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 ــــــــــــــــــــــةدمـــــــــــمق
 

عنھ من تخریب وركود  أسفرتوما  1945بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة عام 

سن تشریعات وطنیة تفرض الحواجز  إلىیع الدول مجـأت لجمعظم دول العالم  اقتصاد

تنفذھا وتشرف  تعبیرصح ال إنالجمركیة على واردتھا و صادراتھا بصورة انتقامیة والقیود 

علیھا السلطات الجمركیة وذلك بغیة الحفاظ على اقتصادھا وضمان تمویل الخزینة العامة 

ود والبطالة كرى المن اجل القضاء عل الجھودتبذل كل  رةصالمنتلیة الرأسماالدول  فبدأت

ظاھرة العولمة  األخیرة اآلونةفي  تعالم قدیم كما ظھر أنقاضتشكیل عالم جدید على ب

GLOBALISATION  زیادة  ھاب قصدیالتي  التي تمت من خاللھا العولمة االقتصادیة

العالمي من خالل زیادة حجم ونوعیة  درجة االعتماد المتبادل بین الدول على المستوى

والتكنولوجیا بین الدول المختلفة وبھذا  األموالانتقال رؤوس  إلى باإلضافةالتبادل التجاري ، 

ن تضع في أباتخاذھا قرار ب إلیھ بوتص ما كانتقد حققت  األمریكیةتكون الوالیات المتحدة 

 إلدارةسیاسات التي تتخذھا الدول قبضة یدھا العالم كلھ وتجعلھ قریة صغیرة تتحكم في ال

، وفي ھذا  ةسیادة الدول أیتعارض ھذا التدخل مع مبد أنشؤونھا االقتصادیة الداخلیة دون 

 بدال من العولمة . األمركةمصطلح  إطالق األفضلالنطاق سوف یكون من 

دولي ھذا ھو عقد االتفاقات التجاریة واالقتصادیة على المستوى ال إلىوكان السبیل للوصول 

 اإلقلیمیة أواقات الثنائیة تفعلى مستوى اال أو لھا،العالم وانضمام عدد ممكن من دول  تارة،

 أخرى.تارة 

ا  عملیا في مثلث ھرمي یضم ثالث محاور رئیسیة من التنظیم  م.وقد تلخص قرار الو. 

اكتمل والتعمیر و لإلنشاءوھو صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي  أالید الدولي العالمي الجد

وھذه  (WTO)المنظمة العالمیة للتجارة  بإنشاء وودز بریتونالضلع الثالث لمؤسسات 

فكرة تحریر ظھرت التي قامت علیھا ظاھرة العولمة ومن ھذا المنطلق  األعمدةالمحاور ھي 

تسمى  أصبحتاالتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة والتي  التجارة الدولیة التي اھتمت بھا

قات التي ترعاھا اعدد ونوعیة االتف إلى إنشاءھا أھمیةبمنظمة العالمیة للتجارة التي ترجع 

دولة  23لفة من أالمت « GAAT »بدءا باالتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 
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جولة ھي جولة  أخروكانت  –عن طریق الجوالت  1948عملھا منذ عام  أعضوا والتي بد

. بمراكش بالمملكة  1994حتى عام  1986شھرة والتي امتدت من عام  األكثراالوروغواي 

حیث تضمنت الوثیقة  «WTO»عن قیام منظمة التجارة العالمیة  أسفرت المغربیة والتي

االتفاقیات  یضم، األولالملحق  كالتالي: مالحق وھي أربعةالختامیة لجولة االوروغواي 

اتفاق ون التجارة في الخدمات أاالتفاق العام بش السلع،ن التجارة في أبش األطرافمتعددة 

ن القواعد أن مذكرة التفاھم بشأالملحق الثاني بش أما الفكریة.الجوانب المتصلة لحقوق الملكیة 

الملحق  أماوھو موضوع دراستنا   « UDS»التي تحكم تسویة المنازعات  واإلجراءات

ن التجارة في الطائرات المدنیة أجاء بش واألخیرمراجعة السیاسة التجاریة  آلیةن أبشالثالث 

ن لحوم أواالتفاق الدولي بش األلبانن منتجات أوالمشتریات الحكومیة االتفاق الدولي بش

صر فقط على تحدید قواعد تحكم تة ال تقلكن المشكلة التي تواجھ تنظیم التجارة الدولی 1األبقار

المعامالت التجاریة فیما بین الدول بل في ضرورة العمل على احترام ھذه القواعد بمواجھة 

 ال یكفيالمسلم بھ انھ ینشب من خالفات تتعلق بتطبیق النصوص وتفسیرھا كما انھ من  ما قد

من ینتھك ھذا الحق على  امإرغلم یكن ثمة نظام یمكن صاحب الحق من  إذاتقریر الحقوق 

بصفة  –یصدق فانھ  اإلنسانیةكان ذلك صحیحا بالنسبة لجمیع المعامالت  وإذااحترامھ 

 شائع.  و وارد بل أمرخاصة على العالقات التجاریة الدولیة فالمنازعات في المجال التجاري 

 بإبرامات االوروغواي ضمفاوفي  األطرافانطالقا من كل ھذه االعتبارات قامت الدول 

التي تحكم تسویة المنازعات الذي تم تنظیمھ بمقتضى  واإلجراءاتن القواعد أتفاھم بش

على غرار نظام تسویة المنازعات في ظل  1994الملحق الثاني التفاقیة مراكش عام 

یحا وتفادیا للعیوب التي كانت تعتري النظام السابق لتسویة تصح 1947اتفاقیات الجات عام 

تطبیق منظمة  تنشأ بمناسبةالمنازعات التي  تسویة آلیة بإنشاءمنازعات التجارة الدولیة وذلك 

اتفاقیات  إطارمذكرة التفاھم الخاصة بتسویة المنازعات في  أكدتھذا وقد  العالمیة.التجارة 
                                           

بخصوص الملحق الرابع وھو یشمل أربع اتفاقات یطلق علیھا اسم االتفاقات االختیاریة وھي اتفاقات أسفرت عنھا جولة  1
االوروغواي ، وھي لیست ملزمة لكل الدول األعضاء وإنما فقط لمن ینظم إلیھا من الدول وقد رأت جولة 1979طوكیو عام 

 إدراجھا ضمن نتائجھا لمن یرید االنضمام إلیھا.

 .8ص  1997جولة االورغواي وتقنیین نھب العالم. دار النھضة العربیة. ط  -الدكتور علي إبراھیم منظمة التجارة العالمیة 
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فعالیة  جوھري لضمان أمر للمنازعات التسویة السریعة أنى علالمنظمة العالمیة للتجارة 

الخصوص. في ھذا  إتباعھاالواجب  اإلجراءاتبالتفصیل المذكرة  وأوضحت المنظمة

تطورا ھام  األمروھذا في حقیقة  المنازعات.الزمني الذي تسیر علیھ عملیة فض  والجدول

الجات مجال تسویة المنازعات بموجب اتفاقیة مقارنة مع الوضع الذي كان سائدا في 

«GAAT» وع التسویة وضسابقا حیث لم تنص ھذه االتفاقیة سوى على مادتین من م

على موافقة الطرف المشتكي منھ وقد تمت محاوالت لتطویر  األحكامن یعلق تنفیذ أتقضیان ب

كما اعتمد تنظیم مؤقت  1979ازعات في مذكرة التفاھم وقعت عام تسویة المن إجراءات

الموضوع  إدراج ررذلك لم یكن كافیا فتق أنغیر  .1989لجھاز تسویة المنازعات في عام 

مذكرة التفاھم بصورتھا  ر) لتصد1994 -1986ضمن مفاوضات جولة االوروغواي (

في  األعضاءالدول وقد التزمت ھذا  المنازعات.جھاز تسویة  أداءھدف تحسین بالحالیة 

المحتملة وبالتقید االنتھاكات منفردة للرد على  إجراءاتاتخاذ  مالمنظمة العالمیة للتجارة بعد

جھاز تسویة  إلىتسویة المنازعات التي تم االتفاق علیھا والرجوع  وإجراءاتبقواعد 

ھناك جھاز  أصبحوفي ظل النظام الجدید  وإجراءاتھالمنازعات الجدید مع التقید بقواعده 

ى تطبیق االتفاقات التجاریة وھو یعبر الجھة الوحیدة دل أواحدة لتسویة المنازعات التي تنش

اقبة تنفیذ م والموافقة على تقاریرھا وتقاریر ھیئة االستئناف ومریھیئات التحكبإنشاء المخولة 

انتقامیة في حالة عدم تنفیذ التوصیات .  إجراءاتالقوانین والتوصیات والموافقة على اتخاذ 

ات سابقا حیث یجري العمل علیھ في الج ما كانبالمقارنة مع  تحسنا جوھریایعتبر ذلك و

لة طوكیو، ومن بین كانت لتسویة المنازعات موزعة بین المجلس العام ولجان اتفاقات جو

 اآللیةظمة العالمیة للتجارة عن التي یتمیز بھا جھاز تسویة في من األخرىخصائص الھامة ال

ھا على اعتماد تقاریر أوھیئات للتحكیم  إلقامة  إجماعالخاصة بالغات ، انھ یتعین وجود 

في النظام الجدید غیر قادرین على  ةطرف المنازع أصبحیحدث سابقا ومن ثم  ما كانخالف 

جدیدة تخصص بھا ھذا الجھاز  أخرىھناك سمة  أنعرقلة تنفیذ قرارات فض النزاع، كما 

وتما شیئا مع الطبیعة  ھیئة االستئناف . أماماستئناف قرارات ھیئة التحكیم  إمكانیاتوھي 

انتخابیة ضد  جراءاتإیتخذ  أنالمشتكي  بإمكان أصبح المنازعات،المتكاملة لجھاز تسویة 
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ن جھاز تسویة افي حال رفضھ تنفیذ التوصیات لھیئة التحكیم وكذلك ف منھ،المشتكي 

 تنفیذ االتفاقات.  فلالذي یك األمانالمنازعات في منظمة العالمیة للتجارة یمثل صمام 

ن بتسویة المنازعات تتسم بقدر ممذكرة التفاھم الخاصة  أنالیھ ھنا ھو  اإلشارةوما تجدر 

تتضمن بعض  أنھاكما  فیھا.للقضایا التي تكون الدول النامیة طرفا  األولویةالمرونة وتعطي 

بعض  تالتي عالج األطرافمتعددة  باالتفاقیاتة المنازعات الواردة تسوی إجراءات

ما تضمنھ نظام التسویة من  أھمھذه المذكرة تتناول  أنال حظ یخصوصیات الموضوع و

 النامیة.مرونة ممنوحة للدول 

في التعامل التجاري في  اإلنصافتخول التجاري وتحكم السلوك قواعد التي ال ووردت

في نصوص بعض االتفاقیات نفسھا مثل اتفاق  األخرىد اعمذكرة التفاھم كما ترد بعض القو

 فكریة.الالخدمات اتفاق الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة 

 السابق،ات نظام الج آلیةفادي نقاط الضعف في تسویة المنازعات لت آلیةوھكذا تم تطویر 

 إنشاءمن اتفاق  02كما جاء في المادة  مالحق. وأربعةمادة  27حیث تضمنت مذكرة التفاھم 

 إلشھارالتي یمكن تطبیقھا  واإلجراءاتنظام مشترك للقواعد  إیجادالمنظمة الذي ینص على 

 أخرىبعبارة  أوھذا السیف والحفاظ على الحق في التعامل التجاري فكیف یشھر ھذا السیف 

 أھدافھوماھي  المنظمة؟كیف یعمل ھذا النظام وبالخصوص جھاز تسویة المنازعات داخل 

 وماھي ومھامھ؟واختصاصاتھ 

التي تمر بھا المنازعة  آللیاتواماھي المراحل  اختصاصھ؟المنازعات التي تدخل في 

في  المستحدثالنامیة من نظام فض المنازعات مدى استفادة الدول  وما تسویتھا؟ إلىوصوال 

موضوع نظام  إلىسیتم التطرق  اإلشكاالتعلى ھذا  دوكر العالمیة؟منظمة التجارة  إطار

 للتالي:وفقا  منظمة التجارة العالمیة إطارتسویة المنازعات في 

 المنازعات.جھاز تسویة  األول:ل ـــــــــصــــــــــــالف

 وآلیتھا.وسائل تسویة المنازعات  الثاني:ل ـــــــصــــــــــــالف

 

 

 



 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلجراءاتانجازات جولة االورغواي ھي وثیقة تفاھم تتعلق بالقواعد  أھمكان من 

 نزاع یثور بین الدول أيجھاز لفض أو ھیئة  إنشاءتحكم تسویة المنازعات والنص على  التي

بوجود إال وھذا یعتبر انجازا الن فاعلیة احترام كافة االتفاقات التجاریة لن تتحقق  األعضاء

 القواعد.على احترام ھذه  األعضاءنظام قضائي یلزم الدول 
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 المنازعات في منظمة التجارة العالمیةجھاز تسویة  األول:الفصل 

 للتجارة.منظمة العالمیة  إطارنظام تسویة المنازعات في  األول:المبحث 

قواعد  إنفاذرئیسیة في  أداةیعتبر نظام تسویة المنازعات في منظمة العالمیة للتجارة 

وھو  األطرافوالقدرة على التنبؤ لنظام التجارة المتعددة  األمانتوفیر  إلىتھدف  المنظمة،

جھاز خاص یھدف  إنشاءعامل ھام من عوامل فعالة منظمة التجارة العالمیة وذلك من خالل 

 االتفاقات.التسویة على جمیع  أحكامتوحید  إلى

 وخصائصھ. أھدافھ المنازعات،جھاز تسویة  إنشاء األول:المطلب 

 

 .وأھدافھالجھاز  إنشاء األول:الفرع 

خالل  یعتبر جھاز تسویة المنازعات ھیئة خاصة تباشر مھامھا من الجھاز إنشاء:  اوال

جھاز  إنشاءمن مذكرة التفاھم على  2من المادة  2الفقرة  تصن بحیثالمجلس العام للمنظمة 

جھاز تسویة المنازعات بموجب ھذا التفاھم لیدیر القواعد  أیلي : ینش المنازعات كما

 ما تسویة المنازعات الواردة في االتفاقات المشمولة، وأحكام شاوراتوكذلك الم واإلجراءات

فرق التحكیم  إنشاءفي اتفاق مشمول لذلك ویتمتع الجھاز بسلطة  أخرلم یكن ھناك نص 

یذ القرارات والتوصیات والترخیص بتعلیق واعتماد تقاریر جھاز االستئناف ومراقبة تنف

التنازالت وغیرھا من االلتزامات التي تبرم بموجب االتفاقات المشمولة . وفیما یخص 

كلمة " عضو" كما فان  األطرافدید اتفاق ھو اتفاق تجاري ع إلىلناشئة استنادا االمنازعات 

 ال یحق فانھ األطرافعدیدة في االتفاقیة  أطرافالتي ھي  األعضاءتلك  إلىترد فیھ تشیر 

التي یتخذھا  اإلجراءاتاو  القراراتفي ذلك االتفاق المشاركة في  األطراف لألعضاء إال

 الجھاز فیما یتعلق بھذه المنازعات ..............."

الجھاز الذي ھو السلطة الوحیدة  إنشاءنصت صراحة على  أنھایتضح من ھذه المادة ھو  ما

 أن، كما  2 فرق تحكیم تقوم بتسویة المنازعات إنشاءفي منظمة التجارة العالمیة الذي یتولى 

فریق التحكیم ویتم اتخاذ  إلیھارفض النتائج التي یتوصل  أولھذا الجھاز سلطة البت في قبول 
                                           

نب المتصلة بحقوق الملكیة القانونیة وتسویة المنازعات طبقا التفاقیة الجوا الحمایة الدكتور محمد حسام لطفي:" تنفیذ 2
 الفكریة "(منشورات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة).
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من  أيذلك بعدم اعتراض كون یو األعضاء أراءوبتوافق  باإلجماعالقرار في المجلس 

القرار یكون تلقائیا و عرقلة اعتماد القرار  بنيت أناتخاذه ، على القرار المقترح  األعضاء

بصدور  أيفي الجھاز على عدم الموافقة علیھ ،  عضاءاألللدول  اإلجماعكون بحصول ت

لم تنضم  إذابما فیھا الدول العضو الشاكیة ومعنى ذلك انھ  األعضاءرفض من جمیع الدول 

  . 3رفض ، یتحتم اعتماد القراربال اإلتباع إلىدولة واحدة فقط 

للقرار  األعضاءالعقابیة في حالة عدم انصیاع احد  القراراتبتنفیذ  أیضاھذا ویقوم الجھاز 

منھا  األولىالفقرة  فمثالمن مذكرة التفاھم  21علیھ صراحة المادة  ما نصتوھذا  الصادر.

 إبطاءدون  االمتثالقرارات جھاز التسویة بالقول " ل إبطاءاالمتثال دون  أھمیةتنص على 

لضمان الحلول الفعالة للمنازعات لمصلحة  أساسي أمرلتوصیات جھاز تسویة المنازعات 

ینبغي على "  –) تنص على انھ 21من نفس المادة ( 3لفقرة ا أما........... ".  األعضاءجمیع 

بعد  4یوما) 30تعلم الجھاز في االجتماع الذي ینعقد في غضون ( أنالدولة العضو المعنیة 

صل بتنفیذ توصیات یتتاریخ اعتماد تقریر فریق التحكیم او ھیئة االستئناف بنوایاھا فیما 

والقرارات ا االمتثال فورا للتوصیات تعذر عملی وإذات ازعات جھاز تسویة المناوقرار

 ھي:المعني فترة معقولة من الوقت لكي یفعل ذلك وھذه الفترة  للعضوأتیحت 

لم  إذاالفترة التي یقترحھا العضو المعني شرط ان یقررھا جھاز تسویة المنازعات او  - ا

 یقررھا.

یوما) بعد تاریخ اعتماد التوصیات  45النزاع ( أطرافالفترة التي یتفق علیھا  - ب

 تتفق.لم  إذااو  والقرارات

ن تاریخ اعتماد یوما) م 90الفترة التي یتم تحدیدھا بواسطة التحكیم الملزم خالل ( - ج

ضرورة عدم   6المبادئ التوجیھیة للمحكم أحدوینبغي في التحكیم ان  5 التوصیات والقرارات

                                           

دار الجامعة  2002الدكتور جالل وفاء محمدین:" تسویة المنازعات التجاریة الدولیة في إطار اتفاقیة الغات "، طبعة  3
  31 ص ، و30 ص ، و29 الجدیدة للنشر، ص

 مقرر للجھاز خالل ھذه المدة، یعقد الجھاز اجتماعا لھذا الغرضإذا لم یكن ھناك اجتماع   4
العام بتعین المحكم خالل  ایام بعد احالة االمر للتحكیم، قام المدیر 10إذا لم تتوصل االطراف الى اتفاق على حكم خالل   5

 .ایام بعد التشاور مع االطراف 10
 المحكم یمكن ان تشیر الى فرد او مجموعة افراد.  6
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                  تجاوز الفترة الزمنیة المعقولة من اجل تنفیذ توصیات فریق ما او جھاز االستئناف

ة او الفتر إطالةانھ یمكن  إال االستئناف،من تاریخ اعتماد تقریر الفریق او جھاز  شھرا) 15(

 قصرھا حسب الظروف ........

من  6 فقد نصت الفقرة تنفیذ التوصیات والقراراتلوبخصوص مراقبة جھاز التسویة ھذا 

التوصیات  تنفیذجھاز تسویة المنازعات  یراقب«انھ التفاھم  مذكرةمن  21 المادة

التوصیات  مسألة تنفیذالمنازعات  جھاز تسویةیثیر في عضو ان  وألي والقرارات،

اعمال اجتماع تسویة على جدول التنفیذ ألة والقرارات متى یشاء بعد اعتمادھا وتدرج مس

وتبقى على  3فقرة من تاریخ تحدید الفترة الزمنیة المعقولة وفق ال أشھر 6المنازعات بعد 

 أنلم یقرر الجھاز خالف ذلك. وعلى العضو المعني  لة ماأان تحل المس إلى األعمالجدول 

یزود الجھاز بتقریر كتابي عن الحالة الحاضرة یعرض فیھ التقدم الذي حققھ في تنفیذ 

 ”.........من اجتماع الجھاز  األقلعلى  أیام 10قبل  والقراراتالتوصیات 

التي تكون فیھا الدولة  تنھ على الجھاز في الحاالمن نفس المادة فا 8فقرة وحسب ال ھذا

یؤخذ بعین  إالالنظر في النزاع ،  أثناءمناسبة  إجراءاتالمشتكیة دولة نامیة ، یمكن اتخاذ 

على  أثارھا أیضاموضوع الشكوى فحسب ، لكن  لإلجراءاتاالعتبار المضمون التجاري 

 مسؤولیةالجھاز بتولي  أمانة، وتقوم  "المعنیة ألعضاء األخرىقتصادیات الدول النامیة ا

 لألمور واإلجرائیةمساعدة فرق التحكیم بوجھ خاص في الجوانب القانونیة والتاریخیة 

من  27من المادة  01المعروضة ، وتقدیم العون الكتابي والفني ، وھذا ما نصت علیھ الفقرة 

الجھاز القیام بمساعدة  أمانةعلى  جبتوأالفقرة الثانیة من نفس المادة  أما.  مذكرة التفاھم

مور المعروضة ألل واإلجرائیةالتاریخیة  القانونیة،فرق التحكیم بوجھ خاص في الجوانب 

 والفني.وتقدیم الدعم الكتابي 

االعضاء  فیما یتصل بتسویة المنازعات بناءا على طلب األعضاءلمساعدة  األمانةكما تقوم 

نھ قد یكون ھناك حاجة ایضا الى تقدیم مشورة ومساعدة اضافیتین في مجال التسویة أ إال

خبیرا قانونیا مؤھال من قسم التعاون  األمانةولھذه الغایة تقدم  من البلدان النامیة  لألعضاء

طلبھ ویساعد ھذا الخبیر بعضو من البلدان النامیة  أليالفني في منظمة التجارة العالمیة 

 أنھذا ویرى البعض  األمانةالعضو من البلدان النامیة بطریقة تضمن استمرار حیاد 
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ال  بإطاردودة ومقیدة ة المنظمة تكون محمھا الخبیر القانوني لسكرتاریدالنصیحة التي یق

تقدیم ن أ إذللدول النامیة الحصول على خبرة قانونیة كافیة في مثل ھذه الحاالت   یمكن

وحدة مستقلة  إنشاءكسب الدعوى ضد الدولة المتقدمة . ولذلك یجب  إلىمشورة یؤدي 

 نطاق السكرتاریة تضم عدد من الخبراء القانونیین وال بد من القانونیة خارجمساعدة لل

                        یدعى  أوتدعي التحقق ان ھذه الوحدة ستحقق دفاعا كافیا لمصلحة دولة نامیة 

 منازعة. علیھا في

 واإلجراءاتكما تنص مذكرة التفاھم على مھام الجھاز بحیث انھ یشرف على تطبیق القواعد 

اتفاق من  لم یكن ھناك نص خاص في العامة لتسویة المنازعات ما واألحكامشاورات والم

الھیئات واعتماد  إنشاءوجھاز التسویة یتمتع بسلطة  المنازعة.طي حالة غالمشمولة ی االتفاقات

تقاریر جھاز االستئناف ومراقبة التنفیذ والترخیص بتعلیق التنازالت .......... وفي حالة 

 األساسیة،لیس من ضمن االتفاقات  األطرافاتفاق تجاري متعدد المنازعات المتعلقة بتنفیذ 

 االتفاق.في  األطراف األعضاءوالقرارات مقصورة على  اإلجراءاتتكون المشاركة في 

المجالس واللجان المختصة في المنظمة العالمیة للتجارة  إبالغویقع على عاتق الجھاز 

المشمولة ویجتمع جھاز تسویة التفاقیات ة تكون لھا صلة بأحكام ابالتطورات في اي منازع

المنظمة لذلك االتفاق الحدود الزمنیة  إطار ذلك فيالمنازعات كلما دعت الضرورة الى 

 اآلراء. قراراتھ بتوافقویتخذ الجھاز 

 .DSB)( الجھاز ثانیا: اھداف
ان الغرض من انشاء جھاز لتسویة المنازعات في منظمة العالمیة للتجارة ھو ضمان 

  المشمولة.ات یقاالتوصل الى حل المنازعات یكون مقبوال لدى االطراف ویتوافق مع االتف

جھاز ھو ضمان سحب التدبیر ف للد، فیكون اول ھباالتفاق اما اذا تعذر التوصل الى حل 

احكام اي من االتفاقات المشمولة وال یجوز النزاع اذا اتضح انھا تتعارض مع  موضع

بیر فورا ، على ان یكون التعویض االتعویض اال اذا تعذر سحب تلك التدللمشتكي طلب 

المشمولة ، ویوفر نظام  االتفاقاتاجراء مؤقتا في اطار سحب التدابیر التي تتعارض مع 

خیر ، تطبیق التنازالت او غیرھا من كملجأ أتسویة المنازعات للمشتكي امكانیة تعلیق 
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ن الطرف االخر یمارس أساس أفاقات المشمولة على االلتزامات المنصوص علیھا في االت

 ھذه االجراءات رھین بموافقة  جھاز تسویة المنازعات . مثل  یز ضده ، غیر ان اتخاذیالتم

 خصائص جھاز تسویة المنازعات الثاني:الفرع 

 االرتضائي:الطابع  ال:أو

فال یملك  أطرافھ،بإرضاء ال یمكن لجھاز تسویة المنازعات ان یتدخل بصدد اي نزاع اال 

من میثاق االمم المتحدة  99اتخاذ المبادرة في ھذا الصدد كالدور الممنوح وفقا لنص المادة 

لة تھدد السلم واالمن أیة مسأالعام لھذه المنظمة حیث لھ ان ینبھ مجلس االمن الى  لألمین

 ن.الدولیی

تنعقد التسویة الفوریة  یلي: اللجھاز تسویة المنازعات كما  الرتضائياوتتعدد مظاھر الطابع 

صادرا عن عضو اخر یضر بالمصالح اء إجرحد االعضاء ان أاال للحاالت التي یرى فیھا 

من  03فقرة  3 (المادةالعائدة لھ بصورة مباشرة او غیر مباشرة بموجب االتفاقات المشمولة 

 التفاھم).مذكرة 

أن رفع القضایا متروك لتقدیر الدول حیث یجب على كل عضو قبل رفع قضیة ما تقدیر 

 التفاھم). مذكرة،من  7فقرة  3 دة(الماوفق ھذه االجراءات  المقاضاةفي جدوى  ھینظر بحكم

ان طلب التوفیق او  النیة،ممارسة اجراءات التسویة یتطلب تحلي الدول المعنیة بحسن 

كدلك وأنھ یجب على استخدام تسویة المنازعات ال یقصد منھ الحقوق وال یجوز اعتباره 

حل  وبھدف ةان تمارس ھذه االجراءات بحسن نینشوب نزاع في حالة جمیع األعضاء 

المضادة المتعلقة "  الشكاوى والشكاوىالنزاع ومن المفھوم ایضا انھ ال یجوز الربط بین 

اجراءات المشاورات یتطلب النعقاده ان  التفاھم).من مذكرة  10فقرة  3مادة ة"(مختلف روبأم

یة طلبات یقدمھا طرف اخر فیما یتعلق الى أطف عبالنظر بعین ال" یتعھد كل عضو 

اي اتفاق مشمول وان یوفر الفرصة الكافیة  نأبشي ذلك العضو ضراأفي  بإجراءات متخذة

 ).من مذكرة التفاھم 02فقرة  4 (مادة"  بشأنھاللتشاور 

وافق  إذا (اختیاریة)اجراءات المساعي الحمیدة والتوفیق والوساطة اجراءات تتخذ طوعا 

 الخبراء) فان (مجموعةبخصوص فرق التحكیم  ).01فقرة  5 (مادة النزاع.ا على ذلك طرف
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ال یعترضا أویجب على طرفي النزاع  النزاع،مانة المنظمة تفرض ترشیحاتھا على طرفي أ

 التفاھم).من  6فقرة  8 (مادةملحة  ألسباباال  الترشیحعلى 

یكون اللجوء " التفاھم،خاص ورد في نص  وباستثناء أيالتحكیم لفض النزاعات  نفاخیرا أو

ن یتفقا على االجراءات التي یرغبان في أالى التحكیم بموافقة طرفي النزاع اللذین ینبغي 

 ).من التفاھم 02/  25 (مادةاتباعھا 

 الطابع الوظیفي المتعدد :ثانیا
ال یقتصر عمل جھاز تسویة المنازعات على مواجھة حاالت االخالل بااللتزامات المتولدة 

بل یمتد الى العمل على حمایة  المشمولة،واالتفاقیات الدولیة التجاریة  مراكش،عن اتفاقیة 

 العالمیة، فجھازالقواعد الدولیة التجاریة لصالح كل الدول االعضاء في منظمة التجارة 

 عالجي،ول الھدف اال مزدوج:جل تحقیق ھدف أازعات یمارس وظائفھ من تسویة المن

 التجاري.االخر وقائي كل ذلك من اجل كفالة االستقرار للنظام الدولي  والھدف

صدر  إجراء قد األعضاء أنللحاالت التي یرى فیھا فالجھاز یعمل على التسویة الفوریة  -ا

 اتو غیر مباشرة بموجب االتفاقأخر یضر بالمصالح العائدة لھ بصورة مباشرة أمن عضو 

 .التفاھم)من  3/3 (المادة ةالمشمول

الحفاظ على حقوق والتزامات  إلىولكن مثل ھذه التسویة تھدف في المقام االول  -ب

 التفاھم).من  3/2 (المادةالمتولدة عن االتفاقات المشمولة  األعضاء

حكم تسویة المنازعات قد قاموا بالربط تالتي  واإلجراءاتعي تفاھم القواعد واضن أویالحظ 

 العام.والقانون الدولي  اإلجراءاتبین ھذه القواعد وتلك 

مباشرتھ بما یكفل توضیح االحكام القائمة في ھذه االتفاقات وفق القواعد  التسویة یتمفنظام 

ن التوصیات والقرارات التي یصدرھا الجھاز ال أ إذ الدولي.المعتادة في تفسیر القانون 

الحقوق وااللتزامات المنصوص علیھا في ان االتفاقات المشمولة وال تنقص منھا  تضیف إلى

الھدف من أن بحقیقة نص الفقرة الرابعة من المادة السابقة یوحي  التفاھم)،من  3/2 (المادة

فتنص الفقرة المذكورة على  قانونیة.ي غیر الجھاز ذو طبیعة سیاسیة أ یبشرھاالتسویة التي 

االستنتاج  مثل ھذا ولكن مرضیة.وقرارات الجھاز " تحقیق تسویة ان الھدف من توصیات 

والفقرة السادسة من المادة  المادة،لخامسة من ذات یجب استبعاده في ضوء كل من الفقرة ا
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" یجب ان تتوافق جمیع حلول المسائل التي تطرح انھ فوفقا للنص االول ف عشر.السابعة 

ن مثل ھذه الحلول یجب اال تلغى او تعطل أ رسمیا مع االتفاقات المشمولة ". وحیث تضیف

ھداف تلك أي ھدف من أیق بلوغ و تعأعضو بموجب تلك االتفاقات ألي المصالح العائدة 

جھاز االستئناف  تبین دورمن التفاھم التي  17/6مادة الي النص االخر أ نافاالتفاقات وكذلك 

القانونیة الواردة في تقریر الفریق " فریق الخبراء "  المسائل“دوره یقتصر على  تبین ان

 إلیھا.وعلى التفسیرات القانونیة التي توصل 

 لیة تسویة المنازعاتخصائص آ الثاني:المطلب 
 

 :الدبلوماسیةترجیح الصفة القضائیة على الصفة  االول:الفرع 

الطرق  بإتباع إالالتجارة الدولیة ال یكون  منازعات،فضل السبل لتسویة أ ا أن م.رأت الو. 

تھم الناشئة عن المتنازعة بخالفا لألطرافالقضائیة والقانونیة من خالل تطبیق قواعد ملزمة 

  . 7اتتطبیق اتفاقات الج

ھذا وقد انتصرت الوالیات المتحدة االمریكیة لرأیھا بحجة ان الحلول القضائیة عادة ما تكون 

انھا تطبق قواعد ملزمة ومعرفة سلفا ، وأن الحلول القضائیة ال تختلف واضحة بالنظر الى 

أحكام وحلول  كثیرا من حالة الى اخرى في المنازعات المتشابھة ثم ان ھذا سیؤدي الى تواتر

قضائیة بما یساھم في ارساء قواعد راسخة للغات وتوحید المعاییر التي یتم اتباعھا في حل 

فان اتباع االسلوب القضائي سیؤدي الى حلول عادلة تقضي على  المنازعات بین الدول كذلك

اي خالف في التطبیق یمكن ان تنشأ بسبب التفاوت االقتصادي بین الدول المتقدمة والدول 

النامیة ، ھذا وان اتباع االسلوب القضائي في تسویة المنازعات من شأنھ أیضا أن یعزز مبدأ 

 وبما قد یجنب دول العالم الدخول في حرب تجاریة .المعاملة بالمثل والتجارة الحرة ، 

ونتیجة لموقف الوالیات المتحدة االمریكیة المتشدد بخصوص مسألة الیة تسویة المنازعات 

بالطرق القضائیة والقانونیة فقد تبنى المؤتمرون في مفاوضات االورغواي وجھة نظر 

یة المنازعات یكون عن طریق بحیث تم االقرار بان تسو  األمریكیة.الوالیات المتحدة 

 االمریكیة.القضاء والقانون واستبعاد الطرق الدبلوماسیة وھذا یعد انتصار للوالیات المتحدة 
                                           

 .527 ، ص1996الدكتور محمد عبد العزیز "التجارة العالمیة والجات"، مركز االسكندریة للكتاب سنة   7
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 خطوات:ھذا وقد تجلى اقرار مبدأ تسویة المنازعات بالطرق القضائیة والقانونیة في عدة 

الطرف  بإلزام ،1989تبني نظام تطویر نظام المنازعات وقد بدأ ذلك عام  األولى:الخطوة 

الخاسر او المسؤول بالرد على طلب التشاور من خالل مواعید قصیرة ومحددة وان یكون 

للدولة المضرورة الغاء طلب التشاور وأن تطلب بدال من ذلك فریق التحكیم خالل مواعید 

 قصیرة.

راء تعدیل نظام كیفیة تكوین فریق التحكیم بحیث أصبح یتشكل من خب الثانیة:الخطوة 

 عن االنحیاز.ھم بحیث تكون قراراتھم بعیدة لحكوماتمستقلین بدال من خبراء تابعین 

ادخال قواعد ھامة على طریقة مداوالت اللجنة اذ تم تحدید الوقت الذي  الثالثة:الخطوة 

ان یتجاوز فریق  ال یجبیتعین أن یستغرقھ فریق التحكیم الستكمال االجراءات بحیث 

 الیھا.من وقت تقدیم النزاع  أشھر 9في المنازعة مدة  التحكیم للبث بقرار

م الملزم وھذا یعتبر اضافة المتنازعة الحق في طلب اجراء التحكی لألطراف الرابعة:الخطوة 

 الدولیة.تجاه القضائي لتسویة منازعة التجارة نحو اال

 1989نظام عام ھذا وما تجدر االشارة الیھ ھنا ھو انھ رغم اقرار ھذه الخطوات اال أن 

 كانت تشوبھ عدة نقائص منھا:

 التحكیم.القرارات الصادرة عن فریق  وأعمالعدم وجود الیة واضحة لتنفیذ 

وجود الیة معینة لمراقبة تنفیذ  تنفیذه عدمامكانیة اھدار الطرف الخاسر لقیمة القرار لعدم 

ات ان یقترح مذكرة تفاھم قرارات فرق التحكیم وھذه النقائص ھي التي دفعت المدیر العام للغ

تم توقیعھ في مراكش والذي صار  والذيالجات  إطارمنازعات التجارة في  حول تسویة

  .التفاھم) (مذكرةتسویة المنازعات  وإجراءاتیعرف باسم مذكرة التفاھم حول قواعد 

 المنازعات،ھذا ورغم ان مذكرة التفاھم قد أضفت الطابع القانوني على وسائل وكیفیة تسویة 

حیث قررت االتفاقیة أسلوب  الدبلوماسیة،أنھا في ذات الوقت قد احتفظت بالحلول  إال

بھدف التوصل إلى حلول  األطراف،التشاور لتسویة ما قد ینشأ من منازعات بین الدول 
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االتفاقیة أسالیب المساعي الحمیدة والتوفیق والوساطة وھذه األسالیب  كما اعتمدت مرضیة،

 ).2( 8تبدلھا األطراف المتنازعة باختیارھا واالتفاق فیما بینھا

 القضائیة،یتضح من ھذه الخاصیة أن أسلوب تسویة المنازعات وان كان یغلب علیھ الصفة 

ور وھذا یعطي مرونة كبیرة للدول اال أن ھناك مكان للوسائل الدبلوماسیة وأبرزھا التشا

  تختاره.المتنازعة في النھج الذي 

 

 :فعالیتھا في تسویة النزاع ’إلزامیتھا اآللیة،نطاق  الثاني: توسیعالفرع 

 :لیةنطاق اآل أوال: توسیع
للتجارة تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة  آللیةھذه سمة من السمات الجوھریة 

“OMC  االعضاء،" وتعني ان قواعد وإجراءات تسویة المنازعات یمكن اعمالھا بین 

بالنسبة لحقوق والتزامات االطراف بموجب نصوص اتفاق المنظمة وكذلك بموجب 

واتفاقیات التجارة االتفاقات االخرى الملحقة بھا بما فیھا الملكیة الفكریة وتجارة الخدمات 

ھذا  التفاھم.من مذكرة  01فقرة  01متعددة االطراف وغیرھا وھذا ما نصت علیھ المادة 

ھذا  واالجراءاتمن مذكرة التفاھم على ان " تطبیق االحكام  02الفقرة  01ونصت المادة 

التفاھم رھنا بأیة قواعد وإجراءات خاصة او اضافیة بشأن تسویة النزاعات ترد في 

لھذا التفاھم وفي حال وجود خالف بین قواعد  02فاقیات المشمولة المحددة في الملحق االت

تكون االولویة  2ھذا التفاھم والقواعد الخاصة او االضافیة المدرجة في الملحق  وإجراءات

 وإجراءاتوفي حالة المنازعات التي تتطلب قواعد  واإلضافیة.الخاصة  واإلجراءاتللقواعد 

 مشمول.اتفاق  من أكثربموجب 

اخفق طرفا  وإذاالخاصة او االتفاقات محل النظر ،  واإلجراءاتتضاربت القواعد  وإذا

خالل عشرین یوما من تشكیل فریق التحكیم على  وإجراءاتالنزاع في االتفاق على قواعد 

( والمشار الیھ  02من المادة  01رئیس جھاز تسویة المنازعات المنصوص علیھ في الفقرة 

الخاصة التي ینبغي  واإلجراءاتالجھاز ) ان یحدد بالتشاور مع طرفي النزاع القواعد باسم 
                                           

 .42الدكتور محمد حسام لطفي: " مرجع سابق " ص    8
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اتباعھا ، وذلك بعد عشرة ایام من تلقیھ طلبا من احد الطرفین ، وینبغي ان یسترشد الرئیس 

الخاصة أو االضافیة حیث أمكن وأن  واإلجراءاتبالمبدأ الذي یقضي بأن تستخدم القواعد 

 ءات المنصوص علیھا في ھذا التفاھم تستخدم لحد الضرورة لتجنب النزاع .القواعد اإلجرا

  :لیة تسویة المنازعات وفعالیتھاالزامیة آ ثانیا:
من مذكرة التفاھم على التزام الدول االعضاء في منظمة التجارة  01الفقرة  23تنص المادة 

عندما تسعى الدول  المنازعات،بالتزام والتقید بقواعد مذكرة التفاھم كأسس لتسویة  العالمیة،

طیل اي من بموجب االتفاقیة او الغاء او تع لاللتزامات،االعضاء الى تصحیح اي انتھاك 

ت المقررة بموجبھا االحد الدول االعضاء او في سبیل بلوغ اي من االھداف االخرى المیزا

 من ھذا ان حریة االطراف في تسویةیتبین  للتجارة.لالتفاقیات الملحقة باتفاق منظمة العالمیة 

عام في اتفاق  مبدأكغیر مسموح بھ  –غیر المرخص بھ  –المنازعات او االتفاق الثاني 

كاملة من  بصفةتحد  والرة التفاھم ال تمنع بشكل تام اختیار وسائل بدیلة ات غیران مذكجال

 لألطرافبحیث یجوز  التحكیم.فرق  غیر قرارحریة االطراف في تسویة المنازعات بطریقة 

عمل المشاورات  لألطرافحل منازعاتھم من خالل اتفاق متبادل مرخص بھ ، كما یجوز 

المتنازعین حل نزاعھم  لألطرافعي الحمیدة ، والتوفیق والمصالحة كما یجوز اوبذل المس

من خالل اتفاق متبادل مرخص بھ .اما بخصوص فعالیة الیة تسویة المنازعات فتظھر من 

دون تكوین فرق  ةوللالحیخالل النص على قواعد معینة تحول دون تعقید االجراءات او 

من مذكرة التفاھم بالقول  6اع ، وھذا ما نصت علیھ المادة التحكیم التي تتولى الفصل في النز

اذا طلب الطرف الشاكي ذلك ، في موعد ال یتجاوز اجتماع الجھاز الذي  لفریقیشكل ا -1" 

اذا  إالجدول اعمال الجھاز ، ألول مرة كبند من بنود  یلي االجتماع الذي یظھر فیھ الطلب

 عدم تشكیل فریق " . راءاآلقرر الجھاز في ذلك االجتماع بتوافق 

 الشاكي.واضح من ھذا النص انھ یستوجب ان یتم تعیین فریق التحكیم بمجرد طلب العضو 

كما یتضح من ذات النص انھ یعطي لجھاز تسویة  اخر،ودون ان یتوقف ذلك على اي امر 

المنازعات التابع لمنظمة العالمیة للتجارة ان تقرر في االجتماع عدم تشكیل اللجنة وان یتم 

ال یمكن ان  ألنھال یمكن ان یتحقق عملیا  ألنھوھذا النص االخیر نص نظري  باإلجماعذلك 



 

 
17 

ضد طلبھا الذي  تالبة ال یمكن ان تصویحصل االجماع في مثل ھذه القضایا الن الدول الط

 قدمتھ.

ن انشاء فرق التحكیم یكون بشكل من مذكرة التفاھم فا 01الفقرة  8ھذا وطبقا االحكام المادة 

توفر لدیھم الذین ت لألشخاصتحتفظ بقائمة ارشادیة مانة المنظمة فان أ ذلك،عاجل وحتى یتم 

شتراك في فرق التحكیم سواء كانوا من االشخاص التابعین لحكومات المؤھالت الالزمة لال

ویجري اختیار فرق التحكیم من ھذه  – الخواص)( –الحكومیینغیر  ألشخاصمعینة او 

 التفاھم.) من مذكرة 4فقرة  8 (المادة ضاءالقائمة حسب االقت

تشكیل فرق التحكیم  یتعین خالل نھفامن مذكرة التفاھم  8من المادة  05وحسب احكام الفقرة 

ایام من انشاء  10لم یتفق طرف النزاع خالل  اشخاص ما 3 التحكیم منان یتكون فریق 

من مذكرة التفاھم  7المادة فقرة  ألحكامعلى تكوینھ من خمسة اشخاص وطبقا  التحكیم،فریق 

 ابطاء.یجب ابالغ االعضاء في المنظمة بتكوین الفریق دون 

ئھ یقوم یوما من تاریخ انشا 20لم یتوصل االعضاء الى اتفاق على اعضاء الفریق خالل  وإذا

المدیر العام ، بناء على طلب اي من الطرفین وبالتشاور مع رئیس الجھاز ورئیس المجلس 

 واإلجراءاتوفقا للقواعد یعتبرھم األنسب نة المعنیة ، بتشكیل الفریق وذلك بتعین من او اللج

الخاصة او االضافیة ذات الصلة لالتفاق المشمول او االتفاقات المشمولة المطروحة في 

ر رئیس الجھاز االعضاء بتكوین فریق خطالنزاع وذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع ، وی

من  8/7ایام بعد تسلیم الرئیس للطلب ( المادة  10ة في موعد ال یتجاوز لتحكیم بھذه الطریق

 مذكرة التفاھم ).

 

 في الفصل  واإلسراعالمواعید  الصرامة في الثالث:الفرع 

من مذكرة التفاھم على ان یعقد جھاز تسویة المنازعات تقریر  4الفقرة  16لقد نصت المادة 

) یوما بعد تعمیم التقریر على االعضاء ویكون 60التحكیم في اجتماع یعقده خالل ستین (

تقدیم الجھاز رسمیا بقراره  بإخطارالنزاع  أطراف أحدقام  إذا إال تلقائیا،تبني ھذا التقریر 
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السلبي (بما في ذلك الدولة العضو التي صدر  باإلجماعقرر الجھاز نفسھ  إذااو  اف،استئن

  9.القرار لصالحھا)

من مذكرة التفاھم فان جھاز تسویة المنازعات یقوم بإنشاء ھیئة  17وطبقا ألحكام المادة 

 بقراره.دائمة للنظر في القضایا المستأنفة التي سبق ان بت فیھا فریق التحكیم 

 7من مذكرة التفاھم فان ھیئة االستئناف تتكون من  17من المادة  6طبقا ألحكام الفقرة 

 وب بحیث یخصص ثالثة منھم لكل قضیة من القضایااشخاص یعملون بالتنا

من ذات المادة ومن ذات المذكرة فان االستئناف یقتصر على المسائل  6وحسب احكام الفقرة 

 وإجراءاتالقانونیة الواردة في تقریر الفریق وعلى التفسیرات القانونیة التي توصل الیھا 

طرفي النزاع اخطاره بقرار  أحدم یوما من تاریخ تقدی 60تتجاوز  أالاالستئناف یجب 

من  )05فقرة  17 (المادةاالستئناف الى التاریخ الذي تعمم فیھ ھیئة االستئناف تقریرھا 

 التفاھم.مذكرة 

القرار من حیث انھ ال ینبغي ان تزید  باتخاذكما تظھر السرعة في الفصل في المنازعات 

احدة وعلى أال تزید ھذه الفترة عن خمسة الفترة التي یتم فیھا اصدار قرار التسویة عن سنة و

) شھرا في حالة استئناف ھذا القرار من جانب احدى الدول المتنازعة وھذه المدة 15عشرة (

 . 10ھي الحد االعلى

المتنازعة منذ بدایة النزاع مرورا  لألطرافوبالتالي تلمس نوعا من الشفافیة في وضوح 

 لألطرافیكون  االولى،فمن حیث المرحلة  ،التسویةبالفصل فیھ وانتھاء بتنفیذ قرار 

خالل جمیع مراحل التسویة فیجب ان  واألوراقالمتنازعین الحق في االطالع على الوثائق 

 تبلیغھا.تكون طلبات التشاور مكتوبة ویجب اشعارھا اي 

                                           

 34ص  2005"، طبعة االولى  OMCالدكتور مروك نصر الدین:" تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة  9
 35 ص و
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 تطبیقھا من طرف الجھازالقواعد التي تحكم نظام تسویة المنازعات ومدى  الثاني:المبحث 

ھم الموضوعات التي عالجتھا االتفاقیة من خالل یعتبر موضوع تسویة المنازعات من أ

ي نزاع وذلك نتیجة یم للدول االعضاء الحق في اثارة أتنظیم قانوني محكم كفل ھذا التنظ

مجموعة من اقیة المنظمة العالمیة للتجارة كباتفتطبیق احكام االتفاقات التجاریة الملحقة 

القواعد تحكم نظام تسویة المنازعات بحیث تضمنت اتفاقیة الجات القواعد والتي عیب علیھا 

یقة الختامیة كثر تطورا ضمن الوثسیس نظام جدید أتأ ثم،انب القصور الواردة فیھا نظرا لجو

 .المنشئة لمنظمة العالمیة للتجارة األوروغوايلجولة 

 

 1947في اتفاقیة الجات  ةالوارد االول: القواعدالمطلب 

التشاور التي  .22مادتین لتسویة المنازعات ھما المادة  1947تضمنت اتفاقیة الجات لعام 

بصفتھا الفردیة والمادة  األعضاء) (البلدانبین االطراف المتعاقدة  التشاور فیمالحق  تؤسس

الحق في الحاالت التي یرى فیھا أحد  االبطال او االضعاف التي كانت تتضمن ھدا – 23

عمال ألالجات نتیجة ولة لھ بموجب اتفاقیة كفعلى المنافع الم ال یحصلنھ البلدان االعضاء أ

ھتمام االساسي یتركز على الدوام على ایجاد حل ولقد كان اال آخرصادرة من طرف 

كان یطلب من  التشاور،یرتضیھ الطرفان من خالل عملیة التشاور وحینما كانت تفشل عملیة 

ا حسب مقتضى نھت او توصیات بشأاقرار وإصدارلة أاعضاء الجات مجتمعین بحث المس

ن ھیئة من یع ھو تعیللضرورة وكان النظام المتب راءات مضادةاج بإیجازوالتفویض  الحال.

كخبراء وتصبح توصیات ھذه الھیئة ملزمة بعد اعتمادھا من  وأحیاناثالثة خبراء مستقلین 

ھیئة من ھذا  120من  أكثرتشكیل  1994و 1948مجلس ممثلي الجات وقد تم بین عام 

نھا تقوم على التوافق على أااللیة جانبان من القصور االول ھو خذ على ھذه وقد أ النوع.

تنفیذ عدد من االتفاقیات  عندما بدأ 1979ا تفاقم الوضع بعد بین الدول االعضاء ثانی اآلراء

بالمدونات " التي تم التفاوض ما سمي " التدابیر غیر التعریفیة وھو بشأن محدودة العضویة 

اصة بھا لتسویة نھا في جولة طوكیو وكانت سبع من ھذه المدونات تتضمن تدابیر خبشأ

كان من  وبذلكتختلف عما ھو وارد في اتفاقیة الجات  االلتزاماتالمنازعات كما كانت 



 

 
20 

وعدم كفایة التدابیر  والشكوالتأخیر ف الى التناقض ظالممكن ان تكون النتائج غیر متطابقة 

دى ھذا النظام الى ادخال التزامات جدیدة بموجب االتفاقات الملحقة باتفاقیة . وقد ألإلنفاذ

تدابیر وقواعد لتسویة المنازعات تطبق على جمیع مجاالت  ویجادمنظمة العالمیة للتجارة 

مثل صدور القرارات منظمة العالمیة للتجارة دون ان یالعالقات التجاریة التي تغطیھا 

 تقدمھا.عائق امام  اآلراءوالتوصیات بتوافق 

 

 األورغوايالواردة في مذكرة التفاھم الناشئة عن جولة  الثاني: القواعدالمطلب 

ت فعالیاتھا في الثامنة من جوالت الجات والتي جر االطراف المتعاقدة في الجولة تعمل

الصفة االوروغواي على وضع نظام فعال لتسویة المنازعات یصحح العیوب الناشئة عن 

للنظام السابق ومن ثم جاء االتفاق في ھذه الدورة على التفاھم على القواعد االختیاریة 

 ).D.S.U( حبمصطلالمتعلقة بتسویة المنازعات والذي یرمز لھ اختصارا  واإلجراءات

منظمة التجارة العالمیة في مذكرة تفاھم  إطارقواعد تسویة المنازعات في  وردتحیث 

 والتالیة:االتفاق الموضوعات  موادل ممالحق وتش وأربعةمادة  27تتضمن 

  واإلدارةاالحكام العامة ومن ضمنھا النطاق 

 المنازعات.وسائل والیات تسویة  -6 -5 -4 -3

 نموا. واألقلبعض االجراءات الخاصة بالدول النامیة -7

 

 فیتضمن:ما ملحق االتفاق أ

 التفاھم.االتفاقات التي یشملھا 

 الواردة في االتفاقات المشمولة  واإلضافیةالخاصة  واإلجراءاتالقواعد 

 العمل.اجراءات 

 .االستشاریینمجموعة الخبراء 

االتفاقات  للتجارة،اتفاقیة منظمة العالمیة  01المدرجة في الملحق رقم  اقیةحیث تضم االتف

التجارة في  بشأنتفاقات متعددة االطراف اال–) TPRM=>(االطراف <التجاریة متعددة 
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ن جوانب التجارة المتصلة بخصوص الملكیة الفكریة االتفاق بشأ - (GATS)الخدمات 

S)IP(TR 11. 

تطبیق القواعد الواردة في ھذه االتفاقیة المدرجة في ملحق  على أن یتم 01حیث نصت الفقرة 

 التشاور.) على المنازعات التي تحصل وفق 1(

على أن تطبق احكام مذكرة التفاھم یكون رھنا بأیة قواعد  01من المادة  02كما نصت الفقرة 

 خاصة او اضافیة بشان تسویة المنازعات التي ترد في االتفاقات المشمولة وإجراءات

 وإجراءات) من مذكرة التفاھم وفي حالة وجود اختالف بین القواعد 2والمحددة في الملحق (

تكون األولویة للقواعد  3مذكرة التفاھم والقواعد الخاصة أو االضافیة المدرجة في الملحق 

بموجب أكثر من  وإجراءاتاالضافیة وفي حالة المنازعات التي تتطلب قواعد  واإلجراءات

الخاصة لالتفاقات محل النزاع أو أخفق  واإلجراءاتاتفاق مشمول أو اذا تعارضت القواعد 

یوما من تكوین فریق التحكیم كان على  20طرفا النزاع في االتفاق على القواعد خالل 

رئیس جھاز تسویة المنازعات ان یحدد بالتشاور مع طرفي النزاع القواعد الخاصة التي 

ي اتباعھا وذلك بعد عشرة ایام من تلقي طلب من أحد الطرفین . وینبغي ان یسترشد ینبغ

وأن  أمكن،الرئیس بالمبدأ الذي یقضي بأن تستخدم القواعد الخاصة أو االضافیة حیثما 

المنصوص علیھا في التفاھم یتم اعمالھا الى الحد الضروري لتجنب  واإلجراءاتالقواعد 

 النزاع.

والمنازعات  لألمورھدف من توصیات وقرارات الجھاز ھو تسویة مرضیة ھذا ولما كان ال

تقیدھا  تؤكدن الدول االعضاء تنص على أ 01في الفقرة  3المادة  نفاالمعروضة امامھ 

) والثالثة والعشرون 22ادارة المنازعات المطبقة بموجب المادتین الثانیة والعشرون ( بمبادئ

من نفس المادة  2ما الفقرة والمعدلة أ الموسعة. وبالقواعد 1947) من اتفاقیة الجات لعام 23(

یتصف بمالھ من اكدت على انھ لما كان نظام تسویة المنازعات في منظمة العالمیة للتجارة 

الدول  نفافي نظام التجارة متعدد االطراف   التنبؤمن والقدرة على قدرة على توفیر األ

ات التي یصدرھا الجھاز ال تضیف الى الحقوق االعضاء تؤكد على ان التوصیات والقرار

                                           
الدكتورة رانیا محمود عبد العزیز عمارة: " تحریر التجارة الدولیة وفقا التفاقیة الجات في مجال الخدمات"، دار الفكر    11

 .39 و ص 35ص 2008الجامعي، 
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 منھا ویرى جانب من الفقھ تنقص والفي االتفاقیة المشمولة  المنصوص علیھاوااللتزامات 

المترتبة بموجب  األعضاء والتزاماتھاعلى حقوق الدول  ال یحافظ) على ان ھذا النظام 1(

اقات وفق القواعد المستقرة في االتفاقات المشمولة ویوضح االحكام القائمة في تلك االتف

 الدولي العام .تفسیر القانون 

من نفس المادة على ان نظام تسویة المنازعات یھدف الى تسویة  03ھذا ونصت الفقرة 

صادرا عن عضو اخر یضر بالمصالح  االعضاء اجراء أحدلتي یرى فیھا فوریة للحاالت ا

و غیر مباشرة بموجب االتفاقات المشمولة وھذه احدى الوسائل أالعائدة لھ بصورة مباشرة 

على توازن سلیم بین  ولإلبقاءاالساسیة لتحقیق حسن سیر عمل منظمة التجارة العالمیة 

 .والتزاماتھاحقوق الدول االعضاء 

لى انھ تھدف توصیات وقرارات الجھاز الى تحقیق ع من نفس المادة نصت 04ما الفقرة أ

المنصوص علیھا في  وااللتزاماتمر یعرض علیھ عمال بالحقوق أ أليتسویة مرضیة 

 المشمولة.االتفاقات التفاھم وفي 

 جراءإلفیما یخص الطلبات الجدیدة  إالنھ ال یطبق التفاھم نصت على أ 11أما المادة 

عند نفاذ المشاورات في االتفاقات المشمولة التي تقدم حكام الخاصة بمشاورات بموجب األ

 و بعده.اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة أ

أو بموجب  1947ات جشأنھا بموجب اتفاقیة الما النزاعات التي قدمت طلبات المشاورات بأ

فیستمر تفاقیة منظمة العالمیة للتجارة نفاذ ا بدء خر سابق لالتفاقات المشمولة قبلأي اتفاق أ

ذات الصلة الخاصة بتسویة المنازعات التي كانت نافذة  واإلجراءاتبشأنھا بالقواعد  العمل

 للتجارة.مباشرة قبل بدء نفاذ اتفاقیة منظمة العالمیة 
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یشرف جھاز تسویة المنازعات على اجراءات التسویة ورقابة وتنفیذ قرارات 

 وإجراءاتھا،مع تعدد وسائل التسویة التي ینظم قواعدھا  لھ،األجھزة التابعة  وتوصیات

 وإنماوأحكام التسویة ال تھدف الى مجرد اثارة النزاع بین الدول االعضاء وخلق معوقات 

الى تسویة مرضیة وفعالة وفوریة بین الدول االعضاء أطراف النزاع من خالل تعدد  تھدف

 ورادعة.ول لھا بطریقة تلقائیة وسائل التسویة وتعدد الحل
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 الفصل الثاني: وسائل وآلیات تسویة المنازعات في المنظمة العالمیة للتجارة

 

 .المنازعاتالوسائل البدیلة في تسویة  االول:المبحث 

 المشاورات،والتي ھي  طوعیایمكن اللجوء الى الوسائل البدیلة في تسویة المنازعات 

وافق على ذلك الطرفان المتنازعان وتكون  إذاالتوفیق والوساطة وھذا  الحمیدة،المساعي 

 طراف في سبل التقاضي األخرىبحق األھم شروطھا عدم االخالل وأھذه االجراءات سریة 

و الوساطة اجراءات التشاور، المساعي الحمیدة او التوفیق اتبدأ ن ویمكن أ لإلجراءاتوفقا 

 وقت.ي راحل المنازعة ویمكن انھاؤھا في ألة من مي مرحفي أ

 

 المشاورات االول:المطلب 

 .طلبھالزامیة التشاور وشروط  االول:الفرع 

 التشاور:الزامیة  اوال:

 إال التسویة،اجراءات التسویة وممارسة جھاز تسویة المنازعات دوره في بدء عملیة  ال تبدأ

النزاع حتى یتم الوصول الى  أطرافبین الدول االعضاء  «consultation»بعد التشاور 

ما من مذكرة التفاھم على  4مادة من ال 01حل ودي للفصل في ھذا النزاع وقد نصت الفقرة 

 التشاور التيتصمیمھا على تعزیز وتحسین فعالیة اجراءات األعضاء یؤكد  "یلي:

 للتجارة،نھا تحث الدول االعضاء في المنظمة العالمیة واضح من ھذه الفقرة أف ....."عھایتب

صل المنازعات والقصد من ذلك ھو التوة لتسویة یمحد األسالیب السلالى التشاور كأ ن تلجأأ

سلوب مر فان مرحلة التشاور تبدو مجدیة كأقع األو تسویة مرضیة وفي واالى حل مرض أ

دت الى الوصول من طلبات التشاور أ %20ن حوالي للتسویة اذ أن االحصائیات تدل على أ

ن المشاورات تعتبر خطوة ھذا ویرى البعض أ بأخرى.و بین المتنازعین بطریقة أ ویةالى تس

التھیؤ  إلعادةالمتنازعین الفرصة ین نھا تتیح للعضوحیث أ النزاع، إنھاءال بدئیة ھامة م

 .12للخطوة التالیة للتسویة
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 المشاورات.شروط تقدیم طلب  ثانیا:

أعتبر عضو من  إذا“بقولھا فعیل دور التشاور على ت 04من المادة  11لقد نصت الفقرة 

ن لھ مصلحة تجاریة جوھریة في مشاورات معقودة عمال " بالفقرة األعضاء المتشاورین أ

من االتفاقیة  22من المادة  01او الفقرة  ،1994ات جمن اتفاقیة ال 22من المادة  01

اء المشاورة والجھاز في غضون عض) جاز لھذا العضو أن یخطر األ1المشمولة االخرى (

 االنضمامجب المادة المذكورة برغبتھ في طلب عقد المشاورات بمو أیام من تاریخ تعمیم 10

وجھ الیھ طلب الذي  مر العضوأ إذاوینضم ھدا العضو الى المشاورات  المشاورات.الى 

وفي ھذه الحالة یعلم  سلیم،ساس جوھریة یقوم على أن ادعاء المصلحة الاجراء المشاورات بأ

یصبح العضو مقدم  المشاورات،بذلك وفي حالة رفض طلب االنضمام الى الطرفان الجھاز 

 من 01او الفقرة  22من المادة  01الطلب حرا في تقدیم طلب عقد مشاورات بموجب الفقرة 

حكام المقابلة لھا في االتفاقات ت أو األن التجارة في الخدمامن االتفاق العام بشأ 23المادة 

  . 13المشمولة االخرى

لھا كامل السیطرة  أصال،ان ما یتضح من ھذه الفقرة ھو أن الدولة الموجھ لھا طلب التشاور 

یؤدي في الواقع الى فلھا أن تقبلھ أو ترفضھ مما  آخرین،على قرار االنضمام من أعضاء 

تقع على نھ كذلك على أ 4ھذا ونصت المادة  الدول،اساءة استخدام ھذا الحق من جانب بعض 

القیام بتبلیغ الجھاز والمجالس والجان ذات المصلحة بطلبھا عقد  الدولة طالبة التشاور عبء

الداعیة للطلب بما فیھا سالیب المشاورات كتابة وتدرج فیھ األوتقدیم طلب عقد  المشاورات،

ت الفقرة نصو ساس القانوني للشكوى.ات تعترض علیھا مع الذكر وعرض األتحدید االجراء

ي بحقوق أ أال تخل" تكون المفاوضات سریة وینبغي  أنھ:من ذات المادة والمذكرة على  6

ق تعنیھ ھذه الفقرة ھو أن جمیع الوثائ حقة ........" ان مافي أیة اجراءات ال عضو

جابات المتبادلة بین طرفي التشاور ال واإل كاألسئلة التشاور،ثناء عملیة المستخدمة خالل أو أ

وال یحصل تعمیم لھا على الدول  للتجارة،تصبح جزءا من الوثائق الرسمیة لمنظمة العالمیة 

                                           

، 8/4، اتفاق المنسوجات والمالبس م11لصحة م، اتفاق تطبیق اجراءات ا19االتفاقات المشمولة ھي اتفاق الزراعة م 13
  1994من الجات  07، االتفاق بشأن تنفیذ المادة 8االتفاق بشأن االستثمار م – 14/01اتفاق الحواجز التقنیة م 
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ھذا و السریة الواردة في ھذه الفقرة تتناسب   االعضاء غیر االطراف في عملیة التشاور.

ساسي لمتنازعان ، والتي یكون الھدف األبیعة مرحلة التشاور التي یخوضھا الطرفان اوط

سائل موضوع النزاع ومحاولة حلھا بغیر طریق انشاء منھا ھو السماح للطرفین بتوضیح الم

ھداف التي تقوم علیھا اتفاقیة تقویض األ نھشأن نشر وثائق التشاور من فریق للتحكیم ، ذلك أ

ة سریعة قام االول التوصل الى حلول سلمیمیة للتجارة ، التي تستھدف في المالمنظمة العال

التي تجري خالل المفاوضات  أال تخلتنازعین وینبغي في كل األحوال بین العضوین الم

 .حقةحق ألیة دولة عضو في اجراءات ال يعملیة التشاور بأ

ومالئما ، مع  امناسب المتشاورونعضاء عملیة التشاور طبقا لما یراه اال ن تجريواألصل أ 

نھ " ادا قدم طلب المشاورات من مذكرة التفاھم من أ 03الفقرة  4تقضي بھ المادة مالحظة ما 

لم یجري اتفاق متبادل  عمال باتفاق مشمول ، یجب على العضو الذي تقدم الیھ الطلب ، ما

ن ) أیام من تاریخ تسلیمھ وأ10غضون (على طلب التشاور في ن یجیب ذلك ، أعلى عكس 

م الطلب بھدف ) یوما بعد تسل30ترة ال تتجاوز (یدخل بحسن نیة في المشاورات ضمن ف

أیام من تسلم  10لعضو ردا في غضون لم یرسل ا وإذاالتوصل الى حل مرض للطرفین 

ق للعضو م الطلب حبعد تسل یوما 30 تتجاوز و لم یدخل مشاورات ضمن فترة الالطلب ، أ

وقد نصت الفقرة  ن ینتقل مباشرة الى طلب انشاء فریق التحكیم .الذي طلب عقد المشاورات أ

د كل عضو بالنظر بعین العطف الى أیة یتعھ بقولھا:من مذكرة التفاھم  04من المادة  2

ن تطبیق أراضي ذلك العضو بشأمتخذة في  بإجراءاتفیما یتعلق  طلبات یقدمھا طرف آخر

ھذا ویقوم واجب التحفظ على  بشأنھا.ن یوفر الفرصة الكافیة للتشاور أي اتفاق مشمول وأ

الدولة طالبة التشاور  نبأعلیھا  اء تنبیھ الى الدولة العضو المدعىفكرة وظیفیة ھي اعط

لم  إذاستقوم باتخاذ اجراءات طلب التسویة عن طریق فریق التحكیم في خالل فترة معینة 

ناك التزام على فریق ع ذلك فلیس ھمتفلح المشاورات في الوصول الى تسویة مناسبة و

ھذا وقد  .14 زاعالنالوسائل السلمیة لتسویة  تم استنفاد إذا إاللة التحكیم بأال یحكم في المسأ

سابقة ھامة في النزاع الذي وقع بین  –بخصوص ھذا الموضوع  -التحكیم قرر فریق 

طلب التشاور  –علیھا  ت دولة البرازیل باعتبارھا المدعىحیث رفض بین،والفلالبرازیل 
                                           

 .  49 ص 2005تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة" ” الدكتور مروك نصر الدین:  14
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من مذكرة التفاھم تقضیان  4 من المادة 6و 2ن كل من الفقرتین المقدم من الفلبین مفادھا أ

 ذلك.الدولة المدعى علیھا مع الدولة العضو التي طلبت  التشاور،ن تضع على عاتقھا على أ

تسعى خالل  نذات المادة والمذكرة تقتضي أنھ یجب على األعضاء أمن  05ن الفقرة ما أك

قبل اللجوء الى  للمسألة،الى تسویة مرضیة  مشمول،سیر المفاوضات وفق أحكام اتفاق 

 “.خرى ینص علیھ ھذا التفاھم اجراءات أ

 

 المحددة للتشاور وكیفیة ممارستھ عملیا الثاني: اآلجالالفرع 

 التشاور  جراءإلالمحددة  اآلجال أوال:
 بأخطارینبغي علیھم القیام  نھفاطراف من خالل المشاورات الى حلول مرضیة توصل األ إذا

بأي اتفاق بین الطرفین بشأن أي و واللجان ذات الصلة بھده الحلول أ الجھاز والمجالس

عضو أن  يألكما یكون  المنازعات،تسویة مسائل تطرح رسمیا استنادا الى احكام التشاور و

 اللجان.و ھذه المجالس أ ي امر یتصل بھا فيیثیر أ

خفقت المشاورات في ا إذا" نھ من مذكرة التفاھم على أ 4المادة  من 07الفقرة  ھذا وقد نصت

ء یوما بعد تاریخ تسلم طلب اجرا 60العضوین المتنازعین خالل  ما بینتحقیق تسویة نزاع 

ن فریق التحكیم ویجوز لطرف الشاكي أن یطلب انشاء جاز للطرف الشاكي أ المشاورات،

اعتبر الطرفان المتشاورین معا  إذا) یوما 60یطلب تشكیل فریق التحكیم خالل فترة الستین (

من  04من المادة  08الفقرة  ألحكاموطبقا  “.خفقت في تسویة النزاع أن المشاورات قد أ

المتعلقة بالسلع  في الحاالت المستعجلة ، بما فیھا تلك عضاءلأل: یجوز  نھفامذكرة التفاھم 

خ تسلم ایام من تاری 10ن تدخل في مشاورات في غضون ماال یزید عن سریعة التلف ، أ

ي خالل خفقت المشاورات فذا أان یطلب انشاء فریق التحكیم الطلب ، جاز لطرف الشاكي أ

نھ : في الحاالت المستعجلة ، من نفس المادة أ 09یوما " و أضافت الفقرة  20النزاع خالل 

بما فیھا تلك المتعلقة بالسلع سریعة التلف ، ینبغي على طرفي النزاع وفرق التحكیم وجھاز 

 حد ممكن " . صىباإلجراءات الى أقن تبدل كل جھد ممكن من اجل التعجیل أ االستئناف

ویستغرق التشاور عادة من ساعتین الى ثالث ساعات وتعقد جلسات التشاور في احدى 

ن تعقد في بلد یتوسط یمنع أ یوجد ما وال –ھا بجنیف تغرف منظمة التجارة العالمیة في بعث
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دون وجود مترجمین وبدون معاونة  العضوین المتنازعین ویجري التشاور بلغة اإلنجلیزیة

 ........." االختزالمن أدوات الطباعة أو ي أ

 عملیاثانیا: كیفیة ممارسة التشاور 
 النزاع. فلألطراة التشاور ممثلین عن الحكومات جلس یحضر

من المذكرة " فانھ  11فقرة  4لمادة حكام األ وطبقا ھمیة النزاع ھذاویكون التمثیل حسب أ

ینضمون الى التشاور وفیما عدا ذلك تكون عضاء الذین یحضر الجلسة ممثلون عن الدول األ

  .  15"  آخرونمغلقة وال یحضرھا المشاورات خاصة و

ل على حقائق یكون الھدف منھا الحصو سئلة مكتوبة وعادة ماھذا وتتركز المشاورات على أ

نین المتعلقة بموضوع ابغرض الحصول على نسخ من ھذه القوسئلة كما قد یتم توجیھ األ

الوثائق ، بل قد یمتد األمر الى التطرق الى  تشاورة أو غیرھا من اللوائح أوللدول المالنزاع 

ال تجري بصورة متسلسلة في بعض ن المشاورات قد النظریات والمسائل القانونیة ، على أ

سئلة مطلوبة ومعقدة ال یستھدف منھا استجالء ، وذلك عندما یحاول العضو تقدیم أحیان األ

من ما یجعل الطرف المشكو في خیر في التشاور ادانة العضو األا یستھدف الحقائق بقدر م

الت كثیرة تجرى اة ولكن في حقاصر اشرة أومب إجابات م یو تقدأ اإلجاباتتھرب من حقھ ی

الفرصة  وإتاحة عضو الشاكي من تقدیم االسئلةمشاورات في جو ھادئ ، حیث یمكن الال

القانونیة وخاصة اذا كان واضحا  حتى بالنسبة للمسائل اتاإلجابللعضو المشكو في حقھ من 

 ن النزاع سیؤول الى فریق تحكیم بعد .أ

ن ھناك العدید من القضایا التي تم حسمھا في مرحلة ھذا وقد أظھرت الممارسة العملیة أ

 نفا بطرق المشاوراتي تسویتھا عضاء فى بالنسبة للمنازعات التي فشل األالتشاور وحت

دي أحیانا الى قصر النزاع على في تبادل المعلومات التي یؤ أثرذلك  –رغم  –كان، لھا 

والجدیة والى سھولة عرض النزاع أمام فریق التحكیم مما یكون لھ  مور الخالفیة الھامةاأل

 النزاع.سراع في تسویة ثر واضح وایجابي في اإلأ

حدة االمریكیة والھند حیث یتبین النزاع الذي وقع بین الوالیات المت وخیر مثال على ذلك ،

في قضیة التساؤالت التي یوجھھا عضو الى آخر أثناء عملیة التشاور و  عن اإلجابةھمیة أ
                                           

 .46ص  و 45الدكتور جالل وفاء محمدین:" المرجع السابق " ص    15
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(india mail- box)–  قدمت الوالیات المتحدة األمریكیة خالل مرحلة التشاور أسئلة

فیھا تحدید معلومات معینة عما اذا كان ھناك نظام اداري محدد   مكتوبة الى الھند طلبت

mail – box – لحصول على براءات االختراع عن األدویة وفقا للنظام الذي الستقبال ا

تقدیم النزاع الى فریق  على ھذا التساؤل وعند جابةاإلالھند  أرستھ اتفاقیة تریبس، رفضت

 لالستقبال التزاماتھا طبقا التفاقیة تریبسنھا تولي تنفیذ التحكیم أقامت الھند دفاعھا على أ

  Unpublishedدویة بطریق نماذج ارشادیة اداریة غیر منشورة عنھا طلبات براءات األ

administrative guidance نھبأعلى سند من القول الحجة  وردت الو . م. ا. على ھذه 

حكام ذلك في حد ذاتھ غیر متوافق مع أ نفا الھند،في  النظامحتى على فرض وجود مثل ھذا 

ھذه  ألحكامل خرقا على أساس أن عدم النشر االداري یمث «TRIPS» تریبسیة اتفاق

 .  16.ا من فریق التحكیمالو. مصالح االتفاقیة وقد صدر الحكم ل
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 والوساطة.التوفیق  الحمیدة،المساعي  الثاني:المطلب  

 من المساعي الحمیدة التوفیق والوساطة  كل االول: مفھومالفرع 

 

 : GOOD OFFICESالحمیدة: المساعي  -

و ھیئة یقوم شخص أ بمقتضاھا التي الوسیلة نھابأمذكرة التفاھم من  05تعرف المادة 

ن تؤدي مراریة عملیة التفاوض التي یمكن أجل استالمتنازعین من أالتوسط بین األطراف ب

 النزاع.الى حل 

ي الودیة التي یبدلھا الجھاز من ن المساعي الحمیدة ھي تلك المساعبھذا یتضح من الفقرة أو

تمكن الطرفان من تسویة النزاع یجل تذلیل العقبات واستئناف عملیة المفاوضات حتى أ

 المفاوضات.ن یشترك الجھاز في ھذه جمیع االطراف دون أل الى حل مرض لوالتوص

 

 :Conciliation التوفیق: -
طراف المتنازعة على عبارة عن اتفاق بین األ بأنھ:ایضا من مذكرة التفاھم  05عرفتھ المادة 

 “.تقدیم تنازالت متبادلة تؤدي الى حل المشكالت القائمة بینھم 

 

 :Méditation الوساطة: -
ناء أث طیسكول شخص من الغیر " وسیلة یتم بمقتضاھا تدخ نھابأیضا أ 05عرفتھا المادة 

 المنازعة ". نھاءإلالمفاوضات 

اھم حیث من مذكرة التف 05التوفیق والوساطة المادة  الحمیدة،المساعي  تضمنتھذا وقد 

نھ " المساعي الحمیدة والتوفیق والوساطة اجراءات تتخذ طوعا منھا على أ 01نصت الفقرة 

مر الى ھذه الوسیلة أ اللجوءن واضح من ھذه الفقرة أ النزاع،فا وافق على ذلك طر إذا

 النزاع. ألطرافاختیاري 
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 مارستھا حكام م: أالثانيالفرع 

  عامة:حكام أ اوال:

كما  عامة.التوفیق والوساطة بدائل إلجراءات تسویة المنازعات بصفة  الحمیدة،تعد المساعي 

طراف النزاع وتحت اشراف جھاز ة من المشاورات تتم بین الدول األعضاء أنھا تعد مرحلأ

و اللجوء الیھا في أي وقت أوھي مرحلة اختیاریة تتم بطریقة طوعیة كما یمكن  التسویة،

 بحیث: بعدھا،نھما وبین مرحلة التحكیم التي تأتي بیالجمع 

أن یعرض  وظیفتھ،للمنظمة بحكم  –نھ " یجوز للمدیر العام أ 05من المادة  6نصت الفقرة 

أو التوفیق أو الوساطة بھدف مساعدة األعضاء على تسویة المنازعات "  الحمیدة،المساعي 

عرض المدیر العام  عضاء المتنازعین علیھم االنصیاع الىھذه الفقرة ال تعني أن األ نغیر أ

طراف ة والتوفیق والوساطة تبقى دائما أمرا اختیاریا لألن المساعي الحمیدبل أ للمنظمة،

 المتنازعة.

ال  05من المادة  03اللجوء الى المساعي الحمیدة والتوفیق والوساطة حسب الفقرة ن كما أ

بحیث یجوز ألي طرف من أطراف النزاع أن یطلب اللجوء الیھ  ومواعید،خضع ألي قیود ی

 وقت.ي وفي أ

یمنع انھاء ھذه  والاع ي حال یكون علیھ النزفي أ وإنھاؤھاكما یجوز البدء فیھا في أي وقت 

ر جدھذا وما ت التحكیم.ب انشاء فریق ن یتخذ اجراءات طلالطرف الشاكي أحق ب الوسیلة

مواصلة اجراءات  5من المادة  05حكام الفقرة االشارة الیھ ھنا ھو أنھ یجوز حسب أ

 إذاو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فیھ اجراءات الفریق المساعي الحمیدة أو التوفیق أ

 ذلك.النزاع على  اوافق طرف

 
 ممارستھا:جال آ ثانیا:

عند الشروع في  نھ "تنص على أ 05من المادة  04الفقرة في حالة البدء في التشاور نجد 

د م طلب عقیوما بعد تاریخ تسل 60ة في غضون و الوساطالمساعي الحمیدة أو التوفیق أ

عقد یوما من بعد تاریخ تسلم طلب  60ح فترة ن یتیمشاورات ، ینبغي للطرف الشاكي أ

ن یطلب انشاء فریق ریق تحكیم ، ویجوز للطرف الشاكي أن یطلب انشاء فمشاورات قبل أ
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) یوما اذا أعتبر طرفا النزاع معا أن المساعي الحمیدة أو التوفیق أو 60الستون (خالل 

ن الطرف الشاكي اذا اراد التقدم بطلب فقت في تسویة النزاع " یعني ھذا أخالوساطة قد أ

تحكیم قبل مرور المدة المذكورة كان علیھ الحصول على موافقة العضو انشاء فریق ال

 المشكو منھ في حقھ في حالة فشل ھذه الوسائل السلمیة في تسویة النزاع .

 

 .السریع الثالث: التحكیمالمطلب 
 التحكیم االول: شروطالفرع 

العالمیة للتجارة بجواز تسمح مذكرة التفاھم الخاصة بتسویة المنازعات في اطار منظمة  

منازعات والذي یمكن ان ییسر اللجوء الى التحكیم كوسیلة سریعة من وسائل تسویة ال

یحددھا كال الطرفین بوضوح اذن صل الى حل بعض المنازعات حول المسائل التي التو

علیھ ازعات التجارة الدولیة " وقد نصت ) ھو " وسیلة اتفاقیة بدیلة لتسویة من1(لتحكیم فا

نھ یمكن للتحكیم السریع في اطار منظمة التجارة " أمن مذكرة التفاھم بالقول 25المادة 

ن یسیر التوصل الى حل بعض بدیلة من وسائل تسویة المنازعات أالعالمیة كوسیلة 

 عات على المسائل التي یحددھا كال الطرفین بوضوح ............ ".االنز

یرضي األطراف رسم المقصود ھنا التحكیم االتفاقي الذي ن التحكیم یتضح من ھذه الفقرة أ

مھا وفقا لى تكوین فرق التحكیم فھو وسیلة أخرى تم تنظیما اللجوء اأ وإجراءاتھ.قواعده 

لیة رسمت مة العالمیة للتجارة وال یملك األطراف حریة كبیرة بشأنھا اذ ھي آالتفاقیة المنظ

 .ذاتھامذكرة التفاھم  وإجراءاتھاقواعدھا 

من  25لیھ المادة اري وھو ما نصت عتحكیم اختی نوعان:ن التحكیم اذ یتضح من ھذا أ

النزاع وھو ما نصت علیھ المواد  أطرافحد طلبھ أ إذامذكرة التفاھم أما تكوین فرق التحكیم 

 التفاھم.من مذكرة  16الى  6من 

خر في ھذا اء أي نص آمن مذكرة التفاھم على أنھ باستثن 02الفقرة  25ھذا وقد نصت المادة 

ن یتفقا على ینبغي أ الذيموافقة طرفي النزاع یكون اللجوء الى التحكیم رھنا ب التفاھم،

ي اتفاقات على اللجوء الى ویخطر جمیع االعضاء بأفي اتباعھا  االجراءات التي یرغبان

 التحكیم.لي في اجراءات كیم قبل فترة كافیة من البدء الفعالتح
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ال یجوز لألعضاء األخرى أن تصبح طرفا  أنھ،ة رمن نفس المادة والمذك 3الفقرة ت ضافوأ

 اویتفق طرف التحكیم،بموافقة الطرفین الذین وافقا على اللجوء الى  إالفي عملیة تحكیم ما 

القضیة على االلتزام بقرار التحكیم وترسل قرارات التحكیم الى جھاز تسویة المنازعات 

 صلة.ي نقطة ذات أن یثیر أ ي عضوأي اتفاق معني حیث یستطیع ألجنة و أوالى مجلس 

ان ما یتضح من ھذه الفقرة أنھا یحظر على األعضاء من غیر الطرفین المتنازعین أن تصبح 

 تحكیماطرافا في عملیة التحكیم بغیر موافقة ھذین الطرفین اللذین ارتضیا تسویة المنازعات أ

ترسل قرارات  اعان على االلتزام بقرار التحكیم ، كم، وینبغي ان یتفق الطرفان المتناز

واللجان المعنیة بھا حتى یتمكن أي عضو من  التحكیم الى الجھاز والى مجلس المنظمة

ا القرار خرى ذات الصلة بھذأو مسائل أ اعتراضات من ما لدیھیر من أن یث عضاءاأل

و  21نھ تطبق المادتان ذكرة فامن نفس المادة والم 04رة حكام الفق، وھذا طبقا أل التحكمي

حكام المتعلقة بمراقبة تنفیذ الحال من تعدیل ، األ یقتضھ ما من مذكرة التفاھم مع 22

 التوصیات والقرارات .

عضاء تقدیم منازعاتھم الى فریق التحكیم الذي یتم قد اتاحت مذكرة التفاھم للدول األھذا و

من مذكرة التفاھم ) وطبقا  16المادة  - 06محددة سلفا ( المادة  وإجراءاتلیات وفق آ ینھ.تكو

 .الختصاصات واضحة

 

 حاالت التحكیم الثاني:الفرع 

ن یتقدم أیجوز للطرف الشاكي  بدئھا) یوما من 60في حالة اخفاق المشاورات خالل ستین (

ویرفق  ESTABLISHEMENT OF PANELتحكیم الى الجھاز لتشكیل فریق بطلب 

الذي یستند علیھ ثم یقوم بعد ذلك جھاز التسویة بتشكیل فریق  17القانوني الطلب األساس بھذا

یقدم الطلب مكتوبا ) و01فقرة  06 (المادة اآلراءلم یقرر عدم انشائھ بتوافق  التحكیم وذلك ما

 النزاع ویقصدد موضوع كانت قد عقدت مشاورات وأن یحد إذاب ما ن یبین الطلوینبغي أ

                      ساس قانوني للشكوى كافي لعرض المشكلة بوضوحباألساس القانوني ھنا تقدیم أ

 ).02فقرة  06(م
                                           

 .11 ص و 10 الدكتور محمد حسام لطفي:" مرجع سابق " ص  17
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وفي الحاالت التي قد یطلب فیھا مقدم الطلب انشاء فریق تحكیم تكون لھ اختصاصات تختلف 

النص المقترح لھذه یشمل ن ت المنصوص علیھا في القواعد یجب أعن االختصاصا

 ).6/2االختصاصات (م

) 15ویصدر القرار بتشكیل فریق التحكیم في اجتماع للجھاز یدعى الیھ لھذا الغرض خالل (

 ).2قل () أیام على األ10ة علیھ مدتھا (ر سابقاخطایوما من تاریخ الطلب مع ترك مھلة 

 ماع الجھازال یتجاوز اجت یق التحكیم في موعدقراره بتشكیل فر بإصدارھذا ویلتزم الجھاز 

 إالعمال للجھاز مرة كبند من بنود جدول األ ألولب الذي یلي االجتماع الذي یظھر فیھ الطل

علیھ  ما نصتراء عدم تشكیل ھذا الفریق وھذا لجھاز في ذلك االجتماع بتوافق اآلقرر ا إذا

 .6/01المادة 

والتي قد ترتبط بموضوع واحد للنزاع فقد نصت قواعد التسویة على  الشكاوىوفي حالة تعدد 

ن یكون ھذا الطرف من في النزاع وذلك بشرط أ «Third Party»انضمام الطرف الثالث 

ھدا  صلیین علىأطراف النزاع األمع موافقة  التدخل،الدول االعضاء ولھ مصلحة في ھذا 

وتتیح  النزاع،اعھ ویقدم بیانات مكتوبة عن ن یبدي دفویحق لھذا الطرف المنضم أ التدخل،

لكل دولة نامیة طرفا في النزاع أن تطلب اشتراك دولة نامیة أخرى من الدول  یضاالنصوص أ

 النزاع.عضاء في ھذا األ
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 للتجارة.القضائي لتسویة المنازعات في المنظمة العالمیة  الثاني: الطریقالمبحث 
منظمة العالمیة للتجارة جواز  إطارتسمح مذكرة التفاھم الخاصة بتسویة المنازعات في 

ن یطلب انشاء كر سلفا بحیث یمكن للطرف الشاكي أاللجوء الى التحكیم كوسیلة سریعة كما ذ

 60اورات في تسویة النزاع وذلك في غضون فریق لحسم النزاع وذلك في حالة اخفاق المش

 التشاور.یوما من تاریخ تسلیم طلب اجراء 

 

 وصالحیاتھ.فریق التحكیم  االول: تشكیلالمطلب 

 الفریق.تشكیل  االول:الفرع 

 ذلك،طلب الطرف الشاكي  إذا" یشكل الفریق  ان:من مذكرة التفاھم على  01تنص الفقرة 

كبند ول مرة االجتماع الذي یظھر فیھ الطلب أل في موعد ال یتجاوز اجتماع الجھاز الذي یلي

عدم  اآلراءبتوافق  االجتماعقرر الجھاز في ذلك  إذا إال للجھاز،عمال من بنود جدول األ

 تشكیل فریق ھذا التحكیم "

على طلب الدولة العضو الشاكي ،  فریق التحكیم بناءیتضح من ھذه الفقرة انھ یتم تشكیل 

ن یوضح في الطلب موضوع النزاع مع ملخص ان یقدم ھذا الطلب كتابة ویتعین أوینبغي 

لة بوضوح ، وفي الحاالت لشكوى لكي یكون كافیا لعرض المسأالقانوني ل لألساسموجز 

دم الطلب انشاء فریق تحكیم باختصاصات تختلف عن یعرض فیھا العضو مقالتي 

ن یشمل الطلب على االختصاصات المقترحة ، ویصدر أ فیجباالختصاصات المعتادة ، 

القرار بتشكیل فریق التحكیم في اجتماع للجھاز یدعى الیھ لھذا الغرض خالل خمسة عشر 

یام على ھا عشرة أسابقة علیھ مدت اراإلخط) یوما من تاریخ الطلب مع ترك مھلة 15(

 . 18االقل

الجھاز  اجتماعقرار بتشكیل فریق التحكیم في موعد ال یتجاوز  بإصدارهھذا ویلتزم الجھاز 

ادا  إالمن بنود جدول أعمال الجھاز  ول مرة كبنداالجتماع الذي یظھر فیھ الطلب ألالذي یلي 

                                           

 اسم االتفاق المشمول أو االتفاقات المشمولة التي یستشھد بھا طرفا النزاع ".  18
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ما نصت علیھ  وھذایم فریق التحكعدم تشكیل  وبتوافق اآلراء اإلجماعقرر الجھاز في دلك 

 من مذكرة التفاھم  06/01المادة 

ین فریق التحكیم التي تحكم تكو اإلجراءاتمن مذكرة التفاھم على القواعد  8ونصت المادة 

فیھم  ین بماغیر حكومیین مؤھل ن یتكون فریق التحكیم من افراد حكومیین اوبقولھا " یجب أ

و ممن فرق تحكیم أو عرضوا قضیة أمامھا أاالشخاص الذین سبقوا أن كانوا أعضاء في 

او ممثلین في  1947ات جالمتعاقد في اتفاقیة ا كممثلین لدولة عضو ما او لطرف عملو

في تدریس قانون و مشمول أو اتفاق سالف ما أو عملوا في االمانة أ لالتفاق أو اللجنة المجلس 

 السیاساتكبار عن  كمسؤولینوا و عملنشروا في میدانھا أو التجارة الدولیة أو سیاساتھا أ

 حدى الدول االعضاء " .التجاریة لدى ا

ومیین الذین تتوفر حكومیین وغیر الحك لألشخاصھذا وتوجد لدى االمانة قائمة ارشادیة 

 القائمة.عضاء الفریق ویتم اختیار التحكیم من ھذه لدیھم مؤھالت أ

الحكومیین  لألشخاص إرشادیةمانة بقائمة تحتفظ األ :8من مادة  4علیھ الفقرة  ما نصتوھذا 

 المادة.من نفس  01وغیر الحكومیین الذین تتوفر فیھم المؤھالت المذكورة في الفقرة 

القتضاء وینبغي أن تشمل القائمة فرق التحكیم من ھذه القائمة عند ا أعضاءویجري انتقاء 

وغیرھا من  1984نوفمبر  30غیر الحكومیین التي وضعت في  عضاء فرق التحكیمأسماء أ

أن تقترح دوریا أسماء  ولألعضاءبموجب االتفاقات المشمولة  اإلرشادیةاللوائح والقوائم 

و غیر حكومیین لتدرج على القائمة االرشادیة مع توفیر معلومات محددة أفراد حكومیین أ

وتضاف ھذه القائمة  عھایومواضفاقات المشمولة معرفتھم بالتجارة الدولیة وبقطاعات االتعن 

ن توفر القائمة عن كل فرد مدرج علیھا معلومات عن د موافقة الجھاز علیھا ، وینبغي أبع

 خبرتھ " . أومجاالت تجربتھ 

 المعني،م ن یعین في فریق التحكیالتحكیم فقد منعت مذكرة التفاھم ألحدة فریق  وتأكیداھذا 

و من الغیر وفقا للمادة أعضاء تكون حكوماتھم أطرافا في ھذا النزاع أبنزاع ما مواطنون من 

علیھ صرامة  ما نصتحصل اتفاق بین طرفي النزاع على ذلك وھذا  إذا إال"  2فقرة  10

 التفاھم.من مذكرة  08/03المادة 
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 وال یجوزشحین لعضویة الفریق رالم األشخاص أسماءعلى طرفي النزاع  األمانةوتعرض 

ملحة وھذا ما نصت علیھ المادة  ألسبابلطرفي النزاع االعتراض على ھذا الترشیح 

 20الفریق خالل  أعضاءاتفاق على  إلىلم یكن التوصل  وإذا 08من المادة  6صراحة الفقرة 

رئیس مع  وبالتشاورمن الطرفین  آي، یقوم المدیر بناء على طلب من  إنشائھیوما من 

وفق  األنسباللجنة المعنیة بتشكیل الفریق ، بتعیین من یعتبرھم  أوالجھاز ورئیس المجلس 

االتفاقات  أوالمشمول  لالتفاقذات الصلة  اإلضافیة أوالخاصة  اإلجراءاتالقواعد و 

 المشمولة المطروحة في النزاع . 

 10في موعد ال یتجاوز بتكوین فریق التحكیم بھذه الطریقة  األعضاءویعلم رئیس الجھاز 

 التفاھم.من مذكرة  8من المادة  07علیھ الفقرة  ما نصتبعد تسلم الرئیس للطلب وھذا  أیام

معاملة خاصة للبلدان النامیة عند تشكیل فریق التحكیم  8من المادة  10ھذا وقد منحت الفقرة 

من البلدان عضو من البلدان النامیة وعضو  بین،حیث نصت على انھ حین یكون النزاع 

طلبت ھي  إذا النامیة،عضوا من البلدان  األقلالفریق على  أعضاءیكون واحد من  المتقدمة،

 ذلك.

اشخاص  3فریق التحكیم یتكون من  نفامن مذكرة التفاھم  05الفقرة  8المادة  ألحكاموطبقا 

 اشخاص، 5على ان یتكون من  تحكیم،ایام من انشاء فرق  10النزاع خالل  اما لم یتفق طرف

كما یجب ان تراعي عند اختیار فریق تحكیم ما یكفل  ابطاء،ویجب اعالم االعضاء دون 

                         نوع كاف في معارفھم واتساع وعمق في مجال وتوفرحدتھم واستقال لیتھم 

 ).8/2 خبراتھم (م

من  9و  8ن الفقرتین ة الالزمة والوحیدة المطلوبة فاون لفریق التحكیم المصداقیھذا ویك

تتعھد الدول االعضاء كقاعدة عامة بالسماح لموظفیھا العمل  آنقد نصتا على  8المادة 

 أنكأعضاء في فریق التحكیم  المختارین، األشخاصكأعضاء في فریق التحكیم ویتعین على 

لھذا یتعین على  منظمة، أي أوالشخصیة ولیس كممثلین لحكوماتھم بصفتھم  أعمالھمیمارسوا 

فیما  كأفرادمحاولة التأثیر علیھم  أو إلیھمالتعلیمات  إصدارتمتنع عن  أنالدول االعضاء 

 التحكیم.فرق ي فریق من أالمطروحة على  ورباألمیتصل 
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من  واإلقامة،الفرق بما فیھا نفقات السفر  أعضاءتغطي تكالیف  آنعلى  11كما نصت الفقرة 

بناءا على توصیات من ر یعتمدھا المجلس العام یمیزانیة المنظمة العالمیة للتجارة وفق معای

 .واإلداریة والمالیةلجنة المیزانیة 

 

 واختصاصاتھ.وظیفة فریق التحكیم  :الثانيالفرع 

 وظیفتھ  أوال:  

 االضطالعلفریق التحكیم ھو مساعدة جھاز تسویة المنازعات على  األساسیةالوظیفة 

نھ یجب ھا وفي سبیل ھذه الوظیفة فاولة بالمشم واالتفاقاتبموجب مذكرة التفاھم  بمسؤولیاتھ

المطروحة علیھ بما في ذلك وقائع  لألمورما موضوعیا یع تقیأن یضفریق للتحكیم  يأعلى 

نھا أخرى من شأنتائج  أي إلىالتوصل  االتفاقات المشمولة علیھ وكذلكالنزاع ومدى انطباق 

اقتراح الحلول طبقا لالتفاقات المشمولة وفي جمیع  أومساعدة الجھاز على تقدیم التوصیات 

یقوم بالتشاور مع طرفي النزاع وان یوفر لھما  أنالحاالت ، ینبغي على فریق التحكیم 

 رضي للطرفین .حل م إلىالفرصة الكافیة للتوصل 

 التفاھم.من مذكرة  11علیھ صراحة المادة  ما نصتوھذا 

 

 اختصاصھ  ثانیا:

یكون للفریق  بقولھا:من مذكرة التفاھم على اختصاصات فرق التحكیم  07نصت المادة 

یوما من  20خالف ذلك في غضون لم یتفق طرفا النزاع على  الیة مااالختصاصات الت

 تشكیلھ.

جھاز  إلىقدمھ  الموضوع الذيذات الصلة في  األحكامفي ضوء  یفحص،" أن  -

نھا ......وان یتوصل إلى نتائج من شأفي وثیقة .. الطرف) (اسم تسویة المنازعات

منصوص علیھا في ذلك  أحكاماقتراح  أومساعدة الجھاز على تقدیم التوصیات 

 “.تلك االتفاقات  أواالتفاق 

اتفاقات یذكرھا طرفا  آواتفاق  أيذات الصلة في  األحكامیناقش  أنعلى الفریق  -

 النزاع.
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رئیسھ وضع اختصاصات الفریق  إلىیفوض  آنفریق ما یجوز للجھاز  إنشاءعند  -

تعمیم االختصاصات التي توضع فقرة وحكام اللتشاور مع طرفي النزاع ، رھنا بأبا

تصاصات غیر تم االتفاق على اخ وإذالھذه الطریقة على جمیع االعضاء ، 

ھذا الصدد في أیة نقاط یشاء بیثیر  أنعضو  يألاالختصاصات المعتادة ، جاز 

أطراف النزاع لم یتفق  الجھاز " یتضح من ھذه المادة انھ یكون لفریق التحكیم ، ما

األحكام ذات على ضوء  –ص یوما من تشكیلھ ان یفح 20، خالل  خالف ذلكعلى 

طرف النزاع ، الموضوع الذي قدمھ  إلیھیستند الذي  الصلة في االتفاق المشمول

مساعدة الجھاز  شأنھانتائج من  إلىجھاز التسویة ، وان یتوصل  إلىالطرف الشاكي 

 المنصوص علیھا في االتفاق المشمول. األحكاماقتراح  أوعلى تقدیم التوصیات 

 

ھا أو اتفاقات یذكراتفاق  أيذات الصلة في  األحكامیناقش  أنكما یجب على فریق التحكیم 

 أنكما یجوز تفویض رئیس الجھاز تسویة المنازعات عند تشكیل الفریق،   .النزاع اطرف

التشاور مع طرفي النزاع ویتم تعمیم  بعد،یضع االختصاصات المنوطة بالفریق وذلك 

 االعضاء.االختصاصات التي توضع لھذه الطریقة على جمیع 

أخرى للفریق غیر تلك المعتادة كان ألي عضو أن یثیر تم االتفاق على اختصاصات  وإذا

 . 19الجھاز لدىاعتراض یتعلق بھذا الخصوص  أولة مسأ

 

 الفریق:عمل  إجراءات الثالث:الفرع 

) من مذكرة التفاھم فان فریق التحكیم یقوم بإتباع 1الفقرة ( 12طبقا ألحكام المادة  اوال:

لم یقرر الفریق خالف ذلك بعد التشاور مع  ) ما3العمل المدرجة إلیھ في الملحق (إجراءات 

وینبغي على فریق التحكیم أن یحرص على توفیر أكبر قدر من المرونة في  النزاع،طرفي 

اإلجراءات المتبعة ضمانا لجودة التقاریر دون إخالل بالسرعة الواجبة للفصل في النزاع 

 التفاھم).) من مذكرة 2الفقرة ( – 12 (المادة
                                           

 69ص  و 68ص  " مرجع سابق" الدین:مروك نصر  رالدكتو  19
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بعد التشاور مع  –) من ذات المادة أن یقوم أعضاء فریق التحكیم 3ھذا وقد أوجبت الفقرة (

وان أمكن خالل أسبوع بعد تشكیلھ واالتفاق على  ممكن،وفي أسرع وقت  -النزاع طرفي 

اختصاصاتھ بوضع الجدول الزمني لسیر القضیة المعروضة أخدین في اعتبارھم أحكام 

 صلة.) حیث یكون لھا 1من المذكرة ( – 3-) من المادة 9الفقرة (

رفي وفي حاالت االستعجال بما فیھا الحاالت المتعلقة بالسلع السریعة التلف ینبغي على ط

النزاع. وفریق التحكیم وجھاز االستئناف بذل كل الجھود الممكنة للتعجیل باإلجراءات إلى 

 التفاھم).) من مذكرة 9الفقرة ( – 4 – (المادة أقصى حد ممكن

طراف أن یحدد وبدقة ألفریق التحكیم عند تحدید الجدول الزمني لسیر القضیة ویتعین على 

 أطرافوعلى  لذلك،مذكرتھم مكتوبة مع منحھم وقتا كافیا  المواعید النھائیة لتقدیمالنزاع 

من المادة  5و  4علیھ صراحة الفقرتین  ما نصتوھذا  المواعید.النزاع االلتزام الكامل لھذه 

 التفاھم.من مذكرة  12

طرف  كل نھ یتعین علىمن مذكرة التفاھم على أ 12المادة من  – 6-الفقرة  أضافتھذا وقد 

الفریق والى  إلىحلیلھا فورا تل األمانةدى بة لیودع مذكراتھ المكتو النزاع أطرافمن 

األولى، في النزاع ویقوم الطرف الشاكي بتقدیم مذكرتھ  األخرى األطراف أو اآلخرالطرف 

 التحكیم. عندلم یقرر فریق  ما األولىقیام الطرف المجیب المشكو منھ بتقدیم مذكرتھ  قبل

تقدم  آنالنزاع  أطرافوبعد التشاور مع  ).3في الفقرة ( إلیھالجدول الزمني المشار تحدید 

 الوقت.في نفس  األولىمذكرتھا 

قاطعة لتسلیم  زمنیة فترةیحدد الفریق  األولى،المذكرات  إلیداعترتیبات تسلسلیة وعند وجود 

 واحد. جیب وتقدیم جمیع المذكرات المكتوبة بعد ذلك في وقتممذكرة الطرف ال

فریق  میقد –حل مرضي للطرفین  إلىالنزاع في التوصل  أطرافھذا وفي حالة فشل 

 ویشملجھاز تسویة المنازعات  إلىاستنتاجاتھ على شكل تقریر مكتوب موجھ  –التحكیم 

لكل  األساسیةذات الصلة والمبررات  األحكامھذه الحاالت بیان بالوقائع وبانطباق  التقریر في

أطراف بین  اآلمرتسویة  إلىوعند التوصل  التحكیم،نتیجة من النتائج وتوصیات فریق 

إلى تسویة عن التوصل  واإلعالنن التقریر یقتصر على وصف مختصر للقضیة فا النزاع،

 النزاع.طرفي  األمر بین
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في  جازتأقد  09من المادة  00ن الفقرة ،فا اما في حالة الشكاوي بالنسبة للموضوع الواحد

واحد ، ویقوم  أمرمن عضو تشكیل فریق تحكیم بخصوص  أكثرالحاالت التي یطلب فیھا 

بالحقوق  اإلخاللل یضمن عدم إلى الجھاز بشكوالنتائج  أعمالھالتحكیم بتقدیم خالصة فریق 

كانت نزاعاتھم قد حصل نظرھا بمعرفة  النزاع جمیعا فیما لو أطرافالتي كان یتمتع بھا 

من مذكرة  02/  09صراحة م  م العدیدة مستقلة ومنفصلة وھذا ما نصت علیھفرق التحكی

 ألطراف األطرافمن  أيالمذكرات المكتوبة التي یقدمھا  إتاحةنھ ینبغي وأضافت أالتفاھم 

راف الحق في الحضور عند تقدیم وجھات نظر الشاكین في الشكوى ولكل من األط األخرى

 الفریق. أمام اآلخرین

أكثر من فریق واحد للنظر في نھ عند تشكیل فقد نصت على أ 09من المادة  03رة ما الفقأ

في كل  أعضاء األشخاصیكون نفس  أننھ ینبغي الشكاوى والمتصلة بنفس الموضوع فا

مواعید جلسات  تنسق وان لموضوع في ھذه الشكاوىالتي تنظر ا –فریق التحكیم المنفصلة 

 المنازعات.النظر في ھذه 

 اإلجراءاتدت على في فقرتھا االولى قد أك 10أما بخصوص حقوق الغیر فان المادة 

 النزاع،رون طرفا في ال یعتبالذین  األعضاءمحافظة على حقوق الغیر من إتباعھا للالواجب 

في النزاع ر في دعاوي فرق التحكیم مصالح طرعتباتؤخذ كلیا في اال أننصت على  إذا

 بالنزاع.وفق اتفاق مشمول ذي صلة  أخرى أعضاء أیةومصالح 

معروض على  آمرالنزاع مصلحة جوھریة في  أطرافعضو من غیر  أليتوفرت  وإذاھذا 

 “).التفاھم " الطرف الثالث في ھذا  (ویدعىالجھاز لھذه المصلحة  وأخطرالتحكیم فریق 

وتقدیم ھذه  إلیھ،كتوبة أمام الفریق وتقدیم المذكرات المم أن یتاح لھ فرصة للتكلنھ یجب فا

من مذكرة  02فقرة  10 (متقریر الفریق إلیھا في النزاع ویشار  أطراف إلى أیضاالمذكرات 

 التفاھم).

النزاع  أطرافذكرات المقدمة من الم –الغیر  –تتاح لھذا العضو الثالث  أن أیضا ویتعین

 أليویجوز  المذكرة)من نفس  3فقرة  10 (المادةلفریق التحكیم األولى وذلك في الجلسة 

العادیة لتسویة النزاع وفق مذكرة  اإلجراءات والى یلجأ أنالنزاع  أطرافعضو من غیر 

 . 4/ 10ا نصت علیھ صراحة المادة التفاھم وھذا م
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 .المعلوماتحق الحصول على  ثانیا:
نصت في  13ن المادة لمعلومات لفائدة فریق التحكیم فاما بخصوص حق الحصول على اأ

" لكل فریق التحكیم الحق في طلب الحصول على المعلومات  أنعلى  األولىفقرتھا 

انھ ینبغي مع ذلك على كل فریق  إال مناسبة،ھا آو ھیئة یعتبرفرد  أيالفنیة من  والمشورة

 إعالمھیئة ضمن والیة ما  آوفرد  أيمشورة من  آویرغب في الحصول على معلومات 

 إبطاء لطلبیستجیب كلیا وبدون  أنوینبغي لكل عضو  مسبقا.سلطات ذلك العضو 

المعلومات  إفشاءومناسبة ، وال یجوز فریق یعتبرھا الفریق ضروریة  أيالمعلومات من 

سلطات العضو الذي قدم تلك  آوالھیئة  آوبترخیص رسمي من الشخص  إالالسریة المقدمة 

 أيمس المعلومات من تتل أنمن نفس المادة " ولفرق التحكیم  2الفقرة  وأضافتالمعلومات " 

في بعض جوانب الموضوع  رأیھمتستشیر الخبراء للتعرف على  أنمصدر ذي صلة ولھا 

على وقائع متعلقة القضایا القائمة  حالة  في –تحكیم  –فریق  أليھا ، ویجوز المطروح علی

من  یایطلب تقریرا استشاریا كتاب أننزاع ما ،  اطرف تثیرھافني والتي  آوعلمي  بأمر

 " . 4في الملحق  وإجراءاتھاھذه المجموعة  إنشاءمجموعة خبراء استشاریین وترد قواعد 

من مذكرة التفاھم تكون  14المادة  ألحكاموطبقا  فانھ تحكیم،البخصوص مداوالت فریق  أما

یضع تقریره في ضوء المعلومات  أنویجب على فریق التحكیم  سریة،مداوالت فرق التحكیم 

یعبر عنھا مختلف  اآلراء التي إدراجالنزاع ویتم  أطرافدون حضور  إلیھ والبیانات المقدمة

 األعضاء.ھؤالء  أسماءالھیئات في تقاریر الفرق دون ذكر  أعضاء

 

  فریق التحكیم تقریر ثالثا:

ن وظیفة فریق التحكیم ھي من مذكرة التفاھم فا 07الفقرة  12و 11المادتین  أحكامحسب 

ما ییقدم الفریق تقی أنیكفي  وعلیھ،مساعدة جھاز تسویة المنازعات على القیام بمسؤولیاتھ 

بعد التشاور مع وذلك  المشمولة،موضوعیا للنزاع ووقائعھ ومدى انطباق واحد من االتفاقات 

 إلىقریر الذي یقدمھ بین الطرفین اقتصر الت األمرتسویة  إلىتم التوصل  فإذا النزاع،طرفي 

 .الحل" إلىعن التوصل  واإلعالنالجھاز على وصف مختصر للنزاع 
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تقریرا مكتوبا  أن یقدم تسویة مرضیة للطرفین وجب على الفریق إلىلم یتوصل الفریق  إذا أما

 ما نصتومبررات ھذه النتائج والتوصیات التي یراھا مناسبة وھذا  إلیھاللنتائج التي خلص 

من مذكرة التفاھم بالقول " ........... حین یفشل طرفا النزاع في  07الفقرة  12علیھ المادة 

 إلىموجھ یقدم الفریق استنتاجاتھ على شكل تقریر مكتوب  للطرفین،حل مرضي  إلىالتوصل 

 المنازعات.جھاز تسویة 

 األساسیةذات الصلة والمبررات  األحكامویمثل التقریر في ھذه الحاالت بیانا لوقائع بانطباق 

 لكل نتیجة من النتائج وتوصیات فریق التحكیم ..........".

من مذكرة التفاھم على انھ " بعد النظر في الدفاع والحجج المقدمة  15ھذا ونصت المادة 

إلى ة تقریره من مسود والحجج) (الوقائعوصفیة ال األجزاءیم یصدر فریق التحك شفویا،

 الفریق.اتھا كتابة في غضون فترة من الزمن یحددھا طرفي النزاع ویقدم الطرفان تعلیق

لیم التعلیقات من طرفي النزاع یصدر الفریق تقریرا مؤقتا سوعند انتھاء المدة المحددة لت

على السواء  إلیھات الفریق والنتائج التي توصل الوصفیة واستنتاجا األجزاءل یشمللطرفین 

یقدم طلبا مكتوبا یرجو فیھ من  أن الفریق،ضمن مدة یحددھا  األطراف،من  أليویجوز 

م التقریر النھائي على محددة من التقریر المؤقت قبل تعمی یعید النظر في جوانب أنالفریق 

 األطرافمع  إضافیااجتماعا  األطراف أحدبناء على طلب من  الفریق،ویعقد  األعضاء،

 المكتوبة.القضایا المحددة في التعلیقات  بشأن

تعلیقات یعتبر التقریر األطراف خالل الفترة المحددة للمن  أيمن تعلیقات  ترد آیةم وإذا ل

تشمل نتائج التقریر النھائي للفریق  األعضاء،على  إبطاءالمؤقت تقریرا نھائیا ویعمم بدون 

وتقع مرحلة المراجعة المؤقتة ضمن  المؤقتة،مناقشة للحجج المقدمة في مرحلة المراجعة 

تحكیم یضع فریق ال أنمنھا ھو  وما یتضح 12 ة الزمنیة المحددة في الفقرة من المادةالفتر

ین ثم ترسل ھذه المسودة بعد النظر في دفاع الطرف بإعداد مسودةتقریره على مراحل تبدأ 

 الفریق.اتھا خالل فترة زمنیة معینة یحددھا إلى طرفي النزاع إلبداء تعلیق

وعند انتھاء المدة المحددة لتسلیم التعلیقات من طرفي النزاع یصدر الفریق تقریرا مؤقتا 

على  یشملالوصفیة مثل الوقائع والحجج كما  األجزاءویشمل التقریر على  للطرفین.

طرف ضمن مدة  أليعلى السواء ویجوز  إلیھایوصل اجات الفریق والنتائج التي استنت
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النظر في جوانب معینة من  إعادةیتقدم بطلب كتابي یلتمس فیھ من الفریق  أنیحددھا الفریق 

 األعضاء.التقریر المؤقت قبل تعمیم التقریر النھائي على 

المسائل  بشأنمع الطرفین المتنازعین  إضافیاوبناء على ھذا الطلب یعقد الفریق اجتماعا 

الطرفین خالل الفترة المحددة  أحدتعلیقات من  أيلم ترد  وإذاالواردة في الطلب المكتوب 

 األعضاء.على  إبطاءللتعلیقات یعتبر التقریر المؤقت بمثابة تقریر نھائي ویتم تعمیمھ دون 

المقدمة في مرحلة  واألسانیدالحجج نتائج التقریر النھائي للفریق مناقشة  ویشملھذا 

 المحددة.المراجعة المؤقتة وذلك في حدود الفترة الزمنیة 

 

 تقاریر فرق التحكیم  رابعا: اعتماد  

 یلي: من مذكرة التفاھم على ما 16نصت المادة 
ظر جھاز تسویة المنازعات في اعتماد التقاریر قبل مرور عشرون یوما على تعمیمھا ال ین -

 التحكیم.لدرس تقاریر فرق  لألعضاءوذلك لتوفیر الوقت الكافي  األعضاءعلى 

أسباب مكتوبة تشرح التي لدیھا اعتراضات على تقریر فریق ما  األعضاءم تقد -

من اجتماع الجھاز الذي سینظر  أیام 10تعمیمھا قبل ما ال یقل عن  لیجرياعتراضاتھا 

 التقریر.خاللھ في 

في دراسة تقریر الفریق من جانب الجھاز  ألطراف النزاع الحق في المشاركة الكاملة -

 بالكامل.وتسجیل وجھات نظرھا 

ریخ تعمیم ) یوما بعد تا60خالل ستین ( 20اجتماعات أحدیعتمد الجھاز تقریر الفریق في  -

آو یقرر الجھاز بقراره تقدیم استئناف  األطراف أحدما لم یخطر  األعضاءعلى التقریر 

ن فا باالستئناف،الجھاز  األطراف أحد أخطر وإذاراء عدم اعتماد التقریر. اآل وافقالفریق بت

 إجراءاتبعد استكمال االستئناف وال تخل  إال الفریق،تقریر  الجھاز ال ینظر في اعتماد

  ن تقریر فریق ما ".بشأ أراءھااألعضاء في التعبیر عن االعتماد بحق 

                                           
 4و 1إذا لم تكن ھناك أیة اجتماعات مقررة للجھاز خالل ھذه الفترة تمكن من الوفاء بالمتطلبات الواردة في الفقرتین    20

 یعقد اجتماع للجھاز لھذه الغایة. 16من المادة 
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عتماده من جھاز یتضح من ھذه المادة انھ بعد صدور القرار النھائي من فریق التحكیم ینبغي ا

یوما على  20قبل مرور عشرین  ال ینظر الجھاز في اعتماد التقریرتسویة المنازعات و

 أن ولألعضاء التحكیمالوقت الكافي لدراسة فریق  لمنحھم،وذلك  األعضاءعلى تعمیمھ 

 مكتوبة شارحة، بأسبابؤیدة ما قد یكون لدیھم من اعتراضات على تقریر الفریق م یقدموا،

قبل تاریخ اجتماع الجھاز الذي  أیامویتم تعمیم ھذه االعتراضات في مدة ال تقل عن عشرة 

 التقریر.خاللھ سینظر 

الجھاز الذي  قوم بھاالشتراك الكامل في الدراسة التي یالنزاع الحق في ا وألطرافھذا 

 كامل.المتنازعین بشكل  األطرافوینبغي تسجیل وجھات نظر  سینظر خاللھ التقریر

یوما من تاریخ تعمیم التقریر على  60خالل  اجتماعاتھ أحدویقدم الجھاز تقریر التحكیم في 

قرر الفریق بتوافق  إذا آوالجھاز بقراره تقدیم استئناف  األطراف أحدر لم یخط األعضاء ما

فال ینظر  استئناف،الجھاز بتقدیم  األطراف أحد أخطر إذا أما التقریر.عدم اعتماد  اآلراء

 إجراءاتفان  األحوالتئناف وفي كل بعد البث في االس إالالفریق الجھاز اعتماد تقریر 

 التحكیم.تقریر فریق  بشأن آرائھعضو في التعبیر عن  أياعتماد التقریر ال یخل بحق 

یرھا نیة التي یثھذا ویستعین فریق التحكیم بمجموعة من الخبراء في المسائل العلمیة والف

تقریر مؤقت  أومع تبعیتھم لفریق التحكیم ثم یقوم الفریق بعمل مسودة للتقریر  النزاع أطراف

وذلك  التسویة،ثم یرسل بعد ذلك التقریر النھائي لجھاز  النزاع.أطراف ثم یعرضھ على 

 10( حتى یتسنى لھم االعتراض علیھ خالل  األطرافخالل عشرین یوما من تعمیمھ على 

 أطرافیوما من تعمیمھ على  60باعتماده خالل  إماالتسویة  من التعمیم ویقوم جھاز أیام

 أنھنا  ویالحظ Consensus21اآلراءر عدم اعتماد التقریر وذلك بتوافق آو یقرالنزاع 

خالل الجدول التالي توضیح المواعید   التحكیم تتم في فترة زمنیة محددة ویمكن من إجراءات

موصى بھا من  آووھذه المواعید مقترحة  22 هحداء على التي یتم فیھا كل اجر آوالمقترحة 

 بھا اثناء عملھ . باالستھداف واضعي وثیقة تفاھم تسویة المنازعات ویقوم فریق التحكیم
                                           

راض احد مبدآ توافق اآلراء تأخذ بھ منظمة التجارة العالمیة في الوصول الى قرارات حاسمة والذي یكفي قیام عدم اعت 21
 على القرار فینفذ بذلك ھذا القرار.

 مواعید التحكیم في قائمة الجداول. انظر جدول 22
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  االستئنافعن طریق  : المراجعةالثانيالمطلب 

 .االستئناف األول: ھیئةالفرع 

طریق االستئناف  موضوع المراجعة عن نفا التفاھم،من مذكرة  17مادة الحكام ا ألتطبیق

 إجراءات وأیضاوتحدید اختصاصاتھ  لالستئنافین جھاز دائم من حیث تكویتطلب بحثھ 

لھذه  ونستعرضتقریر جھاز االستئناف وأخیرا اعتماد على المراجعة من خالل االستئناف 

 إتباعا:المواضیع 

 یلي: امن مذكرة التفاھم على م 17المادة  من 3 ،2 ،1تنص الفقرات 

جھاز دائم لالستئناف وینظر جھاز االستئناف في  بإنشاءیقوم جھاز تسویة المنازعات  )1

یخصص ثالثة  أشخاصالتحكیم ویتكون الجھاز من سبعة  من فرق المستأنفةالقضایا 

د أعضاء جھاز االستئناف بالتناوب وتحدمنھم لكل قضیة من القضایا ویعمل 

 التناوب.عمل جھاز االستئناف ھذا  إجراءات

سنوات ویجوز  أربعجھاز االستئناف لفترة  أعضاءیعین جھاز تسویة المنازعات  )2

األشخاص السبعة الذین مة ثالثة من خدمدة  أن إال واحدة،منھم مدة  أين یتعی إعادة

نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمیة تنتھي بمرور عامین على تعیینھم  یعینون فور

الشواغر لدى حدوثھا ویشغل الشخص المعني بدال من  وتملئ بالقرعة،ویختار ھؤالء 

 سلفھ.شخص لم تنتھ مدة المنصب للمدة المتبقیة من مدة والیة 

لخبرة الراسخة مشھود لھم بالمكانة الرفیعة وبا أشخاصجھاز االستئناف من  یتألف )3

 أالفي مجال القانون والتجارة الدولیة وموضوع االتفاقات المشمولة عموما ، ویجب 

یعكس عضویة جھاز االستئناف  أنحكومة من الحكومات وینبغي  ألیةیكون تابعین 

وینبغي لجمیع  ھا مثیلعالمیة للتجارة في سعة تحد كبیر عضویة المنظمة ال إلى

یكونوا جاھزین للعمل في كل  أنویة جھاز االستئناف الذین یشغلون عض األشخاص

تسویة المنازعات وغیرھا من  أنشطةوان یتابعوا  إخطار مستعجلوقت وبناءا على 

یشاركوا في  أال" ذات الصلة وینبغي  OMC" المنظمة العالمیة للتجارة  أنشطة

 غیر مباشر في المصالح. أوتضاربا مباشرا  أن تخلق منازعات یمكن  یةأالنظر في 
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استئناف تقریر فریق التحكیم  الثالث لألطرافولیس  النزاع،راف إال ألطال یجوز  )4

تھم الجوھریة حصلمخطروا جھاز تسویة المنازعات بالثالث ممن أ لألطرافویجوز 

جھاز إلى یقدموا مذكرات كتابیة  أن 10من المادة  02في الموضوع عمال بالفقرة 

 أمامھ.فرصة للتحدث  نحوایم آواالستئناف 

النزاع  أطرافحد یوما من تاریخ تقدیم أ 60 عامة، كقاعدة اإلجراءاتال تتجاوز فترة  )5

التاریخ الذي یعمم فیھ جھاز االستئناف تقریره  إلىاالستئناف  في بقراره إخطارا

من  09الفقرة  أحكامجھاز االستئناف في اعتباره  یأخذوعند وضع البرنامج الزمني 

قرر جھاز االستئناف انھ لن یستطیع تقدیم تقریره  وإذاانطباقھا في حال  04دة الما

 للتأخیرالداعیة  باألسبابیعلم جھاز تسویة المنازعات كتابة  أنیوما فعلیھ  60خالل 

تزید  أن األحوالحال من  أيوال یجوز في  التقریرمع تقدیر الفترة المطلوبة لتقدیم 

 یوما. 90 اإلجراءات عنمدة 

تقریر الفریق وعلى التفسیرات المسائل القانونیة الواردة في  قتصر االستئناف علىی )6

 إلیھا.القانونیة التي توصل 

 المناسب.والقانوني  اإلداريیوفر لجھاز االستئناف ما یحتاجھ من الدعم  )7

فیھا نفقات  االستئناف. بماالذین یشغلون عضویة جھاز  األشخاصتغطي نفقات  )8

یعمدھا المجلس  لمقاییسوفقا من میزانیة منظمة التجارة العالمیة  قامة،واإل السفر،

 واإلداریة.العام بناء على توصیات من لجنة المیزانیة والمالیة 

جھاز   إنشاءمنحت لجھاز تسویة المنازعات سلطة  أنھایتضح من ھذه الفقرات حسب ترتیبھا 

التي تقوم بھا ھیئة االستئناف ھي النظر في القرارات  األساسیةھیئة دائم الستئناف والوظیفة 

من فریق التحكیم ویقتصر اختصاص ھیئة االستئناف على النظر في المسائل  المستأنفة

، ویكون إلیھاالقانونیة الواردة في تقریر فریق التحكیم وعلى التفسیرات القانونیة التي توصل 

النتائج التي توصل  آوقرار فریق التحكیم  تلغي)( آو تنقضتعدل  آوتقرر  أنلھیئة االستئناف 

  إلیھا.
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 أعضاءعبر عنھا  آوتم ذكرھا  اآلراء التيذكر في قرار ھیئة االستئناف جمیع أن یویجب 

ھیئة  أن أعاله،من الفقرات المذكورة  أیضاكما یتضح   23األسماءھذه الھیئة ولكن بدون ذكر 

) منھم لكل قضیة من القضایا ویعمل 3ة (یخصص ثالث أشخاصاالستئناف تتكون من سبعة 

 الھیئة.العمل بھذه  إجراءاتطبقا لما یحدده  أعضاء ھیئة االستئناف بالتناوب

 إعادةسنوات كما یجوز  أربعھیئة االستئناف لفترة  أعضاءویتعین جھاز تسویة المنازعات 

 األشخاص) من 3مدة خدمة ثالثة ( نفا ذلك،لمدة واحدة ومع  أخرىمنھم لفترة  أيتعیین 

ي بمرور عامین على تنتھ للتجارة،اق منظمة العالمیة ) الذین یعینون فور نفاذ اتف07السبعة (

 سلفھ.یتم شغل العضو المعین للمدة المتبقیة من مدة  أن أيینھم ویختار ھؤالء بالقرعة یتع

المشھود لھم  ألشخاصا من یكون أنویشترط الشخص المعني في ھیئة االستئناف  ھذا،

ات والخبرة الراسخة في المجال القانون والتجارة الدولیة وموضوع االتفاق الرفیعةبالمكانة 

 الحكومات.حكومة من  یكون الشخص المعني تابعا ألي أالالمشمولة بصفة عامة كما یجب 

 یكونوا جاھزین أنعضویة ھیئة االستئناف  یشغلونالذین  األشخاصوینبغي على جمیع 

أن منازعة یمكن  أیةمستعجل وان ال یشاركوا في نظر  إخطارللعمل في كل وقت بناءا على 

 غیر مباشر في المصالح . وتخلق تضاربا مباشرا أ

النزاع  أطرافمن غیر  األعضاء أما النزاع، أطراف أحدمن  إالوال یجوز قبول االستئناف 

جھاز تسویة المنازعات لمصلحتھم الجوھریة في الموضوع استنادا  أخطرواالذین  (الغیر)

 إلىتقدیم مذكرات كتابیة  إالفال یكون لھم  إلیھا اإلشارةالتي سبق  – 02/  10المادة  ألحكام

 أمامھا.تحدث أن یمنحوا فرصة لل أوھیئة االستئناف 

 

 

 

                                           

من المنازعات الحدیثة التي أثیرت فیھا مسائل متعلقة بالقانون أمام ھیئة االستئناف المنازعة بین كندا والو. م. ا حول مدة  23
بتفسیر بعض مواد قانون براءات االختراع في القانون الكندي حمایة براءات االختراع ففي ھذه المنازعة تعلق األمر 

من اتفاقیة تریبس والمسألة محل النزاع ھي ما نصت علیھ  30و 33مخالفة ومتعارضة مع التزامات كندا طبقا للمادتین 
 -من القانون الكندي والذي 45المادة 
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 .المراجعة من خالل االستئناف الثاني: إجراءاتالفرع 

 یلي:ما على  17من المادة  13        9نصت الفقرات من 

العمل بالتشاور مع رئیس جھاز تسویة المنازعات  إجراءاتیضع جھاز االستئناف  )9

 للعلم بھا.األعضاء  إلىوالمدیر العام وترسل 

وتوضع تقاریر جھاز االستئناف دون حضور  سریة،جھاز االستئناف  إجراءاتتكون  )10

 المقدمة.النزاع وفي ضوء المعلومات والبیانات  أطراف

جھاز االستئناف وتدرج في تقاریر  أعضاءالتي یعبر عنھا مختلف  اآلراءتورد  )11

 أسماء.االستئناف دون ذكر 

 االستئناف. إجراءاتخالل  06یعالج جھاز االستئناف المسائل المطروحة وفق الفقرة  )12

 الفرقاء ". استنتاجات أوینقص نتائج  آوویعدل  أن یقرألجھاز االستئناف  )13

ھا إجراءات عملھیئة االستئناف تقوم بوضع  أنمجتمعة ھو ما یتضح من ھذه الفقرات  ان

 األعضاء للعلم إلىوذلك بالتشاور مع رئیس جھاز تسویة المنازعات والمدیر العام وترسل 

 بھا.

عمل ھیئة االستئناف تتمیز بالسریة وتقدیم تقاریرھا في ضوء المعلومات  وإجراءات

اتصاالت من  أي إجراءاتھذا وال یجوز  النزاع. أطرافوالبیانات المقدمة ودون حضور 

المذكرات المكتوبة  أني تنظرھا على تال األمورة االستئناف بخصوص طرف واحد مع ھیئ

انھ یجب  إالالنزاع  أطرافیة بالنسبة لغیر إلى ھیئة االستئناف وان كانت تعامل بسرالمقدمة 

یكشف عن  أنطرفي النزاع  آليتتاح لطرفي النزاع فرصة االطالع علیھا مع ذلك یجوز  أن

تعامل على سبیل السریة المعلومات التي یقدمھا  أن ضاءاألعموقفھ للجمھور وینبغي غلى 

 أطرافطرف من  أيسریة ، وعلى  أنھاھیئة االستئناف ویرى ھذا العضو  إلى آخرعضو 

غیر سري للمعلومات الواردة في دفاعھ  ملخصعلى طلب عضو  ابناءیقدم  أنالنزاع 

 .من مذكرة التفاھم  18وھذا ما نصت علیھ المادة  للجمھورالمكتوب والتي ال یمكن كشفھا 
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التي  األموراتصاالت من طرف واحد في جھاز االستئناف بخصوص  یجوز ألي ال )1

 .Standing Appellate Bodyاالستئناف جھاز  أوینظر فیھا الفریق 

 إالسریة  أنھاجھاز االستئناف على  إلى أوالفریق  إلىتعامل المذكرات المكتوبة المقدمة  )2

النزاع من  أطرافطرفا من  ما یمنعوال یوجد في ھذا التفاھم  النزاع،طراف أنھا تتاح أل

تعامل على سبیل السریة المعلومات التي یقدمھا  أن لألعضاءكشف مواقفھ للجمھور وینبغي 

طرف  أيسریة وعلى  أنھاجھاز االستئناف ویرى ھذا العضو  إلى أوالفریق  إلى آخرعضو 

طلب عضو ما ملخصا غیر سري للمعلومات الواردة  على ایقدم بناء أنالنزاع  أطرافمن 

 للجمھور.في دفاعھ المكتوب والتي ال یمكن كشفھا 

 یلي:على اعتماد تقاریر جھاز االستئناف وذلك كما  19نصت المادة  
فانھ یوصي  مشمولاتفاق  ما یتعارض مع إجراء أنجھاز االستئناف  أووجد فریق ما  إذا )3

جھاز آو وللفریق  25جراء بما یتوافق مع االتفاق الحالياإل 24 بان یعدل العضو المعني

توصیاتھ السبیل التي یستطیع العضو المعني بموجبھا لتنفیذ  إلى إضافةیقترح  أناالستئناف 

 التوصیات.

یملك الفریق آو جھاز االستئناف في استنتاجاتھما وتوصیاتھما أن یضیف إلى الحقوق  ال )4

 /02وااللتزامات المنصوص علیھا في االتفاقات المشمولة وال أن ینقصا منھا عمال بالفقرة 

إذا وجدت أن ھناك إجراء   « SAB »یتضح من ھذه المادة ان ھیئة االستئناف   03م

یتعارض مع احد االتفاقات المشمولة فأنھا توصي بان یقوم العضو المعني بتعدیل ھذا 

اإلجراء بما یتوافق مع االتفاق الحالي، كما یجوز لھیئة االستئناف أن تقترح إلى جانب ذلك ، 

ك ، فال یجوز السبل التي یستطیع من خاللھا العضو المعني تنفیذ تلك التوصیات .ومع ذل

لھیئة االستئناف ھي تستخلص استنتاجاتھا وتضع توصیاتھا على أن تضیف إلى الحقوق 

 وااللتزامات المنصوص علیھا في االتفاقات المشمولة  وال تنقص منھا .

 

 

                                           
 آو جھاز استئنافالعضو المعني ھو طرف النزاع الذي توجھ إلیھ توصیات الفریق  24
 GATTفیما یخص التوصیات المتعلقة التي ال تنطوي على انتھاك اتفاقیة الجات  25
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 اعتماد تقریر جھاز االستئناف  :الثالثالفرع 

لتي یتعین ان تقبلھا أطراف یقوم جھاز تسویة المنازعات باعتماد تقاریر ھیئة االستئناف وا

لم یقرر ھذا الجھاز بتوافق اآلراء عدم اعتماد تقاریرھا لھیئة  النزاع دون شروط ما

وال تخل إجراءات االعتماد  األعضاء،یوما بعد تعمیمھ على  30االستئناف وذلك في خالل 

  .أي تقریر لھیئة االستئناف آرائھا حولبحق األعضاء في التعبیر عن 

وضعت مذكرة التفاھم إطار زمنیا محددا لجھاز تسویة المنازعات إلصدار قراراتھ وذلك 

على ما یلي: الفترة الممتدة من إنشاء الفریق بواسطة جھاز التسویة  20بالنص في المادة 

المنازعات وحتى نظر ھدا الجھاز في تقریر الفریق او االستئناف من اجل اعتماده ، ھي  

شھرا في حالة  12عة اشھر على االكثر في حال عدم استئناف الفریق و كقاعدة عامة ، تس

وفي حاالت تمدید الفترة  ذلكلم تتفق أطراف النزاع على عكس  ما التقریراستئناف 

من المادة  09من جانب الفریق او جھاز االستئناف عمال بالفقرة  المتخصصة لتقدیم التقریر

 ة التمدید تضاف إلى الفترات المذكورة أنفا.فان مد 17من المادة  05او الفقرة  12

 

 الصادرة عن الجھاز والقراراتتنفیذ التوصیات  :الثالثالمطلب 

ال یكفي مجرد التنصیص على مجموعة من القواعد والمساطر التي تسمح بالفصل في النزاع 

یستلزم ذلك ایضا  وإنمابطریقة سریعة ومحایدة لكي تتحقق عدالة العالقات التجاریة الدولیة، 

العمل على توفیر كل الضمانات القانونیة الضروریة للتنفیذ الفعلي للتوصیات والقرارات 

 بالتزاماتھا.التي یتخذھا جھاز تسویة المنازعات ضد الدول االعضاء المخلة 

 تعذر فإذاویعتبر ضمان سحب اإلجراء غیر المشروع أول أھداف آلیة تسویة المنازعات 

جوء إلى تقدیم تعویض مرض للطرف المتضرر او الترخیص لھ بتعلیق ذلك جاز الل

 االجراء.التنازالت واالمتیازات في مواجھة الطرف متخذ 
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 االجراء المخالف. وسحبمراقبة تنفیذ التوصیات والقرارات  األول:الفرع 

 أوال: مراقبة التنفیذ

العنصر الحاسم في تنفیذ األطراف المتعاقدة اللتزاماتھا بحكم نظام تسویة المنازعات ھو 

مدى توفر حسن نیة األطراف الخاسرة في االمتثال لتقاریر الھیئات، وبدون وجود ھذه النیة 

فأكید انھ ضروري على المستوى القانوني لكن  شكلي،لم یكن العتماد التقاریر سوى دور 

  حقیقیة.ن دون مضامین عملیا یبقى م

وعلیھ، فانھ ینبغي على العضو المعني ان یعلم جھاز تسویة المنازعات في االجتماع الذي 

یعقده الجھاز في غضون ثالثین یوما بعد تاریخ اعتماد تقریر الھیئة او جھاز االستئناف 

عملیا تعذر  وإذا المنازعات،بنوایاه فیما یتصل بتنفیذ توصیات وقرارات جھاز تسویة 

أتیحت للعضو المعني فترة معقولة من الوقت لكي یفعل  والقرارات،االمتثال فورا للتوصیات 

 ذلك.

واألجل المعقول بحسب الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرین یكون ھو االجل الذي 

ي یقترحھ العضو المعني شریطة ان یقره جھاز تسویة المنازعات او اذا لم یقره ، االجل الذ

یوما بعد تاریخ اعتماد التوصیات والقرارات او اذا لم  45یتفق علیھ اطراف النزاع خالل 

تتفق على ذلك االجل الذي تحدده بواسطة تحكیم ملزم خالل التسعین یوما من تاریخ اعتماد 

لم تتوصل الدول االطراف في النزاع الى اتفاق على تعیین  وإذاالتوصیات والقرارات ، 

شرة ایام بعد احالة االمر على التحكیم ، فان المدیر العام یتولى تعیین المحكم محكم خالل ع

خالل عشرة ایام بعد التشاور مع االطراف، وخالل مسطرة التحكیم ھذه یجب ان یكون احد 

المبادئ الموجھة للحكم ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنیة المعقولة من اجل تنفیذ توصیات 

 ئناف خمسة عشر شھرا من تاریخ اعتماد تقریر الھیئة او الجھاز . الھیئة او جھاز االست

ویمارس جھاز تسویة المنازعات وظیفة أساسیة تتعلق بمراقبة تنفیذ التوصیات والقرارات ، 

بحیث تدرج مسائل التنفیذ على جدول أعمال الجھاز بعد ستة أشھر على تحدید الفترة الزمنیة 

لم یقرر جھاز تسویة المنازعات  أن تحل المسألة وذلك ماالمعقولة وتبقى مسجلة فیھ إلى 

خالف ذلك ، ویستطیع أي عضو أن یثیر في الجھاز مسألة تنفیذ التوصیات والقرارات متى 

شاء كما یعتبر العضو المعني بالتنفیذ ملزما بتزوید الجھاز بتقریر كتابي عن الحالة الراھنة 
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یذ التوصیات والقرارات قبل عشرة أیام على یعرض فیھ التقدم الذي حققھ في موضوع تنف

 األقل من كل اجتماع للجھاز .

وقد یحدث أن یتخذ الطرف الخاسر إجراءات یعتبرھا كافیة لجعل تشریعاتھ وممارساتھ 

في الوقت الذي یرى فیھ الطرف  للتجارة،متالئمة تماما مع اتفاقیات المنظمة العالمیة 

ا ان تكون سوى وسیلة للتھرب من االلتزامات الملقاة المتضرر ان ھذه االجراءات ال تعدو

  المنازعات.على عاتق الطرف الخاسر بحكم نظام تسویة 

وقد حدث ھذا في قضیة االتحاد االوروبي نظام استراد وبیع وتوزیع الموز، حیث اعتبرت 

 الوالیات المتحدة االمریكیة ان التعدیالت التي ادخلھا االتحاد االوروبي على سیاسة

المشتركة لسوق الموز غیر كافیة لالمتثال الفعلي لتوصیات وقرارات جھاز تسویة 

المنازعات ، و تنص مذكرة التفاھم على انھ في حالة الخالف على وجود إجراءات متخذة 

امتثاال للتوصیات وقرارات الجھاز و  اتفاق مشمول ، یجب حل الخالف باللجوء إلى 

إحالة القضیة الى ھیئة  –حیث ما كان ذلك ممكنا  –یھا إجراءات تسویة المنازعات بما ف

التحكیم التي تتولى دراسة النزاع ، ویجب على الھیئة أن تعمم تقریرھا في غضون تسعین 

اعتبرت الھیئة انھا ال تستطیع تقدیم تقریرھا ضمن االطار  وإذایوما من إحالة األمر علیھا 

اعتبرت الھیئة انھا ال  وإذااألمر علیھا  الزمني المحدد وجب علیھا إخطار جھاز تسویة

تستطیع تقدیم تقریرھا ضمن اإلطار الزمني المحدد وجب علیھا إخطار جھاز تسویة 

 المنازعات كتابة باألسباب الداعیة للتأخیر مع تقدیر للفترة المطلوبة لتقدیم  التقریر فیھا.   

 : سحب االجراء المخالف ثانیا

ھو ضرورة قیام  OMCنازعات في ظل منظمة التجارة العالمیة المبدأ في نظام تسویة الم

 الطرف الخاسر بسحب اإلجراءات آو التدابیر المتعارضة مع مبادئ وقواعد الجات

(GATT) .المنظمة 

ویؤكد الحرص على سحب اإلجراءات المخالف أھمیة وضرورة توافق اإلجراءات المتخذة 

مع قواعد النظام التجاري العالمي الجدید ، وان الفكرة الجوھریة ھي االلتزام الكامل بقواعد 

بعد  إال –ھذا النظام ، وال یتم اللجوء الى التعویض كبدیل على سحب االجراءات المخالفة 

م بإنفاذ التوصیات المعتمدة من جھاز تسویة المنازعات ، وبمعنى آخر ، فان فشل االلتزا
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نظام تسویة المنازعات لیس عقابیا في ذاتھ ، وإنما یستھدف بالدرجة األولى التزام الدول 

بسحب االجراءات المخالفة .ھذا واذا كانت  –OMC  -األعضاء في منظمة التجارة العالمیة 

في أحوال معینة ، تأخیر سحب اإلجراء المخالف ، فما ذلك إال  مذكرة التفاھم قد أجازت

 بغرض إعطاء مرونة في التنفیذ 

التوصیات المعتمدة من  وإنفاذ المخالف،ویكون للدولة المشكو في حقھا بسحب االجراء 

ومن أمثلة النزاعات الواردة في ھذا الخصوص ذلك النزاع الذي  شھرا)، 15(الجھاز خالل 

والمعروف بقضیة  والبرازیل،الیات المتحدة األمریكیة وكل من فنزویال وقع بین الو

قرارا  1996جانفي  17فریق التحكیم بتاریخ  أصدرحیث  -The Gasoline الغازولین  

بناء على الشكوى المقدمة من كل من فنزویال والبرازیل ضد الوالیات المتحدة االمریكیة بان 

غیر متوافقة  1990إلنفاذ قانون الھواء النقي لعام  1993اللوائح الصادرة في دیسمبر عام 

وكانت لوائح ھیئة البیئة االمریكیة تستھدف  ،(GATT)مع مبادئ وقواعد اتفاقیات الجات 

 الحفاظ على معدالت منخفضة للتلوث البیئي الناشئ عن عدم استھالك 

اشترطت قیام الشركات تكریر البترول الوطنیة وضع معدل اساسي كحد أدنى  إذا الغازولین،

أجازت اللوائح األمریكیة  المعدل،لنوعیة الغازولین في معامالتھا ومن اجل احتساب ھذا 

وذلك على عكس الحال  متاحة،اختیار وتطبیق واحد من ثالث طرق  –للمنتجین المحلیین 

ن أباحت لھم تلك اللوائح طریقة من طریقتین فقط الحتساب بالنسبة لمستوردي القازولین الذی

وبذلك أقامت اللوائح تفرقة في المعاملة بین الشركات الوطنیة والشركات  الغازلین،معدل 

 وفینزویال.االجنبیة او بین الغازولین المنتج محلیا ذلك المستورد من كل من البرازیل 
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 االجراءات المتخذة في حالة عدم االمتثال للقرارات والتوصیات الثالث:الفرع 

تحتوي مذكرة التفاھم على نوعین من العقوبات التي یمكن تطبیقھا على الطرف الخاسر في 

فكمرحلة أولى یتم البحث فیما  المنازعات،حالة عدم امتثالھ لتوصیات وقرارات جھاز تسویة 

مرضیة للطرفین عن طریق تقدیم الطرف الخاسر إذا كان باإلمكان التوصل الى تسویة 

تعذر الوصول الى اتفاق یقوم جھاز تسویة المنازعات  فإذا الرابح،تعویضا مقبوال للطرف 

 suspension of التنازالتبالترخیص للدولة المتضررة بتعلیق  ثانیة،كمرحلة 

concession  المخالف.في مواجھة الطرف صاحب التدریب 

 

 التعویض  اوال:

العضو المعني في  أخفق إذاتنص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة والعشرین على انھ في حالة 

بما یكلف توافقھ مع ذلك االتفاق او  مشمول،تعدیل اإلجراء الذي اعتبر غیر متسق مع اتفاق 

یجب على ھذا العضو إذا طلب إلیھ  معقولة،مدة زمنیة امتثالھ للتوصیات والقرارات ضمن 

ذلك أن یدخل في موعد ال یتجاوز الفترة الزمنیة المعقولة في مفاوضات مع أي طرف یطلب 

آن  وبدیھيتطبیق إجراءات تسویة المنازعات بھدف التوصل إلى تعویض مقبول للطرفین 

مشمولة بحیث ال یشكل خرقا جدیدا التعویض الممنوح یلزم أن یكون متسقا مع االتفاقیات ال

  لھا.

وعلى خالف القواعد الكالسیكیة للمسؤولیة الدولیة التي تعتبر أن أي خرق لاللتزامات 

القانونیة للدول یمكن أن یكون موضوعا لتعویض مالي ، فانھ في إطار نظام تسویة 

 –كقاعدة عامة  – المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة ال یمكن للدول األعضاء أن تشتري

خرقھا التفاقات المنظمة ، ذلك ان التعویض المقصود في الفصل الثاني والعشرین لیس ھو 

التعویض المالي ، بل انھ یتجلى في منح الطرف الرابح تنازالت وامتیازات في مجاالت 

یر المشروبات الكحولیة، قام ھذا األخ –ففي قضیة الیابان وبالنزاعأخرى غیر تلك المشمولة 

بعقد اتفاق ودي مع كل من الوالیات المتحدة األمریكیة و االتحاد األوروبي وكندا یتضمن 

 منح ھذه الدول تخفیضات جمركیة قصد إنھاء النزاع .
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وإذا لم یتم االتفاق على تعویض مقبول خالل عشرین یوما تحسب بعد انقضاء األجل المعقول 

أن یطلب إلى  المنازعات،ق إجراءات تسویة جاز ألي طرف طلب تطبی علیھ،السابق االتفاق 

جھاز تسویة المنازعات الترخیص لھ بتعلیق تطبیق التنازالت آو غیرھا من االلتزامات 

 المخالف.بموجب االتفاقیات المشمولة في مواجھة العضو صاحب التدبیر 

 

 تعلیق التنازالت  ثانیا:

والذي كان یستلزم موافقة كل  العام،على خالف الوضع الذي كان سائدا على عھد االتفاق 

یعتبر جھاز تسویة  واالمتیازات،األطراف المتعاقدة حتى یمكن الترخیص بتعلیق التنازالت 

المنازعات ملزما بمنح ھذا الترخیص خالل ثالثین یوما من انقضاء الفترة الزمنیة المعقولة 

   الطلب.الجھاز بتوافق أراء أعضائھ رفض  لم یقرر ما

وحرصا من نظام تسویة المنازعات على ان ال یؤدي استخدام العضو لحقھ في وقف تطبیق 

التنازالت و االمتیازات إلى إلحاق مزید من الضرر بمصالح ھذا العضو وخوفا من أال یحقق 

ھم في ھذا المجال مبدأ جدید ذلك اإلجراء الردع الكافي للطرف المخالف ، أقرت مذكرة التفا

قبل في النظام التجاري الدولي ، وان كنا نجده حاضرا في اتفاق  ذي لم یكن معموال بھ من

التبادل الحر ألمریكا الشمالیة ، ھو مبدأ اإلجراءات العقابیة المركبة ، والمقصود بھذا المبدأ 

لتنازالت تجاه الطرف ھو انھ یجوز للطرف المتضرر أن یلجا إلى تعلیق االمتیازات وا

المخالف في قطاعات واتفاقات لیست بالضرورة ھي نفس القطاع واالتفاق الذي اتخذ فیھ 

 التدبیر المخالف .

عدة مراحل ینبغي إتباعھا عند  22/3 الثالثة من المادة الثانیة والعشرین حددت الفقرةولقد 

ى تعلیق التنازالت وغیرھا من ینبغي ان یسعى الطرف المتضرر ال فأوال، المبدأ:تطبیق ھذا 

االلتزامات المتعلقة بنفس القطاع او القطاعات التي وجدت ھیئة التحكیم او جھاز االستئناف 

 عملي،وجد ھذا الطرف ان ھذا التعلیق غیر  إذا وثانیا، بصددھا.انتھاكا آو إلغاء او تعطیال 

االخرى الواردة في نفس  جاز لھ ان یعلق التنازالت او غیرھا من التزامات في القطاعات

أمكن لھ ان  عملي،اعتبر الطرف الرابح ان ھذا التعلیق ھو ایضا غیر  إذا وأخیرا االتفاق،
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تجاه الطرف الخاسر في اي قطاع اخر ال صلة لھ باالتفاق محل  واالمتیازاتیعلق التنازالت 

 الخالف.

تطبیق ھذه  نفا’  العقابیة اإلجراءاتوعلى الرغم من المرونة الكبیرة التي یوفرھا مبدأ 

یؤدي بأي حال من األحوال إلى تجاوز مستوى ما تم وقفھ من تنازالت  أالیجب  األخیرة

على  التدبیر المخالفاعترض العضو صاحب  فإذا الخاسر،الضرر الحاصل للطرف 

عى بان اإلجراءات التي ینبغي احترامھا عند اللجوء إلى تعلیق مستوى التعلیق المقترح او اد

 التحكیم.احیل االمر الى  تحترم،التنازالت لم 

أساسیا مراعاة الخصوصیة التي  التفاھم، یبدواوحتى یمكن فھم العقوبات التي تطبقھا مذكرة  

عة من القواعد ال تتوفر فقط على مجمو األخیرةفھذه  للتجارة.تتسم بھا المنظمة العالمیة 

 أیضاتتشكل  أنھاالقانونیة التي یحتوي علیھا میثاقھا او تتضمنھا توصیاتھا و قراراتھا ، بل 

 تمتع األعضاءمن مجموعة كبیرة جدا من التنازالت و االمتیازات التي ارتضت الدول 

على  بعضھا البعض بھا خالل الجوالت التجاریة المتعاقبة التي أقیمت لھذا الغرض ، فللحفاظ

توازن وسالمة ھذا الطابع التبادلي للفوائد ، یقوم نظام تسویة المنازعات بالترخیص 

لألعضاء المتضررة من تدابیر وقع اتخاذھا من أعضاء آخرین بالمخالفة التفاقات المنظمة 

بتعلیق التنازالت و االمتیازات في مواجھة ھده األعضاء  وعموما ، ال یشكل التعویض او 

زالت و االمتیازات سوى إجراءات وقتیة ، فال تعلیق التنازالت و االمتیازات تعلیق التنا

أفضل من التنفیذ الكامل لتوصیة ما بتعدیل إجراء لجعلھ یتوافق مع االتفاقات المشمولة . لذلك 

نصت مذكرة التفاھم على أن یواصل جھاز تسویة المنازعات مراقبة تنفیذ القرارات 

ثال الكامل للطرف الخاسر بجعل تشریعاتھ وممارساتھ متماشیة والتوصیات إلى حین االمت

 مع اتفاقات المنظمة.
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 الخــــــــاتـــــــمة
تسویة النزاعات في النظام الدولي التجاري الذي أخذ بالتشكل مع الجات  أنیمكن القول 

و تطویر مع نظام منظمة التجارة العالمیة ، بدأ نظاما تحكمیا في ظل الجات التي  1947
طغت على تسویة المنازعات في اعتبارات السیادة ولم تتمكن من التخلص من التحكمیة 

منظمة العالمیة للتجارة التي قلبت القواعد التحكمیة رأسا حتى قامت ال اآللیةالمفرطة في ھذه 
الكثیر بشكل یجعل القضاء الدولي الخاص  األحكامعلى عقب واتجھت نحو نظام فیھ من 

العدالة بید ان الشوائب التحكمیة مازالت عالقة في نظام  إلىقرب أبالعالقات الدولیة التجاریة 
وعلى الرغم من محاوالت تشذیب ھذه  األحكامذ عملیة تنفی إلىتسویة النزعات بالنسبة 

حل جذري للمشكلة من خالل  إلىالوصول  أنالشوائب في جولة الدوحة فانھ من المعتقد 
تعدیل نصوص تفاھم تسویة المنازعات بعید عن الواقعیة وال بد من البحث عن ھذه الحلول 

 . 26ضمن نظام التسویة ذاتھ 
 النزاعات،في الكثیر من  أخفقتتسویة المنازعات فأنھا  آلیةانھ رغم النجاح الذي حققتھ  إذ

تتمثل في نظام التنفیذ  اإلخفاقوالمشكلة الرئیسیة لھذا  النامیة،خاصة فیما یتعلق بالدول 
. بل ان 1947لعام  الجات،الثنائي الذي لم یختلف كثیرا عن النظام الذي كان سائد في اتفاقیة 

لك النظام اخفق في حمل الدول الكبرى بعضھا البعض في نزاعاتھا التجاریة المختلفة على ذ
ھذا الموضوع من خالل النظر في نظام  أھمیةاالمتثال للتوصیات والقرارات ، وعلیھ تبرز 

من عیوب  اعتبروهفي النظام التجاري العالمي ، وما  األطرافالتنفیذ الذي وضعتھ الدول 
نجاعة ھذا النظام تبقى  أنبحیث  27ھ وحدت من قدرتھ في الحث على االمتثالشلت من فاعلیت

او فریق التحكیم او جھاز االستئناف وكل الھیاكل  األطرافمرتبطة بمدى التزام كل 
خاصة بالتنفیذ بشكل یضمن مصالح كل  أحكامالمتداخلة في النزاع وبضرورة تطویر 

 بما في ذلك الدول النامیة . األطراف
 أھمھا:استنتجت بعض النتائج والتوصیات من خالل ما سبق وقد 

                                           

مقال منشور في مجالت  " ، احكام؟" تسویة النزاعات في النظام التجاري الجدید تحكمیة او  الحویش:الدكتور یاسر  26
  كلیة الحقوق جامعة دمشق .

عن الیة تسویة  والتوصیات الصادرة القراراتدكتوراه في ضمانات تنفیذ  الحاج:"محمد علي علي  و الباحث الدكتور   27
                 2009 المنازعات في اطار منظمة العالمیة للتجارة " ، جامعة القاھرة ، 
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 بأثریطبق  مستقبلي الالتعویض في صورتیھ التجاریة والمالیة عبارة عن عالج  إن - 1
كعالج فعال مرضي للطرف المنفذ نوعا ما ،  أھمیتھرغم  محدودا جدارجعي وان دوره كان 
الخصائص المصاحبة للتعویض خاصة انھ طوعیا ویطبق بناءا  إلىوالسبب في ذلك عائد 

 بالرعایة. األولىعلى مبدأ الدولة 
فرض التنفیذ یقتصر على العالقة الثنائیة بین طرفي النزاع وال یمتد  أننالحظ  أنیمكن  -2

لب المشكلة والذي  المنظمة مع الطرف الخاسر، وھذا ھو ضاءألعالعالقة الجماعیة  إلى
 أداةیضعف من فعالیة نظام التنفیذ وھو ما یجرد التصرف المشروع من عدالتھ ویجعل منھ 

دون سواھم ومما ال شك فیھ ان جعل فرض التنفیذ خاضعا لعالقات  األقویاء األعضاءلخدمة 
 أعضاءلمساواة االقتصادیة والسیاسیة بین تعزیز عدم ا إلىسیؤدي  ألمتكافئةالقوى غیر 

 المنظمة.
تعلیق التنازالت ضد الدولة المتقدمة یعتبر  إجراءأن الترخیص للدولة النامیة باتخاذ  -3

مجرد خیار نظري في معظم القضایا الن تلك الدول تعاني من ظروف اقتصادیة وسیاسیة 
ا تعجز عن تنفیذه بسبب بعض العقبات واقعی أنھابل  الخیار،ذلك  تفعیلصعبة قد تمنعھا من 

نتیجة  المتقدمة.التي قد تتمثل في التبعیة السیاسیة للعدید من الدول النامیة لبعض الدول 
بسبب عدم قدرة تلك الدول على االستغناء عن وارداتھا من الدول  مثال أولمخلفات االستعمار 

االقتصادیة  اآلثار أنذلك  إلى ضف المنازعات،المتقدمة في المجال الذي رخص فیھ بتعلیق 
ال تشكل معھ وسیلة  النحو،قد تكون ضئیلة جدا ومنعدمة التأثیر بالنسبة للدول المتقدمة على 

 تفرض التنفیذ الفعلي للقرارات والتوصیات. إلزام
التعویض من تاریخ  أوینبغي خلق حوافز لالمتثال المبكر مثل تطبیق تعلیق التنازالت  -4

التعلیق وتصاعدھما مع مرور  أوزیادة مقدار التعویض  أوتاریخ بدء النزاع  أواالنتھاك 
رجعي مع منح الطرف المنفذ الحق في اختیار  وبأثر إجباریاوكذلك جعل التعویض  الوقت،

 أومنح الشاكي الحق في االختیار بین التعلیق  إمكانیةمالیا مع  أوتجاریا  یكون التعویض أن
 والقطاعاتوتخویلھ سلطة تقدیم قائمة مختارة مسبقا من السلع  بینھما،الجمع  أوالتعویض 

 واالقتصادیة. اإلنتاجیةمع قدراتھ  یتالءمالتعلیق فیھا بما  أوالتي یطلب التعویض 
التنفیذ یكمن في وجوب فرض جزاءات  إشكالیاتبیر من لجزء ك األفضلالحل  أنكما 

بصورة جماعیة ومع ذلك یظل النظام الجدید خطوة بل قفزة كبیرة نحو األمام فالطبیعة 
القضائیة المطورة التي تعمل مذكرة التفاھم وفقا لھا تعد بحد ذاتھا تطورا ھاما في القضاء 

 التحكمیة.وابعد عن  األحكام إلى أقربالدولي وتجعلھ 
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 نماذج من المنازعات التي عرضت على جھاز تسویة المنازعات

 لكثرتھا،ال نستطیع حصرھا نظرا  ،1948المنازعات التي طرحت في ظل اتفاقیة الجات 

ولكن یمكن حصر الطلبات  للنزاع،حل ملزم قاطع  إلىبما اتصفت بھ من عدم الوصول 

 .1990شكوى وذلك حتى عام  120ونزاع  300التي قدمت للھیئة المختصة بین 

بواسطة التدابیر  وإنماواغلب ھذه المنازعات قدتم تسویتھا لیس عن طریق الھیئة 

 وإذا األطراف،حل قد ال یرض جمیع  إلىبالوصول  أوالكبرى  االنفرادیة لبعض الدول

یقف عند مجرد  األمررف في النزاع االعتراض على ھذا الحل فان دولة ط أیةحاولت 

رفع الضرر الذي وقع على الطرف  أوحل قطعي  إلىفقط دون الوصول  اإلجراءات

 الشاكي.

 الشكاوىفان المالحظ ھو كثرة  نفادھا،في ظل منظمة التجارة العالمیة ورغم حداثة  أما

فقد قدم  مراجعتھا،ھا بأحكام نھایة ال یمكن المقدمة لجھاز تسویة المنازعات مع الفصل فی

وثلث  نزاع،) 70بعد نفاذ المنظمة حوالي سبعین ( )1998 ،1997 (عامعامین  أوللھ في 

الثلث الباقي  أما النامیة،والبالد  تنحصر بین البالد المتقدمة أطرافھاھذه المنازعات 

 بینھا.فأطرافھ ھي البالد المتقدمة فیما 

الوالیات المتحدة  أنمنھا نجد  األكبرھذه المنازعات والتي تم تسویة الجزء  إلىوبالنظر 

مشكو  أوتحتل مركز الصدارة في كونھا طرفا في النزاع سواء كطرف شاكي  األمریكیة

م تأتي بعض الدول النامیة ودول النمور ضده یلیھا االتحاد األوروبي ثم الیابان وكندا ث

 ھذه المنازعات. أمثلةاآلسیویة. ومن 

في منظمة التجارة العالمیة فیما یتعلق  أثیرتبعض المنازعات المختارة التي  أوال:

 الزراعیة:بالمنتجات 

 إكوادورمن  شكاوى :الموزنظام استیراد وبیع وتوزیع  –) االتحاد األوروبي1

النظام  أن الشكاوىھذه  المتحدة. تدعي، الوالیات والمكسیك ،وجواتیماال، وھندوراس

األولى، یتعارض مع المواد  األوروبي،في االتحاد  الموز،المتبع الستیراد وبیع وتوزیع 

مع  الجات، وكذلكعشر من اتفاقیة  والثالثةوالثالثة، والخامسة، والحادیة عشر،  والثانیة،

الزراعة، واتفاقیة تدابیر االستثمار المتصلة  بشأناتفاقیة اذونات االستیراد، واالتفاق  أحكام
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  واالتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات. بالتجارة،
نظام استیراد الموز في  أنوتبین للھیئة  1996مایو  8وقد شكلت ھیئة لتسویة النزاع في 

اذونات استیراد الموز طبقا لھذا النظام ال تتفق مع  إصداروتدابیر  األوروبي،االتحاد 

 یقضي باستثناء لومياالستثناء الوارد في اتفاقیة  أنكذلك تبین للھیئة  الجات.اتفاقیة 

ولكنھا ال تستثني التجاوزات  ت،الجاالتجاوزات التي تنص علیھا المادة الثامنة من اتفاقیة 

 االذون. إصدارالناتجة عن نظام 

 وقرر مجلس االستئناف تأیید معظم النتائج التي القرار،ھذا  األوروبيوقد استأنف االتحاد  

الھیئة فیما یتعلق بالخروج عن المادة الثامنة من اتفاقیة الجات الن ذلك تشملھ  إلیھاتوصلت 

ونات االستیراد  اذ إصداروان بعض جوانب نظام  لومي،الواردة في اتفاقیة  االستثناءات

وفي  االستیراد.اذونات  إصدارواتفاقیة  الجات،تعد انتھاكا للمادة العاشرة من اتفاقیة 

مجلس تسویة المنازعات تقریر مجلس االستئناف وتقریر ھیئة  ، اعتمد1997سبتمبر 

 25ذلك قررت ھیئة التحكیم ان تكون فترة التنفیذ من  إعقابوفي  المعدل،تسویة النزاع 

عندما شككت البلدان  أخرىودخل النزاع مرحلة  .1999ینایر  أول إلى 1997سبتمبر 

مع قواعد منظمة التجارة  األوروبي،الشاكیة في مدى اتفاق التدابیر التي ادخلھا االتحاد 

بان تشكیل ھیئة لتقرر  األوروبيطلب االتحاد  ،1998 دیسمبر 15وفي  العالمیة.

ض حدث اعترا إذا إالللتنفیذ تعتبر متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمیة  إجراءاتھا

للنظر  األصلیة الھیئة تشكیل إعادة أیضا إكوادورطلبت  تقریبا، نفس الوقتوفي  علیھا.

 ووافق العالمیة.مع قواعد منظمة التجارة  األوروبي تتفقكانت تدابیر االتحاد  إذافیما 

لالجتماع للنظر  األصلیةعلى دعوة الھیئة  1999ینایر  22مجلس تسویة المنازعات في 

 األصلیة قررت الھیئة الوقت،وفي نفس  األوروبي.واالتحاد  كوادوراإل في طلب كل من

ال یتفق تماما مع قواعد منظمة التجارة  األوروبي نظام استیراد الموز في االتحاد أن

الذي  اإلبطالمستوى  أنفقد قررت ھیئة التحكیم  االمتیازات،وفیما یتعلق بمسالة   العالمیة.

مجلس تسویة  أجازهوھو ما  دوالر،ملیون  19.14بلغ  المتحدةالوالیات تعرضت لھ 

سیاسات  أيیفرض  أن األوروبيولم یستطیع االتحاد  .1999ابریل  19المنازعات في 

 التسویة.حكم  إلى واخضعھذا الحكم الشھیر  أمامخاصة 
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القیود الكمیة على استیراد المنتجات الزراعیة والمنسوجات والسلع  –) الھند 2

القیود  أناشتكت الوالیات المتحدة من  المتحدة.الوالیات  شكوى مقدمة من الصناعیة:

 والمنسوجاتالمنتجات الزراعیة  الكمیة التي تطبقھا الھند على استیراد عدد كبیر من

الجمركیة على  بندا من بنود التعرفة 2700من  أكثر یشتملوالتي  الزراعیة،والسلع 

ال تتفق  العالمیة،عنھا لدى منظمة التجارة  اإلبالغعیة التي تم المنتجات الزراعیة والصنا

عشر من اتفاقیة الجات لعام  عشر والثامنةمع التزامات الھند بموجب المادة الحادیة 

من اتفاقیة تدابیر اذونات  3المادةوالزراعة  بشأناالتفاق  من -2- 4والمادة ،1994

التدابیر  أن ،1997سبتمبر  18في  التي شكلت النزاع،وتبین لھیئة تسویة  االستیراد.

والمادة الثامنة عشر  المتنازع علیھا ال تتفق مع التزامات الھند بموجب المادة الحادیة عشرة

تنظمھا  فیما یتعلق ھذه التدابیر على المنتجات التي . أما1994من اتفاقیة الجات لعام  11-

 الحكم.الھند قررت استئناف ھذا  أنغیر  راعة.الز بشأناالتفاق 

 األلبان: شكوىوتصدیر منتجات  األلبانالتدابیر التي تؤثر على استیراد  –)  كندا 3

الدعم المالي  إشكال أناشتكت الوالیات المتحدة من  المتحدة.مقدمة من الوالیات 

تطبیق كندا لنظام حصص  األلبان، كندا تمنحھا لمنتجات أنللصادرات التي زعمت 

تأثیرا  وحدث األلبان،منتجات  أسواقتشویھ  إلىتؤدي  األلبانالرسوم الجمركیة على 

ذلك  أنوزعمت الوالیات المتحدة  األلبان.ضارا بمبیعات الوالیات المتحدة من منتجات 

والمواد  ،1994والحادیة عشر من اتفاقیة الجات لعام  والعاشرة، الثانیة، للمواد:انتھاكا  یعد

والمواد  المدعومات،من اتفاقیة  3المادة  الزراعة، بشأنمن اتفاقیة  10، و9و ،8، و4و ،3

 25وقد تشكلت ھیئة لتسویة النزاع في  االستیراد.اذونات  إصدارمن اتفاقیة  3و ،2، و1

مشكو منھا ال تتفق مع التزامات كندا بموجب ال التدابیر أنوتبین لھذه الھیئة  ،1998مارس 

(ا) و(ج) من االتفاق بشأن  9/1والمادة  ،1994المادة الثانیة (ب) من اتفاقیة الجات لعام 

                                      .1999مایو  17وقد وزع تقریر الھیئة في الزراعة.
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مقدمة من نیوزلندا بسبب ما  شكوىاأللبان: التدابیر التي تؤثر على منتجات  -) كندا4

بخطة "  إلیھایشار  األلبانلتقدیم دعم مالي للصادرات من منتجات  زعمتھ من وجود خطة

   “.الخاصة  األلبانفئات 

الخاصة " الكندیة ال تتفق مع الحادیة  األلبانخطة " فئات  أنفقد اشتكت نیوزلندا من 

 25الزراعة وفي  بشأنمن االتفاق  10و ،9و ،8، و3عشرة من اتفاقیة الجات، والمواد

 السابقة.نفس الھیئة التي تنظر في الشكوى  إلىھذا النزاع  إحالةتقرر  1998مارس 

 

الطازجة والمبردة التدابیر التي تؤثر على واردات لحوم البقر  –) جمھوریة كوریا 5

ادعت ھذه الشكوى التي قدمت في  المتحدة.مقدمة من الوالیات  شكوى :والمجمدة

خطة لتنظیم االستیراد تتضمن تمیزا ضد لحوم  بان جمھوریة كوریا تطبق ،1999فبرایر

عن طریق تطبیق تدابیر من بینھا جعل بیع اللحوم المستوردة مقصورا  المستوردة،البقر 

البقر  مما یقید من فرص بیع لحوم عرضھا،وتقیید طریقة  صة،مخصعلى محالت 

كذلك ادعت الوالیات المتحدة بان جمھوریة كوریا تفرض رفع سعر بیع لحوم  المستوردة.

وتجعل سلطة االستیراد مقصورة على مجموعات معینة تسمى "  المستوردة، البقر

دعما محلیا لصناعة  وتقدم الحیوانیة،ھیئة تسویق المنتجات  المجموعات الكبرى" وعلى

مقیاس الدعم الكلي الوارد في جدول االلتزامات  إجماليبمبالغ تتجاوز  األبقارتربیة 

البقر  ھذه القیود تطبق فقط على لحوم أنواشتكت الوالیات المتحدة من  القطریة.

الذي حرم الواردات من نفس المعاملة التي تطبق على المنتجات  األمرالمستوردة، 

یمثل دعما یتناقض مع مضمون االتفاق  األبقارالمقدم لصناعة تربیة  وان الدعم المحلیة،

ذلك ینطوي على انتھاكات للمواد الثانیة،  أنالمتحدة  وتزعم الوالیات الزراعة. بشأن

 ،4، و3والمواد  ،1994الجات لعام  ن اتفاقیةوالسابعة عشر م عشر،والحادیة  والثالثة،

اذونات االستیراد.  إصدارمن اتفاقیة  3و ،1والمواد  الزراعة، بشأنمن االتفاق  7و ،6و

 وكندا، استرالیا، كل من واحتفظت. 1999وقد تشكلت ھیئة تسویة النزاع في مایو 

 الثالث.ونیوزیلندا بحقوق الطرف 
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شكوى مقدمة من الوالیات على لحم الخنزیر والدواجن :   تأثرالتدابیر التي  –) الفلبین 6

تطبیق الفلبین للحصص التعرفة الجمركیة على  أنالوالیات المتحدة من  المتحدة واشتكت

تأخیر السماح بدخول حصص التعرفة الجمركیة ونظام  لحم الخنزیر والدواجن ، والسیما

حصص التعرفة الجمركیة ، تبدو  تیراد المطبق على السماح بدخولاذونات االس إصدار

والعاشرة ، والحادیة عشر من  ال تتفق مع التزامات الفلبین بموجب المواد الثالثة ،  أنھا

من  3،و 1من االتفاق بشان الزراعة ، والمادتین  4، والمادة  1994اتفاقیة الجات لعام 

من اتفاقیة تدابیر االستثمار  5، و 2یراد ، والمادتین أذونات االست إصداراتفاقیة تدابیر 

 المتصلة بالتجارة . 

المنافع التي  إنقاصاو  إلغاء إلىھذه التدبیر تؤدي  أنكذلك اشتكت الوالیات المتحدة من 

مارس  12وفي  إلیھا.غیر مباشر بموجب االتفاقیات المشار  أومباشر  -تعود علیھا بشكل 

 النزاع.حل یرتضیانھ بشأن ھذا  إلى توصالقد  أنھماالطرفان  أفاد ،1999

 

شكوى مقدمة من  الزراعیة:بالمنتجات  یتعلق فیماالدعم المالي للصادرات  –المجر  )7

 ،1996والوالیات المتحدة في مارس  ،وتایالند ونیوزیلندا، وكندا، استرالیا، األرجنتین،

والجزء  3- 3 (المادةالزراعة  بشأنالمجر تنتھك االتفاق  أنحیث زعمت ھذه البلدان 

المنتجات الزراعیة غیر الوارد ذكرھا في  عن طریق دعم مالي لصادرات من الخامس)

الزراعیة یتجاوز  كذلك عن طریق تقدیم دعم مالي للصادرات االلتزامات،جدول 

 ،1997وقد تشكیلة ھیئة لتسویة النزاع في فبرایر  ت.االلتزامافي  المستویات المسموح بما

مجلس تسویة  الشاكیة،استرالیا بالنیابة عن جمیع الجدولة  أفادت ،1997ولكن في یولیو 

تطلب المجر استثناء من  أن یقتضي األطراف،حل ارتضتھ جمیع  إلى المنازعات بالتوصل

 االستثناء،وانتظار للموافقة على ھدا  العالمیة.منظمة التجارة  إلىبعض االلتزامات المبلغة 

 رسمیة.لم تسحب الشكوى بصفة 
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  األصلیةبعض النماذج بلغتھا  ثانیا:

Dispute settlement N°: DS 423. On 3 march 2011 

011Ukraine-Taxes on Distilled Spirits 

Short title:  
Complaint: Moldova 
Respondent: Ukraine 
Third parties:  
Agreements cited: 
(As cited in request 
 for consultations) 

Gatt1994: art. 
III: 2 

Request for consultations received: 3 march 2011 
 

Summary of the dispute to date the summary below was up-to-date  

At 11 may 2011 

 

Consultations 

Complaint by Moldova. 

On 3 march 2011, Moldova requested consultations with Ukraine 

alleging that the latter’s excise tax system discriminates against 

imported Moldovan spirits 

(Code 22.08 of the harmonized system). 

Moldova specifically claims that the 2008 amendments made to law 

No. 178 of 1996 infringe article III: 2, first sentence, of the GATT 

1994 by applying a tax rate to domestic products that is lower than 

that applied on certain like imported distilled spirits from Moldova. 

Moldova further claims that because such amendments also impose a 

lower tax rate on domestic products than on certain other directly 

competitive or substitutable distilled spirits imported from Moldova, 
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so as to afford protection to the domestic production, it thus violates 

article III: 2, second sentence, of the GATT 1994. 

On 14 March 2011, the European Union requested to join the 

consultations. Subsequently, Ukraine informed the DSB that it had 

accepted the request of the European Union to join the consultations. 
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31 January 2011 United States – Anti- Dumping  

Dispute N°; 420 measures on corrosion resistant carbon steel flat 

products from Korea. 

Short title:  
Complainant: Korea, republic of 
Respondent: United States of America 
Third parties:  

Agreements cited: 
(As cited in 
Request for 
Consultations) 

agreement establishing the  
world trade organization: 
art XVI: 4 
anti-dumping (article VI of GATT1994): 
Art. 1,5.8, 9.1, 9.3, 11, 2.1, 18.3, 18.4, 2.4, 
2.4.2 
Gatt1994: art VI: 1, VI: 2 (b). 

Request for 
Consultations 
Received: 

31 January 2011 

 

Summary of the dispute to date back to top 

The summary below was up to date at 23 March 2011  

 

Consultations 

Complaint by Korea. 

On 31 January2011, Korea requested consultations with the united 

states concerning a number of anti-dumping measures of corrosion – 

resistant carbon steel flat products from Korea. more specifically, this 

request concerns several us laws, well as ongoing, related to the use of 

“zeroing” methodology in anti-dumping determinations concerning 

the products issue. 
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Korea considers that these measures are inconsistent with the United 

States obligations under: 

• Article VI:1 and VI:2 of the GATT  1994; 

• Several provisions of the anti-dumping agreement; and 

• Article XVI: 4 of the WTO agreement. 

On 10 February2011, japan requested to join the consultations. on 14 

February 2011, Mexico requested to join the consultations. 
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Dispute: DS N°:418 on 19 October 2010 

Dominican Republic – safeguard measures on imports of 

polypropylene bogs and tubular fabric. 

Short title: Dominican Republic – safeguard measures  
Complainant: el Salvador  
Respondent: Dominican Republic 

Third parties: 

China; Colombia; Costa Rica; European 
Union;  
Guatemala; Honduras; Nicaragua; panama; 
turkey; 
United States of America. 

Agreement cited: 
(As cited in 
request 
For 
consultations) 

safeguards: art. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 9.1, 
11.1(a), 
12.3, 2.1, and 2.2 
dispute settlement understanding: art .4 
GATT1994: art. XIX: 1, XIX: 2 

Request for 
Consultations 
Received 

19 October 2010 

 

Summary of the dispute the date the summary below was up –to-

date at 23 march 2011 

Consultations  
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Complaint by El Salvador. 

On 19 October2010, El Salvador requested consultations with the 

Dominican Republic concerning the provisional and definitive 

safeguard measures imposed by the Dominican Republic on imports 

of polypropylene bags and tubular fabric and the investigation that led 

to the imposition of those measures. The product at issue is classified 

under subheadings 5407 .20.20, 6305.33.10 and 6305.33.90 of the 

Dominican Republic general tariff. 

El Salvador is concerned about certain aspects of the safeguard 

measures and the underlying investigation. in particular, el Salvador 

alleges that these measures appear to be inconsistent with articles 

2.1,2.2,3.1,4.1(a),4.1(c),4.2(a),4.2(b),4.2(c),5.1,6,9.1,11.1(a) and 12.3 

of the agreement on safeguards, and article XIX: 1(a) of the GATT 

1994. 

On 22 October2010, panama requested to join the consultations. On 

25 October2010, Guatemala requested to join the consultations. On 26 

October2010, Cost Arica and Honduras requested to join the 

consultations.  

Subsequently, the Dominican Republic informed the DSB that it had 

accepted the requests of cost Arica, Guatemala, Honduras and panama 

to join the consultations. On 20 December2010, el Salvador requested 

the establishment of a panel. At its meeting on 25 January2011, the 

DSB differed the establishment of a panel. 
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Panel and appellate body proceedings 

At its meeting on 7 February2011, the DSB agreed to establish a 

single panel, pursuant to article 9.1 of the DSU, to examine this 

complaint and also DS415, ds416 and ds 417. china, Colombia, the 

European union, panama, Nicaragua, turkey and the united states 

reserved their third-party rights, on 1 march 2011, costa Rica, 

Guatemala and Honduras jointly requested the director-general to 

determine the composition of the panel. On 11 March 2011, the 

director – general composed the panel.28 

Dispute settlement: dispute N°:DS 421 on 17 February 2011 

Moldova –measures affecting the importation and internal sale of 

goods (environ mental charge) 

Short title:  
Complainant: Ukraine 
Respondent: Moldova 
Third parties:  
Agreements cited: 
(As cited in request  
for consultations) 

GATT 1994: art. III: 1, III: 2, III: 4 

Request for 
consultations 
Received: 

17 February 2011 

Summary of the dispute to date the summary below was up-to-date 

at 11 may 2011 

 

                                           

28  the WTO dispute settlement achieves  
http://www.wto.org//disputes//report. 
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consultations 

Complaint by Ukraine 
On 17 February2011, Ukraine requested consultations with Moldova 

regarding the letter’s law “on charge for contamination of 

environment “of 25 February 1998 which imposes two types of 

charges on imported products, the use of which contaminates the 

environment, at 0.5-5 percent of the customs value of imported 

products; and (ii) a charge on plastic or “tetra pack “packages that 

contain products (except for dairy produce) at mdl 0.80-3.00 

prepackage. Ukraine alleges that like products are not subject to the 

second type of charge. Ukraine alleges that Moldova is in violation of 

article III: I, III: 2 and III: 4 of the GATT1994. 

On 3 March 2011, the European Union requested to join the 

consultations.  

Subsequently, Moldova informed the DSB that it had accepted the 

request of the European Union to join the consultations. 
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Dispute: ds n°: 419 on 22 December 2010 

China – measures concerning wind power equipment 

 

Short title:  
Complainant: United States of America 
Respondent: china 
Third parties:  

Agreements cited: 
(As cited in request 
of : Consultations) 

subsidies and countervailing measures: 
art. 3, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 
protocol of accession: part I, Para   
.1.2 GATT 1994: art. XVI: 1 

Request for 
Consultations 
received: 

22 December 2010 

 

Summary of the dispute to date 

The summary below was up-to-date at 8 March 2011 

Consultations 

Complaint by the united stats 

On 22 December 2010, the united states request consultations with 

china concerning certain measures providing grants, funds or awards 

to enterprises manufacturing wind power equipment (including the 

overall unit, and parts thereof) in china. 

The United States indicated that the measures appear to provide 

grants, funds, or awards that are contingent on the use of domestic 

over imported good sand; consequently, they appear to be inconsistent 

with article 3 of the SC agreement. 

In addition, the united states considerers that, as china has not notified 

these measures, it appears to have failed to comply with article XVI:1 
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of the GATT 1994 and article 25.1,25.2,25.3 and 25.4 of the SCM 

agreement. the united states also alleged that, as china has not made 

available a translation of these measures into one or more of the 

official languages of the WTO, it also appears to have failed to 

comply with its obligation under part I, paragraph 1.2, of its protocol 

of accession (to the extent that it incorporates paragraph 334 of the 

report of the working party on the accession of china). 

On 12 January 2011, the European Union requested to join the 

consultations. On 17 January 2011, Japan requested to join the 

consultations. 
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 یمر بھا النزاع أنیوضح المراحل المختلفة التي یمكن  01 جدول رقم

الى التشاور مع بعضھم البعض لتسویة خارج  المراحل،في جمیع  مدعوون،النزاع  أطراف

 المحكمة 

  غیر ذلك  إلى وساطة، مشاورات، یوما  60

في االجتماع الثاني لمجلس 

 تسویة المنازعات 

یقوم المجلس بتشكیل ھیئة تسویة 

 النزاع
 

 یوما  20حتى 
تحدید اختصاصات ھیئة تسویة 

 النزاع 
 

كان  إذاایام  10(+یوما  20

من المطلوب ان یقوم المدیر 

العام بتعیین ھیئة تسویة 

 النزاع)

تشكیل الھیئة تنظر الھیئة في 

الھیئة عادة اجتماعین  (تعقدالنزاع 

واجتماعا واحدا في  الطرفین،مع 

مرحلة  االخرى)االطراف 

االستعراض التمھیدي للقضیة 

الجانب الوصفي من التقریر  (یحال

 –الرأي  الى طرفي النزاع إلبداء

ثم یحال التقریر المرحلي الى 

  الرأي)طرفي النزاع إلبداء 

مجموعة خبراء 

الستعراض القضیة 

اجتماع استعراض القضیة 

 مع الھیئة بناء على الطلب 

من تاریخ تشكیل  أشھر 6

في  أشھرثالث  الھیئة،

 الحاالت العاجلة 

  تقریر الھیئة للطرفین  إرسال

من تاریخ  أشھرحتى تسعة 

 تشكیل الھیئة 

 أعضاءیوزع تقریر الھیئة على 

 المجلس تسویة المنازعات 

یقوم مجلس االستئناف 

 باستعراض القضیة 

یوما العتماد تقریر  60

في حالة عدم التقدم  الھیئة،

 باالستئناف 

یعتمد مجلس تسویة المنازعات 

تقریر ھیئة تسویة النزاع او 

مجلس االستئناف بما في ذلك أي 

یوما للنظر في تقریر 

 مجلس االستئناف 
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تغییرات یكون مجلس االستئناف 

 قد أدخلھا على تقریر الھیئة 

فترة معقولة من الوقت تحدد 

اقتراح من  التالي:على النحو 

موافقة مجلس  العضو،البلد 

تسویة المنازعات او موافقة 

موافقة ھیئة  أو النزاع،طرفي 

شھرا تقریبا في  15(التحكیم 

 التحكیم)حالة ھیئة 

قیام الطرف الخاسر بتنفیذ القرار 

خالل فترة معقولة من الوقت في 

حالة عدم التنفیذ یتفاوض الطرفان 

یتم  أن إلىفي تحدید تعویض 

 التنفیذ الكامل 

حول  التنفیذ:شأن النزاع ب

مستوى تدابیر الوقف 

ومبادئ تدابیر الوقف 

 المضادة.ومبادئ التدابیر 

یوم بعد انقضاء " فترة  30

 معقولة " من الوقت 

اتخاذ تدابیر مضادة في حالة عدم 

 التعویض،اتفاق حول  إلىالتوصل 

یسمح مجلس تسویة المنازعات 

یتم  أن إلىباتخاذ ھذه التدابیر 

 مقابلة،التنفیذ الكامل تدابیر مضادة 

 األخرى،القطاعات  القطاع،نفس 

  األخرىاالتفاقیات 

التحكیم  إلىاللجوء  إمكانیة

حول مستوى تدابیر الوقف 

 المضادة.ومبادئ التدابیر 

في  األخروالبعض  األقصى،في مستوى الحد  بفترات،فیما یتعلق  التوقیتات،تعد بعض  -) 1(

وعموما یراعى االتفاق قدرا من  ملزم،وبعض اخر غیر  ملزما،والبعض  األدنى،مستوى الحد 

ومتاح  الدولیة،المصدر مستنسخ من صفحة منظمة التجارة العالمیة بشبكة المعلومات  المرونة.

 1999یة بتقریر منظمة التجارة العالم أیضا
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  29التحكیم المقترحة إجراءاتمواعید  یوضح 02 جدول رقم

 األسابیععدد  اإلجراءات
  باألطراف: المكتوبة األولىتسلیم المذكرات -1
 الشاكي.من الطرف  -ا

 ضده.من الطرف المشكو  -ب

 سنة. إلى أسابیعمن ثالثة 
 ثالثة. إلى أسبوعینمن 

مع  األولتاریخ االجتماع الجوھري -2
 أسبوعین. إلى أسبوعمن  انعقاده.ووقتھ ومكان  األطراف

 أسابیع.ثالثة  إلى أسبوعینمن  األطراف.تسلیم الردود المكتوبة من -3

ووقتھ  األطرافتاریخ االجتماع الثاني مع -4
 أسبوعین. إلى أسبوعمن  انعقاده.ومكان 

 أسابیع. أربع إلى أسبوعینمن  التقریر.الجزء الوصفي من  إصدار-5

على الجزء الوصفي  األطرافتسلیم تعلیقات -6
 أسبوعین. التقریر.من 

التقریر المؤقت بما فیھ من النتائج  إصدار-7
 أسابیع. أربع إلى أسبوعینمن  األطراف. إلىواالستنتاجات 

 إعادةلطلب  األطرافموعد النھائي ألحد -8
 أسبوع. التقریر.من  أجزاء أوالنظر في جزء 

فترة المراجعة من جانب الفریق بما فیھا آیة -9
 أسبوعین. األطراف اجتماعات إضافیة محتملة مع 

 أسبوعان. المنازعة.التقریر النھائي ألطراف  إصدار-10
 أسابیع.ثالث  األعضاء.تعمیم التقریر النھائي على الدول -11

 
 

 

 

                                           
ھذه المدد تمثل الحدین األدنى واألقصى لنظر النزاع بواسطة فریق التحكیم والتي تتراوح بین ثالثة وعشرین أسبوعا  29

 النھائي.وأربعة وثالثین أسبوع. وكل الحدین یعتمد على طبیعة النزاع والنظر فیھ والوصول الى حل لھ وإصدار التقریر 
 1439و ص  ،1428" اتفاقات التجارة العالمیة وشھرتھا الجات"، ص جامع:احمد  الدكتور:
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 اص بتعزیز مشاركة البلدان النامیة في نظام تسویة المنازعات خال 03 جدول رقم
 النصوص المتصلة بالمعاملة الخاصة والمتمیزة 1-4-5

یقرر عدد من األحكام والنصوص في التفاھم الخاص بتسویة المنازعات تدابیر خاصة أو 

من بینھا حقھا في أن  النزاع،البلدان النامیة طرفا في  أحدتطبق عندما یكون  معینة،فترات 

ومن الشروط  النزاع.یكون لھا على األقل عضو واحد من البلدان النامیة في ھیئة تسویة 

 الوساطة.أي أن یطلب من طرف ثالث القیام بدور التوفیق او  الحمیدة،األخرى بذل المساعي 

بلدان وعلى ال الحمیدة.أن یعرض القیام بالمساعي  منصبھ،بحكم  العام،ویجوز للمدیر 

األعضاء أن تعطى اھتماما خاصا أثناء عملیة المشاورات لمشكالت البلدان النامیة 

ومصالحھا، ویجوز السماح بفترة إضافیة من الوقت. وتقضي تدابیر ھیئة تسویة المنازعات 

بإعطاء وقت كاف للبلد النامي الذي یكون طرفا في النزاع إلعداد صحیفة الدعوى، كما 

ریر ھیئة تسویة النزاع الكیفیة التي أخذت بھا األحكام والنصوص تقضي بان یتضمن تق

لدى  القواعد،كما تقضي  االعتبار.المتصلة بالعاملة الخاصة والمتمیزة للبلدان النامیة في 

وفي حالة ما إذا كانت  النامیة،بان یراعى مجلس تسویة المنازعات مصالح البلدان  التنفیذ،

یجب ان ینظر مجلس تسویة المنازعات في اإلجراءات  ر،اخالقضیة مرفوعة من بلد نام 

على أن یأخذ في االعتبار لیس  العادیة،األخرى التي قد تكون الزمة أكثر من مجرد المراقبة 

بل وكذلك تأثیرھا على اقتصاد البلد النامي  بالتجارة،فقط مدى اتصال التدابیر المشكو منھا 

تعتمد على المساعدة القانونیة من جانب أمانة منظمة  كذلك تستطیع البلد النامیة ان المعني.

 التجارة العالمیة 

من التفاھم الخاص بتسویة المنازعات بعض األحكام الخاصة في حالة  24وتتضمن المادة 

ومن بین ھذه األحكام أن یعطي اھتمام خاص لحالة البلدان األقل نموا  ).2البلدان األقل نموا (

مراعاة التریث الواجب في إثارة  (مثلتسویة المنازعات في جمیع مراحل إجراءات 

 االمتیازات).أو في المطالبة بالتعویض او في طلب الحصول على تفویض بوقف  المسائل،

وھي انھ في المنازعات التي تكون البلدان االقل نموا طرفا  المادة،وھناك نقطة ثانیة في ھذه 

یجوز  المشاورات،ى حل مرض من خالل فیھا، وحیثما ال یكون من الممكن التوصل إل

للبلدان األقل نموا أن یطلب من المدیر العام او رئیس مجلس تسویة المنازعات القیام بمساعي 
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وذلك لمساعدة الطرفین على تسویة النزاع قبل التقدم بطلب  الوساطة،حمیدة للتوفیق أو 

 النزاع.تشكیل ھیئة لتسویة 

 

 نیة للبلدان النامیةالمساعدات الفنیة والقانو 2-4-5
من التفاھم الخاص بتسویة المنازعات على تقدیم مساعدات فنیة وقانونیة  2-27تنص المادة 

 األعضاء،تساعد امانة منظمة التجارة العالمیة البلدان  التالي، بینماعلى النحو  النامیة،للبلدان 

أیضا أن تكون ھناك حاجة على تقدیم مشورة  طلبھا، یجوزبناء على  المنازعات،في تسویة 

وتحقیقا لھذه  المنازعات. یتعلق بتسویةومساعدة قانونیة إضافیة للبلدان النامیة األعضاء فیما 

في نطاق  طلبھ،بناء إلى  عضو،الغایة یجب ان توفر األمانة خبیرا قانونیا مؤھال ألي بلد نام 

أن یساعد البلد النامي العضو بطریقة تضمن  ویجب على ھذا الخبیر الفني.خدمات التعاون 

قسم التعاون الفني والتدریب بمنظمة التجارة العالمیة ھو القسم  أمانة المنظمة. ویعتبرحیاد 

 المادة.بموجب ھذه  النامیة، الفنیة للبلدانالمسؤول عن تقدیم المساعدات 

 

 بعض المقترحات الخاصة بالمساعدات القانونیة  3-4-5  
اقترحت بعض البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمیة تعزیز األحكام والنصوص  

او  النامیة،إما عن طریق المساعدات التقنیة فیما بین البلدان  القانونیة،الخاصة بالمساعدات 

المدیر العام مباشرة على أن یتم  اریرھا إلىتقعن طریق إنشاء وحدة منفصلة ومستقلة تقدم 

 الغرض.تمویل ھذه الوحدة من حسابات أمانة تخصص لھذا 

 

 القانونیة.إنشاء وحدة لالستشارات 

                 تكون وظائفھا القانونیة،وحدة لالستشارات  بإنشاءاقتراح مقدم من االتحاد األوروبي 

 یلي:كما 

إجراء تحلیالت أولیة للتحقق مما إذا كانت المشكلة القانونیة المتصورة تبدو كما لو كانت 

وتحدید األحكام  العالمیة،بمقتضى اتفاقیات منظمة التجارة  حقوق،انتھاكا اللتزامات أو 

 قانونیة.والنصوص المتصلة بھا آو تحدید أي سوابق 
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ر إجراؤھا في إطار التفاھم الخاص بتسویة تقدیم المشورة في اإلعداد للمشاورات المتصو  

 العالمیة.المنازعات، واتفاقیة منظمة التجارة 

 المساعدة في إعداد " ملخص أساسي " عن جوانب القوة والضعف في القضیة. 

من التفاھم الخاص 24/02المادة  5تقضي بذلك المادة  (كماوالتوسط بناء على الطلب   

وبذلك یمكن تقلیل عدد القضایا التي  ودیة،للتوصل إلى حلول والترویج  المنازعات)،بتسویة 

 النظام.تنظر بموجب ھذا 

فلن تتسع وظائف الوحدة المقترحة لتشمل التمثیل الفعلي للبلد العضو في جلسات  ذلك،ومع 

بل سوف تقتصر على إجراء البحوث وتقدیم االستشارات القانونیة  –وغیر ھا  االستماع،

 میة.الرسخارج العملیة 

 

 المانحة.برنامج للتدریب في جنیف او في عاصمة أخرى من عواصم البلدان    
یتم بموجب ھذا البرنامج إیفاد عدد من القانونیین  األوروبي.اقتراح مقدم أیضا من االتحاد 

من البلدان النامیة بتمویل خارجي كامل للعمل لمدة عام مع الخبراء القانونیین في وفد االتحاد 

أو  الستضافتھم،في وفود البلدان األخرى التي تكون على استعداد  جنیف اواألوروبي في 

من القانونیین خالل فترة  50-30ب ما بین ویمكن بھذه الطریقة تدری عواصمھم.حتى في 

لن یكون ھؤالء القانونیین قد أتیحت لھم فرصة  التدریب،وفي نھایة فترة  سنوات.ثالث 

اكتساب معرفة مباشرة بكیفیة عمل النظام فحسب بل أنھم سوف یستطیعون تكوین اتصاالت 

 المستقبل.التجاري تكون مفیدة لھم في  خبراء القانونشخصیة مع 

 خلق خبرات قانونیة في البلدان النامیة ذاتھا    
وتنص المادة  النھائي.وینبغي أن یكون الھدف  الحال،ھذا أمر مرغوب فیھ جدا بطبیعة 

حیث تقول إن " األمانة ستنظم  ذلك،من التفاھم الخاص بتسویة المنازعات على 27/03

وإجراءات تسویة المنازعات على تدابیر  المعنیة،للبلدان األعضاء  خاصة،دورات تدریبیة 

لتمكین خبرائھا من اكتساب مزید من المعرفة في ھدا الشأن " ، یجوز عقد الدورات التدریبیة 

 .في جنیف أو في البلدان المعنیة ذاتھا 
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 مـلـخـص الـمـذكـرة
 

إن من أھداف منظمة التجارة العالمیة نشوء عالم اقتصادي مزدھر یتمتع بالسالم حیث یتم بصورة 
نموذجیة اتخاذ القرارات فیھا بإجماع الدول األعضاء ویتم التصدیق علیھا بواسطة برلمانات الدول 
 األعضاء ویكون االعتراض بخصوص الخالفات التجاریة عن طریق آلیة فض المنازعات الخاصة

ضمان التزام  وكیفیة والتعھداتبمنظمة التجارة العالمیة حیث یتم التركیز على تفسیر االتفاقیات 
 السیاسات التجاریة للدول بھما.

قضیة في فترة  369تناولت ھیئة تسویة المنازعات  1995فمند تاریخ إنشاء منظمة التجارة العالمیة سنة 
ت إلى حل ودي فیما یقارب ربع عدد قضایا توصل 2007دیسمبر  01وحتى  1995جانفي  01من 

ضمن  Dispute Settlement Understanding (DSU)النزاع بسبب إدخال تفاھم تسویة النزاعات
نظام الصفقة الشاملة الن من یكتسب عضویة منظمة التجارة العالمیة یعد حكما و طرفا في جمیع 

وھذا یعني أیضا أن ھذا التفاھم ھو بمثابة اتفاقیة  االتفاقیات المشمولة و الموصوفة بأنھا متعددة األطراف
إلزامیة لكل عضو في المنظمة وال یجوز التحفظ على أي نص من نصوصھا إال بموافقة األعضاء 

 جمیعھم ومن ثم فإنھا من الناحیة العملیة نافذة حیال أعضاء المنظمة جمیعھم.
 والوساطة؛ والتوفیق؛ الحمیدة؛لة كالمساعي على الرغم من أن التفاھم قدم مجموعة من األسالیب البدی

 إال أن ھذا األخیر یضل أسلوبا أصیال لتسویة المنازعات.         القضائي؛فضال عن األسلوب 
           

L’Organisation Mondiale du Commerce a mis en place une nouvelle procédure 
de règlement des différents, administrée par l’Organe de règlement des 
différents (ORD), qui connait un succès dépassant toutes les attentes. Sa 
rapidité et son accessibilité en sont les clés. 
A travers l’ORD, l’OMC permet aux États membres de surmonter leurs 
différends commerciaux et de les sanctionnent en cas de non-respect des règles. 
L’OMC est la seule institution internationale à disposer d’un instrument ayant 
la capacité de sanctionner les États pour le non-respect de ses règles. Un État 
doit se faire porteur de la plainte d’une entreprise contre les pratiques ou des 
normes en vigueur dans un autre pays et qui la désavantage. Si un arrangement 
n’est pas trouvé, un panel d’experts examine la plainte. 
Après quoi, l’ORD prend une décision : l’État désavoué doit se mettre en 
conformité avec les règles de l’OMC ou payer les compensations financières à 
l’État plaignant. 
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