گوي نیازها و مشکالت جدید باشد؟تواند پاسخي یاد شده میماده

ي نگارش توسط گردد که این نحوهي نگارش این ماده باز میانتقاد دیگر، به نحوه
براي مثال رکن . فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی تقویت شده استوگزارشات هیئت حل

و » محدود«به بیان استثنائات » گات«20يمعتقد است که ماده»WTO«فصل اختالفات وحل
؛ در این چارچوب، عبارت محدود به این معنی است که فهرست 1پرداخته است » مشروط«

                                                                                                                                                                                                                     

ي میگو رأي رکن استیناف سازمان تجارت جهانی در قضیه 157پاراگراف . ك. براي اطالعات بیشتر ر.1
ي ههاي وارداتی ایاالت متحدي محدودیتدر قضیه» گات«گزارش هیئت حّل و فصل اختالفات ). آمریکا(

).  1(هاي تنآمریکا بر ماهی
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توان استثنائات دیگري را به آن استثنائات به نحو جامع در آن ماده بیان شده و در نتیجه نمی
این که استناد به استثنائات فوق منوط به رعایت شرایط  افزود و عبارت مشروط اشاره دارد به

  .ماده است ي آنو مقدمه 20ي مقرر در هر بند از ماده
تفسیر مضیق به » گات«20ي همواره از ماده»WTO«فصل اختالفات و به عالوه، هیئت حّل

بیان  از جمله دالیلی که رکن حّل و فصل اختالفات براي این عمل خود. عمل آورده است
نیست، البته ) قواعد موجد تعهد(ي قواعد مثبته بردارندهي یاد شده دره، این است که مادهنمود

شواهد گویاي ایجاد تغییراتی در این نحوه نگرش است، این تغییر گرایش تا کنون در تفسیر 
  .معیار ضرورت نمود داشته است

ین است که این نوع تفسیراز خطري که رویکرد تفسیر مضیق در پی دارد ااما در مجموع،
بندي ضمنی میان هدف آزادسازي تجارت با به معنی ایجاد طبقه 20ي استثنائات مندرج در ماده

  .)Hilf , Power, (2001), 128(هدف حفاظت از محیط زیست است
، نامشخص بودن امکان و یا عدم امکان تسرّي 20ي آمیز دیگر در رابطه با مادهي ابهامنکته

  .محیطی موجود در خارج از قلمرو کشور وارد کننده استنائات این ماده بر منابع زیستاستث
  

(TBT)ي موانع فنی فراروي تجارت نامهموافقت. 2.2

دور «بود، اما در » دور توکیو«ي موانع فنی فراروي تجارت حاصل مذاکرات نامهموافقت
ي حاضر تنها تعداد نامهد متعدد موافقتاز میان قواع. تقویت و تصویب نهایی گردید» اروگوئه

هاي تجاري سیاست هاي زیست گنجند و آن قواعدي است که به جنبهاندکی در قالب بحث ما می
ي موانع فنی فراروي تجارت، تضمین عدم تبدیل نامههدف اصلی موافقت.شودمحیطی مربوط می

  .ع غیر ضروري بر سر راه تجارت استهاي ارزیابی فنی به موانمقررات فنی، استانداردها و روش
ي بر این اساس، مقرره. ي مذکور، مقررات فنی را به نحو موسع تعریف نموده استنامهموافقت

هاي تولید و ها و خصوصیات محصول و یا روشمدرك و سندي است که ویژگی«فنی عبارت از 
  )TBT Agreement, 1994, Annex(» را مشخص نموده باشد) PPMS(فرآوري مرتبط با محصول 

ي محصوالت به استثناي مسائل فنی ي موانع فنی فراروي تجارت، شامل همهنامهموافقت
که خود تحت نظارت -هاي بهداشتی و بهداشت نباتاتمرتبط با خریدهاي دولتی، کنترل

  .شودمی -اي با همین عنوان استنامه جداگانهموافقت
ي این ي موانع فنی فراروي تجارت در مقدمهامهنیکی از مقررات زیست محیطی موافقت

هیچ کشوري نباید از انجام اقدامات الزم به «نامه ذکر شده  است به این ترتییب که موافقت
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ها، حیوانات و منظور تضمین کیفیت صادرات خود و یا براي حفاظت از سالمت و حیات انسان
ماده که به صراحت به محیط زیست و  این. »...گیاهان و یا حفاظت از محیط زیست منع شود

ي موانع فنی فراروي نامهي دیگر در موافقتتوان به دو مقررهحفاظت از آن اشاره دارد، می
 2مورد دیگر بند . تجارت نیز اشاره داشت که در ضمن به حفاظت از محیط زیست اشاره دارند

بر اساس این ماده اعضا . شودمیاست که از جمله قواعد اصلی این موافقتنامه محسوب  2ي  ماده
چه که براي اجراي اهداف قانونی و مشروع الملل را بیش از آنملزم هستند که تجارت بین

تواند یکی از مصادیق اهداف قانونی و مشروع طبق این ماده می. ضرورت دارد، محدود ننمایند
از محیط زیست قلمداد ها، حیوانات و گیاهان و نیز حفاظت حفاظت از سالمت و حیات انسان

ي محیط زیست مربوط ت به مسئلهگفته، که به صراحي پیشدر کنار دو مقرره. شده است
اي است که به نحو ضمنی اشاره نامه موانع فنی فراروي تجارت، حاوي مقررهشود، موافقتمی

ره توان از آن در راستاي اهداف زیست محیطی بهبه محیط زیست دارد، به عبارت دیگر می
  :داردالمللی پرداخته است، بیان میي یاد شده که به استانداردهاي بینجست، مقرره

بایست آن المللی مرتبط، مقررات فنی یک دولت میدر صورت وجود یک استاندارد بین... "
المللی براي که استاندارد بیناستاندارد را به عنوان مبناي قواعد فنی خود به کار گیرند؛ مگر آن

  .(TBT Agreement, 1994, Art 2/4)"اي اهداف قانونی مؤثر نبوده و یا نامناسب باشداجر
تواند استانداردهاي ي فوق مینامه از استانداردها، مادهبا توجه به تعریف موسع موافقت

  .زیست محیطی تولید را نیز در برگیرد
گات و «هاي نامهموافقتنامه موانع فنی فراروي تجارت، نسبت به ي مثبتی که موافقتنکته

دارد، این است که مقررات مربوط به مسائل غیرتجاري از جمله محیط زیست، نه به » گتس
این رویکرد . اندعنوان استثنا بلکه به عنوان بخشی از قواعد ماهوي در آن معاهده درج شده

جهانی نسبت به ي ایجاد تغییر قابل مالحظه و مثبت در تفکر سازمان تجارت کنندهمثبت منعکس
  .مسائل غیر تجاري از جمله محیط زیست است

  
  ) SPS(1ي اقدامات بهداشتی  و بهداشت گیاهیموافقتنامه.  3. 2

ي موانع فنی فراروي تجارت، جاي نامهدر رابطه با مقررات مرتبط با بهداشت و سالمت، موافقت
نامه به اقداماتی این موافقت. دهدمی ي اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهینامهخود را به موافقت

ها جنگل(و گیاهان) آبزیان و جانوران(ها و حیواناتپردازد که به منظور حفاظت از سالمت انسانمی
                                                                                                                                                                                                                     

1. . Sanitary and Phytosanitary Agreement, 1994.
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آید؛ یعنی اقداماتی که نامه، به عمل میدر برابر خطرات مشروح در این موافقت) وحشی هايو گونه
  .الملل را متأثر نمایدتجارت بین تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیممی

نامه ایجاد چارچوبی از قواعد و اصول الزم به منظور توسعه، تصویب و هدف این موافقت
اجراي اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است تا از این طریق آثار منفی این اقدامات بر 

  .تجارت را کاهش دهد
ها و آراي الب قوانین، مقررات، رویهتواند در ق اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی می
تواند تحت پوشش اقدامات یاد شده قرار گیرد  قضایی نمود یابد، از جمله مواردي که می

  :عبارت است از
هاي تولیدها و فرآیندروش)PPMs.(
نامه و تأیید قرنطینه از جمله هاي مربوط به آزمایش، بازرسی، کنترل، صدور گواهیرویه

ه منظور انتقال حیوانات و گیاهان ویا مقررات مربوط به مواد مورد نیاز براي حفظ مقررات الزم ب
.بقاي گیاهان و حیوانات در طول فرآیند انتقال

هاي ارزیابی خطرگیري و شیوههاي آماري، نمونهروش.
زنی که به طور مستقیم با صحت و سالمت مواد و بندي و برچسبمقررات مربوط به بسته

  ).Steward, 2003, 43(ذایی مرتبط باشد محصوالت غ
نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، به بیان کلی حقوق و تعهدات موافقت 2ي ماده

دارد که اعضا، حق اتخاد اقدامات بهداشتی و این ماده بیان می. هاي عضو پرداخته استدولت
ا، حیوانات و گیاهان را دارند هبهداشت گیاهی الزم به منظور حفاظت از سالمت و حیات انسان

  .ي حاضر در تعارض نباشندنامهمشروط بر این که اقدامات مزبور با مقررات موافقت
ها، حیوانات و هاي مربوط به سالمت و حیات انساني فوق گویاي نگرانی و دغدغهماده

ه حداقل هاي الزم را به منظور بخواهد تا تالشها میگیاهان است؛ براین اساس از دولت
ها، رساندن خطرات ناشی از صادرات و واردات محصوالتی که می تواند سالمت و حیات انسان

  .حیوانات و گیاهان را به مخاطره اندازد به عمل آورند
الملل را متأثر نمود و سبب نگرانی مصرف از جمله موارد محصوالت آلوده، که تجارت بین

توان به بیماري جنون گاوي در برخی از دید، میکنندگان نسبت به سالمت و ایمنی خود گر
ي نیروگاه اتمی فوکوشیماي ژاپن و اثر آن بر آلودگی محصوالت هاي اروپایی، فاجعهکشور

.اشاره نمود  H1N1غذایی و آشامیدنی در اثر زلزله و یا شیوع بیماري آنفوالنزاي 
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ی که در هیئت حّل و فصل متأسفانه تاکنون هر اقدام بهداشتی و یا بهداشت گیاهی داخل
  .مطرح شده است، ناقض قواعد تجاري شناخته شده است سازمان تجارت جهانیاختالفات 

ي اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، سعی شده است که نامهبه عالوه هرچند در موافقت
ها، میان دو هدف ترویج و ارتقاي تجارت از یک سو  وحمایت از سالمت و حیات انسان

گر ها نشانها و رویهکنون اکثر تحلیلتعادل برقرار گردد، اما تاانات و گیاهان از سوي دیگرحیو
  . برتري تجارت بر هدف دیگر بوده است

ي اقدامات ي یاد شده این است که کمیتهنامهاز جمله نکات انتقادي در ارتباط با موافقت
ي مسائل سیاسی مرتبط با ظیم کنندهکه تن(سازمان تجارت جهانیبهداشتی و بهداشت گیاهی 

هاي زیست محیطی خودداري نموده ، از اعطاي مقام ناظر به کنوانسیون)ي حاضراستموافقتنامه
  .است

فاقد قواعدي براي مسئولیت و جبران خسارات ناشی از  سازمان تجارت جهانیچنین هم
ها را به مجاز دولت،انسازمهاي مضراست در حالی که این جایی برون مرزي ارگانیزمجابه

  .)EPPs, 2008, 382(هایی سوق داده استجاییدانستن چنین جابه
  

  1ي کشاورزيموافقتنامه. 4. 2
ي کشاورزي، اصالح تجارت محصوالت کشاورزي به منظور ایجاد نظام نامههدف موافقت

ها مبنی بر کاهش دولت داتي تعهنامه، دربردارندهموافقت. تجاري منصفانه و متمایل به بازار است
  .باشدمی) 9ي ماده(هاي صادراتییارانهو )6ي ماده(هاي داخلی در  بخش کشاورزيیارانه

دارد که ي کشاورزي بیان مینامهي موافقتدر خصوص حفاظت از محیط زیست، مقدمه
ست نامه با در نظر گرفتن ضرورت و نیاز حمایت از محیط زی تعهدات مندرج در این موافقت

هاي اصالحی، مسائل غیر مذاکرات مربوط به برنامه 20»ي ماده«عالوه مطابق به. اندوضع شده
  .باشدتواند حفاظت از محیط زیست گردد که یکی از آن مسائل میتجاري را نیز شامل می

 ها را ارائهي مزبور، فهرستی از انواع مختلف یارانهنامهموافقت 2ي ي شمارهچنین ضمیمههم
از جمله موارد مندرج در این . ها نیستندنموده است که تابع تعهدات مربوط به کاهش یارانه

هایی اشاره نمود که آثار سوء زیست محیطی به دنبال ندارد و نیز توان به یارانهفهرست می
  .شوندهاي زیست محیطی وضع میهایی که براي اجراي برنامهیارانه

                                                                                                                                                                                                                     

1. Agriculture Agreement, 1994, Annex 1A.
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هاي این ي کشاورزي از طریق کاهش یارانهنامهکه موافقت اما با وجود نقش بسیار مهمی
تواند ایفا نماید، تاکنون در مذاکرات تجاري بخش در راستاي حفاظت از محیط زیست می

  .هاي کشاورزي نشده استهاي زیست محیطی یارانهصورت گرفته توجهی به آسیب
  

  )GATS(1ي عمومی تجارت خدماتنامهموافقت. 5. 2
،  قواعد بنیادین تجارت کاالها را بر تجارت )گتس(ي عمومی تجارت خدمات نامهموافقت

ي ماده» ب«ي حفاظت از محیط زیست، طبق بند در رابطه با مقوله. است خدمات اعمال نموده
ها، حیوانات و چه انجام اقداماتی براي حفاظت از سالمت و یا حیات انسانگتس، چنان 14

مجاز به تصویب آن اقدامات  سازمان تجارت جهانیباشد، اعضاي گیاهان ضرورت داشته 
  .باشد» گتس«هستند ولو این که در مغایرت با 
است، اما » گات«ي عمومی تعرفه و تجارتنامهموافقت 20ي هرچند این ماده مشابه ماده

یجاد تبعیض خودسرانه و غیر قابل توجیه، ا(ي آن ماده ي مندرج در مقدمهقیود محدودکننده
  .را در خود جاي نداده است) المللمحدودیت پنهان فراروي تجارت بین

تواند تبعات زیست محیطی مثبتی در پی ي عمومی تجارت خدمات مینامهبه عالوه موافقت
سازد تا ها را قادر میاین است که دولت» گتس«یکی از مزایاي زیست محیطی . داشته باشد

دانید طور که میخدمات زیست محیطی داشته باشند؛ همان برخورد بازتري نسبت به واردات
ي خدمات و یا استفاده از خدمات تسهیل جایی اشخاص حقیقی را به منظور ارائهجابه» گتس«

  .2توان به منظور حفاظت از محیط زیست بهره گرفتنموده است که از این قابلیت می
هاي ها و تحریمات، مالیاتاقدامات زیست محیطی در اشکال مختلف آن؛ یعنی مقرر

» گتس«باشد، البته باید در نظر داشت که قواعد » گتس«تواند موضوع قواعدي از وارداتی می
از جمله خدمات . ها خود را متعهد نموده باشنداند که دولتهایی قابل اعمالتنها در بخش

  :توان به این موارد اشاره داشتمی» گتس«ي زیستی مندرج در ضمیمه
 دمات مربوط به مدیریت فاضالبخ.
خدمات مربوط به مدیریت و بازیافت مواد زائد و زباله.

                                                                                                                                                                                                                     

1. General Agreement on Trade of Services 1994.
تحصیل یا توان به دانشجویانی اشاره نمود که به منظور براي مثال در خصوص استفاده از خدمات می.2

توان ي خدمات نیز میکنند و در مورد ارائهي محیط زیست به کشور دیگر سفر میشتهق در رتحقی
.نمایندکارشناسان مجرب  زیست محیطی را مثال زد که در کشور دیگر خدمات زیست محیطی ارائه می
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1.خدمات بهداشتی

  .داشته باشیم» گتس«اي به انتقادات زیست محیطی وارده بر جا جاي دارد اشارهدر این
به تفسیر  توان ایراد مربوطمی» گات«20ي نامه با مادهاین موافقت 14ي با توجه به تشابه ماده

، گویاي »گات«20ي اي مشابه مادهبه عالوه، درج مقرره. مضیق را بر این ماده نیز وارد دانست
پافشاري و اعتقاد اعضاي سازمان تجارت جهانی بر رویکرد مندرج در آن ماده و عدم توجه به 

عالوه  .بیان گردید» گات«تحوالت صورت گرفته است که خود موید انتقادي است که پیرامون 
اقدامات ضروري براي  –تنها به ذکر یک استثناي زیست محیطی بسنده نموده » گتس«براین 

رسد که استثناي بنابراین به نظر می - ها، حیوانات و یا گیاهان حفاظت از سالمت و حیات انسان
نامه حذف مربوط به حفاظت از منابع طبیعی محدود و تجدیدناپذیر، به عمد از این موافقت

که گامی به عقب محسوب ي زیست محیطی مهم عالوه بر اینفقدان این مقرره.  ردیده استگ
ي ي زیست محیطی با عنوان حفاظت از منابع طبیعی محدود در برابر مقررهدفاع از مقرره. شودمی

  .کندبا مشکل مواجه می -در صورت طرح اختالفی زیست محیطی- تجاري را 
به حقوق و » گتس«بیان داشت این است که اگرچه مقررات توان انتقاد دیگري که می

هاي چندجانبه در مورد مالیات مضاعف نامهالمللی پول و موافقتتکالیف اعضاي صندوق بین
ي مشابهی ، فاقد مقرره»گتس«اما در کمال تأسف ) Ansari, 2007, 387( اندگردن نهاده

.ي زیست محیطی استهاي چندجانبهدرمورد رژیم
  

  )TRIPS(هاي تجاري حقوق مالکیت معنويي جنبهنامهموافقت.  6. 2
مطرح » دور اروگوئه«مسائل مرتبط با حقوق مالکیت معنوي براي نخستین بار در مذاکرات 

ي آن افزایش میزان کاالهاي تقلبی و جعلی و نیز اجراي نامناسب قواعد گردید، علت عمده
  .الکیت معنوي بودهاي تجاري حقوق مملی مرتبط با جنبه

ي ي مجموعهدربردارنده) تریپس(هاي تجاري حقوق مالکیت معنوي ي جنبهنامهموافقت
نامه، از یک هدف این موافقت. قواعد مربوط به حمایت و اجراي حقوق مالکیت معنوي است

 الملل به منظور ارتقاي حمایت مناسب و مؤثر ازسو کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین
                                                                                                                                                                                                                     

طی فوق مبادرت به هاي فرعی زیست محیتاکنون اعضاي سازمان تجارت جهانی حداقل در یکی از بخش.1
هاي مربوط به دسترسی به بازار و رفتار ملی در خصوص چهار هرچند محدودیت. اندپذیرش تعهدات نموده

.ي خدمات باید براي انجام محتواي این تعهدات لحاظ گرددحالت عرضه
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هاي به کارگرفته حقوق مالکیت معنوي و از سوي دیگر تضمین عدم تبدیل اقدامات و شیوه
  .شده براي اجراي حقوق مالکیت معنوي به موانع تجاري است

این  27ي ماده 3و  2ي محیط زیست در بندهاي ي تریپس با مقولهنامهي موافقترابطه
ختراعات قابل ثبت تعریف شده و موضوعاتی که در این ماده به ا. نامه نمود یافته استموافقت

  .قابلیت برخورداري از امتیاز ثبت اختراع دارند، نیز مشخص شده است
اي از مالکیت معنوي است که اثر مهمی بر کیفیت سالمت و امتیاز ثبت اختراع، شاخه

اع در ها ملزم به صدور امتیاز ثبت اختر، دولت»تریپس«بر اساس مقررات . محیط زیست دارد
هاي فناوري هستند ، اما در عین حال می توانند از اعطاي این حق در مورد برخی تمام حوزه

برداري تجاري از یک اختراع در از اختراعات و ابداعات خودداري ورزند و یا مانع از بهره
قلمرو خود گردند و آن زمانی است که حمایت از نظم عمومی یا اخالقیات از جمله حفاظت 

ها، حیوانات وگیاهان و یا اجتناب از ورود آسیب جدي به محیط یات یا سالمت انساناز ح
ي مقرره 3به عالوه بند ). ي تریپسموافقتنامه 27ي ماده 2بند ( زیست ضرورت داشته باشد 

دهد که از اعطاي امتیاز ثبت اختراع به موارد زیر خودداري حاضر به اعضا این امکان را می
  :ورزند
  ها و حیواناتهاي تشخیصی، درمانی و جراحی براي درمان انسانروش* 
ها و هاي مربوط به تهیه و تولید گیاهان و حیوانات به استثناي میکرو ارگانیزمروش*

شناختی ضروري براي تولید گیاهان و حیوانات به استثناي فرآیندهاي غیر فرآیندهاي زیست
  .شناختیشناختی و میکروبزیست

هاي منحصر به ها موظفند از طریق اعطاي امتیاز ثبت اختراع و یا نظامل دولتدر عین حا
  .هاي گیاهی حفاظت به عمل آورنداز گونه 1فرد

اي از آثار مثبت و منفی است، بر محیط زیست، آمیزه» تریپس«ي نامههرچند آثار احتمالی موافقت
از . امه به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن استندهد که آثار منفی این موافقتاما این بررسی نشان می

جمله آثار مثبت زیست محیطی این است که اعطاي امتیازات انحصاري ثبت اختراع منجر به ابداعات و 
هاي جدید گردد، که از نتایج بارز آن براي محیط زیست، دسترسی بیشتر به فناورياختراعات بیشتر می

صرف :بر محیط زیست است» تریپس«یاي آثار منفی ولی موارد زیر گو. زیست محیطی است
ي اختراع و فناوري زیست کنندهبه کشور ثبت(هاي هنگفت از جانب سایر کشورها هزینه

                                                                                                                                                                                                                     

1. Sui generis
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هاي هاي جدید زیست محیطی، که این امر به ویژه در کشوربراي استفاده از فناوري) محیطی
  .ها استدرآمد مانع مهمی در استفاده از این فناوريکم

هاي مضّر و براي کنترل فناوري» تریپس«ي نامههاي الزم در موافقتعدم وجود تضمین 
توان از جمله می. نامه استزیان بخش براي محیط زیست از دیگر انتقادات وارد بر این موافقت

هایی در رابطه با اشاره داشت که موجب ایجاد نگرانی» تریپس«27ي ماده 3به قسمت ب بند 
به نظر . هاي اصالح نژاد شده استهاي زیستی مرتبط با تولید ارگانیزمحمایت از فناوريپیشنهاد 

براي مثال اعطاي امتیاز . هایی براي محیط زیست زیان بخش باشدي چنین فناوريسد اشاعهرمی
نژاد  هاي گیاهی و محصوالت کشاورزي اصالحهاي مرتبط با تولید گونهثبت اختراع به فناوري

تواند منجر به افزایش تولید این نوع محصوالت شود که این امر خود سبب بروز می شده،
  :شودمشکالت اکولوژیکی و زیست محیطی فراوانی از جمله موارد زیر می

.ها و آفاتهاي گیاهی در برابر بیماريمقاومت گونه-
.هاي گیاهیایجاد جهش در گونه-
هاي ی و دخالت در تکوین و تکامل گونههاي گیاهی سنّتاز بین رفتن تدریجی گونه-

  .)Alexander, 1993,117(جدید 
شوراي : این است که» تریپس«ي نامهمحیطی موافقتهاي زیستاز جمله دیگر خالء

تاکنون از انجام هرگونه اقدامی براي اعطاي مقام ناظر به نهادهاي زیست محیطی مهم » تریپس«
ي محیط زیست سازمان ملل متحد تقاضاي برنامه براي مثال، شورا به. سر باز زده است

)UNEP (مندي از مقام ناظر در آن شورا پاسخ منفی داد  و همین عمل را در مورد براي بهره
  ).Helfer, 2004, 131(دبیر کل کنوانسیون تنوع زیستی نیز تکرار نمود 

تواند ست که میاز دیگر مواردي ا» تریپس«ي نامهموافقت 66ي ماده 2عدم اجراي بند 
سازد تا این ماده، کشورهاي توسعه یافته را متعهد می. الشعاع قرار دهدمحیط زیست را تحت

هایی با هدف ارتقا و تشویق انتقال فناوري به کشورهاي مبادرت به ایجاد مؤسسات و شرکت
اي حفاظت تواند نقش مهمی در راستهرچند اجراي مؤثر این ماده می. کمتر توسعه یافته نمایند

که با مشکالت اجرایی فراوانی به ویژه در رابطه با جاییاز محیط زیست ایفا نماید، اما از آن
هاي سالم و بی ضرر براي محیط زیست مواجه است، در عمل اثر مهمی ي انتقال فناوريمسئله

  .نداشته است
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  هانیعملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و مقررات نهادي سازمان تجارت ج. 3
هاي بررسی شده در بخش دو مقاله، نامهي مراکش و موافقتنامهي موافقتعالوه بر مقدمه

توان توجه این سازمان را به با مداقه در عملکرد برخی از ارکان سازمان تجارت جهانی، می
در ذیل ابتدا عملکرد زیست . مسائل زیست محیطی هرچند به صورت ضمنی مالحظه نمود

گردد و سپس به بحث مقررات نهادي ز ارکان مهم، به اختصار بررسی میمحیطی برخی ا
  :سازمان تجارت جهانی پرداخته خواهد شد

  
  ي تجارت و محیط زیستعملکرد کمیته. 1. 3

گونه همان. است) 1994(ي تجارت و محیط زیست حاصل کار کنفرانس وزراي مراکش کمیته
ي ي میان تجارت و محیط زیست در حوزهتر رابطهقیقکه بیان شد این کمیته به منظور بررسی د

ي با تأسیس کمیته. گردید» گات«یست سازمان تجارت جهانی، جانشین گروه تجارت و محیط ز
تجارت و محیط زیست، مباحثات جدي و شفاف پیرامون تجارت و محیط زیست در سازمان 

  :بررسی موارد زیر استهاي این نهاد، ازجمله مسئولیت. تجارت جهانی آغاز گردید
ي پایداري میان اقدامات تجاري و زیست محیطی به منظور ارتقاي توسعهشناسایی  رابطه.
هاي مناسب در مورد اصالحاتی که الزم است در مقررات نظام تجاري ي توصیهارائه

:چندجانبه به عمل آید، به ویژه انجام اصالحات زیر
.ر میان اقدامات تجاري و زیست محیطی را افزایش دهدتدوین قواعدي که روابط متقابل مؤث- 
ي مؤثر به منظور گرایانه و پیروي از مقررات چندجانبهاجتناب از اقدامات تجاري حمایت-

  21ي تضمین پایبندي نظام تجاري جمعی به اهداف زیست محیطی مقرر در دستور کار شماره
.آن اعالمیه 12به ویژه اصل » ي ریواعالمیه«

شود و نیز رت و بازبینی اقدامات تجاري که براي اهداف زیست محیطی به کار گرفته مینظا- 
ي حاکم بر آن هاي تجاري اقدامات زیست محیطی و اجراي مؤثر مقررات چندجانبهنظارت بر جنبه

.اقدامات
حیط ي مسائل مرتبط با تجارت و مپرده دربارهکمیته به مثابه مکان دائمی تبادل نظر شفاف و بی

المللی توجه کافی به تنش میان هاي بینجایی که در سایر موسسات و سازمانباشد و از آنزیست می
، وجود چنین نهادي در سازمان تجارت جهانی براي 1مسائل اقتصادي و زیست محیطی نشده است 

                                                                                                                                                                                                                     

نمایند، ل زیست محیطی فعالیت میي مسائالمللی نام برد که در زمینهسسات بینؤتوان از مبراي مثال می.1
ي پایدار و کمیسیون سازمان ملل در مورد توسعه) UNEP(ي محیط زیست سازمان ملل متحداز قبیل برنامه

.   اندهاي اخیر، بحث جدي پیرامون مسائل تجارت و محیط زیست ارائه ندادهکه هیچ یک در سال...  و
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دست اما متأسفانه کمیته تاکنون به تصمیمات مهمی . حفاظت از محیط زیست با ارزش و مهم است
  .نیافته و نتایج تحلیلی آن نیز ضعیف بوده  است

شاید یکی از دالیل ضعف عملکرد کمیته این باشد که هرچند از این نهاد خواسته شده تا 
گونه تالشی در اکثر مسائل کلیدي مربوط به تجارت و محیط زیست را بررسی نماید، اما هیچ

) تجارت و محیط زیست گاتگروه (راستاي گسترش مشارکت آن نهاد نسبت به سلفش
براي مثال عدم دعوت از وزرا یا مسئوالن محیط زیست کشورها براي . صورت نگرفته است

اگرچه برخی از کشورها به صورت خود جوش مبادرت به اعزام (شرکت در مذاکرات کمیته 
، و یا عدم امکان اظهار نظر نمایندگان )وزراي خود جهت شرکت در جلسات کمیته نمودند

هاي عدم مشارکت و المللی زیست محیطی در جلسات کمیته از نشانههاي بینها و سازمانادنه
  .ي محیط زیست استالمللی مرتبط با مقولههمکاري این سازمان با سایر نهادهاي ملی و بین

گران معتقدند که اي از تحلیلي تجارت و محیط زیست، عدهدر پی عملکرد ضعیف کمیته
گراتر به منظور روشن ساختن روابط میان تر و عملي دقیق کار جلسهتصویب یک دستور

تجارت و محیط زیست ضروري است؛ زیرا بعید است که کمیته با عملکرد کنونی خود قادر به 
  .)Shaffer, 2001, 85(حل تعارض میان تجارت و محیط زیست باشد

  
  شوراي عمومی سازمان تجارت جهانی. 2. 3

عمومی سازمان تجارت جهانی، ایجاد ترتیبات مناسب براي  یکی از وظایف شواري
هایی است که با مسائل تحت منظور سازمان. المللی است هاي بینهمکاري مؤثر با سایر سازمان

الذکر، این شورا با توجه به صالحیت و اختیار فوق. اندي کاري سازمان مرتبطصالحیت و حوزه
المللی پول و سازمان همکاري با بانک جهانی، صندوق بین هايينامهمبادرت به امضاي موافقت

ي سازمان نامه با کنفرانس تجارت و توسعهچنین یک تفاهمجهانی مالکیت معنوي نموده و هم
اما متأسفانه تاکنون سازمان تجارت جهانی اقدام به انعقاد هیچ . ملل متحد نیز امضا کرده است

استفاده نکردن از  1.نهادهاي زیست محیطی ننموده است سسات وؤي همکاري با منامهموافقت
                                                                                                                                                                                                                     

هانی اقدام به تبادل اسناد همکاري با دبیر کل سازمان ملل متحد ، دبیر کل سازمان تجارت ج1995در سال 1.
ي محیط زیست سازمان ملل متحد یا سایر موسسات و ي رسمی با برنامهنامهگونه موافقتنمود، اما هیچ

  به. ك.براي اطالعات بیشتر ر. است المللی زیست محیطی منعقد نشدهنهادهاي بین
  WTO, Press Release, WTO Press 154, Elements of Cooperation Between the WTO and UNEP, 

29 Nov. 1999.   
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این سازوکار مقرر در سازمان براي حصول به همکاري با نهادهاي زیست محیطی، گویا خالئی 
دهد سازمان هنوز مسائل زیست محیطی را به عنوان مسائل تحت کارکردي است که نشان می

  .ي کاري خود به رسمیت نشناخته استصالحیت و حوزه
  

  اقدامات مقرر در فرآیند حلّ و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی. 3. 3
آیند حّل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی، اقداماتی است رمنظور از اقدامات مقرر در ف

  .گرددعلیه از حکم صادره علیه کشور متخلف اعمال میکه در صورت عدم تبعیت دولت محکوم
تواند اقدام به تعلیق امتیازات یا سایر م به نفع او صادر شده، میطرف دیگر اختالف که حک

اگرچه بسیاري از . تعهدات مندرج در سازمان تجارت جهانی دربرابر دولت محکوم علیه نماید
ي سازمان از این اصطالح نامی به اند، اما در معاهدهمفسران این نوع جبران را اقدام متقابل نامیده

ها مشاهده نمود ي هورمونتوان در قضیههاي جبرانی را میي این روشنمونه. است میان نیامده
ي اروپا ازحکم صادره توسط دادگاه، آمریکا وکانادا مبادرت ي عدم تبعیت جامعهکه در نتیجه

. ي اروپا نمودنداي از کاالهاي وارداتی از جامعهبه وضع تعرفه صد درصدي علیه طیف گسترده
هاي تجاري توانند از آثار زیست محیطی مجازاتسازمان تجارت جهانی می بنابراین اعضاي

، به عنوان ابزاري در راستاي حفاظت از محیط )باشندکه طبق ساختار آن سازمان مجاز می(
  .زیست بهره گیرند

  ها در سازمان تجارت جهانیمقررات مربوط به عضویت کشور. 4. 3
ها در سازمان تجارت جهانی، کشورهایی که از شوربر اساس مقررات مربوط به عضویت ک

بایست از طریق مذاکرات الحاق به عضویت شوند، میاعضاي اصلی این سازمان محسوب نمی
  .آن درآیند

بنابراین، کشوري که خواستار عضویت در این سازمان است، تنها بر اساس شرایطی که به 
ي نامهموافقت 12ي ماده(یت سازمان درآیدتواند به عضوتوافق آن کشور و سازمان برسد، می

سازد که اختیار و صالحیت تعیین شرایط عضویت بر ي مزبور مشخص میمقرره). مراکش
بایست شرایط ارائه شده توسط ي سازمان مزبور است فلذا کشور خواستار الحاق میعهده

اد جهان و با توجه به سازمان را بپذیرد؛ به دلیل موقعیت خاص سازمان تجارت جهانی در اقتص
جایی المللی است و ازآني روابط تجاري در سطح بیناین که آن سازمان تنها نهاد تنظیم کننده
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که امروزه تقریبًا هرکشوري خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است، لذا سازمان از 
واند از قدرت و تاي در مذاکرات الحاق برخوردار است و میاهرم اعمال فشار قابل مالحظه

  .نفوذ خود در راستاي حصول به اهدافش بهره جوید
هاي فشار خود در شرایط مطلوب آرمانی، سازمان تجارت جهانی باید از ابزارها  و اهرم

  .براي حصول به اهدافی که سود و منفعت عمومی به دنبال دارند، استفاده نماید
سانی نیست، اما متأسفانه سازمان هرچند تفکیک اهداف عمومی از خصوصی همواره کار آ

. تجارت جهانی تاکنون چندان از این قدرت خود در راستاي منافع عمومی استفاده ننموده است
ترین مذاکرات صورت گرفته تاکنون که گسترده(براي مثال در مذاکرات مربوط به الحاق چین 

جبور ساختن چین به بهبود زنی خود براي متقاعد و متوانست از قدرت چانه، سازمان می)بود
اش استفاده نماید تا از این طریق گامی در جهت کاهش آثار سوء زیست هاي تجاريرویه

اما قصور سازمان در این حیطه نیز به . هاي تجاري چین برداشته باشدمحیطی ناشی از فعالیت
حاق با این خالء خود، ضرورت انجام مذاکرات ال. هاي زیست محیطی تمام شدضرر سیاست

  .سازدرویکرد زیست محیطی و در راستاي حمایت بیشتر از محیط زیست را آشکار می
  

  جایگاه مناسب براي محیط زیست در سازمان تجارت جهانی . 4
توان از اي پیچیده و چند بعدي است، لذا میي میان تجارت و محیط زیست، رابطهرابطه

با توجه به چندبعدي . لیل و ارزیابی قرار دادمنظرهاي مختلف به آن نگریست و آن را مورد تح
  .اي واحد براي آن پیچیدتوان نسخهاي نبوده و نمیبودن مسئله، ِیافت راه حلی براي آن کار ساده

از زمان مطرح شدن بحث روابط متقابل میان تجارت و محیط زیست و به تبع آن جایگاه محیط 
در مورد این روابط چه از سوي طرفداران محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، نظرات مختلفی 

در گذشته، غالب طرفداران محیط زیست  نسبت به . زیست و یا تجارت آزاد مطرح شده است
نمودند که آیا و بیشتر روي این موضوع بحث می انددیدگاهی تدافعی داشته سازمان تجارت جهانی

چه که امروزه اما آن. از است یا خیراقدامات زیست محیطی بر اساس قواعد سازمان مزبور مج
ضرورت دارد و طرفداران محیط زیست باید تمرکز خود را به آن معطوف نمایند، مهار قواعد و 

  . ي پایدار استدر راستاي حمایت از محیط زیست و توسعه سازمان تجارت جهانیمقررات 
رویکرد عمده  در مجموع نسبت به جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، سه

  :پردازیمها میوجود دارد، که به بررسی آن
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  )داران تجارت آزادرویکرد اقتصاددانان و طرف(رویکرد نخست 
این رویکرد که عمدتًا توسط اقتصاددانان مطرح گردیده، سازمان تجارت جهانی را سازمانی 

ر راستاي دسترسی ها دداند که هدف آن صرفًا تجارت آزاد و تسهیل مبادالت میان کشورمی
ي کنونی سازمان تجارت جهانی در طبق این رویکرد، حتی رویه. هرچه بیشتر به بازار است

خصوص مسائل زیست محیطی، سبب انحراف این سازمان از مأموریت و اهداف اصلی خود 
معتقد است که سازمان ) Staiger, 2004, 11(» رابرت استایگر«براي نمونه . گردیده است

بایست تجارت را از سایر مسائل و موضوعات غیر تجاري جدا نموده و انی میتجارت جه
است، » تجارت آزاد و تضمین دسترسی به بازار«مجددًا روي هدف اصلی خود که همان 

  :کهاز جمله این. اما از نظر نگارنده انتقاداتی چند بر این رویکرد وارد است. متمرکز گردد
ي جهانی به سمت جهانی شدن و تبدیل بسیاري از معهي جابا توجه به حرکت شتابنده

هاي جهانی، تلقی کردن سازمان تجارت جهانی مسائل از جمله محیط زیست به مسائل و دغدغه
به مثابه یک سازمان صرفًا تجاري دیدگاه صحیحی نیست، زیرا این سازمان الجرم با مسائل 

.زیست محیطی درگیر و مرتبط است
 ق و برتري تجارت بر محیط زیست به منزلهپذیرش رویکرد فوقي پذیرش نادرست تفو

خواهد بود که این امر، سازمان تجارت جهانی را قادر به مخالفت با اقدامات زیست محیطی با 
.سازد، بدون آن که مسئولیتی را متوجه آن سازمان نمایدي تجارت میتوسل به حربه

  )رویکرد پیوند و رابطه(رویکرد دوم 
). Alvarez, 2002, 146(پردازد رویکرد به تعامل مسائل تجاري با محیط زیست میاین 
سازي تجارت است و نه محیط زیست، بنابراین ین دیدگاه؛ هدف نظام تجاري، آزادمطابق ا

توانند به نظام مسائل زیست محیطی تنها در صورت داشتن ارتباط و پیوند با تجارت می
هایی شود، روي تنشهایی که طبق این دیدگاه ارائه میو تحلیل اکثر تجزیه. تجاري راه یابند

از جمله این .  وجود دارد، متمرکز شده است) تجارت و محیط زیست(که میان این دو حوزه 
بایست با محیط زیست به عنوان موضوعات غیر تجاري که چگونه یک سازمان تجاري می

  .برخورد نماید
ن است که، تجارت و محیط زیست را به عنوان مسائل ایراد وارده بر رویکرد حاضر ای

  .تلقی نموده است» جایگزین«
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تحت تأثیر این رویکرد، به مسائل زیست محیطی و وارد نمودن »WTO«کشورهاي عضو 
کنند که در دهند؛ زیرا گمان میي صالحیت سازمان، تمایلی نشان نمیآن مسائل در حوزه

این در حالی است . افتدها به خطر میمنافع تجاري آنصورت توجه به مسائل زیست محیطی، 
  .که این دو مقوله در واقع مکمل یکدیگرند و نه جایگزین هم

حثات پیرامون مناسبات میان به همین دلیل است که هرچند قریب به دو دهه از مبا
ي پیشرفت دهندهها نشاني دولت، اما رویه1گذردهاي تجاري و زیست محیطی میسیاست

  .نیست» مکمل«هاي تجاري و زیست محیطی چشمگیري در تنظیم سیاست
  

  )دارن محیط زیسترویکرد طرف( رویکرد سوم 
. حامیان این رویکرد معتقدند سازمان تجارت جهانی باید یک سازمان زیست محیطی باشد

د کنند این است که قواعداران این دیدگاه براي نظر خود بیان مییکی از دالیلی که طرف
بخشی از حقوق ) به طور مشخص، ضوابط زیست محیطی این سازمان( مشخصی از این سازمان 

  .شوندالملل محیط زیست محسوب میبین
دبیرکل سازمان در . این رویکرد به صراحت توسط سازمان تجارت جهانی رد شده است

ح و بیان به تشری "تجارت و محیط زیست در سازمان تجارت جهانی "اي تحت عنوان مقاله
  :داردشفاف سیاست کنونی سازمان پرداخته است، وي در یکی از فرازهاي این مقاله بیان می

ي تجارت و محیط زیست این است که سازمان تجارت هاي بحث دربارهیکی از شاخص"
  ).    http://...wto2004_e.pdf("جهانی یک سازمان زیست محیطی نیست

این گزارش در عین این . اشاره نمود» ساترلند«رش کمیسیون توان به گزادر همین راستا، می
یک »WTO«نماید که داند، تصدیق میکه تجارت را عاملی مهم در نیل به اهداف توسعه می

  .) Peter Sutherland, 2005, 269(شوداي محسوب نمیسازمان توسعه
زیست است، اما  داران محیطبنابراین هرچند رویکرد سوم رویکردي مطلوب از نظر طرف

هاي موجود در سازمان تجارت تاحدي آرمانی بوده و اجراي عملی آن با توجه به مخالفت
  .جهانی، بسیار مشکل و یا حتی غیر ممکن خواهد بود

                                                                                                                                                                                                                     

بایست از جمله تضمین نماید که المللی میي بینبیان داشت که جامعه 21دستور کار  1992در سال .1
. مایندي پایدار متقابالً از یکدیگر پشتیبانی نهاي تجاري و زیست محیطی به منظور حصول به توسعهسیاست

.المللی بعدي نیز تکرار شده استهاي بینها و اعالمیهعبارت فوق در سایر کنوانسیون
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  )   سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمانی چند کارکردي( رویکرد پیشنهادي . 4. 4
ه عنوان یک سازمان صرفاً تجاري امکان پذیر در عصر حاضر تلقّی سازمان تجارت جهانی ب

براي مثال حقوق (اندنیست، زیرا مسائل متعدد غیر تجاري یا به درون نظام تجاري رخنه کرده
و یا مانند مسائل زیست محیطی و حقوق بشر در حال نفوذ به درون نظام ) مالکیت معنوي

وان سازمانی زیست محیطی به عن»WTO«از سوي دیگر قلمداد کردن . تجارت جمعی هستند
اي آرمانی بوده و خالی از عیب و نقص نیست، به کارگرفتن رویکرد پیوند و رابطه نیز نیز گزینه

ها اي از مشکالت مربوط به روابط تجارت و محیط زیست نگشوده است؛ زیرا هنوز دولتگره
نحوي که متقابالً هاي تجاري و زیست محیطی را به توان سیاستي این که چگونه میدرباره

  .اندگیري نداشتهپشتیبان هم باشند تنظیم و اجرا نمود، پیشرفت چشم
هاي زیست محیطی و تجاري مکمل، ایجاد با این اوصاف، به منظور نیل به سیاست

اي که آن سازمان را تبدیل به سازمانی با اصالحات در ساختار سازمان تجارت جهانی به گونه
گونه که در همان. رسد، مناسب به نظر می)سازمان چند کارکردي(اهداف چندگانه نماید

نیز بیان شده است، سازمان تجارت جهانی  2003در سال  WTOي کنفرانس پارلمانی اعالمیه
  ). IPU, P.8(به سرعت در حال تبدیل شدن به سازمانی بیش از یک نهاد تجاري صرف است 

ي پایدار از عباراتی تزئینی و بدون کاربرد در با اعمال این پیشنهاد، محیط زیست و توسعه
گردیده و سازمان در ي سازمان تجارت جهانی به بخشی از اهداف آن سازمان تبدیل مقدمه

زیرا بدیهی است که برخورداري از . گو خواهد بودقبال مسائل زیست محیطی مسئول و پاسخ
مسئولیت در قبال حصول به نتایج اختیار و صالحیت انجام اقدامات زیست محیطی بدون وجود 

ها و تعارضات زیست بدین ترتیب بسیاري از چالش. آفرین خواهد بودزیست محیطی مشکل
گردد؛ زیرا یکی از محیطی موجود در رویه و عملکرد سازمان تجارت جهانی نیز مرتفع می

اف سازمان ترین دالیل انکار مسائل زیست محیطی به عنوان بخشی از اهدترین و اصلیمهم
المللی در قبال مسائل زیست محیطی باشد؛ بنابراین راه تجارت جهانی، اجتناب از مسئولیت بین

اي اصالح گردد که احساس مسئولیت و به گونه سازمان تجارت جهانیحل این است که 
براي حصول به این هدف باید . گویی بیشتري نسبت به مسائل زیست محیطی داشته باشدپاسخ

المللی هایی است که یک سازمان بینمنظور ساختارها و قالب. تارهاي گذشته غلبه کردبر ساخ
 سازمان تجارت جهانیمنظور این است که . داندکارکردي را، صرفاً سازمانی با هدف واحد می

باید به یک سازمان چند کارکردي که یکی از کارکردهاي آن محیط زیست است، تبدیل می
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ي سازمان مزبور در مورد حقوق مالکیت معنوي و تدوین یک ابقهبا توجه به س. شود
هاي تجاري مالکیت معنوي، حصول به این هدف چندان مورد نامه براي تنظیم جنبهموافقت

جا الزم در این. ي محیط زیست بهره جستتوان از همین الگو در زمینهبنابراین می. انتظار نیست
شدن کارکرد زیست محیطی براي سازمان تجارت جهانی، به ذکر است که منظور ما از قائل

  .گرایی نیستها و تخصصکنار گذاشتن اصل تخصصی شدن سازمان
توان در سخنان دبیرکل سازمان تجارت جهانی هایی از رویکرد فوق را میخوشبختانه، نشانه

سازمان بوده  ي پایدارخود به تنهایی هدف نهایینیز مالحظه کرد، ایشان معتقد است که توسعه
هاي تجاري و زیست محیطی از جمله مواردي است که سازمان و هماهنگ ساختن سیاست

  .)Lamy, 2005(تجارت جهانی نسبت به آن مسئولیت دارد
  
  نتیجه

ي جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی موضوعی پیچیده و سخن گفتن درباره
. ان تمامی ابعاد آن را بررسی کرد و روشن نمودتوچند بعدي است که صرفًا با یک مقاله نمی

لذا در این مقاله سعی شد تا به جایگاهی که هم اکنون محیط زیست در سازمان تجارت جهانی 
  .تواند و باید داشته باشد، فراخور بضاعت یک مقاله پرداخته شوددارد و نیز جایگاهی که می

مطرح شده و نظرات مختلفی در  نزدیک به چهاردهه است که این بحث در جوامع علمی
پیرامون آن، خواه از جانب طرفداران نظام تجارت آزاد و خواه طرفداران محیط زیست، بیان 

  .شده است
جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی به مرور زمان سیر تکاملی داشته است، 

هاي بر پیشرفتتوان چشم ي خود دست نیافته، اما نمیاگرچه هنوز به جایگاه شایسته
  .نیز فروبست) ي گاتموافقتنامه(گرفته به ویژه در مقایسه با سلف این سازمانصورت

چه مورد توجه موسسان آن بود، گرفت، آني سازمان شکل میکه شالوده 1994در سال 
ي محیط زیست یا به همین دلیل مسئله. ایجاد سازمانی تجاري با هدف آزاد سازي تجارت بود

 "ب"و نیز بند » گات«20ي هماد "ز"و  "ب"براي مثال بندهاي (استثنائات کلیدر قالب 
هرچند اصلی، اما همراه با  بیان شد و یا در شکل قواعدي) »گتس«ي موافقتنامه 14ي ماده
در همان زمان در . هایی که باید مرتفع گردد، نمود یافتهاي فراوان به همراه خالءبندو قید

ي پایدار و محیط زیست به عنوان منفعت نامه؛ موسس این سازمان از توسعهي موافقتمقدمه
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ي نامهي موافقترکن پژوهش به مقدمه 1998سپس در سال . مشترك خود یاد نموده است
هاي حیات در کنفرانس وزراي دوحه، ضرورت 2001اي بخشید و در سال مراکش جان تازه

با . آغاز شود "تجارت و محیط زیست"دستور کار المللی سبب شد تا مذاکرات جدیدي بابین
ي محیط زیست را تواند جایگاه شایستهچه میرسد آنتمامی تحوالت به عمل آمده، به نظر می

تبدیل با سازمانی چند کارکردي »WTO«در سازمان تجارت جهانی محقق نماید؛ این است که 
این طرز تلقّی . آن محیط زیست باشد و با اهداف چندگانه شود که یکی از کارکردها و اهداف

ي نگرش، تفسیر و برداشت ارکان مختلف این سازمان نسبت به تواند اثر مهمی بر نحوهمی
ي محیط زیست داشته باشد و بسیاري از خالءهایی که به آن اشاره شد را مرتفع سازد؛ مقوله

انی محسوب شده و زیرا از این طریق محیط زیست جزء یکی از اهداف سازمان تجارت جه
  .سازمان نسبت به اجراي آن داراي مسئولیت خواهد بود
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