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 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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 اهلدف َٔ اجمل١ً:

تَذف اجملل٘ العلنٔ٘ للنلهٔ٘ الفهشٓ٘ ّإداسٗ االبتهاس إىل ىؼش البشْخ 

امللهٔ٘ الفهشٓ٘ بؼكَٔا الصياعٕ ّالذساطات اليظشٓ٘ ّالتطبٔكٔ٘ فٙ دلال 

مً ناف٘ اليْاسٕ  ّعالقتَا بإداسٗ االبتهاس ّالتينٔ٘ املظتذامّ٘األدبٕ ّالفين 

 الكاىْىٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ ّاالداسٓ٘ ّالعلنٔ٘ ّاألدبٔ٘ ّالفئ٘.

 عٛابط عا١َ:

  تعرب ناف٘ الذساطات ّالبشْخ ّاملكاالت عً سأٚ مؤلفَٔا ّٓأتٕ تشتٔبَا

 إلعتباسات فئ٘ ال عالق٘ هلا بالكٔن٘ العلنٔ٘ ألٚ ميَا. باجملل٘ ّفكًا

 .٘تيؼش املكاالت غري احملهن٘ )أّسام العنل( فٙ صآّ٘ خاص٘ يف اجملل 

 .تيؼش اجملل٘ مشادعات ّعشّض الهتب اجلذٓذٗ ّالذّسٓات 

  تيؼش اجملل٘ التكاسٓش ّالبشْخ ّالذساطات امللكاِ يف مؤمتشات ّميتذٓات

ناديمٔ٘ يف دلال صخصصَا دّاما كحهٔه يف أعذاد علنٔ٘ ّاليؼاطات األ

 خاص٘ مً اجملل٘.

 .يمهً االقتباغ مً بعض مْاد اجملل٘ بؼشط االػاسٗ إىل املصذس 

   تيؼش اجملل٘ األّسام البشجٔ٘ للطالب املظذلني لذسدتٙ املادظتري

 ّالذنتْساِ.

   ٘ٓىصف طيْٓ٘تصذس اجملل٘ ذلهن٘ ّدّس. 

 أي١ٝ ايٓػس ف٢ اجمل١ً:

 اجملل٘ ناف٘ البشْخ ّالذساطات التطبٔكٔ٘ ّاألناديمٔ٘ يف دلال  تكبل

سكْم امللهٔ٘ الفهشٓ٘ بهاف٘ دْاىبَا الكاىْىٔ٘ ّالتكئ٘ ّاالقتصادٓ٘ 

 االدتناعٔ٘ ّالجكافٔ٘ ّالفئ٘.االداسٓ٘ ّّ

 .)٘ٔتكبل البشْخ باللػات )العشبٔ٘ ّاالجنلٔضٓ٘ ّالفشىظ 

 جلذٓذٗ، ّتعامل معامل٘ أّسام تيؼش اجملل٘ ملخصات الشطاٜل العلنٔ٘ ا

 العنل.

 .٘جيب أٌ ٓلتضو الباسح بعذو إسطال عجُ إىل دَ٘ أخشٚ ستٙ ٓأتُٔ سد اجملل 

 .ُجيب أٌ ٓلتضو الباسح بإتباع األطع العلنٔ٘ الظلٔن٘ يف عج 

  جيب أٌ ٓشطل الباسح عجُ إىل اجملل٘ مً ثالث٘ ىظخ مطبْع٘، ّملخص

ططش، ّجيب أٌ  23 - 8باللػ٘ العشبٔ٘ أّ االجنلٔضٓ٘ أّ الفشىظٔ٘، فٙ سذّد 

تهٌْ الشطْو البٔاىٔ٘ ّاإلٓطاسٔ٘ مطبْع٘ ّّاضش٘، باإلضاف٘ إىل ىظخ٘ 

، للعشبٙ Times New  Romanes 21، ّىْع اخلط Soft Copyإلهرتّىٔ٘ 

علٙ الربٓذ  (ثمانياتّسم ىصف ) B5لالجنلٔضٖ علٙ  23ّ

 ymgad@niip.edi.egااللهرتّىٕ: 

 .٘تشطل البشْخ إىل ذلهنني متخصصني ّكحهه بظشٓ٘ تام 

  يف سال٘ قبْل البشح لليؼش، ٓلتضو الباسح بتعذٓلُ لٔتياطب مع مكرتسات

 اليؼش باجملل٘.احملهنني، ّأطلْب 
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 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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 ؼسٜس اجمل١ًإداز٠  فًظ

 

ّعنٔذ  ّامللهٔ٘ الفهشٓ٘ أطتار االقتصاد أ.د. ٜاضس قُد داد اهلل قُٛد

املعَذ الكْمٕ للنلهٔ٘ الفهشٓ٘ 

 سٜٔع كحشٓش اجملل٘ -)بالتهلٔف( 

أطتار الكاىٌْ الذّلٕ اخلاص بهلٔ٘  أ.د. أمحد عبد ايهسِٜ ضال١َ 

احلكْم ظامع٘ سلْاٌ ّاملظتؼاس العلنٕ 

 عطْ دللع إداسٗ كحشٓش اجملل٘ –للنعَذ 

 طهشتري كحشٓش اجملل٘ أ.د. ٚنٌٝ املعٗد يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

أطتار اهليذط٘ االىؼأٜ٘ بهلٔ٘ اهليذط٘    أ.د. دالٍ عبد اؿُٝد عبد ايالٙ

عطْ دللع إداسٗ  -سلْاٌ  باملطشٓ٘ ظامع٘

 كحشٓش اجملل٘ 

أطتار علْو األطعن٘ بهلٔ٘ االقتصاد    أ.د. ٖٓا٤ قُد اؿطٝين

عطْ دللع إداسٗ  -امليضلٕ ظامع٘ سلْاٌ 

 كحشٓش اجملل٘

مذٓش إداسٗ امللهٔ٘ الفهشٓ٘ ّالتيافظٔ٘  أ.د. ٚشٜس َفٛض/ َٗا غٝت قُد شنٞ

إداسٗ عطْ دللع  -ظامع٘ الذّل العشبٔ٘ 

 كحشٓش اجملل٘

سٜٔع دللع إداسٗ مجعٔ٘ االماسات   ايعبٝديٞ   ايًٛا٤ أ.د. عبد ايكدٚع عبد ايسشام

عطْ دللع إداسٗ  -للنلهٔ٘ الفهشٓ٘ 

 كحشٓش اجملل٘

ايطفري/ َطاعد ٚشٜس اـازد١ٝ يػ٦ٕٛ 

 املٓعُات ايدٚي١ٝ

 عطْ دللع إداسٗ كحشٓش اجملل٘

 

 

 املساضالت

 ظاَع١ سًٛإس اجمل١ً ايع١ًُٝ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز ؼسٜ تسضٌ ايبشٛخ إىل ز٥ٝظ

  دازدٕ ضٝت٢ –أَاّ ايطفاز٠ األَسٜه١ٝ بايكاٖس٠  –غازع نُاٍ ايدٜٔ صالح  4 –داَع١ سًٛإ 

  دازدٕ ضٝيت 11461ظ.ب: 

+      202 27949230ف:        + 201000300548+     قٍُٛ:  202 25481050ت:     

http://www.helwan.edu.eg/niip/ 
      ymgad@niip.edu.eg           

                                             



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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 :ددعإفتتاس١ٝ اي

ظامع٘ سلْاٌ ناٌ سلنًا ال ػو أٌ إىؼاٛ املعَذ الكْمٕ للنلهٔ٘ الفهشٓ٘ 

بأطشِ، ّكحكل احلله بفطل املْىل عض ّدل لٔته إىؼاؤِ فٙ مصشىا للعامل العشبٕ 

العضٓضٗ لٔهٌْ ميربًا سمسًٔا للتيْٓش ّىؼش ثكاف٘ امللهٔ٘ الفهشٓ٘ فٙ سبْع الْطً 

العشبٕ. ّداٛ رلو بكشاس سٜٔع دللع الْصساٛ بتفْٓض مً فخام٘ الظٔذ سٜٔع مجَْسٓ٘ 

كحت  3128العلنٕ األّل فٙ ابشٓل . ّلكذ ىظه املعَذ مؤمتشِ 3122مصش العشبٔ٘ فٙ 

عيْاٌ دّس امللهٔ٘ الفهشٓ٘ فٙ كحكٔل التينٔ٘ املظتذام٘، لرينض علٙ البعذ 

االقتصادٚ ّالتينْٖ للنلهٔ٘ الفهشٓ٘، ّما يمهً أٌ تلعبُ إلسذاخ طفشٗ 

اقتصادٓ٘ غري معَْدٗ فٙ تاسٓخ االقتصاد املصشٖ ّالعشبٕ، ّالكذسٗ علٙ مالسك٘ 

 تظاسع الزٚ تؼَذِ دلتنعات الذّل املتكذم٘.التطْس العلنٕ امل

ّحينل ٍزا العذد بانْسٗ االىتاز العلنٕ ألبياٛ اجملتنع املصشٖ حنْ بياٛ دٔل 

دذٓذ متخصص فٙ دلال امللهٔ٘ الفهشٓ٘. ّبطبٔع٘ احلال فٙ الهتاب٘ فٙ ٍزا 

اجملال اخلصب ّاحلْٔٚ كحتاز املضٓذ مً التذسٓب، ٍّْ ما ٓعهع أٌ أّسام العنل 

املكذم٘ فٙ ٍزا املؤمتش كحتاز املضٓذ مً اجلَذ ّالعنل لتطْٓشٍا مظتكباًل لتأصٔل 

علنٕ متنٔض فٙ ٍزا اجملال بؼيت صخصصاتُ الفشٓذٗ. ّىأمل مً املْىل عض ّدل أٌ 

تهٌْ بذآ٘ طٔب٘ علٙ الطشٓل حنْ بياٛ اقتصاد مصشٖ مميَر بفلظف٘ علنٔ٘ 

 ممضّد٘ مبلهٔ٘ فهشٓ٘ أصٔل٘ للنصشٓني.

نذ ٍٔٝ٘ كحشٓش اجملل٘ علٙ أٌ مجٔع األفهاس التٙ تتياّهلا البشْخ ّتؤ

، ّإاما تعرب عً ّدَ٘ ىظش أصشابَا، املعَذاملكذم٘ ال تعهع سأٚ اجلامع٘ أّ ّاألّسام 

 ّٓعذّا مظْٝلٔني مظْٝلٔ٘ نامل٘ عً سكْم امللهٔ٘ الفهشٓ٘ التٙ صخص الػري

 .فٔنا ّسد بأّسام عنلَه

 جيذ الكاسٚٛ املتخصص العٌْ ّالفاٜذٗ. ّىذعْ املْىل عض ّدل أٌ

      

 

 ز٥ٝظ ايتشسٜس        

 

 د. ٜاضس قُد داداهللأ. 
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 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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 املٓاشعات ف٢ املًه١ٝ ايفهس١ٜ تط١ٜٛضبٌ 

 

 

 

 

 َٝػٌٝ َٓري زٚفا٥ٌٝ ضًُٝإ

  



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-  336  - 

  



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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 ضبٌ تط١ٜٛ املٓاشعات ف٢ املًه١ٝ ايفهس١ٜ

 

 َٝػٌٝ َٓري زٚفا٥ٌٝ ضًُٝإ

 َكد١َ:

لكْ يكتب الشجاح ٖؼ هعاهٛت تجارية فٛ يكفْ فْ الحؿيقة أف تتفق 
ٌحا أك يجاكري هجسػعة هغ اٖحكاـ كالشطع أشخاؼ أؼ ىطاـ  لكغ ٚ بج أف ٓػاكب 

كالقػاعج القاىػىية لكيؽية سبل تجشب أك هشع أك تدػية السشازعات ها بضغ ٌحي 
اٖشخاؼ لسػاجٍة ها قج يحجث بضشٍسا أثشاء عسل ٌحا الشطاـ هغ خٛفات أك 
إىتٍاكات أك اؼ هشازعات هتعمقة بحقػؽ السمكية الفكخية كهحاكلة إيجاد حل لٍا 

ًٚ همدهًا حتِ يسكغ تجشب الخٛفات كالشدعات التْ يسكغ أف عىاجدًا ىاج يكػف  ًا عاد
كقج استٍجؼ تفاٌع تدػية السشازعات تػفضخ  عتٍجد أسذ الشطاـ التجارؼ الجكلْ القائ

أكبخ قجر هسكغ هغ اٚشسئشاف كالثقة لكل شخؼ فْ الشطاـ التجارؼ الججٓج لتجشب 
إلِ يدخ  ضِاقيقا لمٍخكب هغ عدخ التسخعة كسٍػلة تدػية السشازعات تحؿك 

   (ٔ)التخاضْ
كالججٓخ بالحكخ أف الػصػؿ إلِ تفاٌع تدػية السشازعات داخل هشطسة 
ا كتفخدٌا كدبضل لحل ىداعات السمكية الفكخية جاء بخغبة  التجارة العالسية كتسضٌد

يات الستحجة اٖهخيكية كالياباف كبعس هغ  الجكؿ الجكؿ الستقجهة كعمِ رأسٍا الٚػ
ػ إهتٛكٍع السعخفة الفشية  اٖكربية كذلظ بدبب أك بسشطػر اقترادؼ ٌك
كالتكشػلػجيا الفائقة عغ باقْ دكؿ العالع حضث أف جسيع الجكؿ ٚ تسثل بجالً اىتاج 

، كفْ ٌحا الدياؽ قاهت (ٕ)كاحجة )اختٛؼ الفغ التكشػلػجْ هغ دكلة ٖخخؼ(
عالسية بسا فضٍا إىذاء جٍاز تدػيً الجكؿ الستقجهة بإىذاء هشطسة التجارة ال

اتفاؾية  ٕٛالسشازعات بػضع آلية فعالً كهمدهة لتدػية السشازعات كقبػؿ اٚعزاء 
بشطاـ الرفقة الػاحجة أك الجفعة الػاحجة كذلظ لتحخيخ التجارة الجكلية فْ هختمف 

السمكية الفكخية( كبحلظ يربح لمجكؿ الستقجهة  -الخجهات  -هجاٚتٍا )الدمع 
  (ٖ)خالب قػية تدتصيع بٍا أف تحسْ شخكاتٍا كهرالحٍا هغ أؼ اىتٍاكاته

 
 
 
 

                                                           
دار الشٍزة العخبية،  –الشطخية العاهة لشطع التدػية الػدية لمسشازعات  –احسج عبج الكخيع سٛهة  .د (1)

 .  ٜ، الصبعة اٖكلْ ص  ٖٕٓٓ
بخىاهج الساجدتضخ التحررْ لمسمكية  –اٚقترادية  ًالسمكية الفكخية فْ الشطخي –ياسخ دمحم جاد هللا  .د (ٕ)

 .  ٕٙٔٓالفكخية كإدارة اٚبجاع 
  ـ ٕٙٔٓ –جاردف سضتْ  –فْ السعٍج القػهْ لمسمكية الفكخية  لقضتهحاضخات ا –ركبْ دمحم قصب  .د (ٖ)



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أغهاي١ٝ ايبشح :

أف البحث فْ هػضػع سبل تدػية السشازعات فْ السمكية الفكخية كذلظ  -ٔ
باتخاذ قػاعج القاىػف الجكلْ الخاص عمِ حقػؽ السمكية الفكخية فْ القػاىضغ 

كهدتحجث كهتذعب كذلظ بدبب اتداع فخكع الػششية لمجكؿ اٖعزاء أهخ صعب 
ًٛ هغ السمكية اٖدبية بفخكعٍا كالسمكية  السمكية الفكخية هع ترشيفاتٍا اٖساسية لك

 الرشاعية بفخكعٍا.
اشكالية جسع شتات هدائل هشازعات السمكية الفكخية الستشػعة  -ٕ

ًٚ إلِ هبادغ عالسية  كالستذعبة كدهجٍا فْ أحكاـ عاهة ترمح لمحكع فضٍا كصػ
ًٚ كدبضل لتدػية هشازعات السمكية الفكخية حضث هخت  فْ هجاٚت كيؽية ايجاد حمػ

كاتفاؾية  ٖٛٛٔحقػؽ السمكية الفكخية باتفاؾيات هتعجدة ابتجاء هغ اتفاؾية باريذ 
ًٚ إلِ اتفاؾية التخبذ  ٜٚٗٔكاتفاؾية الجات  ٙٛٛٔبخف   ٜٜ٘ٔسشة  TRIPsكصػ

 .سية كداخل هخالب جٍاز تدػية السشازعاتداخل رحاب هشطسة لتجارة العال
ىجرة السخاجع العخبية الستعمقة بحقػؽ السكمية الفكخية بػجً عاـ كالستعمقة  -ٖ

 .بسشازعات السمكية الفكخية كسبل تدػيتٍا بػجً خاص
 َٓٗر ايبشح :

 أٚاًل:  املٓٗر ايتطبٝكٞ:

فقج تعخض ٌحا البحث لذخح ىرػص اتفاؾيات كسبل تدػية هشازعات 
لسمكية الفكخية كذلظ فْ ضل اشار هشطسة التجارة العالسية حضث يعالج قزايا ا

 .عسمية تصبيقة كليدت ىطخية
 ثاًْٝا: املٓٗر ايتشًًٝٞ: 

ػ غالبا السشٍج  كقج اعتسج ايزا ٌحا البحث عمِ السشٍج التحمضمْ ٌك
(ٔ)السدتخجـ فْ اٚبحاث القاىػىية

 

 ايفضٌ ايجاْٞ:

الفكخية فْ إشار هشطسة التجارة العالسية  سبل تدػية هشازعات السمكية
(WTO ) 

 السبحث اٖكؿ : الشطع الػدية لتدػية هشازعات السمكية الفكخية.
 السصمب اٖكؿ : التذاكر.

 السصمب الثاىْ : السداعْ الحسضجة كالتػفضق كالػساشة
 السبحث الثاىْ : الصخؽ القاىػىية لتدػية هشازعات السمكية الفكخية 

 اٖكؿ : اىذاء فخؽ التحكعالسصمب 
 السصمب الثاىْ : جٍاز اٚستئشاؼ الجائع 

                                                           
 الصبعة اٖكلْ.  –احسج عبج الكخيع سٛهة ، اٚصػؿ السشٍجية ٘عجاد البحػث العمسية  .د( ٔ)



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-  339  - 

 السصمب الثالث : التحكيع
 صبيقات عسميةت السبحث الثالث :

 ايفضٌ ايجاْٞ

سبل تدػية هشازعات السمكية الفكخية فْ اشار هشطسة التجارة العالسية 
(WTO تحطِ قػاعج حقػؽ السمكية الفكخية بأىٍا قػاعج ذاتية ) التصبضق كتحكع كافة

العٛقات أيا كاف ىػعٍا ، سػاء كاىت عٛقات كششية أـ عٛقات دكليةػ، بالشطخ 
لمصابع أهخ لقػاىضغ السمكية الفكخية ، اٖهخ ٓجعػ إلِ الشدكؿ عمِ احكاهٍا كعجـ 
جػاز هخالفتٍا باٖتفاؽ بضغ أشخاؼ العٛقة ، كسا ٚ يجػز لمسحكع أك القاضْ 

ا السعاٌجات تصبضق قػاىضغ ا خخؼ قبل البحث عغ القػاعج ضخكرية التصبضق هرجٌر
 (ٔ)الجكلية

لع تزسغ   TRIPSٓتزح أف اٚتفاؾيات الدابقة عمِ اتفاؾية التخبذ  -
ِ السثالب التْ  ىطاهًا أك آليات فعالً لتدػية هشازعات السمكية الفكخية هثاؿ ذلظ ٌك

  ٜٚٗٔالجات اتدست بٍا أحكاـ تدػية السشازعات فْ ضل اتفاؾية 
اٖخح بالتػافق اٚيجابْ عشج السػافقة عمِ تذكضل فخيق التدػية كاعتساد  -ٔ

 قخاراتً.
 شػؿ الفتخة الدهشية التْ يدتشفضحٌا لعسل الفخيق.  -ٕ
 عجـ كجػد هػاعضج هحجدة لشطخ الشداع. -ٖ
كجػد اعتقاد لجػ الجكؿ الشاهية أف اٖحكاـ ترجر لرالح الجكؿ  -ٗ
 الكبخؼ.

 ب اٖشار السؤسدْ لٙشخاؼ عمِ تشفضح اٖحكاـ.غيا -ٕ
لتجسع شتات هدائل حقػؽ السمكية الفكخية   Tripsثع جاءت التخيبذ  -

اٖدبية كالرشاعية ككل فخكعٍا كتصبيقاتٍا كدهجت كػحجة قاىػىية كاحجة هتفادية 
( ٚتفاؾية ٕهثالب اٚتفاؾيات الستعجدة الدابقة عمضٍا كجاءت فْ السمحق رقع )

( بعشػاف تفاٌع بذأف القػاعج كا٘جخاءات  WTOذاء هشطسة التجارة العاليسة )اى
التْ تحكع تدػية السشازعات كهسا ٚ شظ ؼيً أف اىذاء جٍاز تدػية السشازعات 

لتحقضق الٍجؼ السشذػد بذسػلٍا بسجاٚت لع  Tripsٓتفق هع شبيعة اتفاؾية التخيبذ 
ًٛ لمحساية فْ ضل اٚتفاؾيات الد ابقة با٘ضافة إلِ ـيسشة الجكؿ الكبخؼ تكغ هح

التْ تستمظ التكشػلػجيا الفائقة بتجشب أك هشع الجكؿ اٖخخػ لٛىتٍاكات التْ هسكغ 
أف تتعخض لٍا ، ككاف اٚعتبار اٚساسْ لمجكؿ الستعاقجة أف اٚتفاؽ عمِ قػاعج 

ػ فْ ٌ –لمدمػؾ التجارؼ الجكلْ فْ اتفاقات التجارة الجكلية هتعجدة اٚشخاؼ 
الػاقع أهخ ٚ يكفْ كحجة لتشفضح تمظ القػاعج كهغ ثع ىذأت الحاجة إلِ أف تكػف 
                                                           

خالج عبج الفتاح ، هذكٛت اىقاذ كهتشازع قػاىضغ السمكية الفكخية ، سمدمة كتب بخىاهج الساجدتضخ  .د ( ٔ)
 .ٕٙٔٓجاهعة حمػاف.  –التخررْ فْ السمكية الفكخية كإدارة ا٘بجاع 
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ٌشاؾ قػاعج تخػؿ الجكؿ حق اٚىراؼ عشجها تقع بعس اٚىتٍاكات فْ التصبضق 
كلحا فقج كضعت قػاعج كإجخاءات خاصة بتدػية السشازعات فْ إشار هشطسة 

  (ٔ)التجارة العالسية
سشة خبخة هشح  ٓٗاء ٌحا الجٍاز يعتبخ خٛصة إف التػصل لفكخة اىذ - 

 .ٜٚٗٔابخاـ اتفاؾية الجات 
بعج اىذاء جٍاز تدػية السشازعات ىتيجة اساسية كضسشية لتجكيل حقػؽ 
السمكية الفكخية ، بٍجؼ اخخاج السشازعات الشاشئة عشٍا عغ دائخة اٚختراص 

كالحساية الفعالة تكػف عغ الجاخمْ لكل دكلة كالعٍػد بٍا بذكل هباشخ إلِ الجٍاز 
  (ٕ)شخيق تقخيخ اٖليات السشاسبة لمتقاضْ كاسالضب تشفضح اٖحكاـ الرادرة هشٍا

كيعتبخ جٍاز تدػية السشازعات ٌػ الجٍاز ا٘دارؼ الحؼ يقـػ بالسٍاـ  -
ا٘دارية كالتشفضحية الػاردة فْ تفاٌع تدػيً السشازعات كبعس اٚختراصات التْ 

 اختراصات قزائية.  تعتبخ فْ شبيعتٍا
 املبشح األٍٚ: 

 ايٓعِ ايٛد١ٜ يتط١ٜٛ َٓاشعات املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

كهمحقاتٍا قج تجرجت فْ هخاحل تجشضب  فس  Tripsاتفاؾية التخبيذ  -
هشازعات السمكية الفكخية فقخرت اعٛـ جسيع الجكؿ كذلظ بسختمف اٚتفاؾيات 
كالقػاىضغ كالمػائح كاٖحكاـ الدارية حتِ يكػىػا عمِ عمع بكل اٖحكاـ بحضث ٓشتقْ 

 اٚدعاء بجٍل الحكع القاىػىْ أك القزائْ.
عشج كصػؿ اٖحالة إلِ أحكاـ اٚتفاؾيات  Tripsكلع تقف اتفاؾية التخبيذ 

الجكلية فْ شأف السكمية الفكخية بل أىٍا اعتبخت أحكاـ ٌحي اٚتفاؾيات ٌْ ىفدٍا 
البجاية التْ اىصمقت هشٍا ىحػ تجعيع كتخسيخ حقػؽ السمكية الفكخية فاستحجثت 

Tripsاحكاها ججٓجة لع تشطسٍا اٚتفاؾيات الجكلية الدابقة عمِ التخيبذ 
(ٖ)  

 املطًب األٍٚ: ايتػاٚز :

تعتبخ السذاكرات الحل اٖهثل ٖىٍاء الشداع بذكل ىاجع كسخيع كهباشخ 
حضث ٚ ٓشصػؼ عمِ اجخاءات هعقجي أك تكاليف باٌطة، هسكغ أف ٓتبكجٌا أشخاؼ 

 الشداع حضث تتأسذ عمِ الحػار السباشخ لمػصػؿ إلِ صيغة تػافؿية لحل الشداع.
  

                                                           
، ص  ٕٚٓٓ( دارالشٍزة العخبية  WTOمْ ، تدػية السشازعات فْ اشار هشطسة ) برضخضخؼ ال .د (ٔ)

ٔٗ٘  
   ٜٓٔص  ٕٔٔٓدار الشٍزة العخبية  –عبج السشعع زهـد ، الحساية الجكلية لمسكمية الفكخية  .د (ٕ)
ة هغ حقػؽ السمكية مة بالتجار ترحداـ الجٓغ عبج الغشْ الرغضخ ، اسذ كهبادغ اتفاؾية الجػاىب الس .د (ٖ)

  ٕٖٔص  ٜٜٜٔ .دار الشٍزة العخبية –الفكخية )اتفاؾية التخبيذ( 
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 طًب ايتػاٚز :

( جاز ٖؼ شخؼ أف ٓتقجـ  WTOإذا حجث ىداع بضغ الجكؿ اٖعزاء فْ ) 
بصمب إلِ جٍاز تدػيً السشازعات يدسِ شمب التذاكر كهػضػعً الخغبة فْ 
اجخاء هذاكرات هع الجكلة أك الجكؿ اٖخخؼ بذأف الشداع القائع ٍٓجؼ تدػيتً 

 بصخيقة كدية ، ٚك تػجج ىفقات خاصة بصمب التذاكر.
 طًب ايتػاٚز: ايسد ع٢ً 

أياـ هشح تاريخ تدمسً الصمب  ٓٔيجب أف يجضب عمِ الصمب فْ غزػف 
 ٓػها بعج تدمع الصمب. ٖٓكاف ٓجخل بحدغ ىيً فْ هذاكرات ٚ تتجاكز 

 َد٠ ايتػاٚز:

ٓػهًا بعج تاريخ تدمع  ٓٙاذا أخفقت السذاكرات فْ تدػيً الشداع فْ غزػف 
اف يصمب اىذاء فخيق تحيكع خٛؿ شمب اجخاء السذاكرات جاز لمصخؼ الذاكْ، 

ٓـػ ، ٓتبضغ أف اجسالْ السجة لتقجيع الصمب كالخد عميً كبجء السفاكضات كاىٍاء  ٓٙ
ٓـػ ، كيٛحع أىٍا هجة قرضخة ٓتزح هغ خٛلٍا حخص  ٓٙالسذاكرات ٌْ 
  (ٔ)عمِ سخعة تدػية الشداع  Tripsاتفاؾية التخيبذ 

 السبادغ الحاكسة لمتذاكر: 
 .حدغ الشية (ٔ

 ترسيع اٖعزاء عمِ تعديد كتحدضغ فاعمية اجخاء التشذاكر. (ٕ

سخية السفاكضات ٖف ىذخ كتؿيع الػثائق الستشاكلة بضغ شخفْ الشداع فْ  (ٖ
 هخاحل الشداع اٚكلْ قج يكػف لً اثخ سمبْ.

تعٍج الجكؿ بالشطخ بعضغ العصف إلِ الصمبات التْ يقجهٍا الصخؼ اٖخخ  (ٗ
 (ٖ/ٗالسادة  بحضث ٓػفخ فخصة كاؼية لمتذاكر )

  املطًب ايجاْٞ : املطاعٞ اؿُٝد٠ ٚايتٛفٝل ٚايٛضاط١
( هغ تفاٌع تدػية السشازعات تشز عمِ السداعْ الحسضجة ٔ/٘السادة )

 كالتػفضق كالػساشة اجخاءات تتخح شػاعيا اذا كافق عمِ ذلظ شخفا الشداع.
 ( هغ تفاٌع التدػية ٕ/٘هادة )

كالتػفضق كالػساشة سخية كبخاصة السػاقف تكػف اجخاءات السداعْ الحسضجة 
 التْ ٓتخحٌا شخفا الشداع.

 ( هغ تفاٌع التدػية ٖ/٘هادة )
يجػز ٚؼ شخؼ فْ ىداع اف يصمب السداعْ الحسضجة أك التػفضق أك 

 الػساشة فْ اؼ كقت.
 ( هغ تفاٌع التدػية ٗ/٘هادة )

                                                           
 ٕٚٓٓدار الشٍزة العخبية  –طسة التجارة العالسية شخضخؼ البرضمْ ، تدػية السشازعات فْ اشار ه .( دٔ)

   ٜٜٕص 



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ٓٙػف عشج الذخكع فْ السداعْ الحسضجة أك التػفضق أك الػساشة فْ غز
 ٓـػ بعج تاريخ تدمع شمب التذاكر.

 ( هغ تفاٌع التدػية ٘/٘هادة )
 .يجػز هػاصمة اجخاءات السداعْ الحسضجة أك التػفضق أك الػساشة

 ( هغ تفاٌع التدػية ٙ/٘هادة )
يجػز لمسجٓخ العاـ بحكع كضيفتً أف يعخض السداعْ الحسضجة أك التػفضق أك 

 دػية السشازعات.الػساشة بٍجؼ هداعجة اٖعزاء عمِ ت
 املطاعٞ اؿُٝد٠ :

ٌْ الجٍػد التْ ٓبحلٍا شخز أك ٌضئة أك دكلة هحآجة فْ شأف ىداع قائع  
بسػافقة شخؼيً بٍجؼ التقخيب بضغ كجٍتْ الشطخ لمػصػؿ إلِ تدػية كدية بٍحا 

 (ٔ)الشداع
 : التػفضق يأخح أحجػ صػرتضغ :التػفضق

 لمتقخيب هغ الصخفضغ.: كجػد شخؼ ثالث يدعِ الرػرة اٖكلِ
: عجـ كجػد شخؼ ثالث يدعِ لٍحي السٍسة ٓتكػف التػفضق الرػرة الثاىية

ت هتبادلضغ كل شخؼ لتدػية  فْ ٌحي الحالة بسثابة اتفاؽ هباشخ ٍٓجؼ تقجيع تشاٚز
  (ٕ)الشداع القائع

كالغالب أف تعتسج جٍػد التػفضق عمِ تجخل شخؼ ثالث يقـػ بالتحقضق فْ 
كيقجـ تقخيخًا بحلظ لٙشخاؼ الستشازعة  –اؼ فْ هاديات الػقائع  –اساس الشداع 

ٓتزسغ هقتخحات لحل الشداع هع هٛحطة اف السقتخحات ٚ تخقْ أف تكػف قخارات 
 همدهة.

 :  Mediationايٛضاط١ 

ٌْ إجخاء غضخ همـد يقـػ بً شخؼ لسداعجة اشخاؼ الشداع فْ التػاصل الِ 
خؼ لمجكر الحؼ يقػـ بً الصخؼ  (ٖ)تدػيً هخضية كبحلظ ٓتزح اف الفارؽ الجٌػ

 الثالث كاٚتْ: 
السداعْ الحسضجة :دكر الصخؼ الثالث ٌػ فْ هخحمة ها قبل جمػس 

 الصخفضغ لحل الشداع كديا.ً 
السخفق : دكر الصخؼ الثالث ٌػ أف يسارس هٍاهً بعج بجء التفاكض بضغ 

 الستشازعضغ كلكشً لع يجتسع هعٍع.
                                                           

 ٕٚٓٓدار الشٍزة العخبية  –، تدػية هشازعات فْ اشار هشطسة التجارة العالسية  البرضمِخضخؼ  .د (ٔ)
   ٜٖٕص 

جٛؿ كفاء دمحمٓغ ، اجخاءات تدػية السشازعات كفقا ٚتفاؾية جػاىب حقػؽ السمكية الفكخية الستعمقة  .د ٕ))
 )اتفاؾية التخبيذ(  بالتجارة

دار الشٍزة العخبية  -لمشطع الػدية لتدػية السشازعات  د. احسج عبج الكخيع سٛهة ، التقاريخ العاهة (ٖ)
   ٛ٘ٔص  ٖٕٔٓ



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ط : الصخؼ الثالث دكري ٓتػلْ حزػر السفاكضات كإدارتٍا كالبحث الػسي
 هع الصخفضغ عغ حل كدؼ فشجج أف دكر الػسيط ٌػ أكثخ اٖدكار الثٛثة فاعمية.

 املبشح ايجاْٞ :

الصخؽ القاىػىية لتدػية هشازعات السمكية الفكخية عشجها ٚ ترمح الصخؽ 
ٌع التدػية هجسػعة اخخؼ هغ الػديً لحل السشازعات السصخكحة فقج تزسغ تفا

ْ اىذاء فخيق التحكع كجٍاز  أليات القاىػىية لػضع حل همـد كىٍائْ لمشداع ٌك
 .السصمب الثالث(ئع )السصمب الثاىْ( كالتحكيع )اٚستئشاؼ الجا

 :ملطًب األٍٚ : اْػا٤ فسم ايتشهِٝا

التجارؼ لقج حطِ التحكيع التجارؼ الجكلْ باٌتساـ كبضخ ىتيجة زيادة التبادؿ 
كاتداع العٛقات كالسعاهٛت اٚقترادية كتبخز كػسضمة ٌاهة هع التجارة الجكلية 

 كاصبح كسضمة ىاجحً لتدػيً السشازعات الشاشئة عغ العٛقات السالية الجكلية.
لكغ ٓؤخح فْ اٚعتبار أف اىذاء فخؽ التحكيع ٚ يعج تحكيسًا بالسعشْ الفشْ 

ٌْ آلية فْ إشار هؤسدِ تقـػ عمِ تذكضل فخيق أك القاىػىْ لكمسة تحكيع كإىسا 
التحكيع ٓتػلْ دراسة كتفٍع الشداع كججٓخ بالحكخ أف التحكيع الجكلْ ٌػ ذلظ التحكيع 

سضغ لجكؿ هختمفة )تحكيع دكلْ الْ ٓشرب عمِ عٛقات تجارية بضغ اشخاص هشت
( أها التحكيع الحؼ ٓشرب عمِ هشازعات بضغ الجكؿ أك السشطسات أك خاص

  ( ٔ)(ضئات الجكلية )تحكيع دكلْ عاـلٍا
التحكيع كسضمة هغ كسائل فس السشازعات الشاشئة عغ العٛقات الخاصة 

 .كالعاهة الػششية كالجكلية عمِ الدػاء
كهغ ىاقمة القػؿ تقخيخ قجـ ٌحي الػسضمة قجـ السجتسعات البذخية ذاتٍا كأىٍا 

الجكلية تذٍج ضاٌخة الشسػ اسبق كجػدًا هغ القزاء كفْ ضل العٛقات اٚقترادية 
اٚفقْ كالخأسْ سخيع الػتضخة كالستٛحق فْ كل التذخيعات الػششية كاٚتفاؾيات 

   (ٕ)الجكلية كقػاعج التحكيع
كسا أىً ٚ تشذأ فكخة لجػء أشخاؼ اية عٛقة قاىػىية عقجية أـ غضخ عقجية ، 

ػاىب تمظ هجىية أك تجارية الْ التحكيع إٚ بقرج تدػية ىقاط خٛؼ حػؿ ج
 (ٖ)العٛقة

 :آلية اىذاء فخؽ التحكيع كاٚتْ
 

                                                           
   ٘ص  ٕ٘ٓٓدار الشٍزة العخبية  –سضج احسج هحسػد ، هفخـػ التحكيع  .د (ٔ)
ع التحكيع السقارىة فْ هشازعات العٛقات اٚقترادية الجكلية الخاصة ، دار ىطدمحم القمضػبْ ،  .د (ٕ)

  ٘ص  ٕٔٓٓالشٍزة العخبية 
 –دار الشٍزة العخبية  –ْ ، تدػية السشازعات فْ اشار هشطسة التجارة العالسية رضمخضخؼ الب .د  (ٖ)

  ٖٖٗ، ص  ٕٚٓٓ



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أٚاًل : تػهٌٝ فسٜل ايتشهِٝ :

 : طًب ايتػهٌٝ

يجب أف يكػف شمب التذكضل هكتػبا كهتزسًا همخرًا بساـية الشداع كاساسً 
 القاىػىْ كترػرًا باٚختراصات اٚضاؼية لفخيق  التحكع 

  (ٔ)أدىْبياىات شمب التذكضل الستزسشة الصمب كحج 
 تاريخ كىتيجة السذاكرات اف كجج. -ٔ
 تحجٓج هػضػع الشداع كاجخاءاتً تحجٓجًا دؾيقًا. -ٕ
همخز هخترخ لٗساس القاىػىْ لمذكػؼ كتحجٓج الشرػص التْ  -ٖ

 يدتشج إلضٍا الذاكْ هغ اٚتفاؾيات الدابقة لتأٓضج هػقفً.
ل سػؼ يقترخ عمِ  -ٗ بياف ىصاؽ اختراص فخيق التحكيع ٌك

 ختراصات السعتادة أـ أف ٌشاؾ اختراصات إضاؼية.اٚ
عزػ فخيق التحكع كهػاصفاتً : الػتخية صفة اساسية فْ تذكضل الٍضئات 

 ٖهغ  The panelذات الصبيعة القزائية كالسشصقْ أف تكػف فخؽ التحكيع 
أشخاص كذلظ  ٘أشخاص ها لع ٓتفق اٚشخاؼ فْ الشداع أف ٓتكػف الفخيق هغ 

  (ٕ)جب اعٛـ اٖعزاء بتكػيغ الفخيق دكف ابصاءأياـ كي ٓٔخٛؿ 
  (ٖ)ٓػهًا هغ تاريخ تقجيع شمب التذكضل ٘ٔبتذكضل فخيق التحكيع خٛؿ 

اف سمصات اٖهاىة العاهة لجٍاز تدػية السشازعات فْ اٚختيار ليدت 
هصمقة كدائسا ٓتعضغ أف تشرب تخشيحًا عمِ أفخاد حكػهضضغ أك غضخ حكػهضضغ 

 .فٍـػ الشز بالشدبة لْكيتحقق ذلظ فْ ه
اٚشخاص الحٓغ سبق أف كاىػا اعزاء فْ فخؽ التحكيع أك عخضػا قزية  -ٔ

 أهاـ ٌحي الفخقة.
 .ٜٚٗٔلصخؼ هتعاقج فْ اتفاؾية جات اٚشخاص الحٓغ عسمػا هسثمضغ  -ٕ
السسثمػف فْ هجمذ تدػية السشازعات أك أعزاء المجاف الخاصة بأحج  -ٖ

 اٚتفاؾيات السذسػلة.
 .ٜٚٗٔالعاهمػف فْ اهاىً جات  -ٗ
القائسػف بتجريذ قاىػف التجارة الجكلية أك سياستٍا أك هغ لٍع هؤلفات  -٘

 هشذػرة فْ هضجاىٍا.
العاهمػف كسدئػلضغ كبار عغ الدياسات التجارية لجؼ احجؼ الجكؿ  -ٙ

اٚعزاء كلحلظ فإف اٚهاىة العاهة تحتفع بقائسة ارشادية باٖشخاص الحكػهضضغ 
ٛتكغضخ    (ٔ)الحكػهضضغ الحٓغ تتػافخ فضٍع ٌحي السٌؤ

                                                           
   عات، تدػية السشازا  ْرضمالبخضخؼ  .( دٔ)
 ( هغ تفاٌع تدػية السشازعات  ٘/ٛ( السادة )ٕ)
( ٕٗالعجد ) –هغ تفاٌع تدػية السشازعات الجخيجة الخسسية  ٘( اٚستجارؾ الػرد فْ الٍاهر رقع ٖ)

ٔ٘/ٙ/ٜٜٔ٘  . 



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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يذٍج الػاقع العسمْ فْ جسيع السشازعات التْ ثارت بضغ الجكؿ الستفخقة  -
كبضغ الجكؿ الشاهية فْ إشار جٍاز تدػية السشازعات أف تتزسغ تذكضل عزػا 

 ٓشتسْ إلِ دكؿ ىاهية كربسا يجج ٌحا السدمظ تبخيخي فْ اشباع –كاحجًا عمِ اٖقل 
 (ٕ)غخيدة دكؿ العالع الثالث بأف ٌشاؾ هغ يذعخ باٖهٍع فْ هشطسة التجارة العالسية

 : اؾدٍٚ ايصَين ٚتكدِٜ املرنسات :ثاًْٝا 

تأثخ تفاٌع تدػية السشازعات السمحق باتفاؾية أىذاء هشطسة التجارة العالسية 
فخض ببعس القػاعج السعسػؿ بٍا لجؼ عجد هغ ٌضئات التحكيع السؤسدْ عشجها 

عمِ فخيق التحكيع ضخكرة كضع ججكؿ زهشْ لتقجيع السحكخات ؼيذٍج ىطاـ غخفة 
ًٚ زهشيًا  التجارة الجكلية بباريذ ضخكرة ؾياـ ٌضئة التحكيع بإعجاد كثيقة تتزسغ ججك

  (ٖ)لمفرل فْ الجعػؼ كيصمق عمضٍا " كثيقة السٍسة "
 نكاعد٠ عا١َ : 

خيق دراسة هغ تاريخ اٚتفاؽ عمِ يجب اٚ تتجاكز السجة التْ يجخؼ فضٍا الف
شٍػر  ٙتذكضمة كعمِ اختراصاتً إلِ تاريخ اصجاري تقخيخة ىٍائية لصخؽ  فتخة 

 .كذلظ بػية تحقضق لقاء اٚجخاءات
 ثايجًا: اختضاصات فسٜل ايتشهِٝ :

  (ٗ)ضخكرة التداـ فخيق التحكيع باٚتْ: 
ًٚ: فْ ضػء اٖحكاـ ذات الرمة  -ٔ تفاؽ السذسػؿ اسع اٚ –اف يفحز أك

أك اٚتفاقات السذسػلة التْ يدتذٍج بٍا شخؼ الشداع كسفخد هغ هفخدات القاىػف 
 الجكلْ الخاص.

فحز السػضػع الحؼ قجهً الذاكْ الِ جٍاز تدػية السشازعات  -ٕ
ا فْ الصمب كتحجٓج الشز الػاجب كالسٛئع  بجراسة الػقائع السادية التْ ابجٌا

 لمتغصية عمِ هػضػع الشداع.
التذاكر هع شخفْ الشداع باىتطاـ كاتاحً الفخصة الكاهمة لمتػاصل إلِ  -ٖ

 حل هخضْ.
ٚ شظ أف كل اٚختراصات الدابقة غآتٍا اٚىتٍاء هحجدة هغ شأىٍا  -ٗ

هداعجة جٍاز تدػية السشازعات عمِ تقجيع تػصيات أك هقتخحات تمقْ قبػؿ 
 الصخفضغ.

                                                                                                                                    
 هغ تفاٌع السشازعات   ٗ/ٛالسادة  (ٔ)

(ٕ) 

Peter van den Bossche , The law and policy of the world trade organization , supra, 

pp.235.   
 هغ ىطاـ التحكيع لغخفة التجارة الجكلية بباريذ   ٛٔالسادة  (ٖ)
 دػية السشازعات " اختراصات فخؽ التحكيع" فاٌع تهغ ت ٚالسادة   ٗ))
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ادة لفخيق التحكيع تتسثل فْ كيتزح عمِ ٌحا الشحػ أف اٚختراصات السعت
تكضيف الشداع كتحجٓج القػاعج القاىػىية الػاجبة التصبضق كاعجاد تقخيخ عغ السػضػع 
ْ هٍسة تكاد تقتخب هغ التػفضق أك الػساشة  فْ شكل تػصيات أك هقتخحات ٌك

حي اٚختراصات تعتبخ بسثابة الحج اٖدىْ ٚختراصات فخؽ التحكيع    (ٔ)ٌك
ْ اختراصات  يجػز زيادتٍا باختراصات اخخؼ إضاؼية يجخؼ ٌك

  (ٕ)تحجٓجٌا بسعخفة رئيذ جٍاز تدػية السشازعات بعج التذاكر هع الصخفضغ
 زابعًا : ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ يفسٜل ايتشهِٝ 

قج ٓشجح فخيق التحكيع فْ تدػية الشداع بضغ الصخفضغ كقج يفذل فْ ذلظ 
هكتػب هػجً إلِ جٍاز تدػية هٍشتً فإىً يقجـ " استشتاجاتً عمِ شكل تقخيخ 

السشازعات كيذسل التقخيخ فْ ٌحي الحاٚت بياىات الػاقع كباىصباؽ اٖحكاـ ذات 
الرمة كالسبخرات اٖساسية لكل ىتيجة هغ الشتائج كتػصيات فخيق التحكيع ) أها( 
عشج التػصل إلِ تدػية لٗهخ بضغ اشخاؼ الشداع ، يقترخ التقخيخ عمِ كصف 

  (ٖ)ا٘عٛـ عغ التػصل إلِ حلهخترخ لمقزية ك 
 ٜتغض إٔ ايٓط َٝص بني غهًني يًتكسٜس :

شا ٓ - مـد أف الذكل اٖكؿ: حضشسا يفذل فخيق التحكيع فْ تدػية الشداع ٌك
ًٛ ٓتزسغ: بياف الػقائع ، كاٖحكاـ كاجبة التصبضق سػاء هغ اتفاؾية يكػف التقخيخ فع

ا هغ اٚتفاؾيات السذسػؿ بجكلة اكرجػاؼ ، كالشتائج التْ   Tripsالتخبيذ  أك غضٌخ
 اىتٍْ إلضٍا الفخيق ، كهبخرات  كل ىتيجة كالتػصيات الشٍائية.

فقج دؿ الػاقع العسمْ فْ عجد قمضل هغ السشازعات عمِ شعغ اٖشخاؼ فْ 
ج تقخيخ فخيق التحكيع باٚستئشاؼ بدبب افتقار لمتدْ كعجـ شسػلة السبخرات سش

  (ٗ)التػصيات الٛىٍائية
: عشج تػصل فخيق التحكيع إلِ تدػية ببياف كٛ الصخفضغ ذكل الثاىْال

لسقتخحاتً فٍشا يكػف لتقخيخ كهغ جسيع اٖحػاؿ يجب أف يكػف التقخيخ هكتػبًا كيتع 
 (٘)تقجيسً فػر اٚىتٍاء هشً لٗهاىة العاهة لجٍاز تدػية السشازعات ٚعتسادي

 

 

 

                                                           
  ٖٕٓص  ٕٔٔٓعبج السشعع زهـد ، الحساية الجكلية لمسكمية الفكخية ػ دار الشٍزة العخبية ،  .د (ٔ)
 هغ تفاٌع تدػية السشازعات   ٖ/ٚالسادة  (ٕ)
   .هغ تفاٌع تدػية السشازعات ٚ/ٕٔالسادة  (ٖ)
 اىطخ   (ٗ)

Peter van den Bossche , The law and policy of the world trade organization , supra, pp.242.  
  .هغ تفاٌع التدػية ٙٔالسادة   (٘)



 داَع١ سًٛإ                                       يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚإداز٠ االبتهاز                        اجمل١ً ايع١ًُٝ 
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 دٗاش االضت٦ٓاف ايدا٥ِ : : املطًب ايجاْٞ

 اٚاًل: اْػا٤ اؾٗاش ٚتػهًٝ٘ :

ْ هعالجة السثالب  هغ اٚيجابيات التْ اضافتٍا تفاٌع تدػية السشازعات ٌك
التْ كردت فْ اٚتفاؾيات ذات الرمة بسدائل السمكية الفكخية كاتفاؾية الجات 

ٜٔٗٚ . 
 :كالسثالب فْ ايجاز كاٚتْ

 س السشازعات.بطء اٚجخاءات الخاصة بف -ٔ
 سٍػلة عخقمة اٚجخاءات " اٖخح بالتػافق اٚيجابْ" -ٕ
ضعف التقاضِ كغياب اٚشار السؤسدِ بػجػد جٍاز يذخؼ عمِ  -ٖ

 تشفضح اٖحكاـ.
 عجـ كجػد هػاعضج هحجكدة لشطخ الشداع. -ٗ

خية لجٍاز التدػية ٌػ كجػد جٍاز  هغ هدايا الدسات الٍاهة كالجٌػ
ب الدسة القاىػىية كالقزائية عمِ الدسة الجبمػهاسية اٚستئشاؼ حضث تع تغمض

  (ٔ)كالدياسية ٖلية تدػيً السشازعات
ٓشطخ جٍاز اٚستئشاؼ فْ القزايا السدتأىفً هغ فخؽ التحكيع كيتكػف  -

( هشٍع لكل قزية كيعسل اعزاء جٍاز ٖاشخاص يخرز ) ٚالجٍاز هغ 
اٚستئشاؼ ٌحا التشاكب )السادة اٚستئشاؼ بالتشاكب كتحجد اجخاءات عغ جٍاز 

  .هغ تفاٌع تدػية السشازعات ٔ/ٚٔ
 standing Appellateالجٍة السخترة بإىذاء جٍاز اٚستئشاؼ الجائع  -

Body  ًجٍاز تدػية السشازعات ذات ٌْ. 
كلفع أك هعشْ دائع يفضج أف جٍاز اٚستشاؼ الجائع يطل دائع التػاجج لضشطخ 

ػ هدتسخ  كعمِ عكذ فخيق التحكيع  (ٕ)كبسثابة هحكسة دكليةهختمف  الصعػف ٌك
 الحؼ يذكل لشطخ ىداع هعضغ.

كلسا كاف عسل الجٍاز اٚستئشاؼ ٓترف بالجيسػهة لمشطخ فْ شعػف  -
كثباتٍع  دكف الشطخ إلِ ذكاتٍع  ٚتقاريخ فخؽ التحكيع ،حضث يذكل اعزاء الدبعة 

لً هخة كاحجػ بسا  سشػات كيجػز التججٓج ٗأك اشخاصٍع كيعضغ كل عزػ لسجة 
 .سشػات ٛيعشْ أف الحج اٚقرْ لمعسل كعزػ الػاحج ٌػ 

  (ٖ)هعطع اعزاء جٍاز اٚستئشاؼ يختاركىً بضغ الفئات التالية -
 .ْ هجاؿ القاىػف كالتجارة الجكليةاعزاء حكػهضضغ سابقضغ بارزيضغ ف -ٔ
 .اساتحة الجاهعات -ٕ

                                                           
 ٕٚٓٓالشٍزً العخبيً  فِ اشار هشطسً التجاري العالسيً، دار، تدػية السشازعات   البرضمِخضخؼ  .د (ٔ)

  .ٜٗص 
 اىطخ   (ٕ)
 اىطخ السػقع الخسسْ لسشطسة التجارة العالسية   ٖ))
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 السحاهضغ كالقزاء. -ٖ
 كهجتً : ثاىيًا: ىطخ اٚستئشاؼ

إذا كاف الصعغ باٚستشئاؼ فْ حقا اصيٛ لمجكؿ الستشازعً فإىً ٚ يحق 
لٍحي الجكؿ بالسقابل التجخل فْ تحجٓج اجخاءات ىطخ اٚستئشاؼ كاىسا يختز 
بػصفٍا جٍاز اٚستشئاؼ ذاتً بالتذاكر هع رئيذ جٍاز تدػية السشازعات كهجٓخي 

 العاـ ثع ارسالٍا إلِ اٖشخاؼ لمعمع بٍا.
ٓػهًا هغ تاريخ تقجيع اٚستئشاؼ  ٓٙىطخ اٚستئشاؼ كقاعجة عاهة خٛؿ  -

ؼ حاؿ هغ اٖحػاؿ ٚ تديج هجة عغ   ٓػهًا.  ٜٖٓك
 ٕٙٓٓحتِ  ٜٜ٘ٔكهع ذلظ فقج اثبتت اٚحرائيات  فْ الفتخة ها بضغ  -

% هشٍا لع ٓتع  ٖٓ% هغ تقاريخ فخؽ التحكع تع استئشافٍا فْ حضغ أف  ٓٚأف 
 (ٔ)اسئتشافٍا 

 ثايجًا : قساز دٗاش االضت٦ٓاف ايدا٥ِ :

 التقخيخ الشٍائْ هغ اٚستئشاؼ يجب اف ٓتزسغ اٖتْ: 
ا هختمف اعزاءي دكف  -ٔ يجب أف ٓتزسغ التقخيخ كل اٖراء التْ ابجٌا

ء اٖعزاء قخيغ كل رأؼ كالٍجؼ ٌػ السحافطة عمِ استسخار  (ٕ)ذكخ اسساء ٌٚؤ
 ٍع أهاـ اٖشخاؼ الستشازعة.حياد كاستقٛؿ اٚعزاء كعجـ احخاج

سخية إجخاءات اٚستئشاؼ كتػضع تقاريخ الجٍاز دكف حزػر اٖشخاؼ  -ٕ
  (ٖ)كفْ ضػء السعمػهات كالبياىات السقجهة.

يحق لجٍاز اٚستئشاؼ كاف يقخ أك يعجؿ أك ٓشقس ىتائج كاستشتاجات  -ٖ
 (ٗ)تقاريخ فخؽ التحكيع

سخالف بتعجٓل كضعً بسا يحق لجٍاز اٖستئشاؼ اف ٓػصْ العزػ ال -ٗ
خ  TRIPSٓتفق هع اتفاؾية التخبيذ  كباقْ اٚتفاؾيات السذسػلة التْ جسيعٍا جٌػ

   (٘)القاىػف الجكلْ الخاص بالسمكية الفكخية
اٖصل أف يجخؼ اعتساد تقخيخ جٍاز اٚستئشاؼ هغ قبل جٍاز تدػية  -٘

  .ٓػهًا هع قبػلٍا هغ اٖشخاؼ دكف شخكط ٖٓالسشازعات خٛؿ 
 املطًب ايجايح : ايتشهِٝ 

فْ الػاقع أف التحكيع ٌػ ىطاـ قاىػىْ اجخائْ ٓخهْ إلِ تحقضق حساية 
قزائية لمحقػؽ كالسخاكد القاىػىية الستشازع حػلٍا كذلظ بتصبضق قػاعج القاىػف 
ػ السحكع ، كتمظ كضيفة قزائية بالجرجة اٖكلْ كهغ  كالعجالة بػاسصة شخز ٌك
                                                           

 هغ تفاٌع تدػية السشازعات   ٓٔ/ٚٔالسادة  (ٔ)
 التدػية  هغ تفاٌع ٔٔ/ٚٔالسادة  (ٕ)
 هغ التفاٌع  ٓٔ/ٚٔالسادة   (ٖ)
 هغ التفاٌع  ٗٔ/ٚٔالسادة  (ٗ)
 هغ التفاٌع   ٔ/ ٜٔالسادة  (٘)
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 ىغالْ اذ قمشا أف كضيفة السحكع تتصابق هع كضيفة ثع فٍػ ىطاـ قزائْ ، ٚك
سا حتِ اصبح السحكع ٌػ القاضْ فْ هشازعات  القاضْ كاف اختمف هرجٌر

  (ٔ)التجارة الجكلية
 : ٌل تقبل السشازعات السمكية الفكخية فزٍا بصخيق التحكيع ؟ الدؤاؿ -

ية لفس : قابمية الجػاىب السترمة بالتجارة هغ حقػؽ السمكية الفكخ أكًٚ 
 :يعهشازعاتٍا بصخيقة التحك

هػضػعٍا الخئيدْ حكع الجػاىب السترمة  Tripsلسا كاىت اتفاؾية التخيبذ 
بالتجارة هغ حقػؽ السكمية الفكخية ، فقج استعار تفاٌع تدػية السشازعات ىطاـ 
التحكيع الستعارؼ عميً فْ هجاؿ القاىػف الجكلْ الخاص كآلية لحكع السشازعات 

هغ ٖكؿ هخة كألية لتدػية السشازعات السترمة بالتجارة  –التجارية الجكلية كىقمً 
 .حقػؽ السمكيً الفكخيً كذلظ فْ رحاب هشطسة التجارة العالسية كتحكيع هؤسدْ

أف التحكيع فْ هجاؿ السمكية الفكخية يستج هحمً ليذسل  –" ٚ يطغ ضاف 
الحقػؽ اٖدبية لمسؤلفضغ كالسختخعضغ ، كاىسا سيقترخ فقط عمِ الجػاىب السالية 

ػؽ ، باعتبار أف هػضػع التخيبذ الستعمقة باٚلتداهات التْ تقع عمِ ٌحي الحق
  (ٕ)كهمحقاتٍا ٌػ حكع الجػاىب الستعمقة بالتجارة هغ حقػؽ السمكية الفكخية

 :ثاىيًا: اتفاؽ التحكيع
يدتمـد اٖهخ ضخكرة اتفاؽ الصخفضغ برفة هبجئية كتخاضضٍسا هعًا عمِ ابخاـ 

لدابقة التْ اتفاؽ التحكيع قبل المجػء إلِ ٌحي ألية كذلظ بعكذ كل الػسائل ا
 ٓتقخر المجػء إلضٍا بسبادرة فخدية هغ الذاكْ.

ْ هذارشة التحكيع  كاف اٚتفاؽ عمِ التحكيع لغ ٓتخح إٚ الرػرة الثاىية ٌك
 "ًٛ  حضث يذتخط تحجٓج هدائل التْ يذسمٍا التحكيع كإٚ كاف اٚتفاؽ باش

 ثالثًا: اختيار السحكسضغ كتحجٓج القاىػف الػاجب التصبضق: 
( هغ التفاٌع لع تزع ىطاـ تفرضمْ ٖختيار السحكسضغ كتحجٓج ٕ٘) السادة

القاىػف الػاجب التصبضق بخغع حخية اٖشخاؼ فْ اختيار هغ يذاءكف هغ 
  (ٖ)هحكسضغ.

أياـ بعج احالة  ٓٔ" إذا لع تتػصل اٚشخاؼ إلِ اتفاؽ عمِ هحكع خٛؿ 
اـ بعج التذاكر هع أي ٓٔاٖهخ لمتحكيع قاـ السجٓخ العاـ بتعضضغ السحكع خٛؿ 

 ٗهغ تفاٌع تدػية السشازعات(ٕٔاٖشخاؼ)الحاشية رقع 

                                                           
ص  ٕٙٓٓدار الشٍزة العخبية  – جكليًد. احسج عبج الكخيع سٛهة ، التحكيع فْ السعاهٛت السالية كال (ٔ)

ٗ٘  . 
   ٜٕٗص  ٕٓٓٓعبج السشعع زهـد ، الحساية الجكلية لمسمكية الفكخية ، دار الشٍزة العخبية  .د ( ٕ)
 ٗٛٔدار الشٍزة العخبية ص  –الجاخمْ احسج عبج الكخيع سٛهة ، قاىػف التحكيع التجارؼ الجكلْ ك  .د (ٖ)

  ٕٓٙ، ص 
 .  ٚٗٗص  ٜٜ٘ٔٓػىيً  ٘ٔفْ  –( تابع ٕٗالعجد ) –الجخيجة الخسسية  (ٗ)
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لع تتزسغ تفاٌع التدػية بياف القاىػف الػاجب التصبضق اهاـ ٌضئة التحكيع 
كيبجك اٖهخ هشصؿيًا عمِ اف اعتبار قػاعج القاىػف الجكلْ الخاص السادؼ الججٓج 

، هسثمة فْ اتفاؾيات التخيبذ  لمسمكية الفكخية ٌْ كاجبة التصبضق بكل هفخادتٍا
Trips   ا هغ اتفاقات سػاء  ٙٛٛٔكاتفاؾية بخف  ٖٛٛٔكاتفاؾية باريذ سشة كغضٌخ

 كاف هتعمقة بحقػؽ السمكية اٖدبية كالفشية أك حقػؽ السمكية الرشاعية.
 زابعًا: سهِ ايتشهِٝ :

القخار الرادر هغ ٌضئة التحكيع قخار همـد ، ٓتفق الصخفاف هدبقًا عمِ 
  (ٔ)الداهضتً كيجب تعسيسً عمِ

 .جٍاز تدػية السشازعات -
اؼ هجمذ اك لجشة اك اتفاؽ هعشْ ذؼ صفة كالسجالذ أك المجاف  -

السشبثقة عغ عغ اتفاؾية باريذ أك بخف فاءف أحكاـ التحكيع التْ ترجر كفقًا لتفاٌع 
 .تدػية السشازعات تمتـد باٚلداـ اٚتفاقْ

 فْ السدائل السجىية كالتجارية تشفح جبخًا. أها احكاـ التحكيع العادية 
 املبشح ايجايح : تطبٝكات ع١ًُٝ :

ا اٚتحاد اٖكربْ ضج كشجا لبخاءات اٚختخاع فْ قاىػف  السشازعات التْ أثاٌر
 البخاءات الكشجؼ :

أثضخت كقائع ٌحي السشازعة بضغ اٚتحاد اٖكربْ ككشجا بذأف بعس 
خاءات الكشجؼ، فالقاىػف اٖخضخ كاف يدسح باىتاج اٚستثشاءات السقخرة هغ قاىػف الب

 ْ سشة كفقًا لمقاىػف الكشجؼ( دكف الحرػؿ  ٕٓاٖدكية خٛؿ فتخة الحساية )ٌك
عمِ تخخيز هغ هالكٍا شخيصة أف ٓتع ٌحا اٚىتاج خٛؿ الدتة أشٍخ اٖخضخة هغ 

 أتتضغ: هجة العذخيغ سشة السذار إلضٍا ، كذلظ عمِ سبضل اٚستثشاء فْ الحالتضغ 
: كبسقتزاي يحق لمغضخ اىتاج اٖدكية السحسية اٚستعجاد لمتدػيق -ٔ

بالبخاءة خٛؿ الدتة أشٍخ اٖخضخة هغ هجة الحساية تسٍضجًا لصخحٍا فْ اٖسػاؽ 
 ( هغ قاىػف البخاءات الكشجؼ(.ٔ) ٕ-٘٘بسجخد اىتٍاء ٌحي السجة ) القدع 

إىتاج  –بسقتزْ ٌحا اٚستثشاء  –: كيحق لمغضخ تخديغ لمتدػيقال -ٕ
كسيات أكبخ هغ اٖدكية كالسشتجات السحسية بالبخاءة خٛؿ الدتة أشٍخ اٖخضخة هغ 
هجة الحساية هع تخديشٍا اىتطارًا ٚىتٍاء ٌحي السجة ثع شخحٍا فْ اٖسػاؽ ) القدع 

 ( هغ قاىػف البخاءات الكشجؼ(.ٕ) ٕ-٘٘
ب اٚتحاد اٖكربْ عمِ هشافدة كحدبسا ذٌ –كيشصػؼ اٖهخ فْ الحالتضغ 

الغضخ لسالظ البخاءة بذكل غضخ هذخكع لتسكشً هغ استخجاـ اٚختخاع خٛؿ هجة 
                                                           

(ٔ)Peter van den Bossche , The law and policy of the world trade organization , supra, 

pp.279  
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الحساية دكف تخخيز هشً كأف لع تصخح السشتجات فْ اٖسػاؽ إٚ بعج اىتٍاء هجة 
الحساية كلٍحا الدبب فقط اعتبخ اٚتحاد اٖكربْ أف أحكاـ القاىػف الكشجؼ تخالف 

السقخرة فْ اتفاؾية التخبيذ كتذكل اىتٍاكًا لمحقػؽ اٚستثارية لراحب  القػاعج
ْ الحقػؽ التْ حخصت اٚتفاؾية عمِ كفالتٍا خاصة فْ هػادٌا أرقاـ  البخاءة ٌك

التْ تقزْ بأىً "ٚيجػز أف تشتٍْ هجة الحساية السسشػحة قبل  ٖٖ،  ٕٛ،  ٔ/ٕٚ
لتقجـ بصمب الحرػؿ عمِ اىقزاء هجة عذخيغ سشة تحدب اعتبارًا هغ تاريخ ا

 البخاء"
عقج هذاكرات هع الحكػهة  –عمِ أثخ ذلظ  –شمب اٚتحاد اٖكربْ 

الكشجية بضج أىٍا لع تدفخ عغ أؼ تقجـ أك اتفاؽ بضغ الصخفضغ كلساف كاف هػضػع 
السذاكرات ٓشرب عمِ ضخكرة إلغاء اٚستثشاءٓغ السذار إلضٍسا لسخالفتٍسا 

يًا أف يصمب اٚتحاد اٖكربْ تذكضل فخيق تحكيع كقج ٚتفاؾية التخيبذ فكاف شبيع
 ٕ/٘٘تذكل ٌحا الفخيق بالفعل ككجج أعزاؤي أف اٚستثشاء اٖكؿ الػارد فْ القدع 

( كالستعمق باٚستعجاد لمتدػيق ٚ ٓتعارض هع أحكاـ اؼ هادة هغ هػاد القاىػف ٔ)
السذار إلضٍا  الجكلْ الخاص السادؼ لمسكمية الفكخية الرشاعية كخاصة الشرػص

تخبيذ التْ تقزْ بجػاز تقخيخ الجكؿ  ٖٓكإىسا ٌػ استثشاء جائد كفقًا لحكع السادة 
اٖعزاء ٚستثشاءات هحجكد فْ قػاىضٍا الجاخمية حضث قخرت أىً يجػز لمبمجاف 
اٖعزاء هشح استثشاء هحجكدة هغ الحقػؽ السصمقة السسشػحة بسػجب بخاءاة اختخاع 

حي اٚستثشاءات برػرة غضخ هعقػلة هع اٚستخجاـ العادؼ شخيصة أف ٚ تتعارض ٌ
لمبخاءة كأف ٚ تخل برػرة غضخة هعقػلة بسرالح السذخكعة لراحب البخاءة هع 

 هخاعاة السرالح السذخكعة لٗشخاؼ الثالثة.
كتأسيدا عمِ ذلظ فقج رأؼ فخيق التحكيع أف ٌحا اٚستثشاء هعقػؿ ٚك 

بخاءة أك يخل بحقػؽ صاحبٍا السذخكعة ٖف ٓتعارض هع اٚستخجاـ العادؼ لم
الغخض هشً هجخد اٚستعجاد لمتدػيق كلع يكغ ٌحا ٌػ ىفذ الحكع بالشدبة 
لٛسثتشاء الثاىْ حضث كجج فخيق التحكيع أف ٌحا اٚسثتشاء الستعمق بالتخديغ 

 ٖٓك  ٔ/ٕٛ( يعج هخالفًا ٖحكاـ السادتضغ ٕ) ٕ/٘٘لمتدػيق السقخر فْ القدع 
بيذ لع تجد إ٘ هشح استثشاءات هحجدة كضيقة كاٚستثشاء السذار إليً ٚ ٖف التخ 

ٌحا الػصف ىطخًا لؿياـ الغضخ بعسمضتْ  –كفقًا لخؤية فخيق التحكيع  –ٓشصبق عميً 
 اٚىتاج كالتخديغ دكف تخخيز.

ابخيل  ٚكقج اعتسج جٍاز تدػية السشازعات تقخيخ فخيق التحكيع بتاريخ 
باستئشاؼ  –ربسا ٚستذعار ضعف هػقفٍا  –الكشجية  كلع تقع الحكػهة ٕٓٓٓ

هغ جٍاز تدػية  -ٕٓٓٓإبخيل  ٕ٘فْ  –كإىسا شمبت  –تقخيخ فخيق التحكيع 
السشازعات هشحٍا هجة هعقػلة لمتشفضح كذلظ بعج فذل الصخفضغ فْ اٚتفاؽ السباشخ 

ؼ حدع ٌحا الخٛ –فْ السقابل  –عمِ تحجٓج ٌحي السجة شمب اٚتحاد اٖركبْ 
/ج هغ تفاٌع تدػيً السشازعات ٕ/ٕٔبصخيق التحكيع السمـد شبقًا لشز السادة 
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فقزْ حكع التحكيع بتحجٓج ٌحي السجة بدتً أشٍخ تبجأ هغ تاريخ اعتساد تقخيخ 
فخيق التحكيع كاذا كاف جٍاز تدػية السشازعات قج اعتسج تقخيخ كسا ٌػ هحكػر 

كبالفعل كفْ  ٕٓٓٓأكتػبخ  ْٚ فإف هجة الدتة أشٍخ تشتٍ ٕٓٓابخيل  ٚبتاريخ 
قجهت كشجا تقخيخًا يفضج تشفضحٌا لتػصية  ٕٓٓٓأكتػبخ  ٖٕاجتساع الجٍاز بتاريخ 

 ٚفخيق التحكيع بالغاء اٚستثشاء الثاىْ هغ قاىػف البخاءات الدارؼ لجٍٓا اعتبارًا هغ 
 (ٔ)، كذلظ اىفاذا لسقتزيات التخيبذ ٕٓٓٓأكتػبخ 

                                                           
 سػقع الخسسْ لسشصقة التجارة العالسية. لسصالعة ٌحا الشداع اىطخ الػثيقة التالية عمِ ال (ٔ)

WT/DS 114/1 
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 قا١ُ٥ املسادع 

 املسادع بايًػ١ ايعسب١ٝ 

o أحسج عبج الكخيع سٛهة/ الجكتػر : 
 دار الشٍزة العخبية ، التحكيع فِ  السعاهٛت السالية الػششية  كالجكلية

ٕٓٓٙ . 
 ٖٕٔٓدار الشٍزة العخبية ، الشطخية العاهة لمشطع الػدية لتدػيً لسشازعات 

 الصبعة اٚكلْ. 
 ْدار الشٍزة العخبية. ،قاىػف التحكيع التجارؼ الجكل 
o /ياسخ دمحم جاد هللا الجكتػر: 
  ْالسمكية الفكخية فْ الشطخية اٚقترادية بخىاهج الساجدتضخ التخررْ ف

 .ٕٙٔٓ –جاهعة حمػاف  –السمكية الفكخية كإدارة ا٘بجاع 
o دمحم ركبْ قصب عصا هللا /الجكتػر: 
  دتضخ التخررْ بخىاهج الساج –هقجهة فْ القاىػف الجكلْ لمسمكية الفكخية

 .ٕٙٔٓجاهعة حمػاف  –فْ السمكية الفكخية كادارة اٚبجاع 
o خالج عبج الفتاح دمحم خمضل /الجكتػر:  
  بخىاهج الساجدتضخ التخررْ  –هذكٛت اىقاذ كتشازع قػاىضغ السمكية الفكخية

 . ٕٙٔٓجاهعة حمػاف  –كإدارة اٚبجاع 
o لغشْ الرغضخ:حداـ الجٓغ عبج ا /الجكتػر 
  اسذ كهبادغ اتفاؾية الجػاىب السترمً بالتجارة هغ حقػؽ السكمية الفكخية

 .ٜٜٜٔ –)اتفاؼية التخبيذ( دار الشٍزة العخبية 
o :ْالجكتػر/ دمحم القمضػب 
  ىطع التحيكع السقارىة فْ هشازعات العٛقات اٚقترادية الجكلية الخاصة– 

 الصبعة الثاىية. ٕٔٓٓدار الشٍزة العخبية 
 ٚ -  عبج السشعع زهـد /ر الجكتػ:  
  ٕٔٔٓدار الشٍزة العخبية  –الحساية الجكلية لمسمكية الفكخية. 
o  مْ:خضخؼ فتحْ البرض /الجكتػر 
  دار الشٍزة  –تدػية السشازعات فْ اشار اتفاقات هشطسة التجارة العالسية

 .ٕٚٓٓ –العخبية 
o  ٓغ:جٛؿ كفاء دمحم /الجكتػر 
  تدػية هشازعات التجارة الجكلية فْ هشطسة التجارة العالسية )الخرائز– 

 التشفضح ( جاهعة اٚسكشجرية  –القػاعج كاٚجخاءات 
  هحسػد هختار عبج السغضث /الجكتػر:  
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