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 أمحد هللا عز وجل على توفيقه يل يف إمتام هذا العمل

 ألستــاذي الفاضل الشكر واإلمتنان زيلـجــبوأتقدم 
 

القيمة اليت مكنتين من تفادي  ي مل يبخل علي بنصائحه وتوجيهاتهالذ
 الكثري من الصعوابت

إىل األساتذة األفاضل  وشكري تقديري كما ال يفوتين أن أتقدم خبالص
 . أعضاء اللجنة على تكرمهم ابملشاركة يف مناقشة هذه املذكرة

 
 

 

 

 



 

 تتجلى أهمية نظام تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة في إعتماده على تنويع   
ختيارية، ورضائية وقضائية، بين إجبارية  أساليب تسوية المنازعات المشاورات كإجراء أسلوب فوا 

، باإلضافة لألساليب من مراحل تسوية النزاع إجباري يجب المرور عليه قبل أي مرحلة
كالمساعي الحميدة،  الحرية لألطراف في األخذ بها، اسية التي ترك فيها نظام التسويةالدبلوم

في فض  حكيم السريع أيضا كأسلوب إختياري أسلوب الت على دعتما  و  الوساطة والتوفيق،
 .المنازعات

تتصدى لفض  التي تسويةالتشكيل فرق ب ولى فيهافتكون المرحلة األاألساليب القضائية  أما   
أمام جهاز االستئناف  كمرحلة ثانية ع بطلب من أحد األطراف ويمكن استئناف قراراتهاالنزا 

ذا ما تم  الدائم الذي ينظر في الجوانب القانونية التي استند عليها أعضاء الفريق الخاص، وا 
إعتماد التقرير يلزم الطرف الخاسر بتنفيذه، فإن رفض االمتثال يلجأ الطرف المتضرر لطلب 

 .هتعليق التنازالت ضدالتعويض و 
نقائصه عدم وضوحه فيما يخص المعاملة  وال يخلوا هذا النظام من عيوب، فمن أهم   

 .التفضيلية للبلدان النامية في كافة مراحل المنازعات
 
 

Abstract 

The importance of the dispute settlement system in the World Trade 

Organization is reflected in its reliance on a variety of dispute settlement 

methods between compulsory, voluntary, consensual and judicial.  

The method of consultation is compulsory before any stage of dispute 

settlement, Such as good offices, mediation and conciliation, and also to 

rely on rapid arbitration as an optional method of settling disputes. 

    Judicial methods are the first stage in forming settlement teams that 

deal with the resolution of the dispute at the request of one of the parties. 

Their decisions can be appealed as a second stage before the permanent 

appellate body, which considers the legal aspects on which the members 

of the special panel are based Refusal to comply the injured party seeks 

compensation and suspends concessions against it. 

    The shortcomings of this system are flawed. One of its main 

shortcomings its lack of clarity regarding the preferential treatment of 

developing countries at all stages of conflict. 
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تصاد العالمي وكان البد من التعاون لمية الثانية تركة ثقيلة على االقخلفت الحرب العا   
رجية الدولي في مجال المبادالت التجارية بين الدول وذلك بضبط وتوحيد سياسات التجارة الخا

سس نظام عالمي متعدد االطراف، أرساء ا  مرا ضروريا لتنظيم و أ مما جعل قيام مؤسسات دولية
ر اتفاقيات دولية كانت في بعض ي فروع القانون الدولي تطورت التجارة الدولية عبوكباق
لدولية ستثناءات على حرية التجارة اإة وفي أخرى مجحفة خصوصا مع ظهور حيان متكافئاأل

دى لتشنج عالقات التجارة الدولية بين أقتصادها الوطني مما إمن بعض الدول بحجة حماية 
خالل بنظام التعاون إم على النزعة الفردية مما يعتبر حمائية تقو جراءات ظرا إلالدول ن

االقتصادي الدولي وهذا مادفع المجتمع الدولي لوضع ميثاق دولي يضبط المبادالت التجارية 
ستعمارية لتمكينها من إال أنه فشل بسبب تغليب مصالح الدول االفجاء الميثاق االطلنطي 

ونوقشت نصوصه في  6491كتوبر أنعقد في إاق هافانا والذي جاء بعده ميث ولية، ثمالمواد األ
الزم لنفاذه بسبب رفض لوالذي لم يكتب له النجاح لعدم اكتمال النصاب ا 6491مؤتمر جنيف 

الواليات المتحدة االمريكية ثم توالت الجهود بعد ذلك لعقد اتفاقية تنظم التجارة الدولية فتكللت 
ن تكون مؤقتة حتى أ، وكان الهدف "الجات"ة والتجارة فة الجمركيبتوقيع االتفاقية العامة لتعري

وحيدة التي تختص بالسياسة يتم نفاذ ميثاق هافانا، إال أن اتفاقية الجات أصبحت الوثيقة ال
الدولية لمدة نصف قرن و أشرفت على عدد من الجوالت التفاوضية الحاسمة أبرزها  التجارية

ة والخدمات وحقوق ية الزراعر تجاللتعرضت ألول مرة والتي  6441-6491جولة األورغوي 
ر بين حكام تسوية المنازعات التي قد تثو الملكية الفكرية، وقد تضمنت منذ دخولها حيز النفاذ أ

 .الدول األعضاء
 نه و مع تطور التجارة الدولية لم يعد النظام يوكب المتغيرات على الصعيد االقتصاديإال أ    
في  أنعقدالذي  6449 أفريل 61تفاق إضمن  OMCالتجارة العالمية  هور منظمةدى لظأما 

هم المنظمات الدولية التي تحتوي على أ ك التاريخ ظهرت للوجود واحدة من مراكش، ومنذ ذل
شراف على توجيه النظام التجاري تكرس قواعدها مهام المنظمة في اإلمنظومة قانونية جد ثرية 

ات وقائية لتفادي وقوع نزاعات، كما اعتمدت ت المنظمة آليأنشأ العالمي الجديد وتبعا لذلك
ن تميزت باإلحكام بحيث لم يعد ممكنا بمقدور أي م لنظام تسوية المنازعات مبادئ وخصائص

ألنه إن لم تفلح األساليب الودية في  وية،تخاذ قرارات التسإالدول االعضاء أن يعيق عمليات 
مكن بها للمتضرر أن يستوفي جميع حقوقه المنتهكة فض النزاع، فإن هناك أساليب قضائية ي
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على اإلمتثال للقرارات  وذلك بإلزام الطرف المخالف لإلتفاق بعد فشل األساليب الودية،
 . والتوصيات الصادرة من جهاز تسوية المنازعات

 :أهمية الموضوع
لها و في تناالذي وصلت له منظمة التجارة العالمية  رالتطو  تتجلى أهمية الموضوع في    

ن طرف الكثير من الباحثين أصبحت محل دراسة مالتي نزاعات بين الدول االعضاء لل
ن النزاعات قد تكلف آموال طائلة للدول التي ترتكب مخالفات مما يلزم الدول أخصوصا 

ها األعضاء السعي لتدقيق ومتابعة قواعد التعاقد وطرق فض النزاع لتجنب القرارات التي تكون ل
 .هاقتصادإوخيمة على عواقب 

     :الدراسات السابقة
تناول بعض الباحثين موضوع تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية حسب عدة     

 :هذا الموضوع ل طرقتيث نذكر بعض الدراسات التي ت، حجوانب
  ت تسوية تحت عنوان خصوصيا ،فرع قانون أعمال ،مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون

على المقارنة بين التسوية  "جديد رابح"لمية للتجارة، ركز فيها الباحث لمنازعات بالمنظمة العاا
 .في ظل اتفاقية الجات و منظمة التجارة العالمية

  تسوية المنازعات في المنظمة العالمية "للدكتوراه تحت عنوان  أطروحةوكتبت في الموضوع
، ركزت فيها على تأثير قرارات "عماروش سميرة"وآثارها على مبدأ السيادة، الباحثة للتجارة 

 .التسوية بالنظر لسيادة الدول، وموقف جهاز تسوية المنازعات من مبدأ السيادة
   :أسباب إختيار الموضوع

   :األسباب الذاتية
في فهم إجراءات تسوية ورغبتي بالدراسات الدولية،  يهتمامإل جاء نظرا هذا الموضوع يارإخت

 نضمام لمنظمةر لإلالجزائ يسعين أعضاء منظمة التجارة العالمية، خصوصا مع المنازعات ب
زعات انمجراءات التي يتم من خاللها تسوية الاإلتوضيح التجارة العالمية يتوجب علينا كباحثين 

  .عضاء في المنظمةبين الدول األ
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 :األسباب الموضوعية
ات بين الدول عاز نمال تسويةفي الرضائية والقضائية  ساليباألنجاعة  تحديدلة تتمثل في محاو  

  .في هذا المجالاالعضاء في المنظمة، ومدى التزام االطراف المتنازعة بالقرارات الصادرة 
 :اإلشكالية

بسبب إهمالها للجانب القضائي في تسوية المنازعات " الجات"نظرا للفشل الذي أصاب إتفاقية 
مذكرة التفاهم على قواعد اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ مع إعتماد  ودخول

جراءات تسوية المنازعات نطرح التسائل التالي  :وا 
 مـــا مدى نجاعة نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية؟

 :تتفرع من هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت
 ؟للوقاية من المنازعات التجارية ظمة التجارة العالميةمن التي إعتمدتهاما هي سبل 

ما مدى إلزامية األساليب الودية كوسيلة لفض المنازعات بين الدول األعضاء في المنظمة 
 العالمية للتجارة؟ 

ما هو األثر المترتب عن القرارات والتوصيات الصادرة من جهاز تسوية المنازعات بالنسبة 
 ألطراف النزاع؟

 :المتبعالمنهج 
اإلطار العام وذلك لتوضيح التحليلي  والمنهج الوصفيعلى المنهج في هذه الدراسة  دتعتمإ   

وشرح األساليب المعتمدة في تسوية  لنظام تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة،
يب بعض أسال في دراسةوذلك على المنهج المقارن في هذا الصدد أيضا كما اعتمدنا المنازعات 

 .تسوية المنازعات الودية

 تسوية المنازعات في المنظمة اإلطار العام لنظام ،في فصلينمعالجة اإلشكالية  وتمت  
وذلك  ،العالمية للتجارة في المنظمة أساليب تسوية المنازعاتوفي الفصل الثاني ، كفصل أول

 :وفق الخطة الموضحة أدناه
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 لمنازعات في المنظمة العالمية للتجارةاإلطار العام لنظام تسوية ا: الفصل االول
 المنازعات التجارية الدولية وطرق الوقاية منها في المنظمة : المبحث األول
 ماهية المنازعات التجارية الدولية: المطلب األول
 الوقاية من المنازعات التجارية الدولية في المنظمة طرق : المطلب الثاني
 وخصائصه لمنازعات في المنظمةتسوية ا مبادئ نظام: المبحث الثاني
  وفق مذكرة التفاهم مبادئ نظام تسوية المنازعات التجارية في المنظمة: المطلب األول
 في المنظمة العالمية للتجارةالتجارية خصائص نظام تسوية المنازعات : المطلب الثاني
  في منظمة التجارة العالمية جهاز تسوية المنازعات: المبحث الثالث

 ماهية جهاز تسوية المنازعات: األول المطلب
 والهيئات التابعة له جهاز تسوية المنازعات سلطات: المطلب الثاني
 أساليب تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية: الفصل الثاني
 األساليب الودية لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية : المبحث األول
 في المنظمةالتجارية كأسلوب لفض المنازعات  تالمشاورا: المطلب االول
 (المساعي الحميدة، التوفيق والوساطة)األساليب الدبلوماسية : المطلب الثاني
 األساليب القضائية لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية: المبجث الثاني
  ظمةفي المن لفض المنازعات أسلوبكالدولي التحكيم التجاري : المطلب األول
 تقارير الصادرةالالرقابة على : المطلب الثاني
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بدأ النظام الدولي التجاري بالتشكل بعد نفاذ االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات    
" على مستوى التنظيم الدولي، وهذا بعد النقص الذي شاب النظام التجاري الدولي والذي 1947

لم  نهاإال أكاتفاقية الجات ، كان دافعا إلجراء العديد من االصالحات في شكل اتفاقيات دولية
نما كانت مرحلة انتقالية لغاية االتفاق على إنشاء منظمة تجارية  تكتسب صفة المنظمة الدولية وا 

وبسبب عدم نفاذ هذا الميثاق بقيت الجات  1948دولية التي سمي ميثاقها بميثاق هافانا عام 
" 1947أسلوب تسوية المنازعات في اتفاق "الجـات  عجزتعمل على تنظيم التجارة الدولية، وقد 

عن تحقيق االستقرار التجاري الدولي، خصوصا مع تنوع العالقات التجارية الدولية وتضارب 
عدم التزام الدول بالقانون المصالح االقتصادية، وهذا ما أدى لتزايد النزاعات التجارية نتيجة 

تفاقيات األمر الذي أدى إلى عقد جوالت متعاقبة أبرمت خاللها العديد من اال التجاري الدولي،
وبعدها جاء اتفاق مراكش إلنشاء التي أدت إلى تطوير الجات إلى غاية جولة األوروغوي 

 منظمة اللمنازعات في وقد شكلت مذكرة التفاهم  لتسوية ا ،1995المنظمة العالمية للتجارة سنة 
النزاعات وذلك من خالل تعويض النقص والتناقض  أساليب الوقاية من ة نوعية في تطويرقفز 

لمنازعات التجارية الدولية وطرق الوقاية اهذا الفصل  يعالج تفاقات السابقة،الالذي كان يشوب ا
في  لتجاريةاتسوية المنازعات  نظام مبادئ )المبحث األول(،لتجارة العالمية لمنظمة المنها في 
لى جهاز تسوية المنازعات باعتباره الهيئة المشرفة ع، )المبحث الثاني( وخصائصه المنظمة

 عمليات فض النزاعات داخل المنظمة )المبحث الثالث(.
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: المنـــازعات التجارية الدولية وطرق الوقاية منها في المنظمة المبحث األول
 العالمية للتجارة

تتنوع المنازعات التجارية الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بين منازعات تخص     
وتعرف باالتفاقات التجارية متعددة األطراف المعتمدة )االتفاقات المشمولة(، ، اتفاقات المنظمة

واتفاقات تجارية تخص بعض أعضاء المنظمة، وتعرف باالتفاقات محدودة األطراف، وسنتطرق 
جراءات في ال في هذا المبحث لماهية المنازعات التجارية الدولية مطلب األول ونحدد طرق وا 

          المطلب الثاني. في التجاريةالوقاية من المنازعات 
 المطلب األول : مـــاهية المنازعات التجارية الدوليـــة

، )الفرع األول( رية الدوليةسنحاول في هذه المطلب أن نوضح مفهوم المنازعات التجا    
 .)الفرع الثاني( في إطار قانون المنظمة التي تثور منازعات التجارية الدوليةال ونحدد

 ــــرع األول : مفهوم المنازعات التجارية الدوليةالفـ

تلك النزاعات التي تثور على المستوى الدولي »تعرف المنازعات التجارية الدولية أنها:     
سواء كانت هذه النزاعات بين األشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة من مختلف 

تها من ناحية وبين أشخاص الجنسيات أو بين األشخاص العامة كالدول أو إحدى مؤسسا
      .(1)«أجنبية خاصة طبيعية كانت أم معنوية من جهة أخرى 

لم تتطرق مذكرة التفاهم لتعريف النزاع التجاري الدولي، ولكن جانب من الفقه تناول تعريف     
النزاع التجاري الدولي  "Peter GALLAGHER"وقد عرف الفقيه المنازعات التجارية الدولية 

النزاع الذي ينشب بين طرفين أو أكثر من الدول األعضاء في المنظمة، عندما يدعي »بأنه: 
 .(2)«عضو أن ثمة أعماال أو قوانين أو سياسات لعضو آخر قد مست مصالحه

 لالتفاق العام "الجات"، الذي حدد المبادئ التي تحكم تسوية المنازعات، "Peter" تعريفويستند 
ولي يقوم بمجرد تقليص أو إلغاء مزايا دولة عضو في االتفاق العام فنجد أن النزاع التجاري الد

             من طرف عضو آخر، وال يهم إن كان هذا التصرف قانونيا أم ال، فحتى إن كان التصرف 
                                                

منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة المعارف، االسكندرية،  (1)
  18، ص1997

)2( Peter Gallagher, Guide to Dispute Settlement, La Haye: Kluwer Law International, 2002, p 4 
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الذي قام به أحد األعضاء قانونيا وسبب ضررا لدولة عضو يمكن للدولة المتضررة رفع دعوى 
عضو المتضرر أن يثبت الوجود الفعلي للخرق، واإللغاء أو التقليص ضد هذا اإلجراء، وعلى ال

الذي وقع عليه، إال أن هذا المعيار في تحديد المزايا التي ألغيت أو قلصت واجه  من المزايا
عرف بـــ:  صعوبة في االثبات خارج أي خرق التفاق الجات، وهو ما سرع ظهور معيار جديد

، ويعمل بهذا المعيار عندما يقع ضرر لدولة بدأ حسن النيةيستند لم "التوقعات المشروعة"،
والتي انعكست فيما بعد في عضو في المنظمة دون أن يكون هناك خرق ألحكام مذكرة التفاهم، 

يؤكد األعضاء التزامهم بمبادئ »والتي تنص:  01فقرة  03أحكام مذكرة التفاهم في المادة 
وللقواعد  1947من الجات لسنة  23و 22ادتين فض النزاعات المطبقة حتى اآلن طبقا للم

 .«واإلجراءات المحددة والمعدلة في مذكرة االتفاق هاته
هو المحافظة على توازن المصالح والمزايا بين  من معيار التوقعات المشروعة حيث أن الهدف

 كل الدول األعضاء.
ألن  رة في حالة خرق اإلتفاقال يمكن اإلستناد لمعيار التوقعات المباشنه تجدر اإلشارة إلى أ  

    . (1)المنازعة تكون بشأن حكم من إتفاق ما ويتعين الرجوع حصرا لإلتفاق
 للتجارة العالميةالمنظمة الفـــرع الثــاني : المنازعات التجارية الدولية في إطار 

 يضاأ التفاهم هذا واجراءات قواعد وتطبق.... »: التفاهم تنص المادة األولى من مذكرة   
 أحكام بموجب والتزاماتها بحقوقها المتعلقة األعضاء بين المنازعات وتسوية المشاورات على
 التجارة منظمة اتفاق" بتعبير التفاهم هذا في اليه يشارذي ال) ةمنظمال انشاء اتفاق

 .(2)«آخر مشمول اتفاق أي مع باالشتراك أو وحدها التفاهم هذا وأحكام"(، العالمية
ا النص أن كل نزاع بين أعضاء المنظمة يتعلق بالحقوق وااللتزامات يسوى وفق يفهم من هذ  

 بصفتهم أعضاء وليس أطراف متعاقدة،أو باالشتراك مع أي اتفاق مشمول آخر االتفاق المنشئ 
منازعات تفاقات التجارية متعددة األطراف، منازعات اال لنزاع في وجهين:صور اأهم وتتحدد 

  عديدة األطراف.االتفاقات التجارية 

                                                
  )1( F.ROSSELER, «Evolution du système de règlements des différends du GATT de l'OMC», Colloque Nice: La 
réorganisation mondiale des échange, Paris: Pedone, 1996, p 307 .   

 تفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية.إل 02، ملحق مذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات (2)
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 متعددة األطراف التجارية باالتفاقاتزعات متعلقة منا :أوال

 تصنف منازعات االتفاقات التجارية المتعددة األطراف إلى ثــالث منازعات:  
 :المتعلقة بتجارة السلع متعددة األطراف منازعات االتفاقات -1

 الث أنواع:وتنقسم المنازعات المتعلقة بتجارة السلع بدورها إلى ثــ    
 :الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات التعريفية لمنازعاتاأ/ 

ينص بروتوكول مراكش الملحق باالتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة      
، على إلزامية تخفيض التعريفات الجمركية، وعلى هذا األساس تقوم الدول بإعداد قوائم 1994

الحقوق الجمركية لمختلف السلع، وتشكل التزام تثبيت الحقوق الجمركية،  ملحقة تتضمن وضعية
، مثلما حدث بين روسيا فإذا أخل أحد األطراف بالتزامه في تعريفة السلع تثور المنازعات

 جويلية 11 :في المقدمة إستندت المفوضية األوروبية في شكواهاواالتحاد األوروبي، حيث 
دون أن تفرضها على  تدويرية على السيارات األوروبية رسوم ضتقوم بفر إلى أن روسيا  2013

 .(1)الشركات األجنبية األخرى أو الشركات المحلية الروسية
 :غير التعريفية المنازعات الناتجة عن العوائقب/ 

هي المنازعات التي تثور عند إتخاذ الدول األعضاء تدابير من شأنها عرقلة التجارة وتكون   
ني أو إداري أو تقني، وتمس في الغالب قطاعات: التنظيم التقني والتقييس، ذات طابع قانو 

وهي في الغالب تكون صادرة من الدول  التقييم الجمركي للسلع، والعمل برخص االستراد
 .(2)المتقدمة ضد الدول النامية بحجة عدم موافقة المنتجات للمقاييس أو التنظيم التقني المطلوب

 :عن التدابير االستثنائية الناتجةالنزاعات  /ج

تحدث عندما يتبنى أحد األعضاء تدابير حمائية خارجة عن إطار المبادئ  عاتاز نمهي   
المتعلقة بتجارة الدولية في المنظمة، ويتم ذلك في إطار المساواة بين كل األطراف واعتمادا على 

قيام عضو باتخاذ تدابير ك ،النظام التجاري الدولي مبدأ الدولة األكثر رعاية، ضمانا لحسن سير
                                                

  1ملحقانظر الاألوروبية،السيارات  تفرضها على تدويرية حول رسومشكوى االتحاد االوروبي ضد التدابير المتخذة من روسيا (1)
WT/DS462/1 G/L/1033 G/TRIMS/D/37 (11/07/2013)     

ألولى بالرعاية في إطار اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة، دار النشر محمد صافي يوسف، النظام القانوني لشرط الدولة ا(2)
 112، ص2006العربية، القاهرة، 
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، وقد أثارت هذه (1)حمائية لمكافحة اإلغراق، أو الحد من االستيراد لحماية االنتاج الوطني
لحد من ل وقد قامت االرجنتين بفرض شروط على المستوردين، التدابير العديد من النزاعات

، ومرافق اإلنتاج استثماراتهازيادة  ا وبين الصادرات، من أجلتحقيق التوازن بينهذلك لوارداتها، و 
التحكم تحويل المنافع إلى الخارج و  وعدم المحتوى المحلي للمنتجات المصنعة في األرجنتين،و 

 .ر، ما تسبب في نزاع مع اليابان التي رأت أن مصالحها تضررت نتيجة هذه التدابيفي أسعارها

 :)الجاتس(المنازعات المتعلق باتفاق تجارة الخدمات  -2
الدولي خصص له اتفاق عام حدد فيه م دور تجارة الخدمات في النظام التجاري مع تعاظ  

تطبق مجال الخدمات الذي يتميز بالتشعب، أشكال تجارة الخدمات وذلك محاولة لحصر 
تقوم بتوريدها  ت التي"الجاتس" من حيث المبدأ على جميع الخدمات، بإستثناء تلك الخدما

 03فقرة  01وتعرف المادة السيادة وليست بصورة تجارية السلطة الحكومية كجزء من أعمال 
تشمل أية خدمة غير مقدمة  موردة في ممارسة السلطة الحكوميةبأن الخدمات ال "الجاتس"في 

 البنوك المركزية ويشمل ذلك نشاطات أعمال ،جاري أو تتنافس مع موردين آخرينعلى أساس ت
اعد العمومية ، ومعاشات التقالحكوميةاديق الصن والمؤسسات المالية األخرى  كمؤسسة النقد

 .(2)، والمنشآت العامة التي تستخدم المصادر المالية الحكوميةوالضمان االجتماعي
حقوق التي تؤثر على  النقل الجوي مستثنى من التدابير، فإن ملحق خدمات باإلضافة إلى ذلك

الملحق الخاص بحركة  كما أن ،اشرة بهاالجوي أو الخدمات المرتبطة مب حركة الطيران
الذين  ألشخاص الطبيعييناال تنطبق على  "الجاتس"األشخاص الطبيعيين ينص على أن 

، أو اإلقامة اص بعضو ما أو فيما يخص المواطنهون إلى الدخول إلى أسواق التوظيف الخؤ يلج
 ومن أهم منازعات هذا االتفاق نجد:، على أساس دائم

 
 
 

                                                
  .112محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص  (1)
، 1999، المنظمة العالمية للتجارة واقتصاديات الدول النامية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،العبادي عبد الناصر مزال( 2)

 .09ص 
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 :لة األولى بالرعايةالدو  مخالفة مبدأ منازعات /أ

 ى جميع األعضاء إتاحة على الفور ومن غير شروطعل ه، فإنمن الجاتس 20 وفقًا للمادة  
معاملة فرصة متساوية للخدمات أو موردي الخدمات التابعين إلى بقية الدول األعضاء اآلخرين 

  .(1)وموردي الخدمات في أي دولة أخرى  ليست أقل تفضياًل من تلك المقدمة للخدمات
 :الشفافيةمنازعات  /ب

مطالبون ، بنشر كافة التدابير الخاصة بالتطبيق العام وتأسيس نقاط  "الجاتس"إن أعضاء   
استعالم وطنية ملزمة لالستجابة إلى طلبات المعلومات الخاصة بالعضو األخر. وتشمل 

جراءات إستئناف وأ نظمة تخص اإللتزامات األخرى غير المشروطة تأسيس مراجعة إدارية وا 
 .حتكارات والموردين األجانبمل اإلع
 :سواقألالنفاذ لمنازعات  /ج

يتواله األعضاء إلى األسواق عبارة عن إلتزام خاص يمكن التفاوض عليه و  تبر منح المنفذيع  
ن القيود الواردة من الستة أنواع م ون خاضعًا إلى نوع واحد أو أكثروقد يك ،في قطاعات محددة

ض ، يمكن فر وعلى سبيل المثالمن اتفاق تجارة الخدمات "الجاتس"  02قرة ف 16في المادة 
، أو فرض قيود على نوع الخدمات أو عدد الموظفين في القيود على عدد موردي الخدمات

، أو نسبة مشاركة رأس و الشكل القانوني لموردي الخدمة، أأو على قيمة التعامالت اقطاع م
 .(2)المال األجنبي

 :المعاملةلمساواة في منازعات ا /د

إن العضو ملزم بمنح موردي الخدمات األجنبية معاملة  ليست أقل تفضياًل من تلك المقدمة   
ضمن في جدولـه الخاص ، في أي قطاع مت)المحليين( ى خدماته وموردي خدماتهإل

تكون  المؤقتة التي ، فإن المطلب الرئيسي هو اإلمتناع عن التدابير التمييزية أوباإللتزامات
، في القانون أو في الحقيقة ، أو تعديل في ظروف المنافسة لصالح موردي عرضه للتعديل

 خدماته المحليين .  
                                                

   314، ص 2003حسين عوض هللا، العالقات االقتصادية الدولية، الفتح للطباعة والنشر، االسكندرية،  زينب (1)

 مادة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مقدمة لطلبة كلية االقتصاد واالدارة، محاضرة العيتاني، شريف افندي يوسف فهد (2)
                  السعودية.   العزيز،جامعة الملك عبد
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يق تلك ، ولكن ال يحق لهم تضيلمعاملة الوطنية في أي قطاع محددويحق لألعضاء توسعة ا
 .إال بشرط موافقة األطراف األخرى  ،الحريات بعد اإللتزام بها

إإللتزام بمعاملة وطنية أو  ال تفرض اإللتزام بتولي منفذ إلى األسواق"الجاتس" ن وباء عليه ، فإ
فإن األعضاء احرار في تصميم مدى اإللتزامات التي يتخذونها والتي ، في أي قطاع محدد

 . يعتبرونها ملحة في الوقت  الحاضر
جوالت للدخول في  ارةللتج العالمية منظمةالتنص على التزام عام ألعضاء  19 إال أن المادة  

وبصورة متقدمة   ىخذ في اإلعتبار تحقيق مستوى أعلمتتالية من المفاوضات التجارية مع األ
 .(1)من التحرر

 :)تريبس( المنازعات المتعلقة بالجوانب التجارية للملكية الفكرية -3
زعات التجارية تعتبر المنازعات التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من أكثر أنواع المنا  

وهذا راجع الزدياد المنتجات والشركات الدولية في مجال االبتكار  الدولية في العصر الحالي
 ويمكن تقسيم منازعات حقوق الملكية الفكرية حسب اتفاقية "تريبس" إلى:

 :خالل بالقواعد الموضوعيةالمنازعات الناشئة عن اإل /أ

ضع المنازعات التي تنشأ فيما بين الحكومات حول من اتفاقية "تريبس" تخ 64وفقا للمادة    
االلتزام بأحكامها وقواعدها، إلى نظام تسوية المنازعات للمنظمة العالمية للتجارة، حيث تضمنت 
قواعد وأحكام جوهرية تتمثل بالتزام جميع الدول األعضاء في المنظمة، بأن تضمن اشتمال 

وتعمل على اتخاذ تدابير فعالة ضد أي اعتداء  باإلنفاذقوانينها على القواعد واالجراءات المتعلقة 
، وقد تركت االتفاقية لدول األعضاء مطلق الحرية في اختيار (2)أو انتهاك يمس الحق الفكري 

                                                
 (TSGA) اتفاقية التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية  (1)
تسوية منازعات الملكية الفكرية في إطار إتفاقية "تريبس"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  أليات سرصال نعيمة، (2)

    31، ص 2015 الخاص، فرع: الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فيفري 
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من اتفاقية تريبس على  41األسلوب المالئم لتطبيقها ضمن قوانينها الداخلية، ونصت المادة 
ذا لإلزامية إنشاء األجهزة واألنظمة   . (1)لقيام منازعات م تمتثل الدولة العضو فإن ذلك يؤديوا 

 :المنازعات الناشئة عن اإلخالل بالضوابط واألسس التي تحكم القواعد الموضوعية /ب

ول األعضاء في المنظمة قواعد موضوعية تلزم من خاللها الدجاءت إتفاقية "تريبس" ب   
ضوابط واألسس المتعلقة بهذه القواعد، ولم توسعت في تحديد الفكرية، و حماية حقوق الملكية الب

تترك لهذه الدول مطلق الحرية في تطبيق االتفاقية على مستوى القوانين الداخلية، وذلك عن 
طريق منع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية بفرض جزاءات وتطابق المنظومة التشريعية الداخلية 

( على إجراءات الحماية القضائية التي 44-48قواعد االتفاقية، ونصت االتفاقية في المواد ) مع
تلتزم بها الدول األعضاء والمتمثلة في األوامر القضائية باالمتناع عن التعدي والتعويضات 
والعقوبات الجنائية للمخالفين، فإذا امتنعت الدولة عن تطبيق هذه الوسائل الحمائية فإنها تكون 

   .(2)تي تضررت مصالحها وبتالي يثور النزاعمحال للمسائلة من الدول األعضاء األخرى ال
 األطراف عديدةالتجارية الدولية : منازعات متعلقة باالتفاقات ــانياثـ

إن االتفاقيات التي تم التفاوض عليها من طرف أعضاء المنظمة أدخلت ضمن ما يسمى    
استثناء أربع بااللتزامات متعددة األطراف، بمعنى أنها تسري على جميع الدول األعضاء، ب

تعرف باالتفاقات التجارية الدولية عديدة األطراف وال تلتزم بها إال الدول األعضاء التي  اتفاقيات
  صادقت عليها، وتتمثل هذه االتفاقات في:

االتفاق الخاص بقطاع االلبان و االتفاق الخاص بلحوم البقر، وقد تم ادراجهما ضمن إطار ـــ 
بقرار  1995التفاق الخاص بالمقاييس الصحية في ديسمبر االتفاق الخاص بالزراعة وا

 ا عن طريق مذكرة التفاهم.، وتسوى المنازعات فيهم(3)وزاري 

                                                
ولوجيا السيد أحمد عبد الخالق، االقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التريبس مع التطبيق على نقل التكن )1(

انب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات و للدول النامية، مؤتمر الج
 .25-24، ص 2004مايو  11.9لعربية المتحدة، المجلد األول، الطبعة األولى، ا
 (.TRIPS) الفكرية الملكية حقوق ل األوجه التجارية اتفاقية )2( 
 1995ديسمبر  10قرار صادر عن المجلس الوزاري للمنظمة في  )3(
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 21وانضمت له  1980االتفاق الخاص بتجارة الطائرات المدنية فقد دخل حيز النفاذ سنة ـــ 
رات المدنية، دولة عضو في المنظمة، وينص على إلغاء الحواجز الجمركية في تجارة الطائ

وقد وقع نزاع بين كندا والبرازيل بسبب تقديم  ويخضع كل نزاع فيه إلى ما ورد في نص االتفاق
 هذه األخيرة إعانات لتمويل صادرات الطائرات المدنية.

وانضم إليه تسعة  1981ـــ أما االتفاق الخاص بالصفقات العمومية فقد دخل حيز النفاذ سنة 
ضفاأعضاء من المنظمة، ويهد ء الشفافية على قواعده ف لفتح المجال أمام المنافسة الدولية وا 

جراءاته، وأهم نزاع في هذا المجال وقع بين الواليات المتحدة االمريكية والجماعات االوروبية  وا 
   (1)قاعدي للصفقة عن الرسم على القيمة المضافة كسعر بشأن تطبيق هذه االخيرة سعرا خارج

 الوقاية من المنازعات التجارية الدولية في المنظمة  رق المطلـــب الثاني: ط
نظام فعال للحد من المنازعات التجارية الدولية بين الدول  للتجارة العالميةالمنظمة عتمدت إ    

األعضاء، وذلك بتبني سياسة وقائية تقوم على ضرورة التزام األعضاء بالشفافية في التعامالت 
كما يتم نشر  )الفرع األول(، لتعامالت التجارية واإلجراءات المتخذةوذلك بالتبليغ عن ا التجارية

باإلضافة لفرضها رقابة  المعلومات الخاصة باألنشطة التجارية للدول األعضاء)الفرع الثاني(
 على السياسة التجارية لألعضاء )الفرع الثاني(.

 ين األعضاءبالتجارية : التبليغ كإجراء وقائي للحد من المنازعات الفرع األول

، حيث أن كل عضو للتجارة العالمية ساليب الوقائية في منظمةيعد إجراء التبليغ من أهم األ  
ملزم بتقديم المعلومات عن االجراءات المتخذة في عالقاته التجارية مع األعضاء األخرين، ولقد 

لتزامات نصت كل االتفاقات المعتمدة في إطار المنظمة على ذلك بغية متابعة تنفيذ اال
األعضاء، وحددت إجراءاته في القرار الوزاري الملحق باالتفاق المنشئ للمنظمة في فقرته 

 .(3)، وتم وضع سجل على مستوى أمانة المنظمة لتسهيل عملية التبليغ(2)األولى

                                                
كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فرع قانون جديد رابح، خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة، مذ (1)

  29، ص 2012األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،تيزي وزو، 

  1996قرار صادر عن المجلس الوزاري للمنظمة سنة ( 2)

ل على درجة فض النزاعات التجارية الدولية على مستوى منظمة التجارة العالمية، رسالة مقدمة للحصو يحياوي طارق،  ( 3)
 25-24، ص 2015/2016، الدكتوراه في القانون، فرع: قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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 المنظمة ألعضاءالتجارية نشاطات ال: نشر المعلومات المتعلقة بالفرع الثاني

في  أهمية قررت المنظمة إعتماد إجراء نشر المعلومات الذي ال يقل يغإضافة إلجراء التبل   
أ الشفافية في العالقات التجارية، ويكون هذا النشر على مستوى المنظمة وعلى تحقيق مبد

 مستوى الجمهور.
 :النشر على مستوى المنظمة -1

بمعالجة بدورها تقوم  يويكون النشر على شكل منشورات تودع لدى أمانة المنظمة، الت 
صداره وفق منشورات دورية متخصصة بالتجارة الدولية.  وتنسيق ما يتم إداعه وا 

 :لجمهورنشر نشاطات المنظمة ل -2

، 1996تم العمل بقرار نشر نشاطات المنظمة بعد إصداره من المجلس العام للمنظمة سنة    
نشاء مركز توثيق داخلها، ويقوم الموقع بنشر طلبات  وذلك من خالل تأسيس موقع الكتروني وا 

، أما تقارير اجتماعات أعضاء المنظمة فيتم مباشرة بعد صدورها التشاور وتقارير الفرق الخاصة
، ويمكن بطلب 1998( أشهر طبقا للقرار الوزاري للمجلس العام سنة 06نشرها بعد مرور ستة )

 .(1)تمر الوزاري من أحد األعضاء تمديد فترة السرية التي تشمل القرارات الصادرة عن المؤ 
 : الرقابة على السياسة التجارية لألعضاءـرع الثــالثالفـ

في إطار االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية المتعلقة بتجارة  1988تم اعتماد هذا اإلجراء سنة   
، ويهدف لتنسيق السياسة التجارية للدول األعضاء لتفادي المنازعات وتتم حسب المحلق السلع

ويكون ذلك عند ممارسة  طريق المجلس العام،عن  المنشئ للمنظمة بطريقتين: لالتفاق 3
، أو عن طريق فحص دولة عضو المجلس صالحيته كهيئة رقابة للسياسات التجارية لألعضاء

 سياسة التجارية لدولة أخرى تتعامل معها تجاريا.لل
دول المتعلقة بتطورها يتطلب فحص السياسات لألعضاء مراعاة اإلحتياجات الخاصة بالكما   

هذا الفحص للدول األعضاء فهم المواقف اتجاه بعضها، ولتحقيق  يتيحومحيطها الخارجي، و 
مبدأ الشفافية في التعامل بين حكومات الدول األعضاء، وتقوم بعمل الرقابة هيئة تعرف بــ: 

                                                
عماروش، تسوية المنازعات في المنظمة العالمية للتجارة وأثرها على مبدأ السيادة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  سميرة  (1)

 .173، ص 2014/2015ال، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: قانون أعم
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، حيث بة الدورية، وذلك بإخضاع النشاطات التجارية للدول للرقا"هيئة فحص السياسة التجارية"
كما  ،فترات زمنية منتظمةيتم فيها فحص وتقييم التجارة والسياسات ذات العالقة للبلدان على 

 ،لتجاري العالميثر على النظام اأت الهامة التي يمكن أن يكون لها يتم أيضا مراقبة التطورا
لذي يخضع يتم تحضير وثيقتين لكل مراجعة: بيان السياسة الذي تقدمه حكومة العضو او 

 للتجارة، العالميةمنظمة الللمراجعة، وتقرير مفصل يكتب على نحو مستقل من قبل أمانة سر 
في هيئة مراجعة السياسة  منظمةالمن ثم يتم مناقشة هاتين الوثيقتين من قبل جميع أعضاء 

جراءات اجتماعات هيئة مراجعة  ،التجارية وبعد ذلك بوقت قصير يتم نشر هذه الوثائق وا 
 .(1)ياسة التجاريةالس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
مية ودورها في تنمية التجارة الدولية، دار الخاصة إلنشاء منظمة التجارة العالعبد الملك، عبد الرحمان مطهر، االتفاقية  (1)

 486، ص 2009الكتب القانونية، القاهرة، 
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 نظام تسوية المنازعات في المنظمة العالمية مبادئ: ثانيالالمبحث 
 وخصائصه للتجارة 

بحماية حقوق الدول األعضاء، وفي نفس الوقت تلتزم بالحفاظ  للتجارة العالمية منظمةالتلتزم   
منازعات في مذكرة التفاهم تخالف مبادئ نظام تسوية ال على التزامهم بعدم اتخاذ قرارات

كما أن أحكام نظام تسوية المنازعات قد تعززت فعاليتها أكثر نظرا  ،)المطلب األول(
 للخصائص )المطلب الثاني( التي تميزت بها والتي لم تكن معروفة من قبل.

 وفق مذكرة التفاهمالتجارية في المنظمة مبادئ نظام تسوية المنازعات : المطلب األول
، على دور القانون الدولي العام في توضيح (1)من مذكرة التفاهم 01فقرة  02لمادة نصت ا  

األحكام المتعلقة بتسوية المنازعات عند النقص أو الغموض، وقد وصفته بالعنصر المركزي 
دة وقد اشتمل نظام تسوية المنازعات على ع لضمان استقرار نظام التجارة متعدد األطراف،

 :ا فيما يليمبادئ هامة نتناوله

 مبدأ عدم مخالفة الدول األعضاء لاللتزامات التجاريةالفرع األول: 

جاء هذا المبدأ ليضمن حقوق الطرف الذي تعرض لضرر نتيجة مخالفة الطرف األخر   
 التي االلتزامات مخالفة حاالت ..وفي»بقولها:  03من المادة  08لاللتزاماته، وقد أكدت الفقرة 

بمعنى أن أي ، «..تعطيل أو الغاء حالة في مبدئيا المخالفة تعتبر ل،مشمو اتفاق في جاءت
، وأعطت الحق للمتضرر في تحريك مخالفة لالتفاقات المشمولة تعتبر ملغاة وعديمة األثر
 .(2)الدعوى، وذلك بسبب اآلثار السلبية التي لحقت بمصالحه

 بين أعضاء المنظمةرية التجامبدأ حسن النية في تسوية المنازعات : الثــاني الــفرع

خالقي دون إعطاءه أة التفاهم على هذا المبدأ كمبدأ من مذكر  10في الفقرة  03أكدت المادة  
المقصود معنى قانوني خاص كعدم العلم بواقعة ما أو عدم التواطؤ لإلضرار بالغير، فالمعنى 

األعضاء، كما أن طلب  نصرافه إلى االلتزام باألصول الحميدة في المعامالت التجارية بينإهو 
                                                

 بموجب تاريخه حتى المطبقة المنازعات ادارة بمبادئ تقييدها تؤكداألعضاء »من مذكرة التفاهم:  01فقرة  02المادة  (1)
 »... فيه والمعدلة الموسعة واالجراءات وبالقواعد1947 الجات من والعشرين والثالثة والعشرين الثانية المادتين

 88ص ،2008دة،االسكندرية،ار الجامعة الجديد،النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية )دراسة نقدية(ليفة إبراهيم احمد، خ (2)
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وعلى الدول األعضاء التوصل لحل النزاع بحسن نية  التوفيق ال يعني بضرورة وجود خصومة
 . (1)دون أن يكون هناك قصد لإلضرار بالمصالح أو تعطيلها

 التجارية التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات: مبدأ عدم رجعية أحكام مذكرة الفـــرع الـــثالث

 الجديدة الطلبات يخص فيما اال التفاهم هذا يطبق ال »: على 11فقرة  03المادة تنص   
 عند تقدم التي المشمولة االتفاقات في بالمشاورات الخاصة األحكام بموجب مشاورات جراءإل

 المشاورات طلبات قدمت التي النزاعات أما، بعده أو العالمية التجارة منظمة اتفاق نفاذ
 نفاذ قبل المشمولة لالتفاقات سابق آخر اتفاق أي بموجب أو 1947 الجات بموجب بشأنها
 الخاصة الصلة ذات واالجراءات بالقواعد بشأنها العمل فيستمر العالمية التجارة منظمة اتفاق

 .العالمية التجارة منظمة اتفاق نفاذ قبل مباشرة نافذة كانت التي المنازعات بتسوية
 تنفذ لم أو الهيئات من تقارير بشأنها تعتمد لم لتيا المنازعات على أيضا الفقرة هذه تطبق
 .(2)«كليا
من خالل هذا النص يتضح أن أحكام مذكرة التفاهم على القواعد واالجراءات التي تحكم   

تسوية المنازعات تسري على الطلبات الجديدة التي تهدف الجراء المشاورات عند دخول مذكرة 
ت التشاور الصادرة قبل ذلك أحكام اتفاق الجات، كما التفاهم حيز النفاذ، ويسري على طلبا

على المنازعات التي لم تصدر تقارير بشأنها من الفرق الخاصة أو  1947تطبق أحكام الجات 
 .لم تنفذ بعد
 للدول النامية بالمنظمةالتجارية مبدأ المعاملة التفضيلية في تسوية المنازعات : ـــرع الرابــعالفـ

 قدم اذا ، 11 الفقرة عن النظر بغض»من مذكرة التفاهم على:  12رة فق 3نصت المادة   
 متقدم، بلد من عضو ضد المشمولة االتفاقات من أي الى تستند شكوى  نام بلد من عضو
 من 12 و 6 و 5 و 4 المواد في الواردة األحكام من بدال يستند، أن الشاكي للطرف جاز

 تمديد يجوز أنه اال1966 أبريل /نيسان 5 قرار يف الواردة المقابلة األحكام الى التفاهم،

                                                
 يجوز وال الخصومة منه يقصد ال المنازعات تسوية اجراءات استخدام أو التوفيق طلب أن المفهوم من » 10فقرة  03المادة ( 1)

 .النزاع حل وبهدف حسنة بنية االجراءات هذه تمارس أن نزاع، نشوب حال في األعضاء، جميع على يجب وأنه كذلك، اعتباره
  . »مختلفة بأمور المتعلقة المضادة والشكاوى  بين الشكاوى  الربط يجوز ال أنه أيضا ومالمفه ومن

   ، مرجــع سابقمذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات (2)
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 ال الفترة هذه أن الفريق رأى اذا المقرر من 7 الفقرة في عليها المنصوص الزمنية الفترة
 واجراءات قواعد بين خالف ظهر ما واذا ذلك على الشاكي الطرف ووافق تقريره، العداد تكفي
، يتضح «القرار يطبق القرار، في لها قابلةالم واالجراءات والقواعد 12 و 6 و 5 و 4 المواد

من هذا النص أن المنظمة قد راعت الظروف اإلقتصادية التي تمر بها الدول النامية وضرورة 
حمايتها خاصة عندما يرتبط النزاع بدولة متطورة، حيث تم استثناء البدان النامية من األثر 

في إختيار أسلوب بديل لتسوية النزاع  الفوري لتطبيق إجراءات التسوية وذلك بإعطائها الحق
يضمن لها سرعة اإلجراءات ويحميها من التدابير التي قد تتخدها الدول المتطورة وتسبب لها 

وعقبات تنفيذ  ضررا إقتصادي، إال أن ما يعاب على هذا النظام عدم مراعاته للتكاليف المرتفعة
   .(1)القرارات الصادرة عنه

 للتجارة العالمية في المنظمة التجارية تسوية المنازعاتص نظام المطلب الثـــاني: خصائ
معنى اإلصالح  المنازعات تسوية تحكم التي واالجراءات القواعد على تفاهمال مذكرةجسدت   

جراءات فض المنازعات، فقد تم تعزيز القاعدة القانونية بنظام تسوية منازعات  القانوني لقواعد وا 
، وذلك بغية التوصل لنتائج مقبولة ساع دائرة النظام المتعدد األطرافجديد من خالل شمولية وات

من جميع األعضاء في المنظمة، ومنع اللجوء للتدابير األحادية الجانب، وتميز نظام تسوية 
المنازعات في المنظمة بجملة من الخصائص نستخلصها من خالل تحليل أحكام مذكرة التفاهم 

  يلي:    فيما
 منظمةالالتجارية في  زعاتنظام تسوية المناواندماج شمولية الفرع األول: 

جراءات هذا التفاهم على »من مذكرة التفاهم:  01نصت المادة األولى فقرة    تطبق قواعد وا 
( من هذا التفاهم )االتفاقات 1المنازعات الواردة في االتفاقات المدرجة في المرفق )

جراءات هذا ال تفاهم أيضا على المشاورات وتسوية المنازعات المشمولة(، وتطبق قواعد وا 
بين األعضاء المتعلقة بحقوقها والتزاماتها بموجب أحكام اتفاق إنشاء منظمة التجارة 

 .(2)«العالمية، وأحكام هذا التفاهم وحدها أو باالشتراك مع أي اتفاق مشمول آخر
                                                

 والقانون  الفكر دار العالمية، التجارة ومنظمة الجات اتفاقية تطبيق عن الناجمة المنازعات تسوية آلية محمود، أحمد سيد( 1)
  .292، ص 2008 المنصورة، ، والتوزيع للنشر

  ، مرجع سابقمذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات (2)
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يهم على أي اتفاق يظهر من خالل هذا النص إمكانية استناد الدول األعضاء في شكاو   
تجاري سواء من االتفاقات التجارية متعددة األطراف وهي: االتفاقات حول تجارة السلع، االتفاق 
العام حول تجارة الخدمات، االتفاق حول األوجه المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، 

ائرات المدنية، االتفاق وأيضا االتفاقات التجارية عديدة األطراف وهي: االتفاق حول تجارة الط
 واالتفاق الدولي حول لحم البقر. حول الصفقات العمومية، االتفاق الدولي حول قطاع الحليب

وبالنسبة لهذه االتفاقات األخيرة، جاءت الفقرة الثانية من المادة األولى من المذكرة لتوضح أن  
شروط تطبيق التفاهم بالنسبة  تطبيق أحكام مذكرة التفاهم مرتبط باعتماد األطراف قرارا يبين

كما تطبق أيضا أحكام راءات خاصة إضافية، أي قواعد أو إجلالتفاق المعتمد، بما في ذلك 
المتعلقة  مذكرة التفاهم على كل المشاورات والمنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول األعضاء

 بتفسير وتطبيق أحكام االتفاق المنشئ للمنظمة.
( من مذكرة التفاهم، يستشف أنه يحق لألعضاء 3/09وع إلى نص المادة )إال أنه وبالرج  

ألي اتفاق مشمول، سواء كان في حد االحتفاظ في كل األحوال بإمكانية طلب تفسير رسمي 
 .(1)لتجارةالعالمية ل منظمةالذاته اتفاقا تجاريا عديد األطراف أو من خالل قرار وبموجب اتفاق 

 األعضاءم تسوية منازعات خاص بالدول نظاالفـــرع الثـــاني: 

بالرغم من تنوع الفاعلين في الساحة التجارية الدولية، إال أن نظام تسوية المنازعات في   
المنظمة العالمية للتجارة جاء قاصرا على الدول دون غيرها وهذا راجع لنشأت المنظمة ما بين 

وية منازعات األعضاء، ونجد أن حكومات أبرمت اتفاقات مراكش، التي من بينها مذكرة تس
 03تخاطب بصفة مباشرة الدول األعضاء في المنظمة حسب نص المادة قواعد مذكرة التفاهم 

الذي حدد أهداف نظام تسوية المنازعات بحماية حقوق والتزامات أعضاء المنظمة،  02فقرة 
التفاهم، فال تتابع وبمفهوم المخالفة فالدول التي ليست أعضاء في المنظمة ال تخضع لمذكرة 

من أي عضو وال يمكنها متابعة أي عضو في المنظمة، لكن الخالف الذي ثار كان حول عدم 
، خصوصا أن (2)المنازعات التي قد تضر بحقوقهم تمكين الخواص من استخدام آليات فض

جارة، هناك اتفاقات للمنظمة تستهدف حمايتهم، كإتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بت
                                                

  179سميرة عماروش، مرجع سابق، ص ( 1)

 101 ، صجديد رابح، مرجع سابق (2)
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أو االتفاق العام حول تجارة الخدمات الذي يسري على الخدمات وعلى موردي الخدمات، ولكن 
مذكرة التفاهم حرمتهم من اللجوء مباشرة لجهاز تسوية المنازعات وتمت إحالتهم إلى المحاكم 

    .الوطنية لدولهم، ويبقى للدول تقدير مدى ضرورة تحريك آليات فض المنازعات من عدمها
 الفــرع الثــالث: شفافية نظام تسوية المنازعات في المنظمة

تتجلى أهم صور الشفافية في تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء المنظمة في مختلف   
نشر از تسوية المنازعات، ويكتابيا لجهطلب التشاور الذي يجب إبالغه مراحل النزاع، بداية من 

دعاءات رسمي للمنظمة، حيث يال على شبكة االنترنت عبر الموقع تضمن ملخصا للوقائع وا 
أطراف النزاع بخصوص الخروقات الواقعة، وفي حالة لم يتوصل أطراف النزاع لنتيجة أثناء 
عملية المشاورات فيتم نشر طلب التسوية إلنشاء فريق خاص، ويقوم رئيس جهاز تسوية 

 ،ن دون اإلعالن عن هوية أعضائهلك المنازعات بإخطار جميع أعضاء المنظمة بتكوين الفريق
تقييمها ومراجعتها، وتعتبر كما أن تقارير الفرق الخاصة تنشر إلتاحة الفرصة لباقي األعضاء ل

خاصية الشفافية في نظام تسوية المنازعات تجسيدا لمبدأ من مبادئ المنظمة ككل وتعتبر من 
النضمام أن تتعهد بتطبيق ، حيث يجب على الدولة الساعية لالشروط الخاصة لالنضمام لها

، وذلك بإشعار أعضاء المنظمة بالتشريعات التي تصدرها في مجال التجارة مبدأ الشفافية
 .(1)واالستثمار

 الفــــرع الـــرابــع: إرتباط نظام تسوية المنازعات في المنظمة بمذكرة التفاهم

 انتهاك تصحيح الى ءاألعضا تسعى عندما»التفاهم: من مذكرة  01فقرة  23تنص المادة   
 أو المشمولة االتفاقات بموجب المقررة المنافع تعطيل أو الغاء أنماط من غيره أو لاللتزامات

 هذا واجراءات قواعد الى تلجأ فانها المشمولة االتفاقات أهداف من أي بلوغ طريق في عقبة
 .«بها وتتقيد التفاهم

مذكرة التفاهم، وال يسمح لهم  حكامنص أن أعضاء المنظمة مقيدون بأيتضح من خالل ال  
جراءاتها كمبدأ عام  مذكرة من 25المادة  ، لكن هناك استثناء نجده في(2)بتسوية خارج قواعدها وا 

                                                
مم المتحدة، منظمة التجارة الدولية، جامعة الدول العربية، منظمة سهيل حسين الفتالوي، المنظمات الدولية، )منظمة األ (1)

 .231، ص 2004المؤتمر اإلسالمي(، دار الفكر العربي، بيروت، 
  30، ص2005في إطار منظمة التجارة العالمية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  مروك نصر الدين، تسوية المنازعات (2)
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ورغم أن نظام التسوية يحفز االطراف ، (1)السريع لتحكيموسيلة اوالذي يجيز اللجوء ل، التفاهم
أن يكون الحل الودي أنه يؤكد على ضرورة  ، إال(2)المتنازعة على ضرورة إيجاد الحلول الودية

أحكام المذكرة، ويالحظ أن ارتكاز نظام تسوية المنازعات في المنظمة على القواعد متوافقا مع 
القانونية الواردة في المذكرة جعل منه نظاما شبه قضائي، وهو األمر الذي طالبت بها الواليات 

فاوضات جولة األوروغواي، وذلك بغية تجنب المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي خالل م
األساليب الدبلوماسية في تسوية المنازعات نظرا لمرونتها، كما أن الحلول القضائية تكون عادة 

 .(3)واضحة وملزمة، وتطبق على الجميع دون مراعاة لتفاوت االقتصادي بين الدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 تسوية وسائل من بديلة كوسيلة العالمية التجارة منطقة ضمن السريع للتحكيم يمكن» مذكرة التفاهم: من 25/01تنص المادة ( 1)

  .«بوضوح الطرفين كال يحددها التي المسائل على النزاعات لبعض حل الى التوصل ييسر أن المنازعات
    الحميدة، التوفيق، الوساطة من مذكرة التفاهم هي: المساعي 05حسب المـــادة  للتسوية البديلة وسائلال (2)
، تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الجات، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، محمدين جالل وفاء (3)

 09، ص 2002



 للتجارة ةالعـــالمي منظمةالازعات في نظام تسـوية المنصل األول: اإلطار العـام لالفـ
 

 
25 

 للتجارة العالميةالمنظمة ي المبحــث الثـالث: جهاز تســوية المنازعات ف
، نظرا لدوره الكبير المنظمة العالمية للتجارةجهاز تسوية المنازعات من أهم إنجازات  يعتبر  

 في فض النزاعات واستفادة جل أعضاء المنظمة من أحكامه، وهذا راجع للسلطة التي اكتسبها
ماهية جهاز تناول  حثفي هذا المب بموجبه، وسنحاول من نصوص اتفاق التسوية الذي أنشئ
عالقة جهاز تسوية المنازعات بأجهزة المنظمة األخرى تسوية المنازعات )المطلب األول(، و 

 )المطلب الثاني(.
 المطـــلب األول: مــــاهية جــهاز تسوية المنازعات

ضمن جولة األوروغواي، وكان من  1994أبرمت اتفاقات التجارة المتعددة األطراف سنة   
ئجها نظام تسوية المنازعات للمنظمة العالمية للتجارة، والذي تعتبر مذكرة التفاهم بشأن أبرز نتا

من ضمن اتفاقاته التي أدت لظهور جهاز يعنى القواعد واالجراءات التي تحكم تسوية المنازعات 
تطرق في هذا المطلب لنشأة جراءات التي وردت في المذكرة، ويتم الباألشراف على القواعد واإل

 .هاز تسوية المنازعات وخصائصه )الفرع األول(، وتشكيلة الجهاز وسلطاته )الفرع الثاني(ج
  وخصائصه للتجارة العالميةالمنظمة في الفـــرع األول: نشأة جهاز تسوية المنازعات 

بعدة مفاوضات من خالل الجوالت التي كانت تعقد في مختلف أنحاء  1947مرت الجات   
وضعت أساس اتفاق مذكرة التفاهم الذي كان المحرك األوروغواي التي  العالم وأبرزها كانت

 األساسي في نشأة جهاز تسوية المنازعات وتزويده بخصائص مكنته من أداء مهامه بإستقاللية
   .واستفادت جميع أعضاء المنظمة من أحكامه

 أوال: نشأة جهـاز تسوية المنـازعات

، حيث كان دوره مقتصرا (1)" بالضعف1947"الجات تميز نظام تسوية المنازعات في عهد   
النزاع، وكان تكوين هذا  على التشاور بين األطراف المتنازعة قبل اللجوء إلى تكوين فريق لفض

تطلب موافقة أعضاء الجات باإلجماع، وهو األمر الذي يدخل ضمن الحسابات الفريق ي
ق، زيادة على طول الوقت المستغرق في والتجاذبات السياسية للدول مما يعرقل تكوين هذه الفر 

                                                
   301ص  ،2007، الطبعة األولى، دار هومه، الجزائر، "النظرية المعاصرة"، قانون التجارة الدولية سعد هللا عمر (1) 
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، ومن أجل (1)تشكيلها، وعدم فعاليتها بسبب غياب جهاز قضائي يشرف على تنفيذ أحكامها
كانت و في مفاوضات عات، دخلت الدول األعضاء تصحيح الوضع وتطوير نظام تسوية المناز 

المنازعات الحالي،  مفاوضات األوروغواي من أبرز الجوالت التي تم خاللها ظهور جهاز تسوية
المدير العام للمنظمة بأنه "قلب المنظمة" الذي يقف  (Renato RAGGIRRO)والذي وصفه 

نظمة هذا ملوصفت امن جانبها  ،على رأس قائمة اإلنجازات التي حققتها جولة األوروغواي
ة الفريدة نظمملاة همطراف، وأنه يمثل مساألاتعددة المنظام التجارة  فيركزي ملاهاز بالركن جلا

، ولعب جهاز تسوية المنازعات دورا مهما في تطور التجارة (2)يملقتصاد عااقيق استقرار حت في
 الدولية باعتباره أحد األجهزة الرئيسية في المنظمة.

 للتجارة العالميةالمنظمة ثـــانيا: خصائص جهـاز تسوية المنازعات في 

بخصائص أدت لتطوير فعاليته  للتجارة لميةالعاالمنظمة يتميز جهاز تسوية المنازعات في   
 ومجمل هذه الخصائص يتمثل فيما يلي: ،في فض المنازعات

 :إستقاللية جهاز تسوية المنازعات -1

ينعقد المجلس العام حسبما يكون  »: أن من اتفاق مراكش على 03فقرة  04تنص المادة   
لمشار إليها في وثيقة التفاهم ذلك مناسبا لالضطالع بمسؤوليات جهاز تسوية المنازعات ا

 قواعد عات أن يعين لنفسه رئيسا وأن يضعالخاصة بتسوية المنازعات، ولجهاز تسوية المناز 
 .(3)«حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة إجراءاته

يتضح من نص المادة أن جهاز تسوية المنازعات هو المجلس العام الذي يتكون من ممثلي   
رئيس اء المنظمة، إال أن هناك فاصل جوهري يعزل كل هيئة عن األخرى وهو أن هناك أعض

مستقل لكل هيئة على حدى، بمعنى أن هناك رئيس المجلس العام و رئيس جهاز تسوية 

                                                
 456، ص 2007سعيد عبد الغفار أمين شكري، القانون الدولي العام للعقود، دار الفكر العربي، القاهرة،   (1)
 أحمد بلوافي، "نظام فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية"، دراسة تحليلية، مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، (2)

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، في الدراسات واألبحاث االقتصاديةمتخصصة  مجلة علمية محكمة دورية
 .  11، ص 2001، 11، الجزائر، عدد 1جامعة سطيف 

محمود محمد أبو العال، الجات "النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والقرارات المصدرة لها في مصر، دار  (3)
    17، ص 2000مصر،  ،والتوزيع للنشر الجميل
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، ويتم تعيين هذا األخير من قبل أعضاء جهاز تسوية المنازعات، وهذا من أجل (1)المنازعات
أن رئيس جهاز تسوية المنازعات هو من يضع النظام الداخلي  منحه استقاللية أكبر، كما

 .للجهاز
 :حياد جهاز تسوية المنازعات -2
خصت مذكرة التفاهم جهاز تسوية المنازعات بميزة الحياد، حيث أنه في مرحلة المشاورات   

ك يمكن لألطراف المتنازعة مناقشة موضوع النزاع وتبادل األراء للوصول ألرضية مشتركة وذل
بطريقة منظمة تضمن حياد الجهاز، فاألطراف لهم الحرية في إيجاد حل وفق إرادة حرة، وهذا 

 ما يعرف بالحياد السلبي.
يتجلى حياد جهاز تسوية المنازعات في هيئات التسوية التي يشرف على عملها، وهي الفرق   

عتبر اتخاذ القرارات تفي مرحلة  ضرورة الحفاظ على السريةفالخاصة وجهاز االستئناف الدائم، 
ولكي يضمن جهاز التسوية الحياد يجب أن يحرص على مهنية الفرق الخاصة، وتعديل حيادا 

 .(2)تشكيلة جهاز االستئناف الدائم حسب أطراف النزاع القائم

 :نازعاتاستمرارية جهاز تسوية الم -3

عينة ينتهي بمجرد فهو ليس مرتبط بقضية م بصفة الديمومة تسوية المنازعات جهاز يتميز  
عندما يجتمع للنظر في  س العام للمنظمة، وهذا منطقي نظرا لكونه هو المجلفض النزاع فيها

منازعات بين الدول األعضاء، باالضافة أن عمل جهاز التسوية ال يرتبط بنزاع معين بحيث ال
األعضاء في  تنتهي واليته مع فض النزاع، كما أنه الجهاز الوحيد المكلف بحل المنازعات بين

   .(3)وله حرية االجتماع في أي وقت للفصل في المنازعات المعروضة أمامه المنظمة
 :مركزية جهاز تسوية المنازعات -4

يتولى جهاز تسوية المنازعات مهمة تشكيل الفرق الخاصة وجهاز االستئناف الدائم، كما يقوم   
التسوية من قرارات وجهاز االستئناف  باتخاذ القرارات لفض المنازعات من خالل ما تصدره فرق 

                                                
جهاز تسوية الخالفات داخل المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون األعمال،  قادري طارق، (1)

    35، ص 2009جامعة مولود معمري،تيزي وزو،
  36المرجع نفسه، ص  (2)
  587، ص 2013، 02، القاهرة، الطبعة العربية العالمية، دار النهضة جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة (3)
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الدائم إذا تم تقديم طلب االستئناف، كما يقوم جهاز تسوية المنازعات باتخاذ االجراءات المؤقتة 
في حال عدم تنفيذ أحد أطراف النزاع االلتزامات المفروضة عليه، حيث يمنح للطرف المتضرر 

الة عدم تأثير تعليق التنازالت، ويبقى ويقدر تعويضا مناسبا له في ح رخصة تعليق التنازالت
غة بالمنازعات في كافة مراحل النزاع، وبتالي فهو الذي يمنح الص لألطراف اللجوء لجهاز تسوية

الوحيد وجهاز االستئناف الدائم بصفته الجهاز الذي  التسوية لقرارات وتوصيات فرق  شرعيةال
      .(1)بهذا الصالحيات يتمتع الذي 

 :ف جهاز تسوية المنازعاتتعدد وظائ -5

يعمل جهاز تسوية المنازعات على التسوية السريعة في حال تضرر مصالح أحد الدول   
األعضاء المرتبطة باتفاق مراكش أو باتفاقات تجارية مشمولة، فجهاز تسوية المنازعات له 

في توفير  يساهم الجهازالتجارة الدولية، ومن خاللها  تصاص رقابي يساعد على تحقيق حريةاخ
األمن واالستقرار في العالقات التجارية الدولية، إضافة إلى ذلك يمتد عمل الجهاز لفرض رقابة 
قضائية على الدول األعضاء من خالل ممارسته دوره في تسوية المنازعات وذلك بتقييم 

كما يعمل على تفسير وتوضيح األحكام المنصوص  تصرفات األعضاء وباصدار توصيات،
، ويمتد دور الجهاز في تسوية ومعالجة القواعد التجارية الدولية وحمايتها ن االتفاقياتعليها ضم

لجميع الدول األعضاء على أساس أنه يهدف للوقاية من المنازعات بالمنع والتصدي، وتسويتها 
 .(2)بتصحيح والسحب لإلجراء المخالف

 المنظمة الفرع الثاني: تشكيلة جهاز تسوية المنازعات وعالقته بأجهزة

وله عالقات  يشكل جهاز تسوية المنازعات أحد األجهزة الرئيسية في المنظمة العالمية للتجارة  
 باالجهزة االخرى في المنظمة.

 أوال: تشكيلة جهاز تسوية المنازعات
إال أن  يتمثل جهاز تسوية المنازعات في المجلس العام الذي يضم ممثلي الدول األعضاء،  

لعام عند تسوية المنازعات يجب أن يكون بصفته جهاز تسوية المنازعات إنعقاد المجلس ا
                                                

   176خليفة إبراهيم أحمد، مرجع سابق، ص  (1)
الدقاق محمد السعيد وحسن مصطفى سالمة، المنظمات الدولية المعاصرة،"منظمة األمم المتحدة، جامعة الدول العربية،  (2)

  384، ص 2000قات الجات" منشأة المعارف، االسكندرية، منظمة التجارة العالمية، آلية إدارة اتفا
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 من أعضاء المجلس العام،  لهبتعيين رئيس يتم ذلك و  ويكون رئيسه غير رئيس المجلس العام،
هو رئيس جهاز تسوية المنازعات، ورئيس  من اليابان، "IHARA unichiJالسيد " نجد حالياو 

 28تم تعينهما بتاريخ  من جنوب إفريقيا، "Xavier CARIM" السيد المجلس العام الحالي هو
األمم المتحدة، ول األعضاء في الجمعية العامة بوالمجلس هو أشبه بممثلي الد ،2017 ي ر فيف

حيث يكون التمثيل فيه بشكل دائم للدول، ويقوم بمهام جهاز مراجعة السياسة التجارية 
 .(1)األعضاء في المنظمة لألعضاء، وبمهام جهاز تسوية المنازعات بين

 ثــانيا: عالقة جهاز تسوية المنازعات بأجهزة المنظمة األخرى 

باالستقاللية كما رأينا سابقا، إال أن  للتجارة العالميةسوية المنازعات في المنظمة جهاز تيتميز   
 هناك ترابط بينه وبين األجهزة األخرى في المنظمة بمناسبة أدائه مهامه.

 :لمجلس العام للمنظمةعالقته با -1

إن المجلس العام هو أعلى األجهزة اإلدارية في المنظمة يتشكل من ممثلي جميع الدول،   
 09ن جرت العادة أن يجتمع يجتمع كلما دعت الحاجة، ليست له دورات أو مواعيد محددة ولك

في  زاري ، وله عدة اختصاصات منها ما يتعلق أعمال المؤتمر الو مرات على األقل في السنة
لنظر في اإلعفاء من إلتزام مفروض على أحد األعضاء،  الفترات التي تفصل بين اجتماعته

، واختصاصات تتعلق بتسوية المنازعات، وفحص السياسة (2)منح العضوية، إنشاء لجان
التجارية، كما أن جميع المجالس واللجان الفرعية والمجموعات الخاصة تخضع للمجلس العام، 

قة بين المجلس العام وجهاز تسوية المنازعات هي إشراف المجلس ومراقبة أعمال وأساس العال
، وهذا إذا دعت الضرورة لذلك ،االنعقاد وتسوية المنازعات جهاز التسوية، ويمكن للمجلس

 .(3)من اتفاقية إنشاء المنظمة 04فقرة  03حسب ما ورد في المادة 
 

                                                
، بتاريخ:  https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr792_e.htm أنظر موقع المنظمة العالمية للتجارة (1)

20/04/2017  
(2) Virgile PACE, L’organisation mondiale du commerce et le renforcement de la réglementation juridique des 
échanges commerciaux internationaux, l’harmattan, Paris, 2000, P 217.  

المصدرة لها في مصر، دار  محمود محمد أبو العال، الجات "النصوص الكاملة لالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والقرارات (3)
 .74ص  ،2000الجميل للنشر والتوزيع، مصر، 

https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr792_e.htm
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 :للمنظمة مانة العامـــةعالقته باأل -2

ظفا مو  601في جنيف فقط ولديها  للتجارة العالمية منظمةلجد مكاتب األمانة العامة لاتو ت  
هو المدير و  برازيلي الجنسية، "روبيرتو أزفيدوحاليا هو السيد " ،نظاميا ويرأسها المدير العام

لفترة  2013سبتمبر  1وبدأ سريان تعيينه في  للتجارة، العالمية منظمةلل (06) العام السادس
 العالمية منظمةال، وافق أعضاء 2017فبراير  28وفي اجتماع للمجلس العام في  ،أربع سنوات

 ،(1)2017سبتمبر  1لفترة ثانية مدتها أربع سنوات تبدأ في  هعيينبتوافق اآلراء على ت للتجارة
وبما أن األعضاء فقط  ، مباشرة أو تحت لواء أحد نوابه ء المدير العامتحت لواتنظم األقسام و 

 ة فييوتتمثل واجباتها الرئيس ،(2)توجد لألمانة سلطة اتخاذ القرار هم الذين يتخذون القرارات، فال
المهني للمجالس واللجان المختلفة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، اإلسناد الفني و 

عالم، ومراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، وتوفير المعلومات للجمهور ووسائل اإل
القانونية في عملية كما توفر األمانة أيضا بعض أشكال المساعدة  ،وتنظيم المؤتمرات الوزارية

وهذا ما  ،منظمةالعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في از منتسوية ال
 .(3) 27وية في المادة نص عليه اتفاق التس

 الهيئات التابعة لهو  جهاز تسوية المنازعات سلطاتالمطلب الثاني: 
ت الهيئاتفاق التسوية، كما حدد االتفاق تسوية المنازعات بسلطات تضمنها إ يتمتع جهاز  

 التابعة له ، ونفصل ذلك فيما يلي:
 الفـــرع األول: سلطـــات جهاز تسوية المنازعات

على سلطات جهاز تسوية المنازعات وفيما يلي نوضح  من مذكرة التفاهم 02المادة نصت   
 المهام المسندة له:

جراءات تسوية المنازعات بين الدول األعضاء في المنظمة. 1-  إدارة قواعد وا 

                                                
 20/04/2017بتاريخ: ، https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dg_e.htm  أنظر موقع المنظمة العالمية للتجارة (1)
 61مة، مرجع سابق، ص سرصال نعي (2)
 مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، مرجع سابق. (3)
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A3%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dg_e.htm
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ة المشاورات وأحكام تسوية المنازعات الواردة في اتفاق إنشاء المنظمة أو االتفاقيات إدار  2-
 التجارية الملحقة لها، على أن ال يكون هناك نص صريح في هذه االتفاقيات يمنع اختصاصه.

 .سلطة إنشاء فرق التسوية واعتماد تقاريرها 3-
 قارير الفرق الخاصة واعتماد تقاريره.للنظر في استئناف ت سلطة إنشاء جهاز استئناف دائم 4-
 مراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات أو جهاز االستئناف. 5-
 الترخيص بتعليق التنازالت وغيرها من االلتزامات التي تعقد بموجب االتفاقيات. 6-
 .(1)المنظمة وأحكام لقواعد الفعلي التطبيق لضمان ءاتاالجز نظام راإقر سلطة 7-

 الــفرع الثاني: الهيئات التابعة لجهاز تسوية المنازعات

بعد استنفاذ إجراء المشاورات وعدم التوصل لحل النزاع القائم بين األعضاء المتنازعين، يلجأ   
طلب تكوين فريق تسوية وفي حالة عدم قبول أحد األطراف لتقرير الفريق يحق له األطراف إلى 

هاز االستئناف الدائم، هذين الهيئتين تتبعان لجهاز تسوية تقديم طلب استئناف أمام ج
 المنازعات فهو من يشكلها وتعمل تحت إشرافه وتوجيهه.

 أوال: فرق التسوية )الفرق الخاصة(

 غير أو/و حكوميين أفراد من األفرقة تتكون  أن يجب» على: 01فقرة  08نصت المادة   
 عرضوا أو أفرقة في أعضاء كانوا أن سبق الذين األشخاص فيهم بما مؤهلين حكوميين

 أو 1947 اتج في متعاقد لطرف أو ما لعضو ممثلين بصفة عملوا ممن أو أمامها، قضية
 أو األمانة، في عملوا أو له، سلف التفاق أو مشمول التفاق اللجنة أو المجلس في ممثلين
 عملوا أو انها،ميد في نشروا وأ سياساتها أو الدولية التجارة قانون  تدريس في عملوا

 .(2)«....األعضاء أحد لدى التجارية السياسات عن كبار كمسؤولين
يتضح من هذا النص أن فرق التسوية تتكون من أشخاص مؤهلين حكوميين أو غير   

حكوميين ممن كانوا في المجموعات الخاصة، أو عملوا كممثلين لعضو أو طرف متعاقد في 
س أو اللجنة التفاق مشمول، أو ممن عملوا في األمانة أو اتفاق الجات، أو كممثلين في المجل

سؤولين درسوا قانون التجارة الدولية أو سياساتها أو نشرت لهم أعمال في هذا الجانب، وأيضا الم
                                                

 ، مرجع سابقمذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات (1)

 المرجع نفسه (2)
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شروط اختيار أعضاء فرق التسوية، ( 02)ونجد في الفقرة الثانية الكبار لدى الدول األعضاء، 
 وع معارفهم، وأن تكون خبرتهم كبيرة في مجال التجارة الدولية،والتي تنص على استقالليتهم وتن

وفي حالة عدم اطني دول تكون أطرافا في النزاع، كما منعت تعيين أعضاء هذه الفرق من مو 
االتفاق على أعضاء فريق التسوية، يقوم المدير العام للمنظمة بناء على طلب أحد أطراف 

، ويقوم رئيس ية المنازعات بتعيين من يعتبرونه األنسبالنزاع بعد التشاور مع رئيس جهاز تسو 
 جهاز التسوية بإبالغ األعضاء بتشكيل فريق التسوية.

بعادا لكل الشبهات عن فرق التسوية أوضحت مذكرة التفاهم 11وفي الفقرة الحادية عشر ) ( وا 
 .(1)أن مصاريف التنقل و اإلقامة ألعضاء فرق التسوية تدفع من ميزانية المنظمة

 ثـــانيا: جهــاز اإلستئناف الدائم

تم إنشاء جهاز دائم لالستئناف على عكس فرق التسوية )الفرق الخاصة( التي تنشأ بطلب   
فقرة  17، بناءا على نص المادة 1995أطراف النزاع، وظهر جهاز االستئناف الدائم في فبراير 

يهم االلتزام بالحياد ( أعضاء، يشترط ف07يتكون من سبعة )من مذكرة التفاهم، و  01
، يعينون من طرف جهاز تسوية المنازعات باقتراح مشترك من المدير العام (2)واالستقاللية

للمنظمة ورؤساء المجالس كل من: مجلس تجارة السلع، مجلس تجارة الخدمات، ومجلس 
ة لتجديد ( سنوات قابل04األوجه المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية، وذلك لمدة أربع )

مرة واحدة، ويشترط أيضا في أعضاء جهاز االستئناف أن يكونوا من أصحاب الخبرة في مجال 
لضمان حيادهم، كما يتم  النزاعفي التجارة الدولية، ويجب أن ال يكونوا تابعين ألي دولة طرف 

لنامية إختيار أعضاء جهاز االستئناف الدائم من مختلف الدول األعضاء، ويتم تمثيل البلدان ا
( أعضاء كحد أدنى، وينتخب أعضاء جهاز االستئناف الدائم رئيسا تكون مدة 03فيه بثالثة )

     .(3)عمله سنة واحدة قابلة للتجديد عن طريق االنتخاب
 
 

                                                
  ، مرجع سابقات التي تحكم تسوية النزاعاتمذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءمن  11 ،02فقرة  08أنظر المادة  (1)
 50ص  مرجع سابق، ،محمود أحمد سيد )2(
 ، مرجع سابقمذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعاتمن  17أنظر المادة  )3(
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 خـــــالصة الفصـــل األول
، حيث تبنى منذ دخول اتفاق مراكش حيز النفاذ كبيرا تطورا نظام تسوية المنازعات شهد  

االلتزام  على األعضاءأوجب ف ،وسائل الوقاية من المنازعات التجارية الدولية ام الجديدالنظ
بالشفافية في التعامالت التجارية من خالل التبليغ عن االجراءات المتخذة، ونشر كل النشاطات 

نشاء موقع إلكتروني للمنظمة ي   عنى بنشر طلبات في شكل منشورات توزع على األعضاء، وا 
، وتقارير فرق التسوية، وفرض إجراء رقابي على السياسات التجارية للدول األعضاءالتشاور 
في مذكرة التفاهم من أجل ضمان حقوق األطراف  مجموعة من المبادئلالمنظمة  وأسست

 وكرست مبدأ المعاملة التفضيلية للبلدان النامية في المنظمة، وتميز نظام تسوية المنازعات
التجارية متعددة  دماج من خالل إمكانية استناد االطراف لالتفاقاتبخاصية الشمولية واالن

نظام خاص بالدول األعضاء فقط، ونجد أن أهم ال وعديدة األطراف، وأكدت على أن األطراف
إنجاز حققته المنظمة هو إنشاء جهاز تسوية المنازعات ومنحه خصائص مكنته من القيام بدوره 

خصوصا فيما تمثيلية ألعضاء المنظمة من استقالليته، وعززت تشكيلته العلى أكمل وجه، 
جهزة األخرى التابعة للمنظمة، كما أن السلطات الواسعة الممنوحة للجهاز يتعلق بعالقته باأل

ساعدت على تتبعه للنزاعات في جميع مراحل الدعوى، خصوصا في مرحلة تشكيل فرق 
ستئ              .   الدائم االستئنافأمام جهاز  ناف التقارير الصادرة عنهاالتسوية وا 
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النجازات التي تمخضت من أبرز ا زعات في منظمة التجارة العالميةنظام تسوية المنا يعتبر  
الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الدول لفض  وتجسد ذلك في تنوع غوايو ر عن جولة األو 

حيث أكدت مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات على حقوقها، وحماية  فيما بينها النزاعات
لتسوية السريعة للمنازعات لضمان فعالية اإلجراءات، ويجمع نظام تسوية المنازعات ضرورة ا

باعتبارها ، (المبحث األول)في المنظمة العالمية للتجارة، بين األساليب الودية لتسوية المنازعات 
، والتي ال (المبحث الثاني)تقوم على التراضي، وبين األساليب القضائية لتسوية المنازعات 

 . بعد المرور على أسلوب المااوراتاللجوء إليها إال يمكن
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 األساليب الودية لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية: المبحــث األول
لتسوية النزاعات نظرا لسرعتها في حل  ة على أهمية األساليب الوديةأكدت المحافل الدولي  

بها، مما حذا بمنظمة التجارة العالمية لألخذ بها في تسوية النزاعات والمرونة التي تتسم 
النزاعات التي قد تثور بين أعضائها باعتبارها تقوم على التراضي واالتفاق وتحاول دائما 

ورات كمرحلة التقريب بين وجهات نظر المتنازعين، حيث تلزم المنظمة األعضاء بأسلوب الماا
عات از نمختيارية لتسوية المكن أن تلجأ إلى األساليب اإل، كما ي(األول المطلب)أولى إجبارية 

 .، وهي المساعي الحميدة والوساطة والتوفيق(الثاني المطلب)
 في المنظمة كأسلوب لفض النزاعات التجارية المشاورات: األول المطلب

ء تعتبر المااورات المرحلة االولى من مراحل تسوية المنازعات التجارية بين الدول األعضا  
في المنظمة، وذلك إعماال لمبدأ عدم عرض النزاع على جهاز تسوية النزاعات إال بعد إخفاق 

، وتعتبر المااورات من أهم األساليب وأكثرها ايوعا في الحد التسوية عبر المااورات الثنائية
 .عاتمن النزا 

 في المنظمة العالمية للتجارة مفهوم أسلوب المشاورات: األول الفرع

بطلب إجراء  ملية تسوية المنازعات المعروضة على جهاز التسوية في المنظمةعتبدأ   
 على فقهاء حيث أعتمد متعريف محدد للمااورات في مذكرة التفاه مااورات، حيث لم يعطى

   .في هذا المجال القانون الدولي
 تعريف المشاورات: أوال

حول موضوع النــزاع، وكذا  رأي الطرف اآلخرطلب معرفة « : تعرف المااورات على أنها  
وتتم عن طريق الحوار واإلتصال المستمر بين األطراف  بغية الوصول  ،(1) »الحلول الممكنة

 .(2)إلتفاق يضمن مصالح الجميع

                                                 
موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية العالمية، مناورات حلبي  رودريك إيليا أبو خليل،( 1)

 514، ص 3102،  ، بيروت الحقوقية
 7، ص 3100اإلقناع و دبلوماسية التفاوض، هبة النيل العربية للنار والتوزيع، الجيزة، إيهاب كمال، مهارات (2)
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عبارة عن عملية حوار و مناقشة بين طرفين تربطهما «: كما عرفت المااورات بأنها  
عقد اتفاق يساهم في تحقيق مصلحة مشتركة أو نزاع مشترك بهدف الوصول إل 

  .(1)»أهدافهما
 أشكال المشاورات: اثـاني

 مباارة و غير مباارة و مااورات مساعدةإلى عدة أاكال م إلى مااورات تنقس  
 :المشاورات المباشرة -1
لك عندما يلتقي مبعثون دبلوماسيون وذاورات بين األطراف يقصد بالمباارة، أن تكون الما  

وبالرغم من أن   ،ية ماتركةوتدارس المواقف إليجاد أرض تبادل وجهات النظرلالمعنية للدول 
هذه الطريقة تتميز بمحاسن كثيرة غير أنها محدودة الفائدة ألن نجاحها يتوقف على الروح التي 

   .(2) تسود المااورات ومدى استعداد كل طرف لتقديم تنازالت من جهته
 :المشاورات غير المباشرة -2
عادة عن  ق تبادل المذكرات المكتوبة، وتكون طريقة غير وجاهية، وذلك عن طريتكون ب  

ن رد الطرف األخر، كما يطريق محضر تدون فيه النقاط التي أثيرت من األطراف، ويتم تدو 
يمكن أن يتم تاكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين من الدول المتنازعة، وتعنى هذه اللجنة 

ريرا عن رأيها اإلستااري لألطراف، وقد تجر المااورات عن بدراسة موضوع النزاع وتقدم تق
 .  (3)طريق عقد مؤتمر يضم األطراف المتنازعة و دوال أخرى ترى أن لها مصلحة في فض النزاع

 :المشاورات المساعدة -3

كطرف ثالث، أو استدعائها من أحد أطراف النزاع، وفي كلتا  ى تكون إما بتدخل دول أخر   
فالهدف هو تسهيل المااورات والتقليل من التوتر وتهيئة األجواء  -خال والتدخلاإلد–الحالتين 
 .(4)في التااورالحسن للسير 

                                                 
، 3105يترك للطباعة والنار والتوزيع، القاهرة، لمفاوضات في المعاهدات الدولية، إنيكوال أارف االي، الجوانب القانونية ل  (1)

 .74ص 
 261ـــ243، ص 3115 عمان، الطبعة الثانية،دار وائل للنار والتوزيع،  وفيق، مبادئ العالقات الدولية،سعد حقي ت (2)

 260المرجع نفسه، ص  (3)
 584، ص 3100علي زرقاط، الوسيط في القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنار والتوزيع، بيروت،  (4)
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 المشاورات في المنظمة العالمية للتجارة أسلوب إجراءات: الثاني الفرع

على هذا األسلوب بإعتباره ناجعا في فض النزاعات،  40في المادة  لقد ركزت مذكرة التفاهم  
ي األصل ظهر ف في إطار المنظمة العالمية للتجارة اإلاارة إلى أن أسلوب المااورات وتجدر

، إال أنه لم يكن قويا بحيث لم 47فقرة  22، وذلك في نص المادة 7401مع اتفاق الجات سنة 
من مذكرة  42فقرة  40المادة  خالف جوء للمااورات علىعلى الل يلزم األطراف المتنازعة

بإلزامية المااورات كمرحلة أولية مع األخذ بعين اإلعتبار طلبات نت صريحة التفاهم التي كا
 .(1)، وقد نظمت مذكرة التفاهم قواعد واجراءات المااوراترالطرف اآلخ

 طلب التشاور: أوال
يختلف طلب التااور حسب اكل المااورات كما رأينا سابقا، فقد تكون المااورات ثنائية، ويمكن أن تكون   

 .بدخول طرف ثالث مساعدمتعددة 
 :حالة التشاور الثنائي -1

ر طلب التااور وحددت من مذكرة التفاهم الزامية تقديم الطرف المتضر  40تناولت المادة   
 :نذكر  الاروط الواجب توافرها في الطلباروطا لصحته، ومن بين 

 :اإلخطار/ أ

ية النزاعات و المجالس و يجب على العضو الذي يقدم طلب التااور، أن يخطر جهاز تسو    
 .(2)، وكذا إخطار الطرف المتسبب في الضرراللجان ذات الصلة بطلبه

 :تقديم طلب التشاور كتابة /ب
من مذكرة  40فقرة  40ياترط في الدولة التي تطلب التااور أن تقدمه كتابة حسب المادة    

يح الضرر و اإلجراء التفاهم، حيث ال تقبل الطلبات الافاهية، وذلك راجع لضرورة توض

                                                 
(1 )
J. Haddock and R. Sharma, Division des produits et du commerce international, module 5: le système de 

règlement des différends de l'OMC, P 03     
 236عبد الملك عبد الرحمن مطهر، مرجع سابق، ص ( 3)
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، كما أنه يمكن جمع (1)المخالف الذي قام به الطرف اآلخر مع وجوب عرض السند القانوني
 . أكثر من اكوى في طلب واحد عندما تتعلق بنفس االجراء المخالف

 :المشاورات أطرافحالة تعدد  -2
دم طلبه من مذكرة التفاهم ألي عضو في المنظمة أن يق 77فقرة  40أجازت المادة   

، ارط أن تكون له مصلحة جوهرية في النزاع، ويكون ذلك باالنضمام إلى عملية المااورات
عن طريق إخطار األطراف المتااورة و المجلس المعني، ويتوقف هذا الطلب على قبول الدولة 
الماكو منها أو رفضها بعد التأكد من وجود مصلحة للدولة صاحبة الطلب، فإذا قبلت فيجب 

علما جهاز تسوية النزاعات، وتسري على الدولة أن ي   -المتدخل و األصلي–لطرفين على ا
عن  المتدخلة قواعد المااورات، أما في حالة الرفض فيبقى لها حق تقديم طلب مستقل

 .(2)األطراف
 آجال تقديم طلب التشاور: اثاني

ت لكل مرحلة آجال أولت مذكرة التفاهم عناية خاصة آلجال تقديم طلب التااور، حيث حدد  
مااورات بين األطراف مدة خاصة يجب التقييد بها، و بصفة عامة ال يمكن أن تتعدى عملية ال

    .(3)يوما 04

 :الحاالت العادية -1

بعد أن تقوم الدولة طالبة التااور بإخطار جهاز تسوية النزاعات و المجالس واللجان التابعة   
بة على الطلب لتااور تلتزم الدولة الماكو منها باإلجاللمنظمة، وبعد تقديمها طلب إجراء ا

يوما من  04مه باكل رسمي، كما تلتزم أن تبدأ المااورات خالل ستالأيــام من إ 74خالل 

                                                 
دبلوم الماستر في القضاء  عبد الخالق دحماني، نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، رسالة لنيل  (1)

 03، ص3118/3113والتحكيم، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية،جامعة دمحم األول، المغرب، 
عبد الرؤوف أوال سالم، آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة ماستر، تخصص قانون  (2)

  .26، ص 3102/3105الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  عام لألعمال، كلية
 مذكرة التفاهم على القواعد و اإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، مرجع سابق 17فقرة  15المادة  (3)
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تاريخ تلقيها الطلب، ويمكن لهذه األخيرة أن تستجيب لطلب مباارة دون اإلنتظار حتى فوات 
 .(1)ان قبلها فهذا مقبولها أما إذا كاآلجال، ألن المهم هو عدم فوات

 :الحاالت اإلستعجالية -2

 المتعلقة تلك فيها بما المستعجلة، الحاالت في لألعضاء يجوز«: أنه مذكرة التفاهم ورد في  
 تسلم تاريخ من أيام10 عن يزيد ال ما غضون  في مااورات في تدخل أن التلف، سريعة بالسلع
 جاز الطلب، تسلم بعد يوما 20 فترة خالل النزاع حل في المااورات أخفقت ذا، فإالطلب
 »فريق انااء يطلب أن الااكي للطرف

يـوما للدخول في المااورات بعد تسلم  04جاءت هذه الفقرة بإستثناء في اآلجال المحددة بــ 
يوما في الحاالت العادية إلى  04أيــام، وقلصت مدة المااورات من  74الطلب وقلصتها إلى 

 .(2)ت االستعجالية، إذا لم يتوصل الطرفان لحليوما في الحاال 24
 :الرد على تقديم طلب التشاور -3

 بعين بالنظر عضو كل يتعهد « :من مذكرة التفاهم على أن 13فقرة  15نصت المادة   
 العضو ذلك أراضي في متخذة بتدابير يتعلق فيما آخر طرف يقدمها طلبات أية الى العطف
  . »بشأنها للتشاور الكافية الفرصة يوفر وأن مشمول اتفاق أي تطبيق بشأن

لذلك فإن الدولة التي تتلقى الطلب ملزمة برد في اآلجال المحددة، وفي حالة عدم الرد ضمن   
إلى اتخاذ إجراءات تسوية النزاعن طريق اآلجال، يمكن للدولة طالبة التااور أن تلجأ مباارة 

ي أن إجراء المااورات من المفروض أن يقوم الفرق الخاصة، و ننوه هنا إلى نقطة مهمة ه
على مبدأ حسن النية و هذا ما آثاره الوفد المفاوض عن كوريا الجنوبية في الدعوى المرفوعة 
ضدها من طرف الواليات المتحدة األمريكية و اإلتحاد األوروبي بسبب فرضها لضرائب على 

لية، ولقد اتهمت كوريا الجنوبية الماروبات االتي تصدرها بوعاء أعلى من الماروبات المح
األطراف بسوء النية ألنهما كانا يهدفان إلسنفاد ارط التااور فقط من أجل تاكيل فريق خاص 

، ولقد جاء القرار ضد كوريا الجنوبية، حيث قرر أن مسلك األطراف في للنظر في النزاع

                                                 
 مرجع سابقمذكرة التفاهم على القواعد و اإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، من   12فقرة  15المادة  (1)

  .المرجع نفسهمن  18فقرة  15المادة  (2)
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نما الهدف هو أن هذا القرار يقوض من  ، ونالحظ أن(1)المااورات أجريت القضية ال يهم، وا 
    .جرد طريق للوصول للفرق الخاصةنجاعة أسلوب المااورات في حل النزاعات ويدفع بإتخاذه م

 :إنتهاء المشاورات -4
ففي  (2)أو باللجوء للفرق الخاصةالتوصل إلى تسوية للنزاع القائم إما ب يكون انتهاء المااورات،  

ة النزاعات و المجالس ذات الصلة باالتفاق، أما حالة التوصل إلتفاق يجب إخطار جهاز تسوي
 :حسب الحاالت التالية اللجوء للفرق الخاصة فيكون 

 .الدولة المقدم لها الطلب رداأيــام دون أن ترسل  74ـــــ عند إنقضاء فترة 

 يوما التي تلي 04ــــ إذا أرسلت الدولة المقدم لها الطلب ردا، لكنها لم تدخل في مااورات خالل 
 .تقديم الطلب

 . يوما من تاريخ تسليم الطلب 04نتيجة خالل مدة  لم تسفر المااورات عن أيــــ إذا 
 .ــــ إذا أعلنت الدولتان عن فال المااورات قبل إنتهاء اآلجال

 :مكانة الدول النامية في إجراء المشاورات -5

لدول النامية ونجد حرصت المنظمة على االهتمام بالوضع الخاص لمصالح أعضائها من ا  
ينبغي عل األعضاء خالل «من مذكرة التفاهم بقولها  74الفقرة  40ذلك في محتوى المادة 

 ». لخاصة لألعضاء من البلدان الناميةالمااورات أن تولي اهتماما خاصا للمااكل والمصالح ا
للدخول في حيث نالحظ أن المنظمة العالمية للتجارة أكدت على ضرورة تجايع الدول النامية 

األسواق العالمية مع مراعاة ظروفها اإلقتصادية عند قيام النزاعات، إال أن العبارات التي 
استعملت في صياغة مذكرة التفاهم جاءت فضفاضة وانعكست في الواقع على نسبة لجوء الدول 

دم ثقة ، ويرجع ذلك لع(3)النامية ألسلوب المااورات فنالحظ أنها ضئيلة مقارنة بدول المتقدمة
الدول النامية في نجاعة هذا اإلجراء بسبب ضعف امكانتها من جهة و عدم مراعاة الدول 

 .المتقدمة للحالة اإلقتصادية لهذه البلدان

                                                 
بوقزولة كريمة، آليات تسوية المنازعات في المنظمات االقتصادية الدولية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعالقات  (1)

  33، ص 3100/3103الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

 . 311ص  سميرة عماروش، مرجع سابق، (2)
 .03عبد الخالق الدحماني، مرجع سابق، ص   (3)
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 (، التوفيق، الوساطةالمساعي الحميدة)وماسية األساليب الدبل :الثــاني المطلب
التي يمكن لألطراف اللجوء إليها  من مذكرة التفاهم لالساليب الدبلوماسية 14تطرقت المادة   

من ميثاق األمم  22إراديا لتسوية النزاعات بينهم، ويالحظ أن هذه المادة مستقات من المادة 
القانون بعتبارها مبدأ من مبادئ  التي حددت الوسائل السياسية لحل النزاعات الدولية المتحدة
 .الدولي

 مفهوم األساليب الدبلوماسية: األول الفرع

تجسد في اكل محاوالت يقوم بها طرف ثالث ن بين أهم صور األساليب الدبلوماسية ما يم  
 .لمساعدة أطراف النزاع إليجاد حل وسطي يحافظ على مصالحهم

 تعريف األساليب الدبلوماسية: أوال

، مكانية لجوء األطراف للوسائل الدبلوماسية إختياريا، لكنها لم تعرفهانوهت مذكرة التفاهم إلى إ  
األمر الذي يستاف منه رغبة المنظمة في تكريس ما هو متعارف عليه في القانون الدولي، 
والمعروف أن األساليب الدبلوماسية ال يكون الحل فيها ملزما إال إذا أقره كل األطراف، فإذا لم 

 .(1)يتفق األطراف يتم اللجوء إما للقضاء أو هيئة التحكيم
 :المســاعي الحميدة -1

 : ، المساعي الحميدة في القانون الدولي بأنها "Malcom Shaw –مالكوم او "عرف   
محاوالت يقوم بها طرف ثالث، سواء كان دولة أو مجموعة من الدول أو أفراد أو مجموعة «

 ( 2) «من األفراد، للتأثير في األطراف المتنازعة لكي تدخل المفاوضات

 بين بالتوسط هيئة أو شخص يقوم اهابمقتض وسيلة» بأنها الحميدة المساعي تعرف  
 حل إلى تؤدي أن يمكن التي التفاوض عملية ارريةر استم أجل من المتنازعين فار طاأل
أي أنه في حالة عدم تمكن أطراف النزاع من الوصول ألرضية ماتركة تحمي ، (3)«اعز الن

                                                 
ماهيتها، القانون الواجب التطبيق عليها، وسائل تسوية )باار دمحم األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة  ( 0)

 .205، ص 3116، مناورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0، الطبعة (منازعتها
(3 )  

Malcom Shaw, International Law , Cambridge Gratuis publicatin Limited , 1991. P 634 
  

 41 ص مرجع سابق، وفاء، جالل دمحمين( 2)
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يجاد حل مصالح الجميع يمكن لطرف ثالث خارج دائرة النزاع التدخل لتقريب وجهات الن ظر وا 
يرضي األطراف، ويتجسد هذا الدور في حالة جمود العالقات بين البلدين المتنازعين وذلك  بديل

وجوهر التدخل ال يهدف إلتخاذ قرار نيابة  بناءا على طلب من األطراف، أو من تلقاء نفسه،
نما تاجيعهما للوصول إلتفاق، ألطراف وتنتهي المساعي الحميدة بمجرد إقتناع ا عنهما، وا 
  .  (1)المتنازعة بالجلوس على طاولة المفاوضات

 :أسلوب الوســاطة -2

طريق يقصد بالوساطة قيام طرف ثالث بمحاولة إيجاد أجواء تجمع األطراف المتنازعة عن   
 يتم وسيلة» :بأنها الوساطة وتعرف ااتراكه في المفاوضات، وتقديمه اقتراحات و توصيات،

لتفرقة بين ، وا (2)«المنازعة إلنهاء المفاوضات أثناء كوسيط لغيرا من شخص تدخل بمقتضاها
الوساطة والمساعي الحميدة تتجلى في السلطة التي يتمتع بها الطرف الثالث، ففي المساعي 
الحميدة تنحصر مهامه في حث الطرفين على التفاوض، أي فقط تذليل العقبات وتقريب 

بينما الوسيط ياارك فعليا في المفاوضات ويدلي برأيه، وجهات النظر، كما أنه ال يقترح حلوال، 
، وتتخذ الوساطة عدة أاكال، البسيطة كما أن المساعي الحميدة تحاط بسرية أكبر من الوساطة

االستاارية كطلب وهناك ، (3)في وجود اخص يسعى لتقريب وجهات النظر وتقترب من التوفيق
  .أو محامي خبير

 :أسلوب التوفيق -3

يق إجراء حديث نسبيا من إجراءات التسوية الدبوماسية للمنازعات الدولية، إال أن مذكرة التوف  
التفاهم لم تتعرض لتعريفه، وأسلوب التوفيق يعني عرض نزاع معين على لجنة تتفق عليها 
األطراف المتنازعة للتواصل فيما بينها، وتقترح اللجنة حلوال للنزاع القائم، ويمكن تعريف التوفيق 

( الموفق)طريق ودي لتسوية النزاعات التي تنشأ بين األطراف، قوامه اختيار الغير »: نه أ

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات  ،المفاضلة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية في تسوية المنازعات الدوليةالخير قاي، ( 0)

  30ص  ،033والنار والتوزيع، 

  44روك نصر الدين، مرجع سابق، ص م( 3)

 026سهيل حسن الفتالوي، مرجع سابق، ص ( 2)
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، (1)«للقيام بالتوفيق وصوال إلى حل النزاع عن طريق التقريب بين وجهات النظر المختلفة
ويهدف التوفيق إلى تسوية المنازعات المتعلقة بتنازع المصالح وتعرضها أكثر من تنازع 

إجراء ابه قضائي يتوسط التحقيق والتحكيم ويختلف معهما في اآللية و الهدف، الحقوق، فهو 
، ويتم تاكيل لجنة التوفيق والتوفيق يتميز بمرونة أكثر من التحكيم وال يمس بحرية أطراف النزاع

أعضاء إذا لم يتفق الطرفين، يعين كل طرف عضوين ويختار األعضاء مجتمعين  14من 
راف النزاع متعدد، فتعين األطراف التي لها نفس المصالح أعضائها رئيسا، أما إذا كان أط

 .(2)باإلتفاق الماترك
 خصــائص األساليب الدبوماسية: ثـــانيا

طرق اللجوء بما يمكن اعتباره خارطة طريق توضح  14في المادة  جاءت مذكرة التفاهم  
 .بو من خاللها نستنبط خصائص هذه األساليلألساليب الدبلوماسية، 

 :اللجوء طواعية -1
تعتبر حرية إرادة األطراف بإنتهاج طريق األساليب الدبلوماسية من أبرز الخصائص حيث ال   

 من مذكرة التفاهم 10فقرة  14، وهذا ما جاء في نص المادة بتوافق األطرافيتم اللجوء لها إال 
ق على ذلك طرفا المساعي الحميدة، والتوفيق والوساطة إجراءات تتخذ طوعيا إذا واف »

ولقد انتقد البعض المنظمة على عدم فرضها إلزامية اللجوء لألساليب الدبلوماسية، ، «النزاع
إليه،  وذلك حسب رأيهم لتخفيف الضغط على جهاز تسوية المنازعات نظرا لكثرة اللجوء

 . امكانية وصول األطراف لتسوية سريعة بدال من تضييع الوقت والمالو 

طريق األساليب سلك  أعضائها إلزامعدم  رى أن المنظمة قد وفقت فيإال أن الباحث ي
ن هذه األخيرة ال يمكن أن تكون جدية إال إذا كان األطراف مستعدون لتقديم الدبلوماسية أل

 تنازالت للوصول إلى حل، وبتالي إذا كان أحد األطرف متعنتا في رأيه فلن تفيد هذه األساليب
 .ن تضييعا للوقت والمال، بل على العكس ستكو في ايء

                                                 
دمحم ابراهيم موسى، التوفيق التجاري الدولي وتغير النظرة السائدة حول سبل تسوية منازعات التجارة الدولية، دار الجامعة ( 0)

 32، ص 3114الجديدة، اإلسكندرية، 
البيئة، رسالة لنيل اهادة ذكتوراه في علوم القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي قايدي سامية، التجارة الدولية و ( 3)

 .221، ص 3101وزو، 
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 :سريـة إجراءات األساليب الدبلوماسية -2
تكون إجراءات المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة سرية  » 13فقرة  14نصت المــادة   

وبخاصة المواقف التي يتخذها طرفا النزاع خالل هذه اإلجراءات وينبغي أن ال تخل بحقوق 
 .(1)«رى وفق هذه اإلجراءاتأي من الطرفين في أية سبل تقاضي أخ

المنظمة صبغت األساليب الدبلوماسية بصبغة السرية اأنها أن  أعاله يستاف من نص المادة
، ويرجع ذلك ألهمية أن تتم األمور دون تدخل خارجي 16فقرة  15اأن المااورات في المادة 

المذكرات  أوتتعلق بالمحادثات من أحد األطراف قد يزيد من التوتر بسبب إفااء أسرار 
 .(2)قد تضعف موقف أحد الطرفين أو تؤدي لتعطيل مصالحه المتبادلة

 :عدم إرتباط األساليب الدبلوماسية بتوقيت محدد -3

أو مرحلية، بل تتميز األساليب الدبلوماسية بالمرونة، ولم تقيدها مذكرة التفاهم بقيود زمنية   
اع بارط أن يبدأ األطراف مرحلة المااورات يمكن مباارتها في كل المراحل التي يمر بها النز 

ومن ثم يمكن أن تنطلق األساليب الدبلوماسية دون قيد زمني، وهذا ما ورد في  ،إلنها إجبارية
 61عند الاروع في المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة في غضون » 15فقرة  14المادة 

يوما بعد  61فترة  ف الااكي أن يتيحيوما بعد تاريخ تسلم طلب عقد المااورات ينبغي للطر 
تاريخ تسلم عقد المااورات قبل أن يطلب إنااء الفريق، ويجوز للطرف الااكي للطرف الااكي 

يوما، إذا اعتبر طرفا النزاع معا أن المساعي الحميدة أو  61أن يطلب إنااء الفريق خالل فترة 
من المذكرة  14فقرة  14المادة  ، وتسمح«التوفيق أو الوساطة قد أخفقت في تسوية النزاع

بإمكانية مواصلة المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة حتى و إن كان النزاع في مرحلة 
الفرق الخاصة، وهذا طبعا إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، ولقد أثار البعض عدم جدية 

روه استخفافا بالمجهودات الوسائل الدبلوماسية في النزاع إذا وصل مرحلة الفرق الخاصة، واعتب
ثقاال لكاهله بقضايا كان من الممكن تسويتها في المقام  التي يقوم بها جهاز تسوية المنازعات وا 

 .( 3) األول بالوسائل الدبلوماسية

                                                 
 مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، مرجع سابق ( 0)
 36خليفة إبراهيم أحمد، مرجع سابق، ص ( 3)
 21ق، ص عبد الخالق الدحماني، مرجع ساب (2)
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ي فإال أن الباحث يرى غير ذلك، ألن توصل األطراف إلتفاق ليس بضرورة أن يكون   
يتغير في كل دقيقة بتغيير المؤارات اإلقتصادية نعيش في عالم  المراحل األولى، ألننا
 ، فلو أخذنا على سبيل المثال خروجالتي الاك تؤثر وتتأثر باكل كبيرواألحداث السياسية 

الواليات المتحدة  لسدت الحكم في "دونلد ترمب"وصول بريطانيا من اإلتحاد األوروبي و 
تصاعد اليمين المتطرف في ل ة، باإلضافةوتهديده بالخروج من منظمة التجارة العالمي مريكيةاأل

، كما أن تسوية النزاع تغيير مواقف الدول من بعض القضايا فكلها مؤارات قد تؤدي إلى أوروبا
بطرق ودية تكون نتائجها أفضل من الفرق الخاصة التي تأخذ وقتا أطول في التنفيذ خصوصا 

ام جهاز االستئناف الدائم مما يعقد إذا رفضت الدولة تطبيق القرارات الصادرة واستئنافها أم
       .    الثاني من هذا الفصل وسنرى هذا في المبحث يطيل اإلجراءاتاألمور و 

 ضمنها ومكانة الدول النامية اللجوء لألساليب الدبلوماسية شروط: الثاني الفرع

ط خاصة اروطا يجب توافرها تتعلق في مجملها بارو يتطلب اللجوء لألساليب الدبلوماسية   
بطبيعة المنظمة و اروط تتعلق في المقام األول بالجهة التي تقوم بهذا الدور، وبتوافرها تتم 

صت البلدان ولقد خ   ها نتائج تنعكس على فعالية األساليب الدبلوماسيةالعملية ويترتب علي
 .النامية في هذا المجال بمعاملة تفضيلية نظرا لخصوصية وضعها

 لألساليب الدبلوماسيةشـــروط اللجوء : أوال

آنفا، لاروط تتعلق بطبيعة المنظمة، واروط تتعلق بالقائمين على  تنقسم الاروط كما ذكرنا  
 .هذه األساليب

 :شروط تتعلق بطبيعة المنظمة -1

، فيمكن أن يستمر األطراف فيها لغاية الوصول (1)لم تحدد مذكرة التفاهم آجاال لهذه األساليب  
ي الجميع، وألجل ذلك أوجبت المنظمة على األطراف التقيد بارطين إلى حل توافقي يرض

  :في التوصل لحل النزاع أساسيين
 

                                                 
سليم بودليو، منظمة التجارة العالمية ونظام تسوية النزاعات، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، المجلد ب، ( 1)

  245، ص3113، ديسمبر 23عدد 
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  :تــوافق الحلول مع نصوص اإلتفاقية شرط/ أ

هو ارط يلزم األطراف على أن ال يخالفوا أي نص من مذكرة التفاهم عند توصلهم لحل   
 .(1)  إبطال اإلتفاق بين األطراف وعدم نفاذهواعتبرت أن أي إخالل بقواعد اإلتفاقية يؤدي إال

 :أن ال يؤثر اإلتفاق على حقوق باقي األعضاء شرط/ ب

أي اتفاق يتم التوصل إليه بأساليب دبلوماسية يجب أن ال يمس بحقوق أي من حقوق أعضاء   
ظمة في ثنائه، ولقد وفقت المنالمنظمة، و أن ال يغيير من وضع كان قائما قبل قيام النزاع أو أ

قد مام بهذا الجانب ألن إهماله كان سيؤدي إال ترابط النزاعات و إدخال أعضاء أخرى تهاإل
لحل الذي توصل له األطراف، والذي سيفتح باب النزاعات على مصرعيه بين أعضاء اتتأثر ب
 .المنظمة

 :شروط مرتبطة بالقائمين على األساليب الدبلوماسية -2

يقوم بعملية المساعي المعايير التي يجب أن تتوفر في من  لقد عملت المنظمة على ضبط  
 :كما يليوحددت  الحميدة، الوساطة والتوفيق

 .ويركز على الحضور القوي، القدرة على التواصل والصبر: المعيار الاخصي
          .(2) التمتع بالكفاءة المهنية، اإللمام بالمسائل القانونية واإلداية: المعيار الموضوعي

 مكانة الدول النامية في أساليب التسوية الدبلوماسية:  انياث

 وظيفته، بحكم العام، للمدير يجوز »: من مذكرة التفاهم على أنه 16فقرة  14نصت المادة   
 تسوية على األعضاء مساعدة بهدف الوساطة أو التوفيق أو الحميدة المساعي يعرض أن

 »المنازعات
رفتها وخبرتها في مجال هذه الفقرة بدرجة األولى نظرا لقيلة معتستفيد البلدان النامية من   

 تسوية حاالت في » 13فقرة  35، وتضمنت مذكرة التفاهم أيضا في المادة (3)التجارة الدولية
 التوصل فيها يمكن ال التي الحاالت وفي نموا البلدان أقل من عضوا تشمل التي المنازعات

                                                 
(1)

 245سليم بودليو، مرجع سابق، ص  

 23عبد الخالق الدحماني، مرجع سابق، ص  (2)

 335-332ص سميرة عماروش، مرجع سابق، (3)
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 على بناء المنازعات، تسوية جهاز رئيس أو العام يرالمد يعرض المشاورات خالل حل الى
 لمساعدة الوساطة أو التحكيم أو الحميدة مساعيه نموا، البلدان أقل من عضو من طلب

 رئيس أو العام المدير من ألي ويجوز .فريق تشكيل طلب قبل النزاع، تسوية على األطراف
 أحدهما يعتبره مصدر أي مع ورالتشا المساعدة، هذه تقديم عند المنازعات، تسوية جهاز

، وتجدر اإلاارة أن عرض المدير العام أو رئيس جهاز تسوية المنازعات ال يعني أنه «مناسبا
في حالة تقدمه  يكما نجد أيضا حرية البلد الناملزم لألطراف، فيمكن لألطراف رفضه، م

الخاصة  15مادة في أن يختار إما اإلستناد لألحكام الواردة في ال باكوى ضد بلد متقدم
 .(1)المتعلقة بالوسائل الدبلوماسية 14بالمااورات، أو المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  77بوقزولة كريمة، مرجع سابق، ص  (1)
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 ضائية لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالميةقال األساليب: ث الثانيحالمب
المااورات، )لم يتوصل األطراف لتسوية النزاع القائم بينهم عن طريق الوسائل الودية  إذا  

، يمكن لهم اللجوء إلى التحكيم في إطار المنظمة، أو أن (عي الحميدة، التوفيق والوساطةالمسا
التي تقوم بإصدار أحكام عن طريق  ،(المطلب األول)يطالبوا بعرض النزاع على فرق التسوية 

توصيات وقرارات، ويمكن الطعن في قرارات الفرق الخاصة أمام جهاز االستئناف الدائم كنوع 
 (.المطلب الثاني)لها اعمأ بة على من الرقا

 عات في المنظمةاز نمال لفض أسلوبك التجاري الدولي التحكيم: المطلب األول
تميز التحكيم في وقتنا الراهن بأهمية كبيرة كوسيلة لفض النزاعات، حيث أناأت هيئات   

قليمية متعددة وساهم هذا األمر في تطور إجراءات سير التحكي ، تعزيز مكانتهم و ومراكز دولية وا 
في تسوية  اختياريأسلوبا ا تبار التحكيملى إعع (1)من مذكرة التفاهم 34ولقد نصت المادة 

إال أنه يعتبر وسيلة قضائية إذا تم االتفاق على إعتماده في فض النزاع  ،بين أعضائها النزاعات
في إطار منظمة والتحكيم ، (الفرع األول) القائم، وسنتطرق لماهية التحكيم التجاري الدولي

 (.الفرع الثاني) التجارة العالمية
 الدولي مــاهية التحكيم التجاري : الفرع األول

باإلضافة للمساعي الحميدة، التوفيق والوساطة التي تعتبر وسائل دبلوماسية ودية، أجازت   
أقدم مذكرة التفاهم لألطراف تسوية النزاع عن طريق التحكيم كوسيلة بديلة، ويعد التحكيم من 

وكانت بدايات ظهور مصطلح التحكيم التجاري ة النزاعات، الوسائل البديلة عن القضاء لتسوي
 .(2)لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري دولي من طرف 0366سنة الدولي 

 تـــعريف التحكيم التجــاري الدولي: أوال

 ول، وقد زاد تابث كل دولةأدت الزيادة في التبادالت التجارية إلى كثرة النزاعات بين الد  
التي تتم مع مؤسسات تابعة لها ومطالبتها بتطبيق قانونها بسيادتها في التعامالت التجارية 

                                                 
 تسوية وسائل من بديلة كوسيلة العالمية التجارة منطقة ضمن السريع للتحكيم يمكن »من مذكرة التفاهم  34/10المادة  (1)

   .«....بوضوح الطرفين كال يحددها التي المسائل على النزاعات لبعض حل الى التوصل ييسر أن المنازعات
 .08، ص3113نادر دمحم إبراهيم، مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  (2)



 أســـاليب تســوية المنـــازعات في منظمة التجـــارة العــــالمية :الفصل الثـاني

 

 
50 

الوطني، األمر الذي لضرورة إيجاد طريقة لفض هذه النزاعات دون الخضوع لقانون أي من 
التحكيم بعدت ، وقد حظي أطراف النزاع، ما نتج عنه فيما بعد ظهور هيئات دولية متخصصة

 :تعاريف نذكر منها 
النظام الذي بمقتضاه يخول أطراف النزاع مهمة الفصل فيه إلى محكمين يعينونهم بمحض »

 .(1)«مشيئتهم
طريقة تهدف إليجاد حل لقضية تخص العالقات بين شخصين أو »: بأنهكما يعرف أيضا   

بين األطراف، أكثر عن طريق محكم أو محكمين يستمدون سلطتهم من اتفاق خاص 
مخولين من قبل الدولة بهذه  ويتخذون قرارهم على أساس اإلتفاق المذكور دون أن يكونوا

   .(2)«المهمة
 عاتاز نلمعن بـعض وسائل تسوية ا التجاري الدولي تمييز التحكيم: اثـــاني

األخرى بأسلوب فريد في فض النزاعات، بالرغم من أن الوسائل التجاري الدولي يتمتع التحكيم   
تتاابه معه في نقاط خصوصا فيما يتعلق بأطراف األسلوب سواء كان وساطة أو توفيق، وفيما 

 .يتعلق باألحكام الصادر بالنسبة للقضاء
 :والتوفيق عن الوساطةالتجاري الدولي تمييز التحكيم  -1
بأن تتفق الوساطة والتوفيق مع التحكيم، في أنهم يتطلبون تدخل طرف من الغير، وذلك   

يكلف بأداء مهمة وهو ما يعرف بالوسيط أو الموفق، وفي التحكيم يعرف بالمحكم، أما التفرقة 
تتمتع بنطاق  في العادة ، فالوساطة نجدهابينهم تكمن في نطاق التطبيق، وقوة القرار القانونية

في  أوسع من التحكيم، أما من ناحية القوة فحكم التحكيم يتمتع بحجية أقوى، فالمحكم يفصل
النزاع بحكم ملزم لألطراف، أما في الوساطة والتوفيق فال يقدمون سوى إقتراح يمكن أن يقبل أو 

 .(3)يرفض

                                                 
 12، ص 3116حسين المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر،  (1)
راسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد واالتفاقيات د)فوزي دمحم سامي، التحكيم التجاري الدولي  (2)

  02ص ،3118افة للنار والتوزيع،عمان،دار الثق،(التحكيم في التاريعات العربية الدولية واإلقليمية والعربية مع إاارة إلى أحكام
، مناورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0تجاري الدولي، طحفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم ال (3)

 83، ص 3115لبنان، 
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 :عن القضاء الدوليالتجاري الدولي تمييز التحكيم  -2
يتفق التحكيم مع القضاء في أن كالهما احكامه ملزمة لألطراف، إال أنه في القضاء ال يمكن   

القضاة الذين يفصلون في نزاعهم أو القانون الذي يطبق على اإلجراءات و لألطراف أن يختاروا 
الموضوع، على عكس التحكيم الذي يستند في األساس على إرادة األطراف، كما أن القضاء 

    .(1)أما التحكيم فيكون وليد نزاع معين ينتهي بفض النزاع القائم والتنظيم، يتميز بالديمومة
 كيم التجاري الدوليالتح أشكـال: ثــالثا
يتميز التحكيم التجاري الدولي بتعدد أاكاله، وهذا راجع لطبيعة النزاع و رغبة األطراف   

 .لمعايير التي ينظر بها للتحكيم التجاري الدوليبعض اولتقسيم أاكاله سنتطرق ل
 :(تحكيم إختياري، تحكيم إجباري )معيار حرية اللجوء للتحكيم  -1

رادتهم الحرة، ويكون االتفاق  لتحكيم التجاري الدولياألصل أن اللجوء ل   يتم باتفاق األطراف وا 
في العقد األصلي أو في عقد الحق مستقل، أما االستثناء فهو التحكيم اإلجباري ويكون بموجب 

 0360اتفاقية بين الدول تلزمهم على اللجوء للتحكيم ومن أمثلة ذلك اتفاقية برن، المبرمة سنة 
منضمة لها باللجوء للتحكيم في حال التي تلزم الدول ال ل البضائع بالسكك الحديديةالمتعلقة بنق

  . (2)ناوب نزاع بسبب تنفيذها
 :(تحكيم حر، تحكيم مؤسسي)هيئة التحكيم تشكيل معيار  -2

لهيئة التحكيم اكالن أساسيان، فإما أن تكون خاضعة إلرادة أطراف النزاع بصورة كاملة وهو   
لتنظيم وذلك هيئة التحكيم  لتاكيل تحكيم الحر، أي أنهم هم من يقومون باإلجراءاتما يعرف بال

إجراءات التحكيم كتحديد القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات و الموضوع، ومكان ولغة 
التحكيم، أما الاكل اآلخر والذي يعرف بالتحكيم المؤسسي، فتقوم فيه المراكز والمنظمات 

بترتيب جميع اإلجراءات حسب قانونها الداخلي، ويكون خضوع األطراف  يميةالدولية أو اإلقل

                                                 
  33، ص 3116، 3إبراهيم دمحم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار النهضة العربية، مصر، ط (1)
 13، ص مرجع سابق منير عبد المجيد،  (2)
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، (1)المركز الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار :لهذه المراكز بإرادتهم، ومن أاهر هذه المراكز
   .محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية بباريس

 :(تحكيم بالقانون، تحكيم بالصلح) معيار سلطة المحكم -3

عندما تاكل هيئة التحكيم تنطلق عملية التحكيم، ويجب على الهيئة أن تتقيد بما اتفق عليه   
األطراف وعدم الخروج عن إرادتهم، وهذا هو األصل ويعرف بتحكيم قانون اإلرادة، إال أن هناك 
د إستثناء وهو أن يفوض األطراف هيئة التحكيم بإتخاذ ماتراه مناسبا لحل النزاع دون التقيي

وهذا الاكل من ، ، ويكون مصدر قرار هيئة التحكيم مستندا على مبادئ العدالة بقانون معين
   .(2)قوم باألساس على الثقة وحسن النيةفي إيجاد الحلول، وي تامة التحكيم يعطي للمحكم حرية

 التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية: الفــرع الثــاني

منظمة إلى نوعين، تحكيم سريع ويتم باتفاق األطراف على اللجوء ينقسم التحكيم في إطار ال  
، وتحكيم عن طريق فرق خاصة تعرف باسم فرق التسوية، وسنحاول التفصيل إليه لتسوية النزاع
 :يلي في النوعين فيما

 التحكيــم السريعإجراء : أوال

طراف، بحيث يحددون يقوم على إرادة األ ستقلم كيم السريع في المنظمة يعد إجراءإن التح  
جراءاته، وهذا ما نصت عليه  من  مذكرة التفاهم، واعتبر التحكيم السريع من 34المادة قواعده وا 

الوسائل البديلة التي يمكن أن تساعد في الوصول لحل يتوافق ومصالح أطراف النزاع، ولقد 
جراءاته، التحكيم السريع، كر قواعدحددت المادة السالفة الذ  .هاءهنوكيفية ا وا 

 :عالتحكيم السري قواعد -1
ااترطت توافرها في النزاع لكي يتمكن األطراف من اللجوء  على قواعد مذكرة التفاهم كزتتر إ  

  .إلى هذا النوع من التحكيم
 

                                                 
، مجلة نقابة المحامين، العدد التاسع والعاار، أيلول وتارين عمر ماهور حديثة الجازي، التحكيم في منازعات االستثمار (1)

  13، األردن، ص 3113الثاني، 

، دار هومة للطباعة (وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والقوانين المقارنة)لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي   (2)
 .21ص  ، والنار والتوزيع، الجزائر،
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 :أن يكون بين عضوين من المنظمة/ أ

 النزاع أعضاء  ل عندما يكون أطراف التي يقوم عليها التحكيم السريع، أنه ي َفع من أهم القواعد  
دولة أخرى من في المنظمة، وال يعتد باتفاقات التحكيم التي تكون بين عضو في المنظمة و 

والاركات، وال يهم ستبعد األاخاص المعنوية األخرى كالمنظمات خارج المنظمة، كما ت
 .(1)جنسيتها فهي خارج نطاق التحكيم السريع حتى لو كانت تابعة لدولة عضو في المنظمة

 :أن يتم اإلتفاق على اللجوء للتحكيم السريع/ ب

أخذت المنظمة بالمفهوم الذي وضعته لجنة القانون التاجري الدولي، التي تعتبر التحكيم اتفاق   
بينهما بعالقة قانونية  بين طرفين على إحالة كل أو بعض النزاعات التي ناأت أو التي قد تناأ

باستثناء أي »: من مذكرة التفاهم على أنه 25 لمادة، وهذا ما جاء في ا(2)محددة إلى التحكيم
 .(3)«...نص آخر في هذا التفاهم، يكون اللجوء إلى التحكيم رهنا بموافقة طرفي النــزاع

في عملية التحكيم السريع، وهذا اعتمادا على  يالعامل األساس تعد هذا فإن إرادة األطرافل  
 .(4)مبدأ سلطان اإلرادة

 :د موضــوع النــزاعأن يتـم تحــدي/ ج

كما جرت العادة في التحكيم التجاري الدولي، يتطلب التحكيم السريع ضرورة تحديد موضوع    
باكل واضح، إال أن االختالف مع التحكيم التجاري العادي هو وجوب أن يكون النزاع  النزاع

ا عن مجال أحكام متعلقا باالتفاقات التجارية ضمن ميثاق المنظمة، أما إذا كان النزاع خارج
نما يخضع ألحكام التحكيم التجاري  الدولي المنظمة فال يحل عن طريق التحكيم السريع، وا 

    . (5)، إذا أراد األطراف ذلكالعادي
                                                 

  253، ص مرجع سابق، سليم بودليو (1)
، أعمال الملتقى الدولي حول التحكيم "اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في إطار المنظمة العالمية للتجارة"إرزيل الكاهنة،  (2)

، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، بجاية، 3116جوان  04و 05التجاري الدولي في الجزائر، أيام 
  30 ص

 .مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، مرجع سابق (3)
أحمد بن حاجة، التحكيم وحل المنازعات في المنظمات االقتصادية الدولية، مذكرة نيل اهادة الماجستير في الحقوق، فرع  (4)

 037، ص 3114/3116قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
  31إرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص  (5)
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 :أن يتم إعالم الدول األعضاء باإلتفاق/ د

يع، تعتمد المنظمة في تسوية النزاعات بين أعضائها على مبدأ الافافية ومراعاة مصالح الجم  
من مذكرة التفاهم على ضرورة إعالم جميع الدول  34لذلك أكدت في الفقرة الثانية من المادة 

قبل البدء في إجراءات التحكيم بوقت معقول لتمكينهم من تقديم طلب اإلنضمام إذا  األعضاء
 .(1)كانت لهم مصلحة جوهرية

     :يكون التحكيم السريع أول جهة تنظر في النزاعأن / ه
إلى طريق آخر لتسوية النزاع قبل عرضه على  توجهوا ب على األطراف أن ال يكونوا قديج  

التحكيم السريع، وتستثنى المااورات بإعتبارها مرحلة إجبارية قبل البدء في أي تسوية، وكذلك 
باعتبارها غير ملزمة لألطراف، ( المساعي الحميدة، التوفيق والوساطة)الوسائل الدبلوماسية 

 جهات عدة تعتبرمن هذا الارط أو األساس هو أن ال ينظر في نفس النزاع من والهدف 
  .(2) قراراتما قد يؤدي إلى تضارب في ال ملزمة قراراتها

 :إجراءات التحكيم السريع -2

، وهذا ما من مذكرة التفاهم لم يتم إلزام األطراف باتباع إجراءات معينة 34حسب المادة   
 ، باعتباره القانون الواجب اتباعه(3)عليه األطراف في ماارطة التحكيماألخذ بما اتفق  يستلزم

ءات المتعلقة بإختيار المحكم أو المحكمين من قائمة المحكمين المعتمدين لدى جهاز في اإلجرا
ذا لم يختاروا المحكمين خالل عارة  أيام من تاريخ االتفاق، يقوم المدير العام ( 01)التسوية، وا 

عد التااور مع أطراف النزاع، ويتوجب على األطراف إخطار جميع أعضاء للمنظمة بذلك ب
المنظمة قبل البدء في إجراءات التحكيم، وعند صدور القرار يرسل األطراف قرارات التحكيم إلى 
جهاز تسوية المنازعات و المجالس واللجان المعنية بهدف تمكين الدول األعضاء من اإلطالع 

رط تاوي  ،34/12إن كانت تمس بمصالحها وهذا مانصت عليه المادة على هذه القرارات لترى 
ات يالقواعد التي جاءت في مذكرة التفاهم واالتفاق القرار الصادر من هيئة التحكيم خالفال ي أن

                                                 
 .247سليم بودليو، مرجع سابق، ص  (1)
 30إرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص  (2)

  

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية "التحكيم في إطار المنظمة العالمية للتجارة"نعار فتيحة،  (3)
 .066، ص 3117، 10د الحقوق، جامعة الجزائر، عد
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ال عد قرارها معيب، ويجب  ،الالحقة لها خاصة فيما يتعلق بالعقوبة فهيئة التحكيم ملزمة بذلك وا 
ن ظروف الدول في الحاالت المستعجلة، كما تلتزم هيئة التحكيم عند عليها األخذ بالحسبا

تفسيرها إلتفاقيات المنظمة أن تستند للقواعد العرفية في التفسير وفقا للقانون الدولي العام، 
وتستبعد القوانين الوطنية من حكم موضوع النزاع، فال يجوز االستناد إليها سواء لتبرير انتهاك 

     . (1)سد أي فراغ قانوني في االتفاقياتا، أو لالدولة التزاماته

 :إنتهاء التحكيم السريع -3

يعتبر قرار التحكيم السريع الصادر عن هيئة التحكيم التي عرض عليها النزاع، قرارا نهائيا   
، كما أنه يحوز قوة الايء المقضي (2)ر قابل لالستئنافتعين تنفيذه بمجرد صدوره وهو غيي

قرارات الفرق الخاصة، لذا يتوجب و مرتبة أعلى من قرارات جهاز االستئناف،  فيه، فهو يحتل
عات وهذا هو األصل، على أطراف النزاع تنفيذه دون الحاجة إلخطار من جهاز تسوية النزا 

 34من المادة  15يمكن أن تتم مراجعة القرار وتعديله حسب ما ورد في الفقرة  ولكن استثناء  
 أن ، وتفيد هذه الفقرة(3)القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاعاتمذكرة التفاهم على من 
نما قد يتعلق األمر  قرار هيئة التحكيميمس   تعديل الذيال ببعض بتعليق ليس في موضوعه وا 
يازات، فال يجب أن ت و االمتماالتز االمتيازات، ويكون التعديل حسب مستوى هذه االو  لتزاماتاال

    .(4)التي كانت السبب في النزاع مصالح الااكي لضرر الذي أصابتصل لمرحلة تفوق ا
 :مكانــة الدول النامية في التحكيم السريع -4

الفقرة أولت مذكرة التفاهم إهتماما خاص لمصالح األعضاء من الدول النامية، ونجد ذلك في   
 بمصالح علقةالمت لألمور خاص اهتمام ايالء ينبغي » والتي تنص ،(5)30من المادة  13

  إال أن ما ، »نزاع تسوية موضع كانت التي التدابير يخص فيما النامية البلدان من األعضاء
تمام الخاص يعاب على هذه المادة أنها جاءت فضفاضة ولم يتم تحديد كيف يكون االه

                                                 
  .066نعار فتيحة، مرجع سابق، ص ( 1)
  23الخير قاي، مرجع سابق، ص  (2)

  .«التحكيم قرارات على تعديل، من الحال يقتضيه ما مع التفاهم، هذا من 22 و 21 المادتان تطبق...» (3)
 012-013يحياوي طارق، مرجع سابق، ص  (4)
 .إلجراءات التي تحكم تسوية النزاعات، مرجع سابقمذكرة التفاهم على القواعد وامن ( 5)
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 بمصالح الدول النامية، وال يجد أسلوب التحكيم السريع قبوال واسعا لدى أعضاء المنظمة ألن
جهاز تسوية النزاعات يتلقى حصة األسد من النزاعات باعتباره جهاز قضائي وعدم نجاعة 
األساليب االختيارية، لهذا السبب نصت مذكرة التفاهم على إجبارية المااورات، وبهذا تكون 

ور بين زعات التي تثالرضائية والقضائية في تسوية المناالمنظمة قد مزجت بين الحلول 
    .(1)أعضائها

 (الفــرق الخاصة)فـــرق التــسوية : ــانياثـ

تعتبر فرق التسوية المرحلة األولى للتقاضي في إطار المنظمة، وذلك وفق مبدأ التقاضي   
 .على درجتين

 :فــرق التســوية تشكيل -1

فرق التسوية إلى جهاز تسوية المنازعات، إذا لم  مكن للطرف الااكي تقديم طلب إنااءي  
، (2)يوما من تاريخ تقديم الطلب( 61)اورات في التوصل لحل النزاع خالل ستين تجدي الما

 .ويراقب جهاز تسوية المنازعات مدى صحة إجراءات الطلب ويصدر قرارا بتاكيل الفريق
 :تقديم طــلب تشكيل فريق التسوية /أ

 : ياترط في الطلب أن يكون مكتوبا، ويحتوي البيانات التالية  
 .ما إذا كانت قد تمت المااورات، وذكر التاريخ والنتيجة المتوصل لهاإلى ــــ اإلاارة 

 .(3)ــــ تحديد موضوع النزاع بدقة للوقوف على الخرق الصادر من الماكو منه
 .ــــ تقديم موجز عن األسباب القانونية للاكوى، وذلك بتبين النصوص القانونية

لك بتوضيح قبول الطرف الااكي الختصاصات ــــ تحديد طبيعة اختصاصات فريق التسوية، وذ
الفريق، كما يقوم باقتراح اختصاصات، ويمكن للطرف اآلخر يدفع بعدم استفاء طلب تكوين 

                                                 
 30إرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص ( 1)

  

 ، مرجع سابقمن مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات 10فقرة  16المــادة  (2)

، أطروحة "لمية للتجارةي قانون المنظمة العادراسة ف"صاد، بوجالل صالح الدين، حماية حقوق االنسان في ظل عولمة االقت (3)
القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، : مقدمة لنيل اهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص

 .52، ص 3100باتنة، 
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طلب من أكثر من طرف، كما قد يقدم طرف ثالث ، وقد يقدم ال(1)الفريق للاروط الواجبة اإلتباع
  :ليي طلب تدخل إذا توفرت فيه الاروط، وهذا ما سنارحه فيما

 :ة تعدد طلبات تشكيل فريق التسويةحال /1-أ

يجوز ألكثر من طرف تقديم طلب مستقل لتاكيل فريق تسوية في نفس موضوع النزاع، وهذا   
من مذكرة التفاهم، وذلك بإمكانية ضم القضايا وتاكيل فريق  10فقرة  13ما ورد في المادة 

ون موضوعها واحد، مع مراعاة حقوق تسوية واحد للفصل في الاكاوى المتعددة بارط أن يك
 .األطراف في حالة ما إذا كان الفصل فيها بقرار واحد يخل بحقوق بعض األطراف

كل  في هذه الحالة يجب تاكيل أكثر من فريق لفحص الاكاوى التي تتعلق بنفس الموضوع  
  .(2)أن يكون نفس األفراد في جميع الفرق  يمكنو  على حدا،

 :ف ثالثحــالة تدخل طر  /2-أ
إن نظام تدخل الغير في الدعاوى أمر متفق عليه في القضاء الدولي، حيث جاء النص عليه   

، (3)في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، والنظام األساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار
غير من مذكرة التفاهم نصت على حالة التدخل، وذلك بإمكانية انضمام ال 01المادة ونجد 

، إذا كان التدبير محل النزاع تسبب في إلغاء أو تقليص مصلحة ضمنها له اتفاق (طرف ثالث)
مامول، إذ بإمكانه التدخل في جميع مراحل تسوية النزاع، ونجد أن هناك اروطا لقبول تدخل 

 :الطرف الثالث نعددها فيما يلي
 ــــ أن يكون المتدخل دولة من الدول األعضاء في المنظمة

ــ أن يكون للمتدخل مصلحة جوهرية في الاكوى المعروضة، وتحدد المصلحة الجوهرية باتفاق ــ
 .األطراف الثالثة

طالب التدخل لجهاز تسوية المنازعات عند إنعقاده لتاكيل الفريق، أو في أجل إلزامية إخطار  ــــ
 .أيام من تاريخ انعقاد االجتماع 01أقصاه 

                                                 
 ، مرجع سابقة المنازعاتمن مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوي 13فقرة  16المــادة  (1)

(2)
 ، المرجع نفسه12فقرة  13المــادة  

، 3118عبد الواحد دمحم الفار،اإلطار القانوني لتنظيم التجارة الدولية في ظل عالم منقسم،دار النهضةالعربية،القاهرة، (3)
 537-535ص
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تدخل طرف ثالث نجد نزاع االتحاد االوروبي مع الواليات من بين القضايا التي اهدت   
المتحدة األمريكية، عندما فرضت هذه األخيرة ضريبة على مبيعات بعض سلع االتحاد 

 .اليابان وتم تاكيل فريق التسويةوكندا و  باربادوس االوروبي، حيث انضمت
 :صدور قرار تشكيل فريق التسوية /ب

 طلب أحد أعضاء المنظمة ذلك، إذا التسوية فرق  سلطة إنااءجهاز تسوية المنازعات  يملك  
يوما من تاريخ تقديم  04: أجال لتكوين الفريق بـمن مذكرة التفاهم  10فقرة  16المادة  وحددت
      .أيام على األقل من تاريخ تقديمه 01بارط أن يتم إخطار جهاز تسوية المنازعات قبل  الطلب

جهاز تسوية المنازعات بتاكيل فريق التسوية قبل اجتماعه الذي كما ااترطت أن يصدر قرار   
أعضاء، ويمكن ( 12)وتتاكل الفرق عادة من ثالثة  يلي االجتماع األول الذي قدم فيه الطلب،

أيام من تاريخ إنااء الفريق طلب رفع عدد أعضائها إلى ( 01)ألطراف النزاع خالل أجل عارة 
ذا لم يتم التوصل  ،(14)خمسة  يوما من تاريخ  31التفاق باأن تاكيل فريق التسوية خالل وا 

تتوفر فيهم  عام للمنظمة بتعيين األعضاء الذينقبول فكرة إنااء الفريق، يقوم المدير ال
 .(1)الاروط

أما في حالة رفض الجهاز تاكيل الفريق فيجب أن يتحقق اإلجماع السلبي لذلك بما فيها   
 .(2)تبعدقرار الطرف الااكي، وهو أمر مس

 :اختصاصات فرق التسوية -2

على أن يقوم فريق التسوية بفحص ودراسة  التفاهم من مذكرة 10فقرة  17تنص المادة   
القضية المعروضة على جهاز تسوية المنازعات، وذلك عن طريق تقييم موضوعي لوقائع 

افقة أطراف القضية ومدى تطابقها مع االتفاقات المامولة، وتتحدد اختصاصات الفريق بمو 
ألزمت  12الفقرة يق بالتااور مع طرفي النزاع، و لتأكيد على التزام الفر  13النزاع، وجاءت الفقرة 

جهاز تسوية المنازعات ممثال برئيسه بالتااور مع أطراف النزاع فيما يخص اختصاصات 
اد تاكيله، كما منحت الحق لكل عضو في إثارة أو تعليق أي اختصاص غير معت الفريق عند 

                                                 
(1)

تير، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، مرزاقة آسيا، تسوية منازعات االستثمار األجنبي، مذكرة للحصول على الماجس 
 05، ص 3117جامعة الجزائر، 

  70، مرجع سابق، ص يحياوي طارق  (2)
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الفريق  عضاءوال يحق ألوذلك إما بتوسيع الصالحيات أو تضييقها، قام به رئيس الجهاز، 
أو أن يؤسسوا دراستهم  ،من قبل أطراف النزاع اعليهالمتفق  ات المامولةاالتفاق لىالخروج ع

  .   (1) هاعلى اتفاق خارج عن
 :إجراءات عمل فرق التسوية -3

تتبع األفرقة إجراءات العمل المدرجة »: أن علىة التفاهم من مذكر  10فقرة  03نصت المادة   
ما لم يقرر الفريق خالف ذلك بعد التشاور مع  في المرفق الثالث المعنون بإجراءات العمل

 .«طرفي النزاع
للتأكيد على ضرورة حرص فريق التسوية على أكبر قدر من ذات المادة  13جاءت الفقرة   

ت المتبعة دون اإلخالل بالسرعة في الفصل، ونفصل االجراءات ممكن من المرونة في اإلجراءا
 :فيما يلي

 :سير القضيةإعداد الجدول الزمني ل /أ
أن يضعوا بعد  من مذكرة التفاهم على أعضاء فريق التسوية 12فقرة  03أوجبت المادة   

ن تاكيله التااور مع طرفي النزاع الجدول الزمني لسير عمل الفريق، وذلك خالل مدة أسبوع م
 .وتحديد اختصاصه، مع مراعاة الحاالت االستعجالية

على أنه عند تحديد الجدول الزمني يجب منح  14و 15نفس المادة في الفقرتين  نصتكما   
الوقت الكافي لطرفي النزاع لتحضير المذكرات وا عداد الدفوع، وتحديد مواعيد نهائية ومضبوطة 

مواعيد الجدول الزمني كلما دعت الضرورة إلضافة  لتقديم المذكرات، إال أن يجوز تغيير
 .(2)اجتماعات أخرى 

 :إستالم مذكرات األطراف /ب

زاع، وتحيلها إلى فريق التسوية تقوم أمانة جهاز تسوية المنازعات باستالم مذكرات أطراف الن  
راف على لم يتفق االط ما يكون المدعي هو من يقدم مذكرته أوالاألطراف األخرى في النزاع، و و 

                                                 
أحمد فوزي عبد المنعم، وسائل فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرة، ( 1)

  440، ص 3114، 60العدد 

  .442، ص لمنعم، المرجع نفسهأحمد فوزي عبد ا( 2)
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قد تكون هناك ترتيبات يحددها فريق التسوية ويحدد فترة نهائية لتسلم مذكرات خالف ذلك، ف
 .(1)دها جميع المذكرات في وقت واحدعالطرف المدعى عليه، وتقدم ب

 :انعقاد اجتماعات فريق التسوية /ج

طراف النزاع أن يجتمع فريق التسوية في جلسات مغلقة، وتتم المداوالت في سرية وال يمكن أل  
ويجتمع الفريق مرتين على  ،من أعضاء فريق التسوية إال إذا تم استدعائهماالجتماع يحضروا 

 .األقل ليقدم أطراف النزاع مذكراتهم الكتابية
 :اإلجتماع األول لفريق التسوية /1-ج

يتعلق هذا االجتماع بفسح المجال أمام الطرف الااكي لعرض الاكوى واألسس التي استند   
عليها، كما يمكن للماكو منه أن يرد بطلب من فريق التسوية ويعرض رأيه في االدعاء الموجه 

، ويقوم أطراف النزاع بتسليم مذكراتهم األولى خالل (2)ضده، وتكون الدفوع إما كتابية أو افوية
أسابيع، وتتضمن وقائع النزاع واالسانيد القانونية، ويجب ( 13)إلى تسعة ( 14)من خمس  فترة

أن ترسل قبل أول اجتماع رسمي للفريق مع األطراف، وبعد تسليم المذكرات يجتمع الفريق 
ويوجه ، (3)باالطراف خالل فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ استالمه المذكرات

طلب مكتوب لألطراف التي أخطرت جهاز تسوية المنازعات باهتمامها بالنزاع  فريق التسوية
وهذا ما نصت عليه  إلبداء رأيها حوله، وتقدم هذه اآلراء أمام جميع األطراف لإلطالع عليها

 .(4)13فقرة  01لمذكرة التفاهم، والمادة  12من الملحق  16المادة 
 :االجتماع الثاني لفريق التسوية /2-ج

أسابيع على االجتماع الرسمي األول، يبدأ تسليم الردود بين ( 12)دما تمر فترة ثالث عن  
تحيلها لفريق التسوية وأطراف النزاع األطراف المتنازعة، حيث تودع لدى أمانة المنظمة التي 

واألطراف المتدخلة، وبعد انقضاء فترة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين على تسلم الردود يعقد 
                                                 

 .من مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، مرجع سابق 16فقرة  03ادة المـ( 1)
  .345أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص ( 2)

 

، 3117القاهرة،  العربية، ضةهالن ردا العالمية، التجارة منظمة اتفاقات إطار في المنازعات ويةتس خيري فتحي البصيلي، (3)
 237ص

 سابق عمذكرة التفاهم على القواعد واالجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، مرجمن  (4)
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اع الرسمي الثاني لفريق التسوية مع أطراف النزاع، وفي هذا اإلجتماع يبدأ أوال الطرف االجتم
الماكو منه بتقديم الردود، ويمكن أن يطرح فريق التسوية أسئلة حول موضوع النزاع على 

ن كل طرف من ك  مَ األطراف المتنازعة، وتقدم الدفوع والمذكرات بحضور أطراف النزاع وي  
، ويستطيع فريق التسوية أن يطلب تقريرا استااري من مجموعة خبراء حسب (1)اإلطالع عليها
 .من مذكرة التفاهم 02نص المادة 

 :إعداد تقرير فريق التسوية /د

 : تمر تقارير فرق التسوية عند إعدادها حسب الحاالت بعدة مراحل، وهذا ما نفصله فيما يلي  
 :حـــاالت إعــداد التقرير /1-د

اعات فريق التسوية إما بتسوية النزاع المعروض عليه، أو بفال الفريق في جتمتنتهي إ  
 أم فال يجب عليه إعداد تقرير بنتائج المتوصل لها التوصل لحل يرضي األطراف، وسواء  نجح

فإذا فال الفريق في التوصل لحل النزاع، يقدم تقريرا مكتوب لجهاز تسوية المنازعات ياتمل 
 .حكام ذات الصة والمبررات األساسية لكل نتيجة وكذا التوصياتعلى بيان الوقائع واأل

مختصرا للقضية يذكر فيه التوصل لتسوية  يقدم تقريرا، وفي حالة نجاحه في التوصل لحل النزاع
 .(2)بين الطرفين مع ذكر النتيجة المتوصل لها وبيان موافقة األطراف

 :مراحل إعــداد التقرير /2-د

باالجتماع من أجل مناقاة موضوع النزاع، ويقومون بكتابة التقرير يقوم أعضاء الفريق   
 :، وتامل هذه العملية عدة مراحل نذكرها فيما يلي(3)بمساعدة أمانة المنظمة

 :(مسودة التقرير) مرحلة اإلستعراض المؤقت /1-2-د

 ـــوالحجج وقائعالـــ الوصفية األجزاء الفريق يرسل افويا، المقدمة والحجج الدفاع في النظر بعد  
 الزمن من فترة غضون  في كتابة تعليقاتهما الطرفان ويقدم، النزاع طرفي الى تقريره مسودة من

                                                 
  64عبد الرؤوف أوالد سالم، مرجع سابق، ص (1)
للقضاة والمدعين  ، ندوة الويبو الوطنية المتخصصةفي إطار منظمة التجارة العالمية تسوية المنازعاتحسن البدراوي،  (2)

  .18، ص 3115تموز،  02و 03العامين والمحامين، صنعاء، يومي 
 . 233خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص   (3)
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من تقرير فريق التسوية، ويتم إعداده في  أول مسودة مكتوبة، ويعتبر التقرير (1)الفريق يحددها
زاع، ويتضمن رأي فريق من تاريخ استالم جميع وثائق الن( 15)فترة تتراوح من أسبوع إلى أربعة 

التسوية على كافة المذكرات والدفوع المقدمة، ويوزع التقرير االستعراضي على أطراف النزاع للرد 
 .عليه كتابة خالل أسبوعين من تاريخ التوزيع

 :مرحــلة إصدار التقرير المؤقت /2-2-د

 للطرفين مؤقتا تقريرا فريقال يصدر النزاع، طرفي من التعليقات لتسلم المحددة المدة نتهاءإ عند  
يتم إصدار و  السواء على اليها توصل التي والنتائج الفريق واستنتاجات الوصفية األجزاء يامل

أسابيع من تاريخ إستالم مالحظات ( 15)التقرير المؤقت في فترة من أسبوعين إلى أربعة 
النزاع  فيما تقدم به  أطراف النزاع على مسودة التقرير، ويتضمن التقرير المؤقت أراء أطراف

 ألي ويجوز الطرف اآلخر من تعليقات، وكذلك استنتاجات فريق التسوية والنتائج المتوصل لها،
 يعيد أن الفريق من فيه يرجو مكتوبا طلبا يقدم أن الفريق، يحددها مدة ضمن األطراف من

 ويعقد، األعضاء على النهائي التقرير تعميم قبل الموقت التقرير من محددة جوانب في النظر
 المحددة القضايا باأن األطراف مع اضافيا اجتماعا األطراف أحد من طلب على بناء الفريق

 المحددة الفترة خالل األطراف من أي من تعليقات أية ترد لم واذا، المكتوبة التعليقات في
 .(2)األعضاء على تأخير بدون  ويعمم نهائيا تقريرا الموقت التقرير يعتبر للتعليقات،

 :مرحــلة إصدار ونشر التقرير النهائي /3-2-د

يتم إصدار التقرير النهائي بعد مراجعته من قبل أعضاء فريق التسوية خالل أسبوعين، وبعد   
، ويصدر التقرير النهائي مقسما إلى أسابيع يتم تعميمه على باقي األعضاء( 12)ثالثة 
 :قسمين
علق بالنزاع والنتائج والتوصيات التي قدمها أطراف النزاع، يتضمن مقدمة ووقائع تت األولـــ القسم 

واإلجراءات المتبعة باأن تاكيل فريق التسوية، وأهم األسانيد القانونية التي تم على أساسها 
 .تقديم طلب تاكيل الفريق، وكذلك المراجعات التي تضمنت مالحظات و دفوع أطراف النزاع

                                                 
 ، مرجع سابقمن مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات 13و 10فقرة  04المــادة ( 1)

العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية، دار الكتب القانونية، مصر،  دمحم عبيد محمود، منظمة التجارة (2)
    571، ص 3117
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لتوصيات المتوصل لها من قبل فريق التسوية، ويلتزم الفريق يتضمن النتائج وا القسم الثانيـــ 
أاهر إلصدار تقريره، ويبدأ هذا األجل من تاريخ تاكيل الفريق وتحديد ( 16)بأجل ستة 

أاهر، ( 12)اختصاصاته، وفي الحاالت االستعجالية يصدر تقريره في أجل ال يتعدى ثالثة 
ن لم يتمكن الفريق من إصدار التقرير ضمن ا آلجال، يجب عليه إخطار جهاز تسوية وا 

المنازعات كتابيا بمبررات التأخير مع تحديد الوقت الالزم إلستكماله وفي جميع الحاالت ال 
 .أاهر( 13)تسعة  يمكنه أن يتجاوز مدة

 :مرحــلة إعتماد تقرير فريق التسوية /ه

، ويقوم الجهاز إعتماده يرسل فريق التسوية التقرير النهائي لجهاز تسوية المنازعات من أجل  
يوما بعد تاريخ تعميم التقرير على  61باعتماد تقرير الفريق في أحد اجتماعاته خالل 

فإن هذا األخير ال يعتمد  الجهاز بقرار االستئناف األعضاء، أما في حالة إخطار أحد األطراف
الجهاز في اعتماد التقرير إال بعد استكمال إجراءات االستئناف، وفي جميع الحاالت ال ينظر 

يوما من تعميمه على األعضاء، أما إذا لم يستأنف أطراف  31التقرير إال بعد إنقضاء فترة 
كما أن ألطراف النزاع حق المااركة في دراسة تقرير الفريق  ،النزاع، فيتم إعتماد التقرير تلقائيا

اضاتهم على التقرير مع جهاز تسوية المنازعات ويتم تسجيل مالحظاتهم، ويقدم األعضاء إعتر 
( 01)، ويتم تعميم هذه االعتراضات قبل إجتماع الجهاز بمدة ال تقل عن عار مكتوبة ومسببة

، إال أنه وتتميز تقارير فرق التسوية بالطبيعة اإللزامية بعد اعتمادها، وال يمكن استئنافها ،(1)أيام
وهذا ما حدث بين تخاذها، يمكن للطرف الماكو منه أن يستجيب ويتراجع عن التدابير التي ا

الواليات المتحدة األمريكية وكوستريكا عندما قدمت األخيرة اكوى بخصوص قيود فرضتها 
على واردتها من المالبس القطنية، حيث تم تاكيل فريق تسوية، وتوصل إلى أن القيود ( أ.م.و)

تقرير الفريق من المفروضة غير مبررة، فقامت الواليات المتحدة بسحب التدابير قبل إعتماد 
 .(2)طرف جهاز تسوية المنازعات

 

                                                 
 ، مرجع سابقمن مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات 06المــادة ( 1)
 504عبد المالك عبد الرحمان مطهر، مرجع سابق، ص   (2)
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 :المعـاملة الخــاصة للدول النامية خالل تشكيل وعمل فرق التسوية -4

بأحكام تفضيلية لصالح الدول النامية، إذ منحتها من مذكرة التفاهم  03فقرة  12جاءت المادة   
بغرض االستفادة من إجراء  0366أفريل  14من قرار  17الحق في االستناد إلى أحكام الفقرة 

سريع لتسوية المنازعات، وبذلك يكون بإمكان أي دولة نامية تأسيس فريق تسوية يبدأ عمله في 
 .(1)يوما التي تلي تاريخ عرض النزاع عليه 61غضون 

ويعتبر هذا اإلجراء مهما ألنه يسمح باختصار اآلجال القانونية، خصوصا أن الطعن أمام   
ازعات ليس له أثر موقف، وتبقى التدابير أو القيود غير الارعية تنتج جهاز تسوية المن

 .أثارهاعلى الطرف الااكي، ولهذا فإن تقليص مدة إجراء التسوية سيكون مفيدا للدول النامية
جواز تمديد الفترة المنصوص من نفس المذكرة  12من المادة  03كما جاء في نص الفقرة   

 .(2)0366أفريل  14 من قرار 17عليها في الفقرة 
من مذكرة التفاهم باستثناء في تاكيل فرق التسوية، حيث أنه ال  01فقرة  18جاءت المادة   

يجوز أن يعين في الفرق المكلفة بحل النزاع مواطنون من أعضاء تكون دولهم أطرافا فيه إال إذا 
ن البلدان حين يكون بين عضو من البلدان النامية وعضو م»: اتفقوا على ذلك، وتنص

المتقدمة، يكون واحد من أعضاء الفريق على األقل من البلدان النامية، إذا طلب العضو من 
 .«البلدان النامية ذلك

كما تضمنت مذكرة التفاهم التزاما تحفيزيا لتفعيل مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية،   
البلدان النامية التي تاكل جزءا من ويتعلق بالزام فريق التسوية بمراعاة أحكام رعاية أعضاء 

  .(3)االتفاقات المامولة التي اختارها العضو من البلدان النامية في إجراءات تسوية النزاع
 الرقابة على التقارير الصادرة: يالمــطلب الثــان

النزاع في مرحلة فرق التسوية إذا قبل األطراف بتقارير وتوصيات الفريق، أما إذا لم ينتهي   
 .قبل أحد األطراف فإنه يقوم باستئناف التقرير أمام جهاز االستئناف الدائمي

                                                 
  336، مرجع سابق، ص سميرة عماروش (1)
(2)

من القرار، إذا  17إال أنه يجوز تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة "...من مذكرة التفاهم  12/03نص المادة   
 ..."رأى الفريق أن هذه الفترة ال تكفي إلعداد تقريره، ووافق الطرف الااكي على ذلك 

 ، مرجع سابقى القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعاتمن مذكرة التفاهم عل 03/00المــادة  (3)
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 استئناف تقارير فرق التسوية: الــفرع األول

يتولى جهاز االستئناف الدائم النظر في الطعون المقدمة من أطراف النزاع في تقارير فرق   
جر   .اءات عملهالتسوية، وسنرى في هذا الفرع نطاق اختصاص جهاز االستئناف وا 

 نطاق اختصاص جهاز االستئناف الدائم: أوال

 07يجب أن يتقيد جهاز االستئناف باالختصاصات التي حددتها مذكرة التفاهم في المواد   
 :وهي كما يلي 31و
 :(أطراف النزاع)النطاق الشخصي  -1

 النزاع، ألطراف الإ يجوز ال»: أنه علىمن مذكرة التفاهم  07من المادة  15الفقرة نصت   
 جهاز أخطروا ممن الثالثة لألطراف ويجوز ة،األفرق تقارير استئناف الثالثة، لألطراف وليس
 أن 10 المادة من 2 بالفقرة عمال الموضوع في الجوهرية بمصلحتهم المنازعات تسوية
 . «أمامه التحدث فرصة يمنحوا أو االستئناف جهاز الى كتابية مذكرات يقدموا

فعالية أكثر لنظام تسوية المنازعات، وتحقيق التوازن بين األطراف المتعاقدة،  لتحقيق جاء هذا  
ذا منح هذا الحق  ألن أطراف النزاع هم من يملكون المصلحة في استئناف تقارير فرق التسوية،وا 

 .(1)لألطراف الثالثة قد ياكل عائق للتوصل للحل نهائي ألن كل طرف يبحث عن مصالحه
 :(محل االستئناف)النطاق الموضوعي  -2
 على االستئناف يقتصر... » : أنه علىمن مذكرة التفاهم  16فقرة  07نصت المادة   

  ».اليها توصل التي القانونية التفسيرات وعلى الفريق تقرير في الواردة القانونية المسائل
التسوية أن يفهم من هذه الفقرة أنه ال يحق لجهاز االستئناف الدائم بمناسبة نظره تقرير فريق 

 ، فهو ملزم بالتقيد بتصحيح القواعد يتطرق للمسائل الواقعية التي تستند إلى اعتبارات غير قانونية
القانونية التي انتهكها فريق التسوية أثناء إعداد التقرير والتوصيات، كغموض التقرير، الخطأ في 

بين المسائل القانونية تطبيق القانون، تجاوز السلطة، وأثار بعض الفقهاء إاكالية الفصل 
 .(2)والمسائل الواقعية خاصة الطلبات التي تكون قانونية في اق وواقعية في اق آخر

                                                 
  533خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص ( 1)
   .448مرجع سابق، ص  أحمد فوزي عبد المنعم،( 2)
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 :النطــاق الـزمني لالستئناف -3

حددت مذكرة التفاهم إطار زمني لجميع مراحل النزاع وبهذا لم تترك مجاال للتأخير غير   
يوما كقاعد عامة، تبدأ من تاريخ تقديم  61ة هي ن المدة المقرر نجد أ وفي االستئناف، (1)المبرر

بقراره االستئناف إلى غاية أن يعمم جهاز االستئناف تقريره، ويأخذ  أحد أطراف النزاع اإلخطار
 15الجهاز بعين االعتبار عند وضع الجدول الزمني حاالت االستعجال الوارد ذكرها في المادة 

ن لم يتمكن جهاز االستئنا(2)13فقرة  ف الدائم من إستكمال اإلجراءات في المدة المحددة، ، وا 
عليه إخطار جهاز تسوية المنازعات كتابة، أو تقديم طلب تمديد اآلجال مع ذكر األسباب التي 

 13أدت إلى التأخير والمدة الالزمة إلعداد التقرير وفي جميع الحاالت يجب ان ال تتجاوز مدة 
يم طلب تاكيل فريق التسوية إلى غاية صدور وتعميم يوما، وتستغرق القضايا إجماال منذ تقد

أاهر في حالة عدم االستئناف و اثنى ( 13)تقرير جهاز االستئناف الدائم، فترة مابين تسعة 
اهرا كحد أقصى في حالة ( 04)اهر في حالة االستئناف، وخمسة عار ( 03)عار 
 .  (3)التمديد
 إجراءات االستئناف: ثــــانيا

 اجراءات االستئناف جهاز يضع »: من مذكرة التفاهم على أن 13فقرة  07نصت المادة   
 للعلم األعضاء الى وترسل العام، والمدير المنازعات تسوية جهاز رئيس مع بالتشاور العمل

 .(4)«بها
 :من خالل هذا النص نفصل فيما يلي إجراءات االستئناف  
 :إخطــار جهاز تسوية المنازعات -1

لمستأنف باخطار جهاز تسوية المنازعات، حيث يقوم بتقديم الطلب ألمانة يقوم الطرف ا  
الجهاز قبل عقد اجتماع اعتماد تقرير فريق التسوية، ويتضمن هذا الطلب عنوان تقرير فريق 

                                                 
قوق، جامعة أثير دمحم الزهري، العضوية في منظمة التجارة العالمية، أطروحة لنيل اهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الح (1)

   .61، ص 3105، 0الجزائر
  مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعاتمن  (2)

، مجلة جامعة دماق للعلوم االقتصادية "تسوية المنازعات في النظام الدولي التجاري تحكمية أم أحكام"ياسر حويش،  (3)
  . 08، ص 3101، 13والقانونية، العدد 

  ، مرجع سابق مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعاتن م (4)
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التسوية المراد استئنافه، إسم الطرف المستأنف ضده، وملخص لطبيعة االستئناف مع تبيان 
الصادر عن  بارسال المحضروتقوم أمانة المنظمة ، (1)يم اإلثباتاتاألسس المستند إليها في تقد

أعضاء من ( 12)، ومن ثم يتم اختيار ثالثة (2)فريق التسوية إلى أمانة جهاز االستئناف الدائم
المكونين لجهاز االستئناف الدائم للنظر في النزاع، ومن خالل ذلك يقوم ( 17)األعضاء السبعة 

 .(3)بإعداد جدول زمني مناسب إلجراءات االستئنافجهاز االستئناف أعضاء 
 :إيداع مذكرات االستئناف -2

تودع مذكرة االستئناف من طرف المستأنف لدى أمانة جهاز تسوية االستئناف الدائم في أجل   
أيام من تاريخ تقديم طلب االستئناف، وترسل نسختين من المذكرة للمستأنف ضده ( 01)عارة 

وجد، وتتضمن المذكورة وجوبا ارحا لألسس التي قام عليها االستئناف، مع  والطراف الثالث إن
تحديد المواد القانونية لالتفاقية التجارية موضوع النزاع، إضافة لطلبات المستأنف، وتاريخ 

 .وتوقيع الطرف المستأنف
( 04)يمكن للطرف األخر أن يقدم بدوره استئنافا يستند على أسس جديدة، وذلك في أجل كما   

 .ستئنافالخصم لإليوما من تقديم 
يوما من تاريخ تقديم ( 34)يمكن لألطراف الثالثة أن تقدم مذكرتها مكتوبة خالل  أيضا  

االستئناف األصلي، توضيح من خاللها أوجه الطعن في تقرير فريق التسوية، التي تتعلق 
 .بمصالحها مع تحديد النصوص القانونية المعنية باالستئناف

 
 
 
     

                                                 
  . 461أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص( 1)

يامل محضر فريق التسوية المذكرات المكتوبة لألسئلة التي طرحها على أطراف النزاع واالجابات،وكل البيانات التي تتعلق ( 2)
من مذكرة التفاهم على القواعد واالجراءات التي تحكم  37المتوصل لها من فريق التسوية، أنظر المادة  بالتوصيات والنتائج

  .تسوية المنازعات، مرجع سابق
  556خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص ( 3)
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 :الرد على مذكرات االستئناف المقدمة -3

 لكل طرف من أطراف النزاع الحق في الرد على الحجج والدفوع الواردة في مذكرات خصمه  
يوما من تاريخ تقديم االستئناف، وتوضيح موقفه من طلبات الخصم ( 34)خالل أجل أقصىاه 

 .(1)مبالقبول أو الرفض، مع تقديم طلباته لجهاز االستئناف الدائ
 :انعقاد جلسة المرافعة الشفوية -4

يوما على ( 21)قد جهاز االستئناف الدائم اجتماعا ألطراف النزاع بعد مرور مدة ثالثون عي  
تقديم االستئناف األصلي وذلك لسماع المرافعات الافوية، حيث يوجه أعضاء جهاز االستئناف 

راف االستئناف اإلطالع على ما أسئلة و يسلمون الطلبات االضافية إن وجدت، ويحق ألط
يقدمه الخصوم والرد عليها في مدة معقولة، وفي حالة عدم الرد، يمكن لجهاز االستئناف الدائم 

 .للطرف الذي لم يردأن يصدر أمرا بإلغاء االستئناف 
 :إصدار التقرير وتعميمه -5

كون هناك اتصال بالتااور حول موضوع االستئناف دون أن ييقوم أعضاء جهاز االستئناف   
بين أعضائه وأحد أطراف النزاع منفردا لضمان الحياد الجهاز، وعند التوصل إلى قرار نهائي، 
يارع الجهاز في كتابة التقرير في غياب أطراف االستئناف، وبعدها يوقع التقرير من طرف 

 .(2)أعضائه ويتم تعميمه على أعضاء المنظمة

 ف الدائـــمضوابط عمل جــهاز االستئنا: ثــالثا

من أهم ضوابط عمل جهاز االستئناف الدائم السرية في عمله والتزامه بمراعاة مبدأ المعاملة   
 .التفضيلية للبلدان النامية

 :االستئناف االلتزام بسرية إجراءات -1
للتأكيد على الطابع السري إلجراءات جهاز  ،(3)13فقرة  08والمادة  01فقرة  07جاءت المادة   

من مرحلة تقديم أطراف النزاع للمذكرات إلى غاية مرحلة إصدار التقرير، فالمذكرات ناف االستئ

                                                 
  461أحمد فوزي عبد المنعم، مرجع سابق، ص  (1)

  544خيري فتحي البصيلي، مرج سابق، ص  (2)

   .مذكرة التفاهم على القواعد واالجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، مرجع سابقمن ( 3)
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يسمح لهم باالطالع عليها، الكتوبة تعامل بسرية بالنسبة لغير أطراف النزاع، ألن أطراف النزاع 
ويمكن ألحد األطراف أن يتقدم بطلب بعض اإلجراءات السرية في حالة عرضه مذكرات 

 .(1)ت سريةتتضمن معلوما

 :في مرحلة االستئناف المعاملة التفضيلية للبلدان النامية -2

ال تتمتع البلدان النامية في مرحلة االستئناف بأحكام مكرسة للمعاملة التفضيلية باستثناء   
إلى في مذكرة التفاهم التي تاير  35بعض االحكام التي تظهر في الفقرة األول من نص المادة 

من  عضاء النامية خالل جميع المراحل، وكذلك الفقرة الثانيةوضع الخاص لألضرورة مراعاة ال
التي أكدت على منح الدول النامية المساعدة التقنية الالزمة في صورة ماوة  37نص المادة 

 .وتكون بطلب من الدولة النامية، حيث تضع أمانة المنظمة تحت تصرفها خبيرا قانونيا مؤهال
لنامية أفضلية وذلك إلمكانية خروجها عن المواعيد المقررة إذا أثبت البلد كما منحت البلدان ا  

النامي العضو في المنظمة حاجته لفترة زمنية إضافية من أجل عرض نزاعه أمام جهاز 
 . (2)االستئناف، ويكون ذلك إما بمكرة كتابية أو في صورة االستعانة بأحد المستاارين القانونيين

 تقارير جهاز االستئنــاف اعتمـــاد: رابـــعا

يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز »: من مذكرة التفاهم 05فقرة  07نصت المادة   
االستئناف، وتقبلها أطراف النزاع دون شروط ما لم يقرر جهاز تسوية المنازعات بتوافق 

ى يوما، بعد تعميمه عل 33اآلراء عدم اعتماد تقرير جهاز االستئناف في غضون 
 «..األعضاء

أنه بعد انتهاء مرحلة التااور بين أعضاء جهاز االستئناف الدائم،  يفهم من هذا النص  
صدار التقرير وتوقيعه وتعميمه على كافة أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، يقوم جهاز  وا 

رحة، وفي قانونية الحلول المقتاالستئناف بتوجيه تقريره إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يراقب 
حالة إعتماده ينفذ مباارة، أما إذا تقرر رفضه بتوافق أعضاء جهاز التسوية فال يعتمد، ويجب 

يوما من تاريخ تعميم التقرير، وال ينتظر حتى اجتماع ( 21)أن يكون الرفض خالل مدة ثالثون 

                                                 
 .543خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص ( 1)
  543المرجع نفسه، ص ( 2)
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ى أعضاء جهاز التسوية بل يجب أن يخصص له اجتماع خاص إذا كان االجتماع العادي يتعد
 .(1) األجل المذكور أعاله

 الرقـــابة على تنفيذ القرارات والتوصيات: الفـــرع الثـــاني

تنفيذ القرارات  من مذكرة التفاهم على الطرق القانونية التي تضمن 30نصت المادة      
والتوصيات الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات، ففي حالة رفض الطرف الصادر ضده 

يعلق التنازالت في وجه  وألصالحه أن يطلب تعويضا  يحق لمن صدر القرار قرير التنفيذالت
 . الطرف الرافض للتنفيذ

 تنفيذ القرارات والتوصياتأسلوب : أوال

عل تأكيد التنفيذ الفوري لقرارات جهاز تسوية  30حرصت مذكرة التفاهم من خالل المادة     
وم في األساس على درجة التزام األعضاء المنازعات، ألن فعالية نظام تسوية المنازعات يق

 :نذكرها فيما يلي لصادرة ويتجسد ذلك في عدة نقاطبالقرارات ا
 :إخطار جهاز تسوية المنازعات بالتنفيذ -1

إن جهاز تسوية المنازعات هو المخول الوحيد بمراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات باعتباره     
  ضو المعنية بالنتفيذ ان تقوم باخطاره في االجتماع الذي الجهاز المارف، فيجب على الدولة الع

يوما من تاريخ اعتماد تقرير فريق التسوية باعتزامها تنفيذ القرارات  21ينعقد خالل .  
 .(2)والتوصيات

 :فترة زمنية معقولة للتنفيذ منح -2

جهاز تسوية  في بعض الحاالت ال يمكن التنفيذ الفوري للقرارات والتوصيات الصادرة عن    
 :المنازعات، لذلك يمنح الطرف المعني مدة زمنية معقولة للتنفيذ، وتحدد هذه الفترة كما يلي

 
 

                                                 
الدولية، الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق االنسان والبيئة والتجارة : دمحم خليل مرسي، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية(1)

  .012، ص 3112دار وائل للنار والتوزيع، عمان، 
 .من مذكرة التفاهم على القواعد واالجراءات التي تحكم المنازعات، مرجع سابق 12فقرة  30المادة  (2)
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 :المعقولة للتنفيذتحديد المعني بالتنفيذ الفترة  /أ

هو من يقر بقبول أو رفض الفترة المعقولة التي يقترحها المعني إن جهاز تسوية المنازعات   
، ونجد أنه في أغلب الحاالت ترفض الفترة المقترحة من الطرف وصياتلتنفيذ القرارات والتل

جهاز تسوية المنازعات، خصوصا إذا كانت  المعني بالتنفيذ وهذا لصعوبة توافق أراء أعضاء
الفترة طويلة، وبما أن هذا األمر صعب يلجأ المعني بالتنفيذ لطلب تمديد الفترة الزمنية المعقولة 

ق فريق التسوية الموفق عليها من جهاز تسوية المنازعات، ويجب أن المتوصل إليها عن طري
 .(1)يرفق مع مقترحه لتمديد األسباب المبررة لهذا التمديد كالصعوبات التي تعترض التنفيذ

 :األطراف على مدة زمنية معقولة إتفــاق /ب

لق بالتاريعات للصعوبات التي يمكن أن تواجه الطرف المعني بالتنفيذ خاصة فيما يتعنظرا   
الداخلية أو السياسة االقتصادية والنقدية المنتهجة، فإن مسألة التنفيذ تحتاج وقتا لذلك قد يتفق 
أطراف النزاع على مدة معقولة لتهيئة األوضاع لتنفيذ الطرف المعني القرارات والتوصيات، 

التنفيذ  فترةى من مذكرة التفاهم عل 12فقرة  30حسب المادة  ويجب أن يتفق أطراف النزاع
 .(2)يوما من تاريخ اعتماد التقارير والتوصيات 54خالل مدة  المعقولة

 :لتحكيم الملزم لتحديد المدة المعقولةاللجوء ألسلوب ا /ج

يوما التي تلي تاريخ اعتماد  54المدة المعقولة خالل فترة  إذا لم يتفق أطراف النزاع على تحديد  
 31الملزم، حيث يتم تحديد هذه المدة من خالل التحكيم في أجل التقارير، يتم اللجوء للتحكيم 

ف النزاع المحكم أو المحكمين فإن لم يوما من تاريخ اعتماد التقارير والتوصيات، ويعين أطرا
أيام من إحالة األمر للتحكيم يقوم المدير العام للمنظمة بتعيين المحكم أو  01خالل  يتفقا

، ويجب على المحكم أن يراعي عند   لتااور مع أطراف النزاعأيام بعد ا 01المحكمين خالل 
 . تنفيذلتحديد المدة المعقولة ظروف النزاع ونصوص االتفاقات المامولة التي تحدد آجال قصوى ل

                                                 
  .76جالل وفاء دمحمين، مرجع سابق، ص  (1)
   568خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص  (2)
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مدة حيث أن هناك  ،(1)وليس حرا في تحديد مدة التنفيذ يجب التنويه هنا أن المحكم مقيد    
( ج)12فقرة  30وقد حددت في المادة  ديده للمدة المعقولةقصوى ال يمكن أن يتعداها في تح

اهرا من تاريخ اعتماد تقرير فريق التسوية أو جهاز االستئناف  04من مذكرة التفاهم وهي 
الدائم، ويمكن استثناءا  تمديد أو تقصير هذه المدة حسب الظروف الخاصة بقدرة األطراف على 

          .  (2)االمتثال وظروف طبيعة النزاع

كأن يقوم العضو بتغير التاريع الداخلي ليتمااى مع  يتم التنفيذ إما عن طريق تعديل اإلجراء  
متطلبات تسوية النزاع، أو أن يسحب اإلجراء المخالف كإلغاء ضرائب أو رسوم فرضها على 

 . منتجات معينة

 التعـــويضأسلوب : ثـــانيا 

للقرارات والتوصيات وعند عدم التوصل إلتفاق حول عند تعذر تطبيق أسلوب التنفيذ الفوري   
المدة المعقولة للتنفيذ، يتم اللجوء للتعويض لمحو كافة األضرار وا عادة األمور إلى حالتها قبل 

ويأخذ  ناوب التزاع، ويكون ذلك عن طريق مفاوضات للوصول إلتفاق عن قيمة التعويض
 : التعويض أحد األاكال التي نوضحها فيما يلي

 :التعــويض عن طريق مبــالغ مالية -1

إن الهدف من التعويض هو إعادة الحالة إلى الوضع الطبيعي قبل وقوع العمل الضار ومحو   
جميع أثاره، وقد أخذت به محكمة العدل الدولية الدائمة عندما قررت أنه إذا لم يكن من الممكن 

قيمة رجوع األمور إلى نصابها أي إعادة االمور إلى حالتها العادية، يجب دفع مبلغ يوازي 
 .(3)عن إعادة الوضع إلى ماكان عليهتعويض عن الخسائر التي ال يمكن تدارك قيمتها 

 :التعــويض عن طريق رفع القيود التجارية -2

في حالة عدم موافقة الطرف المعني بالتعويض على المبلغ المالي يكون رفع القيود التجارية   
إلى إقتراح رفع القيود التجارية كالتخفيضات التعريفية أو أن يقبل زيادة   المطلوب دفعه، فيلجأ 

                                                 
  . 067ص  نعار فتيحة، مرجع سابق،( 1)

، دار الجامعة الجديدة، اسة نظرية تطبيقية آللية اإلنفاذدر كيم في منظمة التجارة العالمية، طه أحمد علي قاسم، أحكام التح( 2)
  .207، ص 3103اإلسكندرية، 

 .574، ص مرجع سابقعلي زرقاط، ( 3)
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الحصص أو منح امتيازات إضافية، إال ان هذه اإلجراءات يجب أن تتالئم مع االتفاقات 
أي رفع للقيود التجارية  أعضاء منظمة التجارة العالمية، و المامولة ومن أهمها عدم التمييز بين

العضاء لهذا يرى الفقهاء أن هذا الاكل من أاكال التعويض نادر الحدوث يستفيد منه جميع ا
  . (1)ريق تعويضات على اكل مبالغ ماليةألن أغلب األعضاء يفضلون التنفيذ عن ط

 أسلـــوب تعليق التنازالت: ثــــالثا

الغ مالية قد ال يتفق أطراف النزاع على طريقة التنفيذ، كأن يرفض المعني بالتنفيذ أن يقدم مب  
يوما تحسب من تاريخ  31أو أن يرفع القيود التجارية، ففي هذه الحالة يمنح الطرفان مدة 

للطرف أيام أخرى  01إنقضاء الفترة الزمنية المعقولة للتعويض، ويمنح جهاز تسوية المنازعات 
لحل، المتضرر للترخيص له بتعليق التنازالت كإجراء مضاد أو كإجراء وقائي لغاية التوصل ل

ويعاب على هذا اإلجراء انه يختلف بإختالف العضو الذي يستعمله، حيث أن قدرة الدول 
، وهذا ما تم (2)المتطورة على فرض هذه العقاب يكون تأثيرها أاد عن نظيراتها من الدول النامية

من مذكرة التفاهم والتي تنص على مجموعة من المبادئ  12فقرة  33تداركه في نص المادة 
عند تطبيق أسلوب تعليق التنازالت، وحالة ناوب نزاع حول تعليق جراءات الواجب اتباعها واإل

  .التنازالت أو غيرها من االلتزامات االخرى 
 :المتضرر في اللجوء إلى تعليق التنازالتإخطار جهاز تسوية المنازعات برغبة الطرف  -1

زعات كتابيا برغبته في تعليق البد أن يقوم الطرف المتضرر بإخطار جهاز تسوية المنا  
يوما من تاريخ انقضاء مهلة التنفيذ ويجب  31التنازالت ضد الطرف المعني بالتنفيذ في أجل 

 :أن يتقيد الطرف المتضرر بمايلي
 :االلتزام بمبدأ المساواة /أ

على أن مستوى تعليق التنازالت يرخص بها جهاز تسوية  15فقرة  33نصت المادة   
 .(3)جب أن يكون معادال لمستوى الضرر الذي لحق بمصالحهالمنازعات وي

                                                 
 576ص  مرجع سابق، ،علي زرقاط( 1)

مركز دراسات الوحدة العربية،  ،(العربية التنمية ومستقبلتجارة العالمية للالجديد  مالنظا) إبراهيم العيسوي، الجات وأخواتها،( 2)
 .011، ص 3110، 12بيروت، الطبعة 

  .مذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، مرجع سابق( 3)
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 :تتحديد القطاع المعني بتعليق التنازال /ب

أنها ااترطت تحديد القطاع،  12فقرة نجد في ال 33المادة من ضمن الاروط التي جاءت بها  
 .(1)أو اإلتفاق المطلوب تعليق التنازالت فيه

 :س االتفاقتعليق التنازالت في نفس القطاع ونف /1-ب

في نفس القطاع الذي صدرت تقارير أو توصيات باأنه من فرق يعتبر تعليق التنازالت  
 التسوية أو جهاز االستئناف الدائم هو األصل، فال يمكن لنزاع متعلق بقطاع الخدمات

، فالمتضرر ملزم أن يعلق التنازالت في مجال التأميناتالمصرفية أن يفرض فيه تعليق تنازالت 
 .(2)، وهو الخدمات المصرفيةقطاعنفس العلقة بالمت
 :تعليق التنازالت في قطاع مغاير ونفس االتفاق /2-ب

ويكون هذا النوع من التعليق عندما يثبت أن تعليق التنازالت في نفس القطاع غير عملي،  
 ، ففيفيجب أن يتقدم المتضرر بطلب تعليق التنازالت في قطاعات مغايرة بموجب نفس االتفاق

هذه الحالة يمكن أن يقوم بفرض تعليق لتنازالت على قطاع الخدمات المصرفية مثال، إذا كان 
 .(3)ع األصلي للنزاع هو قطاع التأمينالقطا

 :في إطار اتفاق مغايرتعليق التنازالت  /3-ب

إذا وجد الطرف الشاكي أن »: من مذكرة التفاهم على مايلي( ج)12فقرة  33نصت المادة   
تنازالت أو غيرها من االلتزامات غير عملي أو فعال بالنسبة للقطاعات األخرى تعليق ال

بموجب نفس االتفاق، وأن الظروف خطيرة، يجوز له أن يعلق التنازالت أو غيرها من 
 .«االلتزامات بموجب اتفاق مشمول أخر

اتفاقات  من خالل هذا النص يتبين أن أخر حل هو تعليق التنازالت في إطار اتفاق أخر من  
بالسلع، منظمة التجارة العالمية، أي أن يكون االتفاق الذي وقع باأنه الضرر هو اتفاق متعلق 

فيقوم المتضرر بتعليق التنازالت على اتفاق متعلق بالخدمات مثال، وهذا النوع من اإلجراءات 
سباب التي ياكل خطورة على منظمة التجارة العالمية لذلك اددت مذكرة التفاهم على تبيان األ

                                                 
  .لمنازعات، مرجع سابقمذكرة التفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية ا( 1)
 400خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص ( 2)

   .على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، مرجع سابقمن مدكرة التفاهم،  12فقرة  33المادة (  3)
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تضرر إلى تقديم هذا الطلب، ويعاب على مذكرة التفاهم أنها لم توضح أدت بالطرف الم
 . (1)المتضرر إلى طلب تعليق التنازالتالظروف الخطيرة التي يمكن أن تؤدي بالطرف 

 :أو غيرها من اإللتزامات حالة نشوء نزاع بشأن تعليق التنازالت -2
التنفيذ إلجراءات تعليق التنازالت بسبب عدم إحترام الاروط في حالة رفض الطرف المعني ب  

، تتم إحالة الطرفين إلى التحكيم ويقوم بعملية التحكيم من مذكرة التفاهم 12الواردة في الفقرة 
يوما  61ب يستكمل في أجل األصلي أو محكم يعينه المدير العام للمنظمة، ويج تسويةالفريق 

 . (2)التنازالت خالل فترة سير التحكيمة، وال يتم تعليق نقضاء المدة المعقولمن يوم إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
    .403 خيري فتحي البصيلي، مرجع سابق، ص( 1)
 واعد واالجراءات التي تحكم تسوية المنازعاتمن مذكرة التفاهم على الق 12فقرة  33المادة  (2)
 .................................................................................................................... -أ »
طاعات غير عملي أو اذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازالت أو غيرها من االلتزامات بالنسبة إلى ذات القطاع أو الق -ب

 .فعال جاز له أن يعلق التنازالت أو غيرها من االلتزامات في القطاعات األخرى بموجب ذات االتفاق
إذا وجد هذا الطرف أن تعليق التنازالت أو غيرها من االلتزامات غير عملي أو فعال بالنسبة للقطاعات األخرى بموجب  -ج

 «...أن يعلق التنازالت أو غيرها من االلتزامات بموجب اتفاق مامول آخر ذات االتفاق، وأن الظروف خطيرة، جاز له



 أســـاليب تســوية المنـــازعات في منظمة التجـــارة العــــالمية :الفصل الثـاني

 

 
76 

 خــــالصة الفــصل الثـــاني
يقوم على مبدأ فض النزاعات بالطرق " الجات"كان نظام تسوية المنازعات في نظام   
بلوماسية بمعنى األخذ بمبدأ التراضي بدل التقاضي، وهذا ما يتجلى بوضوح في أحكام دال

في عهد منظمة   أن نظام تسوية المنازعات بعد ذلك، إال"الجات"من إتفاق  32و 33ين المادت
التجارة العالمية جاء لتالفي العيوب التي سادت النظام السابق، وركز على الجانب القضائي 

رئيسية لتسوية المنازعات، تبدأ  مراحل( 15)أربع دون إهمال الجانب الرضائي، فقد تم إعتماد 
لتخفيف على جهاز تسوية المنازعات وقد أثبت هذا وهدفها ا إجبارية أولى ت كمرحلةبالمااورا

األسلوب نجاعته في كثير من القضايا، وفي حالة الوصول لطريق مسدود في هذه المرحلة 
لحلحلة  والتوفيق الوساطةل عرض المساعي الحميدة، يمكن تدخل طرف ثالث من أج

يمكن أن يلجأ األطراف للتحكيم كما ألطراف النزاع، ارية الخالفات، وهي طرق دبلوماسية إختي
فإن لم يوفق األطراف في التوصل لحل يمكن للطرف ، التجارة العالميةالسريع في إطار منظمة 
، كمرحلة ثانية في فض النزاع، وتعتبر تحوال حقيقيا (خاص)فريق تسوية  المتضرر طلب تاكيل

في النظام السابق وعدم تحديد قواعد خاصة لتنظيمها،  في النظام الجديد نظرا لصعوبة تاكيلها
وعند عدم رضا أحد أطراف النزاع على تقرير فريق التسوية يقوم باالستئناف كمرحلة ثالثة 

في حالة عدم وياترط أن يقتصر االستئناف على المسائل القانونية، وتأتي المرحلة األخيرة 
يلجأ أين صادرة من جهاز تسوية المنازعات امتثال الطرف الخاسر للقرارات والتوصيات ال

    .بموافقة جهاز تسوية المنازعات والذي يتم طلب التعويض وتعليق التنازالتل المتضرر
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 ه

شهدت المنازعات التجارية الدولية تعقيدا متصاعدًا نتيجة تطور وتنوع النشاطات االقتصادية   
الدولية، وهذا األمر أدى بالدول للجوء لتدابير أحادية الجانب بسبب عدم تمكن منظمة الجات 
آنذاك من فض هذه النزاعات لعدم إمكانية فرض قراراتها على األعضاء وتقزيم دورها في 

ة إقناع األطراف المتنازعة بحل يرضي كال الجانبين، وهذا ما أدى لجمود هذه المنظمة محاول
وعدم تمنكها من تنفيذ القرارات، وبظهور منظمة التجارة العالمية جاءت آليات جديدة للوقاية من 
النزاعات التجارية وتطوير نظام فض المنازعات وذلك بإعطائه قوة أكبر لبسط سيادة القانون في 

وتبنت المنظمة سياسة وقائية للحد من النزاعات  لتعامالت التجارية الدولية بين أعضائه،ا
التجارية بين األعضاء وذلك بفرضها إجراءات على األطراف قبل القيام بأي تصرف أو تدبير 

أو  وهو إجراء التبيلغ والنشر، حيث يلزم األطراف بتبليغ أمانة المنظمة بأي طلب للمشاورات
 ها عبر الموقع الرسمي للمنظمة.، كما يتم نشر ريق تسويةتشكيل ف

مكنته من  والخصائص كما خصت المنظمة نظام تسوية المنازعات بمجموعة من المبادئ   
القيام بدوره بصورة أفضل من السابق، حيث أعتمد على مبدأ عدم مخالفة االلتزامات التجارية 

ية بإعتباره من أهم المبادئ في المعامالت الدولة، بين الدول األعضاء، وااللتزام بمبدأ حسن الن
ويتمتع نظام التسوية في إطار المنظمة بخصائص عاملة التفضيلية للبلدان النامية، ومبدأ الم

أبرزها هو شمول وتوسع نطاق تطبيقه بالنسبة لجميع اتفاقات الجات، وخاصية الشفافية في 
     .المعامالت التجارية

لمنازعات تعتبر عنصرا مهما في تطوير النظام التجاري الدولي فقد ركزت عملية تسوية ان إ  
المنظمة على األساليب التي يجب إتباعها في تسوية المنازعات بين الدول األعضاء، حيث لم 
تمهل ما ورثته من إتفاقية "الجات" في الجانب الرضائي لحل الخالفات فإعتمدت على أسلوب 

دبلوماسية إختيارية في وأضافت أساليب  ارية بين أطراف النزاعالمشاورات كمرحلة أولى إجب
للتحكيم حالة عدم نجاح المشاورات تمثلت في المساعي الحميدة والوساطة والتوفيق، إضافة 

السريع الذي يعتبر بدوره أسلوب إختياري، وجاءت هذه األساليب الودية من أجل التدرج في 
وهذا من أجل ، ية قبل الوصول لألساليب القضائيةرضائالمنازعات بطريقة  أساليب تسوية

فشلت يتم المرور لإلجراءات  وفي حال المحافظة على العالقات التجارية بين دول المنظمة
 القضائية كمرحلة ثانية.



 خــــاتمة
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يتم اللجوء لألساليب القضائية عند عدم تمكن أطراف النزاع من التوصل إلتفاق من خالل   
تولى ي (يق تسوية )خاصتشكيل فر ب من الطرف المتضرر طلبب ساليب الودية ويكون ذلكاأل

وال يتصدى عملية التصدي للنزاع، ويمكن إستئناف قرارات الفرق أمام جهاز االستئناف الدائم 
هذا الجهاز إال للجوانب القانونية دون الوقائع، ويتم إعتماد التقارير الصادرة عن هاتين الهيئتين 

ويقوم بمراقبة مدى تنفيذ األطراف للتوصيات والقرارات الصادرة، من جهاز تسوية المنازعات، 
وفي حالة عدم التنفيذ يحق للمتضرر طلب التعويض وتعليق التنازالت في مواجهة الطرف 

         الرافض للتنفيذ. 
 :التوصل للنتائج التالية للتجارة تم العالميةالمنظمة نظام تسوية المنازعات في بعد دراست   
إعتماد المنظمة العالمية للتجارة مبدأ التدرج في تسوية النزاعات بداية باألساليب الودية  -1

والدبلوماسية إنتقاال لألساليب القضائية، من أجل الحفاظ على العالقات التجارية بين الدول 
  األعضاء، ومحاولة التقريب بين المتنازعين لحل النزاع بإرادتهم.  

المنازعات لكافة اتفاقات المنظمة للتجارة الدولية )تجارة، خدمات، شمولية نظام تسوية  -2
 حقوق الملكية الفكرية، المنتجات الزراعية(.

  مكانة نظام التسوية في مجال التجارة الدوليةجال مراحل تسوية المنازعات عزز من ضبط آ -3
 هاحقيقية في فض نزاعات معاملة تفضيليةمن الدول النامية  عدم استفادة -4
إستقاللية أعضاء جهاز التسوية في المنظمة عن الدول التي يتبعونها عزز من فعاليتهم في  -5

 التصدي للمنازعات بنزاهة وحيادية.
إال أن هناك بعض النقائص التي شابت نظام تسوية المنازعات في المنظمة نذكرها مع بعض 

 اإلقتراحات لتفاديها فيما يلي:
قتصاديين الحق في اللجوء لجهاز تسوية المنازعات ألن النظام عدم منح المتعاملين اإل -1

دون  لخسائر في أعمالهممستقلة، فنجد المتعاملين يتعرضون الخاص بالدول واألقاليم الجمركية 
إن لم أن يتمكنوا من تقديم شكوى إال عن طريق بلدانهم وهذا الخيار في أغلب األحيان صعب 

تبعيات تقديم تخشى من  كالبلدان العربية التي لدان ناميةخاصة إذا كانوا من بنقل مستحيل 
 وتعاني من تبعية إقتصادها لهذه الدول. متطورة شكوى ضد دول



 خــــاتمة
 

 
 ز

هذا المجال إنشاء مكاتب تابعة لمنظمة التجارة العالمية تتلقى شكاوى المتعاملين  ونقترح في   
يلها إلى جهاز تسوية اإلقتصاديين فإن رأت فيها خرقا لنصوص االتفاقات المشمولة تح

 المنازعات، وبهذا تتفادى الدول النامية مواجهة مع الدول المتطورة. 
رتفاع تكاليف الخبراء الدوليين يقلل من فرص تقديم  -2 ضعف إقتصاديات الدول النامية وا 

، ما يستدعي بضرورة تخصيص مكتب دولي يتولى الدول النامية طلبات تشكيل فرق التسوية
 تكون الدول النامية طرفا فيها. القضايا التي

ضرورة تغيير آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من فرق التسوية وجهاز االستئناف  -3
الدائم، ألن آلية التعويض وتعليق التنازالت أثبتت أنها غير مؤثرة خاصة بالنسبة للدول النامية 

 طورة ألنها ال تنتج شيئا يمكن أن تؤثر به.التي ال يؤثر إجراءها تعليقات التنازل ضد الدول المت
تحقيق شفافية أكبر التقليل من السرية المفروضة على إجراءات تسوية المنازعات من أجل  -4

في التعامل مع دول المنظمة، حيث الزالت تطالب بعض الدول المتنفذة فيها بتمديد مدة رفض 
 ( أشهر.06الكشف عن التقارير ألكثر من ستة )

ة إضافة لغات جديدة للوثائق الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لتمكين الباحثين ضرور  -5
لزية، االسبانية في باقي أنحاء العالم من اإلطالع والبحث، ألن اللغات الثالث المعتمدة )االنج

والفرنسية( ال تمثل جميع الدول، فهناك الصين كقوة إقتصادية عضمى وروسيا والدول العربية 
 أن تنتهج منظمة التجارة العالمية نهج األمم المتحدة في إضافة لغات أخرى. فال بد

 
 
 
 
 
 

 تـــم بحمد هللا             
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طلب مشاورات من اإلتحاد األوروبي                         11 July 2013 

 

(13-3685) Page: 1/2 

Original: English 

 

RUSSIAN FEDERATION – RECYCLING FEE ON MOTOR 

VEHICLES 

 
REQUEST FOR CONSULTATIONS BY THE EUROPEAN UNION 

 

The following communication, dated 9 July 2013, from the delegation of the European 

Union to the delegation of the Russian Federation and to the Chairperson of the Dispute 
Settlement Body, is circulated in accordance with Article 4.4 of the DSU. 

 
 

 
My authorities have instructed me to request consultations with the Government of the 

Russian Federation ("Russia"), pursuant to Articles 1 and 4 of the Understanding on Rules and 
Procedures Governing the Settlement of Disputes ("DSU"), Article XXII of the General Agreement 
on Tariffs and Trade 1994 ("GATT 1994"), and Article 8 of the Agreement on Trade-Related 
Investment Measures (the TRIMs Agreement) regarding Russia's measures relating to a charge,  

the so called "recycling fee", imposed on motor vehicles. These measures adversely affect 
exports of motor vehicles from the European Union to Russia. 

 
Russia subjects imported vehicles to the payment of a "recycling fee". In contrast, 

domestic vehicles are exempted from that payment, under certain conditions. An  exemption  is  
also available to vehicles imported from certain countries, such as Belarus and Kazakhstan. 
However, there is no exemption for vehicles imported from the European Union. As a result, 

vehicles imported into Russia from the European Union are treated less favourably than domestic 
vehicles, or vehicles imported from Belarus and Kazakhstan. 

 
Furthermore, the structure of the “recycling fee” also appears to afford protection to 

domestic production. The “recycling fee” is progressive as regards different categories of 
vehicles. In addition, a distinction is made between “new” vehicles and vehicles “produced more 
than three years ago” for which there is a steep increase in the level of the fee. Such structure of 

the fee has  a detrimental impact on imported vehicles as compared with relevant domestic 
vehicles. 

 
Russia imposes these measures through, inter alia, the legal instruments listed below, as  

well as any amendments, replacements, extensions, implementing measures or other related 
measures, including any act of Russia's Parliament or Russia's executive that would confirm, 

extend, amend, or otherwise affect the measures in question: 

 
- Federal Law No 89-FZ on production and consumption wastes, as amended by 

Federal Law No 128-FZ on introduction of amendments to the Federal Law No 89-FZ 

on production and consumption wastes and Article 51 of the Budget code of the 
Russian Federation (Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 
г. N 128- ФЗ"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" и статью 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации") published in Rossiyskaya Gazeta (Российская газета) No 5845 of 30 
July 2012 

اإلحتاد األورويب يتهم روسيا أبهنا فرضت رسوم عن طريق إعادة تدويرها يف صورة رسوم أخرى فرضت على الشركات األوروبية 
 .وسزخستان واحملليني الر دون غريها من دول األخرى كروسيا البيضاء و كا
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22 July 2013 

 

(13-3925) Page: 1/1 

Original: English 

 

 
 

RUSSIAN FEDERATION – RECYCLING FEE ON MOTOR 
VEHICLES 

 
REQUEST TO JOIN CONSULTATIONS 

 

Communication from the United States 

 

The following communication, dated 18 July 2013, from the delegation of the United States 
to the delegation of the Russian Federation, the delegation of the European Union and to the 

Chairperson of the Dispute Settlement Body, is circulated in accordance with Article 4.11 of the 
DSU. 

 
 

 
This concerns the request for consultations by the European Union on Russian Federation – 

Recycling Fee on Motor Vehicles, circulated on 11 July 2013 (WT/DS462/1). My authorities have 
instructed me to notify the consulting Members and the Dispute Settlement Body of the desire of 
the United States to be joined in these consultations, pursuant to Article 4.11 of the 
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. Between 
September 2012 and May 2013, US exports to the Russian Federation of wheeled vehicles subject 

to the fee at issue were valued at $1.25 billion and accounted for approximately eight per cent by 

value of Russian imports of vehicles subject to the fee. Furthermore, such vehicles accounted for 
over ten per cent of total US exports to the Russian Federation during that time period. As such, 
the United States has a substantial trade interest in these consultations. 

 
 

 

 

 

 

 

 طلب اإلنضمام للمشاورات من طرف الواليات المتحدة األمريكية
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11 October 2013 
 

(13-5541) Page: 1/2 

Original: English 

 

 
 

RUSSIAN FEDERATION – RECYCLING FEE ON MOTOR VEHICLES 

 
REQUEST FOR THE ESTABLISHMENT OF A PANEL BY THE EUROPEAN 

UNION 
 

The following communication, dated 10 October 2013, from the delegation of the European 

Union to the Chairperson of the Dispute Settlement Body, is circulated pursuant to Article 6.2 of 
the DSU. 

 
 

 
On 9 July 2013, the European Union requested consultations with the Government of the 

Russian Federation ("Russia"), pursuant to Articles 1 and 4 of the Understanding on Rules and 
Procedures Governing the Settlement of Disputes ("DSU"), Article XXII of the General Agreement 
on Tariffs and Trade 1994 ("GATT 1994"), and Article 8 of the Agreement on Trade-Related 

Investment Measures (the "TRIMs Agreement") regarding Russia's measures relating to a charge, 
the so called "recycling fee", imposed on motor vehicles. 

 
The European Union held consultations with Russia on 29 and 30 July 2013. Those 

consultations unfortunately did not resolve the dispute. 

 
As a result, the European Union respectfully requests that a Panel be established to 

examine this matter pursuant to Article 6 of the DSU, Article XXIII of the GATT 1994 and Article 

8 of the TRIMs Agreement. 

 
Russia imposes a "recycling fee" on imported motor vehicles. In contrast, domestic 

vehicles are exempted from that payment, under certain conditions. An exemption is also 
available to vehicles imported from Belarus and Kazakhstan. 

 
In addition, Russia subjects the availability of the exemption to domestic producers to  

certain conditions –including inter alia local content requirements – that favour the purchase 
and/or use of parts and components produced in Russia, Belarus or Kazakhstan over parts and 
components produced and imported from other WTO Members, including the European Union. 

 
Furthermore, the "recycling fee" steeply increases for certain categories of vehicles and for 

vehicles "produced more than three years ago". This structure of the "recycling fee" appears to 
discriminate in favour of domestic vehicles. 

 
The European Union understands that these Russian measures are reflected in the following: 

 
 Federal Law No 89-FZ on production and consumption wastes, as amended by Federal 

Law No 128-FZ on introduction of amendments to the Federal Law No 89-FZ on 
production and consumption wastes and Article 51 of the Budget code of the Russian 

Federation  published  in  Rossiyskaya  Gazeta   (Российская   газета)  No  5845  of     
30 July 2012; 

 
 

 طلب تشكيل فريق تسوية بعد فشل أسلوب المشاوراتاإلتحاد األوروبي ي
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 الوثــائق القـــانونية

اتفاق مراكش ألنشاء منظمة التجارة العالمية، نقال عن محمود محمد أبو العال، )النصوص العامة  -1
 . 2000للتعريفات والتجارة "الجات" والقرارات المصدرة لها في مصر(، دار الجميل، مصر، 

إلتفاق مراكش المنشئ  02ات، ملحق مذكرة تفاهم على القواعد واإلجراءات التي تحكم تسوية النزاع -2
 .wipo.intwwwمن موقع: نقال ظمة التجارة العالمية، لمن

 (.TRIPS) الفكرية الملكية لحقوق  األوجه التجارية اتفاقية -3
 1995ديسمبر  10قرار صادر عن المجلس الوزاري للمنظمة في  -4

 ة المراجع باللغة العربي

I. الكتب  

، مركز 3إبراهيم العيسوي، الجات وأخواتها، )النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية(، ط -1
 .2001دراسات الوحدة العربية، بيروت،

 .2006، 2إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، دار النهضة العربية، مصر، ط -2
، 1ة بين الوسائل التحاكمية وغير التحاكمية في تسوية المنازعات الدولية، طالخير قشي، المفاضل -3

 .1999، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت
الدقاق محمد السعيد وحسن مصطفى سالمة، المنظمات الدولية المعاصرة، )منظمة األمم المتحدة،  -4

مية، آلية إدارة إتفاقات الجات(، منشأة المعارف، االسكندرية، جامعة الدول العربية، منظمة التجارة العال
2000. 

 .2011إيهاب كمال، مهارات اإلقناع ودبلوماسية التفاوض، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، -5
ق بشار محمد األسعد، عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة )ماهيتها، القانون الواجب التطبي -6

 .2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1عليها، وسائل تسوية منازعتها(، ط
 .2013، 2جمعة سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، دار النهضة، القاهرة، ط -7
 .2006حسين المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر،  -8
منشورات الحلبي الحقوقية،  ،فيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدوليح -9

   .2004بيروت، 

http://www.wipo.int/
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خليفة إبراهيم أحمد، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية )دراسة نقدية(، دار الجامعة الجديدة،  -10
 .2008االسكندرية، 

ة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية، دار النهضة خيري فتحي البصيلي، تسوي -11
 .2007 العربية، القاهرة،

رودريك إيليا أبو خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية  -12
 .2013العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .2003العالقات االقتصادية الدولية، الفتح للطباعة والنشر، االسكندرية، زينب حسين عوض هللا،  -13
 .2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، ط -14
سهيل حسين الفتالوي، المنظمات الدولية، )منظمة األمم المتحدة، منظمة التجارة الدولية، جامعة الدول  -15
 .2004بية، منظمة المؤتمر اإلسالمي(، دار الفكر العربي، بيروت، العر 
عبد الملك عبد الرحمان مطهر، االتفاقية الخاصة إلنشاء منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية  -16

 .2009التجارة الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 
قتصاديات الدول النامية، دار الصفاء للنشر عبد الناصر مزال العبادي، المنظمة العالمية ل -17 لتجارة وا 

 .1999والتوزيع، عمان، 
عبد الواحد محمد الفار، اإلطار القانوني لتنظيم التجارة الدولية في ظل عالم منقسم، دار النهضة  -18

 .2008العربية، القاهرة، 
لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، علي زرقاط، الوسيط في القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية ل -19

2011. 
فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، )دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاءت  -20

في القواعد واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية مع إشارة إلى أحكام التحكيم في التشريعات العربية(، دار 
 .2008لتوزيع، عمان،الثقافة للنشر وا

لزهر بن سعيد، التحكيم التجاري الدولي )وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والقوانين المقارنة(،  -21
 .2013دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

حقوق محمد خليل مرسي، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية: الهيئات المعنية بتسوية نزاعات  -22
 .2003اإلنسان والبيئة والتجارة الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 
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محمد صافي يوسف، النظام القانوني لشرط الدولة األولى بالرعاية في إطار اتفاقات المنظمة العالمية  -23
 .2006للتجارة، دار النشر العربية، القاهرة، 

مية ودورها في تنمية اقتصاديات البلدان اإلسالمية، دار الكتب حمد عبيد محمود، منظمة التجارة العالم -24
 .2007القانونية، مصر، 

محمدين جالل وفاء، تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الجات، دار الجامعة الجديدة  -25
 .2002للنشر، االسكندرية، 

قية العامة للتعريفات والتجارة والقرارات محمود محمد أبو العال، الجات "النصوص الكاملة لالتفا -26
 .2000المصدرة لها في مصر، دار الجميل للنشر والتوزيع، مصر، 

هومه للطباعة والنشر  مروك نصر الدين، تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، دار -27
 .2005والتوزيع، 

لي والداخلي في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة منير عبد المجيد، التنظيم القانوني للتحكيم الدو  -28
 .1997المعارف، االسكندرية، 

نادر محمد إبراهيم، مركز القواعد عبر الدولية أمام التحكيم اإلقتصادي الدولي، دار الفكر الجامعي،  -29
 .2002اإلسكندرية، 

لية، ايترك للطباعة والنشر نيكوال أشرف شالي، الجوانب القانونية للمفاوضات في المعاهدات الدو  -30
 .2014والتوزيع، القاهرة، 

II. :الرسائل والمذكرات الجامعية 

 أ/ رسائل الدكتوراه

أثير محمد الزهري، العضوية في منظمة التجارة العالمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  -1
 .2014، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر

حماية حقوق االنسان في ظل عولمة االقتصاد، "دراسة في قانون المنظمة االلمية  بوجالل صالح الدين، -2
للتجارة"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: القانون العام، كلية الحقوق 

 .2011والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
المنظمة العالمية للتجارة وأثرها على مبدأ السيادة، أطروحة مقدمة سميرة عماروش، تسوية المنازعات في  -3

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
2014/2015. 
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قايدي سامية، التجارة الدولية والبيئة، رسالة لنيل شهادة ذكتوراه في علوم القانون، كلية الحقوق، جامعة  -4
 .2010مولود معمري، تيزي وزو، 

يحياوي طارق، فض النزاعات التجارية الدولية على مستوى منظمة التجارة العالمية، رسالة مقدمة  -5
 .2015/2016ن، فرع: قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، للحصول على درجة الدكتوراه في القانو 

 ب/ مذكـــرات الماجستير

أحمد بن حاجة، التحكيم وحل المنازعات في المنظمات االقتصادية الدولية، مذكرة نيل شهادة الماجستير  -1
 .2005/2006في الحقوق، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

ولة كريمة، آليات تسوية المنازعات في المنظمات االقتصادية الدولية، مذكرة ماجستير في القانون بوقز  -2
 .2011/2012الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

في  جديد رابح، خصوصيات تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -3
 .2012القانون،فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،تيزي وزو، 

تسوية منازعات الملكية الفكرية في إطار إتفاقية "تريبس"، مذكرة لنيل شهادة  أليات سرصال نعيمة، -4
 .2015الماجستير في القانون الخاص، فرع: الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فيفري 

قادري طارق، جهاز تسوية الخالفات داخل المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -5
 .2009قانون األعمال، جامعة مولود معمري،تيزي وزو، 

مرزاقة آسيا، تسوية منازعات االستثمار األجنبي، مذكرة للحصول على الماجستير، فرع قانون األعمال،  -6
 .2007وق، جامعة الجزائر، كلية الحق

 مذكــرات المــــاسترج/ 

عبد الرؤوف أوال سالم، آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -1
ماستر، تخصص قانون عام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2013/2014. 
دحماني، نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر  عبد الخالق -2

جامعة محمد األول، المغرب،  في القضاء والتحكيم، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية،
2008/2009. 
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III. المقــــاالت 

، مجلة العلوم اإلقتصادية ارة العالمية"، دراسة تحليليةأحمد بلوافي، "نظام فض المنازعات في منظمة التج -1
كلية العلوم وعلوم التسيير، مجلة علمية محكمة دورية متخصصة في الدراسات واألبحاث االقتصادية، 

 32-01، ص 2011 ،11، الجزائر، عدد 1جامعة سطيف  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
ض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، المجلة المصرية أحمد فوزي عبد المنعم، وسائل ف -2

 .575-503، ص 2005، 61للقانون الدولي، القاهرة، العدد 
السيد أحمد محمود، "آلية تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية"،  -3

 .338-281، ص 1998نيو اني، الصفاة، الكويت، يو مجلة الحقوق، العدد الث
عمر مشهور حديثة الجازي، التحكيم في منازعات االستثمار، مجلة نقابة المحامين، العدد التاسع  -4

 ، األردن.2002والعاشر، أيلول وتشرين الثاني، 
ادية نعار فتيحة، "التحكيم في إطار المنظمة العالمية للتجارة"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتص -5

 .168-161، ص 2007، 01والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
ياسر حويش، "تسوية المنازعات في النظام الدولي التجاري تحكمية أم أحكام"، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -6

 36-07 ص ،2010، 02االقتصادية والقانونية، العدد 

ادة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كلية االقتصاد فهد يوسف شريف افندي العيتاني، محاضرة، م  -7
  20/04/2017، تاريخ اإلطالع: للمحاضرة االلكتروني عبدالعزيز،السعودية،الملف الملك واالدارة، جامعة
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http://www.kau.edu.sa/Files/0001175/Subjects/3.ppt
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