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  مقدمةأوالً.
  

  تمهيد .أ

  

العالميةالتجارة"منظمةموضوعمع(آلكو)فريقيةاإلاآلسيويةالقانونيةالستشاريةاالمنظمةتعاملت .1

(WTO)بشأنالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقيةذلكفيبماالعالمية"،للتجارةسلوكيةوقواعدإطاريكاتفاق

جولةمفاوضاتفيهانتهتالذيالوقتمن(،TRIPS)الفكريةالملكيةلحقوقبالتجارةالمتعلقةالجوانب

العالميةالتجارة"منظمةبندُعرض.م1991عامفيالعالميةالتجارةمنظمةبإنشاءوتُّوجتم1991أوروغواي

نلثالثيوابعةرالادورتهافيآلكوأعمالجدولفيمرةألول"العالميةللتجارةسلوكيةوقواعدإطاريكاتفاق

مناقشتهوتمتالمنظمةأعمالجدولفيذلكبعدمدرجاًالبندهذاظل.م1991معاطرق،حةدولافيدتعقلتيا

التجارةبمنظمةالمتعلقطورالتلمراقبةالدوراتهذهفيالعامةاألمانةتوجيهتمالالحقة.الدوراتخالل

السنويةالدورةفي،العامةاألمانةُكلّفتكماالنزاعات.تسويةبآليةالمتعلقةالقانونيةالجوانبوبالتحديدالعالمية،

بينم6111لعامالوزارينيروبيمؤتمرنتائجنُوقشتحيث،م6112عامفيآلكولمنظمةوالخمسينالخامسة

بشأناألعضاءالدولجانبمنالنظروجهاتتبادللتسهيلعملقاتحلأوندوات"بتنظيماألعضاء،الدول

 القدرات".بناءوبرامجالعالميةالتجارةمنظمةداخلالراهنالوقتفيالتفاوضقيدالقضايا

 

التجارةتعزيزفيالعالميةالتجارةمنظمةأعمالمتابعةفيبالذكرالجديرآلكومنظمةعمليشمل .6

التجارةمنظمةفيالمنازعاتتسويةآليةعملمنمعينة"جوانبحوليومينلمدةوةندعقداألطراف،متعددة

الدراسةونشرالهندحكومةمعبالتعاون،م1991عامفينيودلهيفيصلة"ذاتأخرىومسائلالعالمية

لثانيةاالدورةفيالعالمية"التجارةمنظمةاتفاقاتبموجبوالتفاضليةالخاصة"المعاملةبشأنالخاصة

فيآلكولمنظمةالتابع(CRT)والتدريبالبحوثمركزنظّم.م6113عامفيلسيؤوفيُعقدتالتيواألربعين

الفترةفيالعالمية"التجارةمنظمةحولأساسية"دورةحولأيامخمسةلمدةتدريبياًبرنامجاً،م6111عام

أيامخمسةلمدةأخرىمرةتدريبيةعملورشةتنظيمذلكبعدتم.م6111فبراير/شباط1إلى1منالممتدة

التدريبمعهدمعبالتعاونآلكولمنظمةالتابعوالتدريبالبحوثمركزقبلمنالعالميةالتجارةمنظمةحول

مقرفيم6111أبريل/نيسان1إلىمارس/آذار61منالعالميةالتجارةومنظمة(ITTC)التقنيوالتعاون

لمنظمةواالستثناءاتاألساسيةوالمبادئالعالميةالتجارةمنظمةحولمقدمةيعالمواضشملتنيودلهي.فيآلكو

المتعلقةوالجوانب(GATS)الخدماتبشأنالعامواالتفاقاألساسيةالمبادئعلىوتمارينالعالميةالتجارة

آلكوبينباالشتراكيةالعالمالتجارةمنظمةحولتدريبيبرنامجتنظيمتمكماالفكرية.الملكيةلحقوقبالتجارة

نوفمبر/الثانيتشرين12إلى11منالممتدةالفترةفي(IKMAS)والدوليةالماليزيةالدراساتومعهد

الدولمنللمشاركينتحضيريةتدريبيةكدورةالتدريبيالبرنامجهذاتنظيمتمحيثماليزيا.بانجي،فيم6117

لمنظمةعشرالحاديالوزاريالمؤتمرضوءفياألعضاء،يرغوالدولآلكوفيالتحكيمومراكزاألعضاء

 األرجنتين.فيم6117ديسمبر/أولكانون13إلى11منالممتدةالفترةفيالقادمالعالميةالتجارة

 

المجاالتبينمنكان،م1921عامفيالدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةبإنشاءيتعلقفيما .3

المتحدةاألمملجنةعيّنتالدولي".التجاري"التحكيمهوأعمالهاجدولفيعليهاالتركيزإلىتسعالتياألولى
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تقريراًقدموالذيالخاصالمقرربصفتهنيستور،إيانالبروفيسورالغاية،لهذهتحقيقاًالدوليالتجاريللقانون

المقررتقريرأعطىإقليمية.تحكيممراكزإنشاءواقترحالقائمةاآللياتكفايةعدمعلىالضوءيسلطمفصالً

لوضعآلكولمنظمةدفعقوةوالتجارية"االقتصاديةالمسائلنزاعاتلتسويةآلكو"خطةإلىوفقاًالخاص

.م1971عامفيطوكيودورةفيبهالقيامتمالذياألمربالمتابعة،والبدءأعمالهاجدولعلىالموضوع
1
وافقت

تبذلهاأنينبغيالتيالجهودبشأنلهاالتابعةالفرعيةالتجاريالقانونلجنةاتتوصيعلىطوكيودورةفيآلكو

بيناتفاقاتفيآلكودخلتكمافريقية.واإلاآلسيويةالمناطقفيالمؤسسيالتحكيملتطويراألعضاءالدول

مراكزإلنشاءنياكيوجمهوريةاإلسالميةإيرانوجمهوريةونيجيرياالعربيةمصروجمهوريةماليزياحكومات

وإقرارالصددهذافيالعامةاألمانةجانبمنالحقةدراساتبعدوذلكفيها،(RACs)اإلقليميةالتحكيم

 الصدد.هذافيالتجاريللقانونالفرعيةاللجنةتوصيات

 

وجوداتجاهنحوبنشاطوعملتالمالئمةاالستثماربيئةبمسألةطويلة،فترةمنذنفسهاآلكوربطت .1

وحمايةتعزيزمسألةمناقشةتمتالدولي.االستثماربنظاميتعلقبماوالدولالمستثمرينبينمالئمةعالقة

إندونيسيا،فيآلكولمنظمةوالعشرينالحاديةالسنويةالدورةفيبالمثلالمعاملةأساسعلىاالستثمارات

مناقشةذلكبأعقفريقية.اإليويةاآلسالمنطقةبلدانبينالصناعةمجالفياإلقليميالتعاونسياقفيجاكرتا،

رعايةتحتم1911ديسمبر/ولألاكانونفيكوااللمبورفيالمعقودالوزاريجتماعاالفيللمسألةمكثفة

المستثمربينمرنةولكنمستقرةعالقاتإقامةإلىبالحاجةاالجتماعهذاأقرآلكو.معبالتعاونماليزياحكومة

فياالجتماعنظركماألخرى.ناميةدولةمنمقدمةاالستثماراتتكونماعندخاصةًالمضيفةوالحكومة

تفضيلإلىالمناقشاتضوءفيوأشارتاالستثماراتلحمايةاآلنحتىاستُخدمتالتيالمختلفةالطرائق

 األعضاء.الحكوماتجانبمنفيهللنظراالستثمارلحمايةنموذجياتفاقمشروعصياغة

 

االستثمارحمايةبشأننموذجيثنائيالتفاقالتجريبيالمشروعذلك،علىناءًب،العامةاألمانةأعدت .1

تناولتمالخبراء.منفريقجانبمنالتمهيديةللمناقشاتأساسبمثابةليكونالمنطقةبلدانبينلتطبيقهوالمعد

اللجنةقبلمنم1911مايو/أيارفيُعقدتالتيللجنةكولومبودورةخاللفيهللنظرالعامةاألمانةمشروع

وزارياجتماعأمامالتجاريللقانونالفرعيةاللجنةتقريرذلكبعدُعرضلها.التابعةالتجاريللقانونالفرعية

مندعوةعلىبناءًم1911سبتمبر/أيلولفياسطنبولفيُعقدالصناعاتفياإلقليميالتعاونبشأنآخر

أجرتهاالتيللموقفالعامةاالستقصائيةللدراسةنتيجةًضحالوامنأصبحآلكو.معبالتعاونتركياحكومة

وحمايةتعزيزمسألةفيموحدنهجاتباعيؤديالأنهفريقيةاإل-اآلسيويةالمنطقةداخلوماتالحكمختلف

الرغمعلىالعملية،الناحيةمنكافيةاستجابةإلىثنائيةلمعاهدةواحدمشروعصياغةخاللمناالستثمارات

إعدادفيالموضوعهذابشأنآلكودراسةتساعدأنيمكنأنهذلك،علىبناءًلوحظكمافيه.مرغوبأمرأنهمن

مستعدةالحكوماتفيهتكونمناختهيئةهوالرئيسيالهدفكانالثنائية.تفاقاتالامنمختلفةأنواعلثالثةنماذج

 الثنائية.تالترتيبابموجباالستثماراتوحمايةتعزيزمفهوملقبول

 

ذلك،علىبناءً،م1916نوفمبر/الثانيتشرينفيالعامةاألمانةأعدتهاالتيالُمنقحةالدراسةتضمنت .2

ستُستخدمالتيالموادمنالكثيرأنرغمنموذجيةاتفاقاتلثالثةنصوصإلعدادمسعىبذلإلىالداعياالقتراح

                                                 
 

1
التجاريالتحكيمحولاإلقليمية"الندوةفيوالتجارية"االقتصاديةالقضايافيالمنازعاتلتسويةآلكو"مخططآلكوأمانةانظر

آلكو(.أمانةلدىملففي)متوفرالقاهرة"الدولي،
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شائعةً.ستكونالنصوصمننصكلفي
2
أنهالعاماألميناقتراحذلكبعدالعضويةفتوحمخبراءفريقأيد

نهجاتباعمنبدالًاالستثماراتوحمايةتعزيزمجالفيبديلةنماذجصياغةباتجاهاللجنةنهجيكونأنينبغي

فيطوكيوفيُعقدتالتيآلكولمنظمةوالعشرينالثالثةالدورةفيذلكبعدالمسألةنوقشتكماوحيد.نموذجي

 .م1319مايو/أيار

 

النماذجتحيلأنمداوالتها،سياقفيطُرحتالتيالمختلفةبالمالحظاتالعلمأخذبعداللجنة،قررت .7

معأخيراًاعتُمدالذيالنحوعلىاألعضاء،الحكوماتإلىاالستثماراتوحمايةلتعزيزالثنائيةلالتفاقاتالثالثة

المختصةالسلطاتإشعارإلىالنموذجيةلثنائيةااالتفاقياتهذهتقديميتمأنطلبمعالتوضيحيةالمالحظات

 الحكومية.واإلدارات

 

التجارةومنظمةالدولي"االستثمارحولم6112مارس/آذار6فيمؤخراًندوةآلكوأمانةنظّمت .1

للدولالحاليةالتحدياتالمستثمرة:الدولنزاعات"حلمثلموضوعاتالندوةناقشتمقرها.فيالعالمية"

 فريقية".واإلويةاآلسي

  

  الحالية السنوية الدورة في المركزة للمداولة قضايا . ب
  

 العالمية.التجارةمنظمةعلىوتأثيرهااإلقليميةالتجارةاتفاقيات (1

 الفكرية.الملكيةوحقوقالفكريةالملكية (6

 .آلكولمنظمةاإلقليميةالتحكيممراكز (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 :وهيالدراسة،فيالممكنةةالثالثالنموذجيةباالتفاقياتيتعلقفيماالمؤقتةالصيغتضمينتم

معالصناعيةالدولمعالمنطقةبلدانبعضبينالمبرمةلالتفاقاتمماثلنمطعلىأساساًيعتمدثنائياتفاقمشروع"أ":النموذج

 لالستثمارات.بالترويجيتعلقفيماخاصةًوالتحسيناتالتغييراتبعضإجراء

فيماالمرونةمندرجةوامتالكاالستثماراتبحمايةيتعلقفيماالشيءبعضتقييداًأكثرأحكامهتكوناتفاقمشروع"ب":النموذج

 وحمايتها.االستثماراتباستقباليتعلق

منمحددهوكماقطفاالستثماراتمنمحددةفئاتعلىتطبيقهالممكنمنولكن"أ"النموذجنمطبشأناتفاقمشروع"ج":النموذج

 المضيفة.الدولةقبل
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  والخمسين الخامسة السنوية الدورة في المداوالت  ثانياا.
  

بندعرضالذيمحمدرحمةالدكتورالبروفيسورآنذاك،آلكولمنظمةالعاماألمينمعاالجتماعبدأ .9

خاللمنالعالمية"،للتجارةالسلوكيةوالقواعدإطاريكاتفاقالعالميةالتجارة"منظمةللمناقشة،األعمالجدول

البلدانلشعوبوخاصةًالعالمشعوبلرفاههائلةأهميةذاتكمؤسسةالعالميةارةالتجمنظمةكانتأنهالقول

فيينجحلمأنهلحقيقةأسفهعنوأعرب(،DDA)للتنميةالدوحةأعمالجدولعنبإيجازتحدثكماالنامية.

الوزاريالمؤتمرعلىركزثمالوزارية.المؤتمراتمنالعديدعقدبعدحتىللتنميةالمرجوةالتغييراتتحقيق

فيتوافقالدورةهذهفيحتىيكنلمأنهوذكرنيروبي،فيم6111ديسمبر/األولكانونفيالمنعقدالعاشر

بإطارالتجاريةللمفاوضاتالمستقبليةالجوالتستسترشدكانتإذامامثلوحاسمةأساسيةقضيةحولاآلراء

 ال.أماإلنمائيالدوحة

 

المدعوالمميزوالمتحدثالتجاريةالسياسةخبراءأحدبصفتهذلك،بعدداسيجيتأبهالبروفيسورقدم .11

التجارةلمنظمةالقانونيةواآلثار(TPP)الهادئالمحيطعبرالشراكة"اتفاقيةحولعرضهالدورة،إلى

واألحكامدئالهاالمحيطعبرالشراكةاتفاقيةأحكامبعضبينالعالقةعنبإسهابعرضهفيتحدثالعالمية".

التجارةمنظمةفي(MFN)رعايةاألكثرالدولةحكمعنأوالًتحّدثالعالمية.التجارةمنظمةفيالمقابلة

أنيجبالحرةالتجارةاتفاقياتجميعأنعلى(،FTA)الحرةالتجارةباتفاقياتيتعلقفيماينص،والذيالعالمية

عبرالشراكةاتفاقيةأنحينفيأنهيذكركبير.حدإلىارةالتجأنواعجميععلىالتعريفةإلغاءعلىتنص

ثمبالخدمات.األمريتعلقعندمابالغرضتفيالأنهاإالبالتجارة،يتعلقفيماالشرطبهذاتفيالهادئالمحيط

عبراكةالشراتفاقيةفيالعامةالهيئاتقبلمنالدعمبمنحيتعلقفيماالملكيةاختبارتعريفعنذلكبعدتحدث

التيالقضائيةاالجتهاداتمعويتعارضاألمريكيةالحجةعلىكبيرحدإلىيستندوالذيالهادئ،المحيط

فيالحدوديةبالتدابيريتعلقفيماأيضاً،أشاركماالعالمية.التجارةمنظمةفيالنزاعاتتسويةآليةداخلتطورت

إلىالهادئالمحيطعبرالشراكةاتفاقيةفيالمقابلةالتدابيرتندتسأنه(،21)المادةالفكريةالملكيةحقوقاتفاق

ولكنمعينةحاالتفيالعالميةالتجارةمنظمةلجنةأمامالمقدمةالحججبعضفيأُدرجتمعينةومفاهيمشروط

حولسيبنىالقانونعلمفإنالهادئالمحيطعبرالشراكةاتفاقيةتنفيذتمإذاأنهلذلك،نتيجةًذكررفضها.تم

قامثمالعالمية.التجارةمنظمةفيالقانونيالفقهعلىبالتاليبدورهاستؤثروالتيالرئيسيةاألحكامهذهبعض

وتسويةالهادئالمحيطعبرالشراكةباتفاقيةإطارفيالنزاعاتتسويةإجراءبيناالختياربوصفأخيًرا

فيإشكاليةإلىيتحولأنالممكنمنوالذيالطريق"،فيقبة"عبوصفهالعالميةالتجارةمنظمةفيالمنازعات

العالمية،التجارةمنظمةلجنةإلىيلجأالهادئالمحيطعبرالشراكةلجنةفيخاسراًطرفاًأنلوكماالحقوقت

 األمر.يفبالبتملزمةالعالميةالتجارةمنظمةلجنةستكونعندئذالمشمولة،االتفاقاتبأحدالمتعلقةوالمسألة

 

"منظمةبموضوعالمتعلقةالمحددةالقضايابشأنبياناتهمالتاليةاألعضاءالدولمنمندوبونعرض .11

الشعبيةالصينجمهوريةالعالمية":التجارةلمنظمةالسلوكيةوالقواعدإطاريكاتفاقالعالميةالتجارة

 االتحادية.الديمقراطيةلنيباوجمهوريةأفريقياجنوبوجمهوريةواليابانالهندوجمهورية

 

لعامالوزاريباليمؤتمرمنكلفيهنجحالذيالوقتفيأنهالشعبيةالصينجمهوريةمندوبقال .16

بشأنالمفاوضاتمنالنتائجبعضعلىالحصولفيم6111لعامالوزارينيروبيمؤتمروكذلكم6113

تحريرفيالعالميةالتجارةمنظمةتلعبهأنيمكنالذيالمهمالدورعلىيدلفإنهللتنمية،الدوحةأعمالجدول
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األعضاءلدىأنهعالنيةًاإلقرارتمالتاريخ،فيمرةوألولأنه،لحقيقةأسفهعنأعربأنهإالالدولية.التجارة

إلىاألمرهذايؤديقدللتنمية.الدوحةأعمالبجدوليتعلقمافيالمستقبليالمساربشأنمختلفةنظروجهات

وطرقأساليبتبنيإلىباإلضافةللتنمية،الدوحةأعمالبجدوليتعلقفيماالمستقبليةبالجهوديتعلقفيماالشك

دمتعدالتجاريالنظامبدعمالناميةالدولقيامضرورةعلىذلكمنالرغمعلىجديدمنأكدكماجديدة.

المتبقيةالدوحةقضايابشأنالمفاوضاتمواصلةذلكفيبمااألمام،إلىالدوحةجولةمفاوضاتودفعاألطراف

والتوقعاتالدوحةلجوالتاألساسيالهدفالتنميةتُشكلالزراعية.غيراألسواقإلىوالدخولالزراعةمثل

الدولهذهثقةستتعرضالعالمية.التجارةمنظمةعضويةنصفمنأكثرتشكلالتيالناميةللدولالمشروعة

ينبغيأنهأيضاًذكرالتحقق.فيللتنميةالدوحةاعمالجدولالتزاماتفشلتحالفيخطيرلضرروموثوقيتها

هذهتشكلأاليجبكمامباشر.بشكلتهمهاالتيالجديدةالقضاياتجاهمنفتحموقفالناميةالدوللدىيكونأن

نصحتقدأنهأخيراًذكرللتنمية.الدوحةأعمالجدولعلىالمتبقيةللقضاياإعاقةذلك،منرغمالعلىالقضايا،

والعملاالقتصاديةالحمايةسياسةضدموقفباتخاذاألعضاءالعامذلكفيالعشرينلمجموعةكرئيسةالصين

 األطراف.متعددةالتجارةاتجاهفي

 

ب(العالمية،التجارةمنظمةاستمرارأهمية)أ(يتين:قضعلىعرضهالهندجمهوريةمندوبركز .13

التجارةمنظمةعضويةتوسيعإلىبالنظرأنهذكراإلقليمية.التجارةباتفاقاتالعالميةالتجارةمنظمةعالقة

جدولفياآلنحتىالمحققوالتقدمالعاديةلجانهافيوالعملالمنازعاتلتسويةالفريدنظامهاوتشغيلالعالمية

للتنميةالدوحةأعمالجدولأنذكرالمؤسسة.تلعبهالذيالهامالدورعلىذلككلويؤكدللتنميةالدوحةأعمال

كذلكأشارالماليين.لمئاتالغذائيواألمنالفقراءالمزارعينذلكفيبماالناميةللدولالجماعيةللمصلحةمهم

المهممنعنه.بديالًتكونأنيمكنوالاألطرافالمتعددتجاريالالنظامعلىاألطرافالمتعددةالنّهجتأثيرإلى

علىالهندصادقتأنهأخيراًذكراألطراف.المتعددالتجاريالنظامتجزئةوليسالترتيباتهذهمثلتكملة

 العالمية.التجارةمنظمةقواعدلدعم(TFA)التجارةتسهيلاتفاقية

 

التجارةمنظمةإطارفيالقواعدعلىالقائماألطرافالمتعددالتجاريالنظامأنأوالًاليابانمندوبأكد .11

التجارةتسهيلاتفاقيةتطبيقإلىسريعدخولإلىدعاالتجارية.اليابانلسياسةاألساسيةالركيزةهوالعالمية

التجارةمنظمةفيالصلةذاتالبلدانعلىللحفاظ"حديثة"وقضاياجديدةطرقاستكشافينبغيأنهوأضاف

ينبغيوبالتاليالتجارة،تحريرلتسريعفعالكنهجتعملاألطرافالمتعددةالمفاوضاتأنكذلكذكرالعالمية.

منعال مستوىفيالدخولعلىالناميةالبلدانكذلكشجعمكثفة.مفاوضاتإلجراءطرقبمثابةاعتبارها

التجارة"أجلمن"المعونةمثلمبادراتأيدكماتصادي.االقنموهاعلىإيجابياًأثراًسيحدثذلكألنالتحرير

آسيامنطقةفياالقتصاديالنموالهادئالمحيطعبرالشراكةاتفاقيةتعززلنأنهذكرأخيراًذكرالغرض.لهذا

ومااإلنسانوحقوقوالديمقراطيةالحريةمثلاألخرىالعالميةالقيمأيضاًستعززبلفحسب،الهادئوالمحيط

الشاملةاإلقليميةاالقتصاديةالشراكةمثلاألخرىالمماثلةاالقتصاديةاالتفاقياتدفعاليابانتعتزمذلك.لىإ

(RCEP)والصيناليابانبينالحرةالتجارةواتفاقيةاألوروبيواالتحاداليابانبيناالقتصاديةوالشراكة

 كوريا.وجمهورية

 

فياألطرافمتعددالتجارةلنظاماألولويةإعطاءينبغيأنهأوالًأفريقياجنوبجمهوريةمندوبذكر .11

إدراجأنثانياًذكركمااألطراف.متعددةاالتفاقاتنفسإلىاالستنادعدموينبغيالعالمية،التجارةمنظمةإطار
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جدولقضاياتتجسدلمماللتطبيققابلغيرسيكوناألطرافمتعددةللمفاوضاتجديدةنهجأوجديدةقضايا

 للتنمية.الدوحةأعمال

 

منظمةفيالمناقشاتتراعيأنيجبأنهإلىاالتحاديةالديمقراطيةنيبالجمهوريةمندوبأشار .12

المتعددالتجاريللنظامالحاسمةاألهميةعلىشددلذلكنمواً.البلدانألقلالخاصةاالحتياجاتالعالميةالتجارة

طريقعنللتنميةالدوحةأعمالدولجحيويةتخفيفعدمإلىآلكوتسعىأنيجبالقواعد.علىالقائماألطراف

الحكمدوناألطرافالمتعددالنهجبقوةتؤيدأنآلكوعلىيجباإلقليمي.المستوىعلىالتجاريةالمفاوضات

ونقلوالتفضيليةالخاصةالمعاملةتكونأنيجباألطراف.المتعددةاالتفاقاتمنالحكمةعلىالمسبق

شرعتقدأنهأخيراًأبلغأخرى.تجاريةمفاوضاتأيأساسالناميةالبلدانلىإالتقنيةوالمساعدةالتكنولوجيا

 التجارة.تسهيلاتفاقيةعلىالتصديقعمليةفينيبالجمهورية
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 األخيرة والتطورات عام نقاش    ثالثاا.
  

 العالمية التجارة منظمة على وتأثيرها اإلقليمية التجارة اتفاقيات . أ

  

 اإلقليميةالتجارةاتفاقياتصعود (1

زخمهاتفقد(GATT)والتجارةللتعريفاتالعامةاالتفاقيةنظامظلفيالمفاوضاتبدأتماسرعان .17

اتفاقياتووالدةنشوءمنرؤيتهيمكنالذياألمرالدورات،عنالتسعيناتأوائلفيالدولبعضتتخلىوبدأت

كل-اإلقليميةالتجارةاتفاقياتعلىالتفاوضفياألوروبيواالتحادالمتحدةالوالياتبدأتاإلقليمية.التجارة

التيوالتجاريةللتعريفاتالعامةاالتفاقيةفيالسطحيالتكاملنهجمنأعمقكانتالتي-مختلفةبلدانمعمنها

هذهتعرفأصبحتت.الوارداعلىالجمركيةالتعريفاتمثلالحدوديةضوابطهامنمعظمهافيحدت

اإلضافيةأوالعالميةالتجارةلمنظمةالزائدةباألحكاماإلقليميةالتجارةاتفاقاتفيالموجودةاألعمقااللتزامات

متعددبشكلبالفعلاعتُمدتأحكامإلىالعالميةالتجارةلمنظمةالزائدةاألحكامتستندالعالمية.التجارةلمنظمة

اإلقليميةالتجارةاتفاقياتأحكامهيالعالميةالتجارةلمنظمةاإلضافيةااللتزاماتفإنأخرىناحيةمناألطراف.

اتفاقاتبالفعلازدهرتوالبيئة.العملمعاييرحالياًهذهتشملالعالمية.التجارةمنظمةفينظيرلهايوجدالالتي

المثيرمنالعالمية.التجارةمنظمةعدقوابموجببهمسموحهوكمام6111عامأوائلمنذاإلقليميةالتجارة

األطراف،المتعددةالتجاريةالمفاوضاتفيالتقدممناألدنىالحدسياقفيالتطورهذاحدثقدأنهلالهتمام

 التجارة.لتوسيعهامةوسيلةباعتبارهااإلقليميةاألسواقفيللنظرالبلدانمنالعديدفيقويباهتماميوحيمما

أنحاءجميعفياالستثماروتحريرالتجارةلتعزيزاألمثلالنهجهيحالأيعلىألطرافاتعدديةإن .11

القيمةسالسلارتفاعمعالتجارةتيارعكسأوالتياراتجاهفيالثالثالعالمدولمعالحواجزبدأتالعالم.

التجارةأمامالحواجزتُعالجن.المباشريالتجاريينالشركاءبينالحواجزأهميةبنفسكبيرةأهميةتشكلالعالمية

بلد.بكلالخاصةالحلولمنالعديدإنشاءمنبدالًالعالميةالقواعدمنواحدةمجموعةفيمثاليبشكلالبلدانبين

اإلقليميةاالتفاقاتكانتإذااألطولالمدىعلىاألطرافالمتعددالتحريراإلقليميالتجارةتحريريدعمأنيمكن

أناإلقليميةالمبادراتلهذهيمكناالمكان.قدرمنسقةعالميةمكوناتعلىوتحتوياألسواقفيفعالًمفتوحة

فيالواردةوالقواعدللمبادئوفقاًبشأنهاالتفاوضتمإذاالطويلالمدىعلىاألطرافالمتعددالتحريرتدعم

العالمية.التجارةمنظمةاتفاقات
3
  

التجارةاتفاقياتكانتإذاماأياإلقليمية:التجارةالتفاقياتالقتصاديةااآلثاربشأنمتباينةآراءهناك .19

أنهبعيدأمدمنذاالقتصاديةالنظريةتنبأتالمستقبلي.األطرافالمتعددالتحريرنحوبناءعائقأوعقبةاإلقليمية

التحريراتبعوضوحاً.رأكثليستلألسفالتاريخيةاألحداثمنالحقيقة.االتجاهاتمنأيفييذهبأنيمكن

خلقتأخرىحاالتفيولكناإلقليمية،التجارةاتفاقياتتشكيلالمهمةالحاالتبعضفياألطرافالمتعدد

.الحقاًطرافلألتعدداًأقلتحريرإلىأدتمعوقاتاإلقليميةالتجارةاتفاقيات
4
  

                                                 
 

3
.م6112مارس/آذار1السياسة،بيانالدولية،التجارةغرفةاألطراف"،متعددالتجارةونظامالضخمةاإلقليميةالتجارة"اتفاقيات

 
4
للوالياتدليلاألطراف:متعددةالتجارةلتحريرمتعثرةكعقباتالتفضيليةالتجارة"اتفاقيات،نونوليماوفيالمثالسبيلعلىانظر

"صدامونونوليمو،كوفالي-كارابايبارس،911-192ص.،م6112عام،3رقم،92األمريكيةاالقتصاديةالمراجعةالمتحدة"،

،6111عام،6رقمالدولي،االقتصادمجلةاألوروبي"،االتحادفياألطرافمتعددةالتجارةتحريرمقابلالتفضيليةالتحرير:

خاللالجانبأحاديإضافيتحريرإلىالالتينيةأمريكافيالحرةالتجارةمناطقأدتأنهعلىالبناءأدلةتقديمتم.367-699ص.

غيرتجاهالتجارةتحريرعلىاإلقليميةثرتؤ"هلأورنيالس،وإيمانويلفرويندوكارولينإستيفوردورالأنتونيقبلمنالتسعينات

.1171-1136ص.م6111عام،1رقم،163لالقتصادالفصليةالمجلةاألعضاء؟"
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اليوم.تنشأالتيالضخمةاإلقليميةاقياتاالتفباتجاهالدفعفيواالقتصاديةالسياسيةالقوىمنعددساهم .61

بهاتنظمالتيالعمليةوهي-العالميةالتوريدسالسلفيالجنسياتمتعددةالشركاتاهتمامهوالعواملأحد

االتفاقياتمنجديدةأنواععلىالضغطإلىالشركاتيدفعمما-البلدانمنالعديدعبرإنتاجهاالشركات

مخاوفها.لمعالجة
5
فيالتخفيضاتمنالمزيدوكذلكاألجنبيةالستثماراتهمإضافيةقانونيةحمايةذلكشملي

لذلكمتعددة،ألسواقاعتمادهايمكنسلعإنتاجالشركاتتريدمتعددة.وطنيةحدودعبرالبضائعشحنتكاليف

األسواقعبرمستقلشكلبتاريخياًتحديدهاتمالتيالمنتجاتلوائحتنسيقتحسينعلىالسياسةصانعيحثّوا

المختلفة.
6
خاللمهمةإنجازاتالعالميةالتجارةمنظمةفياألطرافتعدديحققلمأنههوآخربارزعاملهناك

الطفيفة.االستثناءاتبعضعداالماضيينالعقدين
7
وخالفالعالميةالتجارةلمنظمةالدوحةجولةفيالتعثرأدى

بمامتعددة"مسارات"خاللمنالمفاوضاتعلىالتركيززيادةإلىالرئيسيينينالالعببينالتنميةأعمالجدول

حيثمنالعالميةالتجارةمنظمةاختصاصنطاقاالتفاقياتهذهمعظمتتجاوز"اإلقليمية".الطرقذلكفي

منالتجاري.تاحاالنفمنالمزيدولتحقيقالعالميةالتجارةقواعدلتغييرجديدةمنصةوتقديموالعمقالتغطية

مناسببشكلمعهاالتعامليتملمالتيالمجاالتفيالممارساتأفضلاإلقليميةالتجارةاتفاقاتتقدمأنالمتوقع

التقنيةوالمعاييرواالستثماراتالخدماتفيالتجارةتشملمجاالتمثلاألطراف،المتعددالمستوىعلى

معبالمقارنةأقلأوسعأعمالجدولعلىللتفاوضالمعامالتاليفتكفستكونلذلكإضافةالتنظيمية.والمسائل

تحتالالعبينجميعبين"إجماعاً"تتطلبالتيالعالميةالتجارةمنظمةمفاوضاتإطارفيالكبرىالصفقة

توفرحينفيالنتائجنحووموجهعملينهجذاتأماكناإلقليميةالتجارةاتفاقياتتوفرلذلكواحد"."مشروع

مجاالتفيوملزمةقويةأحكامبفرضالقيادةمقعدفيالموجودةالمراكزتقومأنإمكانيةالضخمةالصفقات

واألمن(FDIs)المباشرةاألجنبيةواالستثماراتالفكريةالملكيةوقضاياوالبيئةالعملمعاييرمثلمتنوعة

الغذائي.
8
  

 األطرافعددةمتوالتجارةالخارجيةاألطرافعلىالمترتبةاآلثار (6

ماالتحدياتهذهتشملقدالتحديات.من(MRTA)الكبرىاإلقليميةالتجارةاتفاقياتذلكمعتخلوال .61

خارجاالقليميةالتجارةالتفاقيةوتقييداًصرامةًأكثرتنظيميةتدابيرب(التمييزيللتأثيرمرتفعةمخاطر)أ(يلي:

الفائقةاإلقليميةالتجارةالتفاقاتترجيحاًاألكثرالتأثيريتعلقاء.أعضالغيرالدولانضمامصعوبةج(المنطقة

الوارداتاستبدالأيالتجارةتحويلإلىهناالتمييزيؤديقدالخارجية.البلدانصادراتضدالتمييزبمخاطر

المعاملةبسببليميةاالقالتجارةاتفاقياتأعضاءمناألعلىالتكلفةذاتبالوارداتخارجيةبلدانمنتكلفةاألقل

                                                 
 

5
وبونبالنشارديقدمالواقعفيجديداً.ليسالتجاريةالسياسةالمفاوضاتعلىأثرقدالعالميةالتوريدسلسلةنشاطأنحقيقة

الفترةخاللوالناشئةالمرتفعالدخلذاتاالقتصاداتوضعتهاالتيالتعريفاتعلىحتىأثرتالتأثيراتهذهأنعلىأدلةوجونسون

"،التجاريةوالسياسةالعالميةالتوريد"سالسلس.جونسونوروبرتب.بونوشادج.بالنشاردإيميليرؤية.م6119إلىم1991من

.م6112ينايرالثاني/كانون،61113رقمعملورقة(NBER)االقتصاديةللبحوثالوطنيالمكتب

 
6
حولالمناقشةورقاتسلسلةمنجزء-العالميةالتجارةمنظمةومستقبلالكبرىاإلقليميةالتجارية"االتفاقاتبراون،ب.تشاد

.6صفحة،م6112أيلول/سبتمبرالخارجية،العالقاتمجلسواإلقليمي"،العالميالحكم

 
7

التجارةإدارةتمديدإلىباإلضافة،6113ديسمبر/األولكانونفيباليفيالتجارةتيسيراتفاقيةتوقيععلىماعاإلجاعتباريمكن

/األولكانونفيعقدالذيالعالميةالتجارةلمنظمةنيروبيمؤتمرفيعليهالمتفقالنحوعلىالزراعيةالصادراتدعموإلغاءالدولية

الرئيسية.النتائجكبعض6111ديسمبر

 
8
فياألطلسيالمحيطعبرواالستثمارالتجارةلـشراكةالرسميبيانهفياألوروبية،للمفوضيةالسابقالرئيسباروسو،السيدأثار

تغيير"،لعبةاألطلسيالمحيطعبرواالستثمارالتجارةلشراكةالمفاوضاتهذهتكونان"يمكنأنم6113يونيو/حزيران

<eu/rapid/presshttp://europa.-ليس-المعيارالمفاوضاتهذهوستحدد6113فبراير/شباطفيالسابقبيانهتعزيزبالتالي

)مضافاًالعالميةالتجارةقواعدلتطويرأيضاًولكنالتنظيميةالقضاياذلكفيبماالمستقبليين،الثنائيينواالستثمارالتجارةأجلمنفقط

>en.htm-13-release_SPEECH-http://europa.eu/rapid/press_121<إليه(،

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-121_en.htm
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الجمركية.للتعريفةالتفضيلية
9
لهذهمواجهتهاكيفيةعلىيعتمدالكبرىالصفقاتنجاحأنباإلجمالالقوليمكن

مرنةآلياتوجلبخارجيةلبلدانصرامةأقلتنظيميةتدابيروتوفيرالتمييزيالتأثيرخطرتقليلأيالتحديات

للجميع.ومصداقيةًانفتاحاًأكثرالنظامعلوجالمباشرةغيرالتأثيراتلزيادة
10
  

واالستثمارالتجارةشراكةرئيسية:كبرىإقليميةتجاريةاتفاقياتثالثتنظيمالحاضرالوقتفييتم .66

المختتمةالهادئالمحيطعبروالشراكةالمتحدةوالوالياتاألوروبياالتحادبين(TTIP)األطلسيالمحيطعبر

اقتصاداًعشرستةبيناإلقليميةالشاملةاالقتصاديةوالشراكةالهاديالمحيطعبردولةرعشإحدىبينمؤخراً

المشهدتنفيذهاتمإذااالتفاقياتهذهستغير(.2+11آسياشرقجنوبأمم)رابطةالهادئوالمحيطآسيامن

فيالخبراءمنالعديديرىف.األطراالمتعددالتجاريللنظامنظاميةتحدياتمعكبيربشكلالعالميالتجاري

المحيطعبرواالستثمارالتجارةوشراكةالهادئالمحيطعبرالشراكةسيماوالاالتفاقياتهذهأناالتفاقهذا

أكبرينشأحيثالجديد.للقرنالجديدةالتجارةقواعدتضعأنشأنهامنذهبية""معاييراتفاقياتهياألطلسي

ذلكمعستقوضأنهاهوفيهااألطرافغيرالناميةالبلدانلمعظمبالنسبةاإلقليميةرىالكباالتفاقاتهذهعنقلق

القواعد.علىالقائماألطرافالمتعددالتجاريالنظام
11
  

وإيجابيةسلبيةنتائجإلىالكبرىاإلقليميةالتجاريةاالتفاقياتهذهتؤديأنيمكنسابقاًذكرناكما .63

فإذاالعالم.فيالكبرىاالقتصاداتلبعضأعمقتكاملمنإيجابيةعواقبتظهرأنيمكنالخارجية.لألطراف

سوقفيواحدلنظاماالمتثالبشأنالقلقفقطالمصدرينعلىسيكونالمثال،سبيلعلىالمعاييرتنسيقتم

إلىاألطرافميعجمنهتستفيدالذيالنموعائدهناكيكونقدالدخل.تأثيرهيالمحتملةالثانيةالفائدةموسع.

ثالثةمنأساساًالسلبيةالنتائجتتدفقالتجارة.تكاليفوتقليصالكفاءةفيمكاسبتحقيقفيهيتمالذيالحد

نفسهيفرضمباشرتمييزيأثرهناكيكونقدأوالً،واالستثمار.التجارةمنكلتصيبأنيمكنرئيسيةمصادر

ترتيباتأوجديدةلقوانينكنتيجةالوارداتعلىالمفروضةالقيودتزدادقدثانياً،التجارة.تحويلخاللمن

كذلك.ستعملولكنهااالستيرادعلىكقيودعرضهايتملناألسواق.إلىالوصولمنالنهايةفيتقللتنظيمية

نافسية.التالقدرةوتقللالخارجيةاألطرافاقتصاداتفياإلنتاجتكاليفمنالجديدةاللوائحتزيدقدثالثاً،
12

 

التجارةاتفاقياتذلكفيبمامختلفة،بطرقاالستثماروتحريرالتجارةبتحفيزالتجاريونالشركاءيقوم .61

تمكنقدالعالمية.التجارةمنظمةفياألطرافمتعددةالمفاوضاتفيالتقدمغيابفيوخاصةاإلقليمية

قادرةتكونوقداألطرافمتعدداإلجماعتجاوزتالتحررمنمستوياتإبراممناألطرافاإلقليميةاالتفاقيات

فيتحققتالتياإلنجازاتتكونقداألطراف.المتعددةالقائمةفيبعدتسجللممحددةقضايامعالجةعلى

المالئمبالشكلبناؤهاتمماإذااألطرافالمتعددةالقواعدمالئمنحوعلىتستكملوقدجوهريةالتجارةتحرير

                                                 
 

9
،1العدد،1المجلدالكبرى"،اإلقليميةالتجاريةاالتفاقياتعلىرداًالعشرين:ومجموعةالعالميةالتجارة"إدارةأكمار،سايتالسيد

.6112سبتمبر/أيلولالفصلية،القوىصعودوالتحديات،الفرصالعالمية:الحوكمةفيلصاعداالصيندور

 
10
علىاألطلسيالمحيطعبرواالستثمارالتجارةشراكةتأثيرمحفز؟"عاملوآخرون،أيفينتوسايمونأكمارسايتالسيد

https://voxeu.org/article/catalyst->على:متاحةوهي،م6111أبريل/نيسان7كسير،لفوكسالسياسةبوابةاآلخرين"،

rest-impact-s-ttip.>

 
11
سي:األطلالمحيطعبرواالستثمارالتجارةوشراكةالكبرىاإلقليميةالتجاريةالنقاطبرنامجفيكبرىشراكة"كمإليوت،كيمبرلي

السيدعام،بشكلانظر.م6112مارسآذار/،179رقمالعالميةالتنميةلمركزالسياسيةالورقة"،الناميةالبلدانعلىالمترتبةاآلثار

علىاألطلسيالمحيطعبرواالستثمارالتجارةشراكةتأثيرمحفز؟"عاملوآخرون،وآخرون،أيفينتوسايمونأكمارسايت

https://voxeu.org/article/catalyst->على:متاحةوهي،م6111أبريل/نيسان7كسير،لفوكساسةالسيبوابةاآلخرين"،

rest-impact-s-ttip.>

 
12
الباقي"علىاألطلسيالمحيطعبرواالستثمارالتجارةشراكةتأثيرمحفز؟"عاملوآخرون،أيفينتوسايمونأكمارسايتالسيد

s-ttip-https://voxeu.org/article/catalyst->على:متاحةوهي،م6111أبريلنيسان/7كسير،لفوكسالسياسيةالبوابة

rest-impact.>

https://voxeu.org/article/catalyst-ttip-s-impact-rest
https://voxeu.org/article/catalyst-ttip-s-impact-rest
https://voxeu.org/article/catalyst-ttip-s-impact-rest
https://voxeu.org/article/catalyst-ttip-s-impact-rest
https://voxeu.org/article/catalyst-ttip-s-impact-rest
https://voxeu.org/article/catalyst-ttip-s-impact-rest
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علىأكبرتقدمإحرازفيالمقابلفياإلنجازاتهذهتسهمالعالمية.التجارةمنظمةقواعدعمتتفقوبطريقة

أهدافاًاإلنجازاتهذهتشملأنالمثالسبيلعلىفيمكنالعالمية.التجارةمنظمةداخلاألطرافمتعددأساس

خاللمنذلكفيبماالجمركيةغيرالحواجزوتخفيضصفر(مقابلصفر)مثلالتعريفاتلتخفيضطموحة

التنظيمي.التعاون
13
  

  التوصيات .92

التأثيرلمناقشةندوةالالزمةالمواردبتوافرورهناًاألعضاءالدولمعبالتشاورالعامةاألمانةتنظمقد (أ

لمثلشائعةنتائجتعدالتيثالثطرفعلىالحرةالتجارةواتفاقياتاإلقليميةالتجارةالتفاقاتالمحتمل

 االتفاقيات.هذه

قواعدمعتتسقبطريقةاإلقليميةالتجارةاتفاقاتفيالتجارةتحريرتحقيقإلىاألعضاءالدولستسعى (ب

 الحرة.التجارةوتكملالعالميةالتجارةمنظمة



 الفكرية الملكية حقوق واتفاقية الفكرية الملكية . ب

  

 مقدمة (1

عامفيوقعتالتيباريساتفاقيةالفكريةالملكيةحقوقلحمايةاألولىالدوليةاالتفاقياتأحدكانت .62

إلنفاذأحكامإلىتفتقرلكنهاوطنيةمعاملةباريساتفاقيةتتطلبالمتالحقة.لمراجعاتموضوعوكانت1113

الفكرية.الملكيةحقمجالفيالفعالةاإلنفاذأحكامإلىأيًضابيرناتفاقيةتفتقرالمنازعات.لتسويةأوفعال

تعزيزفيمهمتهاتتمثلالمتحدةلألممتابعةمتخصصةوكالةهي(WIPO)الفكريةكيةللملالعالميةالمنظمة

الضعفإنذلكمعاألخرى.الفكريةالملكيةومعاهداتوبيرنباريساتفاقيتيوتديرالفكريةالملكيةحماية

بسلطاتهاالعالميةالتجارةمةمنظإدراجتملذلكوالقوة.التنفيذسلطةإلىتفتقرالوكالةهذهأنهوللويبوالرئيسي

حقوقاتفاقيةخاللمنالدوليةالفكريةالملكيةفيرئيسياًدوراًلتلعبالنزاعاتتسويةآليةخاللمنالتنفيذية

 الفكرية.الملكية

حقوقبشأنجديددوليصكفيالتنفيذحيزأوروغوايجولةلمفاوضاتالحاسمةالنتائجإحدىدخلت .67

هيكماتريبساتفاقيةتتناولبالتجارة".المتعلقةالجوانبفيالفكريةالملكيةحقوقاتفاقسمىيالفكريةالملكية

براءاتمثلالتقليديةالموضوعاتتشملالتيالفكريةالملكيةحقوقمنواسعةمجموعةأكبر،بشكلمعروفة

جديدةمواضيععنفضالًاعيةالصنوالنماذجوالرسومالتجاريةوالعالماتوالنشرالتأليفوحقوقاالختراع

 التجارية.واألسرارالجغرافيةالمؤشراتمثل

علىيجبالتيالفكريةالملكيةحقوقلحمايةالموضوعيةللمعاييراألدنىالحد(1)تريبساتفاقوضع .61

علىالحفاظالعالميةالتجارةمنظمةفيعضوكلمنتطلب(6)تنفيذهاالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءجميع

لتسويةتريبسباتفاقيةالصلةذاتالجداالتأخضعت(3)الفكريةالملكيةحقوقوإنفاذلتأمينالكافيةالتدابير

تسويةمهبتفابعدمافيإليه)يشارالميةالعالتجارةمنظمةفيالمنازعاتتسويةتفاهمبموجبالنزاعات

                                                 
 

13
مناألعمالانتقاليجبلتيااالمتثالوترتيباتمختلفةوشروطمصطلحاتمنهالكلالتفضيلية،االتفاقياتمنمئاتاآلنهناك

ممكناً،ذلكيكنلمإذاأوالعالميةالتجارةمنظمةداخلاألطرافمتعددةاالتفاقاتاألسبابلهذهالدوليةالتجارةغرفةتفضلخاللها.

والمعماريةرعاية.األكثرالدولةمبدأإلىوتستندالعالميةالتجارةمنظمةنظامفيأدمجتالتياألطرافالمتعددةاالتفاقاتفإن

ونظامالكبرىاإلقليميةالتجارة"اتفاقياتفيعموماًانظروفعالة.متسقةبطريقةالدوليةالتجارةتحريرمنلمزيدكأدواتالمفتوحة

.م6112مارس/آذار1السياسة،بيانالدولية،التجارةغرفةاألطراف"،متعددالتجارة
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وكذلكاألجانبالحقوقأصحابجانبمنالفكريةملكيةالحقوقإنفاذمعاييرتريبساتفاقيحددكماالنزاعات(.

وكذلكفعاالًالتنفيذيكونأنيجبومنصفا.عادالوكذلكفعاالالتنفيذيكونأنيجبالوطنية.الحقوقأصحاب

ةاألدلمثلبأموريتعلقفيمامعينةمعاييرمعواإلداريةالمدنيةالتنفيذإجراءاتتتوافقأنيجبومنصفاً.عادالً

األوامرذلكفيبماالعالجاتمنكاملةمجموعةتقدمأنويجبالواجبة،القانونيةاإلجراءاتومسائلواإلثبات

استيرادبحظرالفكريةالملكيةحقوقلصاحبتسمححدودإجراءاتاعتماداألعضاءعلىيجبواألضرار.

لحقوقالمتعمدينالمنتهكينعلىناسبةمجنائيةعقوباتتفرضأنأيضاًاألطرافعلىيجبالمخالفة.السلع

وإجراءاتفكريةملكيةمكتبإنشاءالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءمنتريبساتفاقيتطلبالفكرية.الملكية

الفكريةالملكيةحقوقمنحإجراءاتتعملأنيجبالفكرية.الملكيةحقوقوصيانةاكتسابلتسهيلمناسبة

بينوالحذفواإللغاءالمنازعةبإجراءاتالقانونيسمحأنويجبولة،معقفتراتغضونفيوتسجيلها

 الخصوم.

البلدانأقنعتعندماوالتجارةللتعريفاتالعامةاالتفاقيةفيأوروغوايجولةفيهكذاكبيرتقدمتحقق .69

لمنظمةمتكاملإطارمنكجزءالفكريةالملكيةحقوقحمايةمنعاليةمستوياتوإنفاذباعتماداألعضاءالنامية

أقوىلعلتريبس.باتفاقيةصلةذاتمفاوضاتبأييتعلقفيمااألدنىالحدنهجاتباعذلكمعتمالعالمية.التجارة

النامية.البلدانفيالتنميةوبالتاليالتكنولوجيانقلالربطسيسهلبأنهوالتجارةالفكريةالملكيةربطيؤيدبرهان

 البلدان.مختلففيالفكريةللملكيةمختلفةأنظمةعنالناتجةالقضايامنالعديدبسترياتفاقيةتحلالأنهغير

العولمة.ظهورمعمتزايدبشكلمهمةالدوليواإلنفاذالفكريةالملكيةلحمايةاألعلىالمعاييرأصبحت .31

لمنظمةالعامالمديرتعبيرحدعلىالفكريةللملكيةهامبعدلهاليساليومعالميةقضيةفيالتفكيرالصعبمن

المناختغيروفياألدويةعلىوالحصولالبتكارواالعامةالصحةفيبالنظرأزيفيدو.روبرتوالعالميةالتجارة

كبيرةمشكلةأيًضاإنهابالطبعالقضايا.هذهمحورهيالفكريةالملكيةفإنالخضراء،التكنولوجياتوتطوير

 أيًضا.بالتجارةاألمريتعلقعندما

 الحاليةالتطورات (6

المزاياعلىالحفاظفيللتكنولوجياالمتزايدةاألهميةوتعكسمعقدةتريبساتفاقيةحولالجدلأسباب .31

تكنولوجياتإنشاءعلىالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءقدرةفيالقائموالتفاوتالعالمية،التجارةفيالتنافسية

إليها)المشارالفكريةالملكيةلحقوقالحاليالتركيزأناألعضاءمنعددأبداهالذيوالرأيوتسويقها،جديدة

للمعرفةالحاليةالمخزوناتمنكبيربشكليقللالجديدةالتكنولوجياتعلىالفكرية(الملكيةبحقوقبعدفيما

والمعلومات.
14
  

المتعددالمستوىعلىتجرياليوم.كبيرةجديدةوتحدياتتطوراتتريبساتفاقموضوعيشهد .36

هناكأنحينفيتريبستفاقامنمعينةمجاالتوتوسيعلتنقيحالعالميةالتجارةمنظمةفيمفاوضاتاألطراف

مماأكثرتكونأنيمكنوالتيجديدة،أحكامإلدخالجاريةعمليةالحرةالتجارةاتفاقياتمنالعديدفيبالفعل

 بلس.-تريبسإنهايقالوبالتاليتريبساتفاقعليهينص

ويتضمنولة،الطاعلىالمطروحةالقضاياجميعأوروغوايجولةفيتريبساتفاقيةمفاوضاتتحللم .33

متصوراًيكنلمتريبساتفاقأنهذايعنيالمستقبلية.بالمفاوضاتالخاصالداخلي"أعمالها"جدولاالتفاق

دخلأنمنذهذهالمراجعةعملياتوتعزيزوضعالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءقررتماماً.ثابتةقانونيةكأداة

                                                 

 
14
(.1991)197إل،ايكونإنتيلجيآيالعالمي"،االقتصاديللنظامتحددائم"تريبس"لغزآبوتامفريدريك
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إلىوالوصولالعامةالصحةقضاياعلىالعملفيالعملياتهذهلىإإضافةأهمتتمثلالتنفيذ.حيزتريبساتفاق

 العامة.والصحةتريبساتفاقبشأنالدوحةإعالنمعيتماشىبمااألدوية

وجهعلىاالتفاقيةعمليةيراقبتريبس.اتفاقإدارةعنالمسؤولةالهيئةهوتريبسمجلس .31

دوراتهفيالرئيسيةالقضاياحولاألعضاءبينقشةللمناكمنتدىالغالبفيتريبسمجلسيعملالخصوص.

"دوراتفيتريبسمجلسيجتمعكماوالمراقبين.العالميةالتجارةمنظمةأعضاءلجميعمفتوحهو.العادية

الجغرافيةالمؤشراتوتسجيلإلخطاراألطرافمتعددنظامعلىللمفاوضاتمخصصةالدوراتهذهخاصة".

أعمالجدولعلىتريبساتفاقيةتحويللتنمية.الدوحةأعمالجدولإطارفيوحية،الروالمشروباتللخمور

الحيويةالتكنولوجيابراءاتوالجغرافيةالمؤشراتفيآنفاًُذكركماتريبساتفاقيةأحكاملمراجعة"مدمج"

الدائمةاألعمالجدولبنودمنعددالمجلسلدىيوجدكما.االنتهاكعدمشكاوىوطرائقنطاقودراسة

المعارفوحمايةالبيولوجيالتنوعواتفاقيةتريبساتفاقيةبينوالعالقةالمراقبينحالةذلكفيبمااألخرى،

الصحةواألدويةإلىالوصولمثلصصمخأساسعلىإضافيةقضايامناقشةتتم.الشعبيوالتراثالتقليدية

ذاتوالقضاياواالبتكارالفكريةوالملكيةالفكريةالملكيةحقوقوتنفيذاإللكترونيةوالتجارةالمناخوتغيرالعامة

.نمواًالبلدانألقلالخاصةاألهمية
15
  

تمرالتيوالبلداننمواًاألقلالبلدانفياالتفاقيةتنفيذتريبساتفاقيمن65.3و65.2المادتانأخرت .31

ُمددتوقدسنواتعشرمدتهاانتقاليةفترةنمواًاألقلالبلدان66.1المادةتمنحسنوات.أربعلمدةقاليةانتبمرحلة

الدولعلى"يجبأنهعلى66.2المادةتنصالسنة.ونصفعاماًعشرسبعةعنيقلالماإلىالحينذلكمنذ

التكنولوجيانقلوتشجيعتعزيزلغرضاأراضيهفيوالمؤسساتللمشاريعحوافزتقدمأنالمتطورةاألعضاء

من27المادةتقتضيللبقاء."وقابلةسليمةتكنولوجيةقاعدةإنشاءمنتمكينهاأجلمننمواًاألقلالدولإلى

والماليالتقنيالتعاونمتبادلةبصورةعليهامتفقوظروفوبشروطالطلبعلىبناء"توفرأنالمتقدمةالبلدان

 نمواً".البلدانوأقللناميةاالبلدانلصالح

)اتفاقيةبالتجارةالمتصلةالفكريةالملكيةحقوقجوانبحولواتفاقيتهاالعالميةالتجارةمنظمةاحتفلت .32

للملكيةالعالميةوالمنظمةالعالميةالصحةمنظمةعقدت.م6111عامفيلتأسيسهاالعشرينبالذكرىتريبس(

والتيعمليةطرقلمناقشةثالثيةندواتسلسلةفيالخامسالمؤتمرالميةالعالتجارةومنظمة(WIPO)الفكرية

فيالتجارةبينالمعقدةالعالقةعنمختارةبياناتفينظروالوصول.لالبتكارالمزدوجالتحديمناقشةبهاتم

تريبساتفاقفيالمرونةدورذلكفيبماوالوصولواالبتكاراالختراعوبراءاتالطبيةالتكنولوجيات

مساعدةهوالهدفكانالطوعي.الترخيصواتفاقاتاإلجباريةالتراخيصاستخدامفياألخيرةوالتجارب

العامالمديرصرحاألدلة.علىومبنيةاالطالعواسعةسياسةصنعفيالمهتمةاألخرىواألطرافالحكومات

إلىالحاجةلموازنةرئيسيةأداةهيتريبسة"اتفاقيأنالندوةخالل،أزيفيدوروبرتالعالميةالتجارةلمنظمة

التجارةمنظمةفيعضو131منأكثرقامالضروري.االبتكاردعممعاألدويةإلىالعادلالوصولضمان

أظهرواوقد-تريبساتفاقيةبموجبالفكريةالملكيةولوائحقوانينبإخطارالعشرينالسنواتهذهخاللالعالمية

لالتفاقية.العامةالمبادئتطبيقكيفيةفيكبيراًتنوعاً
16
  

                                                 
 

15
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm. 



 
16
المستقبل"علىالضوءوإلقاءالماضيمنالتعلماألدوية،إلىوالوصولاالبتكار:61فيوتريبسالفكريةوالملكيةالعامة"الصحة

.http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gc_14.pdfعلى:متاح.6112الثالثي،التعاونعنإحاطةسلسلة

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/nonviolation_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/cchange_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ldc_e.htm
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gc_14.pdf
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التجارةواتفاقياتتريبساتفاقيةأنمنقلقهعنمعربًابالتشكيك،تريبساتفاقمعالتعاملذلكمعتم .37

األقصىالحدإلىاألرباحوزيادةاالحتكاريةالسلطةبتوسيعتأثيرالمطافنهايةلهمكانفيالصلةذاتالحرة

فيالسادسالوزارياالجتماعفيالبلدانصوتتوالفقراء.األغنياءبينالصحيةالفجوةعميقتوبالتاليببساطة،

إلىمكرر31المادةإضافةهوالمقترحالتعديلكانتريبس.التفاقيةالرسميالتعديلاقتراحلقبولكونغهونغ

حيزدخلتالتيم6111ديسمبر\األولكانون2بروتوكولخاللمنتريبساتفاقيةتعديلتمتريبس.اتفاقية

المرفقوكذلكاالتفاقفيجديدةمكرر31مادةالتعديلأدخل.م6117يناير\الثانيكانون63فيالتنفيذ

يًاحصرخاصةإلزاميةتراخيصلمنحالعالميةالتجارةمنظمةألعضاءاألساسالقواعدهذهتوفروالملحق.

بكمياتمحليًاالالزمةاألدويةإنتاجيستطيعونالآخرينألعضاءمعقولةبأسعارةنييالجاألدويةوتصديرإلنتاج

لمرضاهم.كافية
17
 

فيالكشفقضيةبينالربطفيالنجاحبعضحققتنمواًاألقلالبلدانأنيبدوذلكإلىباإلضافة .31

بروتوكولاعتمادضوءفيخاصةبأهميةالمناقشةهذهتتسمالبيولوجي.بالتنوعالمتعلقةواالتفاقيةتريبساتفاقية

استخدامهاعنالناشئةللمنافعوالمنصفالعادلوالتقاسمالجينيةالمواردعلىالحصولبشأنحديثاًناغويا

البيولوجي.بالتنوعالمتعلقةلالتفاقية
18
إلىم6111أكتوبر\األولتشرينفيالمعتمدالبروتوكولهذايهدف

التنوععلىالحفاظفييسهممماالجينية،الموارداستخدامعنالناشئةافعللمنوالمنصفالعادلالتقاسمتعزيز

 المستدام.واستخدامهالبيولوجي

فينمواًاألقلالبلدانألعضاءسيُسمحتريبس،اتفاقيةمجلساتخذهالذيللقرارووفقاًلذلكإضافة .39

للمنتجاتاالختراعبراءاتتسجيلفينهجهمفيالمرونةمنقدرأقصىعلىبالحفاظالعالميةالتجارةمنظمة

نوفمبر\الثانيتشرين2فيالمذكورةالهيئةاتخذتهقرارأعقابفياألقل،علىم6133عامحتىالصيدالنية

وبياناتالصيدالنيةبراءاتحمايةعدمأوحمايةتختارأنيمكنهانمواًاألقلالبلدانأنهذايعني.6111

التاريخ.هذابعدإضافيةامتداداتأماممفتوًحاأيًضاالقراريظل.م6133معاقبلالسريريةالتجارب
19

 

تطويربكيفيةصلةذاتأيضاهي-وممارستهاوتنظيمهامنحهايتمكيف-الفكريةالملكيةحقوق .11

إلىالمناختغيربشأنالدوليةالسياسةمناقشةتطرقتلقدالنامية.البلدانإلىونقلهاالمناخبتغيرالمتعلقةالتقنيات

التجارةمنظمةأعضاءناقشالخصوص.وجهعلىتريبسواتفاقعام،بشكلالفكريةبالملكيةتتعلققضاياعدة

                                                 

 
17
للسماحإلزاميةتراخيصإصدارللحكوماتيمكن-تريبساتفاقيةفيمكتوبةاإلجباريالترخيصمثلالمرونةمواطنإن

االختراع،براءةمالكموافقةدونمنترخيصبموجبمحميةعمليةاستخدامأواختراعبراءةعلىحاصلمنتجبإنتاجللشركات

العالميةالتجارةمنظمةأعضاءقرراالختراع.براءةلحاملالمشروعةالمصالحعلىالحفاظتستهدفمعينةظروفظلفيفقطولكن

الغالبفيالمحليةالسوقلتوفيرتريبساتفاقيةفيالتقييدعنالتنازلطريقعنمعقولةبأسعاراألدويةاستيرادأماممهمةعقبةإزالة

قراردمجعلى6111ديسمبر\األولكانون2فيعامينبعدالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءوافق.م6113آب/أغسطسفي

العالميةالتجاريةمنظمةمجلسناقشالعالمية.التجارةمنظمةأعضاءثلثيقبولبشرطتريبساتفاقيةفيدائمبشكل6113لعامالتنازل

يقبلوالمالذينالعالميةالتجارةمنظمةأعضاءالوفودمنمجموعةحثتتريبس.فيالعامةالصحةتعديلمؤخراًتريبسباتفاقيةالخاص

بتنقيحالفريقتوصيةإلىأيضاًالوفودأحدأشارتفعيله.أجلمنالعملإلىودعواالسرعةوجهعلىبذلكالقيامعلىاآلنحتىالتعديل

علىالحصولبشأنالمستوىالرفيعالمتحدةاألممفريقتقريربشأنالصلةذاتالمناقشاتلخالللتصديراإلجباريةالتراخيصنظام

63،التكلفة"ميسورةاألدويةإلىالفقيرةالبلدانوصوللتسهيلالمعدلةالعالميةالتجارةلمنظمةالفكريةالملكية"قواعدانظراألدوية.

.https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htmعلى:متاح،6117يناير\الثانيكانون

 
18
التنوعالتفاقيةاستخدامهاعنالناشئةللمنافعوالمنصفالعادلوالتقاسمالجينيةالمواردعلىالحصولحولناغويابروتوكول

http://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya->الموقععلىمتاح،6111أكتوبر\األولتشرين69البيولوجي،

en.pdf-protocol.>

 
19
يتعلقفيمامعينةبواجباتيتعلقفيمانمواًاألقلالبلدانمنلألعضاءتريبساتفاقمن66.1المادةبموجباالنتقالفترة"تمديد

:العنوان:علىمتاح،/IP/C 6111،73نوفمبر\الثانيتشرين2بتاريختريبسمجلسقراردالنية"،الصيبالمنتجات

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/73.pdf.

https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trip_08nov16_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm
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ونشرهاالخضراءالتكنولوجياتتطويرفيالمتمثلالتحديإنتريبس.مجلساجتماعاتفياألمرهذاالعالمية

والمؤسساتللشركاتحوافزإلىحاجةهناكاإلطار.ضمنالفكريةالملكيةيضعإليها،الحاجةتدعوحيثإلى

التكنولوجيا.ونقلنشرلدعمإطارإلىحاجةهناكالصلة،ذاتالتكنولوجياتفيويروالتطالبحثفيلالستثمار

االبتكارتعزيزفيالمساهمةإلىيهدفالذيالعالميالفكريةالملكيةنظاممنجزءاًتريبساتفاقيةتعد

ونشره.ونقلهالتكنولوجي
20
  

أعضاءأحدفيهايعتقدالتيالحاالتإلىالشكاوىتشيرحيثاالنتهاك""عدمهومهمآخرجانبهناك  .11

لمنظمةاتفاقأيانتهاكيتملموإنحتىمتوقعةمنفعةمنيحرمهآخرعضوأفعالأنالعالميةالتجارةمنظمة

ذلكمعوالخدمات.بالسلعالمتعلقةالعالميةالتجارةمنظمةاتفاقياتوجببمممكنةالشكاوىهذهالعالمية.التجارة

اختياري""وقفوضعتمبس.ترياتفاقيةبموجبالحاليالوقتفيبهامسموحغيرالشكاوىهذهمثلفإن

للسنواتالفكريةالملكيةحقوقانتهاكبعدمالمتعلقةالشكاوىيحظرتريبساتفاقيةمن64.2المادةبموجب

توصياتبتقديمذلكبعداألعضاءوقام(99-1991أي)العالميةالتجارةمنظمةإنشاءبعداألولىالخمس

هذاتمديدتمالمية.العالتجارةمنظمةفيالقرارلصنعهيئةأعلىوهوالوزاريالمؤتمرإلىعليهاللموافقة

لعامالوزاريآيرسبوينسمؤتمرمنالتمديدوآخرهاآخرإلىوزاريمؤتمرمنمراتعدةاالختياريالوقف

.م6119عامفيعقدهعلىالوزراءوافقالذيالتالياالجتماعإلى6117
21
  

 التوصيات .49

ورهناًاألعضاءالدولمعربالتشاوالدوراتبينعملورشةأواجتماعتنظيمالعامةلألمانةيجوز (أ

وكذلكعليهمستقبليةتعديالتأيذلكفيبماتريبساتفاقيةاستعراضلمناقشةالالزمةالمواردلتوافر

 التكنولوجيا.إلىالوصولأجلمنتريبساتفاقيةفياألمثل"المرونة"استخدام

منظمةقواعدأساسعلىالقائمةللتجارةالتدريجيالتحريرأجلمنالعملإلىاألعضاءالدولستسعى (ب

 العالمية.التجارة

 

 فريقيةاإل اآلسيوية القانونية الستشاريةا للمنظمة اإلقليمية التحكيم مراكز . ج

أنهم1973عامفي)نيجيريا(الغوسفيعقدتالتيعشرةالثالثةالسنويةالدورةخاللآلكواقترحت .13

التحكيممجالفيالدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةعملمتابعةإلىباإلضافةأيضاًللمنظمةينبغي

وجهةمنبالموضوعالمتعلقةأهميةراألكثالعمليةالمشاكلبعضعنمستقلةدراسةتديرأنالدوليالتجاري

حظيتالتيللدراسةالعريضةالخطوطذلكعلىبناءالعامةاألمانةأعدتفريقية.اإل-اآلسيويةالمنطقةنظر

الفرعيةاللجنةونظرتوشاملةمفصلةدراسةذلكبعدالعامةاألمانةأعدتاألعضاء.الدولمنإيجابيبرد

عامفي)اليابان(طوكيوفيعقدتالتيعشرةالخامسةالسنويةالدورةاللخالدراسةهذهفيالتجاريللقانون

                                                 
 

20
على:حمتا("،TRIPS)الفكريةبالملكيةالمتعلقةالعالميةالتجارةمنظمةواتفاقيةالمناخ"تغير

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/cchange_e.htm.

 
21
ماعلى6117ديسمبر/األولكانون13فيالصادرتريبس"اتفاقيةانتهاكوعدمحاالت"شكاوىبشأنالوزاريالقرارينص

/األولكانون19المؤرخبقرارناعمالًالفكريةالملكيةلحقوقالتجاريةبالجوانبالمعنيالمجلسبهقامالذيبالعملعلماً"نحيطلي:ي

وطرائقنطاقفحصمواصلةإلىوتوجيهها(،WT/L/976)تريبس"اتفاقيةانتهاكوعدمحاالت"شكاوىبشأن".6111ديسمبر

العامةاالتفاقيةمنوعشرونثالثةرقمالمادةمن)ج(1و)ب(1الفرعيتينالفقرتينفيعليهاالمنصوصاألنواعمنالشكاوىتقديم

فياألعضاءيبدألننهأعليهالمتفقمن.6119عامفيالقادمةلدورتناتوصياتوتقديم1991لعاموالتجارةالجمركيةللتعريفات

متاحةوهي"(64.2)المادةاالنتهاك"بعدمالمتعلقةالشكاوى"انظرذلك."غضونفيتريبساتفاقيةبموجبالشكاوىهذهمثلتقديم

./tratop_e/trips_e/nonviolation_e.htmhttps://www.wto.org/englishعلى:

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#TRIPs
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_07_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/cchange_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/cchange_e.htm
javascript:void(0);
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/nonviolation_e.htm
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أنينبغيوالتيلهاالتابعةالفرعيةالتجاريالقانونلجنةتوصياتعلىطوكيودورةفيآلكووافقت.م1971

بينتفاقاتافيآلكودخلت.فريقيةاإلواآلسيويةالمناطقفيالمؤسسيالتحكيملتطويراألعضاءالدولتبذلها

مراكزإلنشاءكينياوجمهوريةاإلسالميةإيرانوجمهوريةونيجيرياالعربيةمصروجمهوريةماليزياحكومات

وإقرارالصددهذافيالعامةاألمانةجانبمنالحقةدراساتبعدوذلكفيها(RACs)اإلقليميةالتحكيم

 الصدد.هذافيالتجاريللقانونالفرعيةاللجنةتوصيات

النظروجهاتمنالتقاربمنآلكوأمانةأجرتهالذيوالتحقيقالبحثسيرخاللالتاليةنقاطالظهرت .11

لتحكيمامراكزتشكيلفيفعالدورذاتتأصبحوالتياألعضاءالدولمنعليهاالحصولتمالتيالمتباينة

اإلقليمية.
22
 

جزًءاكانواالذينالمتقدمةالبلدانإلىالغالبفيينتمونمحكمينالسلعجمعياتتعينالسلع:اتفاقيات (أ

تتمكنلنلذلكباإلضافةاألولى.بالدرجةاألوروبيةالمؤسساتفيبالتحكيمويقومونفريقهممن

ندرةأنحيثلتمثيلهامحام تعيينمنالتحكيم،فياألجنبيللطابعنظراًالناميةالبلدانفياألطراف

أمامالفعالبالتمثيلاالحتفاظفيخطيرةعوائقأنهابتتأثاألجنبيوالنقداألجنبيالصرفقواعد

التحكيم.محكمة
23
  

منطقتيفيالحكوماتجانبمنشيوًعااألكثرالشكوىكانتالسلطة:علىالتفاوضفيالمساواةعدم (ب

سواءأضعفوضعفيكانتالناميةالدولبأنما،عقدحولالتفاوضنظروجهةمنوأفريقياآسيا

تسويةبنودصيغتاألسواق.إلىالوصولأوالتكنولوجيانقلأوواآلالتالنباتاتدلتوريكانت

منحبموجبهيتمنحوعلىدائمبشكلالتفاوضيةالسلطةتوازنفياالختاللهذابسببالمنازعات

ماعادةأنهعنأيضاًأُعربالنزاع.فيللفصلالقضائياالختصاصأوروبافيالخاصةالمؤسسات

إطارفيالتنميةمشاريععلىأكثروأصرتشائعةممارسةالراسخةاألجنبيةالتحكيمعملياتتكون

 والمساعدة.المعونةبرامج

منالعديداعترفتفقداألعضاءالدولنظروجهاتفيهتأكدتالذيالوقتفيالنظامية:التفاوتات (ج

الذيالوقتفيللوقت،والمستنزفةةالمكلفالخارجيةمحكااألتهديدتحتالمقاولينبمطالبتالحكوما

عنلذلكباإلضافةأُعربالنامية.الدولمحكمةأمامومهارةخبرةذيتمثيلوجودعدممعفيهتعاملت

التحكيمهيئاتلواليةتخضعأنعليهاالمحظورمنأنهمفادهاالحكوماتبعضعننيابةنظروجهات

أطرافًاتشملالتيالتحكيمعملياتتكونأنيجبأنهالدولبينإجماعأيضاًهناككاناألجنبية.

 العقد.تنفيذمكانفيتوضعأنويفضلخاصةطبيعةذاتحكومية

لجهودنتاجاًالوقتذلكفيالدوليالتجاريللتحكيمالسائدالنظامكانالسائد:الحاليالنظامفيفجوات (د

الدوليالمجتمعمعللتعاملالنحوهذاعلىهزمجغيروكاناالستعماريةالفترةخاللاألوروبيةالدول

اآلسيويةالدولقبولمعاالستعمارإنهاءفترةخاللالعضويةفيتصاعديبشكلتوّسعالذي

مثلمؤسساتكانتالجماعي.االعترافيمنحهامماالمتحدةاألممعضويةفيالجديدةواإلفريقية

للتحكيملندنومحكمةالدوليةالجنائيةالمحكمةبرعايةةالدوليالتحكيمومحكمةالدائمةالتحكيممحكمة

األجانبالرعايابينالتحكيمنزاعاتإدارةفيوخبيرةبارعةبلندنالتجارةغرفةرعايةتحتالدولي

مقبولةالتحكيمتسهيالتتوفرالتيالتجارةغرفأوالوطنيةالمؤسساتتكنولمالنحوهذاوعلى

                                                 
 

22
اإلقليميةالتحكيمومراكزآلكوبينالعالقةيحكمالذيالقانونياإلطارعن"تقريرحوللكوآلمنظمةالعامةاألمانةمشروعانظر

آلكو(.أمانةلدىملففي)متوفرإشرافها"تحتأُنشأتالتي

 
23
القضايافيالمنازعاتلتسويةآلكو"مخططآلكوأمانةفي(1916)عامفيليةالدوالسلعاتفاقيةومنظماتقانون،ك.أر.خان

آلكو(.أمانةلدىملففي)متوفرالقاهرة"الدولي،التجاريالتحكيمحولاإلقليمية"الندوةفيوالتجارية"االقتصادية
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أسلوبعلىالوقتذلكفيإجماعإلىالتوصلكانمخاوفها.أوالذاتيةتهامصلحبسببلهابالنسبة

الماللرأسالمستوردةالناميةالبلدانلمعظمبالنسبةللغايةشاقةمهمةالمخصصالتحكيمإجراءبشأن

الدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةقواعدغيابفيالمخصصللتحكيمقويةمؤيدةكانتالتي

.م1972لعام3تحكيملل
24
  

التحكيمقواعداإلقليميةالتحكيممراكزتحكمالتيالقواعدتعززأنينبغيأنهالمناقشاتهذهمناقتُرح .11

منفتحةنفسهاالدوليةالجنائيةالمحكمةوأنم1972لعامالدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألممبلجنةالخاصة

التنفيذ.حيزالعقودإتمامفيهيدخلالذيمكانالفيالخاصةإجراءاتهاعقدفكرةعلى
25
التحكيممراكزأُنشأت

فيالدوليالتجاريالتحكيمتعزيز)أ(واسع:نطاقعلىالتاليةاألغراضلتحقيقذلكعلىبناءاإلقليمية

داخلاتالمؤسسبينسيماالالقائمةالتحكيممؤسساتأنشطةومساعدةتنسيقب(،فريقيةواإلاآلسيويةالمناطق

للجنةالتحكيملقواعدتخضعالتيتلكسيماالالمخصصالتحكيمإجراءفيالمساعدةتقديمج(المنطقتينهاتين

إشرافتحتالتحكيمتوفيرهـ(التحكيمقراراتإنفاذفيالمساعدةد(،الدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمم

 االقتضاء.عندالمركز

تنفيذذلكفيبماالتحكيمإجراءاتفيذنتعلىوتساعدوتسهلاإلقليميةالتحكيممراكزتعرضلذلك .12

قواعدهيالمركزإشرافتحتالتحكيمقواعدالمركز.برعايةتُعقدالتياإلجراءاتفيالصادرةالقرارات

يفات.والتكيالتعديالتبعضمعم1972لعامالدوليالتجاريللقانونالمتحدةاألمملجنةعنالصادرةالتحكيم

أسيافيالهادئالمحيطمنطقةفيالدوليالتجاريالتحكيمتعزيزفيللمركزاألخرىالرئيسيةالمهامتتمثلحيث

هذهإلىباإلضافةأيضاًالمراكزتقدمالمركز.معتتعاملقدالتياألطرافإلىوالمساعدةالمشورةوتقديم

 المركز.فياالشتراكقواعدبموجبالتوفيقوالوساطةمثلالمنازعاتلتسويةأخرىخياراتالخدمات

 التوصيات .47

أجلمنومشاوراتمشتركةبأنشطةالقيامفياإلقليميةالتحكيممراكزمعالتنسيقالعامةلألمانةيجوز (أ

المواردبتوافرورهناًاألعضاءالدولمعبالتشاورلهاالمناسبالوقتوفيفعالةتحكيمعمليةتوفير

 الالزمة.

ممارساتبأفضلأنفسهمتحديثإلىالعامةاألمانةمعبالتعاوناإلقليميةالتحكيممراكزستسعى (ب

 العالم.فيالتحكيملمؤسسات











                                                 

 
24
آلكو(.أمانةلدىملففي)متاحللتحكيم"كواالالمبور،"مركزب.ج.ليم

 
25

في:المتاحةالدوليةالجنائيةوالمحكمةالدولياآلسيويالتحكيممركزبينتفاهممذكرةالمثالسبيلعلىنظرا

resolution-dispute-boost-mou-sign-speeches/klrcaicc-wall/news-https://iccwbo.org/media.
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 العامة األمانة ومالحظات تعليقات رابعاا.
  

واضحةكنتيجةالحرةالتجارةواتفاقياتاإلقليميةالتجارةاتفاقياتنحوواضحانجرافهناككان .11

متعددالتجاريالمنتدىفيحقيقيتقدمأيوجودوعدمللتنميةالدوحةأعمالجدولفيالمسدودللطريق

ماحولمنقسمينالباحثينبقاءمعآلكوفياألعضاءالدولبينحتىرؤيتهيمكناالنقسامهذاإناألطراف.

كبيرةنسبةستغطياالتفاقاتهذهأنفيشكال.األطرافمتعددالتجارةتحريرعلىالتأثيرلهذايكونأنيمكن

فيهااألطرافغيرالدولعلىكبيرتأثيرلهايكونأنالمرجحومننُفذتإذاالعالميينواالستثمارالتجارةمن

زيادةهوالثالثةاألطرافعلىالتأثيريكونأنالمحتملومنالعالميةالتجارةمةلمنظالعامالفقهعلىوكذلك

الدولتقومأنهواآلنضروريهومافإنلذلكالحرة.التجارةاتفاقياتأسواقفياألفضلياتوتآكلالمنافسة

المناهجتدعمأنضمانمعالعالميةالتجارةمنظمةقواعدمبادئضمنمتزايدنحوعلىاالتفاقياتهذهبإبرام

المتعددالتجاريللنظامبديالًاألطرافمتعددةاالتفاقاتتكونأنيمكنالألنهاألطرافمتعددةالنتائجاإلقليمية

 نمواً.األقلالبلدانوحتىالناميةالبلدانفيالعادلةالتجارةيضمنالذياألطراف

 

العامالمديرتعبيرحدعلىالفكريةللملكيةهامبُعدهالليساليومعالميةقضيةفيالتفكيرالصعبمن .19

وبالنظراألدويةعلىوالحصولواالبتكارالعامةالصحةفيبالنظرأزيفيدو.روبرتوالعالميةالتجارةلمنظمة

فوريةحاجةهناكالقضايا.هذهمحورهيالفكريةالملكيةفإنالخضراءالتقنياتوتطويرالمناختغيرفي

إلىوالحاجةناحيةمنالدوليواإلنفاذالفكريةالملكيةلحمايةاألعلىالمعاييرمتطلباتبينالتوازنقلتحقي

 أخرى.ناحيةمنالتكنولوجياإلىالوصول

 

التحكيممراكزمعالنزاعاتإدارةمجالفيآلكولمنظمةاإلقليميةالتحكيممراكزاليومتتنافسال .11

محكمةأوالدوليالتجاريللتحكيمستوكهولممركزأوالدائمةالتحكيممحكمةمثلالقديمةاألوروبيةالتقليدية

المراكزنبقيأناليومالمهممنبالتالياألخيرة.التحكيممراكزمنمجموعةمعأيضاًولكنفقطالدوليةالتحكيم

القيامفيمراكزالهذهمعالتنسيقالمناسبمنيبقىالعالم.فيالتحكيممؤسساتممارساتبأفضلمطورة

االتفاقألهدافوتعزيزاًلهاالمناسبالوقتوفيفعالةتحكيمعمليةتوفيرأجلمنومشاوراتمشتركةبأنشطة

المضيفة.والدولآلكوبين
26
  

  



                                                 

 
26
تحتأُنشأتالتياإلقليميةالتحكيمومراكزآلكوبينالعالقةيحكمالذيالقانونياإلطارعن"تقريربشأنآلكوأمانةمشروعانظر

 آلكو(.لمنظمةالعامةاألمانةلدىملففي)متوفرإشرافها"




